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1. JOHDANTO 

 

Tutkielmassani tarkastelen muun muassa ”Darwinin rottweilerina” tunnetun Richard Dawkinsin 

ajattelua Jumalharha-teoksen pohjalta. Richard Dawkins on koulutukseltaan evoluutiobiologi ja 

toimi tieteen yleistajuistamisen professorina Oxfordin yliopistossa vuodesta 1995 vuoteen 2008. 

Dawkins on tullut tunnetuksi vakaumuksellisena ateistina, ja Jumalharha (engl. God Delusion) on 

hänen kenties kuuluisin teoksensa. Vuoden 2009 loppuun mennessä sitä oli myyty yhteensä 2 

miljoonaa kappaletta (Taira 2014, 14). Teos herätti heti ilmestymisensä jälkeen maailmanlaajuisesti 

kohua, ja Dawkins itse vastaa saamaansa palautteeseen teoksensa uusitun painoksen esipuheessa 

(Dawkins 2006). 

 

Mielenkiintoisen kirjan Jumalharhasta tekee se, että Dawkins tarkastelee nähdäkseni kulttuurista ja 

sosiaalista ilmiötä luonnontieteellisestä näkökulmasta. Hänen ajatusmaailmansa perustuu pitkälti 

havainto-päätelmä-tyyppiselle ajattelulle, joka ei jätä sijaa elämänkatsomuksille tai filosofisille 

spekulaatioille. Vastakohta hermeneuttisten tieteenalojen tarkastelutapoihin on huomattava, ja oma 

taustani uskontotieteellisesti orientoituneena kulttuuritieteilijänä aiheuttaa sen, että kirjan lukeminen 

ei ole helppoa – Dawkins onnistuu herättämään minussa enemmän kysymyksiä kuin antamaan 

vastauksia, ja tässä on perimmäinen syy sille, että juuri tämä teos valikoitui tutkimukseni kohteeksi. 

 

Tutkielmani on tapaustutkimus ja yksittäinen katsaus ateistiseen maailmakuvaan alan 

monenkirjavassa tutkimuskentässä. Mukana on kuitenkin yhteiskunnallinen näkökulma, sillä 

Dawkins ottaa voimakkaasti kantaa siihen, millainen maailma on, ja toisaalta siihen, millainen sen 

tulisi olla. Tärkeimmät tutkimuskysymykseni ovat, millainen on Dawkinsin ateistinen 

maailmankuva ja millä tavalla hän perustelee sen ylivertaisuutta uskonnolliseen 

maailmankatsomukseen verrattuna. Tutkielma ei kuitenkaan ole sinänsä vertaileva esimerkiksi 

uskonnon ja ateismin välillä, vaan perustuu pelkästään Dawkinsin ajattelun hahmottamiseen 

yksittäisen teoksen pohjalta. Tutkimuskysymys tiivistyy kysymykseen siitä, mitä Dawkins 

Jumalharhassa oikeastaan väittää, miksi hän väittää mitä väittää ja miten hän väitteitään perustelee. 

 

Dawkins toteaa Jumalharhan esipuheessa, että maailma olisi parempi paikka, jos uskontoja ei olisi 

olemassa. Hän korostaa, että ei itse koe itseään fundamentalistiseksi ateistiksi, koska hänen 

käsityksensä eivät perustu uskomuksille, vaan todellisuudesta tehtyjen havaintojen pohjalta 
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rakennetuille tieteellisille teorioille. Hän on valmis muuttamaan näkemyksiään tieteellisen tiedon 

edistyessä. Tämä sulkee hänen mukaansa pois fundamentalistisen elementin hänen omasta 

maailmankatsomuksestaan. Toisaalta ateistinen käännytysmissio on voimakas ideologia, joka 

määrittää pitkälle hänen toimintaansa. Tämän kaltaisista väitteistä syntyy mielenkiintoinen ristiriita 

toisaalta uskontoja vastaan hyökkäävien ja toisaalta omia näkökantoja puolustavien argumenttien 

välille. (Ks. tutkielman luku 6.2.) Yleisesti ottaen Dawkins keskittyy Jumalharhassa 

uskontokritiikkiin, ja ateismin myönteisyys korostuu tässä valossa. 

 

Käyn luvussa 2 läpi tutkimuksen taustaa. Esittelen lyhyesti aineiston ja kertaan Jumalharhasta 

käytyä keskustelua. Luon katsauksen kontekstiin ja yleisöön, jolle Jumalharha on kirjoitettu. 

Lukuisat tutkijat, tieteentekijät ja asiantuntijat ovat kirjoittaneet teokselle vastineita. Yksi 

Dawkinsin merkittävimmistä kriitikoista on teologi ja kirjailija Alister McGrath, jonka nostan esille 

erikseen.  

 

Dawkinsin maailmankuva on tieteellinen maailmankuva, minkä vuoksi pohdin luvussa 3.1. 

skientismiä ja totuuden problematiikkaa. Koen tutkimukseni liittyvän läheisesti uskontotieteen 

ja -antropologian kenttään. Esittelen luvuissa 3.2. ja 3.3. uskonnonfilosofisia ja -antropologisia 

apuvälineitä tutkimusaiheen hahmottamisen helpottamiseksi. Näiden jälkeen kertaan luvussa 3.4. 

lyhyesti ateismin historiaa. Tutkielmani on laadullinen ja sen tieteenteoria nousee 

sosiaalikonstruktionistisesta tutkimustraditiosta (luvut 4.1. ja 4.2.). Suuntaus korostaa tutkimuksen 

kuvailevaa luonnetta ja sosiaalista perustaa. Käytän tutkielmani metodina kehysanalyysiä, jonka 

esittelen tarkemmin tutkielmani luvuissa 4.3. Tärkeää on käydä läpi myös uskonnon ja tieteen 

suhdetta (ks. tutkielman luvut 4.4. ja 4.5.). Koska tutkielmani kuuluu uskontotieteellisestä 

taustastaan huolimatta tiedeviestinnän opinnäytteenä viestinnän tutkimuksen kenttään, luon luvussa 

4.6. lyhyen katsauksen tutkielmani tiedeviestinnälliseen antiin. 

 

Luku 5 alalukuineen on tutkielman ydintä eli analyysi  Jumalharhasta. Luvussa 6.1. esitän 

tutkielmastani yhteenvedon, ja luvussa 6.2. pohdin muun muassa tutkielman kannalta relevantteja 

jatkotutkimusaiheita. 

 

Olen käyttänyt analyysissäni Jumalharhan alkukielistä uusittua painosta. Kirjasta on olemassa 

käännös suomeksi (2007), mutta koin analyysin kannalta hedelmällisemmäksi pitäytyä alkukielessä. 

Tutkielman suomennokset ovat omaa käsialaani, joskin olen tarkistanut suomenkielisestä 
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painoksesta (kääntäjä Kimmo Pietiläinen) suorien sitaattien osalta kieliasun sujuvuuden muutamissa 

tapauksissa. 

  

Tutkielmani on laadullinen tulkinta Dawkinsin teoksesta ja yksi vuoropuhelu muiden joukossa. 

Laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti en väitä, että tulkintani olisi ainoa mahdollinen ja 

ainoa oikea. Jo valitsemani metodit vaikuttavat analyysin sisältöön puhumattakaan omasta tutkijan 

subjektistani. Analyysi muotoutui sekä tutkimusasetelman että muiden taustatekijöiden vuoksi 

sellaiseksi kuin se tässä tutkielmassa on. En halua tutkielmaa luettavan ainoana mahdollisena 

tulkintana ja totuutena teoksesta, vaan yhtenä katsauksena Richard Dawkinsin maailmaan. 

Tutkielmani on kuitenkin kannanotto toisaalta ateistisen ja uskonnollisen ja toisaalta tieteellisen ja 

uskonnollisen maailmankuvan vuoropuhelun mahdollisuuksiin. Itse toivon, että vuoropuhelu olisi 

nykyistä paremmalla tasolla, ja sen vuoksi haluan tutkielmassani avata nykykeskustelun 

ongelmakohtia.  
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2. TUTKIMUKSEN TAUSTA 

 

 

2.1. Jumalharha 

 

Käytän tutkielman aineistona yhtä teosta eli jo edellä mainittua Richard Dawkinsin Jumalharhaa 

(Dawkins 2006). Luin kirjan alun perin elämänkatsomustiedon aineopintoihin liittyen, ja kirja 

herätti minussa ristiriitaisia tuntemuksia. Dawkinsin oma vahva vakaumus värittää kirjan 

argumentointia voimakkaasti. Olipa lukijan oma maailmankatsomus millainen tahansa, 

Jumalharhaa tuskin voi lukea neutraalisti. Retoriikka on monin paikoin melkoisen provokatiivista, 

joten lukija todennäköisesti joko innostuu tai raivostuu. Itse lähinnä hämmennyin siitä, millaisia 

argumentteja Dawkins käytti ateismin puolesta.  

 

Dawkins hyökkää teoksessaan voimakkaasti fundamentalistiuskovia vastaan, ja käyttää väitteidensä 

perusteina pitkälti yhdysvaltalaisten kreationistiuskovaisten
1
 näkemyksiä, jotka hänen mukaansa 

kuitenkin ovat varoittava esimerkki myös maltillisemmille eurooppalaisille uskontokunnille. Hän 

näkee maltillisen uskovaisuuden voivan lopulta johtaa ääriuskonnollisuuteen. 

Ääriuskonnollisuudesta seuraa erilaisia ongelmia, kuten konflikteja ihmisryhmien välillä, sotia, 

itsemurhapommituksia, lasten ja aikuisten fyysistä ja henkistä hyväksikäyttöä samoin kuin monia 

muita koko ihmiskuntaa koskettavia vakavia ihmisoikeusrikkomuksia
2
. Dawkinsin teoksesta on niin 

haluttaessa hahmotettavissa eräänlainen ihmiskunnan pelastusskeema, jossa ateismi poistaa 

inhimillisen kärsimyksen, jota uskonto aiheuttaa. 

 

Edellä esitetty on varsin ohut ja kapea esitys teoksesta, sillä Dawkins käsittelee tämän aiheen ohella 

monia muita uskonnossa ongelmalliseksi katsomiaan kysymyksiä. Yksi keskeisimmistä esille 

nousevista kysymyksistä on se, miten Jumala on selitettävissä maailmankaikkeuden perustajana. 

Dawkins toteaa, että Jumalan olettaminen synnyttää enemmän ongelmia kuin selittää niitä. Teesin 

ymmärtäminen vaatii hieman avaamista, joten kertaan Dawkinsin ajattelun tärkeimmät periaatteet. 

 

                                                 
1
 Kreationismi = luomisoppi, jonka mukaan maailma on syntynyt Jumalan tekemänä luomistapahtumassa. Kreationisti 

on kreationismin kannattaja. (MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja [online]). Usein kreationistilla viitataan 

fundamentalistikristittyihin, ja suuntaus on suosittu erityisesti Yhdysvalloissa. Kreationismin historiasta katso Taira 

2014, 136–140. 
2
 Phil Zuckerman (2010, 100) esittää, että tilastollisesti uskonnottomimmat maat ovat maailman hyvinvoivimpia 

yhteiskuntia. Hänen mukaansa tämä ei kuitenkaan todista, että ateismi olisi syy hyvinvoinnille. 
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Dawkinsin mukaan Darwinin evoluutioteoria on osoittautunut päteväksi tavaksi selittää ja ennustaa 

sekä maapallolla että koko universumissa tapahtunutta elämän kehitystä. Tästä syystä myös 

Jumalan täytyy olla evolutiivisesti kehittynyt olento. Jos taas Jumala on kaikkivoipa, hänen täytyy 

monimutkaisuudessaan olla ihmisen käsityskyvyllä mahdoton ymmärtää, ja hänen kehittymisensä 

sellaiseksi kuin ihmiset hänet ymmärtävät on vaatinut äärettömän pitkän ajanjakson. Tämä taas 

aiheuttaa pahanlaatuisia ongelmia, jotka eivät Dawkinsin mukaan ole selitettävissä millään tavalla.
3
 

Siksi täytyy olettaa, että Jumalaa ei ole olemassa vaan että maailmankaikkeuden synty on 

selitettävissä puhtaasti evolutiivisilla perusteilla ja fysiikan laeilla.
4
 

 

Luonnontiede on onnistunut kehittämään evoluutioteorian lisäksi esimerkiksi kvanttiteorian, joka 

olettaa useiden rinnakkaisten mahdollisten universumien olemassaolon.  Dawkins toteaa 

tieteellisten teorioiden todistavan, että ihminen Jumalan luomana ei ole ainutlaatuinen olento, vaan 

evolutiivisen kehityksen tulos. Ihmisen kehityksen ovat mahdollistaneet otolliset olosuhteet, koska 

planeettamme sijaitsee niin sanotussa kultakutrivyöhykkeessä, eli olosuhteet maapallolla pysyvät 

suhteellisen stabiileina ja elämälle otollisina vuodesta, vuosisadasta ja vuosituhannesta toiseen.  

Jumalaselityksestä tulee tieteellisten teorioiden valossa tarpeeton. 

 

Dawkinsin näkemykset perustuvat tieteellisille faktoille, joiden totuuspohja tämän hetken 

tietämyksen valossa on kiistaton. Tiede on kuitenkin itseään jatkuvasti uudistava, ja Dawkins 

toteaa, että hänen käsityksensä todellisuudesta muuttuvat tieteen edistyessä. Mainitsemani 

hämmentävät argumentit koskivat lähinnä tieteen teorioiden tueksi nostettuja ajatuksia, joiden 

perusteella ateismi Dawkinsin mukaan on uskontoa parempi vaihtoehto.  

 

Kärjistetysti Dawkinsin mukaan jokainen älyllisesti ajatteleva ihminen on ateisti, vaikka ei sitä 

julkisesti tunnustaisi. Hän luettelee liudan Nobel-palkittuja luonnontieteilijöitä ja esittelee 

prosenttilukuja, joiden mukaan maailman (luonnontieteellinen) älyllinen eliitti on suurimmaksi 

osaksi ateisteja. Sen sijaan uskonnollisuuden hän näkee tyhmien ihmisten aatteena, joka tulisi 

kokonaisuudessaan poistaa maailmasta (ks. myös McGrath 2006, 17). Lieventävänä asianhaarana 

voidaan todeta, että Dawkins osoittaa kunnioitusta joillekin valikoiduille tunnustuksellisille 

kristityille, joista eräänä mainittakoon yhdysvaltalainen episkopaalipappi John Shelby Spong
5
. 

                                                 
3
 Ks. myös Grim 2010. 

4
 Uskontotieteilijä Ilkka Pyysiäinen on käsitellyt samaa ongelmaa teoksessaan Jumalaa ei ole (2010). 

5
 Spong on omilla kirjoituksillaan järkyttänyt uskontokonservatiiveja, vaikka hän edelleen on tunnustuksellinen 

kristitty. Hän kyseenalaistaa kirjoissaan Raamatun ja samalla koko kristinuskon perustuksia (ks. esim. Spong 2005). 
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Jumalharhassa Dawkins kuvaa useita tapauksia, joissa on yrittänyt saada jonkun henkilön julkisesti 

tunnustautumaan ateistiksi siinä kuitenkaan onnistumatta.  

 

Edellä esitetyt esimerkit ovat Dawkinsin teoksen provokatiivisinta osastoa uskonnon aiheuttamaa 

inhimillistä kärsimystä ja tuhoavia vaikutuksia esittelevien jaksojen ohella. Useimmiten länsimaisen 

demokratian yhdeksi keskeisistä arvoista tunnustetaan suvaitsevaisuus, joka koskee myös 

uskontojen suvaitsemista. Dawkins kuitenkin toteaa, ettei hän näe uskonnolla olevan erityisasemaa, 

jonka vuoksi sitä pitäisi kohdella silkkihansikkain verrattuna mihin tahansa muuhun ideologiaan. 

Uskonnon nimissä tehdyt ihmisoikeusrikkomukset ovat päinvastoin sitä pahempia, varsinkin jos 

vedotaan vuosisataiseen perinteeseen (tästä esimerkkinä mainittakoon naisten ympärileikkaus). 

Dawkins näkee uskonnon syynä monenlaiselle sortamiselle, eikä mikään sekulaari ideologia ole 

hänen mukaansa aiheuttanut maailmassa uskontoon verrattavaa kärsimystä
6
. 

 

Yksi keskeistä ongelmista Dawkinsin mukaan on lasten uskonnollinen indoktrinaatio. Lapset 

leimataan jo pienestä pitäen muslimilapsiksi, juutalaislapsiksi tai esimerkiksi kristityiksi lapsiksi, 

vaikka heitä pitäisi kutsuja muslimi- juutalais- tai kristittyjen vanhempien lapsiksi. Ero 

nimityksessä jättää selväksi sen, että lapsi ei itse ole vielä aatteellista valintaansa tehnyt. Dawkins 

korostaa sitä, että lasten tulisi saada kasvaa aatteellisesti vapaassa ilmapiirissä, jolloin he itse voivat 

tehdä omat vakaumukselliset valintansa ilman aikuisten ohjaavaa vaikutusta. 

 

Jumalharha on kirjoitettu amerikkalaiselle yleisölle, joten sen äänensävy täytyy tulkita tätä taustaa 

vasten. Käyn seuraavaksi läpi kontekstin, jossa ja jota varten teos on kirjoitettu. Kirjan taustaa 

vasten Dawkinsin ärtymys fundamentalistikreationisteja kohtaan on helppo ymmärtää, ja hänen 

argumenttinsa asettuvat viitekehykseensä. 

 

 

2.2. Jumalharhan konteksti 

 

Jumalharha on kirjoitettu ensisijaisesti amerikkalaiselle yleisölle ja kreationismin kritiikiksi, joten 

avaan lyhyesti amerikkalaisen yhteiskunnan luonnetta. Ateismi ei ole Yhdysvalloissa kovinkaan 

kovassa huudossa (Taira 2014, 126). Politiikka ja uskonto ovat toisiinsa tiukasti kietoutuneita, ja 

                                                 
6
 Monet ateistit ovat voimakkaasti kritisoineet tällaista provokaatiota uskonnon ja sekulaarien ideologioiden välillä. 

Julian Baggini kutsuu dawkinsilaista ateismin muotoa taistelevaksi ateismiksi. (Baggini 2005, 95, 105.) 
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julkisesti ateistiksi tunnustautuminen voi käytännössä olla poliittinen itsemurha. Etenkin 

republikaaninen puolue on voimakkaan uskonnollinen, ja esimerkiksi Teekutsuliike on yksi 

tunnetuimmista hyvin konservatiivisista poliittisista liikkeistä (Tee Party [online]). 

 

Yhdysvaltalaisista 76 % tunnustautuu kristityiksi. Uskonnottomiksi itsensä ilmoittaa 15 % 

väestöstä, agnostikoiksi 0,9 % ja ateisteiksi vain 0,7 %.  Lähes 70 prosenttia väestöstä uskoo 

ehdottomasti Jumalaan, kun jumalankieltäjien joukko jää 2,3 prosenttiin. (ARIS 2008 [online].)
7
 

Yhdysvallat on poikkeus teollistuneiden maiden joukossa, sillä useimmiten uskonnollisuus vähenee 

hyvinvoinnin lisääntymisen myötä (PEW Research 2002 [online]). Yksilötasolla uskonnottomuus 

korreloi positiivisesti koulutuksen ja älykkyyden kanssa. Ateistit ovat useimmiten nuoria 

perheettömiä miehiä, joilla ”ei ole lapsia eikä suvun ympärille suvun ympärille rakentuvaa aktiivista 

yhteisöä”. (Taira 2014, 156–157.) 

 

Yhdysvalloissa uskonto voimistui vauhdilla toisen maailmansodan jälkeen. Uskontotieteilijä 

Benjamin Zeller kutsuu maailmansodan jälkeistä liikehdintää ”suureksi uskonnoksi” (big religion). 

Käytän englanninkielistä käsitettä, koska Zeller rinnastaa sen ”big science” -käsitteeseen. Big 

religion viittaa sekä uskonnolliseen heräämiseen, uskontojen yhteisiin liittoihin, uususkontoihin että 

fundamentalistiuskonnollisuuteen. Sillä tarkoitetaan maailmansodan jälkeistä uskonnollista 

liikehdintää koko Amerikan mittakaavassa. (Zeller 2011a, 331 [online].) 

 

1900-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa uskonnollinen liikehdintä voimistui. 1950- ja 60-lukujen 

aikana kirkkojen jäsenmäärä kasvoi merkittävästi. Tuolloin perustettiin kirkkojen yhteinen neuvosto 

National Council of Churches (NCC), ja esiin nousi useita merkittäviä uskonnollisia julkisia 

auktoriteetteja. Zellerin mukaan amerikkalainen uskonto institutionalisoitui. Jo ennen toista 

maailmansotaa oli nähtävissä uskonnon politisoitumista, kun eri uskonnolliset tahot ottivat kantaa 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi työläisten oloihin. Zellerin mukaan 

sodanjälkeisessä Amerikassa NCC katsoi tehtäväkseen pitää yhteiskuntaa koossa. Ateismi edusti 

isänmaanvastaisuutta, ja usein se liitettiin kommunismiin. (Taira, 2014, 126; Zeller 2011a, 331–333 

[online].) 

 

                                                 
7
 Vertailun vuoksi suomalaisista Jumalan kieltäjiä vuonna 2011 oli 21 prosenttia ja epäilijöitä 7 prosenttia. Kristinuskon 

Jumalaan uskoi 27 prosenttia, ja 23 prosenttia vastanneista uskoi kirkon opeista poikkeavalla tavalla Jumalaan. Vuonna 

2005 itsensä ateistiksi identifioivia oli väestöstä kuitenkin vain 3 prosenttia.  Silti vuonna 2011 itsensä ateistiksi katsoi 

13 prosenttia väestöstä. Ero selittyy sillä, että suomalaiset välttelevät äärikannanottoja molempiin suuntiin. (Taira 2014, 

242, 250, 255.) 
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Uskonto professionalisoitui NCC:n perustamisen myötä. Time-lehti julisti NCC:n olevan lääke 

sekularismista parantumiseen, kun protestantismi vahvistui suhteessa katolilaisuuteen. Kirkon ja 

erilaisten uskonnollisten organisaatioiden palveluksessa työskentelevien määrä moninkertaistui, 

uskonnosta tuli yhä näkyvämpi osa yhteiskuntaa. Samalla nähtiin ensimmäisiä merkkejä 

uskonnollisesta fanatismista, kun yksittäiset saarnaajat nousivat suosiossaan poptähtien asemaan. 

Uskonnosta tuli tärkeä osa sodanjälkeisen amerikkalaisen identiteettiä: ”Ideaali Amerikka oli yhtä 

hengellisesti. Se oli oikeudenmukainen ja jumalaapelkäävä ja ilmaisi uskoaan Jumalaan 

yksiäänisesti vahvistaen, että tämä yhteenkuuluvuus oli pitävä.” (Zeller 2011a, 335–341 [online].) 

 

Uskonto oli kommunismin vastavoima. 1900-luvun vuosikymmeninä moni tunsi haluttomuutta 

kritisoida uskontoa, koska se edusti amerikkalaisia arvoja antikommunistisuudessaan. Vielä niinkin 

myöhään kuin 1980-luvulla presidentti Ronald Reagan julkisesti rinnasti ateismin ja kommunismin. 

Uskonto oli muotoutunut niin tärkeäksi osaksi amerikkalaista identiteettiä, että sen kritisoiminen 

olisi merkinnyt kodinrauhan rikkomista. Sama koski politiikkaa. (Taira 2014, 126; Zeller 2011a, 

342–345 [online].) 

 

1950-luvun kehitys selittää myös 2000-luvun amerikkalaista yhteiskuntaa (Zeller 2011a, 348). 

Uskonnollisuudella on merkittävä osa esimerkiksi presidentinvaaleissa. Zeller näkee uskonnon 

toimineen merkittävässä roolissa vaaleissa jo 60-luvulla, kun John F. Kennedy valittiin 

presidentiksi. Uskonnollisella liikehdinnällä on suuri vaikutus koko yhdysvaltalaiseen 

yhteiskuntaelämään ja samalla politiikkaan, ja republikaanisesta puolueesta on tullut 

uskonnollisuuden värittämä. Republikaanien näkemyksessä demokraatit ja presidentti Obaman 

kaltaiset liberaalit saatetaan esittää kansallisvaltion uhkina, mikä kuvaa erinomaisesti uskonnon 

juurtuneisuutta poliittiseen elämään. Ateismilla on vastaavasti edelleen kielteinen kaiku, ja vuonna 

2003 tehdyn kyselyn mukaan 40 prosenttia vastaajista ei uskonut ateistien jakavan yhteisiä arvoja 

muiden amerikkalaisten kanssa. Teemu Tairan mukaan nurinkurisella tavalla hyvä osoitus ateismin 

asemasta amerikkalaisessa yhteiskunnassa on Barack Obaman valinta presidentiksi: Tummaihoinen 

voi nousta yhteiskunnan pääkallopaikalle. Julkiateistilla tällaista mahdollisuutta ei toistaiseksi ole 

ollut. (Taira 2014, 126, 128; Zeller 2012 [online].) Teemu Tairan (2014, 127) mukaan ateistit ovat 

halveksittu vähemmistö Yhdysvalloissa myös politiikan ulkopuolella: 

 

Jopa lapset saattavat joutua häirinnän kohteeksi vanhempien ateistisen katsomuksen vuoksi. Siinä missä 

evankelioiminen on arkipäivää, ateistit eivät voisi kuvitella koputtavansa ihmisten oviin ja pyytävänsä 

mahdollisuutta tulla sisään kertomaa uskontojen ongelmista. 
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Ateistien ja uskonnollisten ihmisten välillä on Yhdysvalloissa selvä vastakkainasettelu, sillä 

kaikkein kielteisimmin ateismiin suhtautuivat kyselytutkimuksessa ne, jotka olivat ahkerimpia 

kirkossakävijöitä. Myös sukupuolella näyttää olevan vaikutusta mielipiteisiin ateismista, sillä naiset 

suhtautuivat siihen miehiä hieman kielteisemmin (naisista 45 % ja miehistä 38 % ei hyväksynyt 

ateistien visiota ollenkaan). Ateismiin kaikkein kielteisimmin suhtautuvan henkilön profiili 

Yhdysvalloissa on Teemu Tairan mukaan ei-valkoinen, kouluttamaton republikaaninainen, joka on 

konservatiiviprotestantti ja käy aktiivisesti kirkossa. (Taira 2014, 157.) 

 

Dawkinsin teos on kritiikki uskonnollista yhteiskuntaa ja politiikkaa kohtaan, jossa ateismilla ei ole 

jalansijaa. Yhdysvalloissa 40 prosenttia ateisteista kokee tulleensa syrjityksi 

maailmankatsomuksensa vuoksi (Taira 2014, 127). Kreationistit pyrkivät estämään tieteellisen 

tiedon levittämisen ja evoluutioteorian opettamisen kouluissa ja tarjoavat tilalle älykkään 

suunnittelun teoriaa
8
 (ks. esim. Kilpeläinen 2006 [online]). Jumalharha argumentoi siis paitsi 

tieteeseen myös koko yhteiskuntaan ulottuvaa uskonnollistumista vastaan. Tätä taustaa vasten 

Dawkinsin värikäs kieli on ymmärrettävää ja jopa hyväksyttävää. Hän on tieteen popularisoinnin 

ammattilainen (ks. tutkielman luku 4.6.), joten hän tietää mitä tekee. Kenties Yhdysvaltain tilanne 

on jo siinä määrin kärjistynyt että tilanne vaatii kovat keinot käyttöön. Myös muut uusateistit (ks. 

tutkielma luku 3.4.5.) keskittävät kritiikkinsä pääasiassa Yhdysvaltoihin (Taira 2014, 125). 

 

Dawkinsin kirjaa voisi luonnehtia pamfletiksi
9
. Tyyliin kuuluu kärjistäminen ja räväkkä 

kielenkäyttö. Pamfletteja voi kutsua häväistyskirjoituksiksi (MOT Gummerus Uusi suomen kielen 

sanakirja [online]), koska ne ovat usein provokatiivisia ja pyrkivät tällä tavalla herättämään 

keskustelua ajankohtaisesta asiasta. Tässä Dawkins on onnistunut, mikä näkyy esimerkiksi 

Jumalharhalle kirjoitettujen vastineiden määrässä. Itsekin osallistun tutkielmallani keskusteluun 

samasta aiheesta. 

 

 

 

                                                 
8
 Älykkään suunnittelun teoria (Intelligent Design, ID) tarkastelee sitä, ”millä edellytyksellä kohteena olevaa asiaa voi 

pitää suunniteltuna”. Toisin sanoen ID perustuu ajatukselle siitä, että maailmankaikkeuden taustalla on älykäs 

suunnittelu tai suunnittelija. Tosin teorian kannattajat itse sanovat, että teoria ei ”oleta suunnittelijaa tai suunnittelua,  

vaan antaa havaintojen puhua puolestaan”. Päättely älykkään suunnittelun puolesta on aineistosta lähtevää. (Älykkään 

suunnitelman idea [online].) Älykkään suunnittelun taustaa, katso Taira 2014, 140–143. 
9
 Pamfletti = arvosteleva kirjanen päivänpolttavasta aiheesta (MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja [online]). 
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2.3. Dawkins-debatti  

 

Jumalharhalle on kirjoitettu lukuisia enemmän ja vähemmän populaareja vastineita
10

. Yhdeksi 

merkittävimmistä vasta-argumentoijista on noussut Alister McGrath. McGrath on Oxfordin 

yliopiston historiallisen teologian professori ja kirjailija. Entisenä ateistina hän kritisoi voimakkaasti 

Dawkinsin ajatuksia ja uskoa tieteeseen:  

 

[Miten] Dawkins voi olla niin varma siitä, että hänen tämänhetkiset uskomuksensa ovat tosia, kun historia 

osoittaa itsepintaisesti, että tieteelliset teoriat hylätään aina parempien ilmaantuessa? Kuka 

tieteenhistorioitsija voi olla huomaamatta, että ennen varmana tietona pidetty asia on usein rapautunut ajan 

kuluessa? Niin helppoa kuin sen hänelle onkin, Dawkins kieltäytyy historian opetuksista. (McGrath 2004, 

109.) 

  

McGrath (2004, 111–113) toteaa, että Dawkinsin pohdinnat tieteestä perustuvat käsitykseen, jonka 

mukaan tieteellisiin teorioihin voidaan luottaa, ”vaikka lopullista vahvistusta ei ole vielä 

tullutkaan”. Toisin sanoen kyseessä on todisteisiin perustuva usko, että jokin asia on totta. Samalla 

kuitenkin todetaan, ettei samaisesta asiasta ”voida juuri tällä hetkellä antaa tieteellistä todistusta”, 

koska (luonnon)tieteellisten teorioiden pätevyys perustuu niiden ennustustarkkuuteen, vaikka 

teorioilla ei olisi vielä vahvistusta. Luonnontieteelliset teoriat ovat tämänhetkisen tiedon mukaan 

parhaita mahdollisia selitysmalleja, joihin McGrathin mukaan tulee aina kuulumaan tietynlainen 

uskomisen elementti. Luonnontieteiden historia osoittaa, kuinka nopeasti muutos käsityksissä voi 

tapahtua, ja siksi ”ei voida olettaa, että nykyajan luonnontiede ratkaisisi, miten asiat nähdään 

tulevaisuudessa tai että tämän päivän luonnontieteelliset teoriat saisivat osakseen tulevienkin 

sukupolvien luottamuksen”. Sen sijaan luonnontieteilijöiden on hyväksyttävä olevansa tilanteessa, 

”jossa heidän toisinaan on uskottava todeksi sellaisia asioita, joista he jo valmiiksi tietävät, että ne 

tullaan osoittamaan vääriksi”. Dawkins ei McGrathin mielestä millään voi tietää, mitkä hänen 

totuutena pitämistään teorioista tullaan kumoamaan, ja sen vuoksi hänen väitteensä ovat hataralla 

pohjalla. (McGrath 2006, 127–128, 130.) 

 

Kritiikin terävin kärki osuu luonnontieteiden logiikkaan: Luonnontieteen perustelut rakentuvat 

päättelylle. Toisin sanoen kyseessä on havaintoaineistoon perustuvat induktiivinen päättely. 

McGrath kysyy, voidaanko kuitenkaan ateistista deduktiivista päättelyä harjoittaa, koska 

                                                 
10

 Käyn tässä tutkielmassa läpi vain keskustelun pääpiirteet aiheen pitämiseksi kohtuullisissa rajoissa. Halutessaan 

kukin voi perehtyä keskusteluun ja lukea esimerkiksi David Robertsonin (2008) sekä Alister McGrathin ja Joanna 

Collicut McGrathin (2008) kirjat sekä tutustua Dawkinsin muihin suomennettuihin teoksiin (Dawkins 1989; Dawkins 

1993; Dawkins 1995; Dawkins 2009). 
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”luonnontieteet eivät ole metodeiltaan deduktiivisia”. Todistusaineiston puuttumisesta ei seuraa sitä, 

että sitä ei ole olemassa. Dawkins tekee McGrathin mukaan päättelyssään virheen muuttaessaan 

”luonteeltaan tilapäisen teorian väistämättömäksi maailmankatsomukseksi”. (McGrath 2006, 118–

120.) Dawkinsin darvinismi on maailmankatsomus (vrt. tutkielman luvut 3.2. ja 3.3.), koska 

McGrathin (2006, 23, 53) mukaan Darwinin evoluutioteoria on Dawkinsille enemmän kuin pelkkä 

tieteellinen teoria:  

 

Kyseessä on maailmankatsomus ja todellisuuden kokonaiskäsitys. Darvinismi on ”universaali ja ajaton” 

periaate, jota voidaan soveltaa koko maailmankaikkeuteen. – – Useimmat evoluutiobiologit kutsuisivat 

darvinismia todellisuuden kuvaukseksi, mutta Dawkins menee pidemmälle – hän pitää sitä selityksenä. 

Darvinismi on maailmankatsomus, suuri kertomus ja metanarratiivi. 

 

Olennaista Dawkinsin maailmankatsomuksessa McGrathin (2006, 66) mukaan on, että 

evoluutioteoria eliminoi Jumalan täysin. Se siis ei kannusta agnostismiin, vaan Dawkinsin 

katsannossa Jumalaa ei ole. McGrath kysyy, mitä käy tieteellisdarvinistiselle 

maailmankatsomukselle, jos sen totuudet perustuvat vain väliaikaisille teorioille, jotka voidaan 

hetkessä kumota. ”Historia tarjoaa meille runsaasti varoittavia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu kun 

maailmankatsomusta pystyssä pitävä teoria sortuu. Maailmankatsomus kaatuu mukana kuin 

korttitalo.” Darvinismissa piilee McGrathin mukaan ilmeinen ristiriita, sillä yhtäältä väitetään, että 

nykyisiä teoreettisia malleja pidetään vankkoina, mutta toisaalta todetaan, että teoriat voivat 

muuttua ne saatetaan joutua hylkäämään. Tulevaisuuden darvinistit eivät todennäköisesti tunnusta 

nykydarvinistien käsityksiä tosiksi, joten darvinismin tulevaisuus on hyvin epävarma. Siksi 

McGrathin mukaan ”darvinismia on parasta pitää väliaikaisena pysäkkinä eikä lopullisena 

päämääränä”. (McGrath 2006, 131–133.) 

 

McGrath kritisoi kehystä, johon Dawkins esimerkiksi kristinuskon asettaa. Tämä kehys sisältää 

ajatuksen uskonnosta sokeana luottamuksena vailla todisteita. Uskonto on isorokkovirus, ”joka on 

sopivaa tyrkytettäväksi vaikutukselle alttiiden pienten lasten mieliin, mutta törkeän moraalitonta ja 

älyllisesti naurettavaa, jos kyseessä ovat aikuiset ihmiset”. Usko Jumalaan on rinnastettavissa 

uskoon joulupukkiin tai hammaskeijuun – siitä kasvetaan jossain vaiheessa ulos. Tilalle tulee 

dawkinsilaisessa ajattelussa luonnontieteellisten faktojen tunnustaminen ja maailmankaikkeuden 

salaisuuksien paljastaminen. Ateisti kuitenkin säilyttää taitonsa vaikuttua luonnon 

ihmeellisyyksistä. (ks. tutkielman luku 5.6.3.) McGrath ei usko kristinuskon millään tavalla 

vähentävän ”maailman kauneuden ja ihmeellisyyden luonnosta ihailua, se voi päinvastoin lisätä 
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sitä”.  Tieteelliset teoriat kuuluvat myös kristityn maailmankuvaan ja ”todellisuuden teoreettisia 

kuvauksia voidaan pitää välähdyksinä Jumalan mieleen”. (McGrath 2006 104–110, 190–192.) 

 

McGrath näkee kristillisten teologien ja Dawkinsin välisen debatin johtuvan yhteisen kielen 

puutteesta. Ymmärtämättömyys johtaa väärinkäsityksiin ja vääränlaisiin tulkintoihin sekä 

huolimattomuuteen. Toisin kuin Dawkins väittää (ks. tutkielman luku 5.5.2.) teologit ovat 

kiinnostuneita maailman tutkimisesta ja kuvaamisesta sekä tiedosta. Luonnontieteilijät sortuvat 

retoriseen sanailuun
11

 varsinkin joutuessaan epämukavuusalueelleen. Ihmisiä saatetaan esimerkiksi 

leimata ”sellaisen ihmisryhmän jäseneksi, jota lukija pitää yhteiskunnan hylkiönä” (ks. esim. 

tutkielman luku 5.5.2.). McGrath kiinnittää huomiota Dawkinsin tapaan esitellä asiat toisilleen 

vastakkaisina ja toisensa poissulkevina (ks. tutkielman luku 5.7.). Argumentointi ”muodostuu 

tyypillisesti miltei kokonaan kaksisuuntaisesta pakkomielteestä: darvinistinen evoluutio (jipii!) ja 

uskonto (buu!)”. (McGrath 2006, 120–127, 134, 136, 183–186.) 

 

”Uskonnolla ei – – ole pahuuteen monopolioikeuksia”, McGrath sanoo. Pahuuden ongelma on 

ihmisyydessä ja yksittäisissä ihmisissä aatteiden sijaan, ja myös luonnontiedettä voidaan käyttää 

väärin. (2006, 146.) Dawkinsin uskonnon kielteisille vaikutuksille perustuva maailmankuva ei 

McGrathin esittelemien tutkimusten valossa ole perusteltu. Uskonnon ja pahoinvoinnin välille ei ole 

pystytty osoittamaan yhteyttä, joten Dawkinsin asiantuntemus muuttuu McGrathin mukaan 

kyseenalaiseksi. McGrath toteaa, että Dawkinsin väitteet perustuvat silkalle retoriikalle, ja niissä ei 

tutkimusaineiston valossa ole perää. (McGrath 2006, 138–139.) 

 

Niin Dawkinsin kuin McGrathin kaltaisten Dawkinsia kritisoivien teologien ajattelussa on puutteita. 

Uskontotieteilijä Teemu Tairan (2014, 78–83) mukaan teologit kuvaavat uskontoa oppijärjestelmien 

kautta ja jättävät kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kontekstin huomiotta. Tämä aiheuttaa sen, että 

(kristin)uskon ja ateismin lisäksi ei nähdä muita maailmankatsomuksellisia vaihtoehtoja. 

Maailmankatsomuksellinen keskustelu on redusoitunutta.  

 

 

 

  

                                                 
11

 McGrathin (2006, 134) mukaan ”retoriikan määrä on pettämätön osoitus argumentin kiistanalaisuudesta. Mitä 

enemmän käytetään retoriikkaa, sitä heikompaa on argumentaatio.” 
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3. ATEISMI JA REALISMI 

 

 

3.1. Tieteellinen maailmankuva 

 

Dawkinsin lähtökohta on, että tieteellisesti tuotettu tieto ja tieteen teoriat ovat tämänhetkisen 

tietämyksen mukaan tosia. Hän on toisin sanoen filosofinen realisti. Filosofisella realismilla 

tarkoitetaan näkemystä, ”jonka mukaan on olemassa ihmisen tietoisuudesta riippumaton 

todellisuus” (MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja [online]). Realistin mukaan todellisuus 

on olemassa riippumatta havaitsijasta, ja siksi puun kaatumisesta metsässä kuuluu ääni, vaikka 

kukaan ei olisi sitä havaitsemassa (Raatikainen 2000 [online]). Tässä suhteessa se eroaa 

merkittävästi oman tutkielmani sosiaalisesta konstruktionismista (ks. tutkielman luku 4.2.): siinä 

missä sosiaalikonstruktionisti näkee todellisuuden sosiaalisesti tuotettuna, realisti ajattelee 

todellisuuden olevan olemassa kokijasta riippumatta. 

 

Dawkinsin voidaan sanoa edustavan tieteellistä maailmankuvaa (ks. esim. Smart 1996). Tieteen 

totuudet hänelle ovat uskomuksia tärkeämpiä todistusaineistoja ja niinpä tiede on uskontoja 

pätevämpi myös maailmankatsomukselliseksi perustaksi. Tieteellinen maailmankuva tunnustaa sen, 

että tieto kumuloituu eli että tällä hetkellä ei voida saada vastauksia kaikkiin kysymyksiin (Halonen 

2009 [online]). 

  

Tieteellisen maailmankuvansa myötä Dawkins on skientisti
12

. Skientismiin sisältyy ajatus siitä, että 

tieteen ja erityisesti luonnontieteen teoriat kuvaavat maailmaa sellaisena kuin se on. Siispä 

todellisuudesta on mahdollista saada tietoa: ”Jos teoriat todellakin kuvaavat todellisuutta sellaisena 

kuin se on, luonnontieteelliset teoriat ovat totta, ja ne pystyvät tuottamaan objektiivista tietoa 

todellisuudesta, joka on autonominen ja ihmisen ulkopuolella.” Toisinkuin relativistinen humanisti, 

skientisti pitää tieteen teorioita totena. Samalla skientisti ajattelee, että tiede edistyy ja että 

tietämyksemme todellisuudesta paranee tieteen kehittyessä. (Michelsen 2000 [online].) 

 

                                                 
12

 Skientisti = tieteisusko (MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja [online]). ”Skientismi eli tieteisuskovaisuus 

on käsitys, jonka mukaan ainoastaan tiede tuottaa pätevää tietoa maailmasta, ja että tiede pystyy ratkaisemaan kaikki — 

mukaan lukien poliittiset ja moraalifilosofiset — ongelmat” (Selin [online]). 
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Ongelma skientismissä on totuuden suhteellisuus: sosiaalisessa konstruktionismissa (ks. tutkielman 

luku 4.2.) ajatellaan, että todellisuus (ja totuus) on sosiaalisesti tuotettua ja siksi sitä pitää tarkastella 

suhteessa kontekstiin. Skientistille tällaista tiedon kokijasta riippuvaa suhteellista totuutta ei ole 

olemassa, vaan tieteen tutkimustulokset ovat tosia, kunnes toisin todetaan. Kuitenkin jo Platonin 

klassinen tiedon määritelmä (tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus) tunnustaa tiedon ja näin ollen 

totuuden suhteellisuuden (Turunen 1988, 119). 

 

Ilkka Niiniluodon (1994, 113) mukaan tieteen tulee etsiä totuutta. Tieteelliseen totuuteen liittyy 

kuitenkin aina tutkijan subjektin ongelma, joka tunnustetaan varsinkin ihmistieteissä. Tutkija ei voi 

julistaa totuudeksi mitä hän itse haluaa, vaan tieteellisten tutkimusten tulosten tulee olla hyvin 

perusteltuja. Mika Kiikeri ja Petri Ylikoski (2004, 92–93, 110–111) erittelevät hyvän tieteellisen 

tutkimuksen edellytyksiksi hyvien metodologisten ja tieteeneettisten periaatteiden noudattamisen. 

Robert Mertonin tieteen eetoksen normit (universalismi, kommunismi, pyyteettömyys ja 

järjestelmällinen epäily) ovat laadukkaan tutkimuksen tunnusmerkkejä. 

 

Itse totuuden määritelmä on kuitenkin ongelmallinen. Siksi realistinen ja skientistinen 

todellisuuskäsitys ovat ongelmallisia tiedon totuusarvoa vasten tarkasteltuna. Kiikeri ja Ylikoski 

(2004, 154–155) toteavat, että totuuden suhteen tutkijat ovat pragmatisteja – ”se mikä toimii, on 

totta”. Tämä pätenee myös Dawkinsin osalta. Totuus on yksi tieteen keskeisimmistä tavoitteista, 

mutta se ei kuitenkaan näy vahvasti tutkijoiden jokapäiväisessä elämässä. Panu Raatikainen (2000 

[online]) nostaa realismille vaihtoehtoiseksi tarkastelutavaksi idealismin. Idealisti ajattelee, että 

”koko todellisuus on jossain mielessä henkistä tai että sen olemassaolo on jollain tavalla alisteista 

ajateltuna olemiselle”. Todellisuudesta saamamme havainnot ovat aina subjektin värittämiä.
13

 Tässä 

valossa Dawkinsin maailmankatsomus asettuu rinnasteiseksi uskonnon kanssa (ks. tutkielman luvut 

3.3.). 

 

Tiivistettynä Dawkinsille on esimerkiksi sosiaalikonstruktionisteista poiketen olemassa totuuksia. 

Totuudet löydetään tieteen menetelmillä, ja se, mitä ei vielä tiedetä, tiedetään tulevaisuudessa 

tieteen edistyessä. 

 

 

                                                 
13

 Idealismiin tarkempaa perehtymistä varten ks. esim. Raatikainen 2000 [online]. Valitettavasti voin käsitellä tässä 

tutkielmassa totuuden problematiikkaa vain rajallisesti. Aiheeseen lähempää tutustumista varten suosittelen Raatikaisen 

(2000 [online];) artikkeleiden ohella esimerkiksi Mika Kiikerin ja Petri Ylikosken kirjoituksia (2004) samoin kuin 

filosofi Ilkka Niiniluodon tuotantoa (1984; 1987; 1999; 2003b). 
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3.2. Uskonnonfilosofia ja ateismi 

 

Ilkka Niiniluoto määrittelee ateismin toisaalta jumaluskon hylkäämiseksi ja jumalankieltämiseksi. 

Ateistit ovat siis henkilöitä, ”jotka joko tieteellisillä tai filosofisilla perusteilla katsovat, että jumalia 

ei ole olemassa”. Ateismista erotetaan T. H. Huxleyn määrittelemä agnostismi, ”jossa 

pidättäydytään ottamasta kantaa jumalien olemassaoloon”. Toisaalta ateismilla voidaan ymmärtää 

myös ”näytön puuttumisesta seuraavaa uskon puuttumista”. (Niiniluoto 2003a, 122, 130–131; Taira 

2014, 20; ks. myös Baggini 2005, 9–10.) Ateismi siis tarkoita vain jumaluskon puutetta, vaan 

useimmiten myös Jumalan olemassaolon kieltämistä. Ateismi kieltää Jumalan lisäksi teismin ja 

deismin maailmankatsomuksina. (Martin 2010b, 20; Smart 1996, 8.) Ateismiin liitetään käsitys, että 

on olemassa vain yksi todellisuus, joka on luonto (Baggini 2005, 79).
14

 

 

 Richard Dawkinsin mukaan Jumalan olemassaolosta ei ole riittävästi todistusaineistoa. Toisin 

sanoen ei ole olemassa riittävästi havaintotietoa, jonka perusteella jumalolennon olemassaolo 

voitaisiin tieteellisesti todeta
15

. Dawkins näkee havaintotiedon puuttumisen tärkeimpänä perusteena 

omalle ateismilleen – jos jumalolento joskus kiistatta ilmaisisi itsensä, olisi Dawkins ensimmäinen, 

joka myöntäisi olleensa väärässä. (Dawkins 2006; ks. myös Niiniluoto 2003a, 136; Baggini 2005, 

18–41.) 

 

Julian Baggini (2005, 36–37, 41) tarjoaa mielenkiintoisen määritelmän uskolle ja ateismille: 

 

Ateismin näkemys pohjautuu todisteisiin, ja väitteet pohjautuvat parhaisiin selityksiin. Ateisti uskoo siihen, 

mihin on hyvä syy uskoa eikä usko yliluonnollisiin kokonaisuuksiin, joihin on vähän syitä uskoa eikä ole 

yhtään vahvaa syytä uskoa. – – Usko yliluonnolliseen pohjautuu sellaiseen uskoon, josta puuttuvat vahvat 

todisteet, joihin voisi uskoa. Todellakin, joskus on kysymyksessä jokin, mikä on ristiriidassa saatavilla 

olevan todistusaineiston kanssa. Usko kuolemanjälkeiseen elämään on esimerkiksi ristiriidassa sen valtavan 

todistusaineiston kanssa, joka meillä on siitä, että ihmiset ovat kuolevaisia eläimiä. – – Koska emme voi olla 

100 % varmoja ateistisen näkemyksen oikeellisuudesta, puhuu se vain sen puolesta, ettei kannata olla 

dogmaattinen
16

. 

 

                                                 
14

 Ateismi-sana tulee kreikan kielestä, jossa etuliite ”a” tarkoittaa ”ilman” tai ”ei” ja ”theos” tarkoittaa jumalaa. 

Teismillä puolestaan tarkoitetaan jumaluskoa (Martin 2010b, 20). 
15

 Tätä ajattelua kutsutaan scientia mensuraksi, eli näkemykseksi, että tiede on tiedon mitta ja että ”parhaiten selittävät 

teoriat viime kädessä ratkaisevat sen, mitä on olemassa”. Filosofiassa on keskusteltu paljon tieteen ja uskonnon 

yhdistämisen mahdollisuuksista sekä esimerkiksi maailmankatsomuksen ja tietoteorian eroista. (Niiniluoto 2003a, 137–

139; ks. myös Pyysiäinen 2010.) 
16

 Dogmaattinen = ahdasmielinen, suvaitsematon, kritiikitön, epäkriittinen (MOT Gummerus Uusi suomen kielen 

sanakirja [online]). 
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Baggini huomauttaa, että on kristinuskolle tyypillistä suosia uskoa ilman todisteita. Tämä 

puolestaan palvelee uskontoa itseään. (Baggini 2005, 37.) 

 

William Lane Craig (2010, 112–113) esittää ateismin perusoletuksen, jonka mukaan Jumalan 

olemassaolosta ei ole todistusta, jolloin tulee, päätellä, että Jumalaa ei ole olemassa. Alister 

McGrath (2004, 198) hoksauttaa, että ”usko siihen, ettei Jumalaa ole, on uskon asia niin kuin sekin 

uskomus, että Jumala on. Jos 'usko’ määritellään ’uskomukseksi, jonka tueksi ei voida tarjota 

näyttöä’, niin sekä kristinusko että ateismi ovat silloin uskoja.” Tällöin kysymykseksi nousee se, 

mikä lopulta on todiste ja jääkö agnostismi (joka siis lopulta välttää ottamasta kantaa Jumalan 

olemassaoloon tai olemattomuuteen ja todistusaineiston todistuskelpoisuuteen) ainoaksi 

vaihtoehdoksemme (ks. Craig 2010; Gale 2010; McGrath 2006 68–72; Parsons 2010).  

 

On tärkeää huomata, että uskonnollisen uskomisen ja ateistisen evidentialismin välillä on tärkeä ero: 

Niiniluoto (2003a, 139) selventää eroa englannin kielen käsitteiden faith ja belief avulla. 

Uskonnollisen ihmisen usko on uskonvarmuutta (faith), kun taas ateistin usko on totena pitämistä 

(belief). Tämä tarkoittaa Niiniluodon mukaan, että ”uskontoa koskeville myönteisille ja kielteisille 

väitteille on annettava perusteluja eli evidenssiä”. Ateisti ei Julian Bagginin (2005, 12–13, 32) 

mielestä kuitenkaan ole järjestelmällinen kaikenkieltäjä, vaan tunnustaa abstraktien, ei-fysikaalisten 

asioiden, kuten ajatusten olemassaolon. Baggini tarjoaa induktion rinnalle toisen käsitteen, 

abduktion. Abduktiolla tarkoitetaan ”parhaan selityksen todistetta”. Bagginin mukaan 

”abduktiivinen väite tutkii ilmiötä tai ilmiöjoukkoa, joilla on enemmän kuin yksi selitys ja yrittää 

määritellä mikä näistä selityksistä on paras”. Abduktio jättää induktion tavoin tilaa erehdykselle, ja 

todistusaineiston kasvaessa käsityksiä korjataan. 

 

Jos ateisti ei ainoastaan epäile jumalan olemassaoloa, vaan äärimmilleen vietynä kieltää sen 

kokonaan, teisti uskoo yhteen ”ikuiseen, muuttumattomaan, kaikkivoipaan, kaikkitietävään, 

kaikkialla läsnä olevaan, täydellisen hyväntahtoiseen aineettomaan maailmankaikkeuden luojaan ja 

ylläpitäjään” (Smart & Haldane 1996, 3). Dawkins (2006, 39) lisää, että teisti uskoo jumalan 

vaikuttavan jokapäiväiseen elämäämme, vastaavan rukouksiimme ja rankaisevan meitä 

synneistämme.  

 

Deisti sen sijaan uskoo, että Jumala on luonut maailmaan ja säätänyt maailmankaikkeutta 

ylläpitävät lait. Jumalaa eivät kuitenkaan kiinnosta ihmisten tekemiset. Panteisti ei usko 
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yliluonnolliseen jumalaan. Jumala edustaa heille maailmankaikkeuden synonyymia. Toisin sanoen 

jumaluus on luonto, eikä niinkään kaikkivoipa olento. (Dawkins 2006, 39–40; Smart 1996, 15.) 

 

Näiden lisäksi on syytä perehtyä erikseen agnostismiin, johon myös Dawkins kiinnittää 

Jumalharhassa huomiota. Hän (2006, 73) erittelee teisti-ateisti-skaalan kaikkiaan seitsemälle eri 

tasolle: 

 

1) Vahva teisti uskoo 100 % todennäköisyydellä Jumalaan. Hän tietää Jumalan olevan olemassa. 

2) Suurella todennäköisyydellä uskova de facto -teisti uskoo vahvasti Jumalaan, vaikka ei tiedä Jumalan 

olemassaoloa varmaksi. 

3) Teismiin kallellaan oleva agnostikko on Jumalan olemassaolosta epävarma, mutta on taipuvainen uskomaan 

Jumalaan. 

4) Puolueeton agnostikko ei ota kantaa kummankaan näkemyksen todennäköisyyteen. 

5) Ateismiin nojaava agnostikko on Jumalan olemassaolosta skeptinen. 

6) De facto -ateisti pitää Jumalan olemassaoloa epätodennäköisenä ja elää elämäänsä sen mukaisesti. 

7) Vahva ateisti tietää, että Jumalaa ei ole olemassa. 

 

Perustan käsitykseni ateismista edellä esitetyille asioille. Ateismin käsitteellinen määrittely ei 

kuitenkaan riitä, vaan lisäksi sitä tulee tarkastella maailmankatsomuksellisena vaihtoehtona 

uskonnolle. Tutkielmassani minua kiinnostaa se, millainen on ateistinen maailmankatsomus ja onko 

se teoreettisella tasolla vertailukelpoinen uskonnon kanssa. 

 

Edellä esitetyn kaltainen uskonnonfilosofinen väittely ateistisesta ja uskonnollisesta 

maailmankatsomuksesta ei ole oman tutkielmani kannalta kiinnostavaa kuin tutkimusasetelmaa 

selventävänä ja avaavana taustatietona. Sen sijaan kulttuurinen, uskontotieteellinen tarkastelu on 

hedelmällistä, kun tutkitaan yksittäisen ihmisen vakaumusta. Toisin sanoen en ole kiinnostunut 

siitä, onko Jumalaa olemassa vai ei tai siitä, mitä ateismi tai uskonnollisuus perimmältään on (tai 

kumpi näistä näkökannoista on oikeassa) vaan siitä, mitä Richard Dawkins Jumalharhassa opettaa 

ja miten hän tuo esille maailmankatsomustaan. 

 

 

3.3. Uskontotiede ja uskonnon antropologia 

 

Tutkielmani tieteentraditio ammentaa uskontotieteen ja -antropologian traditiosta. Uskontotieteen 

tieteenalan sisällä ateismia on usein tarkasteltu uskonnonkaltaisena ideologina sikäli, kun uskontoja 
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voidaan rinnastaa sekulaareihin ideologioihin (ks. esim. Fingerroos, Opas, Taira 2004). Tällöin 

ateismi samoin kuin uskonto tai mikä tahansa (sekulaari) ideologia ymmärretään sosiaaliseksi ja 

kulttuuriseksi ilmiöksi, jota määrittävät sosiaaliset ja kulttuuriset käytänteet. Ideologia nähdään 

analyyttisenä kategoriana, jossa ihmiselle tyypillinen arvottamisen elementti saa suuren roolin. 

Kuten Stewart E. Guthrie (2010, 362) toteaa, ”uskonto selitetään (kuten muukin inhimillinen 

ajattelu ja toiminta) sekulaaristi ja naturalistisesti". Selityksissä uskonto on inhimillisen kulttuurin ja 

ihmisluonnon tuote, ei mikään transsendentaalinen, yliluonnollinen tai muuten sui genesis, omaa 

lajiaan”. 

 

William Alston on eritellyt yhdeksän uskontoa määrittävää ominaisuutta (Martin 2010a, 312): 

 

1) Usko yliluonnollisiin olentoihin. 

2) Erottelu pyhien ja maallisten asioiden välillä. 

3) Pyhiin asioihin keskittyvät rituaaliset toimet. 

4) Moraalikoodi, jonka uskotaan olevan jumalien vahvistama. 

5) Tyypillisesti uskonnolliset tunteet – –, joilla on tapana nousta esiin pyhien asioiden läsnä ollessa ja 

rituaalia harjoitettaessa ja jotka ovat yhteydessä jumaliin. 

6) Rukoukset ja muut jumalten kanssa kommunikoinnin muodot. 

7) Maailmankuva
17

 tai yleinen kuva maailmasta kokonaisuutena ja yksilön paikasta siinä. Tähän kuvaan 

liittyy myös jonkinlainen täsmennys maailman yleisestä  tarkoituksesta ja ajatus siitä, miten yksilö sopii 

siihen. 

8) Yksilön elämän enemmän tai vähemmän kokonaisvaltainen järjestäminen tämän maailmankuvan 

perusteella. 

9) Edellä mainittujen asioiden koossa pitämä sosiaalinen ryhmä. 

 

Michael Martin (2010a, 313–317) toteaa, ettei yksikään näistä ominaisuuksista täyty ateismia 

määriteltäessä. Itse näen kuitenkin, että ateismista löytyy määritelmien 7–9 mukaisia 

ominaisuuksia, jotka ovat juuri minkä tahansa ideologian sosiaalisia ja maailmankuvallisia piirteitä, 

eivät niinkään eksakteja konkreettisia toimintatapoja tai oppeja kuvaavia asioita. Myös Richard 

Dawkins puhuu ateistisesta maailmankuvasta
18

, eli hän julkiateistina itse kokee aatteensa 

nimenomaan vakaumuksena ja käsityksenä todellisuuden järjestyksestä. Todisteeksi sosiaalisesta 

                                                 
17

 Maailmankatsomus = näkemykset, jotka määräävät yksilön suhtautumisen ympäröivään maailmaan. Käytän usein 

myös termiä maailmankuva. Termit tarkoittavat samaa asiaa eli yksilön käsitystä ympäröivästä maailmasta, ja käytän 

niitä rinnatusten. (MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja [online].) 
18

 Dawkins toteaa Jumalharhassa (2006, 405), että ”jokainen meistä muodostaa päässään mallin maailmasta, josta 

itsemme löydämme”. 
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ryhmästä ja sen voimasta ei tarvitse kuin katsoa Dawkinsin ja Laurence Kraussin yhdessä tekemä 

dokumentti Uskonnottomat (Youtube, The Unbelievers – Uskonnottomat [online]).  

 

Sen sijaan Alstonin määritelmän uskontoa kuvaavat ominaisuudet yhdestä kuuteen ovat selvästi 

teistisille uskonnoille tyypillisiä kulttuurisia käytänteitä. Antropologi Clifford Geertzin (Guthrie 

2010, 372) määritelmät ovat joiltain osin Alstonin kanssa yhtenäisillä linjoilla. Geertz purkaa 

uskonnon määritelmän 

 

1) symbolijärjestelmäksi, jonka tarkoituksena on 

2) saada aikaan voimakkaita, kaikenkattavia ja pitkäkestoisia tunnetiloja sekä motivoida ihmisissä 

3) muodostamalla käsityksiä olemassaolon yleisestä järjestyksestä ja 

4) varustamalla nämä käsitykset sellaisella totuudellisella auralla, että 

5) tunnetilat ja motivaatiot vaikuttavat ainutlaatuisella tavalla totuudenkaltaisilta. 

 

Geertzin jaottelussa kohta 3 vastaa Alstonin kohtia 7–9. Geertzin määritelmässä ei ole mainintaa 

jumalasta, jumalista tai muistakaan yli-inhimillisistä tai -luonnollisista olennoista. Useimmiten 

tällainen oletus sisältyy uskonnon määritelmiin. Esimerkiksi filosofit J. J. Haldane ja J. J. C. Smart 

(1996, 4) toteavat, että ”uskonto ilman Jumalaa on mielikuvista ja harhaa”. Vaikka ateismi sinänsä 

ei olisi uskonto tai edes uskonnonkaltainen ideologia, on keskusteltu siitä, onko olemassa edellisen 

luvun (tutkielman luku 3.2.) ateismin määritelmien mukaisia ateistisia uskontoja. Michael Martin 

(2010a, 318–329) käsittelee jainalaisuutta, kungfutselaisuutta ja buddhalaisuuden eräitä muotoja 

esimerkkeinä ateistisista uskonnoista. Ateistisen uskonnon edellytys on jako laajamerkityksiseen 

ateismiin (hylkää jumaluuden mahdollisuuden ylipäänsä) ja kapeamerkityksiseen ateismiin (hylkää 

teistisen jumalan). Ateistisissa uskonnoissa ei ole teististä jumalaa. 

 

Itse olen taipuvainen erottelemaan ideologian ja uskonnon sillä perusteella, että uskonnon 

oppijärjestelmä tukee ajattelua jonkinlaisesta yliluonnollisesta voimasta tai sielunvaelluksesta 

kuoleman jälkeen. Sekulaareissa ideologioissa (joita ateismi edustaa) tällaista elementtiä ei ole. Ne 

kuitenkin täyttävät joissain tapauksissa useamman kuin yhden Geertzin uskonnon määritelmistä, ja 

siksi uskontoa ja ateismia (tai jotain muuta sekulaaria ideologiaa) voidaan ainakin teoreettisella 

tasolla verrata toisiinsa nimenomaan sosiaalisina ja maailmaa järjestävinä ilmiöinä. On tärkeää 

huomata, että en ota kantaa mihinkään uskontoon tai ideologiaan sisällöllisesti, vaan tarkastelen 

niitä sosiaalisen kanssakäymisen kulttuurisina ilmentyminä (ks. tutkielman luku 4.2.). 
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Voitaneen todeta, että sekä uskonto että ateismi ovat maailmankatsomuksia (Oittinen 1979, 151). 

Toisin sanoen ne vaikuttavat siihen, millä tavalla tarkastelemme ympäröivää maailmaa. Tämä 

määritelmä sisältyy molempiin edellä esittämiini uskonnon määritelmiin yhtenä elementtinä. 

Ateismi on sekä Dawkinsille että monelle muulle ateistille merkityksekäs valinta elämänsisällön 

kannalta siinä missä uskonto tai mikä tahansa muu ideologinen maailmankatsomus
19

. 

Uskontotieteilijä Teemu Taira (2014, 12) puhuu uusateismista (ks. myös tutkielman luku 3.4.5.). 

Uusateismi on ateismin muoto, joka pitää uskontoa haitallisena ja haluaa ”heikentää sen merkitystä 

ja vaikutusvaltaa yhteiskunnassa”. Uusateistinen kamppailu keskittyy Yhdysvaltoihin, missä myös 

Dawkins toimii.  

 

Uskonnon ja ateismin suhteesta on käyty kiivasta debattia, ja uskontotiede alana edustaa näkemystä, 

jonka mukaan nämä kaksi ovat teoreettisella tasolla rinnastettavissa toisiinsa. Koska molemmat ovat 

maailmankatsomuksia, niissä on ilmiötasolla yhteisiä piirteitä. Teemu Taira (2014, 23–24) toteaa 

ateismin käsitteen sopivan parhaiten niin kutsuttujen Aabrahamin uskontojen (kristinusko, islam, 

juutalaisuus) vastinpariksi, koska itämaisten uskontojen jumalakäsitys poikkeaa länsimaisista 

uskonnoista. Ateistiset argumentit eivät sovi esimerkiksi itämaisten uskontojen oppien kritisointiin, 

koska niiden perusteet poikkeavat länsimaisista uskonnoista. 

 

Ateismin ja uskonnon suhde on kommunikatiivinen. Taira (2014, 167) toteaa, että ”Jumalan ja 

uskonnon kieltäminen on mielekästä vain yhteiskunnissa, joissa esiintyy uskonnollisuutta. – – 

Ateismi syntyy ja elää vain suhteessa uskontoon, riippumatta siitä kumpi on ihmismielelle 

luonnollisempaa tai alkuperäisempää.” Kommunikatiivisuudella Taira tarkoittaa sitä, että 

lisääntynyt kiinnostus uskontoon on kasvattanut myös kiinnostusta ateismiin, ja eri ateismin ja 

uskonnon muodot ruokkivat toisiaan. 

 

 

3.4. Ateismin historian lyhyt oppimäärä 

 

Uskonnon ja ateismin vastakkainasettelu ei ole ihmiskunnan historiassa uusi asia. Jo antiikissa 

käytettiin ateismin käsitettä, joskin sen sisältö poikkesi nykyisestä melko lailla. Ateismin 

                                                 
19

 Ks. lisää ateismin ja uskonnon välisestä keskustelusta esimerkiksi Bentley Hart 2010; DeBotton; Graffin & Olsson 

2011; Hitchens 2008; 2013 Eskola 2009; Lane Craig & Smith 1993; Luoma 2000; Luoma 2005; Martin 2007; Ojanen 

2011; Niemelä 2011; Smart & Haldane 1996; Sproul 1998. 
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varsinainen historia alkaa valistuksen ajalta, jolloin uudet aatteet vyöryivät Eurooppaan ja 

kyseenalaistivat kirkon vallan.  

 

Käyn lyhyesti läpi ateismin historiaa antiikista nykypäivään. Ateismin nousun aikaa olivat 

erityisesti 1800-luku ja 1900-luvun alkupuoli, jolloin joukko nimekkäitä ajattelijoita käsitteli 

ateismia omissa kirjoituksissaan. Sittemmin ateismin aatteen terävin kärki taittui. 2000-luvulla 

ateismi on noussut uudelleen maailmanlaajuiseksi puheenaiheeksi. Tätä muun muassa Richard 

Dawkinsin edustamaa ateismin muotoa kutsutaan uusateismiksi, ja se poikkeaa menneistä 

vuosikymmenistä nimenomaan näkyvyytensä osalta. 

 

3.4.1. Antiikista uuteen aikaan 

 

Kiista ateistien ja uskontojen välillä on jatkunut jo vuosisatoja, ja viimeistään Charles Darwinin 

Lajien synty (alkup. 1859; ks. McGrath 2004, 113–114) synnytti ylittämättömiä aatteellisia 

ristiriitoja fundamentalistiuskovaisten ja ateistien välille
20

. Kuitenkin jo valistuksen aikana ateismi 

ja kristinusko asetettiin vastakkain. Alister McGrathin mukaan tämä johtui siitä, että kristinuskolla 

oli pitkään ollut historiallisesti ainutlaatuinen asema. (McGrath 2004, 49, 64.) 

 

Keskiajalla kristinuskolla oli ylivalta sekä yhteiskunnan että yksilön elämässä, eikä senaikaista 

(eurooppalaista) yhteiskuntaa ole mahdollista ajatella ilman kristinuskoa. Jo antiikin ajalla 

tunnettiin ateismin pehmeä muoto, jonka puolesta argumentteja esittivät lähinnä filosofit. Tuolloin 

sanaa saatettiin käyttää solvaamistarkoituksessa, eikä sillä vielä ollut nykyisenkaltaista merkitystä. 

(Bremmer 2010, 31–32.) McGrath toteaa (2004, 18–19), että alun perin ateistilla tarkoitettiin 

antiikissa Ateenan kaupunkivaltion perinteisen uskonnon kieltäjää. Uskonnon kieltäminen oli 

rangaistava teko, ja esimerkiksi Sokrates pakotettiin ateisminsa vuoksi juomaan tappava 

myrkkyannos. Ateistilla viitattiin myös jumalien olemassaolon kiistäjään ja tai tietämättömyyteen 

jumalien olemassaolosta tai ominaisuuksista (Taira 2014, 22). Teemu Taira (2014, 22) toteaa, että 

ateisti-nimityksellä lähinnä ”nimitettiin muita silkassa vahingoittamistarkoituksessa”. 

 

Keskiajalla ateismin käsitettä ei juuri käytetty, ja se keksittiin uudelleen vasta 1500-luvulla. 

Tuolloin termi ei tarkoittanut Jumalan vaan jumalallisen väliintulon kiistämistä. Tairan mukaan 
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 Richard Dawkins painottaa voimakkaasti Darwinin evoluutioteorian tieteellistä vedenpitävyyttä verrattuna uskontojen 

käsitykseen universumin rakentumisesta, ja elämän synty ja kehitys ovat hänen mukaansa selitettävissä evolutiivisin 

perustein. 
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varhaismodernilla ajalla teologit käyttivät termiä apuna pohdinnoissaan Jumalan olemassaolon 

puolesta. Sen avulla pyrittiin kehittämään kelvollisia argumentteja Jumalan puolesta. Ateisteja ei 

kuitenkaan katsottu todellisuudessa olevan olemassa. Lähinnä ateisti-nimitystä käytettiin 

pilkkanimenä väärä- ja eriuskoisista, ja esimerkiksi uskonpuhdistaja Martti Luther sai ateistin 

leiman. (Taira 2014, 22–23.) 

 

 

3.4.2. Valistuksen aika ja 1800-luku 

 

Ateismin varsinainen historia alkaa valituksen ajalta. Modernia aikaa määrittää Gavin Haymanin 

(2010, 57) mukaan halu ”todellisuuden kaikenkattavaan hallintaan rationaalisilla ja/tai tieteellisillä 

välineillä”. Ilkka Niiniluoto (2003a, 123–126) toteaa, että ateismia pidettiin valitukseen saakka 

typerien ja moraalittomien ihmisten kantana. Teemu Tairan (2014, 193) mukaan ”1700-luvun 

Britanniassa ’ateisti’ oli kuin ’kommunisti’ 1950-luvun Yhdysvalloissa tai ’terroristi’ nykyaikana”. 

1700-luvulta lähtien ateistinen ajattelu tuli yhä näkyvämmäksi yhteiskunnassa, vaikka 

julkiateismista saattoi koitua yhä sanktioita, ja monet filosofit peittelivät vielä näkemyksiään. 

Ateismi liittyi vahvasti valistuksen vapautumisen ihanteeseen, ja Alister McGrathin sanoin ”ateismi 

nähtiin vapauttavana Prometheuksena” (McGrath 2004, 41, 44–45, 49; Taira 2014, 186–191). 

Esimerkiksi vuonna 1747 Julien Offray de la Mettrie julisti: 

 

Jos ateismi – – leviäisi yleisesti, silloin kaikki uskonnon oksat tuhoutuisivat ja leikattaisiin juuresta. Ei enää 

teologisia sotia, ei enää uskonnon sotilaita, kammottavia sotilaita! Pyhän myrkyn tartuttama luonto ottaisi 

takaisin oikeutensa ja puhtautensa. (McGrath 2004, 44.) 

 

Alister McGrath (2004, 12) rajaa ateismin kulta-ajan kahteen suureen tapahtumaan. Toisaalta 

Ranskassa Bastiljin valtaus 1789 ja toisaalta Berliinin muurin murtuminen 1989 rajaavat tasan 

kahdensadan vuoden mittaisen kauden, jolloin ateismi kukoisti. McGrath kuitenkin toteaa, että nuo 

tapahtumat eivät olleet ateismin alku eivätkä loppu, vaan historiallinen kehys ateismin tarkastelulle. 

 

1700-luvulle tultaessa ateismi-sanan sisältö oli muotoutunut tarkoittamaan jumalankieltäjää, kun 

aiemmin sillä oli tarkoitettu lähinnä kerettiläisiä. Sanan halventava sisältö säilyi vielä pitkälle 

1800-luvulle. Ateismi yhdistyi marxismin myötä sosialismiin, ja se tahrautui yhä enemmän 

”verellä, väkivallalla ja vallankumouksella”. Ateismi liitettiin vahvasti moraalittomuuteen, eikä 

vielä 1800-luvun lopulle tultaessa ateismille voinut saada neutraalia hyväksyntää yrityksistä 
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huolimatta. (Hayman 2010, 59–61.) Kuitenkin jo 1800-luvulla esitettiin voimakasta 

uskontokritiikkiä, ja ajan aate tiivistyy Ludwig Feuerbachin toteamukseen, jonka mukaan jumala ei 

luo ihmistä, vaan ihminen jumalan – uskonto on täten selitettävissä kulttuurisesti (Hayman 2010, 

67–68; Niiniluoto 2003a, 126). 

 

1800-luvulla kasvava älymystö korvasi papit kansan valistajana. Saksassa yksi merkittävimmistä 

vaikuttajista oli edellä mainittu Ludwig Feuerbach. Hänen tavoitteenaan oli synnyttää eräänlainen 

”älyllinen maanjäristys, jota voitaisiin verrata ’Kopernikuksen käänteeseen’”. McGrathin mukaan 

Feuerbach osoitti, ”että ihmiskunta oli keksinyt Jumalan käsitteen maailman harmien vastapainoksi 

ja lohdutukseksi. Jumala, ihmismielen luomus, alistui ihmisten valtaan ja valvontaan.” Feuerbach 

asetti vastakkain perinteisen uskonnon, jossa Jumala oli järjestelmän keskus sekä oman 

näkemyksensä, jonka keskiössä oli ihminen. Jumala oli ihmisen luomus, jonka hävittämisen aika oli 

tullut. Feuerbachin mukaan Jumala on ihmisen sielun ja hengen projektio. Tällöin ”Jumalan 

tunteminen on ihmisen itsensä tuntemista – – [vaikkei] ihminen olisi itse suoraan tietoinen siitä, että 

hänen Jumala-tietoisuutensa on hänen oman olemuksensa itsetietoisuutta”. (McGrath 2004, 60, 68–

70; Oittinen 1979, 13–14; Taira 2014, 213.) 

 

Karl Marx näki uskonnon pitkälti talouden ehdollistamana. Hänen yksi kuuluisimmista 

lausunnoistaan lienee toteamus, ”uskonto on oopiumia kansalle”. Nuorelle Marxille uskonto oli 

yhtä aikaa sekä kurjuuden ilmaus että vastalause kurjuutta kohtaan. Uskonnon ja uskonnollisuuden 

taustalla oli toisin sanoen yhteiskunnan kurjistuminen. (Oittinen 1979, 11–12; Taira 2014, 214.) 

Kaiken uskonnollisen ajattelun ja opinkappaleiden takana on sosioekonomia. Toisin sanoen 

”uskonto on ihmisen vastaus tuotantoprosessissa kokemaansa vieraantumiseen”, joten uskontojen 

sanoman kriittinen tarkastelu on turhaa. Feuerbachin tavoin Marx näki ihmisen uskonnon luovana 

olentona kuitenkin sillä erotuksella, että Marxille uskonto edusti juuri taloudesta vieraantumista ja 

keinoa kestää sitä. Feuerbachin mukaan uskonto kuvasti ihmisen suhdetta itseensä niin, että 

”ihminen muuttaa oman olemuksensa toisinolemiseen”, mikä johtaa itsensä vieraannuttamiseen. 

Ihminen ”luovuttaa omat todelliset ominaisuutensa kuvittelemalleen transsendentille 

jumalolennolle, joka astuu häntä vastaan vieraana voimana”. Marxin ja Feuerbachin yhteinen käsite 

oli vieraantuminen. (Oittinen 1979, 13–15.) 

 

Feuerbachista poiketen Marx näki ihmisen vieraantumisen syyn työssä. Työ oli vieraannutettu 

ihmisestä niin, että työläinen suhtautui työnsä tuotteeseen kuin vieraaseen esineeseen. Työn tulos ei 

enää kuulunut työläiselle itselleen. Marx ajatteli, että jos taloudellinen vieraantuminen lopetetaan, 
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uskonto lakkaa olemasta: uskonto on paitsi taloudellisten myös yhteiskunnallisten olojen tuotos. 

Samalla uskonto ylläpitää yhteiskunnallista epätasa-arvoa, koska se ”vie terän 

epäoikeudenmukaisen maailman tuskalta, auttaa alistettuja tulemaan toimeen sen ahdistuksessa ja 

epäsuorasti rohkaisee heitä sietämään olevia oloja”. Uskonto on selittänyt luokkayhteiskunnan 

olemassaolon välttämättömyydeksi ja näin antanut ”jumalallisen oikeutuksen oleville oloille”. Tällä 

tavalla uskonto estää ihmisiä nousemaan kapinaan vallitsevia oloja vastaan. Siispä ihmiset ja 

yhteiskunta tuli vapauttaa uskonnosta. Marxille uskonto ei kuitenkaan ollut itsenäinen ja 

riippumaton ongelma, vaan osa yhteiskunnallista ongelmakenttää. Hän esitti, että ”uskonnon 

kritiikki on kaiken kritiikin edellytys”. (McGrath 2004, 76–80; Oittinen 1979, 13–16 153; Taira 

2014, 107, 214–216.) 

 

Kolmas merkittävä 1800-luvun vaikuttaja oli psykoanalyysin isä Sigmund Freud. Freud näki 

uskonnon harhana ja toivemaailmana, joka nousee ihmisen alitajunnasta. Freud ei toisin sanoen 

Marxista poiketen selittänyt uskontoa yhteiskunnallisilla syillä vaan ihmisen psyykellä. Freudin 

ateismi oli McGrathin mukaan sisäsyntyistä eikä esimerkiksi jonkinlaisen pohdinnan lopputulos, ja 

Freudin kaikki näkemykset uskonnosta tukevat tätä käsitystä.  Freud esimerkiksi esittää, että 

”uskonto on perusteiltaan pakkoneuroosin harhautunut muoto”. Uskonnon synnyn Freud selittää 

Oidipus-kompleksilla: uskonnon motivaationa on syyllisyys isän murhasta. Jumalanpalvonta on 

muisto lapsuuden isänpalvonnasta. Palvontaan liittyy olennaisena osana rangaistuksen pelko, joten 

”uskonto merkitsee lapsenomaisen käyttäytymisen jatkumista aikuisiällä. – – Sen vuoksi 

uskomusten alkuna on lapsen kaltainen avuttomuuden tunne, jonka ulkoiset vaarat, sisäiset herätteet 

ja kuolemanpelko synnyttävät.” Freud teki uskonnosta psykopatologisen ongelman. (McGrath 

2004, 81–89; Taira 2014, 217–220.) 

 

1800-luvun mielenkiintoinen piirre on, että usko tuonpuoleiseen säilyi voimakkaasti ateistisesta 

liikehdinnästä huolimatta. Transsendenssin ajatus säilyi etenkin taiteissa, jossa 1800-lukua 

kutsutaan romantiikan aikakaudeksi. Usko jumaluuteen kristillisessä mielessä sai tilalleen 

vaihtoehtoisia ajatuksia, ja esimerkiksi luontoa romantisoitiin kaikilla taiteen aloilla. (McGrath 

2004, 139.) 
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3.4.3. Luonnontieteet ja ateismi 

 

Luonnontieteet nähtiin 1800- ja 1900-lukujen taitteessa ”prometeeisina vapauttajina menneisyyden 

taikauskosta ja sorrosta” (vrt. tutkielman luku 5.6.1.). Luonnontieteet olivat uskonnon vastakohta, 

sillä tiede pyrkii todistusaineiston avulla osoittamaan teorioita todeksi, kun taas uskonto pakenee 

todisteita ”omiin mystisiin järjenvastaisuuksiinsa”. Darwinin evoluutioteoria oli teistisen uskon 

vastainen, jolloin ateismi oli järkevä vaihtoehto tieteen näkökulmasta. (McGrath 2004, 96–97.)  

 

Hiljattainen muutos tieteen ja uskonnon suhteessa tapahtui pääasiassa 1800-luvun aikana. 

Akateeminen tiedemaailma vaati pesäeroa kirkkoon, ja kirkko esitettiin usein tieteellisen kehityksen 

hidastajana. Uskonkysymykset muuttuivat vähitellen ihmisten yksityisasiaksi, ja kirkko menetti 

valtaansa julkisilla areenoilla. McGrath erittelee tuolta ajalta uskonnon ja tieteen välillä eräänlaisen 

konfliktimallin, jossa ”uskonto edustajineen nähtiin mahdollisimman epäedullisessa ja 

epäkunnioittavassa valossa”. (McGrath 2004, 98–102.) 

 

Charles Darwin on yksi merkittävimmistä 1800-luvun luonnontieteilijöistä, jonka teoria on 

vaikuttanut uskonnon ja tieteen väliseen keskusteluun. Alister McGrath kutsuu häntä 

vedenjakajaksi: ”Hän oli jättiläinen, joka erotti kaksi radikaalisti erilaista ajattelutapaa.” (McGrath 

2006, 63). Darwin näki aukkoja aiemmissa selitysmalleissa, joilla oli pyritty kuvailemaan 

luomakunnan syntyä ja kehitystä
21

. McGrathin mukaan hän ”otti tehtäväkseen sellaisen selityksen 

luomisen, joka vastaisi – – havaintoja tyydyttävämmin kuin siihenastiset vaihtoehdot”. Darwinin 

henkilökohtaisesta maailmankatsomuksesta on esitetty spekulaatioita, sillä hän ei koskaan itse 

nimennyt itseään ateistiksi. Darwinia on arveltu agnostikoksi, mutta yllättäen hänen 

maailmankatsomukselliset näkemyksensä eivät kummunneet evoluutioteoriasta, vaan senaikaisesta 

helvettikäsityksestä. Darwinille uskonto edusti sivilisaatiota, ja sivistyneet eurooppalaiset erotti 

villeistä juuri kristinusko. Tieteellinen maailmankuva tulisi kuitenkin tulevaisuudessa ohittamaan 

uskonnon. (McGrath 2004, 115–120; Taira 2014, 198, 200.) 

 

Darwinin evoluutioteoriaa on käytetty ja käytetään yhä perusteena teistisen uskon perusteiden 

hataruudelle. Se on etenkin Yhdysvalloissa poliittinen kiistakapula, kuten tutkielmani luvussa 2.2. 

esitin. Alister McGrath korostaa, että darvinismi ei välttämättä ole ateistista, eikä tiede väistämättä 

johda kohti ateismia (McGrath 2004, 122–124). Teemu Taira (2014, 200–201) toteaa, että ”vaikka 

                                                 
21

 William Paley ja kelloseppä, ks. esim. Dennett 2010; McGrath 2006, 76–89. 
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uusateistinen uskontokritiikki seuraa teoriaa evoluutiosta, se ei ole uskollinen Darwinin omalle 

käsitykselle uskontokritiikistä”. Darwin moitti aikansa aggressiivisia uskontokriitikkoja eikä nähnyt 

tieteen ja uskonnon vastakkainasettelulle mitään syytä. Hän suhtautui uusateisteista poiketen 

uskontoon hyvin maltillisesti. 

 

 

3.4.4. Ateismi – vapaan elämän airut 

 

”Jumala on kuollut”, julisti Friedrich Nietzsche 1800-luvun loppupuolella. Tällä Nietzsche tarkoitti 

aikalaistensa etääntymistä kristillisestä Jumalasta. Nietzsche näki länsimaisen kulttuurin rappion 

johtavan siihen, ettei ”ole enää absoluuttisia arvoja tai totuuksia”. Tämä merkitsi täydellistä 

vapautumista sikäli, että ihminen saattoi antaa maailmalle itse tahtomansa tarkoituksen. Uskonto oli 

Nietzschelle samanaikaisesti sekä lääke että myrkky, ja ”tarkastelun ytimessä – – [oli] kysymys 

siitä, milloin uskonnot palvelevat tavoiteltavissa olevia ihanteita ja milloin uskonnoista tulee 

päämäärä itsessään”. (McGrath 2004, 168–172; Taira 2014, 207–208.) 

 

Nietzscheläinen nihilismi
22

 sai osakseen tiukkaa kritiikkiä, vaikka toisaalta se nähtiin ihmisen 

vapauttavana voimana: 

 

Ihmiselle on kokemus nähdä jumalten katoavan taivaalle ja haihtuvan kuin savuna ilmaan. Ei niin, että ne 

olisivat hävinneet vain hetkiseksi taivaanrannan taa, ei liioin, että toiset jumalat olisivat ne voittaneet 

voimallaan tai viisaudellaan. Ne vain katosivat olevien joukosta. (McGrath 2004, 173–174.) 

 

Näin totesi amerikkalainen runoilija Wallace Stevens teoksessaan The Necessary Angel.  

 

Sittemmin 1900-luvun eksistentiaalifilosofi Albert Camus kritisoi nihilististä ateismia perusteita 

myöten. Jumalatonta maailmaa ”repivät ahdistus, epätoivo ja vieraantuminen”. ”Ihmisellä on 

kuitenkin kaipuu selkeyteen, järjellisyyteen ja merkitykseen”, joten Camus haki maailmalle 

merkitystä jälleen ihmisen ulkopuolelta. Camus’n maailma oli absurdi, millä hän tarkoitti sitä, että 

siinä kohtasivat järjetön maailma ja ihmisen sisäisen selkeyden kaipuu. ”Absurdismi oli – – seuraus 

merkityksen taantuneen Jumalan poissaolosta, siitä, ettei ole mitään, mikä vastaisi kutsuun.” 

McGrath toteaa Camus’n uskon olevan negatiivista uskoa, jossa Camus suree Jumalan 

                                                 
22

 Nihilismi = yhteiskunnassa vallitsevat säännöt, arvot tai käsitykset hylkäävä tai niitä vastustava ajatussuunta (MOT 

Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja [online]). 
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vaikenemista. Camus’n filosofian punainen lanka on, että meidän täytyy hyväksyä elävämme 

keskellä hiljaista universumia, joka ei osaa antaa vastausta oman tai ihmisen olemassaolon syistä. 

(McGrath 2004, 176–178; Taira 2914, 223–231.) Todd May on eritellyt eri aikakausien suurten 

kysymysten muotoilujen mukaisesti: 

  

Antiikin suuri kysymys oli ”Kuinka tulisi elää?”. Moderni kysymys kuului ”Kuinka tulisi toimia?”. 

1900-luvun mannermaisen filosofian kysymykseksi muotoutui ”Kuinka voitaisiin elää?”. (Taira 2014, 223.) 

 

Konkreettisimmillaan ateistista vapautumisen sanomaa testattiin Neuvostoliitossa, jossa Alister 

McGrathin mukaan ateismin edistäminen ulottui uskontoon kohdistuneisiin konkreettisiin 

voimatoimiin. Leninin vuodelle 1922 päivätyssä kirjeessä kehotetaan päämäärän saavuttamiseksi 

käyttää ”sopivan asteista raakuutta”. Toimet eivät kuitenkaan olleet riittävän tehokkaita, ja 

varsinkin maaseudulla uskonto säilyi tärkeänä osana ihmisten elämää. Ateistinen propaganda 

ulotettiin 1950-luvulla kouluihin, ja puoluetaholta oltiin huolestuneita uskonnon haittavaikutuksista 

yhteiskunnassa. (McGrath 2004, 185–188.) 

 

1960-luku oli Euroopassa ateismin kukoistuksen kannalta merkittävää aikaa. Uskontojen katsottiin 

olevan kuolemassa, ja Nietzschen lausahdus oli käymässä uudella vuosituhannella toteen. Uskonto 

nähtiin yhtenä ihmisiä erottavana tekijänä poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten erojen 

ohella. Toisin kuitenkin kävi, ja Alister McGrathin mukaan ”menneen maailman ateismiin halutaan 

ottaa enemmän etäisyyttä”. 1970-luvun maallistumisen huipun jälkeen kiinnostus uskontoja ja 

hengellisyyttä kohtaan on lisääntynyt, ja myös yliopistotasolla yhä useampi tieteentekijä on 

tunnustuksellinen teisti. (Craig 2010, 112; McGrath 2004, 189–193, 209–211.) 

 

 

3.4.5. Uusateismi 

 

Viime vuosikymmeninä on erityisesti Yhdysvalloissa nähty ateismin uusi nousu. Uusateismista 

puhui ensimmäisenä yhdysvaltainen toimittaja Gary Wolf vuonna 2006. Käsitteellä Wolf viittaa 

”älykköveljesten joukkoon, joka käy ristiretkeä uskovaisia vastaan”. Joukko korostaa 

luonnontieteen ja rationaalisuuden merkitystä todellisuuskäsitysten muodostamisessa. Teemu 

Tairan mukaan joukko poikkeaa perinteisistä ateisteista siinä, että ateismi on tullut historialliseen 

kontekstiin verrattuna aiempaa huomattavasti näkyvämmäksi. Uusateismiin kuuluu myös 

dawkinsilainen kehotus tulla kaapista ulos ja julistautua julkisesti ateistiksi. (Taira 2014, 12–13.) 
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Uusateismi on alkujaan amerikkalainen ilmiö (vrt. tutkielman luku 2.2.). Se on kuitenkin levinnyt 

hiljalleen Eurooppaan, ja se on Teemu Tairan mukaan ”osoittanut kykenevänsä ylittämään 

maakohtaiset rajat ja ulottamaan uskontokritiikin myös niihin maihin, joissa sille ei ole yhtä selvää 

sosiaalista tilausta, maihin, joissa uskonnolla ei ole yhtä merkittävä yhteiskunnallinen asema kuin 

Yhdysvalloissa”. Euroopassa maailmankatsomuksella ja poliittisella menestyksellä ei ole 

senkaltaista yhteyttä kuin Yhdysvalloissa. Tästä huolimatta uusateismi on noussut tärkeäksi 

julkiseksi puheenaiheeksi esimerkiksi Englannissa. Tairan mukaan se johtuu muun muassa siitä, 

että Britanniassa kirkon ja politiikan suhde on läheinen samoin kuin siitä, että maassa on 

uskonnollisia kouluja. (Taira 2014, 132.) 

 

Historiallisessa kontekstissa ateismilla on ollut kielteinen kaiku, ja uusateistien tavoitteena on 

kääntää ateistinen identiteetti myönteiseksi asiaksi. Richard Dawkinsin lisäksi näkyviä uusateisteja 

ovat esimerkiksi tässäkin tutkimuksessa esille nousevat Sam Harris ja Daniel Dennett. Uusateisteille 

on tyypillistä dawkinsilainen mustavalkoisuus (ks. esim. tutkielman luku 5.7.). On esitetty, että 

keskustelussa eivät tosiasiassa olisi vastakkain uskonto ja tiede, vaan uskonnolliset ja maalliset 

fundamentalistit. Maallisen fundamentalismin käsite on kuitenkin ongelmallinen, eikä Dawkins 

tunnusta sitä identiteettiinsä kuuluvaksi. (Taira 2014, 13, 40–41.) 

 

Teemu Tairan (2014, 88–90) mukaan uusateismin ongelma on, että se määrittelee uskonnon hyvin 

kapeasti. Samalla tavalla kuin maailmankatsomuksellinen keskustelu on redusoitunutta (vrt. 

tutkielman luku 2.3.), myös ateistien käsitys uskonnosta koostuu lähes pelkästään perinteisistä 

länsimaisista uskonnoista. Samalla jätetään huomiotta joukko maailmankatsomuksien muotoja, 

jotka ovat sekularisoituvissa länsimaissa yhä tavallisempia. Erottelu palvelee uusateistista 

antagonismia, jossa uskonto ja ateismi asetetaan toisilleen täysin vastakohtaisiksi 

maailmankatsomuksiksi.  

 

Uusateismissa korostetaan uskonnon hataran todistuspohjan ohella uskonnon haitallisia vaikutuksia 

ihmisiin ja yhteiskuntaan. Uusateistit jättävät kuitenkin huomiotta, että uskontojen voima ei piile 

yksin dogmeissa, vaan niillä on voimakas sosiaalinen funktio. Esimerkiksi uskonnolliset rituaalit 

ovat ihmisten elämässä hyvin merkityksellisiä. Uskonnoissa on paljon kollektiivisesti jaettua 

aineista, joka pitää ihmisyhteisöjä koossa. (Taira 2014, 107–109.) Siksi esimerkiksi uskonnon 

totuuksien osoittaminen valheeksi ei tee niistä yhtään vähemmän suosittuja. Uskomusten 

kritisoimisen sijaan tulisi keskittyä käytäntöjen kritisoimiseen (Taira 2014, 112). 
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Tairan (2014, 41) mukaan uskonnon ja ateismin tutkimisen kannalta hedelmällistä keskustelussa on 

osoittaa uusateistien ja uskontofundamentalistien välisiä yhteyksiä: 

 

- Molemmissa uskonto käsitteellistetään ensisijaisesti uskomuksiksi. 

- Molempien mukaan tiede ja uskonto esittävät propositionaalisia väittämiä maailmasta. 

- Kummassakaan tiedettä ja uskontoa ei pidetä erillisinä alueina – –. 

- Molemmille maltillinen uskonnollisuus on uskovan prototyypistä poikkeava, lähes anomaalinen kanta. 

- Molemmille on ominaista pyrkimys epävarmuuden kitkemisestä harmonisoinnin avulla – –. 

- Molemmille on ollut ominaista islaminvastaisuus ja angloamerikkalaisen imperialistisen politiikan 

tukeminen – –. 

 

Edellä eritellyt asiat palvelevat sekä fundamentalisteja että ateisteja luoden antagonistisen kuvan 

todellisuudesta. Molempiin kuuluu myös pelastusskeema, fundamentalisteilla taivaallinen ja 

ateisteilla maanpäällinen. Uusateistit rakentavat tietoisesti syvää juopaa eri aatteiden välille. Teemu 

Tairan mukaan syyksi tälle on arveltu, että ”tukeutumalla jyrkkään vastakkainasetteluun uskonnon 

ja tieteen välille uusateismi rakentaa omaa myyttistä ulottuvuuttaan”. Uusateismi ei kuitenkaan ole 

todellista arvokritiikkiä esimerkiksi Nietzschen tapaan, koska maailma ei juuri muuttuisi ateismin 

voittokulun myötä: ”Ihannemaailmassa eläisimme edelleen länsimaisessa kulutuskapitalismissa, 

menisimme edelleen ostoksille alennusmyynteihin ja sen jälkeen pikaruokalaan, joskin ilman 

jumaliin liittyviä kummallisia käsityksiämme. Jos Nietzsche halusi perustuksiin menevää muutosta, 

uusateismi tekee pientä pintaremonttia.” (Taira 2014, 42, 205, 211–212.) 

 

Niin Suomessa kuin ulkomailla uusateistisen keskustelun ongelma on, että näkyvimpiä julkisia 

uusateisteja ovat tunnetut luonnontieteilijät (Suomessa esimerkiksi Esko Valtaoja ja Kari Enqvist
23

). 

Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät tunne kovin hyvin uskonnontutkimuksen kenttää. (Taira 2014, 

279–281.) Huomiotta jäävät uskontotieteen ohella uskontososiologia ja -antropologia, joiden 

erikoisalaa uskonto on siinä missä teologiankin. Erona on se, että teologiasta poiketen uskontotiede, 

-sosiologia ja -antropologia tarkastelevat uskontoa sosiaalisena ilmiönä ottamatta kantaa uskontojen 

opillisiin kysymyksiin. Itse koen, että kyseisten tieteenalojen tunteminen on välttämätöntä, jos 

haluaa osallistua uskonnosta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

 

                                                 
23

 Poikkeuksena mainittakoon uskontotieteilijä Ilkka Pyysiäinen, joka on Helsingin yliopiston dosentti (ks. esim. 

Pyysiäinen 2010). Suomalaiset uskontokriitikot (esim. Valtaoja) ovat kritisoineet uusateisteja heidän kärjekkäimmistä 

kannanotoistaan. Suomalaisesta uusateismikeskustelusta tarkemmin katso Taira 2014, 277–303.  
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Uusateismi ei ole uskonnosta poiketen täysin objektiivinen ja arvovapaa maailmankatsomus, joka 

perustuisi puhtaasti tieteen periaatteille
24

. Tämä tarkoittaa sitä, että se tulee alistaa kritiikille muiden 

maailmankatsomuksien tavoin: 

  

Tieteellinen uskonnontutkimus on sitoutunut tieteellisen toiminnan pelisääntöihin ja niistä neuvottelemiseen, 

mutta se on sitoutunut uusateismin edustamaan maailmankuvaan tieteen osalta vain jos uusateistit todella 

noudattavat tieteen menetelmällisiä hyveitä. Moni kriitikko on näyttänyt, että näin ei ole. Pikemminkin 

uusateistit ovat uskontoa käsittelevissä teoksissaan popperilaisittain ilmaistuna lähempänä tieteellisen 

ideaalin korruptoituneita versioita – riippumatta heidän saavutuksistaan omilla erikoistumisalueillaan. – – 

Uusateismia voidaan tarkastella yhteiskunnallisena ilmiönä ja uusateistien argumentteja voidaan kritisoida 

vailla oletusta siitä, että uskonnot olisivat käsityksissään oikeassa. (Taira 2014, 290.) 

 

 

Myös kritiikki kohdistuu tällöin ateismin sosiaalisten ulottuvuuksien tarkasteluun.  

                                                 
24

 Lisää uusateismista katso Niemelä 2011. 
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4. TUTKIELMAN TIETEENTEORIA JA METODOLOGIA 

 

 

4.1. Laadullinen tutkimus 

 

Tutkimukseni edustaa laadullista tutkimusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tutkimusaineisto 

on suhteellisen suppea ja että tutkimus nähdään kokonaisuutena. Laadullisen tutkimuksen 

päämääränä on tuottaa selitysmalleja, jotka pätevät koko aineistoon. Hedelmällisimpiä aarteita 

aineistossa ovat poikkeukset, jotka pakottavat tutkijan ratkaisemaan kohtaamansa ongelman ja 

muokkaamaan tulkintaansa niin, että myös poikkeukset istuvat selitysmalliin. Laadullisessa 

tutkimuksessa asioita tarkastellaan ensisijaisesti siinä yhteydessä, jossa ne ilmenevät. Niiden 

sitominen suurempaan kokonaisuuteen tapahtuu kontekstisidonnaisesti, mikä on tärkeä ero 

määrälliseen tutkimukseen. (Alasuutari 1999, 34–44, 52, 55; ks. myös Alasuutari 2011.) 

 

Laadullisen tutkimuksen perusajatus on se, että tutkimuksen tulokset ja tulkinnat ovat suhteellisia ja 

että sekä tutkijan subjekti, tutkimusmetodit että tutkimusasenne vaikuttavat tutkimustuloksiin. Itse 

valitsin tämän tutkimuksen metodiksi kehysanalyysin (ks. tutkielman luku 4.3.) ja tieteenteoriaksi 

sosiaalisen konstruktionismin (ks. tutkielman luku 4.2.). Tutkimusasenteeni ja metodiikkani 

kiinnittävät huomioni tutkijana tietyntyyppisiin piirteisiin aineistossa, mikä puolestaan tuottaa 

tietynlaisia tutkimustuloksia. Pertti Alasuutarin (1999, 34–44, 52, 55) mukaan teoreettinen 

viitekehys antaa meille työkalut yhdistellä asioita aineistossa. Tuottamani analyysi on siis 

eräänlainen konstruktio itsessään. 

 

 

4.2. Sosiaalinen konstruktionismi 

 

Uskontoa ja ateismia voi molempia tutkia sosiaalisina rakenteina. Sen vuoksi Peter L. Bergerin ja 

Thomas Luckmannin sosiaalisen konstruktionismin teoria (1994) palvelee oman tutkimukseni 

tiedonintressejä parhaiten
25

. Sosiaalinen konstruktionismi on tiedontuottamisen teoria, jossa 

todellisuus nähdään enemmän tai vähemmän sosiaalisesti tuotettuna kokonaisuutena, ja 

materiaalisen maailman ja faktojen tarkastelu jää vähemmälle. Valinnastani johtuen 

                                                 
25

 Nykytutkijoista erityisesti Kenneth Gergen on perehtynyt sosiaaliseen konstruktionismiin sosiaalitieteilijöiden 

näkökulmasta (ks. esim. Gergen 1999; Gergen 2001 [online]; Gergen & Gergen 2003). Suomalaisista tutkijoista 

esimerkiksi Risto Heiskala on tutustumisen arvoinen (ks. esim. Heiskala 1994). 
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tutkimusasenteeni on sellainen, että suhtaudun Jumalharhaan prosessina, jossa Richard Dawkins 

rakentaa maailmankuvaansa lukijalle. Prosessi on sosiaalisen toiminnan tulosta jo lähtökohtaisesti 

(onhan kirja keskustelua kirjoittajan ja lukijan välillä). Valinta tarkoittaa myös sitä, että tarkastelen 

teosta sosiaalisesta näkökulmasta sekä tiedostetusti ja tiedostamatta tuotettuna kokonaisuutena.  

 

Mika Kiikeri ja Petri Ylikoski (2004, 216) erittelevät konstruktion tarkoittamaan sekä prosessia että 

prosessin lopputulosta. Kiikerin ja Ylikosken (2004, 217) mukaan ”sosiaalikonstruktivistia siis 

kiinnostaa ensisijaisesti konstruktio prosessina”. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusta tehtäessä katse 

yleensä kohdistuu prosessiin itseensä eikä niinkään lopputulokseen. Selvää kuitenkin on, että myös 

prosessin lopputulos kiinnostaa tutkijaa muun muassa itse prosessia selventävänä elementtinä. 

Omassa tutkielmassani tarkastelen sekä Dawkisin tapaa tuottaa maailmankatsomuksellista tietoa 

että maailmankatsomuksellista lopputulosta. Tiedontuottamisen prosessi on sosiaalisesti rakentunut, 

vaikka se sisältää myös esimerkiksi kognitiivisia elementtejä (Kiikeri & Ylikoski 2004, 155): 

havainnoijasta riippuen maailma näyttää erilaiselta. 

 

Nykyisin erotetaan toisistaan sosiaalikonstruktivistinen ja -konstruktionistinen näkökulma. 

Konstruktivistisessa näkökulmassa tarkastellaan yhteiskunnan sosiaalista rakentumista, kun taas 

konstruktionismi kiinnittää huomionsa yksilön toimintaan. En tässä tutkimuksessa erottele näitä 

kahta tiukasti toisistaan, vaan käytän niitä rinnakkaisina. Bergerin ja Luckmannin alkuperäinen 

teoria oli vahvasti painottunut yksilön ja yhteiskunnan välisten suhteiden tarkasteluun sekä yksilöön 

yhteiskunnan tuotteena (ks. esim. Heiskala 1994). Sittemmin teorian eri suuntaukset ovat 

korostaneet eri painopisteitä tutkimusintresseistä riippuen ja sitä on sovellettu eri yhteyksissä (ks. 

esim. Gergen 2001 [online]). Dawkinsin maailmaa tarkasteltaessa tarkastellaan yksilön 

todellisuuskäsitystä, jolloin tutkielman näkökulma on konstruktionistinen. Toisaalta tarkastelen 

laajemmin ateismia, joten näkökulmaani voi kutsua myös konstruktivistiseksi. Jumalharhassa on 

läsnä eräänlainen ihmiskunnan progression teema, joten tässä suhteessa kirja on hyvin 

yhteiskunnallinen (ks. tutkielman luku 5.7.). Kyse on kuitenkin pohjimmiltaan samasta asiasta, 

joten termin tiukka rajaaminen on osin tarpeetonta. Käytän tutkielmassani termistä 

konstruktionistista versiota, koska se on itselleni tutumpi ja koska muun muassa Berger ja 

Luckmann (1994) käyttävät sitä. Se myös tuo konstruktivismia paremmin esille rakenteen ohella 

tulkinnan merkityksen tutkimuksessa
26

. 

  

                                                 
26

 Engl. construction = tulkinta (MOT Englanti [online]). 
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Sosiaalisen konstruktionismin tärkein teesi on, että ihmiset tuottavat sosiaalisen ja kulttuurisen 

todellisuuden kaikkine elementteineen. Inhimillinen todellisuus, johon kieli, toimintatavat, 

kulttuuri, käyttäytyminen ja muut ihmistoiminnan sosiaaliset elementit kuuluvat, on ihmisen 

tuotosta, eikä sillä sinänsä ole mitään tekemistä ”luonnon” kanssa. Berger ja Luckmann painottavat, 

että nämä asiat eivät ole selitettävissä ihmisen biologialla, joten ihminen on homo socius, 

sosiaalinen olento. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihminen on olemassa suhteessa toisiin. Ihmisen 

kätten jälki on nähtävissä yhteiskunnassa, joka on niiden tuotos ja näin ollen myös pitkälti ihmisen 

näköinen. (Berger & Luckmann 1994, 63–65; Gergen 2001, 11, 40–42 [online].) 

 

Sosiaalista konstruktionismia on kritisoitu liiallisesta universaalistamisesta ja kaiken selittämisestä 

sosiaalisesti rakentuneeksi. Teoriaa on tulkittu ikään kuin mikä tahansa asia olisi selitettävissä 

sosiaalisesti tuotettuna. (Hacking 2009.) Tämä on luonnollisesti liioiteltu käsitys, koska on selvää, 

että materiaalinen maailma (taivas, luonto jne.) on olemassa ilman sosiaalista kontekstia ja 

riippumatta havaitsijasta. Toisaalta esimerkiksi polkupyörä on ihmisen luoma esine, jonka 

suunnittelu- ja valmistusprosessissa on varmasti sosiaalisia piirteitä. Kuitenkin se, miten materiaan 

suhtaudutaan, miten sitä käytetään ja miten sen ympärillä toimitaan – toisin se, sanoen millaisia 

kulttuurisia konstruktioita asioiden ympärille rakennetaan – on usein sosiaalisen toiminnan tulosta.  

 

Kuten jo edellä totesin, sosiaalinen konstruktionismi ei ole filosofinen näkemys vaan 

tiedonmuodostamisen teoria. Todellisuuden sosiaalisuus on parhaiten havaittavissa nimenomaan 

abstraktilla tasolla. Sitä, mikä ihmisyydessä on universaalia ja todellista, on vaikea todentaa muuten 

kuin vertailemalla eri kulttuureja, minkä vuoksi on yksinkertaisinta käsitellä asioita potentiaalisina 

eikä faktoina. (Ks. esim. Hacking 2009). 

 

Sosiaalisen konstruktionismin teoria tarjoaa erittäin hyödyllisen käsitteellisen työkalun 

tekstianalyysin tekemiseen. Reifikaatiolla tarkoitetaan asioiden jähmettymistä muotoon, jossa niihin 

ei enää koeta pystyttävän vaikuttamaan (Berger & Luckmann 1994, 103–104). Myös 

institutionalisoitumisen käsitettä käytetään usein kuvaamaan vastaavaa ilmiötä. Kiikeri ja Ylikoski 

(2004, 221–222) valaisevat asiaa niin, että ”on olemassa faktoja, joihin pätee kiistattomasti, että ne 

ovat sosiaalisen neuvottelun tuloksia ja joihin uskominen tekee niistä tosia. – – Institutionaaliset 

faktat ovat sosiaalisten käytäntöjemme ja uskomuksiemme ja tulosta ja siten vahvassa mielessä 

sosiaalisesti konstruoituja.” 
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Uskonnoissa reifikaatio ja institutionalisoituminen ovat erittäin tyypillisiä prosesseja, mikä näkyy 

parhaiten uskontojen pyhiksi tunnustamissa esineissä, tavoissa ja perinteissä. Dawkins hyökkää 

teoksessaan juuri tällaisia uskonnollisia reifikoitumia vastaan, minkä vuoksi reaktiot kirjaan ovat 

olleet niin voimakkaita – hän järisyttää uskontojen perusteita, mikä ei voi olla samalla järisyttämättä 

uskonnollisten ihmisten maailmankatsomusta. Dawkisin katsannossa uskonnot näyttävät 

hautautuvan poteroihinsa ja harjoittavan muukalaisvihamielisyyttä. Myös vähemmistöjen ja 

erilaisuuden halveksiminen on yksi esimerkki reifikaatiosta: kreationistinen homoviha perustuu 

sille, että Raamattu (kreationistien mukaan) kieltää homoseksuaaliset suhteet, joten niitä ei tule 

suvaita missään muodossa. Reifikaatiot ovat usein juuri tällaisia jähmettyneitä muotoja, jotka 

muuttuvat vain hitaasti, harvoin tai ei ollenkaan. Kiinnostavaa oman tutkimukseni kannalta on, 

minkälaisia reifikoitumia tai institutionalisointeja Dawkins itse rakentaa. Aineistoni tutkiminen on 

sikäli hedelmällistä, että yksittäinen teos on johdonmukainen kokonaisuus, jossa neuvottelun avulla 

päästään lopputulokseen siitä, millainen maailmankatsomus itse kunkin olisi hyvä omaksua (ks. 

Kiikeri & Ylikoski 2004, 153).. 

 

Sosiaaliseen konstruktionismiin liittyy olennaisesti ajatus siitä, että tieto ja totuus ovat suhteellisia. 

Sosiaalikonstruktivistinen relativisti ajattelee, että ”se, mikä on totta, on suhteellista kulttuuriin 

nähden”. Relativismiin kuuluu myös ajatus siitä, että ”totuus on suhteellista henkilöön nähden”. 

Näkemystä sanotaan subjektivismiksi, ja se on kulttuurista relativismia tiukempi rajaus. (Kiikeri & 

Ylikoski 2004, 209–201, 212.) Väitteistä herää mielenkiintoinen kysymys siitä, millainen 

vuoropuhelu Jumalharhassa käydään kahden eri kulttuurin ja subjektin (uskonnollisen ja ateistisen) 

välillä ja voivatko nämä kaksi ymmärtää toistensa totuuksia. Relativismin tavoite on selittää, ”miksi 

ihmiset uskovat eri asioita” Tutkimus on deskriptiivistä, koska tavoitteena ei ole arvostella omassa 

tapauksessani Richard Dawkinsin väitteiden todenperäisyyttä. Tavoitteena on avata prosessi 

tiedontuottamisen takana ja päämäärä, jota kohti Dawkins kulkee. (Kiikeri & Ylikoski 2004, 214–

215.) 

 

Sekä tiedonmuodostamisen teoriani että tutkimusmetodini ovat sitoutuneet tiedon sosiaalisen 

tuottamisen luonteeseen. Seuraavassa luvussa esittelemäni kehysanalyysin perusperiaate on, että 

sosiaalinen todellisuus vaikuttaa siihen, millainen oma käsityksemme ympäröivästä maailmasta on. 

Kehysanalyysiä käytetään hahmottamaan sitä, millä tavalla maustettuna asiat tarjoillaan meille, 

joten sosiaalisen konstruktionismin teorian tavoin asiat nähdään sosiaalisessa kanssakäymisessä 

tuotettuina. Itse näen kehysanalyysin erityisen hyödyllisenä viestintätieteellistä tutkimusta ajatellen. 

Viestinnän tutkimuksen ydintä on tarkastella sitä, millä tavalla ihmisiin pyritään vaikuttamaan, ja 
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kehysanalyysi vastaa juuri tällaisiin kysymyksiin. Kehysanalyysi on tulkinnan tutkimista 

(Goffmann 1986, 21). 

 

 

4.3. Kehysanalyysi 

 

Kehysanalyysia pidetään Erving Goffmanin (1986) kehittelemänä teoriana, jossa korostetaan 

tilanteiden skeemasidonnaisuutta: Meillä on kokemusperäistä tietoa siitä, millä tavalla tilanteissa 

tulee toimia, ja tilanteissa pyrimme aina pääsemään perille siitä, mitä kulloisessakin tilanteessa on 

meneillään. Suurin osa vastaan tulevista tilanteista on meille entuudestaan tuttuja, mutta 

uudenlaisen tilanteen tullessa joudumme käyttämään entuudestaan tuttuja tulkintakehikkoja, ja 

toimimaan niiden mukaisesti. Etsimme tilanteesta merkkejä, joiden avulla voimme soveltaa 

sopivinta mahdollista tulkintakehystä. (Karvonen 2000 [online].) 

 

Goffmannin (1986, 10–11) mukaan kehys (frame) muotoutuu tilannetta, tapausta tai tapahtumia 

hallitsevan tahon asettamista sosiaalisista periaatteista sekä meidän itsemme osallisuudesta 

kyseisessä tilanteessa. Kehysanalyysi puolestaan tarkastelee juuri näitä asioita. Kehys on läheinen 

käsite psykologiasta tutun skeema-käsitteen
27

 kanssa. Robert Entman kuitenkin erottaa nämä kaksi 

käsitettä toisistaan siten, että skeema viitta ihmisen kognitiiviseen karttaan, kun taas kehys on 

sosiaalisesti tuotettu (Karvonen 2000 [online]). Olennaista on, että nämä molemmat mallit ovat 

kulttuurisesti rakennettuja ja kokemusperäisiä. Erkki Karvosen (2000 [online]) mukaan 

”havaitseminen tai tilanteen käsittäminen on kaksisuuntainen prosessi, jossa ensin saadaan 

maailmasta päin informaation palasia, vihjeitä, jotka voivat tulla tunnistetuksi tietorakenteissa. 

Tietty tietorakenne aktivoituu ja kaikkea siihen kuuluvaa sovitetaan nyt kohteeseen jonkinlaisena 

hypoteesina tai teoriana. Jos maailmasta päin saadaan yhä lisää vahvistusta hypoteesille, niin 

aletaan uskoa tiettyyn tilannemääritelmään.” 

 

Skeemat määrittävät sitä, mitä esimerkiksi ihmisiltä odotetaan. Mielikuvat siis vaikuttavat sekä 

siihen, millä tavalla sanoma esitetään että siihen, millaisena se vastaanotetaan. Näin ollen 

esimerkiksi Richard Dawkins julkiateistina kirjoittaa oletusarvoisesti tietyntyyppistä informaatiota, 

ja hänen tuottamansa informaatio otetaan vastaan tietyllä tavalla riippuen vastaanottajasta ja hänen 

omista premisseistään. 

                                                 
27

 Skeema = kaava, kaavio, suunnitelma (MOT Gummerus Uusia suomen kielen sanakirja [online]). 
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Olen kiinnostunut erityisesti todellisuuden sosiaalisista kehyksistä. Gofmann (1986, 22–23) erottaa 

kehyksistä luonnolliset kehykset, jotka merkitsevät puhtaan fyysisiä tapahtumia. Tällaiset 

tapahtumat ovat luonnonvoimien alaisia, eivätkä niihin vaikuta muut kuin fysiikan lait. Sen sijaan 

sosiaaliset kehykset ”tarjoavat taustatukea ymmärtämään tapahtumia, joissa vallitsevat tavoitteet, 

aikomukset ja tapahtumia kontrolloiva elävä toimija ja äly eli ihminen”. Goffmannin mukaan 

tapahtumien kulku on ohjattua, ja sen vuoksi niissä on läsnä voimakas sosiaalinen elementti. 

Sosiaalisia tapahtumia voidaan kuitenkin tutkia myös luonnollisen kehyksen näkökulmasta. 

 

Goffmannin (1986, 24, 27) sanoin ”meillä on tapana havainnoida tilanteita ensisijaisten 

kehyksiemme mukaan, ja se, millaista kehystä sovellamme määrittää tavan kuvailla tilannetta, 

johon kehystä sovelletaan”. Kehysanalyysissä tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään tutkimuskohteen 

kehyksiä, joista muodostuu hänen maailmankuvansa (ks. tutkielman luku 5.1.). Goffmann (1986, 

38) toteaa, että aktiivisten toimijoiden lisäksi tilanteissa on aina sivustakatsojia, jotka niin ikään 

tulkitsevat tilanteita omien tulkintakehystensä mukaan. Tulkintakehysten käyttäminen on 

väistämätöntä, jotta ymmärtäisimme tilanteiden syitä ja niiden seurauksia. Goffmannin mukaan 

”havainnoijat aktiivisesti heijastelevat tulkintakehyksiään välittömään ympäristöönsä. Prosessi jää 

havaitsematta vain sen takia, että tapahtumat useimmiten vahvistavat tulkintaa. (Goffmann 1986, 

38–39.) Tulkintakehykset ja niiden avulla tilanteista tehdyt tulkinnat näin ollen vahvistavat toistensa 

sisältöä ja samalla havainnoijan käsityksiä todellisuudesta. Tulkintakehykset ja tulkinnat ovat 

toisiaan ruokkivia mekanismeja. 

 

Paitsi että tulkitsemme informaatiota ympärillämme omien tulkintakehyksiemme mukaisesti, meille 

myös tarjotaan informaatiota jossain muodossa. Tietoa voidaan tietoisesti tai tiedostamatta kehystää 

halutulla tavalla niin, että korostetaan eräitä puolia asioita, kun taas toisia puolia häivytetään. Robert 

Entmannin määritelmä kuvaa erinomaisesti myös Richard Dawkinsin Jumalharhassa tekemää 

kehystämistä: ”Kehystäminen on joidenkin puolien valitsemista havaitusta todellisuudesta ja niiden 

tekemistä muita näkyvämmäksi viestivässä tekstissä, niin että suositaan ja edistetään (promote) 

tiettyä ongelmanmäärittelyä, kausaalista tulkintaa, moraalista arviota ja/tai toimintasuositusta.” 

Karvosen (2000[online]) mukaan ”kehys sisältää ennakkokäsityksen siitä miten todellisuus on 

rakentunut ja mikä siinä on merkittävää. Tämä ennakkokäsitys jo ohjaa korostamaan joitakin puolia 

ja jättämään toiset merkityksettöminä huomiotta. – – [Kehystäminen] voi olla luovaa maailman 

käsitteistämisen ja käsitettäväksi organisoimisen taidetta.” Käsitteistämisen prosessit ovat usein 

tiedostamattomia ja niitä sovelletaan näennäisen helposti (Goffman 1986, 21).  
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Kehystämiseen kuuluu Entmanin (1993) mukaan neljä vaihetta: (1) ongelman määritteleminen, (2) 

syiden diagnosoiminen, (3) moraalisten arvostelmien tekeminen ja (4) parannuskeinojen 

ehdottaminen. Tähän sisältyy olennaisena osana toisten puolten korostaminen ja toisten 

häivyttäminen. Dawkinsilla tämä näkyy esimerkiksi siinä, että hän korostaa voimakkaasti uskonnon 

huonoja puolia ja jättää hyvät puolet pitkälti huomioimatta tai ohittaa ne vain lyhyellä vilkaisulla: 

hän näkee uskonnot ensisijassa ongelmakeskeisinä, eikä esimerkiksi pysyvyyttä ja turvaa tuovina. 

Ateismi vastaavasti on ratkaisu uskonnon tuottamiin ongelmiin. Lyhykäisyydessään analyysi 

Dawkinsin maailmankatsomuksesta voisi olla esimerkiksi seuraava: 

 

1) Ongelma: uskonnot lisäävät kärsimystä 

2) Syyt: uskonto järjestelmänä perustuu muun muassa tietämättömyydelle, 

suvaitsemattomuudelle, ahdasmielisyydelle ja pyhien kirjoitusten palvomiselle 

3) Moraaliset arvostelmat: uskonto ruokkii pahuutta 

4) Parannuskeinot: uskonnot tulee eliminoida täydellisesti 

 

Karvosen (2000 [online]) mukaan kehystämisessä on kyse ”valikoivasta kontekstualisoinnista”. 

Viestin välittäjä pyrkii – tiedostamatta tai tiedostaen – kehystämällä vaikuttamaan sanoman 

vastaanottajiin. Jumalharhassa kyse on tiedostetusta vaikuttamisesta, koska, kuten Dawkins itsekin 

toteaa, hänen agendansa on se, mahdollisimman moni näkisi ateismin uskontoa parempana 

maailmankatsomuksena. 

 

Kehysanalyysin avulla voidaan tekstistä tuoda esille kirjoittajan tiedostetut ja tiedostamattomat 

tavoitteet. Erittelemällä aineiston kehyksiä saadaan selville sekä aineiston tekijän tapa tuoda asioita 

esille että se, missä valossa hän asiat esittää. Jumalharhan tapaisen kirjan analysoimiseen metodi 

sopii erityisen hyvin, niin voimakas on Dawkinsin tarve vaikuttaa lukijoihin. Dawkins tieteilijänä 

käyttää paljon faktatietoa väitteidensä tukemiseen. Voisi siis sanoa, että hänen kehyksensä 

perustuvat tämänhetkisen tiedon mukaiseen totuuteen. On kuitenkin selvää, että hän värittää 

kirjaansa mielipiteillä ja henkilökohtaisilla näkemyksillä. Tieteelliset faktat toimivat mielipiteiden 

tukipilareina, ja vankkoja tukipilareita ne ovatkin
28

. 

 

 

                                                 
28

 Ks. faktoista ja totuudesta Kiikeri & Ylikoski 2004, 218–223. 
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4.4. Uskonto ja tiede 

 

Jos ateismi ammentaa maailmankuvansa tieteestä (ks. esim. tutkielman luvut 5.4., 5.5.1. ja 5.6.2.), 

onko uskontojen ja (luonnon)tieteen välillä perustavanlaatuinen konflikti, joka ei ole ratkaistavissa? 

Käsittelen tässä yhteydessä nimenomaan teististä uskontoa jo sen vuoksi, että Jumalharhassa 

kritiikki kohdistuu lähes yksinomaan kristinuskon ja islamin kaltaisiin monoteistisiin
29

 uskontoihin. 

Selvää on, että tiede ja uskonto tarkastelevat maailmaa hyvin eri tavoin ja että niiden välillä on 

ristiriitoja. Uskonnot ajattelevat ihmisen ja koko maailmankaikkeuden olevan olemassa jotakin 

tarkoitusta varten. Tiede (erit. luonnontiede) kyseenalaistaa tällaisen ajattelun tarpeellisuuden ja 

selittää sen sijaan mekanismien toimintaperiaatteita. 

 

Filosofi J. J. C. Smartin (1996, 11–12, 15) mukaan moderni fysiikka antaa meille avaimet ”nähdä 

maailmankaikkeus hyvin erilaisena kuin kouluttamaton maalaisjärkemme meille sen näyttää”. 

Universumi näyttää sitä ihmeellisemmältä, mitä enemmän ja paremmin fyysikot osaavat muodostaa 

teorioita maailmankaikkeudesta, ja kokemukseen saattaa liittyä uskonnonkaltaisia tuntemuksia, 

kuten ihailua ja ihmetystä. Toisaalta biologian tutkimukset saattavat viedä meitä toiseen suuntaan 

todellisuuden mikrotasolle ja paljastaa pienenpieniä yksityiskohtia esimerkiksi nisäkkäiden 

kehityksestä. 

 

Smart (1996, 13–14, 16–23) esittelee uudenlaisen teleologian
30

, joka perustaa jumalkäsityksensä 

maailmankaikkeuden lakeihin ja ihmeisiin. Suurta suunnittelijaa ei tarvita, koska 

maailmakaikkeuden lait ja elämän synty aurinkokuntaamme on selitettävissä kosmologian 

teorioilla. Samalla tavalla esimerkiksi evoluutioteoria pystyy selittämään elämän kehittymisen (vrt. 

tutkielman luku 5. kokonaisuudessaan). Eläimiä, luontoa ja kaikkea siinä ei ole suunniteltu mitään 

tarkoitusta varten. Uusi teleologia nojaa ”maailmankaikkeuden mahtavaan rakenteeseen ja sen 

lakien kauneuteen, joita tutkivat nykyfysiikka ja -kosmologia”. Smartin mukaan biologia matkii 

teleologiaa, koska biologit saattavat asettavat tutkimuskysymyksensä usein teleologiseen muotoon. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että biologia olisi teleologista. 

 

                                                 
29

 Monoteismi = yksijumalisuus (MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja [online]). 
30

 Teleologia = käsitys, jonka mukaan tapahtumien kulku on tiettyjen päämäärien ja tarkoitusten ohjaamaa (MOT 

Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja [online]). 
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Uuden teleologian ajatus on, että jumaloletusta ei tarvita elämän synnyn selittämiseen. 

Luonnontieteissä yksi suosittu teoria on niin sanottu antrooppinen periaate
31

. Periaatteen ajatus on, 

että suurin osa planeetoista ei sijaitse avaruudessa ns. kultakutrivyöhykkeellä, jossa on elämälle 

otolliset olosuhteet ympäri vuoden. Oma planeettamme taas sijaitsee tällaisella vyöhykkeellä 

pysyvästi, mikä on mahdollistanut elämän kehittymisen maapallolle. Antrooppinen periaate selittää 

sen, miksi inhimillinen elämä on rakentunut juuri maapallolle. Darwinin evoluutioteoria ja 

luonnonvalinta puolestaan selittävät sen, miten elämä on kehittynyt. Tietämyksessä on edelleen 

aukkoja, ja elämän alusta tai vaikkapa tietoisuudesta on toistaiseksi esitetty vain spekulaatioita. 

(Dawkins 2006, 164–168; Smart 1996, 16–23.) 

 

Periaatteeseen kuuluu myös läheisesti ajatus rinnakkaisista tai peräkkäisistä universumeista (ks. 

tutkielman luku 5.6.3.). Smartin mukaan teorian perusta on, että maailmankaikkeus on ääretön ja 

täysin sattumanvarainen. Oma universumimme on vain häviävän pieni osa järjestäytymätöntä 

kokonaisuutta. Tällöin universumimme lait ovat puhtaan sattumanvaraisia, ja kaaos voi ottaa vallan 

hetkenä minä hyvänsä. ”Eikö ole hyytävä ajatus, että valtava ja kaunis universumimme (jollaisena 

se meille näyttäytyy) voi olla pelkkä piste, pelkkä häviävän pieni, sattumanvarainen heilahtelu 

näennäisessä järjestyksessä, joka todellisuudessa on ääretön kaaos?” (Smart 1996, 22–23.) 

 

Universumien tasapainon ja lakien ylläpito ei vaadi suunnittelijajumalaa. Jumalan olettaminen 

herättää kysymyksen siitä, kuka suunnitteli suunnittelijan. On houkuttelevaa ajatella, että kaiken 

takana on jokin ”kosminen tarkoitus” tai että ”Jumala suunnitteli maailmankaikkeuden, koska hän 

halusi siihen tietoisia olioita, jotka olisivat hänen rakkautensa kohteita”. Ajatus aiheuttaa kuitenkin 

lisäongelmia kosmisessa mittakaavassa. Tiede pystyy osoittamaan sekä uskonnollisten 

selitysmallien puutteellisuudet että tarjoamaan niille vaihtoehtoisia teorioita. (Smart 1996, 23–27, 

38; ks. myös tutkielman luku 5.3.) 

 

Teistin ”puolustus” tieteen syytöksille perustuu sille, että tieteen oletukset ja teoriat ovat 

pohjimmiltaan hyvin samankaltaisia uskonnon näkemysten kanssa: molemmat tunnustavat ja 

pyrkivät ymmärtämään kosmista järjestystä. Molemmat myös kysyvät, miten tällainen järjestys on 

mahdollinen. Tiede uskonnosta poiketen perustuu ajatukseen, että maailmassa korkeamman tason 

materiaalisissa järjestelmissä ole mitään ei-fysikaalisia tai -mekaanisia ominaisuuksia tai 
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 Antropo- = ihmiseen kuuluva tai liittyvä (MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja [online]). 
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syyseuraussuhteita. Se haluaa painottaa todellisuuden fysikaalista maailmankuvaa. (Haldane 1996a, 

92, 97.) 

 

Tieteen teoriat eivät selitä kaikkea (vrt. tutkielman luku 4.5.). Siksi esimerkiksi ”evoluutioteorialla – 

– ei ole työkaluja selittää kolmea tärkeintä arkijärjen ja filosofisesti ennakkoluulottoman tieteen 

havaitsemaan eroa: nämä erot ovat elävän ja elottoman, lisääntymiskykyisen ja 

lisääntymiskyvyttömän sekä sielullisen ja ei-sielullisen välillä”.  Filosofi J. J. C. Haldane toteaa, että 

luonnontieteilijöiden tiukka sitoutuminen materiaalisiin selitysmalleihin on samalla sekä 

tutkimuksen perusta että sen ongelma. Monen luonnontieteilijän ajattelu perustuu reduktionistiselle 

materialismille, millä tarkoitetaan juuri sitä, että tieteessä tarkastellaan pelkästään havaintolaitteilla 

havaittavissa olevia asioita. (Haldane 1996a, 99–101, 119.) Materiaalinen maailma on 

luonnontieteiden erityisalaa, ja sen vuoksi niiden paradigma on kehittynyt muotoon, jollainen se 

nykyisin on. Ero uskonnon ja jopa ihmistieteiden näkökulmaan on merkittävä.  

 

Tieteen ja uskonnon välinen kiista on loputtoman syvä ja kiharainen suo. Täytyisi olla alan 

asiantuntija, jotta osaisi ottaa itse ottaa osaa keskusteluun ja nähdä sen relevantit näkökulmat. 

Joidenkin tutkijoiden mukaan on kyseenalaista, onko tiukka rajanveto tieteen ja uskonnon välillä 

tarpeellista (ks. esim. McGrath 2006, 176–184). Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että pelkästään 

tieteen ja uskonnon suhteen tutkimisesta voisi tehdä yhden kokonaisen opinnäytetyön.
32

 

Suomalaisista kiinnostavaa keskustelua aiheen ympärillä ovat käyneet Esko Valtaoja yhdessä piispa 

Juha Pihkalan kanssa (2009, 2010) sekä Kari Enqvist (ks. esim. Enqvist 2012). Koska tieteen ja 

uskonnon suhde ei kuitenkaan ole varsinaisesti oman tutkimukseni keskeisintä tutkimuksellista 

ydintä, en halua käyttää siihen liikaa resursseja ja sen sijaan tyydyn luomaan keskusteluun vain 

pikaisen katsauksen. Tarkastelen kuitenkin vielä lyhyesti kuitenkin sitä, millaiset mahdollisuudet 

luonnontieteillä on tutkia uskontoa. Luonnontieteilijät ovat kiinnostuneet uskonnosta myös ilmiönä, 

eivät vain tieteen vasta-argumentoijana. Sen vuoksi uskonnon tutkiminen luonnontieteiden 

näkökulmasta on noussut yhä suositummaksi tutkimusalueeksi. 
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 Perehtymisen arvoisia teoksia ovat esimerkiksi Alex Bentleyn (2008) ja Alister McGrathin (2010) teokset. 
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4.5. Uskonto ja luonnontieteet 

 

Jumalharhaa ensimmäistä kertaa lukiessani minulle heräsi kysymys, miten uskonnon kaltaista 

kulttuurista ilmiötä voidaan tarkastella luonnontieteellisestä näkökulmasta. Esitin jo edellä 

ihmistieteilijöiden määritelmiä uskonnolle (ks. tutkielman luvut 3.2 ja 3.3.). Tutkielman kannalta on 

yhtä lailla kiinnostava perehtyä siihen, millä tavalla luonnontieteilijä näkee uskonnon.  

 

Filosofi Daniel C. Dennett (2007, 22) määrittelee uskonnot ”sosiaalisiksi järjestelmiksi, joiden 

jäsenet vannovat uskoa yliluonnolliseen toimijaan tai toimijoihin ja tavoittelevat näiden 

hyväksyntää”. Uskonto tarvitsee Dennettin mukaan Jumalaa tai jumalia. Ilman sitä tai niitä se on 

”kuin selkärankainen ilman selkärankaa”. Dennettin mukaan uskonto on luonnollista. Tällä hän 

tarkoittaa sitä, että uskonto ei ole yliluonnollinen vaan inhimillinen ilmiö. Uskonnon 

luonnollistaminen ei tarkoita sen arvon väheksymistä vaan pikemminkin sen 

konkretiasidonnaisuuden esiintuomista. Tähän perustuu myös se, että uskontoa voidaan tarkastella 

luonnontieteellistä silmälasien läpi. (Dennett 2007, 37–38, 41.) 

 

Uskonto on täynnä luonnontieteellisiä elementtejä: katedraalit noudattavat fysiikan lakeja, Raamattu 

kaupallisena tuotteena kuuluu taloustieteiden piiriin eikä ”pyhien sotien logistiikka poikkea täysin 

maallisen sodan logistiikasta”. Dennettin mielestä luonnontieteen ei pidä yrittää pyrkiä samaan kuin 

uskonto, mutta sen tulee tutkia luonnontieteen keinoin, mitä uskonto tekee. Uskonnon tutkimiseen 

tarvitsee erityiset työkalut, koska se poikkeaa niin paljon luonnontieteen totutusta tutkimuskentästä. 

Uskonto asettaa omat haasteensa tutkijoille muun muassa siksi, että se herättää ihmisissä usein 

voimakkaita mielipiteitä ja tuntemuksia. Dennettin mukaan ”[tutkijoilla] on ollut taipumus erehtyä 

kunnioituksen suuntaan, käsitellä ilmiötä silkkihansikkain”. Uskontoon suhtaudutaan 

hienovaraisesti ja helläkätisesti tutkimuskohteena. Tieteellinen vääristymä on tavallista, koska myös 

tutkijat ovat ihmisiä, ja he mielellään puolustavat omia näkemyksiään. (Dennett 2007, 41–44.) 

 

Uskontojen tulevaisuus on Dennettin mielestä jo yksistään riittävä syy tutkia uskontoja 

luonnontieteellisesti. Luonnontiede on osoittanut kykynsä ennustaa ja estää tulevia katastrofeja. 

Uskonto on maailmassa voimakas tekijä ja vaikuttaa koko maapallon tulevaisuuteen. Siksi 

uskontojen tulevaisuus on koko maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeää. Luonnontieteiden tulisi 

Dennettin mukaan ”nostaa uskonto tutkimuspöydälle. Jos se on perusteiltaa hyvää – – sen pitäisi 

selviytyä hienosti, sillä epäilykset kumotaan ja voimme keskittyä muutamiin reuna-alueiden 

patologioihin, joiden uhriksi uskonto joutuu kaikkien muiden luonnonilmiöiden tapaan.” Jos taas 
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uskonto osoittautuu perusteiltaan kelvottomaksi, tulee harkita, onko riskinottaminen sen arvoista. 

Dennettin henkilökohtainen syy uskonnon luonnontieteellisen tutkimisen puolustamiselle on se, että 

hän pelkää, että ”jos emme tutki uskontoa näin tarkasti nyt ja selvitä yhdessä, millaisia muutoksia ja 

parannuksia tarvitaan, siirrämme jälkeläisillemme perintönä entistä myrkyllisempiä uskonnon 

muotoja”. Huolena on maapallon ja ihmiskunnan yhteinen tulevaisuus. Dennettin mukaan 

uskonnolliset ihmiset ajattelevat, etteivät voi elää ilman uskontoa, mikä on erittäin painava syy 

uskonnon luonnontieteellisen tutkimuksen puolustamiselle. (Dennett 2007, 46–51, 55.) 

 

Uskontojen on Dennettin mukaan todistettava kaksi väitettä ihmiskunnalle, että luonnontieteellisen 

uskonnontutkimuksen tarpeettomuus olisi todistettu: 1) että uskonto tuottaa nettohyötyä koko 

ihmiskunnalle ja 2) että luonnontieteellinen tutkimus ei kykene selvittämään mainittuja 

nettohyötyjä. Ongelma on, että väitteen 2 todistamiseksi pitää käynnistää väitteen 1 mukaiset 

tutkimukset. Uskonnolliset ihmiset pelkäävät, että luonnontieteellinen tarkastelu murtaa uskontojen 

perusteet, vaikka sellaisenaan arvokkaita ilmiöitä ei Dennettin tietämyksen mukaa ole kertaakaan 

tuhottu tai vaurioitettu koko luonnontieteiden pitkän historian aikana. Päinvastoin 

luonnontieteellinen tarkastelu on normalisoinut ja tehnyt ymmärrettäväksi monia asioita. (Dennett 

2007, 56–58.) 

 

Kulttuurintutkijana ajattelen luonnontieteilijöiden tavoin, että uskonto on inhimillinen ilmiö 

(Dennett 2007, 82). Kuten lukujen 3.2. ja 3.3. uskonnon määritelmistä on havaittavissa, uskonto on 

paitsi opeista myös sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä rakentuva kokonaisuus. Jos hyväksyy 

Dennettiin näkemyksen, että uskontoa pitää tutkia luonnontieteellisesti, on välttämätöntä perehtyä 

tapoihin, joilla tutkimusta tehdään. Itse kysyisin luonnontieteilijältä, mitä uutta ja aiemmasta 

poikkeavaa tietoa ja tieteellistä metodologiaa luonnontieteellinen tutkimus voi tuoda ihmistieteiden 

rinnalle. Ihmistieteillä on pitkä uskonnontutkimuksen perinne, jossa uskontoa on tarkasteltu 

monelta eri kantilta eri tieteenaloilla. Luonnontieteet tarjoavat oman ihmistieteistä poikkeavan 

työkalupakkinsa uskontojen tarkasteluun.  

 

Uskontoa voidaan tutkia esimerkiksi geneettisiä sopeutumia tarkastelemalla. Joidenkin ihmisten 

aivot reagoivat tiettyihin asioihin toisten ihmisten aivoja herkemmin, ja Dennettin lanseeraaman 

”hengellinen asti” olisi geneettisen sopeutuman eräs muoto. Eräät ihmiset ovat herkempiä 

uskonnoille kuin toiset, ja erot uskonnollisuudessa selittyisivät tällä. Uskonnollista uskomista 

voidaan verrata maallisiin aatteisiin uskomiseen ja tällä tavalla saada esille tärkeää tietoa niiden 

perustasta. (Dennett 2007, 308–309.) Yksi Dennettin mukaan ajankohtaisimmista tutkimusaiheista 
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on uskonnollisen kasvatuksen ja koulutuksen vaikutus pieniin lapsiin (vrt. tutkielman luku 5.5.7.). 

Tutkimuksen yhteydessä joudutaan pohtimaan vakavia eettisiä kysymyksiä, kuten esimerkiksi sitä, 

kuinka tällaisesta aiheesta voidaan saada aineistoa ilman, että sorrutaan lehmänkauppoihin. Dennett 

vaatii Richard Dawkinsin tavoin lapsille suojaa uskonnolliselta indoktrinaatiolta, tosin sillä 

erotuksella, että ”niin kauan kuin vanhemmat eivät opeta lapsilleen mitään, mikä luultavasti sulkee 

lasten mielet 1) pelolla tai vihalla tai 2) estämällä lapsia kyselemästä (kieltämällä heiltä esimerkiksi 

koulutuksen tai pitämällä heidän täysin erityksissä maailmasta) niin he voivat opettaa lapsilleen 

mitä uskonnollisia opinkappaleita tahansa”. Dennettin suhtautuminen uskontoihin on Dawkinsin 

astetta suopeampaa. (Dennett 2007, 311–317; tutkielman luku 5.5.7.) 

 

Yksi luonnontieteilijöiden ahkerimmin mainostamista tavoista tarkastella uskontoa on etsiä sen 

syntyperusteita evolutiivisin selityksin (ks. esim. Dawkins 2006, 190–240; Dennett 2007, 105–242). 

Dennettin mukaan uskonto on evoluution tuote. Aikojen saatossa se on ollut tarpeellinen muun 

muassa sosiaalisista syistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että uskonto olisi meille hyväksi. 

Uskonto säilyy, koska ”siinä on paljon piirteitä, jotka säilyttävät sen eri reseptien identtisyydet juuri 

niille piirteille, jotka torjuvat tai hämmentävät vihollisia ja kilpailijoita ja varmistavat 

uskollisuuden”. (Dennett 2007, 299–300.) Uskontojen voima perustuu ajattelun mukaan 

sosiaaliselle koheesiolle, joka parantaa ryhmän mahdollisuuksia selviytyä. Uskonto on syntynyt ja 

säilynyt myös Dawkinsin mukaan joiden muiden hengissä säilymisen kannalta olennaisten asioiden 

sivutuotteena (ks. tutkielman luku 5.4.). 

 

Uskonnon evolutiivinen selittäminen tarkastelee uskonnon syntyä ihmiskunnan historian alusta 

lähtien. Daniel Dennettin mukaan tutkija voi esimerkiksi kysyä, millaisia olivat esi-isämme ennen 

uskontoa, voisiko ihmisapina luoda vastaavaa uskonnonkaltaista järjestelmää, miksi 

kansanuskonnot muuttuivat järjestäytyneiksi uskonnoiksi, onko uskonto satunnaisen evolutiivisen 

vaiston vai järkevän valinnan tulos tai kuinka suuri osuus uskonnolliseksi ihmiseksi itseään 

kutsuvista todella uskoo Jumalaan. Kysymyksiin vastaaminen ei ole yksinkertaista, eivätkä ne 

edusta sitä, mitä meille ensimmäisenä tulee mieleen luonnontieteellisestä tutkimuksesta 

puhuttaessa. Kuten Dennett itsekin toteaa, ”tuskin yksikään näistä kysymyksistä liittyy edes 

epäsuorasti aivoihin tai geeneihin”. Dennettin mukaan syy piilee siinä, että uskonnollinen vakaumus 

ei ole verrattavissa esimerkiksi epilepsiaan tai muuhun fyysiseen ominaisuuteen, eikä aivoissa ole 

jumalakeskusta. Aivokuvantamisella voidaan kyllä tarkastella sitä, mitkä aivoalueet aktivoituvat 

uskonnollisten kokemusten yhteydessä. Tiedolla voidaan kuitenkin vain todeta juuri sitä, mitä 

kuvataan eli vaikkapa sitä, miten uskonnollinen kokemus näkyy aivoissa. Luonnontieteet eivät vielä 
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toistaiseksi ole kyenneet esittämään yleisiä teorioita uskonnosta, sillä tällä hetkellä teoriat ovat vasta 

spekulaatioasteella. (Dennett 2007, 305–307.) 

 

Esittelen vielä lyhyesti yhden teorian, joka on joidenkin luonnontieteilijöiden kannattama ja 

kaikessa yksinkertaisuudessaan kulttuurintutkijan näkökulmasta hämmentävä. Myös Richard 

Dawkins puhuu siitä Jumalharhassa. Kuten tiedämme, geenit monistavat perimää ja ovat näin 

evoluution perusta. Dawkins esittelee geeneihin verrattavissa olevan meemin käsitteen. Meemillä 

hän tarkoittaa kulttuurista geeniä. Keskeisin kysymys, johon meemiteorialla halutaan vastaus, on se, 

”onko olemassa kulttuurisen matkimisen yksiköitä, jotka voisivat geenien tavoin toimia 

monistajina”. Dawkins ei väitä, että meemit olisivat täysin geenien kaltaisia. Niiden 

toimintamekanismi on kuitenkin geeninkaltainen, joten ne pystyisivät omalta osaltaan selittämään 

uskonnon syntyä ja kehitystä. Meemit mutatoituvat geenien tavoin sukupolvesta toiseen, mikä 

aiheuttaa muutoksia kulttuurissa. Meemit siirtyvät ihmisten välisessä kanssakäymisessä esimerkiksi 

oppimisprosessissa. Muutoksia tapahtuu joka kerta, kun tieto siirtyy yksilöltä toiselle. 

Alkuperäisestä meemistä säilyy kuitenkin aina jotakin. Dawkinsin mukaan on olemassa eräänlainen 

meemiperimä (vrt. geeniperimä), joka on meemeistä koostuva kulttuurinen kokonaisuus. Siihen 

sisältyvät kaikki meemit, joita jonakin tiettynä hetkenä on olemassa. Dawkinsin pääväite on, että 

uskonnolliset konventiot säilyvät, koska ne tukevat ja ovat yhdenmukaisia muiden meemiperimässä 

olevien meemien kanssa. (Dawkins 2006, 222–228.)  

 

Kuten nähdään, meemiteoria liittyy vahvasti evoluutioteoriaan. Molemmissa tapahtuu tuskin 

havaittavaa hidasta muutosta, joka kuitenkin on väistämätöntä. Meemiteoria on yksi yritys soveltaa 

luonnontiedettä uskonnontutkimukseen. Siitä, toimiiko se, on kuitenkin kiistelty (Taira 2014, 31). 

Toisin kuin geenit, meemit eivät fyysisinä kokonaisuuksina ole olemassa, joten kulttuurinen 

periytyminen on geeniperiytymisestä poikkeava prosessi. Meemien olemassaoloa on hankala 

osoittaa, ja teoria on toistaiseksi yksi kiistanalainen selitystapa muiden joukossa.
33

 

 

 

4.6. Tutkielman tiedeviestintä 

 

Tutkielmani kuuluu tiedeviestinnän oppiaineeseen. Vaikka pohjaan tutkielmani pitkälti 

uskontotieteelliselle teorialle, on tutkielmassani selvä tiedeviestinnällinen näkökulma. Richard 
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 Ks. meemiteorian kritiikkiä esim. McGrath 2006, 149–174.) 
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Dawkins on tieteen popularisoinnin emeritusprofessori ja Jumalharha on pamfletinomainen 

tieteestä popularisoitu teos (ks. tutkielmani luku 2.3.). 

 

Oulun yliopiston tiedeviestinnän maisteriohjelman opinnäytetöiden kirjo on lyhyestä historiastaan 

huolimatta erittäin monipuolinen. Alalla on tutkittu niin lastenkirjoja, ilmastouutisointia, 

suomalaisten evoluutiokäsityksiä, Magneettimediaa kuin karppauskeskusteluakin (Heikkilä 2009; 

Huhta 2013; Kulmuni 2010; Leppäkangas 2009; Sarja 2012). Oma tutkielmani on puheenvuoro 

tähän monenkirjavaan kenttään, jossa jokaisen opiskelijan oma aiempi tieteellinen tausta on 

vahvasti vaikuttanut koko tutkimusprosessiin. Itse kiinnostuin Jumalharhasta aiempien 

uskontoantropologisesti suuntautuneiden opinnäytetöideni vuoksi.  

 

Tieteestä viestiminen on haastava ala, koska varsinkin luonnontieteiden aiheet ovat niitä 

entuudestaan tuntemattomille hankalasti hahmottuvia. Jumalharhassa juuri luonnontieteellinen tieto 

on yksi tärkein peruste ateistisen maailmankuvan puolesta, ja sen vuoksi niihin perehtyminen vaati 

minulta tutkijana tarkkuutta. Dawkinsin teos on täysin yleistajuisesti kirjoitettu ja suunnattu 

tiedemaailman ulkopuolelle, joten se on erinomainen esimerkki yhdestä tavasta tehdä yleistajuista 

tiedettä. Uskon, että Dawkins on tiennyt mitä tekee, onhan hän pitkän linjan popularisoija ja siinä 

vaiheessa uraansa, että tieteen popularisoiminen katsotaan kollektiivisesti sopivaksi (Karvonen, 

Kortelainen & Saarti 2014, 165–166).  

 

Dawkinsin harjoittama tiedeviestintä edustaa tiedeviestinnän populaaria tasoa, jossa viesti on 

suunnattu suurelle yleisölle. Massimiamo Bucchi on eritellyt viestinnän tasot tiedeyhteisön 

sisäiseen keskusteluun (intraspesialistinen taso), eri tieteenalojen asiantuntijoiden väliseen 

viestintään (interspesialistinen taso) tiedeviestintään opetuksessa (pedagoginen taso) ja jo 

mainittuun populaariin tiedeviestintään. (Karvonen ym. 2014, 168–169). 

 

Erkki Karvonen, Terttu Kortelainen ja Jarmo Saarti (2014, 172) toteavat populaarista 

tiedeviestinnästä, että sillä ”viestintään suurelle yleisölle, jolla ei odoteta olevan erikoistietämystä ja 

erikoiskieltä hallussaan”. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjoittajan täytyy mukauttaa viestinsä yleisön 

tietotason mukaan. Olennaista on avata sitä, miten tieteellinen tieto vaikuttaa ihmisten elämään.  

 

Dawkins haluaa tieteellisellä tiedolla vaikuttaa Jumalharhan lukijoiden maailmankatsomuksellisiin 

valintoihin, joten hänen tarjoamansa tieteellinen tieto vaikuttaa merkittävästä lukijakunnan 

käsitykseen todellisuudesta. Tämä taas vaikuttaa sekä yksittäisten ihmisten että koko yhteiskunnan 
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arvostuksiin. Dawkins osoittaa toisaalta uskonnollisen ajattelun puutteita ja epäloogisuuksia ja 

paikkaa nämä tieteellisateistisen maailmankuvan tarjoamilla vastauksilla. Samalla hän osoittaa sen, 

miten tiede vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään hyvin konkreettisella ja päivittäisellä tasolla. Yksi 

tiedettä popularisoivien tutkijoiden tärkeimmistä motiiveista julkaista yleistajuista kirjallisuutta on 

se, että he haluavat ”varmistaa oikean tiedon leviämisen yhteiskunnassa ja oikoa väärinkäsityksiä” 

(Karvonen ym.  2014, 173). Tämä lienee myös Dawkinsin motiivi Jumalharhan kirjoittamiselle. 

 

 Jumalharha on popularisoidun tiedeviestinnän näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen teos. Se on 

täynnä värikästä kieltä ja kärjekkäitä kannanottoja. Voimakkaisiin äänenpainoihin ja kärjistettyihin 

esimerkkeihin saattaa helposti takertua. Toisaalta lukijaan myös vetoaa voimakkaasti Dawkinsin 

kuvaus uskontojen aiheuttamasta inhimillisestä kärsimyksestä esimerkiksi naisten ja pienten lasten 

kohdalla. Selvää on, että popularisoituna teoksena Jumalharha on kirjoitettu niin, että sitä on helppo 

lukea ja että se jopa hieman populistinen. Dawkins ei tiedeviestijän ominaisuudessa säästele 

sanojaan vaan päinvastoin kannustaa muitakin siihen. 
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5. ANALYYSI 

 

 

5.1. Analyysin kolme kerrosta 

 

Jumalharhassa on kyse siitä, millainen todellisuus on ja millainen sen tulisi olla. 

Maailmankatsomus on jokaiselle ihmiselle yksi tärkeimmistä valinnoista, ja sen siispä se liittyy 

olennaisella tavalla käsitykseen todellisuudesta. Käsityksen todellisuudesta ja moraalista ovat 

toisiinsa kietoutuneita ja sen vuoksi maailmankatsomukselliset kannanotot ovat kannanottoja niistä 

molemmista. 

 

Tästä johtuen Jumalharha sanoma kytkeytyy moraalin ympärille: kuka on moraalinen, mistä 

moraali tulee ja millaista on aito moraalisuus. Voiko ateisti olla moraalinen, ja miksi uskonnollisilla 

ihmisillä on nähtävästi voimakas tarve omia moraali itselleen? Voiko ateisti perustellusti väittää 

olevansa moraalinen olento ja jos voi, mihin hän pohjaa näkemyksensä? Vai onko niin, että 

uskonnoilla on yksinoikeus moraaliin? Moraali on maailmankatsomuksellinen kiistakapula, jonka 

omistusoikeudesta kiistellään eri katsomusten välillä.
34

 

 

Erittelen analyysini kolmeen osioon. Analyysin voi ajatella kokonaisuutena, jossa etenen 

vaihteittain ylätasolta välivaiheen kautta alatasolle. Luvut 5.2., 5.3. ja 5.4. ovat tutkielman ylintä 

tasoa. Samalla ne ovat myös kehysanalyyttisesti laajimpia, millä tarkoitan sitä, että luvussa 

erittelemäni kehykset ovat Jumalharhassa yleisen tason esityksiä siitä, miten ”maailma makaa”. Ne 

ovat perustana sille, miten Dawkins kirjassaan hahmottaa todellisuutta laajana kokonaisuutena. Ne 

ovat myös melko mustavalkoisia näkemyksiä maailman järjestyksestä, mikä lienee yksi 

Jumalharhan lähtökohdista ja tavoitteista. Dawkins asettaa ateismin ja uskonnon toisilleen 

vastakohdiksi, ja moraali on näiden elementtien välissä kiistakapulana. Hän perustelee teoksessa 

tätä näkemystä eli asettaa sille kehykset, joiden mukaan hän sitä tulkitsee ja joihin hän perustelunsa 

nojaa. 

 

Luvussa 5.5. erittelen Jumalharhassa esiintyviä ihmistyyppejä. Hahmot ovat Jumalharhan 

näyttelijöitä, jotka esittävät kirjan mittaisen näytelmän. Hahmot ovat henkilöitä tai ihmisryhmiä, 

                                                 
34

 Kiista moraalinen alkuperästä ei sinänsä ole uusia asia, sillä jo antiikissa Epikuros esitti moraalin olevan ei-

jumalallista alkuperää (Oittinen 1978, 78). 
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joiden avulla Dawkins luo teoksensa ja joiden ympärille hän rakentaa tarinansa. Osalle hahmoista 

on nimetyt esikuvat, mutta osa jää pelkiksi stereotypioiksi ilman kasvoja. Korostan, että hahmot 

ovat Dawkinsin luomia konstruktioita ihmistyypeistä. Ne ovat myös omia tulkintojani rooleista, 

joita Dawkins kirjassaan eri ihmisille asettaa, mikä tarkoittaa sitä, että edes hahmojen nimetyt 

edustajat eivät välttämättä tunnista hahmoa omakseen. 

 

Luku 5.6. alalukuineen on analyysini mikrotasoa. Tällä tarkoitan sitä, että tarkastelen Dawkinsin 

maailmankuvan implisiittisiä ja eksplisiittisiä näkemyksiä. Osa erittelemistäni kehyksistä tuodaan 

lukijalle suoraan ja annettuna, osa taas löytyy rivien välistä havaittavina oletuksina. Olen jakanut 

nämä kehykset eri tyyppeihin, jotka käyn tarkasti yksitellen läpi analyysiosiossa. Tärkeimmiksi 

jaetuiksi oletuksiksi nousevat esimerkiksi sellaiset asiat kuin ateismi tietoisuuden herättäjänä, 

ateistin ylpeys ja vapautuminen, universumin ihmeellisyys sekä todistusaineisto. Luvun 5.6. 

kehyksissä on havaittavissa Dawkinsin maailmankuvan perusta ja toisaalta ajattelun looginen 

johtopäätös eli ateistisen maailmankuvan valinta. Dawkins näkee tiivistettynä uskonnon 

eräänlaisena tietämättömyyden ja välinpitämättömyyden temppelinä, kun taas ateismi on 

vapautumisen ja rohkeuden ilmentymä. Eniten huutia Dawkinsilta saavat älyköt, jotka ”uskovat 

uskontoon”, eli harjoittavat uskontoa, vaikka todellisuudessa eivät usko sen doktriineihin. 

Analyysini kolmitasoisen prosessin voisi karkeistettuna visualisoida jokseenkin näin: 

 

Luvussa 5.7. tiivistän vielä tutkielmani analyysin tulokset yksinkertaiseen muotoon. Analyysissäni 

on läsnä dawkinsilainen maailmankuva
35

. Seuraavaa kuviota voitaisiin kutsua dawkinsilaiseksi 

hierarkkiseksi maailmankuvaksi (ks. tutkielman luku 4.3.). 

 

                                                 
35

 Käytän termiä tarkoittamaan Richard Dawkinsin Jumalharhassa näyttäytyvää maailmankuvaa erotukseksi 

esimerkiksi uusateistisesta tai darvinistisesta maailmankuvasta (ks. tutkielman luvut 2.3. ja 3.4.5.). Tällä korostan sitä, 

että esimerkiksi muut uusateismin nimetyt edustajat eivät välttämättä jaa kaikkia Dawkinsin maailmankatsomuksellisia 

näkemyksiä, vaikka yhteisiä piirteitä saattaa olla. 

Ylätaso 

•Dawkinsilaisen 
maailmankatsomuksen 
perusteet 

Välitaso 

•Näytelmän hahmot 

Alataso 

•Dawkisilaisen 
maailmankatsomuksen 
tukipilarit 
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Dawkinsin maailmankuva on erinomainen esimerkki tieteellisestä maailmankuvasta ja näin ollen 

hänen tulkintakehyksensä ovat tieteellisesti orientoituneita (Goffmann 1986, 28–29; ks. myös 

tutkielman luku 3.1.). Tarkastelen analyysissäni sitä, millaisiin vaatteisiin Dawkins on tämän 

maailmankuvan ja tutkintakehyskokonaisuuden pukenut, jotta Jumalharhan lukija olisi valmis 

omaksumaan ainakin osan siitä itselleen. 

 

Dawkinsin aatemaailman ja käsitykset maailmankatsomuksista voi esittää totuus- ja 

moraaliakselilla nelikenttänä, jossa uskonto asettuu totuuspohjaltaan verrannolliseksi satuolentojen, 

kuten joulupukin ja hammaskeijun kanssa. Niiden välinen ero on se, että satuolennot uskonnosta 

poiketen harvoin aiheuttavat henkisiä saati fyysisiä haittoja ihmisille: 

 

 Fakta Fiktio 

Hyvä Ateismi Taruolennot 

Paha Uskonnon vaikutukset ihmisiin 

ja yhteiskuntaan 

Uskonnon opit 

 

 

 

Moraali/Todellisuus 

Agnostismi 

Agnostikko 

Agnostismin köyhyys 

Uskonto 

Valtavirtauskonnollisuus 
Kreationismi ja 

älykäs suunnittelu 

Vankeus 
Todistusaineiston 

puute 

Inhimillinen 
kärsimys 

Teologismi 

Lasten 
indoktrinaatio 

Ateismi 

Todistusaineisto Tiede 

Vapaus Tieteen runollisuus 

Vapaat lapset 
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 Uskonto Ateismi 

Totuus Uskonto perustuu pyhiin 

kirjoituksiin ja uskonnollisiin 

auktoriteetteihin 

Ateismi perustuu tieteeseen 

Valhe Uskonto perustuu valheelle, 

joten väite (uskonto on 

valhetta) on totta 

Ateismi perustuu totuudelle, 

joten väite (ateismi on valhetta) 

on tarua 

 

Jälkimmäisempi taulukko avaa todistusaineiston roolia Dawkinsin ajattelussa. Tässä yhteydessä 

haluan korostaa, että Jumalharha ei ole tieteellinen tutkielma tai edes tieteellinen argumentti. Se on 

argumentti uusateistisen maailmankuvan puolesta. Dawkins käyttää apunaan tieteellistä tutkimusta, 

mikä ei kuitenkaan tee teoksesta tieteellisesti pätevää. Pikemminkin teosta voi lukea esimerkiksi 

yksittäisen ihmisen huolenilmauksena ihmisten perusoikeuksien puolesta, ateistin kannanottona 

uskontoja vastaan, tietämättömyyttä vastaan taistelevan tieteentekijän puheenvuorona tai vaikkapa 

maailmankatsomuksellisen keskustelun herättelijänä.  

 

Kirjaa lukiessa tulee ottaa huomioon konteksti, jossa se on kirjoitettu. Läpi koko teoksen on 

kuultavissa Dawkinsin turhautuminen amerikkalaiseen yhteiskuntaan, jossa uskonnolla on yhä 

edelleen tärkeä rooli. Politiikka on voimakkaasti uskonnon leimaamaa, ja ateistiksi julistautuminen 

voi olla poliittinen itsemurha. Yhdysvalloissa on voimakas konservatiivinen uskonnollinen siipi, ja 

Jumalharhaa voi lukea vastaiskuna kreationistiselle liikehdinnälle. Suomalaisesta katsannosta 

amerikkalaista uskonnon ja politiikan yhteenkietoutuneisuutta voi olla vaikea ymmärtää, mutta se 

avaa sitä, miksi Dawkins on niin aggressiivinen. (Ks. tutkielman luku 2.3.) 

 

En halua analyysissäni tulkita tyhjentävästi lukijan puolesta, mitä mieltä hänen tulisi teoksesta tai 

Dawkinsin ajatuksista olla. Analyysini on yhdenlainen aukileikkaus teoksesta, jolle on tehty ja 

tullaan varmasti tekemään lukuisia vastineita. Kuten jo sosiaalikonstruktivismia käsitellessäni 

totesin (luku 4.2.), analyysi on humanistisille aloille tyypilliseen tapaan deskriptiivinen ja 

tulkitseva. Sen lähtökohta tai tavoite ei ole tuoda esiin faktoja tai tutkimustuloksia 

luonnontieteellisen tutkimuksen tapaan. Sen sijaan kuvailen tapoja, joilla Dawkins maailmaansa 

rakentaa ja sitä, millainen kokonaisuus dawkinsilainen maailmankatsomus on. 

 

On väistämätöntä, että kirja luonteen vuoksi joudun käymään melko paljon läpi Dawkinsin 

teoreettista ajattelua hänen maailmankatsomuksellisen ajattelunsa selventämiseksi. Olen pyrkinyt 
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siihen, että nämä kaksi kulkisivat käsi kädessä ja että teoreettinen osuus ei olisi liian raskas. Koska 

tutkimustehtäväni on kuitenkin tarkastella Dawkinsin maailmankatsomusta sellaisena kuin se 

Jumalharhassa näyttäytyy, joudun kahlaamaan läpi myös Dawkinsin teorioita – perustaahan hän 

tiedemiehenä ajattelunsa tieteellisille tosiasioille ja todistusaineistolle. Pääpainopiste analyysin 

tekovaiheessa on kuitenkin ollut hahmottaa Dawkinsin maailmankatsomusta eikä esimerkiksi sitä, 

ovatko hänen teoriansa ja henkilökohtaiset näkemyksensä tieteellisesti tai tosiasiallisesti päteviä. En 

ota myöskään kantaa siihen, ovatko päinvastaisen ryhmän näkemykset tosia. Tässä tutkielmassa 

yhtä lailla Dawkinsin kuin esimerkiksi kreationistien ajatukset nähdään sosiaalisesti tuotettuina. 

 

 

5.2. Moraali 

 

Dawkinsin mukaan uskonnollisen ihmisen katsannossa ”kysymys moraalista on ateismia vastaan 

suunnatun vihamielisyyden lähde [koska] darvinismi – – on lähtökohtaisesti nihilististä. Se opettaa, 

että kehityimme sattumalta – – ja että tuhoudumme kuoltuamme. Tästä oletetusta kielteisyydestä 

seuraa kaikenlaista pahaa.” Edellä esitetyn kaltainen ajatusketju on tyypillistä kristityille, joiden 

kanssa Dawkins käy kirjeenvaihtoa. (Dawkins 2006, 244–245.) Kristityt ajattelevat ateistien olevan 

moraalittomia, koska moraali tulee Jumalalta. Ajatusketju on hyvin yksinkertainen: ateistilla ei ole 

Jumalaa, joten hänellä ei myöskään ole moraalia. 

 

Dawkins itse näkee moraalin alkuperältään evolutiivisena ja inhimillisenä, ei-jumalallisena ilmiönä. 

Hänen mukaansa ”käsityksemme oikeasta ja väärästä voidaan johtaa darvinistisesta 

menneisyydestämme” (Dawkins 2006, 245). Syy moraalin evolutiivisuudelle piilee altruismissa
36

. 

 

Tilastollisesti geeni, joka ohjelmoi yksittäiset organismit suosimaan geneettisiä sukulaisiaan hyödyttää 

kopioitaan. Tällaisen geenin taajuus voi nousta geenipoolissa
37

 pisteeseen, jossa sukulaisten suosimisesta 

tulee normi. (Dawkins 2006, 247.) 

 

Dawkins nostaa esimerkiksi sukulaisaltruismista lasten hoivaamisen, mutta altruismia esiintyy 

myös eläinpopulaatioissa. Vaikka altruismi lähtökohtaisesti on sukulaissidonnaista, se ei sinänsä 

vaadi geneettistä sukulaisuutta, vaan toimii myös eri lajien välillä esimerkiksi symbioosissa. 

Ihmisyhteisössä vaihdantatalous on Dawkinsin mukaan oiva esimerkki altruismista. Dawkinsin 

                                                 
36

 Altruismi = epäitsekkyys (MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja [online]). 
37

 Kokonaisgeeniperimä. 
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mukaan ”luonnonvalinta suosii geenejä, jotka epäsuhtaisissa tarvitsemisen ja tilaisuuden suhteissa 

altistavat yksilön antamaan omastaan, kun siihen pystyvät ja pyytämään, kun annettavaa ei ole”. 

(Dawkins 247–248.) Tällä Dawkins tarkoittaa sitä, että luonnonvalinnassa menestyvät epäitsekkäät 

geenit (yksilöt), jotka myös saavat vastapalveluksia niitä tarvitessaan. Dawkins kutsuu teoriaa 

vastavuoroisuuden altruismiksi. 

 

Olennainen osa Dawkinsin altruismiteoriaa on rangaistus – rikkeistä rangaistaan siinä missä hyvistä 

teoista palkitaan. Ihmisyhteisöissä maine kiirii ihmisen edellä, ja Dawkinsin mukaan 

vastavuoroisuuden altruismissa on erittäin tärkeää ylläpitää hyvää mainetta
38

 – huono maine voi 

pilata pahimmassa tapauksessa kaiken. Kaiken kaikkiaan Dawkins laskee altruismille olevan neljä 

syytä: geneettinen sukulaisuus, vastavuoroisuus, maine sekä anteliaisuus, jolla Dawkins tarkoittaa 

sitä, että dominoiva yksilö voi asemaansa vahvistaakseen esimerkiksi lahjoittaa ruokaa 

alempiarvoisilleen. (Dawkins 2006, 249–251.) 

 

Moraali on vastavuoroisen altruismin sivutuote. Sukulaisten suosiminen on säilynyt geeneissämme 

siitä huolimatta, että nykyisin asumme suurkaupungeissa, jossa meillä ei välttämättä ole yhtään 

verisukulaista. Ihminen ei ole muuttunut geneettiseltä perimältään ympäristön mukana. Moraalin 

evolutiivinen tausta ei kuitenkaan vähennä Dawkinsin mukaan sen arvoa. (Dawkins 2006, 252–

254.)  

 

Moraalin evolutiivisesta taustasta johtuen uskonnolliset ihmiset eivät poikkea moraalikäsityksiltään 

ateisteista. Siksi emme Dawkinsin mukaan tarvitse Jumalaa ollaksemme hyviä tai pahoja. (Dawkins 

2006, 258.) Päinvastoin Dawkins toteaa Jumalaan vetoamisen moraalin perustelemiseksi olevan 

kyseenalaista: 

 

Jos ei ole Jumalaa, miksi olla hyvä? Tällä tavalla aseteltuna kysymys kuulostaa todella halpamaiselta. 

Uskovaisen kysyessä tätä minulta välitön vastaukseni on haaste: ”Tarkoitatko todella, että ainoa syysi pyrkiä 

hyvään on saada Jumalalta hyväksyntää tai välttää rangaistus. Se ei ole moraalisuutta, se on nuoleskelevaa ja 

mielistelevää olanylivilkuilua taivaan suureen valvontakameraan tai pääsi sisäisen salakuuntelulaitteen 

paikantamiseksi, joka tarkkailee jokaista askeltasi ja jokaista alhaista ajatustasi.” Einstein sanoi, että ”jos 

ihmiset ovat hyviä vain, koska pelkäävät rangaistusta tai toivovat palkintoa, olemme murheellinen joukkio”. 

(Dawkins 2006, 259.) 

 

                                                 
38

 Dawkinsin mukaan maine ei ylety yksin ihmisyhteisöihin, sillä myös kalapopulaatioissa on havaittu suosimista tai 

hylkimistä aiemman käyttäytymisen perusteella (Dawkins 2006, 250). 
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Dawkins (2006, 259–261) kärjistää uskonnollisten ihmisten moraalisuuden ääritapauksissa 

ulkokullaiseksi koreiluksi, jossa ei ole minkäänlaista sisäsyntyistä halua hyvään. Jos uskonnollinen 

ihminen myöntää, että ilman uskoa Jumalaan pyrkisi edelleen hyvään, hän horjuttaa kohtalokkaasti 

käsitystä Jumalan tarpeellisuudesta suhteessa hyvään. Jumalasta tulee moraalikeskustelussa 

hyödytön, ja Dawkinsin mukaan Jumalaa ei yksinkertaisesti tarvita moraalin ylläpitämiseen. Siispä 

uskontojen väitteet ja vaatimukset yksinoikeudesta moraaliin ovat perusteettomia.  

 

Dawkins esittää, että ateistisen maailmankuvan sisältämä eettinen järjestelmä vahvistaa 

moraalisuutta. Yksi syy ateistien moraalisuudelle voi Dawkinsin mukaan olla myös se, että ateistit 

ovat keskimäärin korkeammin koulutettuja, älykkäämpiä ja reflektiivisempiä kuin muu väestö. Sen 

sijaan ”uskonnollisuus ei korreloi positiivisesti moraalisuuden kanssa”. Päinvastoin Dawkinsin 

keräämä aineisto jopa puhuu tätä käsitystä vastaan: ”Korkeat uskonnollisuusluvut korreloivat 

korkeiden henkirikos- ja lapsikuolleisuuslukujen kanssa samoin kuin korkeiden sukupuolitauti-, 

teiniraskaus ja aborttilukujen kanssa demokraattisissa hyvinvointivaltioissa.” (Dawkins 2006, 262–

263.) 

 

Dawkins lieventää kantaansa puhuessaan hypoteettisen uskovaisen suulla: 

 

Jos et usko Jumalaan, et usko, että on olemassa absoluuttisia moraalistandardeja. Voit parhaasi  mukaan 

yrittää olla hyvä, mutta mistä tietää, mikä on hyvää ja mikä pahaa? Vain uskonto voi tarjota hyvän ja pahan 

standardit. Ilman uskontoa teet päätöksiä sattumanvaraisesti, mikä olisi moraalisuutta ilman sääntökirjaa. 

(Dawkins 2006, 264.) 

 

Ajattelu edustaa moraalista absolutismia. Dawkinsin mukaan moraalinen absolutismi on tyypillistä 

erityisesti uskonnoille, ja uskonnoilla on omat ohjekirjansa moraalin noudattamiseen. Dawkins 

kyseenalaistaa voimakkaasti sekä ohjekirjojen tarpeellisuuden että niiden sisällön. Hän toteaa, että 

ohjeiden ”tunnontarkka noudattaminen suosii moraalijärjestelmää, jota jokainen sivistynyt ja 

moderni ihminen, uskonnollinen tai ei, pitäisi – – vastenmielisenä”. (Dawkins 2006, 264–268.) 

 

Dawkinsin uskonto paha – ateismi hyvä -erottelu on erittäin mielenkiintoinen. Käsittelen sitä 

tarkemmin läpi analyysini ja erityisesti luvuissa 5.3., 5.4. ja 5.6.1. Tässä luvussa olen käynyt läpi 

Dawkinsin perusteet sille, miksi moraali ei ole uskontojen yksityisomaisuutta. Käsittelen muissa 

yhteyksissä tarkemmin sitä, miten moraalia sovelletaan dawkinsilaisessa ajatusmaailmassa ja 

millaisena se missäkin yhteydessä näyttäytyy. Edellä esitetty kahtiajako on eräänlainen pohjavire, 
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joka kulkee läpi koko Jumalharhan.  Käsiteparin yhteydessä voitaisiin puhua dualistisesta ja jopa 

antagonistisesta maailmankuvasta, jossa vastapuolet on viety toisistaan niin kauas, ettei niiden 

välillä ole edes minkäänlaista mahdollisuutta rakentavaan vuoropuheluun. 

 

Mistä ihmisen moraalisuus sitten kumpuaa, jos uskonnolla ei ole siinä mitään virkaa? Dawkinsin 

näkemys moraalin synnystä on evolutiivinen, kuten edellä on esitetty. Moraalinen säilymisen ja 

ylläpitämisen hän selittää ajan hengellä (saks. Zeitgeist
39

).  

 

 On minun amatöörimäisen sosiologiani ja psykologiani tavoittamattomissa selittää, miksi moraalinen 

 Zeitgeist muuttuu sinnikkäästi. Omia tarkoitusperinäni ajatellen riittää, että se tosiasiallisesti muuttuu ja että 

 syy muutokselle ei ole uskonto – eivätkä varmasti pyhät kirjoitukset. – – Mikä tahansa syy sitä ylläpitääkin, 

 Zeitgeist-ilmiö on enemmän kuin riittävä horjuttamaan väitettä, että tarvitsisimme Jumalaa ollaksemme hyviä 

 tai tietääksemme mikä on hyvää. (Dawkins 2006, 308.) 

 

Aika muuttuu hiljalleen, ja aatteet sen mukana. Moraalinen muutos on samoin vähittäistä, mutta 

esimerkiksi vuosisadan takaiset käsitykset tuntuvat meistä jo vierailta. Muutos ei kuitenkaan johdu 

uskonnosta, vaan se tapahtuu uskonnosta huolimatta. Moraalisen muutoksen aatteet leviävät 

hiljalleen ihmisten välisessä kanssakäymisessä, kuuluisat ihmiset (kuten vaikkapa Martin Luther 

King) ovat näkyviä moraalisia esikuvia. Koulutus paranee, mikä vaikuttaa ihmisten ajatteluun 

toisista ihmisistä. Kaikki tällaiset tekijät vaikuttavat kollektiiviseen moraalitodellisuuteen. (Dawkins 

2006, 301–308.) 

 

 

5.3. Uskonto 

 

 Evolutionistille uskonnolliset rituaalit ovat kuin riikinkukkoja auringon valaisemalla metsäaukiolla. – – 

 Uskonnollinen toiminta on aikaa vievää, kuluttavaa ja yhtä pröystäilevän hienostelevaa kuin paratiisilinnun 

 höyhenpuku. Uskonto voi vaarantaa hurskaan uskovan samoin kuin kaikkien muidenkin hengen. (Dawkins 

 2006, 192.) 

 

Kuten olen edellä jo todennut, uskonto edustaa Dawkinsille tietynlaista muutosvastarintaa tai 

sokeutta. Uskovan ihmisen oikeuksiin kuuluu ”tunkea nenänsä toisten ihmisten asioihin” jopa siinä 

määrin, että se on hyväksyttää oikeuden edessä. Tästä Dawkins nostaa esimerkiksi erään 

yhdysvaltalaisen 12-vuotiaan pojan. Poika oli pukeutunut paitaan, jossa luki: ”Homoseksuaalisuus 
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on synti, islam on valhetta, abortti on murha. Jotkut asiat vain ovat mustavalkoisia.” Koulu kielsi 

poikaa käyttämästä paitaa, ja pojan vanhemmat haastoivat koulun oikeuteen. Poika vanhempineen 

voitti oikeusjutun. (Dawkins 2006, 45–46.) 

 

Uskonnon puute on, että todistusaineisto puhuu uskontojen oppeja vastaan. Käsittelen tarkemmin 

todistusaineistopuhetta myöhemmin analyysissäni. Tässä kohden kuitenkin todettakoon, että 

suhteessa todistusaineistoon uskonto ja ateismi asettuvat Dawkinsin ajattelussa kärjekkäimmin 

toisiaan vastaan: uskonnoilla ei ole tieteellistä todistuspohjaa opetuksilleen, kun taas ateismi 

perustuu juuri tieteelliselle tutkimukselle ja mukautuu niihin. Dawkins siteeraa filosofi Bertrand 

Russellia. Russellilta kysyttiin, mitä hän vastaisi, jos Jumala kysyisi häneltä kuoleman jälkeen, 

miksi Russell ei ollut uskonut häneen. Russellin vastaus kuuluisi ”ei tarpeeksi todistusaineistoa 

Jumala, ei tarpeeksi todistusaineistoa”. (Dawkins 2006, 131.) Tämä on myös Dawkinsin ajattelun 

perusta. 

 

Dawkinsin mukaan varsinkin teologien suurin virhe on se, että he väittävät Jumalan olevan 

yksinkertainen: kaikkivoipa Jumala on kaikkea muuta kuin yksinkertainen, eikä näin ollen 

jumalaselitys maailmankaikkeuden syntymiseksi voi myöskään olla yksinkertainen. Jumalan 

mahdottomuus on yksi Dawkinsin tärkeimmistä teeseistä: ”Jumala, joka pystyy jatkuvasti 

tarkkailemaan ja kontrolloimaan jokaista maailmankaikkeuden pienintäkin osasta, ei voi olla 

yksinkertainen. – – Ongelmaa pahentaa se, että Jumalan jättimäinen tietoisuus huolehtii jokaisen 

ihmisen – ja kaikkien muiden universumissa olevien älyllisten olentojen, joita kenties asuu muilla 

planeetoilla 100 miljardilla muulla galaksilla – tekemisistä ja tuntemisista.” Myös uskontojen muut 

opit ovat Dawkisin mielestä järjettömiä, eikä esimerkiksi kristinukon kolminaisuusoppia ole 

mahdollista käsittää. (Dawkins 2006, 54–55, 178, 183; ks. myös Smart 1996, 24–27.) 

 

Uskonnollisten ihmisten vakaumus tai heidän kokemansa todistukset eivät Dawkinsin mukaan täytä 

todisteen mittaa siitä, että Jumala olisi olemassa. Jos Jumalan olemassaoloa ei voida todistaa, toimii 

ajattelu myös toisinpäin – myöskään Jumalan olemattomuutta ei voida todistaa. Dawkins kritisoi 

niitä, jotka perustavat jumaluskonsa tähän. (Dawkins 2006, 78, 152; ks. myös Smart 1996, 48–52). 

Dawkinsin mielestä olemattomuudelle ei tarvita todisteita. Sen sijaan olemassaolo on pystyttävä 

jollain tavalla näyttämään todeksi, jos tavoitteena on saada myös muut ihmiset uskomaan siihen. 

 

Monet uskontojen käsittelemistä kysymyksistä ovat tieteen kysymyksiä, ja esimerkiksi se, syntyikö 

Jeesus neitsyestä, on tieteen vastausta vailla. Uskonnon todistuspohja on tältä katsantokannalta 



56 

 

Dawkinsin mukaan hatara – pelkkä usko ei riitä, vaan tarvitaan vedenpitävää todistusaineistoa. 

Uskonto pitää yllä ymmärtämättömyyttä tosiasioista ja maailmankaikkeuden toiminnan 

mekanismeista. 

 

Todistusaineiston puuttuessa Dawkins vertaa uskonnollisia kokemuksia psykologisiin harhoihin. 

Hengelliset näyt ja ihmeet ovat rinnastettavissa harhoihin, joita esiintyy esimerkiksi 

mielenterveyspotilailla. 

 

Mielisairaalapotilas saattaa kuvitella olevansa Napoleon tai Charlie Chaplin, että koko maailma on 

liittoutunut häntä vastaan tai että he voivat lähettää ajatuksiaan suoraan toisten ihmisten päihin. Me olemme 

heille mieliksi, mutta emme ota heidän uskomuksiaan vakavasti siitä syystä, että kovinkaan moni ei jaa näitä 

käsityksiä. Uskonnolliset kokemukset poikkeavat näistä vain siinä, että ihmisjoukko näiden väitteiden takana 

on suuri. (Dawkins 2006, 113.) 

 

Dawkins (2006, 113) lainaa Sam Harrisia
40

, joka on todennut näin: ”Meillä on nimiä ihmisille, jotka 

uskovat asioihin, joille ei ole järkevää perustetta. Jos heidän uskomuksensa ovat äärettömän 

tavallisia, sanomme heitä uskonnollisiksi. Muussa tapauksessa heitä usein sanotaan hulluiksi, 

psykoottisiksi tai harhaisiksi.” Ihmismielen harhat ovat selitettävissä aivojen 

toimintamekanismeilla, jotka yrittävät muokata saamastaan informaatiosta tunnistettavaa. Sen 

vuoksi uskonnollisia kokemuksia ei Dawkinsin mukaan pidä ottaa yhtään enempää totena kuin 

muitakaan hallusinaatioita tai harhoja. Ne kuuluvat ihmismielen ihmeellisyyksiin, ja sellaisina niitä 

tulee myös tarkastella. (Dawkins 2006, 116–117.) 

 

Ihmisen aivoissa on Dawkinsin mukaan lukuisia eri moduuleita, joiden vaikuttamana 

uskonnollisuus on voinut syntyä. Uskonto on tällaisten moduuleiden sivutuote. Esimerkiksi 

hengissä säilymisen kannalta on ollut tärkeää kehittää taito oppia edellisiltä sukupolvilta, ja uskonto 

on tämän taidon kylkiäinen: ”Luonnonvalinnan seurauksena lapsen aivot ovat kehittyneet niin, että 

lapsilla on taipumus uskoa kaikki, mitä heidän vanhempansa tai heimovanhemmat heille kertovat. 

Tällainen tottelevaisuus on ollut arvokasta selviytymisen kannalta.” Kolikon toinen puoli on 

Dawkinsin mukaan hyväuskoisuus, koska lapset eivät osaa erottaa hyvää neuvoa huonosta. 

Uskonnot kehittyvät sukupolvien ketjussa hiljalleen, ja uskonnot käyttävät hyväkseen lapsen 

aivojen muokkautuvuutta. Ihmisajattelulle ja varsinkin lapsille on tyypillistä mustavalkoisuus ja 

dualistisuus. Tämä vahvistaa uskontojen oppia, koska aine ja henki nähdään kahtena erillisenä 
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 Sam Harris on kirjailija, joka on Dawkinsin tavoin kritisoinut uskontoa voimakkaasti sekä kirjoissaan, että muissa 

yhteyksissä (ks. esim. Harris 2007). 
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asiana
41

. Lisäksi ihmisellä on luontainen taipumus teleologiseen ajatteluun, ja uskonnot palvelevat 

elämää suuremman merkityksen löytämistä. Esimerkiksi tämänkaltaiset ihmisaivojen toiminnot 

voisivat Dawkinsin mukaan olla syy ihmisen uskonnollisuudelle. (Dawkins 2006, 205–206, 208–

221.) 

 

Dawkins selittää uskonnollisuutta lapsuuden mielikuvitusystävillä: monella lapsella on todelliselta 

tuntuvat ystävä, jota muut eivät voi nähdä tai havaita millään tavalla. Lapselle itselleen ystävä on 

kuitenkin mitä todellisin. Lapset jopa saattavat nähdä ystävänsä omin silmin. Aikuisten uskonto 

voisi Dawkinsin mukaan olla tällaista alkuperää tai ainakin hyvä malli ymmärtää teististä uskontoa. 

”[Tarina erään tytön ja hänen mielikuvitusystävänsä suhteesta] auttaa minua ymmärtämään niin 

syvällisesti kuin minulle on ikinä mahdollista mielikuvitusjumalien lohduttavaa ja opastavaa roolia 

ihmisten elämässä.” Jumalan tarve perustuu Dawkinsin mukaan nähtävästi siihen, että ihmiset 

saavat hänestä itselleen ymmärtäjän, jolla on aikaa kuunnella heidän huoliaan. (Dawkins 2006, 

389–391.) 

 

Uskontojen lohduttava voima ei tee niistä totta. Lohdutus on sekä suoraan fyysistä että henkistä. 

Saamme lohtua surun keskellä tai vaikka ottaessamme pienen lapsen syliimme. Uskonnonkaltaista 

lohtua voi saada monista muista asioista, joten hengellinen lohtu ei ole uniikkia luonteeltaan. 

Dawkins ei usko uskovaisten ihmisten itsensäkään uskovan oppeihinsa: esimerkiksi 

kuolemanjälkeinen elämä on uskovaisille pelottava, vaikka monien uskontojen oppien mukaan sen 

tulisi olla vapautus maallisista vaivoista. Asia on kuitenkin juuri päinvastoin, ja Dawkisin mukaan 

uskonnolliset ihmiset pelkäävät usein eniten kuolemaa. Hän ihmettelee, mitä on tapahtunut 

uskonnon lohduttavalle voimalle. (Dawkins 2006, 394, 396–401.) 

 

Uskontojen oppijärjestelmät perustuvat pyhille teksteille. Kuitenkaan esimerkiksi Raamattu ”ei ole 

vain järjestelmällisen paha vaan puhtaan omituinen, kuten saattaa odottaa kaoottisesti kootulta 

hajanaisten dokumenttien antologialta, jota ovat laatineet, muuttaneet, kääntäneet, vääristelleet ja 

’parannelleet’ sadat meille ja toisilleen tuntemattomiksi jääneet anonyymit kirjoittajat, toimittajat ja 

kopioijat halki yhdeksän vuosisadan”. Tällaisesta teoksesta ei Dawkinsin mukaan ole moraaliseksi 

ohjekirjaksi. (Dawkins 2006, 268.) 

 

                                                 
41

 Dawkins itse kutsuu itseään monistiksi, koska hänen ajattelussaan ruumis ja mieli ovat yhtä. Sen vuoksi ruumiin 

kuollessa myös sielu kuolee, eikä kuoleman jälkeistä elämää ole. (Dawkins 2006, 209.) 
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Kävin jo luvussa 5.2. läpi Dawkinsin moraalikäsitystä, mutta palaan tässä yhteydessä uudemman 

kerran vielä saman aiheen pariin. Käsittelen sitä, millainen on uskonnon ja moraalin yhteys ja miten 

Raamattu moraalista opettaa. Dawkinsin mukaan moraali ei ole uskonnosta lähtöisin vaan 

päinvastoin. Uskonto suorastaan tuottaa pahuutta (Dawkins 2006, 351). 

 

 Legenda arkissa olevista eläimistä on ihastuttava, mutta Nooan tarinan moraali on kauhistuttava (Dawkins 

 2006, 269). 

 

Lause yllä kuvaa erinomaisesti Dawkinsin käsitystä Raamatun moraalisesta sisällöstä: ”Jumala 

suhtautui karsaasti ihmisiin, joten hän hukutti aikuiset ja lapset (yhtä perhettä lukuun ottamatta) 

samoin kuin suurimman osan eläimistä (jotka oletettavasti olivat syyttömiä).” Monet muut vastaavat 

moraaliset opetukset ovat kauhistuttavia. Dawkins nostaa esimerkiksi Sodoman ja Gomorran, jossa 

Loot tarjosi omia tyttäriään tunkeutujille raiskattavaksi vierailijoiden sijaan. Pöyristyttävin tarina 

Dawkinsin mukaan löytyy tuomareiden kirjasta, jossa leeviläinen pappi matkasi Gibeassa. Hän 

yöpyi erään miehen luona, ja illan aikana taloon tuli tunkeutujia, jotka vaativat leeviläistä 

raiskattavaksi. Isäntä kieltäytyi ja tarjosi sen sijaan tytärtään ja leeviläisen vaimoa raiskattavaksi. 

Tunkeutujat käyttivät hyväksi vaimoa koko yön, ja aamulla leeviläinen löysi vaimonsa portailta 

kuolleena. Hän leikkasi vaimon kahteentoista osaan ja sijoitti kunkin palasen kaikkialle Israelin 

rannikoille. Tapauksen seurauksena syttyi sota, jossa kuoli yli 60000 miestä. (Dawkins, 2006, 269, 

272–273.) 

 

Vanhan testamentin kautta aikojen eniten puhuttanut kohtaus on Iisakin uhraus. Jumala käski 

Abrahamia polttouhraamaan poikansa. Abraham totteli käskyä, ja rakensi uhrialttarin, jonne sitoi 

poikansa. Viime hetkellä enkeli ilmestyi ja käski Abrahamia uhraamaan poikansa sijasta karitsan. 

Dawkinsin mukaan moderni moralisti ei voi kuin ”ihmetellä, kuinka yksikään lapsi voi koskaan 

toipua tuollaisesta psykologisesta traumasta. Nykyisten moraalistandardien mukaan tarina on 

häpeällinen esimerkki samanaikaisesti lapsen hyväksikäytöstä, heikomman kiusaamisesta ja 

ensimmäinen dokumentoitu tapaus, jossa on käytetty Nürnbergin puolustusta: ’Noudatin vain 

määräyksiä.’ Silti legenda on yksi kaikkien kolmen monoteistisen uskonnon alkumyyteistä.” 

(Dawkins 2006, 274–275.) 

 

Dawkins kysyy, pitäisikö tällaiset tarinat ottaa moraalisina opetuksina ja jos pitäisi, millainen on 

niiden moraalinen opetus. Pyhät kirjoitukset eivät voi toimia moraalisina ohjekirjoina, jos niiden 
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sisältämät opetukset ovat tällaisia. Toisaalta myöskään pelkkiä hyviä opetuksia ei voi poimia, koska 

meillä ei ole yleispäteviä kriteerejä sille, mitkä kohdat ovat toisia oikeampia. (Dawkins 2006, 275.) 

 

Vanhan testamentin Jumala näyttäytyy moraaliopetustensa mukaisena: 

 

Milloin hyvänsä Jumalan valitsevat ihmiset flirttailevat kilpailevien jumalien kanssa, hänen valtava raivonsa 

muistuttaa pahimmanlaatuista seksuaalista mustasukkaisuutta. – – Minun naiiveilla silmilläni tarkasteltuna 

”älä pidä muita jumalia” näyttäisi helposti kunnioitettavalta käskyltä. – – Kuitenkin läpi Vanhan testamentin 

– – Israelin lapset käänsivät hänelle selkänsä ja puuhailivat Baalin, naikkosen tai jonkun kaiverretun kuvan 

kanssa. (Dawkins 2006, 276.) 

 

Jumalan ohella myös Vanhan testamentin patriarkat näyttäytyvät Dawkinsille kelvottomina 

esikuvina. Kirjoitukset ovat täynnä kuvauksia joukkomurhista ja muista hirmuteoista, joita tehdään 

uskonnon nimissä. Dawkinsin mukaan Vanhan testamentin valtauskertomukset ovat moraalisesti 

verrattavissa Hitlerin Puolan valloitukseen tai Saddam Husseinin kurdien joukkomurhaan. Siispä 

moderni moraalikäsitys ei tule ainakaan Raamatusta. ”Leukani loksahtaa ajatuksesta, että ihmisten 

pitäisi perustaa elämänsä sellaiselle kauhealle roolimallille kuin Jahve on ja, mikä pahempaa, että 

joku kenties yrittää pakottaa saman hirvityksen myös meidän muiden elämään.” (Dawkins 2006, 

276–282.) 

 

Dawkins siteeraa nobelistifyysikko Steven Weinbergia: 

 

 Uskonto on loukkaus ihmisen arvokkuutta kohtaan. Joko sen kanssa tai ilman sitä ihmiset tekevät hyvää. 

 Mutta siihen, että hyvät ihmiset tekevät pahaa tarvitaan uskontoa. (Dawkins 2006, 283.) 

 

Dawkinsin mukaan Uusi testamentti on vain pieni parannus entiseen. Jeesus kyllä kehotti 

kääntämään toisenkin posken mutta myös kannusti opetuslapsensa hylkäämään perheensä ja 

seuraamaan itseään. Eräitä Dawkinsille ongelmallisimpia käsitteitä ovat sovitus ja perisynti. 

Dawkinsin on vaikea ymmärtää sitä, että kristinopin mukaan Jeesus sovitti sekä menneiden että 

tulevien sukupolvien synnit. Se, että syntyvissä lapsissa asuisi perisynti, on niin ikään kyseenalaista. 

Dawkins kutsuu Jeesuksen syntymää sadomasokistiseksi sillä perusteella, että Jumala syntyi 

ihmiseksi voidakseen kärsiä ja kuolla ristillä. Tämä näyttäytyy järjettömänä tekona, sillä ”jos 

Jumala halusi sovittaa syntimme, miksi hän ei vain tehnyt niin sen sijaan, että kidutti ja teloitti 

itsensä maksuksi ja samalla tuomitsi kaukaiset tulevat juutalaissukupolvet joukkovainon ja vainon 

uhreiksi ’kristuksenmurhaajina’”. (Dawkins 2006, 283–287.) 
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Raamatun moraaliset pohdinnat kuvaavat Dawkinsin mukaan aikansa käsityksiä, joissa juutalaisella 

oli suurempi arvo kuin ei-juutalaisella. Edellä esitetyistä esimerkeistä voimme puolestaan nähdä, 

että naista ei useinkaan arvostettu, vaan hänet annettiin raiskattavaksi, että mies säilyisi tältä 

kohtalolta. Dawkinsin mukaan Raamatun moraalisuus on ryhmämoraalia, jossa suositaan 

sisäryhmää ulkoryhmien kustannuksella. Raamattu ei ole tässä suhteessa poikkeus muiden suurten 

eeposten rinnalla. Ero piilee siinä, ettei kukaan väitä esimerkiksi Iliaan olevan moraalinsa perusta. 

(Dawkins 2006, 289, 293.) Ryhmälojaliteetti näkyy esimerkiksi ortodoksi- ja 

konservatiivijuutalaisille opetettavassa rukouksessa:  

 

 Kiitos, että et tehnyt minusta harhauskoista. Kiitos, että et tehnyt minusta naista. Kiitos, että et 

 tehnyt minusta orjaa. (Dawkins 2006, 294.) 

 

Dawkinsin yksi pääsyytöksistä uskontoja kohtaan on niiden ihmisiä jakava ja erotteleva voima: 

”Uskonto on sisä-/ulkoryhmävihamielisyyden ja -verikoston leima, kenties ei sen pahempi kuin 

muutkaan leimat, kuten ihonväri, kieli tai jalkapallojoukkue. Se on kuitenkin tarjolla silloin, kun 

muita leimoja ei välttämättä ole saatavilla.” Uskonto toimii merkkinä siitä, ketä sortaa ja ketä 

rangaista. Lisäksi se periytyy sukupolvien yli, jolloin vihanpito jatkuu jopa vuosisatoja. ”Ilman 

uskontoa ja uskonnollisesti eriytynyttä koulutusta jakoa ei olisi olemassa.” Sama koskee koko 

maailmaa. (Dawkins 2006, 294.) 

 

Uskonto on kansakuntien välisten sotien syy, sillä ”ilman uskonnollisia leimoja ei tiedettäisi kenet 

tappaa. Uskonto on ainoa, mikä ihmisiä jakaa.” Dawkins myöntää, että uskonto ei ole syy 

sisäryhmien suosimiselle, mutta ”uskonto kasvattaa ja pahentaa vaurioita.” Yksin uskonnon jakava 

vaikutus tuo maailmaan paljon pahuutta. (Dawkins 2006, 295, 297.) 

 

Uskonto voi lisätä inhimillistä kärsimystä, ja lukuisat ihmiset läpi vuosisatojen ovat kärsineet 

uskonnon vuoksi. Dawkins esittää, että uskonto on osasyy pahuudelle maailmassa. Lukuisat ihmiset 

halki vuosisatojen ovat kärsineet uskontojen erottelevasta voimasta sekä uskontojen vallankäytöstä. 

Uskontoihin kuuluu järjestelmiä ja sääntöjä, joiden rikkomisesta rangaistaan jopa 

kuolemantuomiolla. Kristinuskon perusperiaatteet ovat Dawkinsin mukaan ”naisten, nykyajan, 

kilpailevien uskontojen, tieteen ja nautinnon vihaamisen [ja toisaalta] rankaisemisen, kiusaamisen, 

ahdasmielisyyden sekä jokaiseen elämänosaan sekaantuvan pomottamisen rakastaminen”. (Dawkins 

2006, 192, 262, 324–326.) 
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Uskonnot sortavat vähemmistöjä, kuten homoseksuaaleja. Homoseksuaalisuus on monissa maissa 

ollut rikos vielä viime vuosisadan loppupuolella, ja rangaistukset sen mukaisia. Asenteet 

seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat edelleen fundamentalistiuskovaisten keskuudessa tiukkoja. 

Vapauttamisen yliopiston (Liberty University) perustaja pastori Jerry Falwell on Dawkinsin mukaan 

todennut, että ”AIDS ei ole vain Jumalan rangaistus homoseksuaaleille; se on Jumalan rangaistus 

yhteiskunnalle joka suvaitsee homoseksuaaleja”. Ajatusmaailmaan ei Dawkinsin mielestä sovi 

kristillinen hyväntekeväisyyden eetos, päinvastoin. (Dawkins 2006, 326–329.) 

 

Uskonnot ovat arvostelmissaan ristiriitaisia: ne esimerkiksi vastustavat abortteja, mutta sallivat 

sodankäynnin ja jopa kuolemanrangaistukset. Ne ovat vihamielisiä eri tavalla ajattelevia kohtaan ja 

uhkaavat monien olemassaoloa. Ne vastustavat monikulttuurista yhteiskuntaa, sortavat ihmisten 

oikeuksia, ovat vaaraksi vapaalle ajattelulle, vääristelevät totuutta ja lisäävät inhimillistä 

kärsimystä. Lisäksi uskonnot sortuvat ajattelussaan epäjohdonmukaisuuteen. (Dawkins 2006, 329–

339.) 

 

Uskontojen ongelma on, että ne perustuvat pelottelulle: 

 

Jumalaan olisi parempi uskoa, koska jos olet oikeassa, saat ikuisen armon ja jos taas olet väärässä, uskolla ei 

ole mitään väliä. Toisaalta jos et usko Jumalaan ja olet väärässä, joudut ikuiseen kadotukseen, ja jos taas olet 

oikeassa, epäuskolla ei ole mitään väliä. Päätös on helppo. Usko Jumalaan. (Dawkins 2006, 130.) 

 

Lapsia kasvatetaan jo pienestä pitäen helvetin pelkoon, ja joillekin voi jäädä kokemuksista 

elinikäisiä traumoja
42

. Dawkins kuvaa erään kreationistisen liikkeen lapsille kehittämää 

menetelmää, jonka nimi helvetin talot (Hell Houses). Lapsi tuodaan paikkaan, missä hänelle 

näytellään kohtaus valitusta synnistä. Taustalla häälyy paholainen, ja kohtaus sijoittuu helvettiin. 

Tavoitteena on saada lapsi ymmärtämään helvetin kauheus ja että helvetti on paikka, jonne he eivät 

ainakaan halua joutua. Helvetti tuodaan lapselle todelliseksi. Helvetinpelko ei ole yksin lasten asia, 

vaan myös aikuiset kärsivät siitä. Dawkins kertoo saaneensa kirjeitä, joissa jo aikuiseksi kasvaneet 

ihmiset kertaavat lapsuudentraumojaan ja yrittävät päästä niistä eroon ammattilaisen avulla. 

(Dawkins 2006, 357, 359–361.) 

 

                                                 
42

 Suomessa toimivan Uskontojen uhrien tuki ry:n sivuilta löytyy kertomuksia ihmisten kokemasta psyykkisestä ja 

fyysisestä väkivallasta uskonnollisessa yhteisössä (Uskontojen uhrien tuki ry [online]). 
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Uskonto lisää inhimillistä kärsimystä. Esimerkiksi naisten ympärileikkaus uskonnon nimissä on 

”eittämättä hirvittävän kivuliasta ja sabotoi naisten kykyä seksuaaliseen nautintoon. – – Puolet 

liberaaleista ajattelijoista haluaisi lakkauttaa sen.” Uskonto kuitenkin ylläpitää tällaisia järjettömiä 

rakennelmia ja ”toinen puolikas ’kunnioittaa’ etnisiä kulttuureja, ja siitä tuntuu, että meidän ei 

pitäisi puuttua, jos ’he’ haluavat silpoa ’heidän’ tyttärensä.” (Dawkins 2006, 369.) 

 

Uskonto altistaa tietämättömyydelle. Se altistaa ihmisiä itsemurhalle uskonnon nimissä, ja 

esimerkiksi Aasian tuhoista tsunamia vuonna 2004 on väitetty ihmisten syntien aikaansaannokseksi 

sen sijaan, että sen uskottaisiin olevan maankuoren liikehdinnän seurausta. Samalla tavalla muita 

luonnonkatastrofeja on väitetty ihmisen rappion aiheuttamaksi Jumalan rangaistukseksi. Ironiseen 

sävyyn Dawkins huomauttaa, että ”luulisi kaikkivaltiaan Jumalan valitsevan hieman 

täsmällisemmän lähestymistavan syntisten hävittämiseksi: mieluummin oikeutettu sydänkohtaus 

kuin kokonaisen kaupungin täydellinen tuho”.  Dawkinsin mukaan uskonnoissa tietämättömyys ja 

kritiikittömyys on hyve, joka on uskonnon perusta. ”Kristinusko islamin tavoin opettaa lapsille, että 

kyseenalaistamaton usko on hyve.” Uskonnot vaativat muilta kunnioitusta osakseen, ja tämä on 

asia, jonka arvoa Dawkins ei pysty sisäistämään. (Dawkins 2006, 270–271, 346.) 

 

Kuten nähdään, Dawkinsin katsannossa uskontojen syntilista on pitkä, eikä hän näe 

uskonnollisuutta missään määrin myönteisenä asiana ihmisten elämässä. Uskonnosta aiheutuvat 

ongelmat ovat sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla vakavia, joten ateistinen, uskonnoton maailma 

on huomattavasti nykyistä parempi vaihtoehto. Uskonto yksinkertaisesti motivoi ihmisiä pahuuteen 

jonkin taivaallisen palkinnon toivossa, joten siitä on päästävät kokonaan eroon. Uskonnollisessa 

kontekstissa pahoista teoista tulee hyviä, koska ne on tehty uskonnollisia päämääriä ajatellen. 

(Dawkins 2006, 352.) 

 

Dawkins painottaa kautta linjan sitä, kuinka uskonnollisilla ihmisillä ja uskonnon pohjalta tehdyillä 

(hirmu)teoilla tuntuu olevan jonkinlainen erityisasema. Uskonto riittää perusteeksi monelle asialle, 

niin myönteiselle kuin kielteiselle. Dawkinsin kysyykin ”mitä niin erityistä uskonnossa on, että se 

ansaitsee erityiskunnioituksemme” Dawkinsille uskonnollisen uskon kunnioittamisella ei ole 

minkäänlaista itseisarvoa. (Dawkins 2006, 50, 345–346.) 

 

Tarkastelen seuraavaksi sitä, millä tavalla Dawkins näkee ateismin uskonnolle vaihtoehtoisena 

elämänkatsomuksena. Jumalharhassa nämä kaksi ovat toistensa vastakohtia eivätkä missään määrin 

vaihtoehtoisia tapoja suhtautua elämään. Yleisesti ottaen kirjasta voisi sanoa, että Dawkins 
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painottaa uskontojen kielteisiä piirteitä ja tuo sen avulla esille ateismin paremmuutta aatteena. Jo 

sivumäärällisesti huomattavan iso osa on omistettu uskonnon kritiikille ja pienempi määrä ateismin 

ylistykselle. Ateismi on teoksessa vaihtoehto uskonnon kahleista vapautumiseksi (ks. tutkielman 

luku 5.6.1.). 

 

 

5.4. Ateismi 

 

Ateistinen maailmankuva perustuu Dawkinsin ajattelussa tietoon ja todistusaineistoon. Toisin kuin 

uskonto, ateismi pohjaa tieteellisiin faktoihin ja maailmasta nykyisellään saavutettavissa olevaan 

tietoon. Ateismi ei voi hyväksyä uskontojen esittämää todistusaineistoa, koska esimerkiksi 

Raamatun kertomusten syntyhistoria on epäselvä ja kulttuurin värittämä. Samalla tavalla iso osa 

Raamatun tekstien totuuspohjasta on kyseenalaista. Esimerkiksi jouluevankeliumi ja Jeesuksen 

syntytarina sisältävät ristiriitaisuuksia:  

 

Kun evankeliumit kirjoitettiin monta vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen, kukaan ei tiennyt, missä hän oli 

syntynyt. Vanhan testamentin ennustuksen mukaisesti juutalaiset olivat odottaneet messiasta syntyväksi 

Betlehemissä. – – Matteus ja Luukas [Johanneksesta poiketen] käsittävät asian niin, että Jeesuksen on 

täytynyt syntyä Betlehemissä. – – Luukas kertoo, että Quiriniuksen ollessa Syyriassa maaherrana keisari 

Augustus antoi käskyn verollepanosta, ja kaikkien täytyi mennä ”omaan kaupunkiinsa”. Joosef oli ”Daavidin 

huonetta ja sukua” ja siksi hän lähti ”Daavidin kaupunkiin, jota kutsutaan Betlehemiksi”. Tämä on 

vaikuttanut hyvältä ratkaisulta. Paitsi että historiallisesti se on täyttä puppua. (Dawkins 2006, 118–119.) 

 

Asiaan sisältyy ongelmia, sillä Herodes oli jo ehtinyt kuolla. Sen vuoksi ”Luukaksen tarina on 

historiallisesti mahdoton ja sisältää sisäisiä ristiriitoja”. Ongelma toistuu muualla Raamatussa. 

Raamatun tekstit ovat Dawkinsin mukaan suuresta tekstijoukosta sattumanvaraisesti valittuja. 

Syyksi neljän evankeliumin valikoitumiselle kaanoniin Dawkins arvelee sen, että muut ”sisälsivät 

tarinoita, jotka olivat vielä kiusallisemmalla tavalla epäuskottavia”. Tarinoita voi näin ollen verrata 

kuningas Arthurin ja pyöreän pöydän kertomuksiin. (Dawkins 2006, 119, 121–122; ks. myös 

Haldane 1996b, 206–209.)  

 

Tiede ja äly ovat Dawkinsin vahvimpia argumentteja ateistisen maailmakuvan puolesta. 

Näkemyksiensä tueksi Dawkins esittelee sekä joukon ateistisia älykkäitä ihmisiä että kertaa 

luonnontieteiden ja etenkin avaruustieteiden teorioita. Älykkyys tai koulutustaso ja uskonnollisuus 

näyttävät sulkevan toisensa pois ainakin jossain määrin. Myös kiinnostus tieteeseen on vähäistä 
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uskonnollisissa piireissä. Yhdysvaltain kansalaisista 90 prosenttia uskoo jonkinlaiseen 

yliluonnolliseen olentoon, kun taas USA:n kansallisen tiedeakatemian jäsenistä vain 7 % uskoo 

Jumalaan. Dawkinsin mukaan ”on odotettavissa, että amerikkalaiset tieteentekijät ovat vähemmän 

uskonnollisia kuin tavallinen kansa ja että arvostetuimmat tieteilijät ovat kaikkein vähiten 

uskonnollisia.” (Dawkins 2006, 126–127, 129.)
43

 Daniel C. Dennett (2007, 11) toteaa, että 

Yhdysvallat on ”hätkähdyttävän erilainen asenteissaan uskontoon”. Dawkinsin esittämät tilastot 

kertovat siitä, että keskivertoamerikkalainen on uskonnollisempi kuin esimerkiksi 

keskivertoeurooppalainen. Myös suhtautuminen uskontoihin ja uskonnollisuuteen poikkeavat 

toisistaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa. (Ks. tutkielman luku 2.2.) 

 

Ateistisen maailmankuvan suurin yksittäinen todiste on evoluutioteoria ja vielä tarkemmin 

määriteltynä luonnonvalinta. Dawkinsin mukaan älykäs suunnittelu synnyttää enemmän ongelmia 

kuin ratkaisee niitä. Suurin ongelma on se, kuka suunnitteli suunnittelijan. (Dawkins 2006, 145–

147, ks. luku 5.4.) 

 

Luonnonvalinta on todellinen ratkaisu. Se on ainoa toimiva ratkaisu, joka on koskaan esitetty. 

Luonnonvalinta ei ole vain toimiva, vaan ihmeellisen voimakas ja elegantti selitys. – – Luonnonvalinta on 

kumulatiivinen prosessi, joka särkee epätodennäköisyyden ongelman palasiksi. Jokainen pieni pala on 

itsessään melko epätodennäköinen, vaikkakaan ei kohtuuttomassa määrässä. Kun suuri määrä tällaisia 

epätodennäköisyyksiä kasataan, kertymän lopputulos on hyvin epätodennäköinen, jopa niin 

epätodennäköinen, että se vaikuttaa sattumalta. (Dawkins 2006, 147.) 

  

Luonnonvalinta vastaa sattuman ongelmaan, johon kreationistit tarjoilevat vastineeksi älykkään 

suunnittelun teoriaa. Kreationisteja kohtaan osoittamansa kritiikin ohella Dawkins kuitenkin 

muistuttaa, että myöskään tieteentekijät eivät saa olla liian dogmaattisen itsevarmoja – kenties 

luonnosta löytyy jotain, joka kumoaa heidän teoriansa ja osoittaa kreationistien olevan oikeassa. 

Toistaiseksi tällaista asiaa tai ilmiöitä ei kuitenkaan Dawkinsin mukaan ole löytynyt yrityksistä 

huolimatta. Sen sijaan älykästä suunnittelua vastaan on lukuisia todisteita. Myöskään 

evoluutioteoria ja luonnonvalinta eivät ole pyhiä totuuksia, mutta Dawkinsin mukaan toistaiseksi 

kukaan ei ole kyennyt osoittamaan toimivampaa mallia saati kumoamaan evoluutioteorian 

perusteita. (Dawkins 2006, 147, 150–151, 185.) 

                                                 
43

 Teemu Taira esittelee toisenlaisia lukuja. Vuosina 2006 ja 2005 tehtyjen tutkimusten mukaan ”46 prosenttia 

tutkijoista mielsi itsensä uskonnollisiksi. – – Tieteilijät oat vähemmän uskonnollisia kuin koko väestö keskimäärin, 

mutta heidänkin uskonnollisuutensa on ainakin Yhdysvalloissa verrattain yleistä. Ateisteja heistä on vain pieni osa.” 

Lisäksi luonnontieteilijät näyttävät olevan yhteiskuntatieteilijöistä ja humanisteja uskonnollisempia. (Taira 2014, 38–

39.) 
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Todistusaineisto on juuri se, mikä erottaa ateistit uskonnollisista ihmisistä. Dawkins käsittelee 

häneen kohdistettuja fundamentalismin argumentteja ja vertaa niitä uskonnollisten 

fundamentalistien näkemyksiin. Fundamentalisti tietää Dawkinsin mukaan olevansa oikeassa, koska 

hän on lukenut pyhiä kirjoituksia ”ja koska mikään ei muuta hänen mielipidettään uskosta”. 

Fundamentalistille esimerkiksi Raamattu on ajattelun perusta eikä järkeilyn lopputulos. Pyhä kirja 

on yksinkertaisesti totta, eikä mikään tule muuttamaan fundamentalistin mielipidettä. Tämä 

tarkoittaa, että kaikki pyhää kirjaa vastaan puhuva todistusaineisto on väärässä. Ateistille ja 

varsinkin darvinistille asia on toisin: ”Tieteentekijänä uskon mitä uskon, koska olen perehtynyt 

todistusaineistoon. En siksi, että olisin lukenut jonkin pyhän kirjan.” (Dawkins 2006, 319.) Niinpä 

esimerkiksi Raamattu ei kelpaa Dawkinsille todistusaineistoksi. 

 

Tieteeseen kuuluu itseään korjaava elementti, sillä väärät käsitykset oikaistaan ajan kuluessa, ja 

tiede uusiutuu. Tieteellinen fundamentalismi pitää tieteen senhetkisiä oletuksia totena, koska 

todistusaineisto puhuu niiden puolesta. Dawkins korostaa kuitenkin olevansa valmis muuttamaan 

kantaansa, mikäli uutta todistusaineistoa ilmenee. Dawkinsin mukaan fundamentalisti ei koskaan 

toimisi niin. Periaate on tieteen ideaali ja perusta, vaikka edes kaikki tieteentekijät eivät ole valmiita 

muuttamaan mieltään. (Dawkins 2006, 319–321.) 

 

Dawkins siteeraa Kurt Wiseä (ks. tutkielman luku 5.5.5.), joka on sanonut, että ”jos kaikki 

maailmankaikkeuden todistusaineisto kääntyy kreationismia vastaan, olisin ensimmäinen, joka sen 

myöntää. Olisin kuitenkin edelleen kreationisti, koska Jumalan sana näyttää tarkoittavan sitä. Tässä 

seison, enkä muuta voi.” (Dawkins 2006, 323.) Ero tieteellisen ja uskonnollisen fundamentalistin 

välillä piilee Wisen lausunnossa: Tieteellinen fundamentalisti omaksuu uutta tietoa ja muokkaa 

käsityksiään sen mukaisesti. Uskonnollinen fundamentalisti puolestaan havaitsee kyllä uuden 

tiedon, mutta ei ole valmis muuttamaan ajatusmaailmaansa siihen paremmin istuvaksi. 

 

Kävin uskontoa käsitellessäni läpi Dawkisin näkemyksiä uskonnon ja moraalin suhteesta. Dawkins 

puhuu moraalista myös ateismin yhteydessä korostaessaan kautta linjan, että ateistit ovat moraalisia 

toimijoita siitä huolimatta (tai kenties sen johdosta), että heillä ei ole pyhää kirjaa, johon moraaliset 

käsityksensä perustaa. Dawkins esittää, että ateistit olisivat keskimääräistä moraalisempia, koska 
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ovat usein keskivertoa älykkäämpiä ja koulutetumpia ja koska humanismi eettisenä järjestelmänä 

usein kulkee käsi kädessä ateismin kanssa
44

. (Dawkins 2006, 262.)  

 

Dawkins ei kuitenkaan voi olla ottamatta kantaa moraalin ja ateismin välisiin ristiriitoihin, joita 

aikojen saatossa on tullut. Ateistit eivät kautta linjan voi olla moraalisesti muita ihmisiä 

korkeammalla. Dawkins sivuaa muun muassa Hitleriä ja Stalinia, jotka on arveltu ateisteiksi. 

Heidän hirmutekonsa ovat kiistattomia, joten Dawkins joutuu perustelemaan ateismin ja 

epämoraalisuuden yhteyksiä siinä missä uskonnon ja moraalinkin.
45

 

 

Dawkins toteaa, että ihmiset usein olettavat Stalinin ja Hitlerin tehneen hirmutekonsa sen vuoksi, 

että he olivat ateisteja. Taustalla piilee edelleen ajatus siitä, että moraali tulee Jumalalta ja että 

ateistilla ei jumalattomana ihmisenä voi olla moraalia. Olettamus ateismin yhteydestä 

moraalittomuuteen on Dawkinsin mukaan väärä ja epärelevantti. Relevanttia sen sijaan on kysyä, 

ajaako ateismi ihmisiä tekemään pahoja asioita. (Dawkins 2006, 309.) Dawkinsin vastaus on selvä: 

 

 Yksittäisen ateistit saattavat tehdä pahoja asioita esimerkiksi ahdasmielisen marxismin opinkappaleiden tai 

 järjettömän ja epätieteellisen rotuhygienian nimissä, jota on väritetty puoliwagneriaanisella kiihkoilulla. 

 Uskonsotia käydään nimenomaan uskonnon nimissä, ja niitä on ollut kauhistuttavan tiheään historian 

 saatossa. En muista yhtään sotaa, joka olisi käyty ateismin nimissä. Miksi pitäisi? – – Miksi kukaan haluaisi 

 sotia uskon puutteen vuoksi? (Dawkins 2006, 316.) 

 

Ateisti ei käytä uskontoa vastaan argumentoidessaan väkivaltaa. Toisin on uskonnollisten ihmisten 

keskuudessa, ja esimerkiksi islaminuskoisten maiden uutiset itsemurhapommittajista ovat meille 

suomalaisille jo arkipäivää. Ateismiin ei Dawkinsin mukaan väkivalta lähtökohtaisesti kuulu: ”En 

aio pommittaa, teloittaa, kivittää, polttaa tai ristiinnaulita ketään enkä aio ajaa lentokoneilla 

pilvenpiirtäjiin vain teologisen mielipide-eron vuoksi”. (Dawkins 2006, 318.) 

 

 

 

 

                                                 
44

 Luvussa 5.3. esitin, että Dawkinsin käsityksen mukaan Zeitgeist eli ajan henki vaikuttaa muun muassa koulutuksen 

kautta. Ateistien korkea koulutustaso pitää heidät moraalisesti valveutuneina. 
45

 Ateismin ja fasismin sekä ateismin ja kommunismin yhteyksistä katso Taira 2014, 160–166. Teemu Taira kritisoi 

Dawkinsia attribuutioharhasta eli siitä, että ateistien tekemillä hirmuteoilla ei katsota olevan yhteyttä heidän 

maailmankuvaansa, kun taas uskonnollisen maailmankuvan katsotaan olevan uskonnollisten hirmutekojen tärkein syy 

(Taira 2014, 164).  
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5.5. Dawkinsin hahmogalleria 

 

Olen eritellyt Jumalharhasta joukon erilaisia ihmistyyppejä ja rooleja, jotka esiintyvät Dawkinsin 

tekstissä. Hahmot tuovat ilmi edustamiansa aatteita, ja on selvää, että niihin sisältyy 

maailmakatsomuksellista pohdintaa. Esimerkiksi kreationisti (tai fundamentalistiuskovainen) on 

samalla kreationismin edustaja. Teologi puolestaan edustaa eräänlaista teologismia (ks. tutkielman 

luku 5.5.2.). Toiston välttämiseksi valitsin analyysini kohteeksi hahmot aatteiden sijaan. Aatteet 

tulevat selvästi esille hahmojen muodossa, joten ismejä erittely erikseen tuottaisi analyysiin 

tarpeetonta toistoa.  

 

Tietyille ihmisryhmille ja aatteille rakentuvia rooleja ovat edellä mainittujen ohella esimerkiksi 

tieteentekijä, valtavirtauskovainen, ateisti, agnostikko ja niin edelleen. Dawkins käyttää hahmoja 

omien tarkoitusperiensä saavuttamiseen jättämättä heille itselleen paljonkaan tilaa vasta-

argumenttien laatimiseen. Jumalharhan kaltaisessa teoksessa tämä lienee sallittua, onhan jokaisella 

kirjoittajalla oikeus ja vapaus muokata teoksensa sisältö palvelemaan kirjan tarkoitusperiä 

mahdollisimman hyvin. 

 

Hahmot asettuvat kautta linjan eräänlaisiksi vastinpareiksi tai vastakohdiksi toisilleen. Ateisti on 

teologia vastaan ja tieteentekijä kiihkouskovaista vastaan. Dawkinsin kirjassa on vain vähän 

hahmoja, jotka olisivat jollain tavalla neutraaleja. Agnostikko edustaa harmaata vyöhykettä, koska 

hän ei suostu ottamaan kantaa asioihin. Dawkins yrittää kuitenkin usein houkutella agnostikkoja 

kääntymään ateisteiksi sitä mukaa, kun tieteellinen todistusaineisto ateistisen maailmankuvan 

puolesta vahvistuu. Samoin maltillinen uskovainen on teksteissä toisinaan vilahtava, joskin hyvin 

vähälle huomiolle harvinaisuutensa vuoksi jäävä hahmo. Yleisesti ottaen vastakkainasettelu 

palvelee Jumalharhan otetta. Tämä lienee Dawkinsin tavoite ja keino herätellä lukijaa ajattelemaan. 

 

 

5.5.1. Ateisti 

 

Olen käynyt Dawkinsin ateismia läpi jo luvussa 5.4. ja kuvailen dawkinsilaista ateismin ideologiaa 

sisällöllisesti luvussa 5.6.1. Kertaan kuitenkin tässä yhteydessä vielä lyhyesti sitä, millainen on 

ateisti persoonana. Luonnollisesti Richard Dawkins itse kuuluu tähän kategoriaan, ja kirjan 

kirjoittajana hänen persoonansa kaikessa voimakkuudessaan vaikuttaa siihen, millainen mielikuva 

ateistista Jumalharhasta lukijalle piirtyy.  
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Ateisti on sinut luontonsa ja ihmisyyden kanssa. Hän tietää, että todellisuuden toisella puolella ei 

ole mitään. Ei ”yliluonnollista luojaälyä väijymässä, – – ei kuolematonta sielua eikä ihmeitä – muita 

kuin luonnonihmeitä, joita emme vielä ymmärrä”. Luonnontieteiden harjoittama luonnon 

salaisuuksien paljastuminen ei poista niistä niiden kauneutta. (Dawkins 2006, 35.) 

 

Jumalharhassa sivutaan ohimennen maltillisia ateisteja, jotka ihmettelevät, miksi Dawkins on niin 

kiivas uskontojen kriitikko: 

 

 Kollegat, jotka ovat sitä mieltä, että Jumalaa ei ole, että emme tarvitse uskontoa ollaksemme moraalisia ja 

 että uskonnon ja moraalin juuret voidaan selittää ei-uskonnollisin termein tulevat usein hämmentyneinä 

 luokseni. Miksi olet niin vihamielinen? Mitä vikaa uskonnoissa oikeastaan on? Ovatko ne tosiaan niin 

 vahingollisia, että meidän pitäisi aktiivisesti taistella niitä vastaan? Miksi emme voi vain elää ja antaa elää, 

 kuten toimimme horoskooppeihin, kristallienergiaan ja viljaympyröihin uskovien suhteen? Eikö uskontokin 

 ole vain harmitonta hölynpölyä? (Dawkins 2006, 318.) 

 

Dawkins itse on kriittinen eikä siedä aatteellista velttoilua. Dawkinsilaiseen ateismiin kuuluu 

lähtökohtaisesti kriittinen suhtautuminen tietoon (ks. tutkielman luku 5.4.). Ateistinen 

maailmankuva on tiedon maailmankuva, ja koska tietoa saadaan koko ajan lisää, myös ateistisen 

maailmankuvan sisältö muuttuu – perusperiaatteet eivät. Parhaiten hänen käsityksensä nousee esiin 

suhteessa uskontoon ja sen kritiikkiin: ”Suhtaudun vihamielisesti fundamentalistiuskovaisuuteen, 

koska se aktiivisesti rappeuttaa tieteen tekemistä. Se opettaa, ettemme saa muuttaa mieltämme ja 

että emme saisi haluta hankkia uutta, jännittävää tietoa, joka on saatavilla.” Uskonto turmelee 

Dawkinsin mukaan ihmisen mielen, ja siinä piilee hänen oikeutuksensa suhtautua uskontoihin niin 

vihamielisesti. Uskonto voi turmella kenet tahansa, myös potentiaalisen valistuneen tieteilijän: 

”Fundamentalistiuskonto on vakaasti päättänyt tuhota tuhansien viattomien, hyvää tarkoittavien, 

innokkaiden nuorten mielien tieteellisen kasvatuksen.” (Dawkins 2006, 321, 323.) 

 

Ateistin tien kulkeminen on rohkea valinta, koska ateismiin suhtaudutaan Yhdysvalloissa varsin 

kielteisesti (ks. tutkielman luvut 2.2. ja 5.4.). Dawkins kertoo, mitä tapahtui, kun näyttelijä Julia 

Sweeney kertoi vanhemmilleen päättäneensä ryhtyä ateistiksi: 

 

 Ensimmäinen puheluni äidiltä oli enemminkin huuto. ”Ateisti? ATEISTI?!?!” 
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  Isäni soitti ja sanoi: ”Olet pettänyt perheesi, koulusi ja kaupunkisi.” Oli kuin olisin myynyt 

 salaisuuksia venäläisille. Molemmat sanoivat, etteivät aio enää puhua kanssani. Isäni sanoi: ”En halua, että 

 tulet edes hautajaisiini.” Suljettuani puhelimen ajattelin, ”yritäpäs estää minua”. (Dawkins 2006, 364.) 

 

Sweeneyn vanhempien silmissä uskonnosta eroaminen vielä menetteli, mutta ateismi olikin jo 

toinen juttu. Monet ateistit eivät Dawkinsin mukaan uskalla julkistaa maailmankatsomustaan, koska 

pelkäävät sosiaalisia seurauksia. Yhteisöllisyys ja perhe ovat ihmisille tärkeitä, ja näiden 

menettämisen pelko estää monia erkanemasta uskonnosta. Dawkins kertoo yrittäneensä houkutella 

ystävänsä tunnustamaan televisioidussa lähetyksessä, että hänen juutalaisuutensa perustuu 

ulkouskonnollisille seikoille. ”Hän melkein myönsi asian, mutta arasteli viimeisellä aidalla.” 

(Dawkins 2006, 35, 365.) 

 

Dawkinsin mukaan monet hänen tuntemistaan ateisteista piilottelevat vakaumustaan hurskastelevan 

kuoren takana. He uskovat uskontoon. Dawkinsin mukaan ”on ällistyttävää, kuinka moni ihminen ei 

nähtävästi osaa erottaa väitteitä ”X on totta” ja ”on toivottavaa, että ihmiset uskoisivat X:n olevan 

totta” toisistaan. Totuus on Dawkinsille hienotunteisuutta tärkeämpää, eikä ihmisten pitäisi varoa 

tuomasta esille näkemyksiään. Dawkins kertoo tuntevansa suuren joukon älyllisiä ateisteja, jotka 

nimeävät itsensä uskontojensa edustajaksi ”ehkä pelkästä lojaalisuudesta ikivanhaa traditiota tai 

murhattuja sukulaisia kohtaan”. (Dawkins 2006, 35, 395.) 

 

Ateisti on tiedon lähettiläs, joka elää vapaana ahtaista aatteista. Hän kohtaa aatteellisen vastustuksen 

ja sorron rohkeasti ja suhtautuu kriittisesti kaikenlaiseen tietoon. Ateisti saa ominaisuuksikseen 

kaikki ihanteet, joita Dawkins pitää hyveinä. Jokainen itselleen rehellinen älykäs ja ajatteleva 

ihminen tunnustautuu lopulta ateistiksi. Ateisti vapauttaa maailman ja itsensä, kuten tutkielman 

luvusta 5.6.1. käy ilmi. Ateisti on tehnyt aatteellisen valinnan, joka tekee maailmasta astetta 

paremman paikan elää. 

 

 

5.5.2. Teologi 

 

Läpi Jumalharhan Dawkins hakee tukea ja todisteita ajatukselleen, että luonnontieteet sekä voivat 

että niiden pitää paitsi tutkia uskontoa (ks. tutkielman luvut 4.4. ja 4.5.), kritisoida sitä ja 

kyseenalaistaa erilaisia annettuja oletuksia. Eräs asia, johon Dawkins tiukasti tarttuu, on tiede ja sen 

erityisosaamisalueet erilaisissa kysymyksissä. Palaamme tässä kohden moraaliin (ks. tutkielman 
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luku 5.2.). Erään määritelmän mukaan ”uskonnon verkosto kattaa kysymykset olemassaolon 

tarkoituksesta ja moraaliarvostuksista”. Sen sijaan ”tiede käsittelee empiiristä todellisuutta”. Nämä 

kaksi eivät mene päällekkäin eivätkä ne kerro kaikkea todellisuudesta. (Dawkins 2006, 78–79.) 

 

Dawkins kysyy, ”mitä ovat nämä perimmäiset kysymykset, joiden läsnä ollessa uskonto on 

kunnioitettu vieras, mutta tieteen täytyy luikkia pakoon”. Monien mielestä tiede ei voi vastata 

olemassaolon tarkoitukseen, kun taas teologeilla ja filosofeilla on avaimet tarjota ihmisille 

vastauksia elämän tarkoitusta koskeviin kysymyksiin. Dawkinsin mielestä kysymykset 

olemassaolon tarkoituksesta ovat niin tieteen kuin teologien saavuttamattomissa. Teologeilla ei ole 

mitään erityispääsyä moraalisten kysymysten äärelle, ja Dawkins kyseenalaistaa teologien ja 

teologian erikoisosaamisen ja legitimiteetin: ”Minua houkuttaa mennä pidemmälle ja kysyä, missä 

mielessä teologeilla voidaan sanoa oleva oma erikoisalansa. – – Mitä asiantuntemusta teologit 

voivat tuoda syviin kosmologisiin kysymyksiin, joita tieteilijöillä ei ole?” (Dawkins 2006, 79.) 

 

Teologien yritykset vastata ”miksi”-kysymyksiin eivät Dawkinsin mukaan ole relevantteja. 

Kaikkiin kysymyksiin ei vain voi saada vastausta, ja jos tiede ei osaa vastata niihin, Dawkins 

ihmettelee, miksi uskonto osaisi. Dawkins ei näe yhtään hyvää syytä olettaa, että teologia olisi 

varsinaisesti oppiaine. Moraali taas ei ole uskonnon erikoisalaa jo senkään vuoksi, että uskontojen 

moraaliopetukset poikkeavat toisistaan. Lisäksi niiden opetukset ovat toisinaan hyvin julmia (ks. 

tutkielman luku 5.3.). (Dawkins 2006, 80–81.) 

 

Teologit tekevät virheen siinä, että eivät välitä tieteen tuottamasta tutkimustiedosta. Uskontojen 

oppien sisältämät ristiriidat tieteellisten faktojen kanssa (esimerkiksi neitseestäsyntyminen) eivät 

tunnun hetkauttavan teologeja
46

. Heidän ei Dawkinsin mukaan tarvitse välittää, koska he ”pohtivat 

vain perimmäisiä kysymyksiä ja moraaliarvostuksia. – – Ei DNA:lla eikä millään tieteellisellä 

todistusaineistolla ole vaikutusta asiaan suuntaan eikä toiseen.”  

 

Tieteen ja uskonnon välillä vallitsee Dawkinsin mukaan herrasmiessopimus: niin kauan, kuin 

uskonto pysyy omalla tontillaan, eikä sotkeennu vaikkapa fysiikkaan ja kosmologiaan, alat 

kunnioittavat tosiaan. Dawkins itse kuitenkin näkee näiden kahden välillä niin suuren ristiriidan, 

ettei rinnakkaiselo ole mahdollista. Esimerkiksi kreationistit loukkaavat tieteen maailmaa jatkuvasti. 

                                                 
46

 Tästä syystä kutsun teologiaa tutkielmassani teologismiksi. 
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Niinpä uskonto ottaa väistämättä kantaa tieteen kysymyksiin ja rikkoo herrasmiessopimusta niitä 

säännönmukaisesti. (Dawkins 2006, 83–85, 92.) 

 

Dawkins nostaa esimerkiksi erään tutkimuksen, jossa tutkittiin rukoilemisen voimaa 

paranemisprosessissa. Tutkimuksessa rukoiltiin sairauksista paranevien potilaiden puolesta ja 

testattiin rukouksen vaikutusta paranemiseen. Osa potilaista tiesi, että heidän puolestaan rukoillaan 

ja osa ei tiennyt. Osan puolesta ei rukoiltu ollenkaan. Rukouksella ei havaittu olevan vaikutusta 

muutoin kuin vastoin alkuperäistä oletusta: ne, jotka tiesivät, että heidän puolestaan rukoillaan, 

paranivat huonommin kuin ne, jotka eivät tienneet. Tapausta selitettiin psykologisilla syillä, kuten 

suorituspaineilla. (Dawkins 2006, 85–88.) 

 

Dawkins pyrkii osoittamaan uskonnon ja teologian sekä yksittäisten teologien naurettavuuden. 

Teologit selittivät kokeen epäonnistumista eri tavoin. He vetosivat esimerkiksi siihen, että Jumala 

opettaa meitä olemaan kärsivällisiä ja osoittamaan myötätuntoa. Selitykset paljastavat Dawkinsin 

mielestä teologian ja teologisten selitysmallien köyhyyden. Dawkins kuuluttaa todistusaineiston 

perään (vrt. tutkielman luku 5.3.), mutta hänen mukaansa teologien mielestä ”liika todistusaineisto 

ei ehkä tekisi meille hyvää”. Tämä on Dawkisin mielestä riittävä perustelu sille, miksi hänen 

kielteiset mielipiteensä teologeista ovat oikeutettuja. Teologit selittävät tapauksen kuin tapauksen 

aina itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Edellä esitetyn kokeen onnistuessa teologit olisivat 

Dawkinsin mukaan onnistuneet kääntämään senkin edukseen. (Dawkins 2006, 88–90.) 

 

Historialliset hahmot, kuten esimerkiksi Tuomas Akvinolainen, ovat yhtä lailla naurettavia ja 

naiiveja kuin nykyteologit (Dawkins 2006, 100–112). Heidän suurin puutteensa on se, että he 

hylkäävät tieteellisen empiirisen todistusaineiston ja tutkimustulokset ja argumentoivat 

uskonnollisten tekstien, ilmestysten, henkilökohtaisten kokemustensa ja muun tieteen näkökulmasta 

erittäin kyseenalaisen aineiston pohjalta. Heidän argumenttinsa ovat epäloogisia perustuvat 

argumenttien sisäisille oletuksille eli ovat tautologioita
47

. Samalla heidän todisteensa uskontojen 

oppien puolesta ovat paitsi käsittämättömiä myös puutteellisia (ks. tutkielman luku 5.3.). Tästä 

syystä koko teologian tieteenalan maine kärsii, ja siitä tulee epätiedettä. 

 

 

                                                 
47

 Tautologia = saman asian tarpeeton toistuminen tai toistaminen (MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja 

[online]). 
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5.5.3. Tieteentekijä 

 

Tieteentekijät ovat alansa asiantuntijoita (vrt. luku 5.6.2.), jotka taistelevat välinpitämättömyyttä ja 

tietämättömyyttä vastaan nyt ja tulevaisuudessa. Dawkinsin mukaan tämä on tieteentekijöitä 

eteenpäin ajava voima – jos oma tutkimus tuntuukin toisinaan tylsältä, yleinen ymmärryksen 

lisääminen pitää tutkijan mielenkiinnon yllä. Tieteentekijä taistelee kreationistien älykkään 

suunnittelun teoriaa vastaan, ja Dawkins asettaa nämä kaksi roolia toisilleen vastakkaisiksi ja jopa 

toisiaan vastaan taisteleviksi. (Dawkins 2006, 151–152, 155.)  

 

Kategoriaan kuuluu pääasiassa luonnontieteilijöitä, mutta mukaan on kelpuutettu poikkeuksiakin. 

Esimerkiksi joukko antropologeja saa Dawkinsin hyväksynnän samoin kuin muutama muu 

ihmistieteiden asiantuntija. Dawkinsille tyypillistä on, että hän korostaa varsinkin 

luonnontieteilijöiden ratkaisukeskeisyyttä ja jättää filosofiset pohdinnat vähälle huomiolle. 

Toisinaan filosofinen rypeminen saa huutia varsinkin, jos relativismi nostaa päätään (ks. esim. 

Dawkins 2006, 319). 

 

Kreationistista poiketen tieteentekijä myöntää erehtyväisyytensä ja tietämättömyytensä mysteerien 

edessä. Hän ei kuitenkaan suostu säilyttämään mysteereitä mystisinä, vaan haluaa ratkaista 

ongelmia. (Dawkins 2006, 151–152.) Dawkins itse evoluutiobiologina samaistuu tähän 

tieteentekijän rooliin. Hänen kritiikkinsä varsinkin kreationisteja kohtaan kumpuaa juuri hänen 

omasta tiedetaustastaan. Dawkinsin asiantuntemus biologian alalla on ilmeistä, joten hänen 

turhautumisensa kreationistien yksinkertaistavaan malliin on selvää (ks. esim. Dawkins 2006, 156–

159). Dawkins näkee itsensä tutkijoiden puhetorvena, jonka tehtävä on pitää tiedemaailman puolta 

ja uskottavuutta yllä täysin päinvastaista kantaa vastaan. 

 

Tieteentekijän nöyryys tuntemattoman edessä ja pyrkimys ratkaista mysteerejä näkyy voimakkaasti 

Dawkinsin argumentoinnissa. Tällaisissa yhteyksissä kirjoituksiin sisältyy lähes aina piikki 

kreationistien älyllistä laiskuutta kohtaan: ”Paljon työtä on luonnollisesti vielä tehtävänä, ja olen 

varma, että se myös tehdään. Työ ei tulisi ikinä tehdyksi, jos tieteentekijät tyytyisivät helppoihin 

oletuksiin, joita älykkään suunnittelun teoria tarjoaa.” (Dawkins 2006, 159.) 
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5.5.4. Fundamentalistiuskovainen ja älykäs suunnittelu 

 

Luen fundamentalistiuskovaiseksi kreationistit ja muut kiihkouskovaiset, joita Jumalharhassa 

käsitellään eri yhteyksissä. Dawkins nostaa esille lukuisia yksittäisiä kreationisteja, joista iso osa on 

jonkin yhdysvaltalaisen lahkon johtaja. Tällaisista esimerkkeinä mainittakoon Pat Robertson 

(Christian Coalition), Gary Potter (Catholics for Christian Political Action) sekä Fred Phelps 

(Westboro Baptist Church) (ks. esim. Dawkins 2006, 328). Kaikki nämä liikkeet ja niiden johtajat 

edustavat kristillisiä ääriliikkeitä, ja Dawkinsin mukaan liikkeiden edustama ääriuskonnollisuus on 

Yhdysvalloissa nykyisin valtavirtaa (Dawkins 2006, 360). 

 

Dawkinsin ajatus kreationismista ja kiihkouskovaisuudesta suhteessa tieteeseen tiivistyy hienosti 

chicagolaisen geenitutkija Jerry Coynen lausahduksessa, jota Dawkins lainaa Jumalharhassa 

(Dawkins 2006, 92): ”Sota käydään rationalismin ja taikauskon välillä. Tiede on yksi rationalismin 

muoto, kun taas uskonto on tavallisin taikauskon ilmentymä. Kreationismi on oire suuremmasta 

vastuksesta, nimittäin uskonnosta. Siinä missä uskonto voi olla olemassa ilman kreationismia, 

kreationismi ei voi olla olemassa ilman uskontoa.” 

 

Kreationisti on Dawkinsin ajattelussa hivenen häikäilemätön opportunisti, joka pyrkii selittämään 

kaiken selittämättömän uskonnolla ja älykkäällä suunnittelulla: 

 

 Kreationistit etsivät ahnaasti puutteita nykypäivän tietämyksestä. Jos ilmiselvä aukko löytyy, oletetaan,

 että Jumalan täytyy oletusarvoisesti täyttää se. Ajattelevia teologeja, kuten Bonhoefferia
48

 huolettaa, että 

 aukot kutistuvat sitä mukaa, kun tiede etenee, ja lopulta Jumalalla ei ole enää mitään tehtävää eikä paikkaa, 

 johon piiloutua. (Dawkins 2006, 151.) 

 

Kreationisti on tieteen edistyksen tukkeena ja häiritsee tieteilijöiden työtä väitteillään. Kreationistit 

ja tutkijat temmeltävät samalla kentällä, joten törmäyskurssi on väistämätön. Dawkinsin mukaan 

älykkään suunnittelun teoria ”kukoistaa kuin rikkaruoho aukoissa, joita tieteellinen tutkimus on 

jättänyt”. Kreationistit metsästävät aukkoja sekä inhimillisessä että tieteellisessä ymmärryksessä ja 

tarjoavat uskonnollisen selitysmallin tilanteeseen kuin tilanteeseen. (Dawkins 2006, 152–154.) 

 

Dawkins syyttää kreationisteja erityisesti yrityksen puutteesta: asioiden näennäistä 

monimutkaisuutta ei yritetä ymmärtää, vaan vedotaan suoraan Jumalaan ja älykkääseen 

                                                 
48

 Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) oli luterilainen pappi, joka kuoli natseja vastaan suunnatun toimintansa vuoksi 

keskitysleirillä. Jumalharhassa Bonhoeffer esitellään kreationistisen ajattelun kriitikkona (Dawkins 2006, 151.) 
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suunnitteluun selityksen saamiseksi. Tämä taistelee tieteen periaatteita vastaan, mitä Dawkins ei voi 

hyväksyä. Tieteessä on aukkoja, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaiken takana olisi älykäs 

suunnittelu. (Dawkins 2006, 154–155.) 

 

Dawkins kuvaa kreationistien ajattelua jokseenkin kärjekkäästi: 

 

 Jos et ymmärrä, miten jokin asia toimii, älä välitä: luovuta ja sano, että Jumala sen teki. Etkö ymmärrä, miten 

 hermoimpulssi toimii? Hyvä! Etkö ymmärrä miten muistot tallentuvat aivoihin? Erinomaista! Onko 

 fotosynteesi hämmentävän monimutkainen prosessi? Mahtavaa! Älä yritäkään ratkaista ongelmaa, luovuta 

 vain ja vetoa Jumalaan. Hyvät tutkijat, älkää työstäkö mysteereitä vaan tuokaa ne meille. Me voimme 

 käyttää niitä. Älkää haaskatko arvokasta välinpitämättömyyttä ratkaisemalla ne. Me tarvitsemme upeita 

 aukkoja Jumalan viimeiseksi turvapaikaksi. (Dawkins 2006, 159.) 

 

”Aukkojen Jumala” (God of the gaps) on suosittu ilmaus kuvaamaan sitä, kuinka jumalselitystä 

tarjotaan kerkeästi kaikkiin ongelmiin, joita ihmisjärki ei vielä ole kyennyt selittämään (ks. esim. 

Haldane 1996, 120). Yhdysvalloissa kreationistit tuovat aatettansa politiikkaan ja kampanjoivat ei-

evolutionismin puolesta. (Dawkins 2006, 91.) 

 

Kreationistit halveksuvat erilaisuutta ja sortavat vähemmistöjä (ks. tutkielman luku 5.3.). Pahimmat 

kiihkoilijat vihaavat homoja ja alistavat naisia. Esimerkiksi Gary Potter on sanonut, että ”tiedän, 

että naisten on vaikea kuulla tätä, mutta jos nainen menee naimisiin, hän hyväksyy aviomiehensä 

johtajuuden”. Fred Phelpsin kuuluisa lausunto ”God Hates Fags” (Jumala vihaa hinttejä) lienee 

monelle suomalaisellekin tuttu. (Dawkins 2006, 328.) 

 

Kiihkouskovaisuus ilmenee Dawkisin Jumalharhassa esimerkiksi moraalikäsitysten yhteydessä (ks. 

tutkielman luku 5.2.). Monet ateismin tai tieteellisen maailmankuvan puolustajista ovat saaneet 

kirjeitä kiihkouskovaisilta, ja Dawkins siteeraa heistä useita. Kirjeiden sisältö on pääasiassa hyvin 

solvaavaa ja rahvaanomaista. Dawkins itse toteaa, että hänen mielestään on hämmentävää, että 

”pelkkä teologisen mielipiteen erilaisuus aiheuttaa näin pahaa verta”. (Dawkins 2006, 242–245). 

Dawkinsin mukaan kristinuskon perusperiaatteet sotivat tällaista kielenkäyttöä vastaan.  

 

Esimerkki havainnollistanee asiaa:  

 

 Saatanaa palvova roskaväki… Kuolkaa pois ja menkää helvettiin… – – Tämä uskonnonvapausasia on 

 suosta… Joten te hintit ja lepakot varokaa minne menette, koska silloin kuin vähiten odotatte, jumala 
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 rankaisee teitä… Jos ette pidä tästä maasta ja sen periaatteista painukaa täältä helvettiin. (Dawkins 2006, 

 243.) 

 

Kielenkäyttö yllä on varsin värikästä. Dawkins itsekin toteaa, että esimerkiksi hänen saamansa 

vihaposti ei paini yllä olevan kanssa samassa sarjassa (Dawkins 2006, 244). Dawkins on kuitenkin 

valinnut kirjaansa juuri tällaisia esimerkkejä, mikä vahvistaa lukijan mielikuvaa kiihkouskovaisista 

fanaattisina ja vihamielisinä fundamentalisteina.  

 

Kiihkouskonnollisuus näkyy käytännössä niin henkisenä kuin materiaalisena tuhona 

ympäristössämme. Dawkins ottaa esimerkiksi täydellisestä katastrofista Lontoon vuoden 2005 

itsemurhapommitukset. Toisin kuin Lähi-idän maissa, pommittajien perheet eivät saaneet osakseen 

kultaa ja kunniaa, vaan joutuivat joissain tapauksissa piileskelemään. Tapaus heikensi brittiläisen 

muslimiyhteisön mainetta. Dawkins toteaa, että ”vain uskonnollisella uskolla on tarpeeksi suuri 

voima motivoida tavallisesti järkeviä ja kunnollisia ihmisiä tällaiseen hulluuteen”. (Dawkins 2006, 

342–343.) 

 

Tiivistetysti fundamentalistiuskovaisen ominaisuuksiksi voi laskea kaikki ne paheet, jotka mainitsin 

jo tutkielman luvussa 5.3. Hän on armoton erilaisuutta kohtaan, alistaa naisia, vihaa muita uskontoja 

ja sortaa heikompia. Fundamentalistiuskovaisessa tiivistyy koko uskontomaailman ongelmakenttä. 

Vakavin rikkeistä on uskonnollinen absolutismi, joka ei salli poikkeuksia ja on ekspansiivinen – 

Dawkins näkee ongelmallisina sekä islamististen että kristillisten valtioiden perustamispyrkimykset 

samoin kuin esimerkiksi Israelin laajentumispolitiikan (ks. esim. Dawkins 2006, 341.) 

 

Uskontojen ongelmallisuus tiivistyy yksilöihin, ja he ovat uskontojen aiheuttaminen ongelmien 

suurimpia kärsijöitä: 

 

 Yksi surullisimmista näyistä, jonka voi nykypäivänä kaduilla nähdä, on kuva naisesta käärittynä 

 muodottomaan mustaan vaatteeseen päästä varpaisiin kurkistaen pienenpienestä raosta maailmaan. Burka ei 

 ole vain naisten alistamisen tai heidän vapautensa ja kauneutensa tukahduttamisen väline, ei vain räikeä 

 miehisen julmuuden ja traagisesti lauhdutettujen naisten alistamisen ilmaus. (Dawkins 2006, 405–406.) 

 

Dawkinsin mukaan burka on vertauskuva uskonnollisen maailmankatsomuksen ahtaudesta. Vain 

tiede voi laajentaa kurkistusaukkoa maailmaan, niin että ymmärryksemme todellisuudesta kasvaa. 

”[Tiede] laajentaa kurkistusaukkoa niin isoksi, että vangitseva musta vaate putoaa pois lähes 
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kokonaan paljastaen aisteillemme ilmavaan ja riemastuttavaan vapauteen.” (Dawkins 2006, 406; 

vrt. tutkielman luku 5.6.3.)  

 

 

5.5.5. Uskovainen 

 

Luen tähän kategoriaan kuuluvaksi sekä maltilliset uskonnolliset ihmiset että ihmiset, jotka 

Dawkinsin mukaan ovat todellisuudessa ateisteja, mutta syystä tai toisesta haluttomia myöntämään 

sitä. Lisäksi mukana on muutama tapaus, joka on aiemmin ollut valveutunut (dawkinsilaisessa 

katsannossa), mutta jostain syystä kääntynyt uskovaiseksi. Ryhmän ihmiset ovat useimmiten 

kohtuullisen korkeasti koulutettuja ja älykkäitä, mutta Dawkinsin mukaan pitäytyvät uskonnossa 

kiinni esimerkiksi perinteen, sosiaalisen vuorovaikutuksen tai jonkun muun ulkohengellisen syyn 

takia. Dawkinsille hyvin luonteenomainen argumentti tällaisesta ihmistyypistä kuuluu näin: 

 

 Painostuksesta johtuen moni koulutettu kristitty on liian lojaali kieltämään neitseestä syntymisen tai 

 ylösnousemuksen.  Tämä kuitenkin nolottaa heitä, koska heidän järkensä sanoo, että opit ovat absurdeja, 

 joten he mieluummin pidättäytyvät ottamasta niihin kantaa. (Dawkins 2006, 187.) 

 

Maltillisen uskovaisuuden myönteisyys verrattuna fundmentalismiin näkyy esimerkiksi 

evoluutioteorian hyväksymisenä: toisin kuin poliittisesti aktiiviset kreationistit, valtavirtauskovaiset 

ovat valmiita ottamaan evoluutioteorian mukaan kouluopetukseen ja tuntevat olonsa kiusalliseksi 

kreationistisen kiihkoilun vuoksi. Kreationismi heikentää uskonnon mainetta ja asettaa 

valtavirtauskovaiset kiusalliseen asemaan. (Dawkins 2006, 91.) 

 

Uskovaisuuden ja uskonnollisuuden ongelma tiivistyy Dawkisin katsannossa seuraavasti: ” Jopa 

lievä ja maltillinen uskonnollisuus auttaa edistämään uskonnollisuuden ilmapiiriä, jossa 

[uskonnollinen] ekstremismi
49

 luonnostaan kukoistaa.” (Dawkins 2006, 342.) 

Valtavirtauskonnollisuus ei periaatteessa ole ongelma. Se kuitenkin johdattaa ihmisiä 

uskonnollisten ääri-ilmiöiden pariin, mikä vastaavasti repii ihmisten välille kuiluja sekä aiheuttaa 

ihmisoikeus- ja muita loukkauksia, itsemurhapommituksia ja muita rikoksia. Maltillinen 

uskovaisuus on portti ääriuskonnollisuuteen, ja sen vuoksi uskonnollisuutta ei pidä kannattaa 

missään muodossa.  

                                                 
49

 Ekstremisti = äärimmäisyyksiin ja jyrkkiin mielipiteisiin taipuvainen henkilö (MOT Gummerus Uusi suomen kielen 

sanakirja [online]). 
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Dawkinsin käsitystä uskonnon vaikutuksesta ihmisiin kuvaa tapaus, jossa hän kertoo omien 

sanojensa mukaan surullisimmasta tapauksesta, jonka tietää: 

 

 [Hän on] amerikkalainen geologi Kurt Wise, joka opettaa Bryan Collegessa (Center for Origins Research). – 

 – Wise olisi voinut toteuttaa lapsuuden haaveensa ja työskennellä geologian professorina jossakin oikeassa 

 yliopistossa. Yliopistossa, jonka motto olisi ’ajattele kriittisesti’ sen oksymoronin
50

 sijaan, joka on Bryan 

 Collegen nettisivuille: ’Ajattele kriittisesti ja raamatullisesti’. Hän saavutti tutkinnon Chicagon  yliopistossa, 

 jota seurasivat kaksi korkeampaa tutkintoa geologiassa ja paleontologiassa Harvardin (ei vähempää) 

 yliopistossa, missä hän opiskeli Stephen Jay Goldin (ei vähempää) johdolla. Hän oli korkeasti koulutettu ja 

 lupaava nuori tutkija matkalla saavuttamaan unelmaansa tieteen opettamisesta ja tutkimisesta kunnon 

 yliopistossa.  

 Sitten tragedia osui hänen kohdalleen. Se lähti hänestä itsestään, ei ulkopuolelta. Hän taantui 

fundamentalistiuskonnollisen kasvatuksen ansiosta, joka opetti, että maa – hänen Chicagossa ja Harvardissa 

saamansa koulutuksen geologisen koulutuksen erityisalue – oli alle kymmenentuhatta vuotta vanha. Hän oli 

liian älykäs ollakseen huomaamatta nokkakolaria tieteen ja uskonnon välillä, ja konflikti teki hänen olonsa 

tukalaksi. Eräänä päivänä kun hän ei enää kestänyt ristiriitaa, hän ratkaisi asian saksien avulla. Hän kävi läpi 

Raamatun ja kirjaimellisesti leikkasi pois kaikki kohdat, jotka eivät sopineet tieteelliseen maailmankuvaan. 

Lopulta Raamatusta oli jäljellä niin vähän, että ”vaikka kuinka yritin, – – oli mahdotonta poimia Raamattua 

ylös ilman, että se hajosi osiin. Minun piti valita evoluution ja pyhän tekstin välillä. Joko pyhät kirjoitukset 

olivat oikeassa ja evoluutio väärässä tai evoluutio oli oikeassa ja minun pitäisi heittää Raamattuni 

menemään… Sinä yönä päätin hyväksyä Jumalan sana totena ja kielsin kaiken, mikä sotii sitä vastaan, myös 

evoluutioteorian. Sen mukana hylkäsin kaikki unelmani ja haaveeni tieteen tekemiseen liittyen.” (Dawkins 

2006, 321–322.) 

 

Dawkinsin näkemys sattumuksesta on selvä: tapaus oli hänen mielestään pateettinen ja 

halveksittava. Wise itse aiheutti oman tappionsa sen sijaan, että olisi vain heittänyt Raamatun 

menemään tai tulkinnut sitä vähemmän kirjaimellisesti. (Dawkins 2006, 322.) 

 

Ryhmän ihmisiä kuvaa usko uskontoon: ”Jos toistat jotain asiaan tarpeeksi usein, onnistut kenties 

vakuuttamaan itsesi sen totuudellisuudesta. Luulen, että kaikki tunnemme ihmisiä, jotka pitävät 

uskonnon ajatuksesta ja pahoittavat mielensä, jos sitä vastaan hyökätään. Samalla he vastahakoisesti 

myöntävät, että heillä itsellään ei ole uskoa.” Myös kaipuu uskonnon pariin hämmentää Dawkinsia. 

Hänen mukaansa on pöyristyttävää, että joku haluaisi löytää ”hyviä tieteellisiä ja filosofia syitä 

uskoa Jumalaan”. (Dawkins 2006, 394–395.) 

 

                                                 
50

 Oksymoroni = kahdesta vastakkaisesti käsitteestä koostuva ilmaus (MOT Englanti [online]). 
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5.5.6. Agnostikko 

 

Dawkins on omistanut Jumalharhasta kokonaisen luvun agnostismin käsittelylle (Dawkins 2006, 

69–77). Hän käsittelee agnostista maailmankuvaa kuitenkin läpi koko teoksen muiden 

maailmankatsomusten rinnalla. Dawkinsin tavoite Jumalharhassa on esittää, miksi juuri ateistinen 

maailmankuva on paras ja kenties ainoa maailmankatsomuksellinen vaihtoehto, joten hän joutuu 

vertailemaan agnostismia ja ateismia toisilleen rinnakkaisina vaihtoehtoina. Dawkinsin asenne 

agnostismiin paljastuu jo sitä käsittelevässä luvussa, joka on otsikoitu The Poverty of Agnostism 

(agnostismin köyhyys). 

 

Dawkins (2006, 69–70, 74) erittelee kaksi agnostismin typpiä: väliaikainen agnostismi, jossa 

Jumalan olemassaoloon ei oteta kantaa sen vuoksi, että todistusaineistoa ei ole vielä riittävästi 

saatavilla sekä periaatteellinen agnostismi, jossa agnostikko säilyttää kantansa, olipa 

todistusaineistoa tai ei – he pidättäytyvät tiukasti antamasta muille vaihtoehdoille sijaa. Tässä 

vaiheessa tutkielmani analyysiä lienee selvää, kumpi agnostismin tyyppi on Dawkinsille enemmän 

mieleen: 

 

 Agnostismi Jumalan olemassaolosta kuuluu ehdottomasti väliaikaiseen kategoriaan. Joko hän on tai ei ole 

 olemassa. Kysymys on tieteellinen, ja jonain päivänä ehkä tiedämme vastauksen. (Dawkins 2006, 70.) 

 

Agnostismin ikuinen totuus tulee Dawkinsin mielestä kyseenalaistaa: ”Se, että emme voi todistaa 

tai kieltää jonkin asian olemassaoloa ei aseta niitä [periaatteina] samalle viivalle.” Dawkins 

käsittelee Jumalan olemassaoloa tieteellisenä kysymyksenä, ja totuus Hänen olemassaolostaan on 

ainakin teoreettisella tasolla mahdollista löytää. Siksi mahdollisuudet Jumalan olemassaololle eivät 

Dawkinsin mukaan ole tasan. Se, että jumalakysymys on vielä vailla vastausta, ei tee hänen 

olemassaolostaan tai olemattomuudestaan verrannollisia. Dawkins vertaa ajatusta Bertrand 

Russellin esitykseen taivaallisesta teepannusta: Emme voi todistaa, että avaruudessa ei leiju 

taivaallista teepannua. Tämä ei kuitenkaan todista, että sellainen olisi olemassa. Emme voi 

myöskään todistaa, että sellaista ei olisi olemassa. Voisimme julistautua teepannuagnostikoiksi, 

jolloin pidättäytyisimme ottamasta kantaa asian puolesta tai sitä vastaan ja meistä tulisi Dawkinsin 

sanoin a-teepannuisteja. (Dawkins 2006, 71–75.) Dawkins leikittelee jumalakäsityksellä tehden siitä 

mielikuvitusolioihin verrattavissa olevan harhan (vrt. tutkielman luku 5.3.)
51

. 

                                                 
51

 Mielenkiintoinen ilmiö vastaavasta on pastafareiksi itseään kutsuvien ihmisten yhteisö nimeltään Lentävän 

Spagettihirviön kirkko (Church of the Flying Spaghetti Monster [online]). 
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Esimerkit osoittavat Dawkinsin mukaan sen, että olemattomuutta ei voida todistaa. Tämä ei tee 

olemassaolosta yhtään sen todennäköisempään – koska meidän ei tarvitse todistaa hammaskeijujen, 

joulupukin, tonttujen tai minkään muun satuolion olemattomuutta, ei meidän tarvitse todistaa 

Jumalankaan olemattomuutta. Me yksinkertaisesti tiedämme, että satuoliot ovat mielikuvituksemme 

tuotetta, ja se riittää. Sen pitäisi riittää myös monoteististen ja muiden uskontojen Jumalan ja 

jumalien suhteen. (Dawkins 2006, 76–77.) 

 

Periaatteellinen agnostismi ei dawkinsilaisessa katsannossa ole kestävällä pohjalla, koska on 

väistämätöntä, että tietoa tulee lisää ja koska joskus kenties voidaan tietää, onko Jumala olemassa. 

Lievempi agnostismin muoto taas on hyväksyttävissä jollain tasolla mutta epäpätevä siinä mielessä, 

että Jumalan olemassaolo ja olemattomuus eivät todistuksen valossa ole rinnastettavissa. On 

parempi valita ateismi, koska se ottaa selvästi kantaa asioihin, eikä ”kiemurtele keskitien kulkijana” 

(Dawkins 2006, 69). Agnostismi on hyväksyttävä vaihtoehto niin kauan kuin se tunnustaa, että 

kantaa on mahdollista muuttaa, mikäli tieteellisen todistusaineiston vaaka kallistuu suuntaan tai 

toiseen. 

 

 

5.5.7. Lapset 

 

Nostan lapset vielä yhdeksi hahmokategoriaksi. Lapset eivät Jumalharhassa varsinaisesti ole 

itsenäisiä toimijoita, vaan enemmänkin tekemisen kohteita. Lapset ovat uskonnollisen 

indoktrinaation viattomia uhreja, joille Dawkins vaatii voimakkaasti oikeutta päättää itse omasta 

vakaumuksestaan. Hänen mukaansa lapset eivät ole kyllin kypsiä ottamaan kantaa 

maailmankatsomuksellisiin asioihin, ja sen vuoksi heidän kasvatuksensa tulee olla sellainen, että se 

tarjoaa mahdollisimman paljon tilaa muodostaa itse omat näkemyksensä. Toisin sanoen Dawkins 

vaatii lapsille oikeutta aktiiviseen toimijuuteen. Jumalharhassa näin ei kuitenkaan ole, vaan lapset 

ovat vallankäytön kohteita. 

 

Ajatus, että tietämättömän ja ymmärtämättömän lapsen sipaiseminen kastevedellä voisi siirtää hänet 

uskonnosta toiseen, tuntuu absurdilta – se ei kuitenkaan ole sen absurdimpaa kuin oletus, että pieni lapsi voisi 

kuulua mihinkään uskontoon ylipäänsä. – – Eikö ole aina lapsen hyväksikäyttöä leimata heidät edustamaan 

jotakin uskoa, josta heillä ei ikänsä vuoksi voi olla vielä käsitystä? (Dawkins 2006, 354.) 
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Eräs vakava uskontojen harjoittama, joskin monen maan laissa rangaistava lasten hyväksikäytön 

muoto on lapsiin kohdistettu fyysinen väkivalta. Roomalaiskatolisessa kirkossa lasten 

hyväksikäyttö on todellinen ongelma. Dawkins kertoo tämän olevan yksi syy sille, miksi hän tuntee 

katolista kirkkoa kohtaan niin voimakasta vastenmielisyyttä. Dawkinsin mukaan katolisen kirkon 

ongelmaa on kuitenkin ehkä liioiteltu. Tosiasia kuitenkin on, että tapauksia on historiassa lukuisia, 

ja hyväksikäyttöä tapahtuu edelleen. Dawkins itse näkee katolisen kirkon harjoittaman 

uskonnollisen indoktrinaation hyväksikäyttöä suurempana psykologisena ongelmana. (Dawkins 

2006, 355–356.) 

 

Uskonnollinen indoktrinaatio on Dawkinsin maailmassa yksi vakavammista lapsiin kohdistuvista 

rikkomuksista. Kertomukset ja pelottelu voivat aiheuttaa lapselle elinikäisiä traumoja ja pelkotiloja, 

joista on vaikea päästä eroon: 

 

Jos koko kasvatuksesi ja kaikki, mitä vanhempasi, opettajasi ja papit ovat sinulle koskaan kertoneet, on 

saanut sinut joka solullasi uskomaan, että syntiset palavat helvetissä, – – on täysin uskottavaa, että sanoilla 

voi olla pidempiaikaisempi ja vahingollisempi vaikutus kuin teoilla. Olen taipuvainen ajattelemaan, että 

”lasten hyväksikäyttö” ei ole liioiteltu ilmaus, silloin kun sitä käytetään kuvaamaan sitä, mitä opettajat ja 

papit tekevät lapsille, joita he rohkaisevat uskomaan johonkin sellaiseen kuin ikuinen rangaistus helvetissä 

kuolemansynneistä, joista ei ole ripittäytynyt. (Dawkins 2006, 357–358.) 

 

Kuten jo aiemmin analyysissäni totesin, uskonnolliset johtajat käyttävät hyväkseen lasten 

hyväuskoisuutta ja tietävät, että indoktrinaatio täytyy aloittaa mahdollisimman aikaisin: 

”Jesuiittojen leveily, ’antakaa minulle lapsi hänen seitsemän ensimmäisen elinvuotensa ajaksi, ja 

minä annan teille miehen’, ei ole yhtään sen epätarkempi (tai uhkaavampi) kaikessa latteudessaan.” 

(Dawkins 2006, 206.) 

 

Dawkins kutsuu uskonnon kaltaista indoktrinaatiota mielen viruksiksi ja uskonnon vaikutusta 

tartunnaksi, joka kantautuu läpi sukupolvien. Esimerkkinä mainittakoon tutkimus, joka oli tehty 

juutalaisille lapsille. Lapsille kerrottiin tarina Joosuasta ja Jerikon taistelusta. Joosua otti Jumalan 

nimissä omakseen kaupungin omaisuuden ja tappoi kaikki miehet ja naiset samoin kuin eläimet ja 

poltti kaupungin säästäen vain hopean ja kullan sekä pronssi- ja rauta-aseet. Tutkija kysyi lapsilta 

toimivatko Joosua ja israelilaiset oikein. 66 % hyväksyi täysin teot, 26 % ei hyväksynyt ja 8 % 

vastaajista oli lievän myönteisellä kannalla. Perusteluissa lapset vetosivat siihen, että Jumala oli 

antanut Joosualle luvan tuhota kaiken ja tappaa ihmiset, etteivät israelilaiset sekoittuisi muun 

väestön kanssa. Israelin usko oli lasten mielestä ainoa oikea, ja oli oikein tappaa toisten uskontojen 
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harjoittajat. Kielteisissä vastauksissakin korostettiin sitä, että vain eläinten tappaminen ja 

omaisuuden hävittäminen oli väärin. (Dawkins 2006, 218, 290–292.) 

 

Dawkins tulkitsee, että lasten vastaukset olivat heidän vanhempiensa tai kasvuympäristönsä 

mielipiteitä. ”[Tällaiset tapaukset] näyttävät uskonnon suunnattoman voiman jakaa ihmisiä, vaalia 

historiallista vihanpitoa ja ylläpitää vanhoja verikostoja varsinkin mitä tulee lasten kasvatukseen. – 

– Yksi kolmannes lapsista painotti ihmisten tappamisen [tärkeyttä], jotta heidän uskontonsa 

saataisiin hävitettyä.” Juutalaislasten moraalikäsityksissä sinänsä ei näyttäisi olevan 

perustavanlaatuista ongelmaa. Toiselle juuutalaislapsiryhmälle tehtiin vastaava testi, jossa Joosua ja 

israelilaiset oli vaihdettu Kiinan kuningaskunnan kenraali Liksi. Vain 7 % vastaajista hyväksyi 

toimet, kun taas 75 % vastanneista ei hyväksynyt niitä. ”Kun lasten juutalaisia kohtaan tuntema 

lojaalisuus poistettiin, suurin osa heistä oli samoilla linjoilla modernin moraalikäsityksen kanssa.” 

(Dawkins 2006, 291–292.) 

 

Uskonnot jakavat lapset ryhmiin jo pienestä pitäen. Jo aiemmin tutkielmassani kuvasin, kuinka 

lapset leimataan vaikkapa juutalaislapsiksi vanhempiensa uskonnon mukaan. Jako korostuu 

koulutuksen ja järjestettyjen avioliittojen myötä, vaikka avioliitot eri uskontojen välillä saattaisivat 

vähentää vihamielisyyttä. (Dawkins 2006, 296.) Dawkinsin mukaan jako juutalais-, muslimi- tai 

kristittyihin lapsiin ei ole sen kummempi kuin että heidät leimattaisiin vaikkapa vanhempiensa 

poliittisten aatteiden mukaan kommunisti-, liberalisti- ja kapitalistilapsiksi. Olemme niin tottuneet 

uskontoihin, ettemme kuitenkaan huomaa ilmeistä ristiriitaa. 

  

Dawkinsin maailmassa lapsia tulisi kasvattaa ajattelemaan itsenäisesti. Varsinkin suhteessa 

uskontoon valveutuneisuuden ylläpitäminen ja edistäminen on elintärkeää. Edes maltillinen 

uskonnollisuus ei ole suotavaa, koska ”maailmasta tulee fundamentalismille otollinen kasvualusta, 

kun lapsille opetetaan heidän varhaisista vuosistaan alkaen, että kyseenalaistamaton usko on hyve”. 

Samaisista alun perin viattomista fundamentalistien (tai maltillisten uskovaisten) lapsista voi 

tulevaisuudessa tulla itsemurhapommittajia. (Dawkins 2006, 323, 347–348.) 

 

 Jos lapset kasvatettaisiin kyseenalaistamaan ja pohtimaan tarkasti omia ajatuksiaan sen sijaan, että heille 

 opetetaan kyseenalaistamattoman uskon hyvettä, veikkaan, että tulevaisuudessa ei olisi itsemurhapommittajia 

 (Dawkins 2006, 348). 

  



82 

 

Tiukassa uskonnollisessa kontekstissa lapsilla ei ole itsellä mahdollisuutta päättää asioistaan. 

Joissakin yhteisöissä lapsien pääsyä kouluun rajoitetaan ja heidät eristetään muusta maailmasta. 

Lasten indoktrinaatio varsinkin pelottelulla on johdonmukaista ja järjestelmällistä. Lapsilla tulisi 

kuitenkin olla oikeus päättää itse omasta vakaumuksestaan. Lapsille ei tulisi opettaa mitä ajatella, 

vaan miten ajatella: ”Tärkeä seikka on, että on heidän [lasten] oikeutensa päättää, mitä he 

ajattelevat, eikä heidän vanhempiensa oikeus tuputtaa sitä force majeure.” Lapset jatkavat 

vanhempiensa jalanjäljissä myös, mitä tulee indoktrinaatioon. (Dawkins 2006, 359, 366–367, 371–

372.) Tulevaisuudessa he kasvattavat omat lapsensa, ja heidän lapsiaan leimataan samalla tavalla 

kuin vanhempiaan. Indoktrinaatio tulisi Dawkisin mielestä saada katkaistuksi jossain kohti 

sukupolvien ketjua, ja vain tällä tavalla ongelma lieventyisi. 

 

Tällä hetkellä asia on vielä keskeneräinen, ja yhteiskunnassa vallitsee uskonnollisen indoktrinaation 

eetos: ”On normaalia ja oikein, että lapset indoktrinoidaan vanhempiensa uskontoon ja että heihin 

läiskäistään uskonnollinen leima. – – Herätkää ajattelemaan ja reagoikaa milloin vain kuulette 

tällaista tapahtuvan.” (Dawkins 2006, 381–382.) 

 

 Antakaa lasten oppia eri uskomuksista, antakaa heidän huomata yhteensopimattomuutensa ja antakaa heidän 

 tehdä omat johtopäätöksensä yhteensopimattomuuden seurauksista. Antakaa heidän itsensä päättää tarpeeksi 

 vanhaksi kasvettuaan, onko mikään yhteensopimattomuuksista ”perusteltu”. (Dawkins 2006, 383.) 

 

Dawkins näkee lasten aatteellisesti vapaan kasvatuksen porttina parempaan yhteiskuntaan 

tulevaisuudessa. 

 

 

5.6. Jumalharhan todellisuus ja Dawkinsin eetos 

 

Siirryn analyysini kolmannessa vaiheessa käsittelemään hieman aiempia analyysilukuja 

hankalammin hahmotettavaa kokonaisuutta. Kyseessä on kokoelma perusteluja ja perustelemisen 

tapoja, joita Dawkins käyttää Jumalharhassa asiansa esilletuomiseen. Ne ovat dawkinsilaisen 

maailmankuvan ihanteet ja päämäärä sekä keinot tähän päämäärään pääsemiseksi. Kokoelmaa voisi 

kutsua luvun otsikon mukaisesti Dawkinsin eetokseksi: jos tähän asti olen käsitellyt pitkälti 

uskonnon kielteisiä puolia, tässä luvussa nousee esille ateistisen maailmankatsomuksen voima.  
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5.6.1. Vapautuminen ja tietoisuus 

 

 Kuten moni ateisti on onnistuneesti todennut, tieto siitä, että meillä on vain yksi elämä, tekee kaikesta vielä 

 arvokkaampaa. Ateistinen katsomus on elämää vahvistavaa ja parantavaa samalla, kun sitä eivät koskaan 

 tahraa ne, jotka huijaavat itseään, kuvittelevat turhia ja mankuvat itsesäälissä tai ne, jotka kokevat, että elämä 

 on heille jotain velkaa. ”Dawkins 2006, 404–405.) 

 

Tiede keskittyy totuuden etsimiseen. Koska ateistinen maailmankuva perustaa periaatteensa 

tieteeseen, myös ateistinen maailmankuva ”sisältää reilun annoksen tiedettä, joka on vilpitön ja 

järjestelmällinen yritys löytää totuus todellisuudesta”. Uskonnot puolestaan jopa ihannoivat 

tietämättömyyttä ja kritiikitöntä suhtautumista uskontojen opetukseen (ks. tutkielman luku 5.3.). Jo 

kirjansa johdannossa Dawkins toteaa näin: ”Kun ihmisille tarjotaan kaikki saatavilla oleva tieto ja 

heitä rohkaistaan ajattelemaan itse, usein he päätyvät olemaan uskomatta Jumalaan. Tämä johtaa 

tyytyväisyyteen ja itse asiassa vapautuneeseen elämään” (Dawkins 2006, 22). Uskonnot näin ollen 

ruokkivat tietämättömyyttä ja houkuttelevat tieteellisen tiedon karttamiseen. 

 

Dawkins korostaa kautta linjan ateistin ja ateismin uljautta. Ateismi on realistinen, rohkea ja upea 

pyrkimys. Ateisti on ”onnellinen, tasapainoinen, moraalinen ja älyllisesti tyydytetty” (Dawkins 

2006, 23). Ateistisen tien valinta ja siinä pysyminen vaativat suoraselkäisyyttä, ja vain pelkurit 

piileskelevät agnostismin suojissa (vrt. tutkielman luku 5.5.6.). Yhdysvalloissa ateisteihin 

suhtaudutaan jokseenkin ennakkoluuloisesti, eikä esimerkiksi poliittisen uran kannalta ole järkevää 

julistautua ateistiksi. Sen sijaan uskonnolliset ihmiset saavat usein aatteilleen hyväksyntää ja tukea 

riippumatta siitä, kuinka perusteltuja heidän näkemyksensä ovat: 

 

Voit olla nerokas moraalifilosofi, jonka palkittu väitöskirja käsittelee sodan kauhuja, ja silti joudut 

perustelemaan voimakkaasti kantaasi olla osallistumatta sotaan. Jos taas sanot, että joko molemmat tai toinen 

vanhempasi on kveekari, pääset helpolla riippumatta siitä, kuin huonosti tunnet pasifismin tai edes 

kveekariuskonnon perusteita. (Dawkins 2006, 43.) 

 

Ateistinen liberaatio aiheuttaisi tulevaisuudessa sen, että maailma olisi parempi paikka: ei olisi 

itsemurhapommituksia eikä ahdasmielisyyttä (ks. esim. Dawkins 2006, 348). Ateistisen 

maailmankuvan omaksuvasta tulisi itsevarma ja vapaa yksilö ja kärsimys vähenisivät 

kokonaisvaltaisesti, jos uskonnollisuus häviäisi maailmanlaajuisesti.  
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Ateisti pääsee uskontojen asettamista ahdistavista ajatusmalleista. Esimerkiksi kuolema ja 

kuoleman jälkeinen elämä ovat useimpien uskontojen keskiössä. Kuoleman odottaminen aiheuttaa 

ahdistusta, vaikka elämän pitäisi oppien mukaan jatkua myös kuoleman jälkeen. Todellisuudessa 

uskovaisen ihmisen pitäisi Dawkinsin mukaan iloita lähestyvästä kuolemasta, koska se vapauttaa 

hänet maallisen elämän huolista. Usein näin ei kuitenkaan ole, mikä herättää Dawkinsissa 

epäilyksiä: ”Voisiko olla, että he eivät usko asioihin, joihin väittävät uskovansa?” Ateistilla tällaista 

kuoleman taakkaa ei ole. (Dawkins 2006, 399.) 

 

 Kuolleena oleminen ei poikkea syntymättömänä olemisesta – minusta tulee sellainen kuin olin Vilhelm 

 Valloittajan, dinosaurusten trilobiittien aikana. Siinä ei ole mitään pelättävää. (Dawkins 2006, 399.) 

 

Ateisti pystyy uskonnollisesta ihmisestä poiketen suhtautumaan rationaalisesti jopa kuolemaan, 

koska siihen ei hänen maailmankuvassaan kuulu mystisiä elementtejä. 

 

 

5.6.2. Asiantuntijuus ja todistusaineisto 

 

Tarkoitan asiantuntijoilla tässä yhteydessä dawkinsilaista maailmankuvaa tukevia ihmisiä. 

Toisenlaisessa kirjassa Dawkinsin väheksymät ihmiset voisivat olla hyvin päteviä antamaan 

lausuntonsa asiantuntijan sanankääntein. Jumalharhassa kuitenkaan esimerkiksi teologit ja monet 

filosofit eivät saa osakseen kovinkaan paljon ymmärrystä (ks. tutkielman luku 5.5.2.). Näen 

asiantuntijuuden analyysissäni ensisijaisesti myönteisenä attribuuttina, joten teologit eivät saa tätä 

statusta osakseen. 

 

Dawkins käyttää suurimpina ateistisen maailmankuvan puolestapuhujina joukkoa tieteentekijöitä, 

ajattelijoita sekä tieteellisiä teorioita. On selvää, että evoluutiobiologina Dawkins tarkastelee 

maailmaa ja maailmankaikkeutta Darwinin evoluutioteorian kautta. Charles Darwin on yksi 

henkilöistä, joita Dawkins nostaa asiantuntijoiksi ja yhdeksi tärkeimmistä esikuvistaan. Myös 

tieteelliset teoriat ja tutkimustulokset tukevat dawkinsilaista maailmankatsomusta kaikessa 

ihmeellisyydessään ja huikaisevuudessaan (ks. tutkielman luku 5.6.3.). 

 

Maailmankaikkeudesta saatava tieto ei ateistisessa maailmankuvassa tarvitse Jumalan kaltaista 

olentoa – päinvastoin Dawkinsin mukaan Jumalan olettaminen synnyttää enemmän ongelmia kuin 

ratkaisee niitä. Eräs teoria, jonka Dawkins esittelee todistusaineistona vaikkapa älykkään 
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suunnittelun teoriaa vastaan on jo tutkielman teoriaosiossa esittelemäni antrooppinen periaate (ks. 

tutkielman luku 4.4.; ks. myös Smart 1996, 16–23).  

 

Antrooppinen periaate ja teoria kultakutrivyöhykkeestä toimivat paitsi oman aurinkokuntamme 

myös koko universumin tasolla. Dawkinsin mukaan koko maailmankaikkeuden syntymä oli 

äärimmäisen pienten muuttujien tasolla hiuksenhieno tapahtuma, ja pienikin ero tapahtumien 

kulussa olisi voinut tuottaa täysin toisenlaisen lopputuloksen. Maailmankaikkeuden lait toimivat 

toistaiseksi tuntemattomien fysiikan lakien mukaan, eikä niiden ylläpitämiseen Dawkinsin mukaan 

tarvita Jumalaa. Päinvastoin on jopa oletettu, että on olemassa useita rinnakkaisia tai peräkkäisiä 

maailmankaikkeuksia. (Dawkins 2006, 171–174.) Teoreetikoiden esitykset maailmankaikkeuden 

rakenteesta ovat Dawkinsin ajattelussa todisteita siitä, että Jumalalle ei ole paikkaa kosmoksessa – 

inhimillinen ymmärrys kykenee pala kerrallaan hahmottamaan maailmankaikkeuden lait, jolloin 

jumalaselitys on tarpeeton. 

 

Dawkins lainailee suurten nerojen, kuten Einsteinin ajatuksia. Einsteinin monet kuuluisat lausunnot 

liittyvät Jumalaan, ja ne on usein tulkittu merkkinä neron uskonnollisuudesta. Dawkins toteaa 

tieteentekijöiden käyttävän vertauskuvallista kieltä: tieteilijöiden ”kvasimystisellä suhtautumisella 

luontoon – – ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa”. Uskonnollinen naturalisti
52

 ihastelee 

luonnon ihmeitä ja ympäristön kauneutta, mutta on kuitenkin vakaumuksellinen ateisti. Ateisti saa 

luonnon ja maailmankaikkeuden kauneudesta sisällön elämäänsä. (Dawkins 2006, 32, 34.) 

 

Dawkinsille on selvää, että suuret nerot eivät ole olleet uskonnollisia. Pinnalta katsottuna he 

saattavat näyttää uskonnollisilta, mutta lähemmin tarkasteltuna he paljastuvat yhtä ateistisiksi kuin 

Dawkins itse – omaan aikaansa suhteutettuna. Osa heistä käy kirkossa lojaalisuudesta muita 

kohtaan (vrt. tutkielman luku 5.5.1.). Heidän lausuntonsa uskonnosta eivät tarkoita uskontoa 

konventionaalisessa merkityksessä, vaan esimerkiksi Einsteinin tarkoittama uskonto on 

tieteentekijän luontometafora. ”Einstein käytti ’Jumalaa’ puhtaan vertauskuvallisessa ja runollisessa 

merkityksessä. Niin tekee myös Stephen Hawking, ja niin tekevät useimmat fyysikoista, jotka 

ajoittain lipsauttavat kieleensä uskonnollisia kielikuvia.” (Dawkins 2006, 35–37, 40.) 
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 Biologi Ursula Goodenoughin lanseeraama termi (Dawkins 2006, 34). 
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Einsteinin ohella toinen suuri auktoriteetti Dawkinsille on luonnollisesti Charles Darwin. Darwin 

evoluutioteorioineen on uskonnollisen maailmankatsomuksen ja esimerkiksi älykkään suunnittelun 

teorian selitystavan voimakkain kaataja:  

 

 Kiitos Darwinin, on valehtelua sanoa, että mikään tuntemamme asia olisi suunniteltu, jos se ei ole 

 suunniteltu. Evolutiivinen luonnonvalinta esittää erinomaisen suunnittelun simulaattorin, joka tuo esille 

 suunnattomia ihmeellisyyksiä ja monimutkaisuuksia. Ja näiden pseudosuunniteltujen merkittävyyksien  

 keskellä on hermojärjestelmiä, jotka – muiden vaatimattomien saavutusten ohella – julistavat 

 päämääräsuuntautunutta käyttäytymistä, joka pienimmässäkin hyttysessä muistuttaa hienostunutta 

 lämpöhakuista ohjusta enemmän kuin yksinkertaista nuolta jousessa. (Dawkins 2006, 103.) 

 

Darwin evoluutioteorioineen vapautti jo 1800-luvulla ja vapauttaa edelleen ihmiset ahtaan 

uskonnollisen maailmankuvan kahleista (vrt. tutkielman luku 5.6.1.). Darwin vahvistaa 

dawkinsilaisessa maailmankuvassa tiede/vapaus ja usko/vankeus -ajattelua. Tieteen ja 

evoluutioteorian omaksuminen osaksi omaa maailmakuvaa avartaa maailman avoimeksi uteliaalle 

mielelle, jonka ei tarvitse ahdistua kuolemasta ja noudattaa sen vuoksi käsittämättömiä sääntöjä. 

 

Myös lukuisa joukko filosofeja saa Jumalharhassa suunvuoron. Etenkin 1700- ja 1800-lukujen 

ajattelijoissa on monia, jotka ovat kritisoineet uskontoa voimakkaasti. Tämä liittynee sen ajan 

henkeen, joka valistuksen seurauksena oli aiempaa huomattavasti vapaamielisempi (ks. tutkielman 

luku 3.4.2.). Dawkins toteaa esimerkiksi Voltairen sanoneen uskonnosta, että ”ne, jotka saavat sinut 

uskomaan älyttömyyksiin voivat saada sinut tekemään hirmutekoja”. Filosofien lausunnot 

yksinomaan tukevat Dawkinsin käsitystä uskonnon pahuuteen kannustavasta voimasta ja 

tietämättömyyden eetoksesta. Samalla ne ovat tapoja vakuuttaa lukijaa asiantuntija-aineiston avulla. 

Esimerkiksi Bertrand Russell vakaumuksellisena ateistina saa Dawkinsilta usein suunvuoron. 

Dawkins keskustelee Jumalharhassa myös muun muassa Immanuel Kantin ja David Humen 

kanssa. (Dawkins 2006, 105–107, 345.)
53

 

 

Kaikki asiantuntijoiden lausunnot vahvistavat dawkinsilaista näkemystä siitä, kuinka uskonto on 

tietämättömyyden, muutosvastarinnan ja suvaitsemattomuuden lähde. Ateistinen älymystö saa 

äänensä kuuluviin haudankin takaa, ja Dawkins käyttää heitä omina keskustelukumppaneinaan. 

Dawkins nostaa heitä esille juuri heidän tieteellisesti arvokkaan statuksensa tähden – kukapa olisi 

suurempi auktoriteetti vahvistamaan ja tukemaan käsityksiä kuin Einsteinin kaltainen jättiläinen. 
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 Teemu Tairan (2014, 206–222) mukaan uusateistien teksteissä suunvuoroa eivät juurikaan saa esimerkiksi sellaiset 

ajattelijat kuin Nietzsche, Marx ja Freud. 
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Harjoitan tilanteen niin salliessa filosofista hauskanpitoa ja yksinkertaistan Dawkinsin ajatuksen 

seuraavaan loogiseen syllogismiin: 

 

 Einstein oli nero. 

 Einstein oli ateisti. 

 Siis: nero on ateisti (tai ateisti on nero, sic). 

 

Dawkinsin perustelut maailman luonnontieteellisen eliitin ateismista perustuvat samalle ajatukselle: 

jos olet älykäs, olet ateisti. Väite vedonnee ainakin osaan Jumalharhan lukijakunnasta. 

 

Tieteentekijän uskonnollisuus on luontouskontoa, ja se on saanut sekä Richard Dawkinsin että 

aikoinaan Albert Einsteinin runolliseksi: 

 

 Uskonnollisuutta on se, että tuntee, että kaiken koettavissa olevan takana on jotain, jota emme pysty 

 käsittämään ja jonka kauneus ja ylevyys tavoittavat meidät vain välillisesti ja heikkona heijastuksena. Tässä 

 mielessä olen uskonnollinen. (Dawkins 2006, 40.) 

 

Luonnon ja tieteen runollisuus on Jumalharhassa toistuvasti esille nouseva teema, jonka käyn vielä 

lyhyesti läpi seuraavassa luvussa. 

 

 

5.6.3. Poetry of Science 

  

 Usein sanotaan, että meillä on jumalanmuotoinen kolo aivoissa, joka pitää täyttää: meillä on psykologinen 

 tarve Jumalalle – mielikuvitusystävälle, isälle, isoveljelle, rippi-isälle, uskotulle – ja tarve tulee täyttää, olipa 

 Jumala olemassa tai ei. Mutta voisiko olla, että Jumala täyttää aukon, joka olisi parempi täyttää jollain 

 muulla? Kenties tieteellä? Taiteella? Ystävyyssuhteilla? Humanismilla? Todellisen maailman elämän 

 rakastamisella, joka ei lupaa kuolemanjälkeistä elämää? Luonnon rakastamisella, tai sillä, mitä 

 hyönteistieteilijä E. O. Wilson on kutsunut Biofiliaksi? (Dawkins 2006, 388–389.) 

 

Luvun otsikko on suora lainaus Dawkinsilta itseltään (Dawkins 2006, 245). Se kuvaa hänen 

ajatusmaailmaansa, jossa tiede todella on runoutta: Dawkinsin maailmankuva on ateistisen 

tieteentekijän (darvinistin), joka ihailee ja ihmettelee luonnon kauneutta, mutta ei mystifioi sitä 

jumalankaltaisilla oletuksilla. Uskontoa ei tarvita maailmanselittämiseen, vaan se on tieteen tehtävä 

(Dawkins 2006, 389). 
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Esimerkiksi evoluutioteoria on Dawkinsin mielestä kaikessa puoleensavetävyydessään kiehtova ja 

kaunis: ”Kuinka surullista on, jos kuolee ilman, että on käsittänyt [sen kauneutta].” Ihmismieli ei 

riitä ymmärtämään universuminen mittakaavoja eikä maailmankaikkeuden muotoja. Yritämme 

kuvitella asiat sellaisiksi kuin ovat ihmismielellä kuviteltavissa siinä kuitenkaan onnistumatta. 

Dawkins 2006, 320, 407.)  

 

Maailmankaikkeus on paljon rikkaampi kuin voimme koskaan kuvitella. Tieteen teoriat saattavat 

hurjine oletuksineen tuntua jopa naurettavilta, mutta esimerkiksi kvanttiteoria rinnakkaisine 

universumeineen onnistuu ennustamaan asioita hämmästyttävän tarkasti – teorian täytyy siis ainakin 

joltain osin olla oikeansuuntainen
54

. Fysiikan hurjimmat teoriat ovat kuitenkin vain jäävuoren 

huippu. Dawkins toteaa, että ”tiede yleensä ottaen – – loukkaa maalaisjärkeämme.” (Dawkins 2006, 

408–410.) 

 

Luonnon ja tieteen huikaisevuus näyttäytyy arkipäivässä: 

 

 Etkö juuri hengittänyt typpiatomin, jonka aikoinaan henkäisi ulos kolmas iguanodon vasemmalta 

 käpypalmussa? Etkö ole iloinen siitä, että elät maailmassa, jossa tällaiset otaksumat eivät ole vain 

 mahdollisia vaan myös selitettävissä? Etkö ole iloinen, että voit julkisesti selittää asian jollekin toiselle, et 

 mielipiteenäsi tai uskomuksenasi vaan jonakin, jonka hän uskoo ymmärrettyään selityksesi? (Dawkins 2006, 

 410.) 

 

Dawkins tuntee itsensä pakotetuksi kertomaan luonnon ja tieteen ihmeellisyyksistä. Ihminen pitkän 

evoluution tuloksena ja molekyylikokoelmana on ällistyttävän monimutkainen olento, joka kykenee 

”juoksemaan, hyppimään, uimaan, lentämään, näkemään, kuulemaan, – – ja joissain tapauksissa 

rakastumaan toiseen monimutkaiseen molekyylimöykkyyn”. Tiede on onnistunut selittämään 

mekanismin tällaisen prosessin takana. Darwin tarttui 1800-luvulla tutkielmani luvun 5.5.4. burkan 

kurkistusaukkoon ja laajensi sen niin, että näemme maailman aiempaa selkeämmin. Aivomme ovat 

kehittyneet palvelemaan käytännön tietotarpeita. Siksi burkan aukko on tähän asti ollut pieni – esi-

isillämme ei ollut tarvetta sen suurentamiseen. (Dawkins 2006, 410–413.) 

 

Moderni tiede tarjoaa välineet burkan kurkistusaukon venyttämiseen ja mahdollisuuden kehittää 

ymmärtämystämme. Mysteereiltä näyttävät luonnonilmiöt ovat selitettävissä. Maailma näyttäytyy 
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 Ks. myös Smart 1996, 7. 
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tieteellisen tiedon varassa täysin erilaisena kuin se arkijärjellä ajateltuna voisi olla: ”Se, mitä 

näemme maailmasta, ei ole pysyvä todellinen maailma, vaan malli maailmasta, jota aistitieto on 

sovittanut ja säädellyt – malli, joka on muokattu niin, että se on hyödyllinen maailmassa 

toimittaessa.” (Dawkins 2006, 413–415, 417.) 

 

 Tiede lennättää auki kapean ikkunan, jonka läpi olemme tottuneet katsomaan mahdollisuuksien kirjoa. 

 Laskenta ja järkeily vapauttavat meidän vierailemaan mahdollisuuksien maailmaan, joka joskus näytti 

 mahdottomalta saavuttaa. – – Voisimmeko harjoittelemalla vapauttaa itsemme, – – repiä mustan burkan 

 päältämme ja saavuttaa jonkinlaisen intuitiivisen – ja matemaattisen – ymmärryksen pienenpienestä, 

 suurensuuresta tai huippunopeasta? Rehellisesti sanottuna en tiedä, mutta olen valtavan iloinen saadessani 

 elää ajassa, jossa ihmiskunta venyttää ymmärtämyksensä rajoja. Mikä vielä parempaa, loppujenlopuksi 

 saatamme huomata, että rajoja ei ole. (Dawkins 2006, 418–419.) 

 

 

5.7. Tulokset 

 

Palaan vielä lopuksi lyhyesti tutkielman tiedeviestintään. Se on tärkeä osa Jumalharhaa, käyttäähän 

Dawkins maailmankuvansa pohjana tieteellisiä teorioita. Tiede edustaa Dawkinsille totuutta (vrt. 

tutkielman luvut 3.1. ja 4.2.). Uskonto puolestaan perustuu väärille käsityksille todellisuudesta. 

Tieteen totuudellisuus periaatteineen tiedon muokkautuvuudesta tekee ateistisesta maailmankuvasta 

totta ja uskonnollisesta maailmankuvasta valhetta. Tiede on teoksessa totuuden ehto ja sen vuoksi 

tiede on myös arvotettu maailmankatsomuksellisesti. Dawkinsin osalta voisi sanoa, että tiede (ja 

totuus) on hänen arvoistansa tärkein, joten tieteestä viestiminen on tärkeä tehtävä yhteiskunnassa. 

Jumalharhan sävy täytyy ymmärtää myös tässä valossa. Fundamentalistiuskovaiset hyökkäävät 

Dawkinsin arvomaailmaa vastaan, mikä osaltaan selittää Jumalharhan äänenpainojen 

voimakkuutta. Voikin todeta, että Jumalharhassa on pohjimmiltaan kyse arvojen ja arvomaailmojen 

taistosta. Sen vuoksi se kytkeytyy vahvasti käsitykseen siitä, mitä todellisuus on ja miten se on 

muotoutunut. 

 

Erittelen lyhyesti taulukossa Jumalharhan keskeisen sisällön. Taulukossa keskeisenä ajatuksena on 

se, millainen maailma tällä hetkellä on (uskonto) ja millainen se olisi ihanteellisimmillaan (ateismi). 

Jumalharhassa ovat läsnä voimakas yhteiskunnallinen sanoma ja ihmiskunnan progression teema. 

Jos uskonnot katoaisivat, maailma olisi huomattavasti parempi paikka elää. Uskonnoilla on 
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kuitenkin paikkansa arvokkaina kulttuurisina legendoina ja myytteinä, joiden tunteminen kuuluu 

jokaisen ihmisen yleissivistykseen. Uskontojen pyhiä kirjoituksia ei Dawkinsin mielestä tulisi 

polttaa. Niihin tulisi suhtautua kulttuurisina tarinoina, kuten muihin suuriin eepoksiin. Uskonnot 

ovat merkittävät osa kulttuurihistoriaamme ja sellaisina tärkeä osa sivistystä ja myös 

koulumaailmaa. ”Voimme luopua Jumalasta ilman, että kosketuksemme arvokkaaseen 

kulttuuriperimäämme katoaa.” (Dawkins 2006, 383, 387.)  

 

Yleisesti ottaen Jumalharhan kehyksistä voisi sanoa, että ne edustavat dualistista ajattelua, jossa 

yksi vaihtoehto automaattisesti sulkee toisen pois: 

 

 Uskonto  Ateismi 

Todistusaineisto Uskonnon puolesta ei ole olemassa 

luotettavaa todistusaineistoa, koska 

pyhät kirjoitukset ovat inhimillisen 

kulttuurin tuottamia.  

Tiede ja varsinkin luonnontiede 

tukevat ateistista maailmankuvaa. 

Ateistin todistusaineisto uusiutuu 

tieteen uusiutuessa. 

Asiantuntijat Uskonnolliset auktoriteetit eivät ole 

luotettavia asiantuntijoita, vaan 

heidän näkemyksensä ovat aatteiden 

värittämiä. 

Tutkijat ja historialliset hahmot 

puhuvat ateistisen maailmankuvan 

puolesta. Heillä on kollektiivisesti 

tieteellisesti tunnustettua 

auktoriteettia, joten heidän sanansa 

on painava. 

Moraali Uskonnolla ei ole yksinoikeutta 

moraaliin. Väitteet uskonnon ja 

moraalin yhteyksistä ovat 

vääristeltyjä. 

Ateisti perustaa moraalinsa 

inhimilliselle ymmärrykselle ja 

pohdinnalle. Ateistinen moraali 

nousee humanismin perinteestä ja 

näin ollen se on sisäistettyä. 

Tieto Uskonto ylläpitää tietämättömyyttä ja 

jopa kannustaa siihen.  

Ateistiseen maailmankuvaan kuuluu 

uteliaisuus ja halu ratkaista 

arvoituksia. Ateisti on kiinnostunut 

tieteestä ja hakee maailmankuvansa 

tieteen maailmasta. 

Totuus Uskonto perustuu valheelliselle 

käsitykselle todellisuudesta ja 

ylläpitää tätä kuvaa vuosisadasta 

toiseen. 

Ateisti pyrkii muodostamaan 

todellisuudesta totuudenmukaisen 

kuvan ja liittämään tämän osaksi 

maailmankuvaansa. 

Mysteerit Mysteerit selitetään Jumalalla. Tiede ratkaisee mysteerejä, mikä ei 

kuitenkaan vähennä niiden 
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ihmeellisyyttä. 

Lapset Uskonnot indoktrinoivat lapsia. Lapset tulisi kasvattaa vapaasti niin, 

että he voivat tehdä 

maailmankuvalliset valintansa itse. 

Inhimillinen kärsimys Uskonto lisää inhimillistä kärsimystä 

esimerkiksi pitämällä yllä traditioita, 

jotka sortavat ihmisoikeuksia. 

Uskonnottomassa maailmassa ei olisi 

uskontojen aiheuttamia ristiriitoja 

eikä niiden ylläpitämiä kärsimystä 

aiheuttavia perinteitä. 

Vapaus Uskonto kahlitsee ihmisiä. Ateismi vapauttaa ihmiset. 

 

 

Nämä ovat Dawkinsin kehykset maailmankuvalleen. Ne ovat perustelemisen tapoja, joilla hän tuo 

esille maailmankuvaansa Jumalharhassa. Samalla ne muodostavat maailmankuvan sisällön, jossa 

varsinkin tieteellä on tärkeä paikka. Tiede ei muodosta yksin Dawkinsin maailmankuvaa, koska 

maailmankuva ei ole puhtaan tieteellinen vaan myös ateistinen – tiede ei ota kantaa Jumalan 

olemassaoloon toisin kuin ateisti. Tiede on Dawkinsin tärkein yksittäinen todiste ateistisen 

maailmankuvan pätevyyden puolesta. Tieteen ja ateismin suhde dawkinsilaisessa maailmankuvassa 

on vastavuoroinen. Siispä on hankala sanoa, kumpi tuli ensin, niin voimakkaasti ne tukeva toisiaan. 

Tutkielman luvussa 5.5. esittelemäni hahmogalleria on tapa tuoda tätä maailmankuvaa esille 

lukijalle, perustella sen etuja sekä vedota lukijaan. 

 

Jumalharhan kehykset ovat hierarkkisia (vrt. taulukko tutkielman luvussa 5.1.). Ylätasolla on 

moraali ja käsitys todellisuudesta. Näiden alla ovat käsityksen uskonnosta ja ateismista ja näiden 

alla edelleen kolme alatason kehystä, jotka käyn vielä lyhyesti läpi. Alakehykset ovat inhimillisen 

kärsimys ja hyvinvointi, totuus ja epätotuus (todistusaineisto) sekä vankeus ja vapaus. Kuten jo 

edellä totesin, Jumalharhan kehykset perustuvat dualistiselle ajattelulle, eli vaihtoehtoisista 

maailmankatsomuksista (uskonto ja ateismi) on löydettävissä toisilleen vastinparit. 

 

Inhimillisen kärsimyksen ja hyvinvoinnin kehyksellä tarkoitan uskonnon ja toisaalta ateismin 

tuottamaa hyvinvointia ihmisen ja yhteiskunnan elämässä. Kuten taulukosta edellä käy ilmi, 

Dawkins painottaa voimakkaasti uskonnon haittoja. Kehystämiseen kuuluu olennaisena osana 

asioiden yksien puolien painottaminen toisten kustannuksella (ks. tutkielman luku 4.3.). Dawkins 

korostaa uskontojen ongelmakohtia ja tuo tällä tavalla esille ateismin edullisuutta ja hyviä puolia. 

Niinpä Dawkinsin uskontokäsitys on ongelmakeskeinen.  
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Toinen keskeinen kehys Jumalharhassa on todistusaineisto. Uskonnoilla ei ole todistusaineistoa tai 

niiden todistusaineistoksi väittämä aineisto epätotta. En halua kutsua uskonnon totuuksia tässä 

yhteydessä valheiksi, koska sanalla on voimakas kaiku. Uskonnon totuuksille ei Dawkinsin 

ajattelussa ole todistuspohjaa, mikä tekee niistä epätosia. Sen sijaan uusateistinen maailmankuva 

perustuu tieteelliselle todistusaineistolle, mikä tekee ateismista lähtökohtaisesti uskontoa paremman 

maailmankatsomuksellisen vaihtoehdon. Dawkinsin ajattelu edustaa realismia (ks. tutkielman luku 

3.1.), joten tieteellisellä todistusaineistolla on merkittävä rooli hänen ajattelussaan. Tiede perustuu 

totuudelle tai ainakin sen tavoittelulle, kun taas uskonto on harhaanjohtavaa. 

 

Kolmas jako Dawkinsin ajattelussa perustuu vapaudelle: uskonto kahlitsee ihmisten ajattelua ja 

samalla heidän vapauttaan, kun taas ateismi on eräänlainen henkisen ja samalla fyysisen 

vapautumisen ehto. Tiede on väylä vapautumiseen ja ateismi vapautumisen looginen johtopäätös, 

joka yltää yksilötasolta koko yhteiskuntaan.  

 

Kehysanalyyttinen jako Jumalharhassa muistuttaa siis läheisesti Dawkinsin maailmankuvallista 

jakoa (ks. tutkielman luku 5.1.): 

 

  

Moraali/Todellisuus 

Uskonto 

Epätotuus Vankeus 

Inhimillinen 
kärsimys 

Ateismi 

Totuus Vapaus 

Hyvinvointi 
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

 

6.1. Yhteenveto 

 

Tutkielmani päätavoitteena oli selvittää Richard Dawkinsin Jumalharhan keskeinen sisältö. 

Tavoitteena oli saavuttaa dawkinsilainen maailmankuva ja se, miten sitä rakennetaan 

Jumalharhassa. Lisäksi tarkastelin uusateistista maailmankuvaa yleensä, sen vertautumista 

uskontoihin ja sitä, miten näitä kahta tarkastellaan toisilleen rinnasteisina tai vastakkaisina ilmiöinä. 

 

Käytin tutkielmassani tutkimusmetodina kehysanalyysiä. Metodi on oivallinen tämäntyyppisen 

aineiston analysoimiseen, sillä sen avulla tarkastellaan vaikuttamisen keinoja ja erityisesti sitä, 

millaisella taustainformaatiolla varustettuna asiat tarjoillaan meille. Jumalharha teoksena on jo 

lähtökohtaisesti selvästi tavoitteellinen (asia, jotka Richard Dawkins tuskin itse kieltää): kirjan 

päätähtäin on saada lukija ymmärtämään ateistisen maailmankuvan perusteet ja se, mitä uskonto 

oikeastaan ihmisille tekee sekä vedota lukijaan hänen maailmankuvansa muuttamiseksi. 

 

Käytin tutkielman tiedonmuodostamisen teoriana sosiaalista konstruktionismia. Sosiaalinen 

konstruktionismi perustuu ajatukselle, että kaikki tieto on sosiaalisesti tuotettua. Ajatus on myös 

yksi kehysanalyysin lähtökohdista, ja nämä kaksi lähestymistapaa aineistoon tukivat toisiaan 

erinomaisesti läpi koko tutkimusprosessin. Sosiaalinen konstruktionismi avaa tiedontuottamisen 

prosessin sosiaalisia näkökulmia. Koska Jumalharha on populaari lukijoille kirjoitettu teos, 

Dawkins keskustelee lukijansa kanssa sen kautta. Itsekin huomasin keskustelevani Dawkinsin 

kanssa useaan otteeseen varsin äänekkäästi. Voisi sanoa, että tutkielmani analyysi on lopputulos 

minun ja Richard Dawkinsin välisestä keskustelusta, joka käytiin Jumalharhan välityksellä. 

 

Muu teoreettinen työkalupakkini koostuu uskontofilosofiasta ja -antropologiasta. Hain tieteenaloilta 

käsitteellisiä apuvälineitä analyysin tekemiseen. Avasin ateismin, deismin ja teismin käsitteitä 

maailmankatsomuksellisina suhtautumistapoina maailmaan. Kävin lyhyesti läpi tutkielman 

tiedeviestintää sekä loin katsauksen filosofiseen realismiin. Tutkielman tässä vaiheessa olen 

edelleen sitä mieltä, että ateismi on maailmankatsomus siinä missä uskontokin ja sekulaarina 

sosiaalisena järjestelmänä teoreettisella tasolla rinnastettavissa uskontoon. On selvää, että ateismilla 

ei ole selvää uskonnonkaltaista dogmijärjestelmää, mutta se on ideologian ympärille järjestäytynyt 
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sosiaalinen kokonaisuus, joka on jossain määrin jopa maailmanlaajuisesti järjestäytynyt. Uusateismi 

on ateismin moderni yhteiskunnallinen muoto. 

 

Erittelin analyysissäni Jumalharhasta kaikkiaan kolme eri vaikuttamisen kerrosta: ylin kerros 

edustaa dawkinsinlaisen maailmankatsomuksen yleisiä linjoja, keskimmäinen kerros sisältää 

Jumalharha näyttelijäkaartin ja alin kerros koostuu Dawkinsin implisiittisistä ja eksplisiittisistä 

ihanteista ja oletuksista siitä, millainen maailman järjestys on ja millainen sen tulisi olla. Erottelin 

Dawkinsin omasta maailmankuvasta sisällölliset tulkintakehykset, jossa ylimmällä tasolla ovat 

moraali ja käsitys todellisuudesta, sen alla eri maailmankatsomukset ja näiden alla 

maailmankatsomuksien sisällölliset aatteet. Nämä ovat kehykset, joiden varaan Dawkinsin rakentaa 

todellisuuden Jumalharhassa ja joiden oikeellisuutta hän teoksessa perustelee. Kehyksiin sisältyy 

sekä tiedollinen että moraalinen hierarkkinen arvostelma. Dawkinsin tulkintakehykset perustuvat 

pitkälti kahtiajakautuneisuudelle. Fakta/hyvä-osio koostuu uusateistisesta maailmankuvasta, jota 

olen kutsunut myös dawkinsilaiseksi ja darvinistiseksi maailmankuvaksi. Toisella puolen on 

fiktio/paha-ulottuvuus, johon Dawkins koostaa uskonnot, teologit ja kiihkouskovaiset erikseen 

nimettyine edustajineen. Myös maltilliset valtavirtauskovaiset kuuluvat tähän osioon.  

 

Jumalharhasta hahmottuva dawkinsilainen maailmankuva on pitkälti antagonistinen, mikä näkyy 

siinä, että Dawkins korostaa kautta linjan uskontojen heikkouksia. Paitsi että ne sortavat 

ihmisoikeuksia ja suorastaan kannustavat väkivaltaa, ne perustuvat tietämättömyydelle ja ovat 

asenteiltaan omahyväisiä. Uskontojen pyhät kirjat vääristelevät historiallisia faktoja, ja muutenkin 

uskontojen keräämä todistusaineisto oman vakaumuksensa puolesta on heikkoa. Ateismi sen sijaan 

perustaa käsityksensä todellisuudesta tieteellisille faktoille ja on näin ollen jo lähtökohtaisesti 

perusteiltaan uskontoja huomattavasti uskottavampi vaihtoehto. Tieteellinen tieto johtaa ateistiseen 

maailmankuvaan, mistä seuraa sekä fyysinen että henkinen vapautuminen. 

 

Erittelin kirjasta joukon hahmoja, joiden suulla Dawkins kertoo tarinaa. Hahmot muotoutuivat 

vastinpareiksi samaan tapaan kuin uskonto ja ateismi. Hahmoja olivat muun muassa ateisti ja 

teologi, fundamentalistiuskovainen ja tieteentekijä sekä agnostikko ja uskovainen. Hahmot 

edustavat kunkin kategorian joko nimeltä mainittuja yksittäisiä henkilöitä tai laajempaa joukkoa, 

jonka mielipiteitä he esittävät joukon puolesta. Kävin analyysissä läpi kullekin hahmolle tyypillisiä 

piirteitä, ja selvää on, että osa hahmoista sai Dawkinsilta melko kovaa kritiikkiä osakseen.  
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Analyysin kolmannessa osassa nostin esille vielä muutamia ajatusmalleja muiden analyysin osien 

takana. Nämä ajatusmallit tukevat ihanteellista dawkinsilaista maailmankatsomusta. Esimerkiksi 

ateistinen vapautuminen uskontojen kahleista on voimakas sanoma kirjassa. Ateistilla on oikeus 

päättää itse omista ajatuksistaan eikä hänen tarvitse alistua auktoriteettien sorrettavaksi. Ateistin 

maailmankuvaa tukevat asiantuntijat ja näiden tarjoama todistusaineisto. Yhteiskuntatieteilijöiden 

termein voisi puhua ateistisesta emansipaatiosta. Tieteentekijät tuottavat ateistisen maailmankuvan 

tueksi jatkuvasti uutta tietoa, joka muuttaa käsityksiämme maailmankaikkeudesta. Ateisti on 

tällaisen tiedon suurkuluttaja ja valmis muuttamaan käsityksiään välittömästä uuden tiedon tultua. 

Muutamat yksittäiset nerot ja filosofit pääsevät ääneen todistamaan ateistisen maailmankuvan 

oikeellisuuden puolesta. Dawkins käyttää esikuvanaan luonnollisesti Charles Darwinia samoin kuin 

Albert Einsteinia. 

 

Pohjimmiltaan Dawkins on huolissaan maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuudesta. Lapsia 

indoktrinoidaan jo pienestä pitäen vanhempiensa tahdon mukaisesti ja heihin lyödään helposti 

jonkin uskonnon leima, vaikka he eivät itse ole vielä kykeneviä päättämään 

maailmankatsomuksellisista kannoistaan. Dawkinsia mietityttää lasten hyvinvointi uskonnollisissa 

yhteisöissä. Hän vaatii lapsille ehdotonta vapautusta uskontojen sorron alta. Sen sijaan, että 

keskityttäisiin ahtaaseen uskonnolliseen elämään, luonnosta ja tieteestä tulisi nauttia. Tiede voi 

tarjota meille tien uusiin sfääreihin (kenties joskus tulevaisuudessa kirjaimellisesti), ja meidän tulisi 

nauttia tästä mahdollisuudesta. Tiede on toisin sanoen väylä ateistiseen liberaatioon. 

 

Dawkinsin sanoma lienee tiivistetysti se, että meidän tulisi olla valveutuneita, hankkia tietoa ja 

myös ymmärtää, mitä tuo tieto maailmankatsomuksen kannalta tarkoittaa. Meidän on oltava 

rohkeita ottamaan kantaa ja tuomaan esille oma (mielellään ateistinen) vakaumuksemme. Pelko 

esimerkiksi sosiaalisista vaikutuksista ei saa estää meitä tekemästä valintaa uskonnon ja ateismin 

välillä. Se, että ateistin elämä olisi jollain tavalla sisällyksetöntä, on harhaa, koska ateisti osaa 

nauttia luonnosta ja sen ihmeellisyyksistä, vaikka niiden salaisuudet olisi paljastettu – mysteerien 

avaaminen ei vie niiden kauneudelta ja ihmeellisyydeltä mitään pois. Ateisti osaa arvostaa elämää, 

koska tietää, että se on ainutkertainen. 

 

Tämän maailmankuvan Dawkins tuo esille korostamalla uskonnon epätotuutta, 

ongelmakeskeisyyttä ja ahtautta vastineena ateismin totuudelle, vapaudelle ja hyvinvoinnin 

lisäämiselle. 
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6.2. Pohdinta 

 

Jumalharhan anti ja samalla suurin ongelma on se, että teos on hyvin mustavalkoinen. Dawkins 

lienee kirjassaan tahallisen provokatiivinen, sillä kirja edustaa tyypiltään pamflettia, jonka tyyliin 

kuuluu kärjistys (ks. tutkielman luku 2.2.). Tästä seuraa, että hänen ajattelunsa logiikka ei ole 

pettämätöntä. Teemu Taira (2014, 164) käyttää tässä yhteydessä attribuutioharhan käsitettä, jolla 

hän tarkoittaa sitä, että Dawkins ajattelee uskonnollisten ihmisten pahojen tekojen johtuvan 

uskonnosta. Ateistien pahat teot taas eivät johdu ateismista vaan siitä, että pahat ihmiset tekevät 

pahoja tekoja riippumatta maailmankatsomuksesta. 

 

Mietin paljon sitä, miksi Dawkins ei juuri kirjassaan anna huomiota uskontotieteilijöille niin kuin ei 

myöskään uskontoantropologeille tai -sosiologeille tai muille sosiaalisten ja kulttuuristen puolien 

tutkijoille. Kuten Teemu Taira (2014, 33) huomauttaa, ”uskontotieteen ja uskontososiologian 

tutkimustuloksista ei ole mahdollista lukea Jumalharhan sivuilta”. Dawkins jättää huomioimatta 

kokonaiseen tieteenalan, joka on erikoistunut uskonnon tutkimiseen. Omasta katsantokannastani 

tämä näyttää tietoiselta ratkaisulta, jolle vain Dawkins itse tietää perustelut. Uskontotiede on 

lähtökohtaisesti kriittinen ala, jonka kysymyksenasettelu ja lähestymistapa voivat tuntua vierailta. 

Mielestäni ala kuitenkin avaa erinomaisesti sitä, miksi ihmiset ovat uskonnollisia samoin kuin sitä, 

mikä tehtävä uskonnolla on ihmisten elämässä. Dawkinsin asetelmasta aiheutuu se, että uskonto 

näyttä hyvin kapealta kategorialta, joka ei tunnusta esimerkiksi ateististen uskontojen olemassaoloa 

(ks. tutkielman luku 3.3.; Taira 2014, 34). Aiheellista on kysyä, onko Dawkinsin uskontokritiikki 

laadukasta, jos hän jättää kokonaisen tieteenalan tuottaman tutkimustiedon huomioimatta. 

 

Dawkinsille uskonto edustaa absolutismia, eikä hän näe edes maltillisen uskovaisuuden olevan 

hyväksi. Se luo edellytykset uskonnolliselle ekstremismille, ja absolutismi kukoistaa 

uskonnollisessa kontekstissa. Valtavirtauskonnollisuus on portti absolutismiin ja sitä myöten 

ekstremismiin. Se houkuttelee ääriuskonnollisuuden pariin, mistä puolestaan seuraa vakavia 

ongelmia: ”Absolutismi yleensä juontaa juurensa voimakkaaseen uskonnollisuuteen, ja tämä on syy 

sille, miksi voimme olettaa, että uskonto synnyttää pahaa maailmaan.” (Dawkins 2006, 324.) Myös 

muissa aatteissa kuin uskonnoissa voi olla absolutismiin ja ekstremismiin houkuttavia piirteitä. 

Dawkinsin (2006, 346) uskonto on kuitenkin järjestelmä, ”joka vaientaa rationaalisen 

laskelmoinnin”. Juuri tässä piilee Dawkinsin mielestä sen voima verrattuna muihin aatteisiin. 

Uskonnon nimissä julistetaan sotia, tapetaan ihmisiä ja aiheutetaan tarpeetonta inhimillistä 

kärsimystä. 
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Dawkinsia kiusaa uskontojen ehdottomuus ja vakaumus siitä, että oma usko on ainoa oikea 

järjestelmä, joka tulisi oikeuttaa kyseenalaistamatta ja jota muiden ihmisten pitäisi jo 

lähtökohtaisesti kunnioittaa. ”[Uskontojen ongelma] on ihmisten röyhkeä vakaumus ilman 

todistusaineistoa, että heidän syntymäuskonsa on ainoa oikea usko siinä missä kaikki muut uskot [ja 

uskonnot] ovat harhateillä ja suorastaan virheellisiä”. Sen sijaan muiden pitäisi perustella 

uskomuksensa selkeillä argumenteilla. (Dawkins 2006, 45, 353.) Uskonnollinen omahyväisyys 

vaikuttaa olevan Dawkinsille kestämätön asia. Tämä johtunee osittain siitä, että Dawkins 

luonnontieteilijänä kokee uskontojen teesit faktapohjalta tarkasteltuna kestämättömiksi.  

 

Uskonnon etuoikeutettu asema aiheuttaa niin ikään Dawkinsille harmaita hiuksia. Hän ihmettelee 

toistuvasti, miksi uskontoja pitää oletusarvoisesti kunnioittaa samalla, kun ne näyttävät polkevan 

esimerkiksi pienten lasten oikeuksia. Lapsia leimataan vanhempiensa uskonnon mukaan, heitä 

indoktrinoidaan järjestelmällisesti jonkin uskonnon edustajiksi ja heidän koulutukseensa pyritään 

vaikuttamaan kaikin mahdollisin keinoin. Heitä rajoitetaan saamasta tietoa, joka kenties vaikuttaisi 

heidän maailmankatsomukseensa uskonnosta erkaannuttavalla tavalla. Dawkins (2006, 381) 

painottaa, että ”pienet lapset ovat liian nuoria kyetäkseen päättämään mitä mieltä ovat 

maailmankaikkeuden alkuperästä, elämästä ja moraalista.” Kuitenkin heistä kasvatetaan 

tulevaisuuden itsemurhapommittajia ja indoktrinoijia. Toisaalta uskonnot tappavat, pahoinpitelevät 

ja alistavat ihmisiä nimissään. Tällaista ei Dawkinsin katsannossa tulisi kunnioittaa millään 

tavalla.
55

 

 

”Uskonto ei ole kaiken pahan lähde”, Dawkins (2006, 23) sanoo jo kirjansa esipuheessa. Uskonto 

on kuitenkin hänen mukaansa paljon pahan lähde. Suomalaisessa pitkälle sekularisoituneessa ja 

äärimmäisen ei-ekstremistisessa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa kirjassa esitetyn kaltaiset 

näkemyksen tuntuvat kaukaisilta (vrt. tutkielman luku 2.2.). Jos Dawkins on oikeassa, ja 

kiihkouskonnollisuus lisääntyy, on selvä, että asioille pitää tehdä jotain. Se, onko maailman 

käännyttäminen ateistiseksi ainoa vaihtoehto, voi olla kyseenalaista. Itse kannattaisin 

maahanmuuttajien integraatiota, monikulttuurisuuden kunnioittamista, keskusteluyhteyden 

parantamista ja koulutuksen edistämistä sekä kantaväestön että maahanmuuttajien osalta. Ihmisellä 

                                                 
55

 Dawkins on Risto Kuneliuksen (2007 [online]) määritelmien mukaisesti ehdottoman sanan- ja ilmaisunvapauden 

kannattaja, jonka mielestä kaikkea – myös uskontoa – pitää pystyä kritisoimaan. 



98 

 

on kuitenkin perusoikeus valita maailmankatsomuksensa, ja tähän oikeuteen ei voida puuttua – 

muuten maailma muuttuu totalitarismin kehdoksi, ja sitä ei varmaankaan kukaan toivo.
56

 

 

Yksi kiinnostava kysymys on Dawkinsin fundamentalismi, jonka olemassaoloa hän ei itse tunnusta. 

Fundamentalismilla käsitetään jonkin opin kirjaimelliseen tulkintaan (ks. esim. MOT Gummerus 

Uusi suomen kielen sanakirja [online]). Itse liitän fundamentalismiin tietynlaisen ehdottomuuden. 

Monet ovat perustellusti kysyneet, onko Dawkinsin maailmankatsomus pohjimmiltaan 

fundamentalistinen. Dawkinsin periaate on, että tieteellisen tiedon kumuloituessa hänen 

ymmärryksensä maailmasta muuttuu. Tämä on jo sinänsä periaate, jota Dawkins noudattaa ehdoitta. 

Siltä osin se muistuttaa uskonnollista fundamentalismia. Hänellä ei kuitenkaan ole tieteellisten 

teorioiden lisäksi mitään oppikirjoja, jotka edustaisivat ehdotonta totuutta. Teoriat puolestaan 

muuttuvat tieteen kehittyessä, joten ateistin käsitykset muuttuvat niiden mukana. Ymmärrän 

Dawkinsin argumentit omasta muokkautuvuudestaan juuri fundamentalismin kirjaimellisuuden 

taustaa vasten. 

 

Haluan nostaa vielä esille kysymyksen siitä, miksi Dawkins kokee voimakasta tarvetta vaikuttaa 

ihmisten maailmankatsomuksiin. Agenda muistuttaa uskonnon tuputtamista, mikä on juuri 

samainen asia, jota vastaan Dawkins on lähtenyt sotajalalle. Dawkins korostaa, että lapset tulisi 

kasvattaa siten, että he kykenevät itse vapaasti tekemään maailmankatsomukselliset valintansa. 

Koska ateismi on Dawkinsin maailmankuvassa ehdottomasti paras vaihtoehto, hän olettaa jokaisen 

ajattelevan ja tieteestä kiinnostuneen ihmisen päätyvän lopulta ateismiin. Herää kysymys, jääkö 

todellista valinnanvaraa lopulta jäljelle. Dawkinsilainen ateismin eetos muistuttaa minkä tahansa 

ideologian tavoin liiaksi uskonnon eetosta ollakseen puhtaan neutraali ja älyllinen valinta. Tältä 

osin ateistinen indoktrinaatio on muistuttaa uskonnollista indoktrinaatiota ilmiönä. Jos rinnastamme 

uusateismin ja fundamentalistiuskovaisuuden teoreettisina sosiaalisina ilmiöinä ottamatta kantaa 

niiden sisältöön sinänsä, niillä on paljon yhteistä. Lasten osalta voi kysyä, onko arvoneutraali ja 

täysin objektiivinen kasvattaminen mahdollista. Välitämme lapsille väistämättä asenteita ja samalla 

muokkaamme tulevaisuutta omien käsityksiemme mukaiseksi. (Taira 2014, 35.) On pohdittava 

myös, missä iässä lapset ovat kykeneviä tekemään omat maailmankatsomukselliset valintansa. 

 

                                                 
56

 Jumalharhalle hyvän kritiikin ovat kirjoittaneet jo luvussa 2.2. siteeraamani Alister McGrath ja hänen vaimonsa 

Joanna Collicut McGrath (2008). He avaavat Dawkinsin argumentoinnin taustoja tavalla, joka selventää erinomaisesti 

Dawkinsin ajattelun logiikkaa. (Ks. myös Grigg 2008; Taira 2014; Ward 2008.) 
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Mietin tutkielman edetessä kiinnostavia jatkotutkimusaiheita. Luonnollisesti jo pelkästään 

Jumalharhasta voisi tehdä lukuisia tutkielmia eri näkökulmista. Oma valintani oli tarkastella sen 

tarjoamaa maailmankatsomuksellista sisältöä ja tapoja tuottaa tätä maailmankatsomusta. Minua 

kutkuttaisi tarkastella lähemmin tieteen/tieteellisen ateismin ja uskonnon mahdollisuutta saavuttaa 

keskusteluyhteys: onko tieteen ja uskonnon välinen kuilu todella ylittämätön, vai voisiko 

jonkinlainen yhteisymmärrys löytyä äärimielipiteidenkin välille. Jumalharhan kaltaiset voimakkaan 

dualistiset uusateistiset kirjat eivät ainakaan paranna keskusteluyhteyttä. Koen, että yksi 

uskontotieteen tärkeimmistä tehtävistä on edistää eri ryhmien välistä vuoropuhelua niin, että 

keskinäinen ymmärrys paranisi.  

 

Erinomaisena aineistona tieteellisen ateismin ja uskonnon välisen vuoropuhelun tutkimisessa voisi 

käyttää vaikkapa jo aiemmin tutkielmassani mainittuja Esko Valtaojan ja Juha Pihkalan 

yhteisteoksia (2009, 2010). Teemu Taira (2014) on perehtynyt mielenkiintoisella tavalla mediassa 

käytävään uskonnon ja tieteellisen ateismin väliseen keskusteluun. Sekä tiede että uskonto ovat 

tärkeitä vaikuttajia yhteiskunnassa, joten niiden rajapintojen tutkiminen olisi erittäin 

mielenkiintoinen ja avartava tutkimuskohde. Uskon myös, että tällaisesta tutkimuksesta olisi 

laajemmin hyötyä inhimillisen kanssakäymisen ymmärtämisen avartamisessa puolin ja toisin. On 

havaittu, että tieteen ja uskonnon välillä on hyviä mahdollisuuksia laadukkaaseen vuoropuheluun jo 

pitkän yhteisen historian vuoksi (Taira 2014, 204; Zeller 2011b). 

 

Tiede ja uskonto toimivat samassa yhteiskunnassa, joten niiden välisen vuoropuhelun kehittäminen 

on erittäin tärkeää. Sama koskee uskontoa ja uusateismia. Kuten Daniel C. Dennet (ks. tutkielman 

luku 4.5.) totesi, uskonto on aivan liian suuri voima yhteiskunnassa, että se voitaisiin jättää 

tieteellisen tutkimuksen tarkastelun ulkopuolelle. Itse pidän niin yksityishenkilönä kuin tämän 

tutkielman tekijänä tärkeänä suhtautua kriittisesti niin uusateistien kuin 

fundamentalistiuskovaistenkin tuottamaan tietoon: kiivas kannanotto minkä tahansa asian puolesta 

jättää aina huomioimatta asioita. Ne asiat ovat juuri niitä, joihin tutkijoiden tulee tarttua. 
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