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KRISTILLINEN RUKOUS TIEDONLÄHTEENÄ: Kyselytutkimus suomalaisten 
kristittyjen uskonnollisesta tiedonhankinnasta 

 
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella suomalaisten kristittyjen 

rukouksen käyttöä tiedonlähteenä. Tarkastelun kohteena on erityisesti, minkäla is ia 
rukousaiheita suomalaiset kristityt esittävät rukouksissaan, minkälaisiin ongelmiin he 
hakevat apua rukouksen kautta ja minkälaisia rukousvastauksia tai tuntemuksia he 

kokevat saavansa rukouksen kautta. Tutkimuksessa kartoitetaan myös muita 
tiedonlähteitä, joita suomalaiset kristityt hyödyntävät uskonnollisessa tiedonhankinnassa, 

ja selvitetään, minkälaista roolia rukous esittää tässä tiedonhankinnassa. 
 
Tutkimus edustaa yksilön kokemusmaailmaa tarkastelevaa fenomenologis -

hermeneuttista tutkimusperinnettä ja sen teoreettisena viitekehyksenä toimivat aiempien 
uskonnollista tiedonhankintaa koskevien tutkimusten lisäksi Savolaisen (1993) 

arkielämän tiedonhankinnan malli. Aiemmasta uskonnollisen tiedonhankinnan 
tutkimuksesta tärkeimmäksi tutkimuksen johtoajatukseksi nousee Michelsin (2013) 
ajatus rukouksesta tiedonlähteenä. 

 
Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä 21.4.-31.5.2021 välisenä aikana. Kyselyyn tuli 

määräaikaan mennessä 199 vastausta. Kyselyn vastauksista ilmeni, että rukous on kiinteä 
osa suomalaisten kristittyjen jokapäiväistä arkielämää. Rukous liittyy sekä toistuviin 
jokapäiväisiin rutiineihin että elämässä vastaantuleviin ei-rutiininomais i in 

ongelmatilanteisiin. Rukouksen kautta pyritään kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan 
sekä kognitiivisesti että affektiivisesti: Jumalalta pyydetään ymmärrystä ja viisautta 

päätöksentekoon sekä mielenrauhaa. Myös muiden ihmisten puolesta kannetut 
esirukoukset ovat tärkeä rukousaihe suomalaisille kristityille. Kyselyn vastauksista 
korostuu Jumalan tahdon ensisijaisuus yksilön omaan tahtoon nähden: rukoilijan saama 

rukousvastaus ei välttämättä ole sellainen, mitä hän on odottanut, mutta tietoisuus 
Jumalan suomasta huolenpidosta ja turvasta tuo kuitenkin hänelle tunteen siitä, että kaikki 

järjestyy parhain päin. Rukous on Raamatun ohella tärkeimpiä tiedonlähte itä 
suomalaisille kristityille ja rukouksen avulla arvioidaan sekä Raamatusta että muista 
tiedonlähteistä saatua informaatiota. 

 
Tämä kyselytutkimus tarjoaa yleiskatsauksen suomalaisten kristittyjen rukoukseen 

tiedonhankinnan kontekstissa, mutta aiheen käsittelyä voisi syventää esimerk iks i 
henkilökohtaisemmilla haastattelumuodoilla, kuten puolistrukturoiduilla haastatteluil la 
tai syvähaastatteluilla. Syväluotaavammalla haastattelumetodilla voitaisiin pureutua 

tarkemmin esimerkiksi eri kirkkokuntien ja suuntausten jäsenten rukouskäytäntö ihin 
tiedonhankinnan kontekstissa. Myös rukoukseen motivoivat tuntemukset tai tilanteet 

voisivat tarjota jatkotutkimuksen aihetta suomalaisten kristittyjen uskonnollisen 
tiedonhankinnasta saadun kuvan syventämiseksi. 
 

Asiasanat: tiedonhankinta, uskonnollinen tiedonhankinta, uskonto, rukous, 
fenomenologia, kyselytutkimus, kristinusko, tiedontarve, tiedonlähde 
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1 JOHDANTO 

 

Tutkimuksessani kartoitan suomalaisten kristillisten yhteisöjen jäsenten rukousta 

tiedonlähteenä: minkälaisia aiheita kristityt esittävät rukouksissaan, minkälais i in 

ongelmiin he hakevat apua rukouksen kautta, minkälaisia rukousvastauksia he kokevat 

saavansa ja minkälaisia tuntemuksia rukous tuottaa heille. Lisäksi tutkimuksen 

tarkoituksena on kartoittaa rukouksen lisäksi muita tiedonlähteitä, joita kristityt 

hyödyntävät uskonnollisessa tiedonhankinnassa. 

 

Informaatiotutkimuksen osa-alueista tutkimus liittyy läheisimmin 

tiedonhankintatutkimukseen, tarkemmin sanoen uskonnolliseen tiedonhankintaan. 

Aiempi uskonnollisen tiedonhankinnan tutkimus on keskittynyt enimmäkseen 

uskonnollisten johtajien, esimerkiksi seurakunnan johtajien, tiedonhankintaan, mutta 

pyrin haalimaan omaan tutkimukseeni tutkimushenkilöiksi uskonnollisten yhteisöjen 

jäseniä kaikista ”säädyistä”, sekä yhteisöjen johtajista että rivijäsenistä. Mahdollisimman 

kattavan tutkimusaineiston keräämiseksi olen katsonut parhaaksi tutkimusmenetelmäks i 

internet-kyselyn, jonka avulla voi saavuttaa laajan vastaajajoukon. 

 

Suomalaisten rukoustottumuksia on tutkittu aiemminkin: esimerkiksi Suomen evankelis -

luterilaisen kirkon alainen Kirkon tutkimuskeskus (2015) tekee neljän vuoden välein 

suomalaisten uskonnollisuutta kartoittavia Gallup Ecclesiastica -kyselytutkimuks ia. 

Alanko (2019) on pro gradu -tutkielmassaan kartoittanut sairaalapappien rukouksen 

roolia sielunhoitotyössä. Informaatiotutkimuksen kontekstissa rukousta on tutkittu 

kuitenkin vähän sekä Suomessa että maailmalla. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on 

Michelsin (2013) ajatus rukouksesta tiedonlähteenä. Michelsin ajatus on 

mielenkiintoinen ja mielestäni lisätutkimuksen arvoinen, sillä rukous tiedonlähteenä 

eroaa merkittävästi muista tiedonlähteistä, esimerkiksi kirjoista, nettisivustoista tai 

ihmislähteistä. Yksilön rukous kohdistuu persoonaan, jonka olemuksen tai ylipäätänsä 

olemassaolon todistettavuus on kautta tieteen, uskonnon ja filosofian historian ollut 

jatkuvan kiistan kohteena. Tämän vuoksi rukouksen kautta tapahtuvaa kommunikoint ia 

(mitä oikein tapahtuu, kun ihminen puhuu Jumalan kanssa) on vaikeaa tutkia perinteis in 
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tieteellisin menetelmin, siinä missä vaikkapa kahden ihmisen välistä kommunikointia on 

helppo tallentaa nauhurille ja analysoida tarkasti. 

 

Olipa tämän tutkimuksen lukija sitten mitä mieltä tahansa rukouksen kohteen, Jumalan, 

olemuksesta tai olemassaolosta, kiistaton tosiasia lienee kuitenkin, että miljoonat ihmiset 

kautta maailman turvautuvat päivittäin rukoukseen ja hakevat sen kautta vastauksia 

kysymyksiinsä tai suuntaa elämälleen. Rukouksella on siis vaikutusta ihmisten 

päätöksentekoon. Siksi tämä tutkimus noudattaa fenomenologis-hermeneutt ista 

tutkimusperinnettä, joka keskittyy ennen kaikkea ihmisten oman kokemusmaailman 

analysoimiseen. 

 

Tällä käsillä olevalla tutkimuksella voidaan nähdä olevan kolme päämäärää. Ensinnäk in 

sen tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia Michelsin (2013) ajatukseen rukouksesta 

tiedonlähteenä. Toisena päämääränä on myös tuoda enemmän esille maallikkokristittyjen 

uskonnollista tiedonhankintaa aiemman, enimmäkseen uskonnollisten johtajien 

tiedonhankintaan keskittyvän tutkimuksen vastapainoksi. Kolmanneksi tarkoituksena on 

tuoda uusia näkökulmia nimenomaan suomalaisen uskonnollisen tiedonhankinnan ja 

rukouksen tutkimuksen kentälle. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimivat sekä 

aiempien rukoukseen liittyvien tutkimusten tulokset että Savolaisen (1993) arkielämän 

tiedonhankinnan malli. Arkielämän tiedonhankinnan malli keskittyy erityisesti ei-

ammatilliseen, työtehtävien ulkopuoliseen tiedonhankintaan, joten katson sen sopivan 

erityisen hyvin maallikoiden uskonnollisen tiedonhankinnan tutkimiseen. 

 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Minkälaisia aiheita suomalaiset kristityt esittävät rukouksissaan, toisin sanoen 

minkälaisiin ongelmiin he pyrkivät löytämään vastauksia rukouksen kautta? 

2. Minkälaisia vastauksia suomalaiset kristityt kokevat saavansa rukouksiin? 

3. Minkälaisia tuntemuksia suomalaiset kristityt kokevat rukoukseen liittyen? 

4. Mitä muita tiedonlähteitä suomalaiset kristityt hyödyntävät uskonnollisessa 

tiedonhankinnassa rukouksen lisäksi? 



6 
 

5. Kuinka tärkeiksi tiedonlähteiksi suomalaiset kristityt kokevat rukouksen tai muut 

tiedonlähteet uskonnollisessa tiedonhankinnassa? 

 

Seuraavassa luvussa käsitellään tutkimusaiheeseen liittyviä keskeisiä käsitteitä. 

Informaatiokäyttäytymiseen ja tiedonhankintaan liittyvien käsitteiden lisäksi tähän 

tutkimukseen liittyvä keskeinen käsite on rukous. 
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2 TIEDONTARPEET JA INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN 

 

Informaatiotutkimuksen osa-alueista tämä tutkimus edustaa tiedonhankintatutkimusta, 

joka on osa laajempaa informaatiotutkimuksen kenttää (Case & Given 2016, 6), 

keskittyen erityisesti uskonnolliseen tiedonhankintaan. Tiedonhankinta on prosessi, joka 

alkaa tiedontarpeen tunnistamisesta ja joka johtaa lopulta tiedon käyttöön eli hankitun 

tiedon hyödyntämiseen (Haasio, Harviainen & Savolainen 2019, 37-38).  

Tiedonhankinnalla tarkoitetaan yleensä tietoista tiedon hankkimista, mutta 

informaatiokäyttäytyminen kattaa myös tiedostamattoman ja sattumanvaraisen tiedon 

saamisen sekä tiedon välttelemisen (Case & Given 2016, 6; Wilson 2000, 49). 

 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään tiedontarpeita, jotka motivoivat suomalais ia 

kristittyjä etsimään vastauksia rukouksen kautta, sekä tutkimushenkilöiden kokemuksia 

tästä rukouksen kautta tapahtuvasta tiedonhankinnasta ja rukouksen kautta hankitun 

tiedon käytöstä. Tässä luvussa ja sen alaluvuissa selitetään tutkimuksen keskeiset 

käsitteet: informaatiokäyttäytyminen, tiedonhankinta ja sen osa-alue uskonnollinen 

tiedonhankinta sekä näihin liittyvät käsitteet tiedontarve, tiedon käyttö sekä tiedonlähde 

ja -kanava. Myös keskeinen käsite rukous määritellään. Aivan ensimmäisenä lienee 

kuitenkin tarpeellista kartoittaa informaation käsitettä: mitä tarkoitetaan, kun 

puhutaan ”informaatiosta”, ja minkälaista informaatiota voisi olettaa saatavan rukouksen 

kautta? 

 

 

2.1 Informaation käsite 

 

Informaatiota ja sen määritelmää koskevassa kirjallisuudessa toistetaan usein Gregory 

Batesoniin (1972) nimiin pantua määritelmää informaatiosta: ”eroavaisuus, jolla on 

merkitystä” (englanniksi ”a difference that makes a difference”). Sloman (2018) 

kyseenalaistaa, että tämä yksinkertaistettu, joskin iskevä, määritelmä olisi ollut, mitä 

Bateson todella tarkoitti esseessään, mutta oli miten oli, tällä taajaan kirjallisuudessa 

esiintyvällä määritelmällä on ollut suuri vaikutus informaatiotutkimuksen määritelmään 

informaatiosta. Edellä mainitun määritelmän mukaisesti Case ja Given (2016, 56) 
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määrittelevät informaatiokäyttäytymistä käsittelevässä teoksessaan informaation ”miksi 

tahansa eroavaisuudeksi, jolla on merkitystä tietoiselle ihmismielelle”, olipa kyseessä 

sitten ulkoinen tai mielensisäinen ärsyke. 

 

Miller (1969, 52-53) jakaa informaation kahteen tyyppiin: ”informaatio 1” on mitä 

tahansa ulkoista ärsykettä, kun taas ”informaatio 2:lla” Miller tarkoittaa mielensisä istä 

tietopohjaa, ihmisen aiemmin omaksumia oppimiskokemuksia ja ”tietovarantoa”. 

Informaatio 2 vaikuttaa siihen, miten ihminen vastaa informaatio 1:een eli ulkois iin 

ärsykkeisiin. Bates (2017) määrittelee informaation miksi tahansa 

vuorovaikutustilanteeksi ympäristön kanssa, jossa ympäristö jättää jonkin jäljen yksilön 

tietovarantoon, toisin sanoen lisää sinne tai muuttaa siellä jotakin. Millerin tavoin Bates 

sanoo, että tämä tietovarannon muutos voi tarkoittaa uuden tiedon yhdistymistä ihmisen 

jo ennestään omaksuman tiedon kanssa. Batesin mukaan kyseessä voi olla myös 

emotionaalinen muutos, esimerkiksi ikävien uutisten kuulemisen seurauksena tai hyvän 

kirjan lukemisen tuottamat positiiviset tuntemukset. 

 

Higgins (1999, 132) määrittelee tiedonlähteen uskottavuutta ja informaation arvioimista 

käsittelevässä artikkelissaan informaation miksi tahansa dataksi, jonka merkityksen 

tiedonhankkija tunnistaa ja joka voi potentiaalisesti vähentää tiedonhankk ijan 

epävarmuutta. Higgins määrittelee artikkelissaan myös metainformaation, jolla 

tarkoitetaan informaatiota koskevaa ymmärrystä. (Higgins 1999, 132.) 

 

 

2.2 Informaatiokäyttäytyminen 

 

Informaatiokäyttäytyminen (information behavior) kattaa kaiken tiedonlähteisiin ja -

kanaviin liittyvän käyttäytymisen, sekä aktiivisen tiedonhankinnan (information seeking) 

että passiivisen tiedon vastaanottamisen (esimerkiksi TV-mainosten katsomisen) ja 

lisäksi tiedon käytön (information use) (Wilson 2000, 49). Tiedonhankinna lla 

tarkoitetaan usein tarkoituksellista toimintaa tiedontarpeen (information need) 

tyydyttämiseksi, mutta informaatiokäyttäytymisen piiriin kuuluvat myös tahattomat 

ja ”onnekkaat” törmäämiset informaatioon sinänsä päämäärättömän toiminnan, 



9 
 

esimerkiksi internetin selaamisen, yhteydessä. Nämä tahattomat kohtaamiset 

informaation kanssa voivat johtaa myös yleiseen kiinnostukseen tai uteliaisuuteen 

kohdatusta aiheesta, ilman mitään erityistä päämäärää tai tehtävää, jotka usein motivo ivat 

aktiivista tiedonhankintaa. (Case & Given 2016, 6-7.) 

 

Tiedonhankinnan tarkoitukseksi voidaan käsittää yksilön sisäisessä todellisuudessa 

olevan tiedonaukon täyttäminen niin, että hänen sisäinen todellisuutensa vastaisi 

paremmin ulkopuolista todellisuutta, mutta hän voi ottaa myös päinvastaisen strategian 

ja pyrkiä muuttamaan ulkopuolista todellisuutta vastaamaan paremmin omaa sisäistä 

todellisuuttaan. Tällöin yksilön informaatiokäyttäytyminen voi ilmetä vaikuttamalla 

yhteisön muihin jäseniin jakamalla tai levittämällä informaatiota tai kiistämällä sen. Jos 

taas yhteisö ei ole vielä tietoinen yksilön löytämästä informaatiosta, hän voi pyrkiä 

piilottamaan tai tuhoamaan sen, ettei se pääsisi leviämään muille yhteisön jäsenille.  

Epämiellyttävä informaatio voi johtaa myös informaation välttelemiseen: yksilö kokee 

aiheen syystä tai toisesta epämiellyttäväksi eikä halua enempää lisätietoa siitä. (Godbold, 

2006.) 

 

 

2.3 Tiedonhankinta 

 

Tiedonhankinnan katsotaan yleisesti tarkoittavan tiedontarpeen motivoimaa toimintaa, 

jonka päämääränä on tunnistaa relevantit tiedonlähteet ja -kanavat, valita niistä omaan 

tarpeeseen sopivimmat sekä lopulta hyödyntää löydettyjä tiedonlähteitä ja -kanavia 

tiedontarpeen tyydyttämiseen. Tiedonhankinta siis seuraa tiedontarvetta ja tiedontarve 

pitää yllä tiedonhankinnan prosessia aina siihen asti, kun tiedontarve on tyydytetty ja 

tiedonhankinta voidaan tällöin lopettaa. (Haasio ym. 2019, 35.) 

 

Tiedonhankintatutkimuksen varhaisen kauden (vuodet 1960-1985) tutkimukset 

keskittyivät tarkastelemaan käyttäjien tiedonhankintaa lähinnä tietojärjestelmien ja -

instituutioiden näkökulmasta eli miten käyttäjät hankkivat tietoa näistä järjestelmistä ja 

instituutioista. Toinen varhaisen kauden lähtökohta oli tarkastella tutkimushenkilö itä 

tiettyjen sosiologisten ryhmien jäseninä ja soveltaa näistä ryhmistä kerätty tieto 
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tietojärjestelmien kehittämiseen. Vuosina 1986-1990 tiedonhankintatutkimuksen 

lähtökohta alkoi keskittää yhä enemmän huomiota yksilöihin tiedonhankinnan toimijo ina. 

1990-luvulla tiedonhankintatutkimus monipuolistui ja tiedonhankintaprosessi alettiin 

nähdä holistisesta näkökulmasta: ympäristön ja tilannekohtaisuuden vaikutusta 

yksittäisiin tiedonhankintaprosesseihin ja tiedontarpeiden merkitystä koko 

tiedonhankintaprosessin aikana, ei vain sen aloittavana tekijänä, alettiin korostaa. Uudelle 

vuosituhannelle tultaessa uudenlainen, eri tieteenalat yhdistävä viitekehys on alkanut 

kehittyä tiedonhankintatutkimuksessa, ja tutkimuksessa otetaan yhä enemmän huomioon 

tilannekohtaisuuden lisäksi tiedonhankkijan kognitiiviset, sosiaaliset, kulttuuriset, 

organisationaaliset, affektiiviset sekä kielelliset tekijät. (Ingwersen & Järvelin 2005, 56-

58.) 

 

Useat tutkijat ovat kehitelleet tiedonhankinnan malleja (Kundu 2017). Esimerk iks i 

Wilsonin (2006) tiedonhankinnan mallissa tiedonhankinta nähdään tiedontarpeesta 

nousevana prosessina, joka motivoi tiedonhankkijaa konsultoimaan formaaleja tai 

informaaleja lähteitä. Onnistunut tiedonhankintaprosessi johtaa tiedon käyttöön, mikä voi 

tosin johtaa tiedontarpeiden viriämiseen, jos löydetty informaatio ei tyydytäkään 

tiedonhankkijan tarpeita. Tällöin tiedonhankintaprosessi alkaa taas alusta.  

Huomionarvoista Wilsonin tiedonhankinnan mallissa on, että se sisältää ihmisten 

välisen ”informaation vaihdon” (information exchange), siinä missä aiemmat 

tiedonhankinnan tutkimukset keskittyivät useimmiten yksinomaan formaalien lähteiden 

konsultoimiseen. (Wilson 2006, 659-660.) 

 

 

2.4 Uskonnollinen tiedonhankinta 

 

Karin (2007a) kirjallisuuskatsaus tarkastelee, miten hengellistä (spiritual) on käsitelty 

informaatioprosesseja, -palveluja, -järjestelmiä ja -teknologiaa koskevissa 

tutkimuksissa. ”Hengellisellä” tarkoitetaan ihmisen syvimpiä ajatuksia ja uskomuksia 

erotuksena hänen kehoonsa tai fyysiseen ympäristöönsä. Hengelliseen usein liitetään 

transsendenssi (fyysisen/psyykkisen todellisuuden tai aistimaailman ulkopuolisen 

kokeminen) ja immanenssi (transsendentin ilmiön havaitseminen 
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fyysisessä/psyykkisessä todellisuudessa tai aistimaailmassa). Hengelliseen liittyvät myös 

pyhät asiat, korkeammat voimat tai transsendenttinen eli aistimaailman ulkopuolinen 

todellisuus. Hengellinen on siis jotakin mentaalisen ja intellektuaalisen tason yläpuole l la, 

toisin sanoen ihmisajatuksen ja -järjen tavoittamattomissa olevaa eikä se ole ajallista eli 

aikaan sidottua. (Kari 2007a, 936.) 

 

Hengellisyyden käsitteeseen liittyvät esoteerisuus eli salatieto, magia, mystiikka, New 

Age, okkultismi, yliluonnollinen, taikausko ja uskonto. Uskonto eroaa muista edellä 

mainituista käsitteistä merkittävällä tavalla. Kari (2007a) erottaa toisistaan 

käsitteet ”hengellinen” (spiritual) ja ”uskonnollinen” (religious). Vaikka kummatk in 

termit viittaavat johonkin ”tuonpuoleiseen”, tarkoitetaan ”hengellisellä” yleensä 

epämuodollista, henkilökohtaista näkökulmaa, kun taas ”uskonnollinen” viittaa 

muodolliseen ”sosiaaliseen tai poliittiseen rakennelmaan [hengellisyyden toteuttamisen] 

helpottamiseksi ja tulkitsemiseksi”. (Kari 2007a, 936.) 

 

Kari (2007a) viittaa kyselytutkimukseen (Zinnbauer, Pargament, Cole, Rye, Butter, 

Belavich, Hipp, Scott & Kadar 1997), joka pyrki selvittämään ”hengellisyyden” 

ja ”uskonnollisuuden” käsitteiden eroa tiedustelemalla eri uskonnollisten ryhmien, sekä 

kristillisten että New Age -ryhmien, jäsenten näkemyksiä näistä käsitteistä. Tämän 

kyselytutkimuksen (Zinnbauer ym. 1997, 561) mukaan ”uskonnollisuus” assosioituu 

enemmän auktoriteetteihin, muodollisiin uskonoppeihin ja oikeaoppisuuden ihanteeseen 

sekä kirkossa käymiseen. ”Hengellisyyteen” kuuluu taas enemmän mystiset kokemukset 

sekä New Age -uskomukset ja käytännöt. Kyselyn vastauksissa ”hengellisyyteen” 

liitettiin myös useammin henkilökohtaiset ja kokemukselliset käsitteet, esimerkiksi usko 

tai suhde Jumalaan tai korkeampaan voimaan. ”Uskonnollisuuteen” taas liitettiin yksilön 

henkilökohtaisten uskomusten lisäksi myös yhteisölliset uskomukset ja käytännöt, kuten 

kirkonjäsenyys, jumalanpalveluksiin osallistuminen sekä kirkon tai järjestäytyneen 

uskonnon vakiintuneisiin uskonoppeihin sitoutuminen. (Zinnbauer ym. 1997, 561.) 

 

Uskonnollinen tiedonhankinta voidaan siis ymmärtää ennen kaikkea järjestäytyneen 

uskonnon sisällä tapahtuvaksi tiedonhankinnaksi. Tämän tutkimuksen tutkimushenkilö itä 

onkin etsitty lähinnä kristillisten järjestöjen kautta, joten suurin osa vastaajista tule e 
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todennäköisesti olemaan järjestäytyneen uskonnon edustajia. Tutkimuksen pääaiheeseen, 

rukoukseen, liittyy sekä henkilökohtaisen hengellisyyden että järjestäytyneen 

uskonnollisuuden piirteitä: rukous voi olla sekä henkilökohtaista keskustelua yksilön ja 

Jumalan välillä että yhteisöllistä, esimerkiksi jumalanpalveluksissa tapahtuvaa, yhdessä 

rukoilemista. 

 

 

2.5 Tiedontarve 

 

Vaikka tiedontarpeen (information need) käsite voisi vaikuttaa ensi näkemältä itsestään 

selvältä, on sen täsmällisestä merkityksestä kuitenkin keskusteltu 

informaatiotutkimuksessa. Tiedontarpeen voi kuitenkin tiivistää yksilön tiedostukseksi 

siitä, että hänellä on ongelma, mutta hänellä ei ole tarvittavaa informaatiota sen 

ratkaisemiseksi (Haasio ym. 2019, 39). 

 

Yksilön tiedostama tiedontarve voi olla selkeä kysymys, mutta toisaalta se voi olla myös 

epämääräinen epätietoisuus: yksilö tiedostaa, että hänen pitäisi saada jostakin apua, mutta 

hän ei osaa itsekään sanoa, mikä hänen ongelmansa tarkalleen ottaen on. Taylor (1968, 

182) jakaa tiedontarpeet neljään asteeseen tarpeen ja sen kysymykseksi muotoilun 

selkeyden mukaan: 

 

1. Yksilöllä on tiedostettu tai tiedostamaton tarve tiedolle, jota hänellä ei ole 

ennestään tietovarannossaan. Tämä voi ilmetä tyytymättömyyden tunteena ja sitä 

voi olla vaikea pukea sanalliseen muotoon. Koska tämän asteen tarve ei ole vielä 

sanalliseksi kysymykseksi muotoiltu, voi se muuttua ja täsmentyä 

tiedonhankinnan aikana. 

2. Yksilöllä on tiedostettu mielikuva tiedontarpeestaan ja sen aihealueesta, mutta 

tiedontarpeen täsmällinen ja sanallinen muotoilu on vielä epäselkeää. 

Tiedontarpeensa tiedostanut yksilö voi puhua toisen ihmisen kanssa, joko 

selkeyttääkseen, mitä tietoa hän oikeastaan tarvitsee, tai tyydyttääkseen 

tiedontarpeensa keskustelun kautta. 
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3. Yksilö voi jo muodostaa tiedontarpeestaan selkeästi jäsennellyn kysymyksen. 

Hänellä voi myös olla selkeä käsitys, mistä hänen kannattaa lähteä etsimään 

vastausta kysymykseensä, ja minkälaisia hankaluuksia tai esteitä hän voi kohdata 

tiedonhankintansa aikana. 

4. Yksilö muotoilee kysymyksensä tiedonhankintajärjestelmän, esimerk iks i 

hakukoneen, tarvitsemaan muotoon. Yksilö siis tiedostaa, että hänen on 

mukauduttava tämän järjestelmän rajoitteisiin ja muotoiltava kysymyksensä 

sellaiselle ”kielelle”, jonka tiedonhankintajärjestelmä ymmärtää. (Ford 2015, 30.) 

 

 

2.6 Tiedon käyttö 

 

Tiedontarpeen tavoin myöskään tiedon käytön (information use) käsitteestä ei ole yhtä 

yleisesti hyväksyttyä määritelmää informaatiotutkimuksessa. Sillä voidaan tarkoittaa 

hankitun tiedon hyödyntämisen lisäksi kyseisen tiedon relevanssin arviointia eli kuinka 

hyvin se tyydyttää tiedonhankkijan tiedontarpeita (Haasio ym. 2019, 42). Wilsonin (2000, 

50) mukaan tiedon käyttö käsittää sekä ”fyysiset” että ”mentaaliset” toiminnat löydetyn 

informaation sisällyttämiseksi tiedonhankkijan aiempaan tietopohjaan. Fyysisil lä 

toiminnoilla hän tarkoittaa esimerkiksi tärkeiden kohtien merkitsemistä tekstissä 

vaikkapa korostuskynällä, mentaalista toimintaa voi taas olla esimerkiksi uuden 

informaation vertailu tiedonhankkijan aiempaan tietoon. 

 

Tiedolle altistuminen voi manifestoitua sekä näkyvästi, fyysisessä maailmassa, että 

kognitiivisesti yksilön mielen sisällä. Tämä tiedolle altistuminen voi johtaa tiedon 

hyödyntämiseen konkreettisesti tai yksilön sisäisen tietovarannon muutokseen (Case & 

Given 2016, 94). Kari (2007b) yhdistää aktiivisen tiedon käytön ja tiedon vaikutuksen, 

missä yksilö on passiivinen tiedon tuottaman vaikutuksen alainen vastaanottaja, tiedon 

tuloksen (outcome) käsitteen alle. 
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2.7 Tiedonlähde ja tiedonhankinnan kanava 

 

Tiedonlähde (information source) tarkoittaa informaation kantajaa, joka sisältää halutun 

informaation. Formaaleiksi tiedonlähteiksi kutsutaan dokumentteja, jotka sisältävät 

tekstiä, ääntä ja/tai kuvaa: formaaleihin lähteisiin lukeutuvat siis niin painetut kirjat, 

valokuvat kuin myös sähköisessä muodossa olevat tiedostot. Informaaleja tiedonlähte itä 

ovat taas toiset ihmiset.  Tiedonlähteet voidaan jakaa myös primaari-, sekundaari- ja vielä 

tertiaarilähteisiin. Primaarilähteet sisältävät uutta, ennen julkaisematonta tietoa, 

esimerkiksi väitöskirjat ja tutkimusraportit lasketaan primaarilähteiksi. Sekundaarilähteet 

taas viittaavat primaarilähteisiin: sekundaarilähteisiin lukeutuvat siis esimerk iks i 

kirjallisuusluettelot ja tietosanakirjat. Tertiaarilähteet johdattavat tiedonhankk ijan 

sekundaarilähteiden äärelle: tertiaarilähteitä ovat esimerkiksi yliopistojen kirjastojen 

tarjoamat luettelot erilaisista saatavilla olevista tietokannoista. Vielä tiedonlähteet 

voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin lähteisiin: sisäiset lähteet ovat syntyneet organisaat ion 

sisällä, esimerkiksi yhtiöhallituksen kokousten pöytäkirjat tai yrityksen sisäinen intranet, 

jonka välityksellä työntekijät välittävät tietoa keskenään, ja ulkopuoliset lähteet 

tarkoittavat taas organisaation ulkopuolella syntyneitä tiedonlähteitä. (Haasio ym. 2019, 

28-29.) 

 

Tiedonhankinnan kanava (channel) on mekanismi tai järjestelmällinen käytäntö, jolla 

tiedonlähde saadaan käyttöön. Esimerkiksi kirjastoa voidaan pitää tiedonhankinnan 

kanavana, joka tarjoaa tiedonlähteitä, kuten kirjoja. Myös internetiä voidaan pitää 

tiedonhankinnan kanavana, jonka avulla tiedonhankkija pääsee käsiksi tiedonlähteis i in, 

kuten verkkosivuihin. Verkkosivu itsessään voi olla tiedonlähteen lisäksi 

tiedonhankinnan kanava: jos sivu sisältää informaatiota, on se tiedonlähde, mutta jos se 

tarjoaa linkkejä muille sivustoille tai tiedonlähteisiin, on se tiedonhankinnan kanava 

(Haasio ym. 2019, 30). 

 

Omassa tutkimuksessani keskeisellä sijalla ovat informaalit tiedonlähteet, joihin Michels 

(2012, 24) luettelee myös rukouksen, verraten sitä ihmisten väliseen kommunikaatioon. 

Toisaalta itse voisin luokitella rukouksen myös tiedonhankinnan kanavaksi, jonka kautta 

kommunikoidaan tiedonlähteeksi verrattavan Jumalan tai muun korkeamman voiman 
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kanssa. Vertailukohtana voisi pitää esimerkiksi tiedonhankinnan kanaviksi miellet tyjä 

puhelinta tai edellä mainittua internetiä, joiden kautta voi pitää yhteyttä toisiin ihmis i in, 

jotka taas mielletään tiedonlähteiksi. Tässä tutkimuksessa kuitenkin pitäydytään 

Michelsin (2012, 24) linjalla ja viitataan rukoukseen ”tiedonlähteenä”. 

 

 

2.8 Rukous 

 

Rukous on ihmisen kommunikointia pyhän, esimerkiksi Jumalan, transsendentin eli 

aistimaailman ulkopuolisen todellisuuden tai yliluonnollisten voimien kanssa. Rukous 

voi olla yhteisöllistä tai henkilökohtaista. Se voi esiintyä monissa eri muodoissa ja siihen 

voi liittyä monenlaisia eri tekniikoita. Kaikissa maailmanuskonnoissa esiintyy rukouksia 

jossakin muodossa. (Hamman 2020.) Alkukantaisissa uskonnoissa rukous voi lähenne llä 

loitsua (Iso Raamatun tietosanakirja 1991, 250): sekä loitsussa että rukouksessa henkilö 

useimmiten ilmaisee sanoin sekä teoin halunsa ja toiveensa jonkin asiantilan 

muuttumisesta (Jevons 2018, 74). Loitsu on kuitenkin luonteeltaan manipuloivaa ja 

taikuudessa henkilö yrittää ottaa ohjat omiin käsiinsä: hän voi joko pyytämällä, 

uhkaamalla tai pakottamalla taivuttaa yliluonnollisia voimia toimimaan oman tahtonsa 

mukaan (Hamman 2020). Alangon (2019) sairaalapappien rukousta kartoittavassa pro 

gradu -tutkielmassa kyselyyn vastanneet sairaalapapit kuvailevat rukousta 

molemminpuoliseksi kommunikaatioksi, vuoropuheluksi ja vuorovaikutukseksi Jumalan 

kanssa. 

 

Iso Raamatun tietosanakirja (1991, 250-251) jakaa rukouksen seuraaviin tyyppeihin: 

anomus- tai pyyntörukous, kiitosrukous, ylistysrukous, esirukous (jonkin toisen tahon, 

esimerkiksi toisen ihmisen, ihmisryhmän tai asian, puolesta rukoileminen), mietiske levä 

rukous ja liturginen (eli jumalanpalveluksissa luettava) rukous. Hamman (2020) jakaa 

rukouksen tarkoituksen mukaan seuraaviin tyyppeihin: pyyntö, syntien tunnustus, 

esirukous, ylistys, palvonta sekä mystinen yhteys tai ekstaasi. Lisäksi hän jakaa rukoukset 

tyylin mukaan siunauksiin, litanioihin, seremoniallisiin tai rituaalisiin rukouksiin, 

vapaamuotoisiin rukouksiin, toistoihin ja kaavamaisiin rukouksiin (esimerk iks i 
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ortodoksinen hesykasmi ja Jeesuksen rukous), hymneihin, doksologeihin eli 

ylistyslauselmiin ynnä muihin. 

 

Hammanin (2020) mukaan kristinuskossa rukouksen muotoja ovat doksologit, siunaukset 

sekä liturgiset ja henkilökohtaiset rukoukset. Siunaukset ja doksologit periytyvät 

kristinuskoon juutalaisuudesta. Juutalaisuudesta periytyy myös alkukristittyjen tapa 

rukoilla kolme kertaa päivässä, aamu- ja iltarukousten ollessa erityisesti keskeisessä 

osassa. Juutalaisuudesta periytyy myös ruokarukous. Liturgisiin rukouksiin kuuluvat 

Raamatun lukukappaleet, eturukoukset eli kollehtarukoukset (lyhyitä pyyntörukouks ia), 

litaniat (papiston johtamat rukoukset) sekä ehtoollisen asettamiseen liittyvät rukoukset. 

Henkilökohtaisiin rukouksiin kuuluvat Raamatun lukemiset, hiljainen rukous (erityises t i 

läntisessä kristinuskossa), lyhyet palavat rukoukset sekä kaavamaisten rukousten 

toistaminen. 
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3 AIEMPI RUKOUSTA KOSKEVA TUTKIMUS 

 

Informaatiotutkimuksessa on tehty jonkin verran uskonnolliseen tiedonhankintaan 

liittyvää tutkimusta. Erityisesti Michels on tehnyt uskonnolliseen tiedonhankintaan 

liittyvää tutkimusta ja Michelsin ”muutoksessa” olevien kirkkojen johtajien 

informaatiokäyttäytymistä kartoittavan etnografisen tutkimusprojektin (2009, 2012, 2013) 

merkittävimpiä havaintoja on, että seurakunnanjohtajat mainitsevat rukouksen yhtenä 

tiedonlähteenä. Informaatiotutkimuksen lisäksi rukouksen vaikutuksia on tutkittu myös 

muilla tieteenaloilla, erityisesti lääketieteessä ja psykologiassa. Lääketieteen saralla on 

tehty useita tutkimuksia rukouksen vaikutuksesta potilaan paranemisprosessiin ja 

kivunlievitykseen sekä rukouksen käytöstä täydentävänä tai vaihtoehtoisena 

hoitomuotona. Psykologiassa on tutkittu, miten rukousta voi hyödyntää henkilökohtaisten 

ongelmien emotionaalisessa ja kognitiivisessa käsittelyssä. Tässä luvussa katsotaan 

tarkemmin näiden kolmen edellä mainitun tieteenalan (informaatiotutkimus, lääketiede, 

psykologia) rukousta koskeviin tutkimuksiin. 

 

 

3.1 Uskonnollinen tiedonhankinta ja rukous informaatiotutkimuksessa 

 

Guzik (2013) toteaa uskonnollisten käännynnäisten tiedonhankintaa kartoittavassa 

kirjallisuuskatsauksessaan, että aiempi uskonnollisen tiedonhankinnan tutkimus on 

keskittynyt erityisesti uskonnollisten johtajien tiedonhankintaan ja -käyttöön heidän 

kirjoittaessaan saarnoja, hallinnollisessa päätöksenteossa ja henkilökohtaisen uskon 

kehittämisessä. Vaikka nämä tutkimukset ovatkin olleet antoisia informaatiotutkimuksen 

tieteenalalle, on maallikkojen tiedonhankinta jäänyt tutkimuksissa vähemmälle 

huomiolle. 

 

Michelsin (2009, 2012, 2013) etnografinen tutkimusprojekti kartoitti ”muutoksessa” 

olevien kirkkojen johtajien informaatiokäyttäytymistä. Eräs tähän projektiin kuulunut 

mikroetnografinen tutkimus (Michels 2009) kartoitti erään evankelikaalisen 

protestanttipastorin tiedonhankintaa. Tutkimuksen näkökulma ja haastattelun 

kysymykset painottuivat työhön liittyvään tiedonhankintaan, mutta haastatellun pastorin 
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työhön liittyvässä tiedonhankinnassa voidaan nähdä kolme eri informaatiopo lkua 

(information path) eli reittiä, joita pitkin tiedonhankkija lähtee kulkemaan eri 

tiedonlähteiden kautta etsiessään informaatiota. Työhön liittyvät informaatiopolut ovat 

henkilökohtaisen hengellisen kehittymisen (devotional) polku sekä tarkoituksell inen 

(intentional) polku spesifin informaation löytämiseksi, useimmiten saarnan kirjoittamista 

tai uskonnonopetuksen laatimista varten. Nämä polut risteävät, sillä hengelliseen 

kehittymiseen tähtäävän tiedonhankinnan aikana sattumalta löydetty informaatio saattaa 

tukea myös saarnojen kirjoittamista. Kolmas informaatiopolku on verkkokeskusteluissa 

käytävä dialogi, joka myös osaltaan tukee saarnojen kirjoittamista. (Michels 2009, 170.) 

 

Tarkoituksellisen tiedonhankinnan polun haastateltu pastori aloittaa Raamatusta, siirtyen 

sitten Raamattua selittävään tai muuten aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja 

verkkomateriaaliin saarnan kirjoittamisen tueksi. Myös hengellisen kehittymisen 

tiedonpolku alkaa Raamatun lukemisella, minkä jälkeen pastori siirtyy kirjallisuuteen, 

kuten hengelliseen kirjallisuuteen ja kristilliseen fiktiokirjallisuuteen, ja 

verkkomateriaaliin, kuten kristilliseen ylistys- ja gospel-musiikkiin sekä blogeihin ja 

Twitteriin. Pastori käy Facebookissa ja Twitterissä dialogia kollegoiden, ystävien ja 

seurakunnan jäsenten kanssa. Edellä mainittujen tiedonlähteiden lisäksi pastori mainitsee 

haastattelussa rukouksen, jonka hän arvottaa tärkeydessä Raamatun veroiseksi 

tiedonlähteeksi: rukouksen avulla hän arvioi keräämäänsä informaatiota tiedonhankinnan 

jälkeen.  (Michels 2009, 170-171.) 

 

Michels (2012) on kartoittanut myös erään kanadalaisen baptistiseurakunnan johtajina 

toimineiden henkilöiden tiedonhankintaa. Tutkimus keskittyi ennen kaikkea heidän 

seurakuntatyöhönsä liittyvään tiedonhankintaan, mutta tutkimushenkilö iden 

haastatteluissa sivuutettiin myös heidän arkipäiväistä ja henkilökohtaisen uskon 

rakentamiseen liittyvää tiedonhankintaa. Tutkimushenkilöiden lähestymistapa uskoa 

rakentavaan tiedonhankintaan on sama kuin arkipäiväiseen tiedonhankintaan.  

Tutkimushenkilöt identifioivat yhteensä 36 tiedonlähdettä. Kaikki viisi haastateltua 

seurakunnanjohtajaa mainitsivat Raamatun sekä rukouksen tiedonlähteinä ja neljä heistä 

arvottivat nämä kaikkein tärkeimmiksi tiedonlähteiksi. Muita heidän mainitsemiaan 

tiedonlähteitä oli ei-fiktiivinen ja fiktiivinen kirjallisuus, keskustelut muiden ihmisten 
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kanssa, kristilliset radio-ohjelmat ja televisio sekä verkkosivut ja sosiaalinen media 

(YouTube, blogit ja Twitter). (Michels 2012, 20-21.) 

 

Seurakuntatyöhön liittyvässä tiedonhankinnassa kaikki viisi haastateltua 

seurakunnanjohtajaa identifioivat rukouksen tiedonlähteenä ja kolme heistä ilmo it t i 

rukouksen olevan heidän tärkein valmistautumiskeinonsa seurakuntaa koskevaa 

päätöksentekoa varten. Tutkimuksen haastatteluaineistossa esiintyy rukoukseen 

viittaavaa termistöä 23 kertaa. (Michels 2012, 21-22.) Rukous täytti sekä kognitiiviset 

että affektiiviset tarpeet: rukous antoi viisautta sekä suuntaa päätöksenteossa ja toisaalta 

myös mielenrauhaa. Tutkimushenkilöt näkivät rukouksen kommunikointina ja Jumalan 

tiedonlähteenä. He kokevat saavansa Jumalalta rukousvastauksen esimerkiksi pyhien 

kirjoitusten, saarnojen, televisio-ohjelmien tai musiikin kautta, kun ne puhuttelevat heitä 

tavalla, joka ei heidän kokemuksensa mukaan voi olla sattumaa. (Michels 2012, 24.) 

 

Michelsin (2013, 2-3) mukaan on myös merkille pantavaa, että haastatellut 

seurakunnanjohtajat suhtautuvat Jumalaan persoonallisena ja kommunikoivana 

olemuksena: he kuvailevat Jumalaa ja heidän suhdettansa Häneen inhimillisin termein, 

esimerkiksi kuinka Jumala ”johtaa”, ”kuulee” tai ”sanoo”. Jumala ei siis ole ainoastaan 

passiivinen rukousten vastaanottaja, vaan haastatellut seurakunnanjohtajat kokevat 

Jumalan myös vastaavan heidän rukouksiinsa. (Michels 2013, 2-3.) 

 

Tiedonhankinnan malleissa Michels (2012, 24) vertaa rukousta ihmislähteis iin: 

tutkimushenkilöt kuvaavat saavansa rukouksen kautta samankaltaista tukea ja varmuutta 

tiedonhankintaansa kuin muiden ihmisten kanssa kommunikoimisen kautta. Rukouksen 

kautta tapahtuvaa kommunikointia on kuitenkin ulkopuolisen tutkijan vaikea havainno ida 

tai taltioida, mikä asettaa haasteita rukouksen tutkimiselle tiedonhankinnan yhteydessä. 

Michelsin tutkimuksessa haastatellut seurakunnanjohtajat kokevat kuitenkin rukouksen 

kautta tapahtuvan kommunikoinnin todellisena ilmiönä, jolla on myös näkyviä 

vaikutuksia todellisuuteen. (Michels 2012, 24.) 

 

Rolandin (2007, 61-62) väitöskirjaa varten haastateltu yhdysvaltalaisen luterila isen 

Missouri-synodin pappi identifioi Pyhän Hengen osuuden saarnan valmiste lun 
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prosessissa. Jumalan Sana esittäytyy elävänä persoonana, joka puhuu, ja Pyhän Hengen 

osuus tuo valmisteluprosessiin epävarmuuden aspektin, sillä saarnan kirjoittaja ei voi olla 

varma, mihin Pyhä Henki häntä johdattaa. Seurakuntayhteisön mahdollinen reaktio 

Pyhän Hengen välittämään sanomaan voi saada saarnan kirjoittajan epäröimään Pyhän 

Hengen johdatuksen seuraamista, mutta tunne sanoman tärkeydestä saa hänet kuitenkin 

voittamaan epäröinnin ja seuraamaan Pyhän Hengen johdatusta. (Roland 2007, 61-62.) 

Pyhän Hengen osuus saarnojen valmistelussa mainitaan myös muissa kristillisten 

saarnaajien uskonnollista tiedonhankintaa koskevissa tutkimuksissa (Michels 2009, 174; 

Matsveru 2015, 112-113). Pyhä Henki auttaa valitsemaan sopivat tekstit pyhistä 

kirjoituksista saarnoihin (Michels 2009, 174) ja tulkitsemaan niitä (Michels 2009, 174; 

Matsveru 2015, 113). Pyhä Henki auttaa myös saarnaajaa kohdistamaan viestinsä ja 

vaikuttamaan kuulijoihin (Michels 2009, 174). 

 

Saarnaajat etsivät taustatietoa saarnoihinsa formaaleista lähteistä, kuten kirjallisuudesta 

(Matsveru 2015, 111-112) tai internetistä (Michels 2009, 169-171), mutta rukousta 

hyödynnetään hankitun formaalin tiedon arvioimisessa (Michels 2009, 171). Jos 

formaalit lähteet eivät tarjoa vastausta, käännytään informaalien lähteiden puoleen: 

Matsverun (2015, 158) kyselytutkimuksesta selvisi, että namibialaiset pastorit kääntyvät 

tällaisissa tapauksissa kokeneempien pastorien puoleen tai Pyhän Hengen puoleen 

rukouksen ja paaston avulla. Michelsin (2009, 170) haastattelema kanadalainen 

evankelikaalinen pastori nostaa Raamatun ja rukouksen tärkeimmiksi tiedonlähte iks i 

saarnan valmisteluprosessissa. 

 

 

3.2 Rukous lääketieteellisen tutkimuksen näkökulmasta 

 

Suomalaisessa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen eli CAM-hoitojen käyttöä 

kartoittavassa tutkimuksessa (Vuolanto, Kemppainen, Kemppainen & Nurmi 2020, 47-

48) tarkastellaan Taloustutkimuksen keräämiä kyselyaineistoja. Aineistoista ilmeni, että 

vuoden 2018 kyselyssä 34,3 prosenttia vastaajista (n=350) ilmoitti, että he tai joku heidän 

perheenjäsenistänsä on hyödyntänyt rukousta hoitomuotona. Vastaajista 32,6 prosenttia 

(n=307) koki, ettei rukouksella voisi varsinaisesti parantaa sairauksia, mutta 72,8 
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prosenttia vastaajista (n=230) koki silti rukouksesta olleen apua hoidossa. Tutkimuksen 

tekijöiden mukaan rukouksen sisällyttäminen tutkimukseen on kuitenkin ongelmallista, 

sillä sen voi ymmärtää enemmänkin uskonnolliseksi kuin terveydenhoidon toiminnaks i 

(Vuolanto ym. 2020, 53-54). Yhdysvaltalaisessa syöpäpotilaiden CAM-hoitomuo toja 

koskevaa tiedonhankintaa kartoittavassa tutkimuksessa (Scarton, Del Fiol, Oakley-

Girvan, Gibson, Logan & Workman 2017, 93) vuoden 2015 kyselyssä 36,1 prosenttia 

vastaajista (n=22) hyödynsi rukousta hoitomuotona. 

 

Suurin osa (66 %) amerikkalaisista uskoo, että Jumala voi parantaa yliluonnollises t i 

fyysisiä vaivoja. Uskonnollisista ryhmistä eniten Jumalan yliluonnolliseen parantamiseen 

uskoivat evankelikaaliset kristityt, joista 87 prosenttia oli samaa mieltä edellä esitetyn 

väitteen kanssa. Protestanteista lähes kolme kertaa enemmän (55 %) oli samaa mieltä 

väitteen kanssa kuin roomalaiskatolilaisista (19 %). Barnan tutkimuksen mukaan toisten 

uskontojen kuin kristinuskon edustajat, joihin tässä tutkimuksessa kuuluivat muslimit, 

juutalaiset ynnä muut, uskoivat vähiten Jumalan parantavaan voimaan: vain 21 % muiden 

uskontojen edustajista oli samaa mieltä väitteen kanssa. (Barna 2016.) 

 

Illuecan ja Doolittlen (2020) kirjallisuuskatsaus tarkasteli yhdeksää lääketieteellistä 

tutkimusta rukouksen käytöstä kivunhoidossa vuosilta 2008-2018. Näistä tutkimuks ista 

neljä käsittelivät muslimien rukousta Iranissa sekä Malesiassa ja viisi käsittelivät 

pääasiassa kristillistä, mutta myös muiden uskontokuntien ja uskonnottomien, rukousta 

länsimaissa: Belgiassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ruotsalaistutk imus 

tarkasteli yhteyttä maallisen tai uskonnottoman rukouksen (rukous, joka ei ole suunnattu 

Jumalalle) ja potilaiden ilmoittaman kivun kovuuden välillä (Andersson 2008). 

Belgialaistutkimuksessa (Dezutter, Wachholtz ja Corveleyn 2011) tarkasteltiin tilastojen 

avulla rukouksen säännöllisyyden, kivun kovuuden ja kivunsiedon välistä yhteyttä.  

Tutkimustulosten mukaan rukouksen runsaan käytön ja säännöllisyyden sekä 

kivunsiedon välillä on positiivinen yhteys, mutta rukouksen ja kivun kovuuden välillä ei 

ole merkittävää yhteyttä. Uskonnollisilla potilailla rukouksen vaikutus on korostunut 

verrattuna uskonnottomiin potilaisiin. 
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Tanskalaistutkimuksessa (Jegindø, Vase, Skewes, Terkelsen, Hansen, Geertz, Roepstorff 

& Jensen 2013) verrattiin uskonnollisen ja maallisen eli uskonnottoman rukouksen välistä 

eroa sekä uskonnollisissa että uskonnottomissa henkilöissä kivunsiedon suhteen. 

Tutkimushenkilöt altistettiin viiden minuutin pituiselle kivuliaalle sähköärsykkeelle, 

jonka aikana heidän oli joko rukoiltava Jumalaa (uskonnollinen rukous) tai ”herra 

Hansenia” (uskonnoton rukous) tai mietiskeltävä ”ei-rukousta” (no-prayer). Ennen 

sähköärsykkeiden antamista tutkittiin kivun voimakkuuteen, kivunlievitykseen ja 

ahdistuneisuuteen liittyvien odotusten psykologista vaikutusta tutkimushenkilöissä. 

Sähköärsykkeiden antamisen jälkeen mitattiin kivun voimakkuus ja epämiellyttävyys. 

 

Kokeen aikana mitattiin myös rukouksen tuottamaa analgesiaa eli kiputunnottomuutta. 

Tutkimustulokset osoittavat, että uskonnolliset tutkimushenkilöt kokivat 34 prosenttia 

vähemmän kivun voimakkuutta ja 38 prosenttia vähemmän kivun epämiellyttävyyttä 

hyödyntäessään uskonnollista rukousta verrattuna ei-uskonnolliseen rukoukseen, mutta 

uskonnottomissa tutkimushenkilöissä ei ilmennyt samaa ilmiötä: uskonnottoman 

tutkimusryhmän keskuudessa ei ilmennyt merkittävää eroa kivun voimakkuudessa tai 

epämiellyttävyydessä rukoustyypistä riippumatta. Uskonnolliset tutkimushenk ilöt 

kertoivat myös kokemastaan ”yhteisymmärryksestä” Jumalan kanssa, mutta 

uskonnottomat tutkimushenkilöt eivät kertoneet tällaisista kokemuksista. (Jegindø ym. 

2013.) 

 

Toinen tanskalaistutkimus (Elmholdt, Skewes, Dietz, Møller, Jensen, Roepstorff, Wiech 

& Jensen 2017) tarkasteli hyvin uskonnollisia tanskalaisia luterilaisia, jotka rukoilevat 

useasti ja luottavat Jumalan tukeen. 28 tutkimushenkilöä, joiden keskimääräinen ikä oli 

24 vuotta, pyydettiin rukoilemaan joko Jumalaa tai ”herra Hansenia” ja 

tutkimushenkilöiden kivun voimakkuutta, epämiellyttävyyttä ja odotuksia 

kivunlievityksestä mitattiin. Tutkimustulokset paljastavat tutkimushenkilöiden kivun 

voimakkuuden laskeneen 11 prosentilla ja epämiellyttävyyden 26 prosentilla heidän 

hyödyntäessään uskonnollista rukousta verrattuna uskonnottoman rukouksen 

hyödyntämiseen. Myös tutkimushenkilöiden odotukset kivun voimakkuudesta vähenivät 

uskonnollisessa rukouksessa. 
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Yhdysvaltalainen tutkimus (Meints, Mosher, Rand, Ashburn-Nardo & Hirsh 2018) jakoi 

rukouksen sisältönsä mukaan aktiiviseen ja passiiviseen tyyppiin. Tutkimuksessa 

yliopiston opiskelijat jaettiin kolmeen ryhmään, joista ensimmäinen harjoitti aktiivista 

rukousta (”Jumala, auta minua kestämään kipu”), toinen harjoitti passiivista rukousta 

(”Jumala, poista minun kipuni”) ja kolmas ryhmä ei rukoillut ollenkaan. 

Tutkimushenkilöille suoritettiin testi, jossa heidän oli pidettävä kättä jäävedessä (cold 

pressor test) ja heidän kivunsietokykynsä mitattiin sekuntimäärällä, jonka he pystyivät 

pitämään kättään jäävedessä. Tutkimustulokset osoittavat, että aktiivisen rukouksen 

ryhmällä oli huomattavasti korkeampi kivunsieto kuin passiivisen rukouksen tai ei-

rukouksen ryhmillä. Passiivisen rukouksen tai ei-rukouksen ryhmien välillä ei havaittu 

merkittävää eroa kivunsiedossa. Tutkijaryhmä toteaa, että aktiiviset rukoukset, jotka 

motivoivat potilasta sietämään kipua, ovat lupaava tutkimusaihe kehitellessä työkaluja 

rukouksen ja kivun arviointiin tulevaisuudessa. (Meints ym. 2018.) 

 

 

3.3 Rukous psykologisen tutkimuksen näkökulmasta 

 

Rukousta koskevissa psykologisissa tutkimuksissa rukous voidaan jakaa kolmeen 

tyyppiin perustuen siihen, mihin ”suuntaan” rukous kohdistuu: sisäänpäin suuntautuvassa 

rukouksessa (inward prayer) henkilö tutkiskelee itseään, ulospäin suuntautuvassa 

rukouksessa (outward prayer) henkilö rukoilee muiden ihmisten sekä heidän tarpeidensa 

puolesta ja ylöspäin suuntautuva rukous (upward prayer) kohdistuu korkeampaan 

voimaan, useimmiten uskonnollisen rituaalin tai muun uskonnollisen perinteen muodossa 

(Ladd & Spilka, 2002, 2006). Parks-Stamm, Pollack ja Hill (2020) tutkivat, miten edellä 

mainitut eri ”rukoussuunnat” vaikuttavat lounaisyhdysvaltalaisen kristillisen yliopiston 

maisteriopiskelijoiden rukouksesta saamiin emotionaalisiin ja kognitiivisiin vastauksiin 

heidän etsiessään apua henkilökohtaisiin ongelmiin rukouksen kautta. Vastaajien 

uskonnollisuus mitattiin Friesen ja Wänken (2014) kolmekohtaisen kyselyn avulla, jonka 

kysymykset ovat: ”Kuinka vahvasti uskot Jumalaan (Allah, Jahve…)?”, ”Kuinka 

uskonnollinen olet?” ja ”Kuinka usein rukoilet?”. Kyselyssä vastaajia pyydettiin 

ajattelemaan jotakin henkilökohtaista ongelmaa ja kyselyn seuraavalla sivulla heitä 

pyydettiin mietiskelemään tai rukoilemaan kyseisen ongelman puolesta kahden minuutin 



24 
 

ajan (kysely täytettiin tietokoneella ja kyselyssä oli mukana ajastin, joka kertoi vastaajille, 

kuinka kauan he saavat rukoilla tai mietiskellä). Kutakin vastaajaa pyydettiin 

rukoilemaan jollakin kolmesta rukoustyylistä eli joko sisään-, ulos- tai ylöspäin. Lopuksi 

vastaajien piti vastata satunnaisesti arvottuun kysymyssarjaan ja antaa demografiset 

tietonsa. (Parks-Stamm ym. 2020.) 

 

Parks-Stammin, Pollackin ja Hillin (2020) tutkimus paljastaa siis, että 

rukouksen ”suunnalla”, kohdistuuko se itseensä (sisäänpäin), toiseen ihmiseen (ulospäin) 

vai korkeampaan voimaan (ylöspäin), on merkittävä vaikutus rukouksen tuomiin etuihin 

henkilökohtaisen ongelman emotionaalisessa käsittelyssä. Kuitenkin vain sisään- ja 

ulospäin suuntautuvilla rukouksilla oli merkittävä positiivinen vaikutus ongelman 

emotionaalisessa käsittelyssä, kun taas mietiskelyllä oli positiivisempia vaikutuks ia 

ongelman kognitiiviseen ymmärtämiseen kuin ylöspäin suuntautuvalla rukouksella. 

Sisään- tai ulospäin suuntautuvalla rukouksella ja mietiskelyllä ei kuitenkaan ollut 

merkittävää eroa ongelman kognitiivisessa ymmärtämisessä. Parks-Stamm, Pollack ja 

Hill (2020) tekevät johtopäätöksen, että ylöspäin suuntautuvalla, eli Jumalan 

kunnioittamiseen tai mietiskelyyn keskittyneellä rukouksella, ei ole yhtä tehokasta 

vaikutusta henkilökohtaisten ongelmien emotionaaliseen ja kognitiiviseen käsittelyyn 

kuin sisään- tai ulospäin, eli joko itseensä tai toiseen ihmiseen keskittyneellä, rukouksella.  

 

Rukouksessa koettava sosiaalinen kanssakäyminen auttaa yksilöä hallitsemaan 

negatiivisia tunteitaan (Sharp 2010). Aiemman tutkimuksen mukaan muodollinen rukous 

koetaan vähemmän sosiaalisena kanssakäymisenä kuin improvisoitu, vapaamuoto inen 

rukous (Schjoedt, Stødkilde-Jørgensen, Geertz & Roepstorff 2009). Parks-Stammin, 

Pollackin ja Hillin (2020) tutkimuksessa sosiaalista kanssakäymistä tunnettiin vähiten 

ylöspäin suuntautuvassa rukouksessa ja ylipäätänsä sosiaalisen kanssakäymisen 

tuntemuksella oli yhteys ongelman emotionaalisen hyväksynnän ja kognitiivisen 

ymmärtämisen kanssa. Ylöspäin eli korkeampaan voimaan suuntautuvassa rukouksessa 

yksilön keskittyminen siirtyi pois henkilökohtaisen ongelman käsittelystä 

todennäköisemmin kuin sisään- tai ulospäin suuntautuvassa rukouksessa, jolloin yksilön 

kognitiivinen tai emotionaalinen ymmärrys ongelmasta jäi vaillinaiseksi: ylöspäin 

suuntautuvassa rukouksessa yksilö siis kiinnitti huomionsa johonkin muuhun kuin 
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ongelmansa käsittelyyn eikä ongelman emotionaalinen tai kognitiivinen käsittely näin 

ollen edistynyt. Parks-Stamm, Pollack ja Hill (2020) toteavatkin tutkimuksensa 

osoittavan kausaalisen suhteen sisään- ja ulospäin suuntautuvan rukouksen sekä 

henkilökohtaisten ongelmien emotionaalisen hyväksynnän välillä. Lisäksi rukouksessa 

koettu sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeämpi edellytys rukouksesta 

saadun ”levollisen hyväksynnän” saavuttamiselle kuin huomion keskittäminen johonkin 

muuhun. 

 

 

3.4 Tutkimusmenetelmät aiemmissa uskonnollisen tiedonhankinnan tutkimuksissa 

 

Tässä alaluvussa otetaan tarkempaan tarkasteluun informaatiotutkimuksessa tehdyn 

uskonnollisen tiedonhankinnan tutkimuksen menetelmät. Mikroetnografisessa 

tapaustutkimuksessaan Michels (2009, 168) keskittyi evankelikaalisen 

protestanttipastorin saarnojen kirjoittamiseen liittyvään informaatiokäyttäytymiseen.  

Tämän tutkimuksen aineistonkeruussa Michels hyödynsi havainnointia, video- ja 

äänitallenteita, arkistolähteitä sekä haastattelua. Aineistonkeruu alkoi keräämällä yleistä 

demografista tietoa tutkittavasta kirkkoyhteisöstä sekä sen jäsenistä ja johtajista. Hän 

haastatteli tutkimushenkilönä toiminutta pastoria sekä henkilökohtaisesta että 

ammatillisesta tiedonhankinnasta ja tutki haastattelun aikana mainittuja kirjoja, musiikk ia, 

verkkosivuja ja dokumentteja. Hän tutki ja analysoi video- ja äänitallenteita saarnoista. 

Hän tutki myös saarnoihin liittyviä postauksia Facebook-sivuilla, Twitterissä ja kirkon 

verkkosivuilla sekä tutkittavaan kirkkokuntaan liittyviä virallisia dokumentteja. Näiden 

lisäksi Michels osallistui henkilökohtaisesti jumalanpalveluksiin ja teki muistiinpanoja 

havainnoistaan. Michelsillä oli myös kokemusta uskonnollisesta työstä entisenä 

baptistipastorina, tunsi entuudestaan tutkimushenkilön ja oli käynyt aiemminkin hänen 

seurakunnassaan, joten hän antoi tutkimuksensa käsikirjoituksen tutkimushenk ilön 

kommentoitavaksi välttääkseen mahdollisesti aiemmista kokemuksistaan johtuvia 

vääristymiä tekstissään. (Michels 2009, 168-169.) 

 

Erään kanadalaisen baptistikirkon viiden johtajan tiedonhankintaa kartoittavassa 

etnografisessa tutkimuksessa Michels (2012, 19) osallistui aktiivisesti tutkittavan 
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seurakunnan toimintaan puolen vuoden ajan. Itsekin baptistina Michels tiedostaa  

puolueellisuuden mahdollisuuden, mutta toisaalta hänen ”sisäpiiriläisyytensä” 

mahdollisti läheisen osallistumisen seurakunnan toimintaan. Tutkimuksen aikana hän 

myös kirjoitti blogiin, mikä auttoi häntä jäsentämään tutkimuskokemuksiaan ja 

mahdollisti vertaispalautteen saamisen tutkimuksestaan. Michels hyödynsi 

samankaltaisia menetelmiä kuin aiemmin mainitussa evankelikaalisen pastorin 

informaatiokäyttäytymistä kartoittaneessa tutkimuksessa Tämäkin tutkimus alkoi 

yleisellä seurakuntayhteisön demografisen informaation keräämisellä ja tutkimalla kirkon 

kirjastoa, tiedotuslehtiä, tallenteita saarnoista, kirkon verkkosivujen dokumentteja sekä 

Facebook- ja Twitter-postauksia. Hän teki muistiinpanoja havainnoistaan seurakunnan 

kokouksissa, jumalanpalveluksissa ja muussa seurakuntatoiminnassa. Michels haastatteli 

henkilökohtaisesti kutakin seurakunnanjohtajaa 17 kysymystä ja neljä teemaa 

(arkielämän tiedonhankinta, uskoa rakentava tiedonhankinta, johtajien tiedonhank inta 

Jumalan tahdon etsimisessä ja teknologian vaikutus johtajien toimintaan) käsittäneen 

haastattelurakenteen avulla. Haastattelujen lisäksi hän havainnoi ja teki muistiinpanoja 

johtajien kokouksissa ja keräsi haastatteluissa sekä kokouksissa mainittuja dokumentteja 

tutkittavaksi. (Michels 2012, 19-20.) 

 

Rolandin (2007, 26) väitöskirjatutkimus käsittelee erään luterilaisen papin 

tiedonhankintaa ja -käyttöä pyhien kirjoitusten tulkinnassa saarnojen 

kirjoittamisprosessia varten. Hän perustelee kvalitatiivisen tapaustutkimusmenete lmän 

käyttöä sillä, että se sopii yksittäisten ja ainutlaatuisten tapausten tutkimiseen. Vaikka 

saman kirkkokunnan papisto jakaisikin samat tekstilähteet ja aiheet, on jokaisen 

yksittäisen papin saarnankirjoittaminen oma ainutlaatuinen prosessinsa. 

Saarnankirjoittamiseen liittyvään tiedonhankintaan vaikuttaa se, että monet kirkonoppia 

määrittelevien tekstien kirjoittajat elivät yli 1600 vuotta sitten, minkä johdosta 

saarnankirjoittaja ei voi suoraan kommunikoida tekstilähteiden alkuperäisten kirjoittaj ien 

kanssa. Tutkimuksen painopisteenä olikin kartoittaa syvällisesti tutkimushenk ilön 

staattisten tietolähteiden tulkintaa saarnan kirjoittamisprosessia varten. Roland kuitenkin 

tiedostaa, ettei yksittäisen papin tiedonhankintaa käsittelevän tutkimuksen tuloksia voi 

yleistää koskemaan koko papistoa. Roland kuitenkin toivoo, että hänen tutkimuksensa 

tarjoaisi suuntaviivoja samaa metodologiaa hyödyntäville tutkimuksille. Suurempi otanta 
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pappeja useammasta eri kirkkokunnasta voisi luoda parempaa yleiskuvaa pappien 

ammatista. (Roland 2007, 26-28.) 

 

Roland aloitti tutkimushenkilön etsimisen osallistumalla jumalanpalveluks i in 

kirkkokunnissa, joista hänellä ei ollut aiempaa kokemusta. Tutkimushenkilöksi valikoitui 

lopulta eräs yhdysvaltalaisen luterilaisen Missouri-synodin pappi. Roland itse on elänyt 

lapsuutensa ja nuoruutensa evankelikaalisessa Church of the Nazarene -yhteisössä, josta 

hän vanhempana siirtyi Yhdistyneeseen metodistikirkkoon, jossa hän kävi teologisen 

seminaarin ja jossa hänet vihittiin osaksi papistoa. Hän toimi 11 vuotta kahden 

metodistiseurakunnan vanhimpana. Nämä kokemukset uskonnollisen suuntauksen 

vaihtamisesta ja uskonnollisesta hallintotyöstä auttoivat Rolandin mukaan luomaan 

yhteisymmärrystä tutkimushenkilön kanssa, jolla oli samankaltaisia kokemuksia. (Roland 

2007, 28-30.) 

 

Roland osallistui kolmeen tutkimushenkilön toimittamaan jumalanpalvelukseen tehden 

samalla muistiinpanoja ja äänittäen tutkimushenkilön pitämiä saarnoja. Kunkin 

jumalanpalveluksen jälkeen hän jututti tutkimushenkilöä ja pyysi kopiota päivän 

saarnatekstistä. Saarnatekstin ja -äänitteen pohjalta Roland valmisteli kysymykset 

puolistrukturoituun haastatteluun. Tapaamiset tutkimushenkilön toimistossa alkoivat 

ensin avoimella strukturoimattomalla haastattelulla, jossa tutkimushenkilö kertoi vapaasti 

saarnankirjoittamisen prosessistaan ilman tutkijan väliin esittämiä kysymyksiä. 

Strukturoimattoman haastattelun jälkeen oli vuorossa tutkijan äänittämän saarnan 

kuuntelu, jonka aikana äänite välillä pysäytettiin tutkijan kysyessä puolistrukturo idun 

haastattelurakenteen kysymyksiä tai jos tutkimushenkilö halusi kommentoida jotakin. 

Sekä strukturoitu että puolistrukturoitu haastattelu äänitettiin ja tutkija teki äänitteistä 

transkriptiot, joiden pohjalta hän kehitti kysymyksiä seuraavan viikon 

haastattelutilannetta varten. Roland hyödynsi haastatteluiden transkriptioita myös 

tietokoneavusteisessa analyysissä, etsien haastatteluteksteistä konsepteja ja teemoja sekä 

mitaten niiden esiintymistiheyttä. Tutkimusaineiston analyysin myötä aineistosta alkoi 

nousta esille saarnankirjoittamisen prosessin malli. (Roland 2007, 31-39.) 
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Edellä kuvaillun väitöskirjatutkimuksen pohjalta Roland ja Wicks (2009) kirjoitt ivat 

artikkelin kvalitatiivisen haastattelututkimuksen mahdollisuuksista tutkimustilanteissa, 

joissa tutkija on ”sisäpiiriläinen” (insider) eli osa samaa jaettua yhteisöä kuin 

tutkimushenkilö. Tutkijan ei tarvitse olla välttämättä osa juuri samaa organisaatiota kuin 

tutkimushenkilö, kuten Rolandin väitöskirjatutkimuksessa tutkija oli vihitty 

metodistipapiston jäsen, kun taas tutkimushenkilö oli luterilainen pappi. Tutkijan ja 

tutkimushenkilön samankaltaiset henkilökohtaiset kokemukset tutkittavasta aihepiir istä 

auttavat kuitenkin keskinäisen yhteisymmärryksen ja luottamuksen rakentamisessa . 

(Roland & Wicks 2009, 253.) 

 

Matsverun (2015, 73) namibialaisten pastorien tiedonhankintaa kartoittava tutkimus 

hyödynsi kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimustekniikoita yhdistävää mixed-method-

lähestymistapaa: kyselyn avulla kerättiin määrällistä, haastattelujen avulla taas laadullista 

aineistoa. Matsveru katsoo, että useampaa tutkimustekniikkaa yhdistelevässä 

monimenetelmällisessä tutkimuksessa tutkimustekniikat täydentävät toisiaan, korostaen 

niiden vahvuuksia ja vähentäen niiden heikkouksien vaikutusta. (Matsveru 2015, 73.) 

 

 

3.5 Yhteenveto 

 

Rukouksen hyödyntäminen ja sen vaikutukset ovat olleet varsin intensiivisen 

mielenkiinnon kohteina eri tieteenaloilla. Lääketieteessä rukousta ja sen vaikutuksia on 

tutkittu erityisesti täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen eli CAM-hoitojen käyttöä 

kartoittavissa tutkimuksissa (Vuolanto, Kemppainen, Kemppainen & Nurmi 2020; 

Scarton, Del Fiol, Oakley-Girvan, Gibson, Logan & Workman 2017) ja kivunho ido n 

tutkimuksissa (Andersson 2008; Dezutter, Wachholtz ja Corveleyn 2011; Jegindø, Vase, 

Skewes, Terkelsen, Hansen, Geertz, Roepstorff & Jensen 2013; Elmholdt, Skewes, Dietz, 

Møller, Jensen, Roepstorff, Wiech & Jensen 2017; Meints, Mosher, Rand, Ashburn-

Nardo & Hirsh 2018). Psykologiassa on tutkittu rukouksen emotionaalisia ja kognitiivis ia 

vaikutuksia henkilökohtaisten ongelmien käsittelyssä (Parks-Stamm, Pollack ja Hill, 

2020). 
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Informaatiotutkimuksessa uskonnollinen tiedonhankinta on keskittynyt enimmäkseen 

uskonnollisten johtajien tiedonhankintaan, kun taas maallikoiden uskonnollinen 

tiedonhankinta on jäänyt vähemmälle huomiolle (Guzik 2013). Uskonnollisten johtajien, 

kuten pastorien ja pappien, tiedonhankintaa ovat tutkineet Michels (2009, 2012) 

Kanadassa, Roland (2007) Yhdysvalloissa sekä Matsveru (2015) Namibiassa. Erityisenä 

mielenkiinnon kohteena näissä tutkimuksissa on ollut uskonnollisten johtajien 

tiedonhankinta seurakunnallisessa päätöksenteossa sekä saarnojen kirjoittamisessa. 

 

Uskonnolliset johtajat ja saarnaajat hyödyntävät sekä informaaleja lähteitä että formaaleja 

lähteitä seurakunnallisessa päätöksenteossa ja saarnojen kirjoittamisessa. Näiden 

tutkimusten tuloksista nousee erityisen huomionarvoinen seikka, että tutkimushenk ilöt 

nostavat tärkeimmiksi tiedonlähteiksi Raamatun lisäksi rukouksen (Michels 2009, 170-

171; 2012, 20-21). Pyhän Hengen osuus sopivien tekstien valinnassa ja tulkinnassa 

saarnojen kirjoittamisprosessissa (Michels 2009, 174; Roland 2007, 61-62; Matsveru 

2015, 112-113) nousee myös esille näiden tutkimusten tuloksista. Rukouksen avulla 

voidaan arvioida hankittuja formaaleja lähteitä (Michels 2009, 171) tai jos formaalit 

lähteet eivät tyydytä tiedontarpeita, voidaan kääntyä Pyhän Hengen puoleen paaston ja 

rukouksen kautta (Matsveru 2015, 158). Tärkeä huomio rukouksen tutkimuksen kannalta 

on, että Jumala koetaan todellisena, kommunikoivana persoonana, joka vastaa rukouksiin 

(Roland 2007, 61-62; Michels 2013, 2-3). Michels (2012, 24) vertaakin rukousta 

ihmislähteisiin verrattavana tiedonlähteenä, joskin ihmisen ja Jumalan välisestä 

kommunikaatiosta on vaikeampi tehdä objektiivisia havaintoja kuin ihmisten välisestä 

kommunikaatiosta. 

 

Michels (2009, 168; 2012, 19) ja Roland (2007, 26-39) hyödyntävät tutkimuksissaan 

kvalitatiivisia metodeja, kuten havainnointia ja haastatteluja, joiden lisäksi Michels (2009, 

168; 2012, 19) hyödynsi tutkimuksissaan dokumenttianalyysiä: hänen tarkastelun 

kohteina olivat muun muassa seurakuntien arkistomateriaali, viralliset julkaisut sekä 

sosiaaliseen mediaan tehdyt postaukset. Matsveru (2015, 73) hyödynsi namibialaisten 

pastorien tiedonhankintaa kartoittavassa tutkimuksessaan mixed-methods-

lähestymistapaa, yhdistellen kvantitatiivista kyselytutkimusta ja kvalitatiivista 

haastattelututkimusta. 
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Monella uskonnollisten johtajien tiedonhankintaa koskevaa tutkimusta tehneellä 

tutkijalla on itselläänkin kokemusta uskonnollisesta työstä: Michels (2009, 168) on 

entinen baptistipastori ja Roland (2007, 29) on vihitty metodistipapiston jäsen. Tutkijan 

henkilökohtaisilla kokemuksilla tutkittavasta aiheesta ja kytköksillä tutkittavaan 

yhteisöön voi auttaa luomaan yhteisymmärrystä ja luottamusta samankalta is ia 

kokemuksia jakavien tutkijan ja tutkimushenkilön välillä (Roland & Wicks 2009, 253), 

mutta toisaalta sisäpiiriin kuuluvan tutkijan on hyvä myös tiedostaa puolueellisuutensa 

mahdollisen vaikutuksen tutkimusprosessiin (Michels 2012, 19).  
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4 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä hyödynnetään sekä aiempia tutkimuks ia 

että Savolaisen (1993, 129) arkielämän tiedonhankinnan mallia. Tässä luvussa 

määritellään malliin liittyvät käsitteet: arkielämä ja siihen liittyvät osa-alueet sekä 

elämäntapa ja elämänhallinta. Arkielämän osa-alueiden määrittelyn yhteydessä luodaan 

myös kristittyjen arkielämän osa-alueiden malli, joka pohjautuu Savolaisen (1993, 17) 

arkielämän osa-alueiden malliin. 

 

 

4.1 Arkielämän osa-alueet 

 

Arkielämä voidaan määritellä tiivistetysti toistuvaksi eli jokapäiväiseks i, 

rutiininomaiseksi ja tutuksi (Salmi 1991, 238-241; tässä Savolainen 1993, 17) työn ja sen 

ulkopuolisen toiminnan kokonaisuudeksi, joka toistuvuutensa vuoksi sitoo yksilön 

tietynlaiseen asioiden järjestykseen, kuten työn ja vapaa-ajan vuorotteluun. Toisaalta 

voidaan kysyä, pitäisikö arkielämän käsite rajata vain kattamaan työn ja jättämään vapaa-

ajan sen ulkopuolelle. Vapaa-ajan toimintoja, kuten harrastuksia, määrittelee kuitenkin 

usein samankaltainen toistuvuus, rutiininomaisuus ja tuttuus kuin työtä, joten myös 

vapaa-aika voidaan käsittää arkielämän yhdeksi osa-alueeksi työn ohella. Toinen 

arkielämän määrittelyyn liittyvä kysymys on, voidaanko yllättävät arjen rutiinit 

katkaisevat tapahtumat, esimerkiksi liikenneonnettomuudet, laskea arkielämän piiriin 

kuuluviksi. Edellä kuvattujen toistuvuuden, rutiininomaisuuden ja tuttuuden määritte iden 

valossa ei voi, mutta yllättävän tapahtuman jälkeinen aika, kuten auto-onnettomuutta 

seuraava kuntoutuminen, voidaan laskea osaksi arkielämää: yksilön arkielämä n rutiinit 

tosin saattavat muuttua jossakin määrin tapahtuman jälkeen.  (Savolainen 1993, 17-19.) 

 

Jos arkielämä käsitetään siis kattavan kaiken toistuvan, jokapäiväisen, rutiininomaisen ja 

tutun toiminnan, on ymmärrettävää, että näiden arkielämän toimintojen ja niihin liittyvän 

tiedonhankinnan toimintojen kirjo on hyvin laaja. Suurin osa tästä arkielämän 

tiedonhankinnan toiminnasta on kuitenkin myös rutiininomaista: arkipäivä inen 

ongelmanratkaisu sujuu enimmäkseen tuttujen kaavojen mukaisesti ja iso osa arkielämän 
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tiedonhankinnasta on passiivista ympäristön tarkkailua lähinnä sen varmistamiseksi, että 

kaikki sujuu kuten aina ennenkin. Tietoisen ongelmanratkaisun tarve kuitenkin nousee 

esille, kun yksilö kohtaa arkielämässään tapauksia, jolloin arkielämän rutiini häiriintyy 

olennaisella tavalla: tällöin voidaan puhua ”ei-rutiininomaisesta” tiedonhankinnasta.  

(Savolainen 1993, 19-20.) 

 

Arkielämä ja siihen liittyvä tiedonhankinta voidaan jakaa ensinnäkin yleisluontoises t i 

ammatilliseen ja ei-ammatilliseen. Toiminnot, joihin liittyy ei-ammatillista 

tiedonhankintaa, voidaan jakaa edelleen karkeasti kahteen alueeseen: välttämättömiin ja 

vapaaehtoisiin toimintoihin. Välttämättömät toiminnot kattavat ”yksilön toimintakyvyn 

uusintamisen kannalta välttämättömät” toiminnot, kuten kotityöt, ostokset ja hankinnat, 

lastenhoito, terveydenhoito ja hygienia sekä syöminen, juominen ja nukkuminen. 

Vapaaehtoisilla toiminnoilla tarkoitetaan taas ”yksilön toimintakyvyn ylläpitämistä ja 

vahvistamista välillisesti palvelevat harrasteluontoiset” toiminnot. Näihin voidaan laskea 

laaja kirjo erilaisia median kulutukseen, harrastusluonteiseen opiskeluun, urheiluun ja 

leikkiin ynnä muuhun vapaa-aikaan liittyviä toimintoja.  (Savolainen 1993, 20-21.) 

 

On otettava huomioon, että edellä kuvatut arkielämän toimintojen ja niihin liittyvän 

tiedonhankinnan jako ammatilliseen ja ei-ammatilliseen sekä välttämättömiin ja 

vapaaehtoisiin toimintoihin ei ole tiukkarajainen. Ammatilliseen ja ei-ammatilliseen 

tiedonhankintaan liittyvät prosessit ja tiedontarpeet lomittuvat monin paikoin keskenään: 

esimerkiksi vapaa-ajan harrastusluonteinen opiskelu, kuten kielten opiskelu, palvelee 

monesti myös työhön liittyvää toimintaa (ja toisaalta työn aikana hankittua informaatiota 

voidaan hyödyntää myös vapaa-ajalla). Myös yksittäisten toimintojen välttämättömyys 

tai vapaaehtoisuus eivät ole aina yksiselitteisiä: kotityöt, kuten ruoanlaitto tai remontoint i, 

ovat monelle ihmiselle myös harrastusluonteista toimintaa. (Savolainen 1993, 21-22.) 

 

 

4.2 Kristittyjen arkielämän osa-alueet 

 

Käsillä olevan tutkimuksen ja erityisesti sen ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

(”Minkälaisia aiheita suomalaiset kristityt esittävät rukouksissaan, toisin sanoen 
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minkälaisiin ongelmiin he pyrkivät löytämään vastauksia rukouksen kautta?”) kannalta 

olennaista on määritellä kristittyjen arkielämän osa-alueet, joista rukouksessa esitetyt 

aiheet ja ongelmat kumpuavat. Ensinnäkin voidaan olettaa, etteivät ihmiselämän kannalta 

perustavanlaatuisimmat tarpeet, kuten ravinto, ja niihin liittyvät välttämättömät toiminnot 

eroa kristittyjen kohdalla (ainakaan olennaisesti) ei-kristittyjen vastaaviin tarpeisiin: 

kristittyjenkin täytyy syödä ja nukkua sekä pitää terveydestään ja kodistaan huolta siinä 

missä kaikkien muidenkin ihmisten. Toisaalta uskonnollinen vakaumus voi kuitenkin, 

kirkkokunnasta ja suuntauksesta riippuen, määritellä näiden välttämättömien toimintojen 

toteuttamistapaa. Kristityn syömistä voivat ohjata tietyt ruoka- tai paastosäännöt. 

Terveydenhoitoa voivat myös ohjailla erinäiset uskonnolliseen vakaumukseen liittyvät 

periaatteet, esimerkiksi tiettyjä hoitomuotoja ei hyväksytä. Myös lastenhoitoa voi 

eittämättä ohjailla uskonnollinen vakaumus: millä tavalla lapsia kasvatetaan ja 

minkälaista maailmankatsomusta heille opetetaan. Myös ammatillisia ja ei-ammatillis ia 

vapaaehtoisia toimintoja voi ohjailla uskonnollinen vakaumus: minkälaista työtä kristitty 

voi tehdä tai minkälaisia harrastuksia hän voi valita uskonnollisen vakaumuksensa 

pohjalta. 

 

Uskonnollisen tiedonhankinnan ja kristillisen maailmankatsomuksen sekä elämäntavan 

kannalta mielenkiintoinen kysymys on, voidaanko vakaumuksellisilla kristityillä katsoa 

olevan erityisiä uskonnollisia tiedontarpeita? Mihin arkielämän osa-alueelle tällaiset 

tiedontarpeet voisi sijoittaa? Kuten edellä todettiin, nivoutuu uskollinen vakaumus 

enemmän tai vähemmän kaikkiin arkielämän osa-alueisiin ja niiden tiedontarpeis i in. 

Esimerkiksi tietynlaista ruoka- tai paastosääntöä noudattava kristitty haluaa tietää, mistä 

ja miten hän voisi saada ruokavaliolleen sopivaa ravintoa, tai kristitty voi pohtia, miten 

hän voisi sovittaa työajat hänelle tärkeiden uskonnollisten juhla- ja lepopäivien kanssa. 

 

Uskonnollisten tiedontarpeiden voidaan siis nähdä liittyvän muihin arkielämän osa-

alueisiin ja tiedontarpeisiin, mutta uskonnolliset tiedontarpeet voitaisiin ainakin osaltaan 

nähdä myös omana osa-alueenaan. Riippuen yksittäisen kristityn vakaumuksen tasosta 

uskonnolliset tiedontarpeet voitaisiin jopa nähdä liittyvän välttämättömiin tarpeisiin, 

mutta tässä muokatussa Savolaisen (1993, 17) arkielämän osa-alueiden ja niihin liittyvän 
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tiedonhankinnan mallissa (Kuvio 1) ne ovat erotettu omaksi, ei-ammatilliseksi osa-

alueekseen. 

 

 

Kuvio 1. Muokattu arkielämän osa-alueiden ja niihin liittyvän tiedonhankinnan malli 

(Savolainen 1993, 17). 

 

On kuitenkin otettava huomioon, että uskonnolliset tarpeet ovat usein koko arkielämän 

läpi tunkeutuvia ja vaikuttavat enemmän tai vähemmän kaikkiin muihin arkielämän, sekä 

ammatillisiin että ei-ammatillisiin, tarpeisiin. Toisaalta tähän arkielämän uuteen 

uskonnolliseen osa-alueeseen voidaan sijoittaa toimintoja, jotka eivät suoraan liity 

muiden arkielämän osa-alueiden toimintoihin, mutta joilla voi olla välillistä vaikutusta 

kaikkeen muuhun arkielämän toimintaan. Näitä ovat esimerkiksi uskon rakentamiseen ja 

itsensä hengelliseen kehittämiseen tähtäävät toiminnot, joihin liittyvä tiedonhank inta 

mainitaan myös Michelsin (2009, 170; 2012, 20-21) seurakunnanjohtajien työtä 

käsittelevissä tutkimuksissa. Esimerkiksi heidän Raamatun ynnä muun hengellisen 

kirjallisuuden lukemisensa palvelee myös heidän seurakuntatyöhönsä liittyviä toimintoja, 

kuten saarnojen kirjoittamista. Muita tällaisia, erityisesti uskonnollisia tarpeita palvelevia 

toimintoja, voisivat olla esimerkiksi rukoileminen ja jumalanpalveluksissa käyminen.  
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Arkielämän uskonnolliseen osa-alueeseen liittyvien toimintojen kirjo monipuolistunee ja 

tarkentunee kyselyn vastauksien analyysin myötä. 

 

Taulukossa 1 on esitetty, minkä tyyppisiä toimintoja tämän tutkimuksen tarkoituks iin 

muokatussa Savolaisen (1993, 20-21) arkielämän tiedonhankinnan mallin osa-alueilla on. 

Kullakin osa-alueella esitetyt toiminnot ovat esimerkin omaisia ja havainnollistavat, 

minkälaista toimintaa näille osa-alueille liittyy. Mallia tullaan myöhemmin 

hyödyntämään tutkimustulosten analyysissä tutkimusaineistosta ilmenevien ongelmien 

jäsentämisessä ja näistä ongelmista nousevien tiedontarpeiden määrittelemisessä. 

Erityisenä mielenkiinnon kohteena on uuteen uskonnolliseen tiedonalueeseen liittyvien 

tiedontarpeiden määritteleminen tutkimusaineiston pohjalta. 

 

Taulukko 1. Muokatun Savolaisen (1993, 20-21) arkielämän mallin osa-alueiden 

toiminnot. 

A: Ammatillinen 

- työ 

- opiskelu 

B: Ei-ammatillinen 

B1: Välttämättömät B2: Vapaaehtoiset 

- kotityöt 

- ostokset, hankinnat 

- lastenhoito 

- terveydenhoito, hygienia 

- syöminen, juominen, nukkuminen 

- lukeminen 

- (harrasteluonteinen) opiskelu 

- TV:n/videoiden katselu, radion kuuntelu 

- urheilu, liikunta, pelit, leikit 

- askartelu, korjaustyöt 

- yhdistystoiminta 

- matkailu, autoilu 

- teatteri, konsertit 

- elokuvat 

- ravintolat 

B3: Uskonnollinen 

- Raamatun ja muun hengellisen kirjallisuuden lukeminen 

- rukoileminen 

- jumalanpalveluksissa käyminen 

 

 

4.3 Elämäntapa ja elämänhallinta 

 

Elämäntapa on monitulkintainen käsite ja usein tutkijat käyttävät sekaisin elämäntavan ja 

elämäntyylin (life style) käsitteitä (Savolainen 1993, 60). Elämäntavan ja elämäntyylin 

käsitteet voidaan kuitenkin erottaa toisistaan määrittelemällä elämäntapa ennen kaikkea 
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jokapäiväiseen elämään, kuten työhön ja vapaa-aikaan, liittyvien toimintojen ja 

asenteiden eli dispositioiden kokonaisuudeksi. Yksilön elämäntapaa muokkaavat 

voimakkaasti hänen elinolonsa, kulttuurinen taustansa, sosiaalinen ryhmänsä sekä hänen 

elämänhistoriansa. Yksilön elämäntapa kytkeytyykin usein vahvasti tiettyyn 

viiteryhmään ja siihen liittyvään identiteettiin: voidaan puhua esimerkiksi tietyn 

sukupolven, sosiaaliluokan, kylän tai nuorisoryhmän elämäntavasta. Toisaalta yksilö 

muokkaa elämäntapaansa myös omien valintojensa kautta. Yksilön elämäntapaa koskevia 

valintoja ohjaavien pääperiaatteiden kokonaisuutta kutsutaan habitukseksi. Elämäntyyli 

voidaan taas käsittää elämäntapaa pintapuolisempana, esimerkiksi kulutukseen tai 

pukeutumiseen, liittyvänä ilmiönä, siinä missä elämäntapa ilmentää syvempiä yksilön 

toimintoja ja arvostuksia (Roos 1986, 37-40; Roos 1990, 477, 481.) Elämäntapaan ja 

elämäntyyliin läheisesti liittyvä käsite on myös elämänfilosofia. Elämänfilosofia l la 

tarkoitetaan yksilön henkilökohtaisia arvoja, joiden mukaan hän toimii riippumatta 

muiden ihmisten mielipiteistä. Elämäntyyli taas muokkautuu nimenomaan muiden 

ihmisten arvostusten mukaan, jotta yksilö sopeutuisi sosiaaliseen maailmaan. 

Elämänfilosofia määrittelee siis yksilön henkilökohtaista ja elämäntyyli hänen sosiaalista 

identiteettiään. (Kamler 1984, 69-71.) 

 

Elämänhallinta ja elämäntapa liittyvät kummatkin keinoihin, joilla yksilö järjestää 

elämänsä mielekkääseen järjestykseen. Elämäntapa viittaa tämän elämänjärjestyksen 

rakenteelliseen puoleen eli yksilön sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen rakenteiden 

puitteissa tekemien valintojen kokonaisuuteen, kun taas elämänhallinta viittaa sen 

toiminnalliseen puoleen (Savolainen 1993, 73-74). Ihminen on järjestänyt maailman 

kognitiivisesti tiettyyn järjestykseen (Karvonen 1992, 162-163) ja koko ihmisenä 

olemista voidaan luonnehtia sitoutumisella yksilölle merkityksellisten asioiden 

järjestyksessä ylläpitämiseen (Karvonen 1992, 135-136). Tuttua ja ennustettavaa 

elämänjärjestystä voivat kuitenkin järkyttää odottamattomat muutokset, jotka voivat 

aiheuttaa yksilölle turvattomuuden, hämmennyksen ja ahdistuksen tunteita (Karvonen 

1992, 162-164). Elämänhallinnan perimmäinen tarkoitus on varmistaa elämäntavan 

jatkuvuus. Jos elämän rakennuspalikat ovat järjestyksessä ja sopusoinnussa yksilön 

elämänhallinnallisen kognitiivisen ajatusmallin mukaan, sujuu elämänhallinta rutiinil la. 

Jos elämän rakennuspalikat taas joutuvat epäjärjestykseen ja ovat ristiriidassa 
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elämänhallinnallisen ajatusmallin kanssa, muuttuu elämänhallinta 

ongelmanratkaisutilanteeksi, jolla pyritään palauttamaan takaisin rakennuspaliko iden 

järjestys ja sopusointuisuus elämänhallinnallisen ajatusmallin kanssa. (Savolainen 1993, 

73-75). 

 

Kuviossa 2 esitetty Savolaisen (1993, 129) malli havainnollistaa muuttujia, jotka voivat 

vaikuttaa arkielämän tiedonhankintaan elämäntavan ja elämänhallinnan kontekstissa.  

Nuolet osoittavat kunkin muuttujan vaikutuksen suunnan. Elämäntavan ja 

elämänhallinnan välillä huomataan olevan vuorovaikutus: yksilön elämäntapa ohjailee 

omalta osaltaan elämänhallinnan keinoja, joiden tarkoituksena on vastavuoroisesti turvata 

elämäntavan järjestys ja säilyvyys (Savolainen 1993, 73-74). (Kuvio 2.) 
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Kuvio 2. Arkielämän tiedonhankinnan tutkimuksen keskeiset muuttujat (Savolainen 1993, 

129). 

 

Kuviossa 2 esitetyn arkielämän tiedonhankinnan mallin oikeassa laidassa ovat yksilön 

resursseihin ja muihin taustatekijöihin liittyvät muuttujat, jotka vaikuttavat sekä yksilön 

elämäntavan muodostumiseen että elämänhallinnallisiin keinoihin. Yksi näistä 

kontekstitekijöistä on yksilön maailmankuva eli orientaatio: yksilön omaksumien arvojen 

ja merkitysten eli skeemojen kokonaisuus. Skeemat ovat yksilön aiemman tietovarannon 

ja kokemusten pohjalta syntyneitä käsityksiä arkielämästä, jotka suuntaavat eli 

orientoivat hänen toimintaansa arkielämässä ja siinä toimivaa tiedonhankintaa. Yksilöllä 

on tapana keskittää huomionsa vain suhteellisen kapeaan viipaleeseen koko arkielämän 
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valtavasta laajuudesta ja luovia arkielämän haasteista läpi enimmäkseen hyviksi todetuin, 

rutiininomaisin keinoin. (Savolainen 1993, 53-55.) Muita elämäntavan muodostumiseen 

ja elämänhallinnan keinojen määräytymiseen vaikuttavia muuttujia ovat yksilön 

aineellinen, sosiaalinen ja henkinen (eli tiedollinen) pääoma sekä elämäntilanne 

(Savolainen 1993, 128). 

 

Elämänhallinnan tyylillä tarkoitetaan yksilön tapaa toimia arkielämän ongelmatilanteissa . 

Savolaisen (1993, 80) elämänhallinnan prosessikuvaus perustuu Nurmen ja Salmela-

Aron (1992, 26) toiminta- ja ajattelustrategioiden prosessikuvauksen malliin. Tässä 

Savolaisen mallissa luetellut neljä elämänhallinnan tyyliä määrittyvät kahden 

ulottuvuuden kautta. Kuten Nurmen ja Salmela-Aron mallissa, myös Savolaisen 

mallissa ”optimismi-pessimismi”-ulottuvuus kuvaa yksilön optimistista tai pessimist istä 

suhtautumista ongelmatilanteen ratkaisemisen mahdollisuuksiin. Savolainen on lisännyt 

malliinsa myös ”kognitiivinen-affektiivinen”-ulottuvuuden, joka kuvaa yksilön tapaa 

lähestyä arkielämän ongelmatilannetta: kognitiivinen orientoituminen korostaa enemmän 

järkeen perustuvaa toimintaa, affektiivinen orientoituminen taas tunteita ja mielialoja.  

(Savolainen 1993, 78-85.) 

 

”Elämäsuunnitelma” on tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa, johon kuuluvat yksilön 

erinäiset arkipäivän projektit.  Arkipäivän projektit antavat kontekstin yksilön toiminna lle 

ja ne voivat vaihdella kestoltaan aina lyhyistä koko elämän ajan kestäviin projekteihin. 

Esimerkkejä yksittäisistä, yksilön toimintoja ohjaavista projekteista ovat esimerk iks i 

kotityöt, raskausaika, uudelle paikkakunnalle muuttaminen tai päivittäisten 

uutistapahtumien seuraaminen.  (Savolainen 2008, 53-54.) Kuten kuviosta 2 nähdään, 

arkipäivän projektien yhteydessä voi nousta esille erinäisiä tiedonhankintaa ja 

ongelmanratkaisua vaativia ongelmatilanteita. Yksilön elämänhallinnan tyyli vaikuttaa 

siihen, miten hän suhtautuu arkielämän projekteihinsa ja arkielämässään vastaan tuleviin 

ongelmatilanteisiin: onko hän optimistinen vai pessimistinen ongelmatilanteen 

ratkaistavuuden suhteen ja lähestyykö hän ongelmaansa järki- vai tunnepohjaisesti. 

 

Ongelmatilanteeseen liittyvät tilannetekijät, esimerkiksi ajanpuutteesta johtuva asian 

kiireellisyys, vaikuttavat toimintaan, johon yksilö ryhtyy ongelman ratkaisemiseks i. 
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Ongelmanratkaisutoimintaan eli tiedonhankinnan toimintoihin (tiedonhankinta, tiedon 

käyttö) vaikuttavat myös edellä mainittu elämänhallinnan tyyli ja mallin oikeaan laitaan 

sijoitetut yleisesti elämänhallinnan osa-alueisiin vaikuttavat kontekstitekijät: esimerk iks i 

yksilön arvot ja merkitykset eli skeemat, aiemman tietämyksen ja kokemuksen pohjalta 

muodostetut toimintamallit, ohjaavat yksilön valintoja hyviksi todetuista tai 

hyväksyttävistä tiedonlähteistä. (Savolainen 1993, 53-55, 130.) 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 

 

Tämä tutkimus on perusluonteeltaan kvalitatiivinen (eli laadullinen) ja edustaa ihmisten 

kokemusmaailmaa tutkivaa fenomenologis-hermeneuttista tutkimusperinne ttä.  

Tutkimuksessa on kuitenkin runsaasti myös kvantitatiivisia (eli määrällisiä) piirte itä 

monivalintakysymysten muodossa. Kyselyssä on monivalintakysymysten lisäksi 

runsaasti avoimia kysymyksiä, joissa tutkimushenkilöiden on mahdollista omasanaises t i 

kertoa kokemuksistaan ja mielipiteistään. Näitä avoimiin kysymyksiin annettuja 

vastauksia käydään läpi sisällönanalyysin keinoin. 

 

 

5.1 Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusperinne 

 

Fenomenologia on ihmisen kokemusmaailmaan keskittyvää tutkimusta. Luonnontiete il le 

tyypilliseen objektiivisuuteen pyrkimisen sijasta fenomenologisissa tutkimuks issa 

tiedostetaan sekä tutkittavan että tutkijan omien subjektiivisten kokemusten merkitys 

tutkittavan ilmiön analyysiin. Fenomenologisen näkemyksen mukaan luonnontiete itä 

hallitseva ”mekanistinen näkökulma” eli se, että luonnossa esiintyvät ilmiöt ovat 

selitettävissä matemaattisesti esimerkiksi fysiikan tai kemian avulla, on pohjimmiltaan 

ihmisluomus, ihmisen omaa tulkintaa todellisuudesta. (Huhtinen & Tuominen 2020, 296-

307.) 

 

Objektiivisuuden sijasta fenomenologiassa puhutaan intentionaalisuudesta eli 

tarkoituksellisuudesta. Ihmisen toimintaa määrittelee jokin tarkoitus: hän tarkastelee sekä 

arvottaa todellisuutta omien kokemustensa, arvostustensa ja uskomustensa pohjalta. 

Ihminen antaa todellisuudessa oleville elementeille merkityksiä sen mukaan, miten ne 

palvelevat hänen tarkoitusperiään ja tavoitteitaan (Huhtinen & Tuominen 2020, 296-307; 

Laine 2018). 

 

Merkitykset syntyvät ja muokkautuvat yhteisössä, subjektien välisessä eli 

intersubjektiivisessa kanssakäymisessä. Kulttuuri, jossa ihminen elää, vaikuttaa vahvasti 

myös hänen merkitysmaailmaansa. Saman kulttuurin sisällä elävät ihmiset jakavat 
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samanlaisiin, jaettuihin kokemuksiin perustuvia merkityksiä. Toisaalta ihmisillä on myös 

henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuvia merkityksiä, joita voi olla vaikea pukea 

sanoiksi muille. Yhteisön vaikutus merkitystodellisuuden rakentumiseen täytyy ottaa 

huomioon sekä tutkimushenkilöiden että tutkijan kohdalla: myös tutkijan oma 

merkitystodellisuus on rakentunut ympäröivän yhteisön ja toisaalta myös omien 

kokemusten, arvostusten ja uskomusten pohjalle. Vaikka laajemman yhteisön vaikutus 

yksilön merkitystodellisuuteen on hyvä tiedostaa, ei fenomenologis-hermeneutt isen 

tutkimuksen tarkoituksena ole kuitenkaan tehdä yleistäviä johtopäätöksiä tietyn yhteisön 

yksilöiden kokemuksista induktiivisen päättelyn kautta. Jokainen ihminen on oma 

yksilönsä omine ainutlaatuisine merkitystodellisuuksineen. Fenomenologis -

hermeneuttinen tutkija on kiinnostunut dokumentoimaan ja analysoimaan myös yhteisön 

sisällä esiintyviä poikkeustapauksia. Kokemustodellisuuden subjektiivisuus yksilöstä 

riippuen korostuu, kun tarkastellaan samaa ympäristöä tai tilannetta eri yksilöiden 

näkökulmasta: esimerkiksi kokemukset kouluympäristöstä ovat hyvinkin erilaiset 

opettajan ja oppilaan näkökulmista. (Laine 2018.) 

 

Tutkittavaa ilmiötä, tämän tutkimuksen kohdalla kristittyjen tiedonhankintaa rukouksen 

kautta, lähdetään tarkastelemaan tutkimushenkilöiden oman kokemustodellisuuden 

kautta. Rukouksen kautta tapahtuvan tiedonhankinnan tutkimuksessa fenomenologinen 

lähestymistapa on avainasemassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole tehdä 

objektiivisuuteen pyrkiviä johtopäätöksiä rukouksen vaikutusten ”todellisesta luonteesta”, 

vaan kartoittaa rukoilijoiden omasanaisia kokemuksia. 

 

Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa fenomenologinen puoli kohdistuu 

ihmisten kokemusmaailman tutkimiseen, kun taas hermeneuttinen puoli keskittyy 

ihmisten välisen kommunikaatiomaailman tutkimiseen: miten esimerk iks i 

haastattelututkimuksessa tutkimushenkilön kokemukset välittyvät tutkija lle. 

Hermeneuttisen analyysin kohteena ovat ilmaisut. Erityisesti haastattelututkimuksessa 

haastattelija voi kiinnittää huomiota sanallisten ilmaisujen lisäksi muihin yksityiskohti in, 

joilla ihmiset välittävät viestejä, kuten ruumiinkieleen. Hermeneuttis- fenomenologisessa 

tutkimuksessa on kaksi tasoa: tutkimushenkilön oma, sanoiksi puettu ilmaisumuoto sekä 
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tutkijan analyysin tulos, jossa hän tematisoi ja sanoittaa oman tutkimusalansa termein 

ensimmäisen tason ilmaisumuodon. (Laine 2018.) 

 

Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimusperinteessä tärkeää on ymmärtää tutkijan ja 

tutkittavan ilmiön välinen suhde. Luonnontieteissä on yleisesti ihanteena, että tutkija 

pyrkii tutkimaan ilmiötä mahdollisimman objektiivisesti, irrallisena ja ulkopuolisena 

tekijänä tutkittavasta ilmiöstä. Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimusperinteessä 

tutkija ymmärretään enemmän tai vähemmän osaksi samaa yhteisöä kuin tutkittava ilmiö 

ja tutkimukseen osallistuvat tutkimushenkilöt: tutkija ja tutkimushenkilöt jakavat 

enemmän tai vähemmän samankaltaisia kaikille ihmisille tai tietylle kulttuuripiir il le 

tyypillisiä kokemuksia. Tutkijalla on tutkittavasta ilmiöstä jokin esiymmärrys eli omiin 

arkikokemuksiin perustuvia havaintoja sekä tutkittavaan ilmiöön liittyviä tieteellis iä 

teoreettisia viitekehyksiä ja aiempien tutkimusten tuloksia. (Laine 2018.) 

 

Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimusperinteessä puhutaan ”hermeneuttisesta 

kehästä”, jossa tutkijan on jatkuvasti reflektoitava näitä aiempia ennakkokäsityksiään ja 

niiden vaikutusta tutkimushenkilöiden ilmaisujen tulkintaan. Tutkimusaineistoa eli 

tutkimushenkilöiden ilmaisuja analysoidessaan tutkija tekee omaan esiymmärrykseen 

perustuvia välittömiä ja spontaaneja tulkintoja näiden ilmaisujen merkityksistä, joista 

hänen on kuitenkin välillä etäännyttävä ja tarkasteltava niitä eri näkökulmasta. 

Käymällä ”dialogia” tutkimusaineiston kanssa ja reflektoidessaan omia tulkintojaan 

tutkija pyrkii yhä tarkemmin ymmärtämään, mikä on tutkimushenkilöiden käyttämien 

ilmaisujen todellinen merkitys. (Laine 2018.) 

 

 

5.2 Kyselytutkimus 

 

Tässä tutkimuksessa Suomen kristillisten yhteisöjen jäsenten rukoukseen liittyvää 

tiedonhankintaa kartoitettiin verkkokyselyllä. Kysely toteutettiin Webropol-

kyselytyökalulla 21.4.-31.5.2021 välisenä aikana. Kysely oli tarjolla suomeksi, ruotsiksi 

ja englanniksi. Linkki verkkokyselyyn lähetettiin Suomen Ekumeenisen Neuvoston 

jäsenkunnasta (Suomen Ekumeeninen Neuvosto 2020) valittujen kristillisten yhteisöjen 
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yhdyshenkilöille (esimerkiksi viestintävastaavalle). He vuorostaan jakoivat linkkiä 

yhteisönsä keskuudessa, esimerkiksi yhteisön Facebook-sivulla, verkkosivujen 

uutishuoneella tai sähköpostilistalla. 

 

Tämänkaltaisessa ihmisten mielipiteitä ja kokemuksia kartoittavassa tutkimuksessa 

toinen mahdollinen tutkimusmenetelmä olisi haastattelu, jolla eittämättä on tiettyjä etuja 

kyselyyn nähden. Kysely ei mahdollista yhtä sujuvaa vuorovaikutusta tutkijan ja 

tutkimushenkilöiden välillä kuin haastattelu. Esimerkiksi jos tutkimushenkilö ei ymmärrä 

tiettyä kysymystä tai hän ymmärtää sen väärin, on kysymystä helpompi selventää ja 

tarkentaa haastattelun aikana toisin kuin kyselyssä (Tuomi & Sarajärvi 2018). 

Tutkimukseni tavoitteena on kuitenkin saada mahdollisimman kattava yleiskuva 

suomalaisten kristittyjen rukouskäytännöistä eli mahdollisimman suuren vastaajamäärän 

kerääminen on yksi prioriteeteista, mihin verkkokysely on huomattavasti aikaa ynnä 

muita resursseja säästävämpi vaihtoehto kuin haastattelu. 

 

Pyrin keräämään kyselylläni kvantitatiivisen (eli määrällisen) aineiston lisäksi 

kvalitatiivista (eli laadullista) aineistoa. Strukturoidun kyselyn käyttäminen 

kvalitatiivisen aineiston keräämiseen on harvinaista, mutta jätin kyselyyn runsaasti 

avoimia kysymyksiä, joihin kyselyyn vastaajilla oli mahdollisuus kuvailla omin sanoin 

rukouskäytäntöjään. Avoimienkin kysymysten vastauksia voidaan kuitenkin analysoida 

kvantitatiivisesti etsimällä vastauksista tiettyjä teemoja ja luokittelemalla ne (Valli 2010, 

126) tai luokittelemalla vastaajia heidän vastaustensa perusteella (Tuomi & Sarajärvi 

2018). Tarkoituksenani on löytää kyselyn avoimista vastauksista toistuvia teemoja ja 

ilmaisuja. 

 

Kyselyssä tarjotaan myös valmiita vastausvaihtoehtoja yleisistä teemoista tai 

käytännöistä, esimerkiksi rukousaiheista, joiden oletan kuuluvan myös vastaajien 

rukouselämään. Valmiiden vastausvaihtoehtojen tarkoituksena on myös osaltaan valottaa 

vastaajille, mitä haen takaa kysymyksilläni ja tukea heitä pohtimaan omia 

rukousaiheitaan ja -käytäntöjään, joista he voivat kertoa tarkemmin ja laajemmin 

avoimissa vastauksissa. 
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Kysely on keskeinen menetelmä survey-tutkimuksessa. Survey-tutkimuksessa 

tutkimushenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta. Aineistoa 

kerätään standardoidusti, mikä tarkoittaa sitä, että tutkittavan otoksen vastaajilta kysytään 

kaikilta samat kysymykset samassa muodossa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, 188). 

Kyselyssä kysymyksiä ei siis muotoilla ja kohdisteta tietylle, yksittäiselle henkilö l le , 

kuten esimerkiksi haastattelututkimuksessa, vaan tutkija laatii sarjan kysymyksiä, 

kyselylomakkeen, jonka kaikki kyselyyn vastaavat täyttävät, jolloin kysymysten 

muotoilu on samanlainen kaikille vastaajille. Tutkijan täytyykin olla huolell inen 

kyselynsä kysymysten muotoilemisessa, etteivät kyselyyn vastaavat ymmärtäisi väärin 

kysymysten tarkoitusta ja tutkimustulokset vääristyisi tämän johdosta (Valli 2010, 103-

104). 

 

 

5.2.1 Otanta 

 

Kyselytutkimuksen vastaajia etsittiin Suomen suurimpien kristillisten yhteisöjen 

keskuudesta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on Suomen kristillisten kirkkojen 

ja järjestöjen yhteistyöelin, joka hyväksyy jäsenikseen ”Suomessa toimivat kirkot ja 

kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja 

Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä 

kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi” (Suomen 

Ekumeeninen Neuvosto, 2020). Vastaajia pyrittiin etsimään pääasiassa SEN:oon 

kuuluvista kirkoista ja yhteisöistä. On kuitenkin otettava huomioon myös, etteivät kaikki 

SEN:n määritelmän täyttävät ja kristillisiksi luettavat yhteisöt kuulu SEN:oon: 

esimerkiksi yhteensä suomenkielisiin helluntaiseurakuntiin kuului vuoden 2020 lopulla 

44 371 jäsentä (Suomen Helluntaikirkko 2021a) ja Suomen Helluntaikirkon seurakuntiin 

kuului 31.1.2021 yhteensä 12 293 henkilöjäsentä (Suomen helluntaikirkko 2021b), mikä 

tarkoittaa, että vain noin 27,7 prosenttia kaikista suomenkielisten helluntaiseurakuntien 

jäsenistä kuuluu SEN:n jäsenkunnassa olevaan Suomen Helluntaikirkkoon. Lisäksi on 

olemassa kristityiksi identifioituvia henkilöitä, jotka eivät ole minkään uskonnollisen 

järjestön tai yhteisön jäseniä eivätkä halua assosioida itseään järjestäytyneen uskonnon 

kanssa. 



46 
 

 

 

5.2.2 Kyselylomake 

 

Kyselyyn etsittiin vastaajia laajasta kirjosta erilaisia kristillisiä kirkkoja ja suuntauks ia, 

joiden jäsenillä voi olla hyvinkin suuria eroja käytännön rukouselämässä. Siksi katso in 

parhaaksi, että kyselyssä jätettiin riittävästi sijaa vapaamuotoisille kysymyksille, joissa 

vastaajat voivat omasanaisesti kertoa omista henkilökohtaisista rukouskäytännöistään. 

Tämänkaltaisesta kvalitatiivisesta aineistosta on vaikeampi tehdä täsmällisiä analyyseja 

kyselyn kvantitatiivisen aineiston tapaan, mutta ihanteellisessa tilanteessa 

vapaamuotoisten kysymysten vastauksista löytyy toistuvia teemoja, joista voi tehdä 

yleistyksiä vastaajien rukouskäytännöistä. Kaiken kaikkiaan vapaamuotoisten 

kysymysten vastauksista kerätty kvalitatiivinen aineisto tukee strukturoitujen kysymysten 

numeerista aineistoa. 

 

Kysymysten muotoilussa pyrin ennen kaikkea keskittymään vastaajien 

rukouskäytäntöihin ja -aiheisiin, en niinkään siihen, minkälaista korkeampaa voimaa 

vastaajat rukoilevat tai tämän korkeamman voiman olemassaolon kysymykseen. Koska 

tutkimukseni kohdistuu ennen kaikkea kristittyihin, voisi kuitenkin olettaa, että 

suurimmalle osalle vastaajista tämä korkeampi voima on nimenomaan kristinuskon 

Jumala. Kyselylomakkeen rakenne ja kysymykset ovat nähtävillä liitteessä A. 

 

Kyselylomakkeen vastaajien taustatietoja kartoittavassa osiossa tiedustellaan vastaajan 

ikää, sukupuolta sekä uskonnollista yhdyskuntaa (kysymykset 1, 2 ja 3). Koska vastaajia 

haetaan ennen kaikkea Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) jäsen- ja 

tarkkailijakirkkojen jäsenistä, on kyselyssä valmiina vastausvaihtoehtoina SEN:n 11 

jäsenkirkkoa ja 5 tarkkailijakirkkoa. Suomen evankelis- luterilaisen kirkon valinnee lle 

vastaajalle ilmestyy myös kysymys herätysliikkeestä (kysymys 4), jos hän kuuluu 

johonkin viidestä kirkon sisäisestä herätysliikkeestä. Vastausvaihtoehtoihin on lisätty 

myös vaihtoehto ”Muu helluntaiyhteisö tai -seurakunta”. Vastaajalla on myös 

mahdollisuus antaa omasanainen vastauksensa uskonnollisesta yhdyskunnastaan, jos 
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mikään valmis vastausvaihtoehto ei sovi hänen kohdalleen tai jos hän haluaa muuten 

tarkentaa vastaustaan. 

 

Uskonnollisen yhdyskunnan kysymyksessä on vastaajille annettu mahdollisuus valita 

useampi vaihtoehto. Käytännöt siitä, voiko henkilö olla samanaikaisesti useamman kuin 

yhden yhdyskunnan jäsen, vaihtelevat yhdyskunnittain ja tapauskohtaisesti niin paljon, 

että katson helpoimmaksi ratkaisuksi sallia vastaajan valita itse hänen kohdalleen 

sopivimmat vaihtoehdot. Voi olla myös mahdollista, että vaikka vastaaja olisi 

väestörekisterissä merkitty tietyn yhdyskunnan jäseneksi, osallistuu hän kuitenkin 

aktiivisemmin jonkin toisen yhdyskunnan toimintaan ja/tai identifioituu kyseiseen 

yhdyskuntaan enemmän kuin ”viralliseen” yhdyskuntaansa.  

 

Rukouselämää kartoittavassa osiossa kysytään, kuinka usein vastaaja rukoilee (kysymys 

5). Kysymys ja sen vastausvaihtoehdot ovat muotoiltu Kirkon tutkimuskeskuksen (2015, 

27) tekemän Gallup Ecclesiastica 2015 -kyselyn mukaan. Lisäksi osiossa kysytään, 

kuinka tärkeäksi osaksi elämäänsä vastaaja kokee rukouksen ja uskonnon ylipäätänsä 

viisiportaisella Likert-asteikolla (hyvin tärkeä - ei yhtään tärkeä) (kysymykset 6 ja 7). 

 

Kyselyn kolmannessa osiossa kartoitetaan rukousaiheita eli minkälaisia aiheita vastaaja 

esittää rukouksissaan (kysymys 8) ja kysytään, minkälaisiin ongelmiin hän hakee apua 

rukouksen kautta (kysymys 9). Osion lopussa annetaan vastaajalle mahdollisuus kertoa 

omin sanoin omasta rukouselämästään ja -tavoistaan (kysymys 10). Rukousaihe ita 

koskevan kysymyksen vaihtoehdot (kysymys 8) perustuvat tätä tutkimusta varten 

kehitettyyn rukoustyypittelyyn, joka perustuu Ison Raamatun tietosanakirjan (1991, 250-

251) ja Hammanin (2020) esittämiin rukoustyyppeihin: anomus- tai pyyntörukous, 

kiitosrukous, ylistysrukous, esirukous, meditatiivinen eli mietiskelevä rukous, 

seurakunnan yhteinen rukous, katumusrukous sekä Jumalan kanssa yhteyteen pyrkivä 

rukous. Kysymyksillä 8 ja 9 on tarkoitus kartoittaa, minkä arkielämän osa-alueista ja 

toiminnoista (Savolainen 1993, 17-21) vastaajien rukousaiheet ja arkielämän 

ongelmatilanteet nousevat, minkä pohjalta voidaan määritellä tarkemmin kristittyjen 

tiedontarpeita. 
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Kyselyn neljännessä osiossa kartoitetaan vastaajan kokemuksia ja mielipite itä 

rukousvastauksista: kokeeko vastaaja, että hänen rukouksiinsa on vastattu tai niistä on 

ollut hyötyä hänelle (kysymykset 11 ja 12). Osiossa kysytään myös vastaajan 

henkilökohtaista mielipidettä kolmeen väitteeseen rukouksen vaikutuks ista 

terveydenhoidossa viisiportaisella Likert-asteikolla (täysin samaa mieltä - täysin eri 

mieltä) (kysymys 13). Kysymyksessä 13 esitetyt väitteet perustuvat täydentävien ja 

vaihtoehtoisten hoitojen eli CAM-hoitojen käyttöä kartoittavassa tutkimuksessa 

(Vuolanto, Kemppainen, Kemppainen & Nurmi 2020, 47-48) analysoidun 

Taloustutkimuksen kyselyn kysymyksiin ”Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne 

sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia?” ja ” ”Miten paljon hoidoista, 

joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?”. Taloustutkimuksen 

kysymysten vaihtoehdoissa listattiin erilaisia hoitomuotoja ja -keinoja, joista yksi oli 

rukous, mutta tässä kyselyssä pyydetään antamaan mielipide nimenomaisesti rukouksen 

parantavasta vaikutuksesta ja sen avusta paranemisprosessissa: ”Rukouksen avulla voi 

parantaa sairauksia” ja ”Rukous voi auttaa potilaan paranemisessa”. ”Rukous voi auttaa 

kivunlievityksessä”-väitteellä kartoitetaan vastaajien mielipiteitä rukouksen 

vaikutuksista kivunhoidossa, mikä on myös paljon tutkittu aihe lääketieteessä (Andersson 

2008; Dezutter, Wachholtz ja Corveleyn 2011; Jegindø, Vase, Skewes, Terkelsen, 

Hansen, Geertz, Roepstorff & Jensen 2013; Elmholdt, Skewes, Dietz, Møller, Jensen, 

Roepstorff, Wiech & Jensen 2017; Meints, Mosher, Rand, Ashburn-Nardo & Hirsh 2018). 

Osion lopussa vastaajalla on mahdollisuus kertoa omin sanoin saamistaan 

rukousvastauksista ja rukouksen vaikutuksesta elämässään (kysymys 14). 

 

Rukousvastauksia ja sen vaikutuksia koskevassa osiossa kysytään myös vastaajan 

kokemista rukoukseen liittyvistä tuntemuksista, joista vastaaja pystyy 

monivalintavaihtoehtojen (kysymys 15) lisäksi kertomaan tarkemmin omin sanoin 

avoimessa vastauskentässä (kysymys 16). Michelsin (2012, 24) haastattelemat 

baptistiseurakunnan johtajat kuvailevat rukouksen affektiivisia ja kognitiivis ia 

vaikutuksia: rukous tuo heille mielenrauhaa ja viisautta sekä suuntaa päätöksentekoon. 

Kysymysten 15 ja 16 tarkoituksena on selvittää, minkälaisia tuntemuksia vastaajat 

kokevat rukouksen yhteydessä. 
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Kyselyn viimeisessä osiossa kartoitetaan myös eri tiedonlähteiden tärkeyttä vastaajan 

uskonnollisessa tiedonhankinnassa ja minkälaisia tiedonlähteitä vastaaja hyödyntää 

etsiessään vastauksia uskonnollisiin tai hengellisiin kysymyksiinsä. Vastaajaa kehotetaan 

arvioimaan valmiita vastausvaihtoehtoja viisiportaisella Likert-asteikolla (hyvin tärkeä - 

ei yhtään tärkeä) (kysymys 17), minkä lisäksi vastaaja pystyy kertomaan omin sanoin 

tarkemmin hyödyntämistään tiedonlähteistä (kysymys 18). Näiden kysymysten 

vastauksia on tarkoitus verrata erityisesti informaatiotutkimuksen aiempien tutkimusten 

tuloksiin. Informaatiotutkimuksessa uskonnollisten johtajien tiedonhankintaa koskevissa 

tutkimuksissa tutkimushenkilöt nostavat usein Raamatun ja rukouksen tärkeimmiks i 

tiedonlähteiksi (Michels 2009, 170-171; Michels 2012, 20-21) ja myös Pyhä Henki 

mainitaan tiedonlähteenä (Roland 2007, 61-62), jonka puoleen käännytään paaston ja 

rukouksen kautta (Matsveru 2015, 158). Kysymyksen 17 avulla pyydetään vastaajia 

arvottamaan tiedonlähteitä tärkeysjärjestykseen. Raamattu on muusta kirjallisuudesta 

erillinen vaihtoehto, jotta erityisesti sen arvostusta muihin tiedonlähteisiin nähden 

pystyttäisiin arvioimaan. Myös rukous on yksi valmiista vastausvaihtoehdoista, mutta 

vastaajilla on myös mahdollisuus kertoa tarkemmin käyttämistään tiedonlähteistään 

avoimessa vastauskentässä. Kuten edellä mainituista uskonnollisten johtajien 

tiedonhankinnan tutkimuksista on selvinnyt, uskonnolliseen tiedonhankintaan voi liittyä 

laaja kirjo sekä formaaleja että informaaleja lähteitä Raamatun ja rukouksen lisäksi. 

 

Olin varannut tässä tutkimuksessa mahdollisuuden hyödyntää kyselyn lisäksi myös 

haastattelumenetelmää. Mahdollisten henkilökohtaisten haastattelujen varalta sisällyt in 

kyselyn loppuun vapaaehtoisen henkilötietolomakkeen (kysymys 19). Halukkaat 

vastaajat pystyivät jättämään yhteystietonsa (nimi, sähköpostiosoite ja/tai 

puhelinnumero). Koska kysymyksessä on arkaluontoisia henkilö- ja yhteystie toja 

käsittävää aineistoa, katsoin eettisimmäksi tutkimuskäytännöksi hävittää kyseiset tiedot 

heti tutkimusprojektin päätyttyä. En kuitenkaan lopulta katsonut tarpeelliseksi hyödyntää 

haastattelumenetelmää kyselyvastausten kattavuuden vuoksi, joten varsinkin tässä 

tapauksessa asianmukaisin toimenpide on hävittää kyseiset tiedot. Vastaajilla oli myös 

mahdollisuus kommentoida tai antaa palautetta kyselystä (kysymys 20). 
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5.3 Sisällönanalyysi 

 

Kyselyyn tulleita avoimien kysymysten vastauksia analysoidaan sisällönanalyys in 

menetelmin. Sisällönanalyysi on tutkimusaineiston analyysimenetelmä, joka sopii 

kaikenlaiseen laadulliseen tutkimukseen. Tuomi ja Sarajärvi (2018) jakavat 

sisällönanalyysin prosessin seuraavanlaisiin vaiheisiin, perustuen tutkija Timo Laineen 

kehittämään sisällönanalyysin malliin: 

 

1. Analyysin linjan valitseminen: mitä aiheita aineistosta eritellään, toisin sanoen 

mitkä aiheet ovat tutkimuksen kannalta keskeisimpiä 

2. Aineiston läpikäyminen: ennalta määrättyjen aiheiden ja teemojen merkitseminen 

sekä niiden erottaminen muusta aineistosta 

3. Varsinainen analyysi: luokittelu, teemoittelu tai tyypittely 

4. Yhteenveto 

 

Vaihetta 1, analyysin linjan valitsemista, ohjailevat tutkimuskysymykset ja valittu 

teoreettis-metodologinen näkökulma (Alasuutari 2011). Tutkimusaineiston keräämisen ja 

sen analysoimisen tarkoituksena voi olla hypoteesien testaaminen: pitävätkö hypoteesit 

paikkansa vai eivät. Toisaalta tutkijan päämääränä voi olla uusien hypoteesien 

keksiminen (Eskola 2018). Tietyn linjan valitsemisella ja siinä pitäytymisellä on 

kuitenkin myös merkittävä käytännön merkitys siltä kannalta, ettei tutkijan huomio lähde 

harhailemaan tutkimusaiheen kannalta epäolennaisiin asioihin ja ettei analyysi lähde 

rönsyilemään. Tutkimushenkilöiden vapaasanaisista kertomuksista voi eittämättä nousta 

monia kiinnostavia aiheita, mutta tutkijan tulisi malttaa mielensä ja erotella kertomuksista 

tutkimusaiheen kannalta olennaisimmat seikat ja keskittyä niihin. (Tuomi & Sarajärvi 

2018.) 

 

Vaiheessa 2 eli aineiston läpikäymisessä tutkija litteroi eli kirjoittaa puhtaaksi (jos 

kyseessä on äänitetty haastattelu) ja koodaa tutkimusaineistoa eli tutkimushenkilö iden 

vastauksia. Koodaamisessa merkitään tutkimusaineistosta tutkimusaiheen kannalta 

olennaisimmat kohdat. Aineistoon merkityt koodit toimivat tutkijalle muistiinpanoina ja 
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auttavat häntä hahmottamaan ja jäsentämään tutkimushenkilöiden vastauksia. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018.) 

 

Vaiheessa 3 eli varsinaisen analyysin vaiheessa tutkija jäsentää koodaamansa 

tutkimusaineiston luokkiin, teemoihin tai tyyppeihin. Lähestymistavan valintaan 

vaikuttaa se, pyritäänkö aineistosta hakemaan samankaltaisuuksia vai erilaisuuks ia.  

Luokittelu on edellä mainituista jäsennyksen muodoista yksinkertaisimpia. Tutkija jakaa 

koodaamansa aineiston luokkiin ja laskee, montako kertaa kukin luokka esiintyy 

tutkimusaineistossa. Luokittelu lähenee siis kvantitatiivista tutkimusta. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018.) 

 

Teemoittelussa tutkija pyrkii havaitsemaan tutkimushenkilöiden kertomuksissa esiintyviä 

teemoja ja nostamaan ne esille tutkimustuloksissa. Yhtenäisiä teemoja etsiessään ja 

niiden esittämisessä tutkimustuloksissa tutkijan on hyvä miettiä, missä määrin hän 

kuvailee löytämiään teemoja omin sanoin ja missä määrin olisi hyvä siteerata suoraan 

tutkimushenkilöiden ilmaisuja tutkijan oman analyysin tukemiseksi tutkimusraportissa.  

Toisaalta suorat lainaukset voivat vakuuttaa lukijaa tutkijan omien tulkintojen 

tarkkuudesta, mutta toisaalta liiallinen lainauksiin turvautuminen tekee helposti 

tutkimusraportista vain sitaattikokoelman, jättäen vähän tilaa tutkijan omalle tulkinna lle . 

Tyypittelyssä tutkija etsii tutkimusaineistosta samankaltaisia teemoja ja muodostaa niistä 

tyyppejä. Näiden tyyppien tarkoituksena on esittää lukijalle yhteenvedon omaisesti 

tutkimushenkilöiden vastauksissa esiintyviä tyypillisiä ilmaisuja. (Eskola & Suoranta 

1998.) 

 

Analyysissä hyödynnetty päättely voi olla induktiivista (yksittäistapauksista yleistyks iä 

tekevää), deduktiivista (yleistyksistä johdettuja yksittäistapauksia koskevia 

johtopäätöksiä) tai abduktiivista (johtopäätös johdetaan useamman tosiasiana pidetyn 

lähtökohdan perusteella) (Stanford Encyclopedia of Philosophy 2021). Analyysimuodon 

lähtökohtaa voidaan myös tarkastella aineiston ja teorian välisen suhteen näkökulmas ta : 

onko analyysimuoto aineistolähtöinen, teoriasidonnainen vai teorialähtöinen. 

Aineistolähtöisessä analyysissa teoriaa lähdetään muodostamaan aineiston pohjalta. 

Teoriasidonnaisessa analyysissa aineistoa tarkastellaan kytköksissä teoriaan, mutta 



52 
 

analyysi ei suoranaisesti pohjaudu tiettyyn teoriaan kuten teorialähtöisessä analyysiss ä. 

Teorialähtöisessä analyysissä hypoteesina on siis tietty teoria, jonka oikeellisuus todetaan 

tutkimusaineiston analyysin kautta. Teoriasidonnaisessa analyysissä teoria, esimerk iks i 

aiempien tutkimusten tulokset ja johtopäätökset, on lähinnä vain tutkimusaineiston 

analyysin tukena, mikä auttaa tutkijaa johtamaan omia johtopäätöksiään 

tutkimusaineistosta. (Eskola 2018.) Tämän tutkimuksen analyysimuotoa voidaan pitää 

teorialähtöisenä: tutkimusaineiston eli kyselyn vastausten analyysin tukena hyödynnetään 

aiempien tutkimusten tuloksia ja teoreettisia malleja, erityisesti Savolaisen (1993) 

arkielämän tiedonhankinnan mallia. 

 

 

5.5 Tutkimusaineisto ja kvantitatiivinen analyysi 

 

Määräaikaan mennessä verkkokyselyn kautta tuli yhteensä 199 täytettyä 

vastauslomaketta. Taulukossa 2 on eritelty kunkin kysymyksen vastaajien ja vastausten 

lukumäärä sekä kerrottu kunkin kysymyksen tyyppi ja otsikko. Valintakysymyksistä (eli 

kysymyksistä, joissa vastaaja voi valita vain yhden vaihtoehdon) sekä 

matriisikysymyksistä (joissa vastaajien pitää antaa mielipiteensä Likert-asteikolla ”täysin 

samaa mieltä-täysin eri mieltä”) kerättiin enimmäkseen kvantitatiivista eli määrällistä 

aineistoa, esimerkiksi kuinka suuri osuus vastaajista on naisia tai kuinka suuri osuus 

vastaajista on täysin samaa mieltä esitetyn väitteen kanssa. Monivalintakysymyksissä 

vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto ja lisäksi niissä oli mukana ”Muu, 

mikä?”-lisätekstikenttä, johon vastaaja pystyi kirjoittamaan omasanaisen vastauksen. 

Avoimissa kysymyksissä vastaajilla oli mahdollisuus kertoa omasanaisesti annetusta 

aiheesta (merkkirajoitus 1000 merkkiä). Monivalinta- ja avoimista kysymyksistä kerättiin 

kvantitatiivisen aineiston (tiettyjen ilmaisujen esiintymistiheyden) lisäksi kvalitatiivista 

eli laadullista aineistoa. 
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Taulukko 2. Kyselylomakkeen (Liite A) kysymykset ja niiden kysymystyyppi, otsikko, 

vastaajien lukumäärä, annettujen vastausten lukumäärä yhteensä sekä lisätekstikenttään 

annettujen vastausten lukumäärä. 

Kysymys 

(#) 

Kysymyksen 

tyyppi 

Kysymyksen otsikko Vastaajat (n) Vastaukset 

yhteensä (n) 

Lisäteksti-

kentän 

vastaukset 

(n) 

1 pakollinen, 

valinta 

Ikä 199 199 
 

2 pakollinen, 

valinta 

Sukupuoli 199 199 
 

3 pakollinen, 

monivalinta 

Uskonnollinen 

yhdyskunta 

199 206 2 

4 pakollinen (jos 

valinnut 

kysymyksessä 3 

evankelis-

luterilaisen 

kirkon), valinta 

Herätysliike 25 25 0 

5 pakollinen, 

valinta 

Kuinka usein rukoilet? 199 199 
 

6 pakollinen, 

valinta 

Kuinka tärkeä osa 

elämääsi rukous on? 

199 199 
 

7 pakollinen, 

valinta 

Kuinka tärkeä osa 

elämääsi uskonto on? 

199 199 
 

8 pakollinen, 

monivalinta 

Rukousaiheet 199 1033 47 

9 pakollinen, 

monivalinta 

Minkälaisiin ongelmiin 

haet apua rukouksen 

kautta? 

163 477 51 

10 vapaaehtoinen, 

avoin 

Lisätietoja 

rukouselämästä ja -

tavoista 

127 127 
 

11 pakollinen, 

valinta 

Koetko, että rukouksiisi 

on vastattu? 

199 199 
 

12 pakollinen, 

valinta 

Koetko, että rukouksesta 

on ollut hyötyä sinulle? 

199 199 
 

13 pakollinen, 

matriisi 

Rukouksen vaikutukset 

terveydenhoidossa 

199 199 
 

14 vapaaehtoinen, 

avoin 

Lisätietoja 

rukousvastauksista ja 

rukouksen vaikutuksista 

109 109 
 

15 pakollinen, 

monivalinta 

Rukouksen tuottamat 

tuntemukset 

199 749 39 

16 vapaaehtoinen, 

avoin 

Lisätietoja rukoukseen 

liittyvistä tuntemuksista 

83 83 
 

17 pakollinen, 

matriisi 

Uskonnolliset 

tiedonlähteet 

199 199 
 

18 vapaaehtoinen, 

avoin 

Lisätietoja uskonnollisista 

tiedonlähteistä 

75 75 
 

19 vapaaehtoinen, 

yhteystieto-

lomake 

Mahdollinen 

jatkohaastattelu 

71 71 
 

20 vapaaehtoinen, 

avoin 

Kommentteja, 

kysymyksiä? 

15 15 
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Kvantitatiivisessa analyysissä määrällisiä tutkimustuloksia raportoidaan suoria jakaumia 

tarkastelemalla ja ristiintaulukoinnilla. Ristiintaulukoinnissa rukousaiheita ja ongelmia, 

joihin vastaajat hakevat apua rukouksen kautta, tarkastellaan kirkkokuntakohtaises t i. 

Myös rukouksen tuottamia tuntemuksia tarkastellaan rukousaiheiden mukaisesti. 

 

Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysiä sovellettiin monivalintatehtävien lisätekstikentt i in 

sekä avoimiin kysymyksiin tulleisiin vastauksiin. Analyysi alkoi Webropolin kautta 

tulleiden vastauslomakkeiden numeroinnilla: näin jokaisella vastaajalla oli oma 

lukuarvonsa. Excelillä luotiin taulukko, jossa vastaajien lukuarvot kulkevat 

vasemmanpuolimmaisessa sarakkeessa. Ylimmällä rivillä kulkevat taas laskettavien 

luokkien nimet. Tämän jälkeen jokainen vastauslomake käytiin systemaattisesti läpi: 

lisätekstikentissä ja avoimissa vastauksissa esiintyvät ilmaisut korostettiin 

vastauslomakkeessa ja Excel-taulukkoon merkittiin rastilla, mihin luokkaan kuuluvia 

ilmaisuja kunkin vastaajan vastauslomakkeesta löytyi. Erilliseen Word-tiedostoon 

kerättiin ilmaisut ja mahdollisesti niiden asiayhteys. Näistä ilmaisuista koodattiin 

toistuvat, täsmällisemmät rukousaiheet. 

 

Taulukossa 3 on esimerkki viidestä vastauslomakkeesta, jotka on tyypitelty luokkiin. 

Tässä esimerkissä ei näy kaikkia analyysivaiheessa hyödynnettyjä luokkia, jotka 

hioutuivat ja mahdollisesti yhdistyivät analyysin aikana ennen lopullisen 

tutkimusraportin kirjoittamista. Tässä esimerkissä analysoidaan kysymyksiin 8 ja 10 

tulleita omasanaisia vastauksia: vastauslomakkeista lasketaan, montako kertaa kukin 

rukoustyyppi mainitaan.  

 

Taulukko 3. Tutkimusaineiston vastauslomakkeiden luokittelu kysymysten 8 ja 10 

omasanaisissa vastauksissa esiintyneiden rukoustyyppien mukaan. 

# anomys 

ja 

pyyntö 

kiitos ylistys esirukous meditatiivinen 

tai mietiskelevä 

liturginen syntien 

tunnustus 

mystinen 

yhteys 

Isä 

meidän 

1 x x       x 

2          
3 x x  x      
4  x      x  
5          
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Grafiikassa 1 näkyy pieni osa Word-tiedostoa, johon on kerätty vastauslomakke iden 

omasanaisia vastauksia rukoustyypeittäin. Vastauksesta korostetaan värikoodilla 

täsmällisempi rukousaihe, kuten esimerkissä maininnat ”mielenrauhasta” on merkitty 

turkoosilla värikoodilla ja maininnat ”viisaudesta” tai ”johdatuksesta” on merkitty 

keltaisella. Näin voimme siis määritellä esimerkiksi seuraavan vastauksen rukoustyyp in 

ja sen tarkemmat rukousaiheet: 

 

jos tiedossa jokin haasteellinen tapaaminen tai tehtävä niin rukoilen 

mielenrauhaa ja viisautta 

 

Edellä oleva vastaus on luokiteltu rukoustyyppiin ”anomus- ja pyyntörukous” ja siitä on 

tyypitelty ”mielenrauhaan” ja ”viisauteen” liittyviä rukousaiheita. 

 

Grafiikka 1. Vastauslomakkeissa esiintyneiden avoimien vastausten tyypitte lyä 

rukousaiheen mukaan. 

 

 

Tutkimustuloksissa kerrotaan tarkemmin havaituista luokista (esimerk iks i 

rukoustyypeistä) ja tyypeistä (esimerkiksi yksittäiset rukousaiheet). Lisäksi havaitut 

rukousaiheet ja -vastaukset luokiteltiin Savolaisen (1993, 17) arkielämän osa-alueiden 

mallin mukaisesti ammatilliselle, välttämättömälle ei-ammatilliselle, vapaaehtoiselle ei-

ammatilliselle tai uskonnolliselle osa-alueelle. 

 

Vaikka kyselytutkimus ei olekaan tyypillisin eikä kaikkein ihanteellisinkaan 

tutkimusmenetelmä fenomenologisessa tutkimuksessa, tutkimusaineiston laajuus (199 

vastaajaa) ja avoimiin kysymyksiin tulleiden omasanaisten vastausten pituus kompensoi 

ainakin jossakin määrin kyselytutkimuksen menetelmän rajoituksia. Tutkijana minun on 

kuitenkin muistettava olla lukematta liikaa ”rivien välistä” ja liittämättä kyselyn 

vastauksiin merkityksiä, jotka eivät heijastele vastaajien todellisia tarkoitusperiä. Tässä 
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on minun erityisesti otettava huomioon oma uskonnollinen vakaumukseni ortodoksina: 

vaikka melkein puolet vastaajista ovat ortodokseja, joiden kanssa minä jaan saman 

uskonnollisen kielen ja ajatusmaailman, on minun kuitenkin pyrittävä siihen, ettei tämä 

vakaumus vaikuta muita kirkkokuntia edustavien tutkimushenkilöiden vastausten 

tulkinnassa (Michels 2012, 19). Tämä ”sisäpiiriläisyyteni” toisaalta voi myös auttaa 

tulkintaprosessissa: vaikka en jakaisikaan kaikissa teologisissa kysymyksissä samoja 

näkemyksiä ei-ortodoksien kanssa, on meillä kuitenkin myös paljon samankalta is ia 

kokemuksia ja näkemyksiä kristillisessä viitekehyksessä (Roland & Wicks 2009, 253). 
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6 TULOKSET 

 

Vastaajien kokonaismäärä oli 199 kyselyn määräaikaan mennessä. Tässä luvussa 

tutkimustulokset esitellään kuudessa alaluvussa: vastaajien taustatiedot, rukouselämä, 

rukousaiheet, rukousvastaukset, rukouksen tuottamat tuntemukset ja uskonnolliset 

tiedonlähteet. 

 

 

6.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Vastaajien osuus jakautuu suhteellisen tasaisesti annettujen ikäluokkien kesken, 50-59-

vuotiaiden muodostaessa suurimman osuuden (20 %) vastaajista. Vastaajiin ei lukeutunut 

alle 18-vuotiaita tai yli 90-vuotiaita. (Taulukko 4.) 

 

Taulukko 4. Vastaajien ikäjakauma (n=199). 

Ikäluokka n % 

0-17 vuotta 0 0,0 

18-29 vuotta 21 10,5 

30-39 vuotta 33 16,6 

40-49 vuotta 37 18,6 

50-59 vuotta 40 20,1 

60-69 vuotta 34 17,1 

70-79 vuotta 32 16,1 

80-89 vuotta 2 1,0 

90-99 vuotta 0 0,0 

100 vuotta vai vanhempi 0 0,0 

Yhteensä 199 100,0 

 

Vastaajista 125 eli 62,8 prosenttia oli naisia ja 74 eli 37,2 prosenttia miehiä. Vaihtoehto 

muu ei tullut valituksi kertaakaan. 

 

Suurin osuus (40,7 %) vastaajista on Suomen ortodoksisen kirkon jäseniä. Seuraavaksi 

suurimmat osuudet ovat Suomen Adventtikirkon (19,1 %), Suomen evankelis- luterila isen 

kirkon (12,6 %), Suomen katolisen hiippakunnan (7,5 %), Finlands svenska 

baptistsamfundin ja Finlands svenska metodistkyrkan (kummatkin 4,5 %), Suomen 
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Pelastusarmeijan (4 %), Missionskyrkan i Finlandin (3 %) ja Suomen Baptistikirkon 

(1,5 %) jäseniä. Vastaajissa on myös Suomen Vapaakirkon, Suomen Helluntaikirkon ja 

The Anglican Church in Finlandin (kukin 1 %) sekä Suomen Metodistikirkon ja Finlands 

Svenska Adventkyrkan (kummatkin 0,5 %) jäseniä. Vastaajien joukossa on myös muun 

uskonnollisen yhteisön tai ei minkään uskonnollisen yhteisön (kumpikin 1 %) jäseniksi 

ilmoittautuvia. Kaikki ”Muu uskonnollinen yhteisö”-vaihtoehdon valinneet ovat 

ortodokseja, mutta eivät kuulu Suomen ortodoksiseen kirkkoon. (Taulukko 5.) 

 

Taulukko 5. Vastaajien uskonnollinen yhdyskunta (n=199). 

Uskonnollinen yhdyskunta n % 

Suomen ortodoksinen kirkko 81 40,7 

Suomen Adventtikirkko 38 19,1 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko 25 12,6 

Katolinen kirkko Suomessa 15 7,5 

Finlands svenska metodistkyrka 9 4,5 

Finlands svenska baptistsamfund 9 4,5 

Suomen Pelastusarmeija 8 4,0 

Missionskyrkan i Finland 6 3,0 

Suomen Baptistikirkko 3 1,5 

Muu uskonnollinen yhteisö, mikä? 2 1,0 

En ole minkään uskonnollisen 

yhdyskunnan jäsen. 
2 1,0 

The Anglican Church in Finland 2 1,0 

Suomen Helluntaikirkko 2 1,0 

Suomen Vapaakirkko 2 1,0 

Finlands Svenska Adventkyrka 1 0,5 

Suomen Metodistikirkko 1 0,5 

Yhteensä 199 100,0 

 

Vastaajien jakautuminen yhdyskuntien kesken ei vastaa Suomen yleistä uskonnollisten 

yhdyskuntien jäsenmäärää: esimerkiksi Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen 

Adventtikirkon jäsenet ovat yliedustettuina kyselyssä, kun verrataan kyseisten 

yhdyskuntien prosentuaaliseen osuuteen koko Suomen väestöstä. Vuoden 2020 lopussa 

Suomen väestöstä noin 1,1 prosenttia oli Suomen ortodoksisen kirkon jäseniä (Suomen 

ortodoksinen kirkko 2021; Tilastokeskus 2021) ja 0,08 prosenttia oli Suomen 

Adventtikirkon kastettuja jäseniä (Suomen Adventtikirkko 2021; Tilastokeskus 2021), 

mutta vastaajista 40,7 prosenttia on Suomen ortodoksisen kirkon jäseniä ja 19,1 prosenttia 
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Suomen Adventtikirkon jäseniä. Suomen evankelis- luterilaisen kirkon jäsenet ovat taas 

aliedustettuina verrattuna kyseisen kirkon jäsenten prosentuaaliseen osuuteen koko 

Suomen väestöstä: vuoden 2020 alussa Suomen väestöstä 68,6 prosenttia oli Suomen 

evankelis- luterilaisen kirkon jäseniä (Suomen evankelis- luterilainen kirkko 2021), mutta 

kyselyn vastaajista vain 12,6 prosenttia on kyseisen kirkon jäseniä. (Taulukko 5.) 

 

Tähän kyselyyn vastanneista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistä suurin osa 

(88 %) ei ole minkään kirkon sisäisen herätysliikkeen jäseniä. Johonkin 

herätysliikkeeseen kuuluvista jäsenistä löytyy evankelisia (8 %) ja herännäisiä (4 %). 

(Taulukko 6.) 

 

Taulukko 6. Suomen evankelis- luterilaiseen kirkkoon kuuluvien vastaajien herätysliike 

(n=25). 

Herätysliike n % 

En ole minkään herätysliikkeen jäsen 22 88,0 

Evankelisuus 2 8,0 

Herännäisyys/körttiläisyys  1 4,0 

Yhteensä 25 100,0 

 

 

6.2 Rukouselämä 

 

Vastaajista ylivoimainen enemmistö (90 %) ilmoittaa rukoilevansa päivittäin. Vähintään 

kerran viikossa ilmoittaa rukoilevansa 6 prosenttia ja muutaman kerran kuukaudessa 3,5 

prosenttia vastaajista. Vastaajista 0,5 prosenttia ilmoittaa, etteivät he rukoile koskaan. 

(Taulukko 7.) 
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Taulukko 7. Kuinka usein vastaajat kertoivat rukoilevansa (n=199). 

Vastaus n % 

Päivittäin 179 90,0 

Vähintään kerran viikossa 12 6,0 

Muutaman kerran kuukaudessa 7 3,5 

En koskaan 1 0,5 

Harvemmin kuin kerran vuodessa 0 0,0 

Vähintään kerran vuodessa 0 0,0 

Yhteensä 199 100,0 

 

Suurimmalle osalle vastaajista (87,4 %) rukous on hyvin tärkeä osa elämää. Jonkin verran 

tärkeäksi rukouksen kokee 9,1 prosenttia ja ei kovinkaan tärkeäksi 1 prosentti vastaajista.  

Vastaajista 0,5 prosenttia ei koe rukousta yhtään tärkeäksi ja 2 prosenttia ei osaa sanoa 

miten tärkeä rukous on heille. (Taulukko 8.) 

 

Taulukko 8. Kuinka tärkeä osa vastaajien elämää rukous on (n=199). 

Vastaus n % 

Hyvin tärkeä 174 87,4 

Jonkin verran tärkeä 18 9,1 

En osaa sanoa 4 2,0 

Ei kovinkaan tärkeä 2 1,0 

Ei yhtään tärkeä 1 0,5 

Yhteensä 199 100,0 

 

Suurin osa vastaajista (89,4 %) kokee uskonnon hyvin tärkeäksi osaksi elämäänsä. Jonkin 

verran tärkeä uskonto on 8,5 prosentille vastaajista ja 1 prosentti ei koe sitä kovinkaan 

tärkeäksi. Yhdelle prosentille vastaajista uskonto ei ole yhtään tärkeä. (Taulukko 9.) 

 

Taulukko 9. Kuinka tärkeä osa vastaajien elämää uskonto on (n=199). 

Vastaus n % 

Hyvin tärkeä 178 89,4 

Jonkin verran tärkeä 17 8,5 

Ei yhtään tärkeä 2 1,0 

Ei kovinkaan tärkeä 2 1,0 

En osaa sanoa 0 0,0 

Yhteensä 199 100,0 
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6.3 Rukousaiheet 

 

Kyselyssä kysyttiin myös sitä, mikä on syynä vastaajan rukoilemise l le. 

Monivalintakysymyksen 8 valmiista vastausvaihtoehdoista suosituimmaksi (92 %) nousi 

toisten ihmisten puolesta rukoilu. Vastaajat myös hakivat apua ongelmiin (82,9 %) ja 

kiittivät saadusta avusta (86,9 %) rukouksen kautta. Yli puolet vastaajista tunnust i 

syntinsä (67,3 %), ylisti Jumalaa/korkeampaa voimaa (65,8 %) ja etsi yhteyttä 

Jumalan/korkeamman voiman kanssa (59,8 %) rukouksen kautta. 40,7 prosenttia 

vastaajista ilmoitti kehittävänsä itseänsä rukouksen kautta. (Taulukko 10.) 

 

Taulukko 10. Vastaajien valitsemat rukousaiheet (n=199). 

Rukousaihe n % 

Rukoilen toisten ihmisten, esimerkiksi 

lähimmäisteni, puolesta. (Esirukous) 
183 92,0 

Kiitän avusta, joita olen saanut 

ongelmiini, ja/tai ylipäätänsä hyvistä 

asioista, joita olen saanut elämässäni. 

(Kiitosrukous) 

173 86,9 

Pyydän apua elämässä kohtaamiini 

ongelmiin. (Avunpyyntö) 
165 82,9 

Tunnustan syntini. (Synnintunnustus) 134 67,3 

Ylistän rukouksellani 

Jumalaa/korkeampaa voimaa. 

(Ylistysrukous) 

131 65,8 

Etsin yhteyttä Jumalan/korkeamman 

voiman kanssa. (Yhteys Jumalaan) 
119 59,8 

Haluan kehittää itseäni hengellisesti. 

(Hengellinen kehitys) 
81 40,7 

Muu rukousaihe, mikä? 47 23,6 

Yhteensä 199 100,0 

 

Taulukossa 11 rukousaiheita käsitellään kirkkokuntakohtaisesti. Taulukossa kirkkokuntia 

on yhdistetty suuremmiksi yksiköiksi. ”Ortodoksit” käsittää Suomen ortodoksisen kirkon 

jäsenet sekä ”Muu uskonnollinen yhteisö”-vastauksen valinneet, jotka kaikki ovat 

muuhun kuin Suomen ortodoksiseen kirkkoon kuuluvia ortodokseja. ”Adventist it” 

käsittää Suomen Adventtikirkon ja Finlands Svenska Adventkyrkan jäsenet. ”Baptist it” 

käsittää Suomen Baptistikirkon ja Finlands svenska baptistsamfundin jäsenet. ”Metodist it” 
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käsittää Suomen Metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan jäsenet. ”Muut” 

käsittää Suomen Pelastusarmeijan, Missionskyrkan i Finlandin, The Anglican Church in 

Finlandin, Suomen Helluntaikirkon, Suomen Vapaakirkon sekä mihinkään 

kirkkokuntaan kuulumattomat vastaajat. 

 

Taulukko 11. Rukousaiheet kirkkokunnittain (n=199). 

Vastaajat  

(n) 

Esi-

rukous 

(%) 

Kiitos-

rukous 

(%) 

Avun-

pyyntö 

(%) 

Synnin-

tunnus-

tus (%) 

Ylistys-

rukous 

(%) 

Yhteys 

Jumalaan 

(%) 

Hengel-

linen 

kehitys (%) 

Muu 

(%) 

Ortodoksit 

(83) 
77 (92,8) 

66 

(79,5) 

59 

(71,1) 

47 

(56,6) 

52 

(62,7) 
39 (47,0) 31 (37,3) 

24 

(28,9) 

Adventistit 

(39) 
36 (92,3) 

37 

(94,9) 

37 

(94,9) 

34 

(87,2) 

28 

(71,8) 
25 (64,1) 15 (38,5) 

4 

(10,3) 

Suomen 

evankelis-

luterilainen 

kirkko (25) 

22 (88,0) 
22 

(88,0) 

24 

(96,0) 

18 

(72,0) 

15 

(60,0) 
18 (72,0) 10 (40,0) 

7 

(28,0) 

Muut (22) 19 (86,4) 
20 

(90,9) 

19 

(86,4) 

16 

(72,7) 

17 

(77,3) 
16 (72,7) 11 (50,0) 

6 

(27,3) 

Katolinen 

kirkko 

Suomessa 

(15) 

14 (93,3) 
15 

(100,0) 

12 

(80,0) 
8 (53,3) 

10 

(66,7) 
11 (73,3) 8 (53,3) 

3 

(20,0) 

Baptistit (12) 12 (100,0) 
11 

(91,7) 

12 

(100,0) 
9 (75,0) 7 (58,3) 9 (75,0) 6 (50,0) 

3 

(25,0) 

Metodistit 

(10) 
10 (100,0) 9 (90,0) 9 (90,0) 9 (90,0) 9 (90,0) 8 (80,0) 5 (50,0) 

2 

(20,0) 

Yhteensä 

(199) 
183 (92,0) 

173 

(86,9) 

165 

(82,9) 

134 

(67,3) 

131 

(65,8) 
119 (59,8) 81 (40,7) 

47 

(23,6) 

 

Kyselyn rukousaiheita käsittelevässä osiossa vastaajilla oli edellä esitetyn 

monivalintakysymyksen lisäksi mahdollisuus kertoa omasanaisesti muista aiheista, joita 

he esittävät rukouksissaan. Näitä avoimia vastauksia käsitellään seuraavaksi. Vastausten 

luokitteluun on haettu mallia Ison Raamatun tietosanakirjan (1991, 250-251) ja 

Hammanin (2020) esittämistä rukoustyypeistä. Tässä tutkielmassa rukoustyyppien nimet 

ovat anomus- tai pyyntörukous, kiitosrukous, ylistysrukous, esirukous, meditatiivinen eli 

mietiskelevä rukous, seurakunnan yhteinen rukous, katumusrukous sekä Jumalan kanssa 

yhteyteen pyrkivä rukous. Rukoustyyppien rajat eivät ole aina selkeitä: esimerk iks i 

kiitos- ja ylistysrukous liittyvät läheisesti toisiinsa, ja toisaalta meditatiivisen tai 

mietiskelevän rukouksen pyrkimys on saavuttaa läheisempi yhteys Jumalan kanssa. 
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Yhteensä 124 vastaajan avoimista vastauksista oli tunnistettavissa rukousaiheita, jotka 

ovat luokiteltavissa yhteen tai useampaan edellä mainittuun rukoustyyppiin. Taulukossa 

12 näytetään, kuinka monessa avoimessa vastauksessa kukin rukoustyyppi mainitaan ja 

kuinka suuri näiden mainintojen osuus on kaikista avoimista vastauksista. 

 

Taulukko 12. Avoimista vastauksista tunnistetut rukoustyypit (n=124). 

Rukoustyyppi n % 

Esirukous 70 56,5 

Yhteys Jumalaan 51 41,1 

Anomus- ja pyyntörukous 48 38,7 

Kiitosrukous 30 24,2 

Ylistysrukous 24 19,4 

Seurakunnan yhteinen rukous 24 19,4 

Katumusrukous 21 16,9 

Mietiskelevä/meditatiivinen rukous 14 11,3 

Yhteensä 124 100,0 

 

Vastaajien esittämissä anomus- ja pyyntörukousten (n=48, 38,7 %) aiheissa ei korostu 

niinkään vastaajien omat mielihalut, vaan toistuvana teemana on Jumalan tahdon 

toteutuminen; avoimissa vastauksissa toistetaan usein Isä meidän -rukouksesta tuttua 

kohtaa ”tapahtukoon Sinun tahtosi”. Jumalan tahto menee lopulta ihmisten omien 

mielihalujen edelle. Vastaajat rukoilevatkin johdatusta elämään ja että Jumala auttaisi 

vastaajia elämään ja toimimaan Hänen tahtonsa mukaisesti. Lisäksi vastaajat pyytävät 

rukouksissaan viisautta esimerkiksi haastaviin tehtäviin, ihmissuhteis i in, 

päätöksentekoon, työhön tai oikeiden sanojen löytämiseen arkipäiväisissä keskusteluissa. 

Vastaajat rukoilevat myös ymmärrystä, esimerkiksi Raamatun tekstin ymmärtämiseen tai 

muihin elämässä vastaantuleviin asioihin: 

 

En niinkään pyydä, että Jumala muuttaisi jonkun asian, vaan sitä, että oppisin 

ymmärtämään asiaa paremmin. 

 

Ymmärrys ja viisaus voidaan nähdä kognitiivisina aspekteina, joita vastaajat pyrkivät 

hakemaan rukouksen kautta: rukouksen kautta vastaajat pyrkivät ymmärtämään 

paremmin, miten heidän tulisi toimia elämässään. Rukouksen kautta pyritään hakemaan 



64 
 

myös affektiivisia vaikutuksia: Jumalalta pyydetään esimerkiksi mielenrauhaa, voimaa ja 

kärsivällisyyttä arkielämän haasteisiin. 

 

Rukoileminen on vastaajille tärkeää aina ennen arkipäiväisiä toimia: Jumalalta pyydetään 

siunausta ja varjelusta illalla nukkumaan mennessä ja aamulla ylös noustessa, työtä 

aloitettaessa tai matkaan lähtiessä, myös ruokarukoukset ennen ja jälkeen ruokailun ovat 

tärkeä osa vastaajien päivittäistä rukouselämää. Rukoukset voivat olla ”täsmärukouks ia” 

tiettyä edessä olevaa tilannetta tai haastetta varten: 

 

Päivän mittaan tulee heitettyä kaikenlaisia rukouksia ilmoille: siunaa ruoka, 

ruoanlaitto, päivän työt, anna rauha, että ajatuket rauhoittuisi, siunaa tuota 

ihmistä ja kaikkea siltä väliltä. 

 

Tarpeen mukaan on myös selkeästi kohdennettuja pyyntöjä esim. omien tai 

muiden haasteiden selviämiseksi. 

 

Toisaalta vastaajat voivat rukoilla myös yleisellä tasolla: 

 

Rukoilen useinmiten yleisellä tasolla; armoa, huolenpitoa, terveyttä, pitkää 

ikää, suojelusta itselleni ja läheisille, syntieni anteeksisaamista sekä 

kärsivällisyyttä ja voimaa jos erityisiä huolia esim. ylläolevia 

 

Eräs vastaaja toteaa, että hän yrittää rukoillessaan olla pyytämättä apua maallis i in 

ongelmiin: 

 

Pyrin aina keskittymään vain siihen, että antaudun Herran tahtoon ja pyydän 

Hänen armoaan, yritän olla pyytämättä apua mihinkään tiettyyn asiaan, 

varsinkaan maallisiin ongelmiin. 

 

Kiitosrukouksissa (n=30, 24,2 %) vastaajat kiittävät muun muassa menneestä tai tulevasta 

päivästä, armosta ja perheestä sekä ystävistä. Kiitosrukouksiin kytkeytyvät kiinteäst i 

myös ylistysrukoukset (n=24, 19,4 %): kiittäessään Jumalaa rukoilija myös ylistää Häntä 
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kaikesta hyvästä, mitä Hän on tehnyt. Ylistysrukouksiin voidaan laskea muun muassa Isä 

meidän -, Terve Maria - sekä Kunnia -rukoukset (doksologia). Ylistyksen kautta rukoilija 

myös muistuttaa itseään Jumalan ominaisuuksista ja teoista: 

 

Myös ylistys on merkityksellinen asia rukouksessa - kerron Jumalalle, kuka 

ja millainen hän on, ja mitä hän on tehnyt. 

 

Avoimissa vastauksissa esitetään runsaasti erilaisia esirukousten (n=70, 56,5 %) aiheita, 

mikä kertoo siitä, miten tärkeä osa kristityn rukouselämää toisten ihmisten puolesta 

rukoileminen on. Esirukousaiheissa esiintyy yleismaailmallisia ja globaaleja aiheita, 

kuten luonnonmullistukset, katastrofit, kriisit, sodat, köyhät, vainotut ja muut 

hädänalaiset sekä luonto. Esirukouksia kannetaan myös sekä Suomen että muiden maiden 

esivallan ja päättäjien puolesta. Ystävien, läheisten ja perheen puolesta rukoillaan 

esimerkiksi sairauden tai muun ongelman kohdatessa. Myös edesmenneiden puolesta 

rukoillaan, erityisesti tietyissä kristillisissä kirkkokunnissa, kuten ortodoksisessa kirkossa. 

Tietyissä kristillisissä suuntauksissa pyhille ihmisille kannetut esirukoukset ovat myös 

tärkeitä, esimerkiksi Terve Maria -rukous. 

 

Meditatiivisissa eli mietiskelevissä rukouksissa (n=14, 11,3 %) vastaajat käyvät läpi 

päivän tapahtumia ja ”omia ihmettelyjä”. Myös Raamatun lukemiseen voi liittyä 

mietiskelevää rukoilemista. Kontemplatiivinen rukous on meditatiivisen rukouksen 

tyyppi, jossa pyritään yhteyteen Jumalan kanssa. Seurakunnan yhteisiin rukouksiin (n=24, 

19,4 %) on laskettu maininnat seurakunnan kokouksissa ja jumalanpalveluks issa 

rukoilemisesta. 

 

Tässä tutkielmassa katumusrukouksilla (n=21, 16,9 %) tarkoitetaan rukouksia, joilla 

rukoilija osoittaa syntien katumusta sekä rukoukset, joissa rukoilija pyytää syntejään 

anteeksi ja armahdusta Jumalalta. Esimerkkejä katumukseen ja syntien 

anteeksisaamiseen pyrkivistä rukouksista ovat Isä meidän -rukous sekä erityises t i 

ortodoksisessa rukousperinteessä käytetty Jeesuksen rukous. Katumusrukouksiin liittyviä 

ilmaisuja, joita avoimissa vastauksissa esiintyy, ovat ”katumus” ja sen kreikankielinen 
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vastine ”metanoia”, joka kirjaimellisemmin tarkoittaa mielenmuutosta (Hakkarainen 

2012), ”Jumalan armahduksen pyytäminen” ja ”syntien anteeksipyytäminen”. 

 

Jumalan kanssa yhteyteen pyrkiviksi rukouksiksi (n=51, 41,1 %) lasketaan tässä 

tutkielmassa sellaiset rukoukset, joilla pyritään syvempään ja kokonaisvaltaisempaan 

henkilökohtaiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Jumalan läsnäolossa eläminen ja jatkuva 

yhteys Häneen ovat toistuvia teemoja avoimissa vastauksissa. Rukous on dialogia 

Jumalan kanssa, johon kuuluu Jumalalle puhumisen lisäksi Hänen kuuntelemisensa : 

 

Jag skulle vilja ta mer tid att lyssna in Gud, då jag tror bön är kommunikation 

med Gud, inte bara en stund då jag ska tala. [Suomennos: Haluaisin varata 

enemmän aikaa Jumalan kuuntelemiselle, koska uskon, että rukous on 

kommunikointia Jumalan kanssa, ei vain hetki, jolloin minä puhun.]  

 

Avoimissa vastauksissa toistuvat myös ilmaisut ”lakkaamaton rukous” ja ”sydämen 

rukous”. Tätä lakkaamatonta sydämen rukousta edustaa muun muassa ortodoksisen 

perinteen hesykasmi ja Jeesuksen rukous, jotka myös mainitaan useasti avoimissa 

vastauksissa. Hesykasmi on ortodoksinen hengellinen liike ja erityisesti erakkomunkkien 

suosima elämäntapa, jossa pyritään saavuttamaan ”Kristuksen kirkastumisessa nähty 

luomaton valo, Jumalan läsnäolon jatkuva tunteminen ja hengellinen sisäinen tasapaino” 

muun muassa toistamalla lyhyttä Jeesuksen rukousta (”Herra Jeesus Kristus, Jumalan 

Poika, armahda minua syntistä!”) (Arseni 1999, 101). Vastauksissa mainitaan myös 

erityisesti ortodoksiseen teologiaan kuuluva käsite ”theosis” eli ”jumaloituminen”, jolla 

tarkoitetaan askeettisen rukouselämän ja jatkuvan rukousyhteyden kautta tapahtuvaa 

kehittymistä ”Jumalan avulla Kristuksen antamaa esikuvaa kohti” (Arseni 1999, 264). 

 

Avoimista vastauksista ilmenee, että kristityille Jumala on konkreettinen persoona, jonka 

kanssa voi keskustella ja jonka kanssa voi olla henkilökohtainen suhde samalla tavoin 

kuin toisen ihmisen kanssa. Informaatiotutkimuksen kannalta tämä ajatus avaa 

mielenkiintoisia näkökulmia: rukous Jumalan kanssa voidaan nähdä ihmislähteis i in 

verrattavissa olevana informaalina lähteenä, kuten Michels (2012, 24) on todennut. 
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Kysymyksessä, jossa tiedusteltiin minkälaisiin ongelmiin vastaajat hakevat apua 

rukouksen kautta, valmiista vastausvaihtoehdoista suosituimmaksi nousi ratkaisun 

hakeminen päätöksentekoon (78,5 %). Yli puolet vastaajista haki rukouksen kautta apua 

myös ihmissuhdeongelmiin (73 %) ja terveydellisiin ongelmiin (68,1 %). Alle puolet 

(41,7 %) vastaajista ilmoitti hakevansa rukouksen kautta apua taloudellisiin ongelmiin.  

(Taulukko 13.) 

 

Taulukko 13. Minkälaisiin ongelmiin vastaajat hakevat apua rukouksen kautta (n=163). 

Ongelma n % 

Haen ratkaisua päätöksentekoon. 128 78,5 

Ihmissuhdeongelmiin. 119 73,0 

Terveydellisiin ongelmiin (esimerkiksi 

haluan parantua sairaudesta tai 

lievitystä kipuun tms.). 

111 68,1 

Taloudellisiin ongelmiin. 68 41,7 

Muu ongelma, mikä? 51 31,3 

Yhteensä 163 100,0 

 

Näiden lisäksi avoimista vastauksista on tunnistettavissa ongelmia (n=59), jotka voidaan 

luokitella tyyppien mukaan terveyteen, ihmissuhteisiin, hengellisiin, yhteiskunnallis i in, 

arkipäiväisiin (esimerkiksi työ ja opiskelu), ongelmanratkaisuun, päätöksentekoon ja 

tunteisiin liittyviin ongelmiin. Muita ongelmia mainittiin kahdessa vastauksessa (3,4 %). 

(Taulukko 14.) 

 

Taulukko 14. Avoimista vastauksista tunnistettuja ongelmia, joihin haetaan rukouksen 

kautta apua (n=59). 

Ongelma n % 

Hengelliset 22 37,3 

Yhteiskunnalliset 8 13,6 

Terveys 7 11,9 

Arkipäiväiset 7 11,9 

Päätöksenteko 5 8,5 

Tunteet 3 5,1 

Ongelmanratkaisu 3 5,1 

Ihmissuhteet 2 3,4 

Muut 2 3,4 

Yhteensä 59 100,0 

 



68 
 

Taulukossa 15 avoimista vastauksista tunnistetut ongelmat ovat jaettu kirkkokunnittain. 

Suomen ortodoksisen kirkon ja muiden ortodoksisten kirkkojen jäsenet ovat yhdistetty 

yhteisen ”ortodoksit”-kategorian alle. 

 

Taulukko 15. Avoimista vastauksista tunnistetut ongelmat kirkkokunnittain. 

Uskonnollinen 

yhdyskunta 

Hen-

gel- 

liset 

(n) 

Yhteis-

kunnal-

liset (n) 

Ter-

veys 

(n) 

Arki-

päi-

väiset 

(n) 

Pää-

tök-

sente-

ko (n) 

Tunteet 

(n) 

Ongel-

man-

ratkaisu 

(n) 

Ih-

mis-

suh-

teet 

(n) 

Muut (n) 

Ortodoksit 16 3 5 - 1 - - - - 

Suomen 

Adventtikirkko 
3 2 - 1 1 - 2 - - 

Suomen 

evankelis-

luterilainen 

kirkko 

1 - - 4 1 2 1 - 1 

Katolinen kirkko 

Suomessa 
2 2 1 1 - 1 - 1 1 

Finlands svenska 

baptistsamfund 
- 1 - - 1 - - - - 

Suomen 

Pelastusarmeija 
1 - - - - - - - - 

Missionskyrkan i 

Finland 
1 - - - - - - - - 

The Anglican 

Church in 

Finland 

- - 1 1 1 - - 1 - 

Suomen 

Helluntaikirkko 
- - - - 1 - - - - 

Suomen 

Vapaakirkko 
1 - - - - - - - - 

 

Vastaajat rukoilevat sekä oman että läheisten terveyden (n=7, 11,9 %) puolesta, muun 

muassa alkoholismin ja mielenterveysongelmien vuoksi.  Myös tuntemattomien ihmisten 

puolesta rukoillaan: kun esimerkiksi kuulee tai näkee ambulanssin, on sopiva hetki 

rukoilla hänen puolestaan, jota kuljetetaan kyseisessä ambulanssissa. Rukouksen kautta 

haetaan apua myös hengelliseen elämään (n=22, 37,3 %): rukous- ja kilvoituselämän 

kehittämiseen sekä hengellisen elämän syventämiseen, paheista ja himoista irti 

pääsemiseen sekä hyveiden kehittämiseen. Rukouksen kautta pyydetään armoa, syntien 

anteeksisaamista ja pelastusta sekä itsensä että lähimmäisensä puolesta. Rukouksen 

kautta ei siis haeta apua vain omiin, vaan myös läheisten ongelmiin. 
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Avoimissa vastauksissa ilmenneitä yhteiskunnallisia tai yleismaailmallisia ongelmia (n=8, 

13,6 %) ovat mm. ”korona, köyhyys ja nälänhätä”. Arkipäiväisiin ongelmiin (n=7, 11,9 %) 

haetaan apua rukouksen kautta töihin ja opiskeluun liittyvien ongelmien lisäksi 

pienempiin arkipäiväisiin asioihin, esimerkiksi linja-autoon ehtimiseen. 

 

Ennen tärkeiden päätösten tekoa (n=5, 8,5 %) rukoillaan viisautta. Eräs vastaaja kuvailee 

näkevänsä rukouksen aikana mielessään senhetkisistä elämäntilanteistaan kuvia, jotka 

varoittavat tai kannustavat päätöksenteossa. Myös ongelmatilanteissa (n=3, 5,1 %) 

rukoillaan apua, esimerkiksi sovun saavuttamiseksi ihmisten välisissä ristiriitatilanteissa.  

Rukouksen kautta ei haeta apua siis pelkästään omaan päätöksentekoon tai 

ongelmanratkaisuun, vaan myös muiden ihmisten puolesta rukoillaan, jotta heidän 

ongelmalliset tilanteensa ratkeaisivat. 

 

Rukouksen kautta pyritään hallitsemaan tunteita (n=3, 5,1 %), esimerkiksi pyydetään 

rauhoittumista turhautumisen tai muuten vain ”vaikean olon” takia. Lisäksi rukouksen 

kautta haetaan apua ihmissuhteisiin (n=2, 3,4 %) ja muihin ongelmiin (n=2, 3,4 %), kuten 

erinäisiin vastoinkäymisiin ja ”oman historian ymmärtämiseen”. 

 

Edellä esitettyjen rukoustyyppien ja -aiheiden sekä ongelmien lisäksi avoimissa 

vastauksissa kerrottiin runsaasti rukoustavoista, joiden mukaan tutkimushenk ilöt 

rukoilevat päivittäisessä elämässään. Erityisesti ortodoksisen rukousperinteen mukais ia 

rukouskäytäntöjä mainitaan runsaasti, sillä ortodoksit kattavat suurimman osan 

vastaajista. Avoimista vastauksista ilmenee, että vastaajat rukoilevat säännöllises t i, 

aamuin ja illoin sekä niiden välissä erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi työhön ryhtyessä 

tai ennen ruokailun aloittamista. Säännöllisten rukousten ja jumalanpalvelusten lisäksi 

rukous voi olla spontaania, esimerkiksi yllättävien tilanteiden tai ongelmien kohdatessa. 

Raamattu ja rukouskirjat ovat tärkeitä ”työkaluja” rukouksessa, myös esimerk iks i 

roomalaiskatolisen rukousperinteen ruusukko (rukousnauha) esiintyy vastauksissa . 

Kotona rukoilemisen lisäksi myös kirkossa ja seurakunnan kokoontumis issa 

rukoileminen on tärkeää. 

 



70 
 

Taulukossa 16 avoimissa vastauksissa esille tulleet rukousaiheet on jaoteltu Savolaisen 

(1993, 17-21) arkielämän osa-alueiden ja niihin liittyvän tiedonhankinnan mallin mukaan. 

Mallin alkuperäisten ammatillisen ja ei-ammatillisen osa-alueiden lisäksi tähän 

muokattuun malliin on lisätty uusi osa-alue, uskonnolliset aiheet. Kuten 

tutkimustuloksista kuitenkin käy ilmi, uskonnolliset aiheet ja ongelmat eivät kuitenkaan 

rajoitu vain omaksi tiukasti rajatuksi osa-alueekseen kristittyjen arkielämässä, vaan 

heidän uskonnollinen vakaumuksensa on koko arkielämän läpi tunkeva, vaikuttaen 

esimerkiksi työnvalintaan: muutamat vastaajista ilmoittavatkin tekevänsä hengellistä 

työtä. 

 

Taulukko 16. Kristittyjen rukousaiheet Savolaisen (1993, 17-21) arkielämän osa-alueiden 

ja niihin liittyvän tiedonhankinnan mallin mukaan jaoteltuna. 

Ammatillinen osa-alue 

- siunauksen pyytäminen alkavaan työpäivään ja päivän töihin 

- viisauden pyytäminen työhön 

- lähetystyö ja muu hengellinen työ 

- opetustyö 

- työnhaku 

- työelämän haasteet 

- läheisten työ- ja opiskeluasiat 

Ei-ammatillinen osa-alue 

Välttämättömät toiminnot Vapaaehtoiset toiminnot 

- ruokarukoukset, ruoan siunaaminen 

- oma ja läheisten terveys (esim. 

alkoholismi, mielenterveydelliset 

ongelmat, korona), pitkä ikä 

- hädänalaiset: luonnonmullistuksista, 

sodista, nälänhädästä ja muista kriiseistä 

kärsivät sekä köyhät ja vainotut 

- ihmissuhdeongelmat 

- tunteiden hallinta (mielenrauha, voima, 

kärsivällisyys) 

- matkailu 

- lähetystyö ja hengellinen työ 

Uskonnollinen osa-alue 

- Jumalan johdatuksen pyytäminen elämään 

- siunauksen ja varjeluksen pyytäminen aamulla ylös noustessa ja illalla nukkumaan mennessä 

- ymmärryksen pyytäminen esimerkiksi Raamatun lukemiseen 

- läheisempi yhteys Jumalan kanssa 

- lähetystyö ja hengellinen työ 

- edesmenneiden (kuolleiden) puolesta rukoilu 

- ehtoollinen ja siihen liittyvät valmistautumis - ja kiitosrukoukset 

- syntien anteeksipyytäminen 

- Jumalan tahdon seuraaminen 

 

Kuten taulukosta 16 huomaa, lähetystyö ja hengellinen työ ovat sijoitettu useammalle 

osa-alueelle: ammatilliselle, ei-ammatilliselle vapaaehtoiselle osa-alueelle sekä 
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uskonnolliselle osa-alueelle. Lähetystyötä ja hengellistä työtä voivat tehdä palkattujen 

työntekijöiden lisäksi vapaaehtoiset maallikot, minkä lisäksi niihin liittyy luonnollises t i 

myös uskonnollinen puoli, joten näen perustelluksi sijoittaa ne edellä mainituille osa-

alueille. Tämä osaltaan korostanee, etteivät arkielämän osa-alueet ole tiukasti toisistaan 

erillisiä osa-alueita, vaan ne monelta osin limittyvät toistensa kanssa, muodostaen 

monimutkaisen arkielämän toimintojen verkoston. 

 

 

6.4 Rukousvastaukset 

 

Ylivoimaisesti suurin osa (93,5 %) vastaajista kokee, että heidän rukouksiinsa on vastattu. 

Vain 1 prosentti vastaajista ei kokenut saaneensa rukousvastauksia ja 5,5 prosenttia ei 

osannut sanoa, oliko heidän rukouksiinsa vastattu. (Taulukko 17.) 

 

Taulukko 17. Kokevatko vastaajat, että heidän rukouksiinsa on vastattu (n=199). 

Vastaus n % 

Kyllä 186 93,5 

En osaa sanoa 11 5,5 

Ei 2 1,0 

Yhteensä 199 100,0 

 

Avoimissa vastauksissa (n=94) oli tunnistettavissa tarkempia kuvauksia 

rukousvastauksista. Tässä rukousvastaukset on jaoteltu teeman mukaisesti seuraaviin 

luokkiin: terveys, talous, ihmissuhde, hengellinen, työ ja opiskelu, päätöksenteko, 

ongelmanratkaisu, tunteet, arkipäivä, matkustaminen sekä muunlaiset rukousvastaukset.  

(Taulukko 18.) 
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Taulukko 18. Avoimista vastauksista tunnistettuja rukousvastausten tyyppejä (n=94). 

Rukousvastaus n % 

Terveys 32 34,0 

Tunteiden ja ajatusten hallinta 28 29,8 

Hengellinen 21 22,3 

Muut 20 21,3 

Ihmissuhde 17 18,1 

Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu 16 17,0 

Työ ja opiskelu 11 11,7 

Arkipäivä 9 9,6 

Matkustaminen 9 9,6 

Talous 2 2,1 

Yhteensä 94 100,0 

 

Terveyteen liittyvät rukousvastaukset olivat yleisimpiä avoimissa vastauksissa, mihin 

saattoi vaikuttaa avoimen kysymyksen ohessa esitetty kysymys koskien rukouksen 

vaikutuksia terveydenhoidossa. Avoimiin kysymyksiin tulikin paljon yleistä pohdintaa 

rukouksen vaikutuksista terveydenhoidossa. Yleinen näkemys on, että sairaan puolesta 

voi rukoilla, mutta parantuminen on viime kädessä Jumalan tahdon ja kaitselmuksen (eli 

huolenpidon) varassa. Rukoukseen ei aina tulekaan sellaista vastausta, mitä rukoilija on 

alun perin pyytänyt: sairaus ei ole parantunut tai potilas on kuollut. Tällaisissak in 

tapauksissa on kuitenkin ollut tärkeintä, että Jumalan tahto on tapahtunut. 

 

Rukous auttaa myös rukoilijaa suhtautumaan sairauteen ”oikealla tavalla” ja 

hyväksymään tilanteen. Vastaus terveyden puolesta esitettyyn rukoukseen on saattanut 

tulla myös esimerkiksi rohkaisevan Raamatun sanan muodossa. Tieto lähimmäisten 

kantamista esirukouksista ovat antaneet myös rohkaisua sairastavalle. Vaikka rukous 

nähdäänkin tärkeänä ja vastaajat ovat kokeneet ihmeparantumisia, korostetaan 

vastauksissa myös lääketieteellisen hoidon tärkeyttä. Lääketiede ja hoitohenkilökunta 

ovat työkaluja, joiden kautta Jumala vaikuttaa: 

 

Parantavasta rukouksesta ajattelen, että voi tapahtua yliluonnollista 

paranemista, mutta usein paraneminen on hoitavien tahojen hyvien 

valintojen seurausta ja että tässäkin osaamisessa taustalla vaikuttaa Jumala. 
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Rukous tukee lääketieteellistä hoitoa hoitamalla sielua sekä sairastavan että 

esirukouksia kantavan ystävän tai läheisen. 

 

Avoimissa vastauksissa kerrotaan myös tarkemmin terveyteen liittyvistä 

rukousvastauksista (n=32, 34,0 %), joita on tullut joko rukoilijalle itselleen tai 

esirukouksien kautta jollekulle toiselle. Muun muassa hepatiitti B, kurkkukipu, syöpä ja 

syyläsairaus ovat parantuneet, myös huonontunut näkö on lähtenyt paranemaan.  

Rukouksesta on ollut myös apua lapsettomuuteen. Diabetekseen liittyvästä 

happomyrkytyksestä (ketoasidoosi) on selvitty rukouksen avulla. Polviproteesi on 

alkanut toimia vaikeuksien jälkeen. Rukous auttaa kestämään kipua. Jumala on auttanut 

muuttamaan elämäntapoja, mikä on auttanut parantumaan migreenistä, ihottumasta ja 

vatsavaivoista. Jumala on myös auttanut vapautumaan masennuksesta, ahdistuksesta ja 

alkoholismista. 

 

Rukouksesta on saatu apua taloudellisiin ongelmiin (n=2, 2,1 %), esimerk iks i 

asuntokaupoissa. Eräs vastaaja kertoo purjeveneen ostoon liittyneen 

ongelmanratkaisutilanteen ja millä tavalla hän etsi apua siihen. Mielenkiintoista tässä 

tarinassa on metodi, jolla haettiin apua Raamatusta: Raamatusta etsittiin umpimähkään 

satunnainen kohta ja sovellettiin sen sanoja omaan ongelmatilanteeseen: 

 

Olin ostanut Karibianmeren saarelta ison purjeveneen. Lähemmin 

tarkastellessani sitä huomasin, että se oli paljon huonommassa kunnossa kuin 

olin luullut. Jouduin epätoivoon, koska olin myynyt omakotitaloni ja pannut 

siihen varani. Mietin, pitäisikö minun yrittää myydä se saman tien pois vai 

alkaa itse työskennellä sen kimpussa. Rukouksen jälkeen panin jälleen 

umpimähkään sormeni Raamattuun ja luin vastauksen: "Me näemme vaivaa 

tehden työtä omin käsin." Ja niin me teimme ja seilasimme lasten kanssa 

Karibialla kaksi vuotta ja sen jälkeen vielä Atlannin yli Suomeen. 

 

Ihmissuhteisiin (n=17, 18,1 %) liittyvissä rukousvastauksissa mainitaan esimerk iks i 

aviopuolison löytäminen, lapsen saaminen pitkän lapsettomuuden jälkeen ja 

parisuhdekriiseistä selviäminen. Yleisesti perheen ja avioliiton puolesta rukoileminen on 
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myös tärkeää. Eräästä aviopuolison löytämiseen liittyvästä vastauksesta löytyy jälleen 

esimerkki ongelmanratkaisumetodista, jossa apua ongelmaan haetaan satunnaisesta 

kohdasta Raamattua: 

 

Seurustellessani tulevan vaimoni kanssa hän ei ollut pitkään aikaan 

kiinnostunut minusta. Rukoilin Jumalata vihjettä Raamatusta, miten asiassa 

tulee käymään. Rukouksen jälkeen avasin Raamattuni umpimähkään ja löin 

sormeni silmät kiinni sivulle. Se osui tekstiin: "Mutta pitkään aikaan hän ei 

tahtonut." Ja niin kävi! Lopulta hän tahtoi! 

 

Rukouksen on koettu auttavan myös selviämään avioerosta, läheisen kuolemasta tai 

ihmissuhdekriiseistä. Rukouksella on affektiivista vaikutusta näistä kriiseistä 

selviämiseen. Eräs vastaaja kertoo, miten hän sai apua ihmissuhteeseen liittyvään 

ahdistukseen: 

 

Vuosia sitten olin vähän ahdistunut ihmissuhteessani. Ohimennen katsoin 

Sasakin pientä painokuvaikoniani, Kristus Kaikkivaltiasta, ja mitä?! 

aivankuin Kristus olisi iskenyt silmää, kuin ilmaisten "Kyllä se siitä!" Ja 

niinpä juuri: ihmissuhteeni sujui siinä helposti ja mukavasti. Pääsin "yli". 

 

Rukouksen kautta vastaajat ovat saaneet hengellistä apua (n=21, 22,3 %). Yhteys ja suhde 

Jumalaan rukouksen kautta on tärkeä teema vastaajille. Rukous tuo voimaa, 

turvallisuudentunnetta ja mielenrauhaa. Se auttaa näkemään Jumalan tahdon ja 

johdatuksen elämässä. Rukouksen vaikutukset eivät aina ilmene 

yksittäisinä ”täsmävastauksina”, vaan johdatuksen voi nähdä pitkällä aikavälillä ja 

jälkikäteen tarkastellessa mennyttä elämää: 

 

Rukoileminen lohduttaa ja luo turvallisuutta. Uskon, että Jumala kuulee 

rukoukseni. Hän vastaa rukoukseeni siten, miten on minun elämäni kannalta 

tarpeellista, Hänen tahtonsa mukaan. Joskus koen, että Hän on kuullut ja 

auttanut pienissäkin asioissa. Useimmiten kuitenkin olen ymmärtänyt 

vastauksen vasta aikojen päästä, kun joku vaikea asia tai tilanne elämässäni 
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on ratkennut/selvinnyt, ei aina niin kuin hädän hetkellä olen rukoillut tai ehkä 

toivonut vaan ihan toisella tapaa. Koen, että rukous ja Jumala on johdattanut 

elämääni ja antanut minulle voimaa ja kykyä tehdä vaikeitakin päätöksiä 

elämässäni. 

 

Myös Raamatussa vastaan tullut sana tai toisen ihmisen sanat voidaan kokea 

rukousvastauksina. Rukouksen kautta rukoilija saa apua himojen ja paheiden 

vastustamiseen sekä uskon vahvistukseen. Myös muiden ihmisten puolesta rukoillaan 

pelastusta ja uskoon tulemista. 

 

Rukouksen kautta on saatu myös apua omien uskonnollisten tapojen ja arvojen 

sovittamiseksi esimerkiksi työ- ja opiskeluelämässä, kuten ilmenee seuraavasta ovelta 

ovelle -kirjallisuustyön aikana sattuneesta tapauksesta. Huomionarvoista tässä 

kertomuksessa on myös Jumalan Hengen mainitseminen inspiraation lähteenä: 

 

Torstaina menin sovittuun aikaan uudelleen tuohon kotiin. Mies kysyi kirjan 

kustantajaa. Saatuaan tietää Adventtikirkosta kustantajana, hän halusi tietää 

sapatin tärkeydestä meille adventisteille. Silloin Jumalan Henki muistutti 

minulle, että kertoisin tarkasti tälle opettajalle kuinka tärkeää sapatin pyhänä 

pitäminen adventisteille on, että hän ymmärtäisi adventistiopiskelijaa, joka 

mahdollisesti tulisi hänen oppilaakseen. 

 

Rukouksen kautta rukoilija saa ”oikeat sanat” edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa, 

joissa hänen on selitettävä uskonnollisia tapojaan ja arvojaan tai todistettava uskostaan 

muille. Samalla tavoin rukouksen kautta seurakunnan sielunhoitotyötä tekevä saa 

selvyyttä, miten toimia sielunhoitotilanteessa. 

 

Rukouksen avulla on saatu apua työhön ja opiskeluun (n=11, 11,7 %). Rukoilija on saanut 

uuden työpaikan tai hän on voinut sovittaa työn omien uskonnollisten arvojensa kanssa, 

esimerkiksi pyhäpäivien vieton suhteen. Rukous on tärkeää myös seurakunnan 

sielunhoitotyöntekijöille: rukouksen kautta saa apua hankaliin sielunhoitotyötilanteisiin. 
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Päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa (n=16, 17,0 %) rukous auttaa keskittämään 

ajatuksia. Vastaajat kokevat, että rukous antaa lisää toimintamahdollisuuksia ja viisautta 

päätöksentekoon. Rukous päätöksentekoprosessissa tuo myös mielenrauhaa, että ”jokin 

asia vain tuntuu oikealta”. 

 

Noin kolmasosassa avoimista vastauksista oli tunnistettavissa rukouksen osuutta 

tunteiden ja ajatusten hallinnassa (n=28, 29,8 %). Sanat ”rauha” ja ”rauhallisuus” 

mainitaan usean kerran vastauksissa, myös ”mielenrauha”, ”sisäinen 

rauha”, ”levollisuus”, ”mielen tyyneys” ja ”rentous” ovat ilmaisuja, jotka esiintyvät 

vastauksissa. Rukous tuo voimaa toimimaan oikein ja ”[näkemään] ihmisissä enemmän 

hyvää kuin huonoa”. Se muuttaa rukoilijan käsitystä asioista ja muista ihmisistä . 

Rukoilijalle tulee mieleen ”lempeitä sanoja” tai hän muistaa jonkin Raamatun jakeen.  

Ylösnousemustoivo eli toivo siitä, ettei ihmiselämä pääty kuolemaan, vaan jatkuu 

tuonpuoleisessa, on tuonut lohdutusta: 

 

Äiti sairasti laajaa imusolmukesyöpää, johon ei ollut parannusta. 

Rukoilimme Jumalan tahdon toteutumista. Vieläkin tärkeämpää oli, että hän 

otti pelastuksen vastaan Jeesuksessa, vaikka äiti nukkuikin kuolonuneen. 

Meille jäi kuitenkin ylösnousemustoivo. Hän lepää nyt tallella odottamassa 

Herran takaisintuloa. Adventtitoivo on parasta mitä ihmisellä voi olla tässä 

elämässä. 

 

Rukous tuo iloa, elämänmyönteisyyttä ja rakkautta. Lisäksi rukous auttaa keskittymisessä 

sekä mielenhallinnassa ja tuo selkeyttä elämään: 

 

Rukous on ensisijaisesti yhteyttä Isään...Rauhaa, iloa ja rakkautta Pyhässä 

Hengessä, turvallisuutta "Hän pitää minusta huolen". Se tuo selkeyttä ja 

voimaa ja johdatusta elämään, Jumalan tahdon löytämistä, ymmärrystä, 

viisautta valita. 

 

Rukous antaa myös nöyryyttä, kärsivällisyyttä ja rohkeutta. Rukouksen kautta 

saa ”mielen hyvinvointia” ja ”kiitollisuudentunnetta”. 
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Avoimissa vastauksissa kerrotaan esimerkkejä erilaisista arkipäivän tilanteista (n=9, 

9,6 %), joissa vastaajat näkevät saaneen rukousvastauksen: kadonneiden tavaroiden, 

kuten avainten, löytäminen tai silmien kutina on loppunut. Kuten rukousaihe ita 

käsitelleessä osiossa, myös rukousvastauksia käsitelleessä avoimessa kysymyksessä 

ilmeni esirukouksen (n=9, 9,6 %) tärkeys kristityille. 

 

Vastaajat ovat saaneet rukousvastauksia myös matkustaessa (n=9, 9,6 %). Linja-autoon 

tai junaan on ehtinyt, vaikka ”kaiken järjen mukaan minun olisi pitänyt myöhästyä”, tai 

parkkipaikka on löytynyt. Matkustaessa vaaratilanteet on vältetty tai onnettomuuden 

sattuessakin on apua saatu rukouksen kautta. Vastauksissa kerrottiin myös pari 

mielenkiintoista matkustustarinaa, joissa vastaajat ovat kokeneet saaneensa 

rukousvastauksen: 

 

Olimme matkalla ja haluamaamme yöjunaan oli kaikki makuupaikat myyty. 

Meillä oli pakkotilanne päästä siihen junaan. Asemalla rukoilin, että tulisi 

peruutuspaikat. Kävin pari kertaa lippuluukuilla ja rukoilin taas, kun 

paikkoja ei ollut. Kolmannella kerralla oli tullut juuri 2 paikkaa. Ostimme ne. 

Junassa virkailija tuijotti lippujamme ja hoki:"ei näitä paikkoja ole. Ei kone 

voi varata näitä paikkoja. En ymmärrä." Järjestelmä oli ilmeisesti Jumalan 

vaikutuksesta pystynyt myymään meille jotain, mitä sinne ei ollut syötetty. Se 

oli virkailijan oma hytti. Emme saaneet lopulta sitä, vaan vieressä olleen, 

jollekin valmiiksi katetun hytin, johon ei koskaan tullut ketään. Se oli 

meillekin mysteeri. 

 

Pyydin Jumalaa pysäyytämään linja-auton hyvin pienen vian (mutteri irti) 

vuoksi, koska ajattelin sen olevan puhuttelevaa kuljettajalle. Niin tapahtui ja 

auto todellakin pysähtyi (piti pysäyttää) mutterin tippumisen seurauksena. 

Mikä ihmeellisintä, sopiva mutteri löytyi auttamaan tulleen veljeni auton 

takakontista, ei linja-auton työkalupakista. Kuljettaja tuli ns. uskoon 

tapauksen siivittämänä. Ja minä tunsin kuinka Jumala johti tapahtumia ja 

toimi rukoukseni pyynnön mukaan, koska rukoilin Hänen tahtonsa mukaisesti. 
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Muissa rukousvastauksissa (n=20, 21,3 %) korostuu, ettei rukousvastaus ole aina 

välttämättä ”täsmävastaus”: rukousvastaus voi tulla pitkällä aikavälillä ja käydä ilmi 

jälkikäteen tarkastellessa mennyttä elämää. Monet vastaajat näkevät tässä Jumalan 

johdatuksen. Rukousvastaus ei välttämättä ole myöskään sellainen, jota rukoilija on 

odottanut tai pyytänyt rukouksessaan. Avoimissa vastauksissa kuitenkin korostetaan 

Jumalan tahdon ensisijaisuutta ihmisen omaan tahtoon nähden: Isä meidän -rukouksesta 

tuttu ”tapahtukoon Sinun tahtosi” on vastauksissa usein toistuva ilmaisu, tai kuten eräs 

vastaaja toteaa: 

 

Jumala kuulee rukouksemme aina, mutta ei välttämättä vastaa niin kuin itse 

haluamme. Rukouksessa tärkeintä on, että jättää koko elämänsä, kaikki asiat 

Kristuksen haltuun. Silloin voi luottaa siihen, että kaikki tapahtuu Jumalan 

tahdon ja rakkauden mukaan meidän pelastukseksemme 

 

Rukouksen kautta on löytynyt myös vastaus elämän syvimpiin kysymyksiin, kuten ”miksi 

olen” ja ”mitä olen”. Rukous voi myös muuttaa ihmistä, kuten eräs vastaaja toteaa: 

 

Meillä ei ole mitään keinoja hallita Jumalaa, eikä pyytämälläkään saa aina 

edes tunnetta hänen läsnäolostaan. Rukous on siksi kestävyyslaji, ja 

enemmän kuin olosuhteita, se muuttaa rukoilijaa itseään. 

 

Avoimissa vastauksissa annetaan kuitenkin myös muutamia esimerkkejä 

konkreettisista ”täsmävastauksista” rukouksiin: esimerkiksi kurkkukipu on parantunut, 

linja-autoon on ehtinyt, työpaikka tai aviopuoliso on löytynyt ja myös vakavampia 

sairauksia, kuten syöpä, on parantunut. Rukousvastaus on voinut kuitenkin olla myös 

enemmän johdatusta tai rukouksen vaikutuksen voi huomata vasta pitkän aikavälin 

kuluessa: 

 

Olen saanut nopeita täsmävastauksiakin, mutta oikeastaan kun katsoo 

kokonaiskuvaa elämästä, näkee miten rukoukset ovat vaikuttaneet pitkin 

matkaa ja pitkällä aikavälillä. 
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Taulukossa 19 avoimissa vastauksissa esiin tulleet rukousvastaukset on jaoteltu 

muokatun Savolaisen (1993, 17-21) arkielämän osa-alueiden ja niihin liittyvän 

tiedonhankinnan mallin mukaisesti. Jälleen kerran sielunhoitotyö on sijoitettu 

useammalle osa-alueelle (ammatilliselle, ei-ammatilliselle vapaaehtoiselle sekä 

uskonnolliselle osa-alueelle) kuten rukousaiheita käsittelevässä mallissa (Taulukko 16): 

sielunhoitotyötä voivat tehdä palkattujen seurakuntatyöntekijöiden lisäksi vapaaehtoiset 

maallikot ja siihen liittyy vahvasti uskonnollinen puoli. 

 

Taulukko 19. Kristittyjen saamat rukousvastaukset Savolaisen (1993, 17-21) arkielämän 

osa-alueiden ja niihin liittyvän tiedonhankinnan mallin mukaan jaoteltuna. 

Ammatillinen osa-alue 

- työajan sovittaminen sapatin vieton 

kanssa 

- uusi ura, työpaikka tai muu projekti 

- apua työhön tai opiskeluun 

- apua sielunhoitotyöhön 

Ei-ammatillinen osa-alue 

Välttämättömät toiminnot Vapaaehtoiset toiminnot 

- rohkaisua sairauden keskellä 

- sairauden parantuminen 

- terveydentilan tai elämäntapojen 

koheneminen 

- kivunsieto 

- apua lapsettomuuteen 

- apua mielenterveydellisiin ongelmiin, 

ahdistukseen ja alkoholismiin 

- apua asuntokaupoissa 

- aviopuolison löytäminen 

- apua parisuhdekriisiin 

- avioerosta tai läheisen kuolemasta 

selviäminen 

- kadonneiden tavaroiden löytäminen 

- tunteiden hallinta: voima, 

turvallisuudentunne, mielenrauha, 

helpotus, ilo, elämänmyönteisyys, 

rakkaus 

- apua matkustaessa: esimerkiksi linja-

autoon tai junaan ehtiminen, junapaikka 

on löytynyt, vaaratilanteilta on vältytty, 

onnettomuuden sattuessakin on saatu 

apua 

- apua sielunhoitotyöhön 

Uskonnollinen osa-alue 

- Jumalan tahdon ja johdatuksen 

näkeminen 

- Raamatussa vastaan tullut sana tai toisen 

ihmisen sanat 

- apua himojen ja paheiden vastustamiseen, 

uskon vahvistaminen 

- muiden ihmisten uskoontulo 

- apua sielunhoitotyöhön 

- yhteys Jumalaan 
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Suurin osa vastaajista (95,5 %) kokee, että rukouksesta on ollut hyötyä heille. Vain 0,5 

prosenttia vastaajista ei ole kokenut rukouksesta olleen hyötyä heille ja 4 prosenttia ei 

osaa sanoa, onko rukouksesta ollut hyötyä heille. (Taulukko 20.) 

 

Taulukko 20. Kokevatko vastaajat, että rukouksesta on ollut hyötyä heille (n=199). 

Vastaus n % 

Kyllä 190 95,5 

En osaa sanoa 8 4,0 

Ei 1 0,5 

Yhteensä 199 100,0 

 

Tässä osiossa kysyttiin myös vastaajien omaa mielipidettä rukouksen vaikutuks ista  

terveyteen. Suurin osa (80,9 %) vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä, että 

rukouksen avulla voi parantaa sairauksia, kun taas 8,5 prosenttia vastaajista on täysin tai 

osittain eri mieltä väitteen kanssa. Suurin osa (90,9 %) on täysin samaa tai osittain samaa 

mieltä, että rukous voi auttaa potilaan paranemisessa ja 1,5 prosenttia on täysin tai osittain 

eri mieltä väitteen kanssa. (Taulukko 21.) 

 

Taulukko 21. Vastaajien mielipiteet väitteistä rukouksen vaikutuksista terveyteen. 

Väite Vastaus  

  

Täysin 

samaa 

mieltä 

(1) 

Osittain 

samaa 

mieltä (2) 

Ei 

samaa 

eikä eri 

mieltä 

(3) 

Osittain 

eri mieltä 

(4) 

Täysin 

eri 

mieltä 

(5) 

Yhteensä Keski-

arvo 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) N (%) 

Rukouksen avulla voi 

parantaa sairauksia. 

90 

(45,2) 
71 (35,7) 

21 

(10,6) 
9 (4,5) 8 (4,0) 199 (100,0) 1,9 

Rukous voi auttaa 

potilaan 

paranemisessa. 

129 

(64,8) 
52 (26,1) 15 (7,6) 1 (0,5) 2 (1,0) 199 (100,0) 1,5 

Rukous voi auttaa 

kivunlievityksessä. 

119 

(59,8) 
58 (29,2) 14 (7,0) 6 (3,0) 2 (1,0) 199 (100,0) 1,6 

 

Kysymyksenasettelussa käytettiin tarkoituksellisesti kahdenlaista muotoilua: ”rukouksen 

avulla voi parantaa sairauksia” ja ”rukous voi auttaa potilaan paranemisessa”. Vaikka 

myös ensimmäinen vastausvaihtoehto sai suosiota vastaajien keskuudessa, ilmenee 

avoimissa vastauksissa yksimielisyys, ettei rukoileminen itsessään paranna sairauksia, 
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vaan viime kädessä on Jumalan tahdosta kiinni, saako rukoilija apua sairautensa 

paranemiseen tai muuhun ongelmaan. Kuten eräs vastaaja toteaa, fyysinen sairaus voi 

olla hengelliseltä kannalta jopa hyödyllistä: 

 

Ehdottomasti voi parantaa fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia! Kaikki riippuu 

Jumalan kaitselmuksesta. Joskus on ihmisen sielun ja pelastumisen kannalta 

parempi, että ihminen sairastuu ja paranee, kun taas joskus parempi että ei 

paranane. "Sairauksista on hyötyä meille syntisille, koska silloin tiedostamme 

oman tilamme emmekä ole ylpeitä." Pyhittäjä Johannes Valamolainen. 

Tietyllä tavalla voimme ajatella, että langennut ihminen on myös sairas 

synnistä. Siis ei synnin vuoksi vaan synti on sairautta, jonka Jumala parantaa 

meissä osittain jo tässä elämässä ja lopullisesti taivasten valtakunnassa. 

 

 

6.5 Rukoukseen tuottamat tuntemukset 

 

Monivalintakysymyksen vastauksista selviää, että suurimmalle osalle vastaajista rukous 

on tuottanut positiivisia tuntemuksia, kuten mielenrauhaa (90,5 % vastaajista), iloa 

(77,4 %), helpotusta (65,3 %) ja liikutusta (50,3 %). (Taulukko 22.) 

 

Taulukko 22. Rukouksen tuottamat tuntemukset vastaajille (n=199). 

Tuntemus n % 

Mielenrauhaa 180 90,5 

Iloa 154 77,4 

Helpotusta 130 65,3 

Liikutusta 100 50,3 

Synnintuntoa 82 41,2 

Muu tuntemus, mikä? 39 19,6 

Surua 33 16,6 

Ahdistusta 19 9,5 

Rukous ei tuota minulle mitään 

tuntemuksia. 
12 6,0 

Yhteensä 199 100,0 
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Taulukossa 23 tuntemukset on ristiintaulukoitu rukousaiheiden (Taulukko 10) kanssa. 

 

Taulukko 23. Rukouksen tuottamat tuntemukset rukousaiheittain. 

Tuntemus 

Esi-

rukous 

(%) 

Kiitos-

rukous 

(%) 

Avun-

pyyntö 

(%) 

Synnin-

tunnus-

tus (%) 

Ylistys-

rukous 

(%) 

Yhteys 

Jumalaan 

(%) 

Hengel-

linen 

kehitys 

(%) 

Muu 

(%) 

Mielen-

rauhaa 

167 

(91,3) 
160 (92,5) 151 (91,5) 

124 

(92,5) 
124 (94,7) 111 (93,3) 76 (93,8) 

42 

(89,4) 

Iloa 
145 

(79,2) 
136 (78,6) 132 (80,0) 

110 

(82,1) 
110 (84,0) 96 (80,7) 68 (84,0) 

39 

(83,0) 

Helpotusta 
123 

(67,2) 
119 (68,8) 116 (70,3) 

98 

(73,1) 
91 (69,5) 85 (71,4) 62 (76,5) 

33 

(70,2) 

Liikutusta 
95 

(51,9) 
84 (48,6) 84 (50,9) 

67 

(50,0) 
72 (55,0) 64 (53,8) 48 (59,3) 

28 

(59,6) 

Synnin-

tuntoa 

77 

(42,1) 
73 (42,2) 71 (43,0) 

62 

(46,3) 
60 (45,8) 51 (42,9) 34 (42,0) 

25 

(53,2) 

Muu 

tuntemus 

35 

(19,1) 
35 (20,2) 32 (19,4) 

32 

(23,9) 
33 (25,2) 26 (21,8) 19 (23,5) 

23 

(48,9) 

Surua 
32 

(17,5) 
31 (17,9) 31 (18,8) 

27 

(20,1) 
25 (19,1) 24 (20,2) 16 (19,8) 

11 

(23,4) 

Ahdistusta 18 (9,8) 18 (10,4) 18 (10,9) 13 (9,7) 11 (8,4) 17 (14,3) 9 (11,1) 3 (6,4) 

Ei tunte-

muksia 
7 (3,8) 8 (4,6) 10 (6,1) 5 (3,7) 4 (3,1) 5 (4,2) 4 (4,9) 4 (8,5) 

Vastaajat 

yhteensä (n) 
183 173 165 134 131 119 81 47 

 

Avoimissa vastauksissa (n=96) vastaajat ovat kertoneet tarkemmin rukoukseen liittyvistä 

tuntemuksistaan. Avoimen kysymyksen vastauksissa toistuu myös tuntemuksia, joita ei 

ollut valmiissa vastausvaihtoehdoissa: yhteenkuuluvuus ja läsnäolo, turvallisuus, 

kiitollisuus, luottamus, keskittyminen ja ajatusten selkiytyminen, lohdutus, voima, 

rakkaus, toivo sekä armo ja armeliaisuus. Pariin kertaan toistuvat myös kaipuu, varmuus 

ja vakaus sekä pyhyys. (Taulukko 24.) 
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Taulukko 24. Avoimista vastauksista tunnistetut tuntemukset, joita esiintyy rukouksen 

yhteydessä (n=96). 

Tuntemus n % 

Mielenrauha 47 49,0 

Muu 39 40,6 

Ilo, onnellisuus 20 20,8 

Yhteenkuuluvuus, läsnäolo 15 15,6 

Turvallisuus 13 13,5 

Kiitollisuus 12 12,5 

Luottamus 9 9,4 

Keskittyminen, ajatusten selkiytyminen 8 8,3 

Helpotus 7 7,3 

Katumus, synnintunto 7 7,3 

Lohdutus 7 7,3 

Voima, jaksaminen 5 5,2 

Rakkaus 5 5,2 

Toivo 5 5,2 

Suru 4 4,2 

Liikutus 4 4,2 

Armo, armeliaisuus 4 4,2 

Kaipuu 2 2,1 

Varmuus, vakaus 2 2,1 

Pyhyys 2 2,1 

Yhteensä 96 100,0 

 

Melkein puolessa avoimista vastauksista (n=47, 49,0 %) kerrotaan rukouksen tuovan 

rauhaa, levollisuutta, mielenrauhaa tai mielen tyyneyttä. Ennen rukousta olo voi olla 

ahdistunut, levoton, väsynyt, epävarma tai keskittyminen voi olla vaikeaa. Rukouksen 

kautta ihminen voi kuitenkin luovuttaa huolensa Jumalan käsiin ja saada mielenrauhaa 

siitä, kun voi luottaa ongelmansa korkeamman voiman huomaan. ”Konkreettisena lahjana 

iltarukouksen jälkeen ovat useimmiten hyvät yön unet”, kuten eräs vastaaja kuvailee. 

 

Noin viidesosassa (n=20, 20,8 %) vastauksista sanotaan rukouksen tuovan iloa, 

onnellisuutta tai riemua: iloa Jumalan armosta ja laupeudesta tai ”siitä, että hengitämme, 

olemme olemassa”. Kuten mielenrauhankin tapauksessa, myös ilo valtaa rukoilijan, kun 

hän voi luovuttaa huolensa Jumalalle ja luottaa siihen, että Hän järjestää asiat parhain 

päin. Ilo sekä seuraa rukousta että myös ajaa ihmisen rukoilemaan: rukouksen kautta 

ihminen haluaa kiittää Jumalaa hyvistä asioista, joita hän on elämässään saanut.  

Rukouksen tuottama ilo ei välttämättä ilmene äkkinäisesti, vaan ilon ja onnellisuuden 
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tunteet voivat kehittyä ajan myötä ihmisen rukouselämässä. Se, että voi luovuttaa asiansa 

Jumalan huomaan, tuottaa myös helpotusta (n=7, 7,3 %). 

 

Valmiista vastausehdoista myös synnintunto ja katumus (n=7, 7,3 %), suru (n=4, 4,2 %) 

sekä liikutus (n=4, 4,2 %) toistuvat avoimissa vastauksissa. Näitä tunteita ei nähdä 

negatiivisessa valossa, vaan niiden kautta ihminen voi tajuta oman viallisuutensa tai 

nähdä läheisensä ahdingon: ”Suru on luonnollista kun tajuaa omat syntinsä ja murehtii 

niitä tai muistaa jonkun lähimmäisen kärsimykset ja ahdingon”. Lisäksi tunne Jumalan 

rakkaudesta ja laupeudesta voi tuottaa liikutusta ihmisessä: ”Liikutusta taas tunnen 

rukouksista kumpuavista rakkaudesta Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan, ja koitan oppia 

samaa”. 

 

Rukouksen yhteydessä tunnistettuihin tuntemuksiin liittyvissä avoimissa vastauksissa 

15,6 prosentissa (n=15) kerrotaan yhteenkuuluvuuden tai läsnäolon tunteesta rukouksen 

yhteydessä: yhteenkuuluvuutta seurakuntaan ja kirkkoon, yhteyttä Jumalaan tai Jumalan 

ja pyhyyden läsnäoloa. Vähän päälle kymmenesosa vastaajista tuntee turvallisuutta (n=13, 

13,5 %) ja kiitollisuutta tai kiitosmieltä (n=12, 12,5 %). Turvallisuutta tuo tunne siitä, että 

Jumala on suuri ja ihminen on Häneen verrattuna pieni ja heikko, mutta Jumala kuuntelee 

ihmistä ja johdattaa sekä järjestää ihmisen elämän parhain päin. Kiitollisuutta tai 

kiitosmieltä tuottaa taas esimerkiksi se, että ”saa olla Jumalan lapsi”. 

 

Luottamus mainittiin 9,4 prosentissa avoimista vastauksista (n=9): luottamus Jumalaan 

ja ”Hänen apuunsa, huolenpitoonsa ja olemassaoloonsa” sekä siihen, ”ettei ole elämänsä 

ja ongelmiensa kanssa yksin” ja ”että kaikki järjestyy”. Keskittyminen ja ajatusten 

selkiytyminen esiintyy 8,3 prosentissa avoimista vastauksista (n=8). Keskittymisen 

paraneminen liittyy läheisesti rauhoittumiseen ja rukous voi auttaa 

saavuttamaan ”puhtaan ajatuksenjuoksun” tai ”flow-tilan”, kuten pari vastaajaa kuvailee.  

Avoimista vastauksista 7,3 prosentissa mainitaan lohdutus (n=7). 

 

Rukouksen tuoma voima ja jaksaminen mainitaan 5,2 prosentissa avoimista vastauksista  

(n=5). Saman määrän mainintoja saavat myös rakkaus ja toivo. Avoimista vastauksista 

4,2 prosentissa (n=4) mainitaan tunne Jumalan armosta ja armeliaisuudesta ihmistä 
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kohtaan. Kaipuu, varmuus ja vakaus sekä pyhyyden tunne löytyvät kukin 2,1 prosentissa 

avoimista vastauksista (n=2). 

 

Muita tuntemuksia (n=39, 40,6 %), joita mainitaan avoimissa vastauksissa, ovat 

esimerkiksi mielihyvä ja tyytyväisyys elämään. Rukouksen jälkeen voi tuntea olonsa 

myös siunatuksi tai se voi auttaa lievittämään yksinäisyyttä. Rukous voi myös auttaa 

ymmärtämään elämässä kohdattujen vaikeuksien ja koettelemusten tarkoituksen. Rukous 

voi toisaalta tuottaa myös vihaa ja ahdistusta, joskin joidenkin vastaajien mielestä 

tämänkaltaiset tunteet eivät kuulu puhtaaseen rukoukseen ja ne ovat demonista vaikutusta.  

Syyllisyyttä voi tuottaa se, jos unohtaa turvautua rukoukseen. Rukouksen tuottamat (ja 

toisaalta myös siihen ajavat tuntemukset) voivat siis vaihdella laidasta laitaan, mutta eräät 

vastaajat sanovat, että tunteet eivät esitä kovin suurta roolia heidän 

rukouksissaan: ”Rukouksen itsetarkoitus minulle ei ole tuottaa tunteita, mutta 

sivutuotteena niitä tietysti syntyy ihmiselle”. 

 

 

6.6 Uskonnolliset tiedonlähteet 

 

Uskonnollisten tiedonlähteiden osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan rukouksen sekä 

muiden tiedonlähteiden tärkeyttä heidän uskonnollisessa tiedonhankinnassaan asteikolla 

1-5, jossa 1 merkitsee ”hyvin tärkeää” ja 5 ”ei yhtään tärkeää”. Keskiarvoja tarkastellessa 

tärkeimmäksi tiedonlähteeksi nousee Raamattu (1,4), jonka jälkeen tärkeysjärjestyksessä 

tulevat rukous (1,5), kirkon tai seurakunnan johtajat, papit jne. (1,7), keskustelu muiden 

ihmisten kanssa (1,8), kirjallisuus sekä sanoma- ja aikakauslehdet (2,2), internet ja 

sosiaalinen media (2,6) sekä TV ja radio (3,3). (Taulukko 25.) 
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Taulukko 25. Uskonnollisten tiedonlähteiden tärkeys vastaajille. 

Tiedonlähde Vastaus  

  
Hyvin 

tärkeä (1) 

Jonkin 

verran 

tärkeä (2) 

En 

osaa 

sanoa 

(3) 

Ei 

kovinkaan 

tärkeä (4) 

Ei 

yhtään 

tärkeä 

(5) 

Yhteensä 
Keskiarvo 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) N (%) 

Raamattu 
149 

(74,9) 
40 (20,1) 2 (1,0) 6 (3,0) 2 (1,0) 199 (100,0) 1,4 

Rukous 
134 

(67,3) 
38 (19,1) 

15 

(7,6) 
10 (5,0) 2 (1,0) 199 (100,0) 1,5 

Kirkon tai 

seurakunnan 

johtajat, papit 

jne. 

95 (47,7) 79 (39,7) 7 (3,5) 16 (8,1) 2 (1,0) 199 (100,0) 1,7 

Keskustelu 

muiden ihmisten 

kanssa 

75 (37,7) 100 (50,3) 
11 

(5,5) 
13 (6,5) 0 (0,0) 199 (100,0) 1,8 

Kirjallisuus, 

sanoma- ja 

aikakauslehdet 

54 (27,1) 99 (49,8) 
12 

(6,0) 
27 (13,6) 7 (3,5) 199 (100,0) 2,2 

Internet, 

sosiaalinen 

media 

26 (13,1) 98 (49,2) 
19 

(9,6) 
43 (21,6) 13 (6,5) 199 (100,0) 2,6 

Muu 

tiedonlähde, 

mikä? 

72 (36,2) 22 (11,1) 
85 

(42,7) 
3 (1,5) 17 (8,5) 199 (100,0) 2,4 

TV, radio 11 (5,5) 62 (31,2) 
21 

(10,5) 
65 (32,7) 

40 

(20,1) 
199 (100,0) 3,3 

 

Tämän osion avoimessa kysymyksessä vastaajat pystyivät kertomaan omasanaises t i, 

minkälaisia tiedonlähteitä he hyödyntävät etsiessään vastauksia uskonnollisiin ja 

hengellisiin kysymyksiin. Avoimen kysymyksen vastauksissa (n=119) nousee esille 

tiedonlähteitä, jotka ovat jaoteltu seuraaviin luokkiin: rukous ja rukouksellinen elämä, 

kirjalliset lähteet (joista Raamattu on eritelty omaksi luokakseen), internet ja sosiaalinen 

media, televisio ja radio, ihmistiedonlähteet (joista uskonnolliset auktoriteetit on eritelty 

omaksi luokakseen), jumalanpalvelukset, opintopiirit ja -kokoontumiset, taide sekä muut 

tiedonlähteet. (Taulukko 26.) 
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Taulukko 26. Avoimista vastauksista tunnistetut tiedonlähteiden luokat (n=119). 

Tiedonlähde n % 

Kirjalliset lähteet 50 42,0 

Ihmiset 27 22,7 

Raamattu 26 21,8 

Uskonnolliset auktoriteetit 24 20,2 

Internet ja sosiaalinen media 23 19,3 

Rukous ja rukouksellinen elämä 22 18,5 

Muut 16 13,4 

Jumalanpalvelukset 15 12,6 

Opintopiirit ja -kokoontumiset 12 10,1 

Taide 11 9,2 

Televisio ja radio 9 7,6 

Yhteensä 119 100,0 

 

Rukoukseen ja rukoukselliseen elämään (n=22, 18,5 %) liittyvissä avoimissa vastauksissa 

esiintyy rukouksen lisäksi pohdiskelu ja mietiskely (n=2), Pyhä Henki (n=3) sekä sisäinen 

kilvoitus eli ”pyrkimys kristillisten elämänarvojen ja -opetuksen täytäntöönpanoon 

jokapäiväisessä elämässä” (Arseni 1999, 147). Näiden lisäksi avoimissa vastauksissa 

mainitaan Jumalan varjeluksen ja läsnäolon tunne, hengellinen johdatus, tunne siitä, että 

Jumala puhuu rukoilijalle, sekä hengellinen kokemus (n=4). Rukousvastaus voi ilmetä 

mieleen muistuvana raamatunlauseena (n=2). 

 

Kirjallisia lähteitä mainitaan 50 avoimessa vastauksessa (42,0 %) ja näiden lisäksi 

Raamattu mainitaan 26 avoimessa vastauksessa (21,8 %). Tiettyjä kirkkokuntia 

edustavasta kirjallisuudesta nousevat esille esimerkiksi ortodoksinen (ei ainoastaan 

Suomen ortodoksisen kirkon, vaan myös muiden maiden ortodoksisten 

paikalliskirkkojen), roomalaiskatolinen (esimerkiksi Katekismus) ja adventist inen 

kirjallisuus (esimerkiksi Ellen G. Whiten kirjat). Luonnollisesti vastaajat lukevat 

enimmäkseen oman kirkkokunnan kirjallisuutta, mutta eräässä vastauksessa mainitaan 

myös eri uskontokuntien lehtien lukeminen. Toisaalta eräs toinen vastaaja toteaa, ettei 

hän ”lue tai katsele mitään toisten kirkkokuntien opetuksia”. 

 

Erityisiksi kirjallisuudenlajeiksi voidaan nostaa kirkkoisien kirjoitukset ja ylipäätänsä 

patristinen kirjallisuus (esimerkiksi Filokalia) (n=17) sekä pyhien ihmisten elämäkerrat 

(esimerkiksi Synaksarion) (n=6). Avoimissa vastauksissa mainitaan myös sanoma- ja 
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aikakauslehdet, sähköiset kirjat, seurakunnan uutiskirjeet, Raamatun selitysteokset ja 

kommentaarit, kirkon viralliset asiakirjat, akateeminen teologinen kirjallisuus sekä 

rukouskirjat (esimerkiksi Orologion). 

 

Internet ja sosiaalinen media mainitaan 19,3 prosentissa avoimista vastauksista (n=23). 

Internetin kautta seurataan suoratoistettuja jumalanpalveluksia (n=3), kuunnellaan 

podcasteja (n=5) ja katsotaan videoita (n=7): luentoja, opetusvideoita, mutta myös 

hengellisiä lauluja. Myös sosiaalisen median (n=5), esimerkiksi Facebookin, kautta 

saadaan tietoa ja keskustellaan uskonnollisista asioista. Myös internet-rad io, 

hartaussovellukset, keskustelupalstat sekä erinäiset hakuohjelmat (raamatunpaikkojen 

hakuohjelmat, Google) mainitaan avoimissa vastauksissa. Verkkolähteisiin voidaan toki 

laskea monissa tapauksissa myös esimerkiksi verkon kautta jaettavat sähköiset kirjat tai 

suoratoistettavat TV- ja radiolähetykset. 

 

Televisio ja radio (n=9, 7,6 %) voidaan joissakin tapauksissa laskea myös 

verkkolähteiden kategoriaan, sillä monet TV- ja radiokanavat ovat tarjolla myös 

internetissä. Avoimissa vastauksissa mainitaan 3ABN (Three Angels Broadcasting 

Network, adventistinen TV- ja radioverkko), Yle Radio 1, TV7 ja Radio Dei. Myös 

hartausohjelmat ja AlfaTV:n Astu tarinaan -ohjelma mainitaan avoimissa vastauksissa. 

 

Ihmistiedonlähteinä (n=27, 22,7 %) mainitaan ystävät (n=7), seurakuntayhteisö eli muut 

seurakunnan jäsenet (n=5), perhe ja sukulaiset (n=4) sekä puoliso (n=3) (erityisesti, jos 

heillä on teologista koulutusta). Myös kollegat sekä ”keskustelu kokeneiden 

kilvoittelijoiden kanssa” mainitaan. Keskustelu muiden ihmisten kanssa voi 

olla ”kriittistä teologista ja filosofista keskustelua” tai se ”saattaa avata uusia näkökulmia” 

sekä ”auttaa ymmärtämään asioita” (n=3). Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ei ole 

ainoastaan informaation jakamisen kannalta otollista, vaan se voi olla myös terapeuttista 

ja sielunhoidollista: keskustelu muiden ihmisten kanssa voi esimerkiksi auttaa 

lievittämään ahdistusta. 

 

Ihmislähteistä mainittakoon erikseen uskonnolliset auktoriteetit (n=24, 20,2 %), joista 

avoimissa vastauksissa mainitaan papit ja pastorit, rippi-isät, teologiset ja hengelliset 
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ohjaajat tai opettajat, luostarien isät sekä muut ”seurakunnan vastuulliset”. Eräs vastaaja 

kuvailee hengellistä ohjaajaa ”hengellisen elämän personal traineriksi”. Rippi-isän luona 

käydään katumuksen sakramentilla (eli synnintunnustuksella) ja keskustelemassa 

esimerkiksi rukouselämästä. Rippi-isän kautta tiedonhankkija voi myös saada vinkkejä 

muihin tiedonlähteisiin, esimerkiksi kirjallisuuteen. 

 

Jumalanpalvelukset (n=15, 12,6 %) voivat olla myös tiedonlähteitä. Jumalanpalvelusten 

antia ovat muun muassa saarnat tai opetuspuheet (n=6) ja Raamatun 

lukeminen: ”Messussa luetaan Raamattua hyvin tietyllä tavalla, katolisella tavalla 

yhdistäen aina vanha- ja uusitestamentti”. Saarnoja ja opetuspuheita kuunnellaan myös 

sähköisesti esimerkiksi podcastien ja YouTube-videoiden kautta. 

 

Opintopiireihin ja -kokoontumisiin (n=12, 10,1 %) luokitellaan seurakuntien rukouspiir it 

sekä opinto- ja raamattupiirit, konferenssit ja seminaarit, luennot ja kurssit (esimerk iks i 

Valamon opiston järjestämät kurssit) sekä muut hengelliset tilaisuudet. Myös opinnot 

(n=2), ei ainoastaan teologiset, vaan myös filosofiset ynnä muut tieteenalat, mainitaan. 

Taide (n=11, 9,2 %) voi toimia myös tiedonlähteenä, erityisesti musiikki (n=9), kuten 

kirkkolaulu ja -veisut sekä muut hengelliset laulut. Myös ikonit (n=2) mainitaan parissa 

vastauksessa. 

 

Muita tiedonlähteitä (n=16, 13,4 %) ovat retriitit, pyhiinvaellukset ja luostariviera ilut 

(n=5), elämänkokemukset ja -tilanteet sekä arkipäivä (n=4), luonto (n=3) sekä oma 

ajattelu (n=3). Myös oppiminen virheistä, kertomukset, todistukset uskoontulo sta, 

historia sekä ”ekumeeniset yhteydet” mainitaan avoimissa vastauksissa. 

 

 

6.7 Yhteenveto 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneille henkilöille rukous on keskeinen osa elämää: 90 

prosenttia heistä rukoilee päivittäin ja lähes sama osuus heistä kokee rukouksen ja 

ylipäätään uskonnon tärkeäksi osaksi heidän elämäänsä. Avoimista vastauksista 

tunnistetuista rukoustyypeistä anomus- ja pyyntörukoukset (38,7 % avoimista 
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vastauksista) ja Jumalan kanssa yhteyteen pyrkivät rukoukset (41,1 %) nousevat 

suosituiksi rukoustyypeiksi, mutta näitäkin suositumpi rukoustyyppi on muiden ihmisten 

puolesta kannetut esirukoukset (56,5 %). Monivalintakysymyksessä jopa 92 prosenttia 

vastaajista ilmoittaa rukoilevansa toisten ihmisten puolesta. Kirkkokuntien välillä ei ole 

merkittävää eroa tämän suhteen: jokaisessa tutkitussa kirkkokunnassa yli 80 % vastaajista 

ilmoittaa kantavansa esirukouksia toisten ihmisten puolesta. 

 

Rukous on osa tutkimushenkilöiden arkielämän rutiineja. Kyselyyn vastanneista 90 

prosenttia ilmoittaa rukoilevansa päivittäin. Rukous liittyy kiinteästi muihin arkielämän 

rutiineihin: aamulla ylös noustessa ja illalla nukkumaan mennessä rukoillaan, samoin 

ennen työtä tai ruokailua. Monivalintakysymyksessä 82,9 prosenttia vastaajista ilmoittaa 

hakevansa rukouksen kautta apua ongelmiin, joko itsensä tai muiden puolesta. Ongelmia, 

joihin rukouksen kautta haetaan apua, löytyy laidasta laitaan, mutta 

monivalintakysymyksessä 78,5 prosenttia vastaajista ilmoittaa hakevansa rukouksen 

kautta apua päätöksentekoon. Avoimista vastauksista selviää, että anomus- ja 

pyyntörukousten kautta pyydetään erityisesti viisautta ja Jumalan johdatusta erinäis iin 

elämän päätöksentekotilanteisiin. 

 

Suurin osa tutkimushenkilöistä (93,5 %) kokee, että heidän rukouksiinsa on vastattu. 

Vastaus on voinut tulla hyvinkin konkreettisesti, esimerkiksi sairauden parantumisena tai 

muuna elämäntilanteen muutoksena. Rukousvastaus on voinut ilmetä myös vähemmän 

konkreettisena, mutta rukoilijalle kuitenkin merkittävänä tapahtumana: rukouksen 

jälkeen henkilö on voinut esimerkiksi törmätä Raamatun kohtaan tai ihmiseen, joka on 

auttanut häntä rukouksessaan esittämän ongelman suhteen. Rukoilija voi myös kokea 

saaneensa ymmärrystä, viisautta tai keskittymiskykyä ongelmansa käsittelemiseen. 

Rukouksen kautta rukoilija on saanut myös mielenrauhaa. 

 

Vastaajien ilmoittamista rukousaiheista ja -vastauksista löytyy esimerkkejä kaikista 

Savolaisen (1993, 17-21) arkielämän osa-alueiden mallin osa-alueilta, erityises t i 

ammatilliselta, ei-ammatilliselta välttämättömältä sekä uskonnolliselta osa-alueelta. Ei-

ammatilliseen vapaaehtoiseen osa-alueeseen liittyvät rukousvastaukset koskevat lähinnä 

matkustamista. Monet matkustamiseen liittyvät rukousvastaukset liittyvät 
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vaaratilanteiden välttämiseen tai liikenneonnettomuuksista selviämiseen. Avoimista 

vastauksista nousee esille myös esimerkkejä rukousaiheista ja -vastauksista, jotka liittyvät 

ensisijaisesti uskonnolliseen osa-alueeseen (ja kenties välillisesti muihin arkielämän osa-

alueisiin): esimerkiksi anomusrukoukset oman uskon vahvistamiseksi ja Jumalan tahdon 

näkemiseksi, synnintunnustusrukoukset, ehtoollisrukoukset sekä kiitosrukoukset ovat 

tällaisia ensisijaisesti yksilön uskonnolliseen elämään liittyviä rukousaiheita. 

 

Rukouksen tuottamista tuntemuksista nousee vastauksissa erityisesti esille mielenrauha : 

monivalintakysymyksessä 90,5 prosenttia vastaajista ilmoittaa tuntevansa rukouksen 

yhteydessä mielenrauhaa ja 49 prosentissa avoimista vastauksista mainitaan rauha, 

levollisuus, mielenrauha tai mielentyyneys. Rukouksen yhteydessä tunnetaan myös iloa, 

luottamusta, turvallisuutta, helpotusta ja kiitollisuutta, mutta toisaalta myös synnintuntoa 

ja surua omista synneistä. 

 

Kuten suomalaisessa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen eli CAM-hoitojen käyttöä 

kartoittavassa kyselytutkimuksessa (Vuolanto, Kemppainen, Kemppainen & Nurmi 2020, 

48) suurin osa vastaajista (72,8 %) koki, että rukouksesta on apua lääketieteellisessä 

hoidossa, myös tähän kyselytutkimukseen vastanneista suurin osa oli täysin samaa mieltä 

väitteen ”rukous voi auttaa potilaan paranemisessa” kanssa (64,8 %). ”Jyrkemmin” 

muotoillun väitteen, ”rukouksen avulla voi parantaa sairauksia”, kanssa vastaajat olivat 

jonkin verran skeptisempiä: edellä mainitun väitteen kanssa samaa mieltä oli 45,2 

prosenttia vastaajista. 

 

Uskonnollisen tiedonhankinnan tiedonlähteissä Raamattu arvotetaan tärkeimmäksi, 

mutta rukous koetaan myös hyvin tärkeäksi tiedonlähteeksi. Näiden kahden tiedonlähteen 

välisellä arvotuksella ei ole merkittävää eroa, sillä niiden nähdään kytkeytyvän läheisest i 

toisiinsa: rukouksen avulla Raamatun sanoma ymmärretään paremmin. Myös informaa lit 

ihmislähteet, erityisesti uskonnolliset auktoriteetit, kuten rippi-isät, arvotetaan tärkeiksi 

tiedonlähteiksi. 
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7 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella suomalaisten kristittyjen 

rukouksen käyttöä tiedonlähteenä. Tarkastelun kohteena on erityisesti, minkäla is ia 

rukousaiheita suomalaiset kristityt esittävät rukouksissaan, minkälaisiin ongelmiin he 

hakevat apua rukouksen kautta ja minkälaisia rukousvastauksia tai tuntemuksia he 

kokevat saavansa rukouksen kautta. Tutkimuksessa kartoitetaan myös muita 

tiedonlähteitä, joita suomalaiset kristityt hyödyntävät uskonnollisessa tiedonhankinnassa, 

ja selvitetään, minkälaista roolia rukous esittää tässä tiedonhankinnassa. 

 

Vastanneiden esille nostamien rukoustyyppien tarkastelu avaa mielenkiinto is ia 

näkökulmia tutkimushenkilöiden rukousaiheisiin. Erityisen tärkeitä rukousaihe ita 

vastaajille ovat muiden ihmisten puolesta kannetut esirukoukset, yhteyden hakeminen 

Jumalan kanssa sekä viisauden ja ymmärryksen pyytäminen päätöksentekoon ja muihin 

arkielämän toimiin. Päätöksentekoa vaativien ongelmatilanteiden lisäksi vastaajat 

hakevat rukouksen kautta apua moniin muihin arkielämässä kohdattuihin ongelmiin, 

erityisesti ihmissuhteisiin, terveyteen sekä hengellisiin eli uskonelämään liittyvi in 

ongelmiin. 

 

Esirukousten yleisyyttä on mielenkiintoista verrata Parks-Stammin, Pollackin ja Hillin 

(2020) sekä Sharpin (2010) tutkimuksiin, joissa selvisi sosiaalisen kanssakäymisen 

tärkeys rukouksessa: rukouksessa koettava sosiaalinen kanssakäyminen, yhteys muihin 

ihmisiin, auttaa yksilöä käsittelemään sekä emotionaalisesti eli kognitiivisesti ongelmaa, 

jonka puolesta rukoillaan. Muiden ihmisten puolesta kannetuilla rukouksilla voidaan 

nähdä olevan affektiivisia vaikutuksia: rukoilija voi tuntea mielenrauhaa ja luottamusta 

kantaessaan Jumalan käsiin muiden ihmisten ongelmia, joihin hänellä ei välttämättä ole 

keinoja vaikuttaa omin voimin, kuten sairauksien, sotilaallisten konfliktien tai 

luonnononnettomuuksien suhteen. 

 

Anomus- ja pyyntörukousten kautta vastaajat hakevat ennen kaikkea viisautta ja 

ymmärrystä, mitä on mielenkiintoista verrata Michelsin (2012) kanadalaisen 

baptistiseurakunnan johtajien tiedonhankintaa kartoittavan tutkimuksen kanssa. Sekä 



93 
 

Michelsin tutkimuksessa että tässä tutkimuksessa tutkimushenkilöt ilmoittavat hakevansa 

rukouksen kautta viisautta päätöksentekoon ja Jumalan johdatusta. Rukoileminen ennen 

päätöksentekoa auttaa rukoilijaa sekä kognitiivisesti että affektiivisesti lähestymään 

ongelmaansa: rukous auttaa jäsentämään ajatuksia ja tuo mielenrauhaa. 

 

Savolaisen (1993, 129) arkielämän tiedonhankinnan mallin näkökulmasta säännöllinen 

rukoilu liittyy osaksi rutiininomaista toimintaa ja sitä myötä rutiininomaiseen 

tiedonhankintaan. Rukouksesta ja siihen liittyvästä tiedonhankinnasta tulee ei-

rutiininomaista ”täsmärukoilua” eli tiettyyn yksittäiseen ongelmaan keskittyvää rukousta 

silloin, kun totuttu elämäntavan järjestys on jollakin tavalla uhattuna epätavallisen 

tapahtuman sattuessa, esimerkiksi sairauden tai kuoleman kohdatessa. Tällöin 

rukouksella on elämänhallinnallinen rooli: rukous tuo lohdutusta sekä mielenrauhaa ja 

auttaa palauttamaan elämän takaisin totutuille raiteille. Huomionarvoinen seikka 

kuitenkin on, että rukoukseen ei turvauduta vain hädän hetkellä, vaan se on luonnoll inen 

osa arkielämää ja jokapäiväisiä rutiineja. Eräs vastaaja toteaakin, ettei hän hae rukouksen 

kautta apua maallisiin ongelmiin, vaan rukouksen kautta hän antautuu Herran tahtoon ja 

pyytää Häneltä armoa. 

 

Huomionarvoista on myös, että arkielämän osa-alueiden mallin (Savolainen 1993, 17-21) 

näkökulmasta tarkastellen tutkimushenkilöiden rukousaiheista ja arkielämässä 

vastaantulevista ongelmista löytyy esimerkkejä kaikilta muilta osa-alueilta, sekä 

ammatilliselta että ei-ammatilliselta välttämättömien toimintojen kuin myös 

uskonnolliselta osa-alueelta, mutta avoimista vastauksista ei löydy kovinkaan monta 

esimerkkiä, jotka sopisivat ei-ammatilliselle vapaaehtoisten toimintojen osa-alueelle. 

Matkailu on ainoa toiminto, joka on luokiteltavissa kyseiselle osa-alueelle. Avoimissa 

vastauksissa tutkimushenkilöt kertovat paljon töihin, arkielämän välttämättömyyks iin 

(kuten terveyteen) tai uskonnolliseen elämään liittyvistä rukousaiheista ja ongelmista, 

mutta esimerkiksi harrastuksistaan tutkimushenkilöt eivät juurikaan puhu. Voi olla, 

etteivät vastaajat koe harrastuksiin liittyviä mahdollisia ongelmatilanteita yhtä 

merkittäviksi kuin töihin, välttämättömiin tarpeisiin tai uskontoon liittyviä 

ongelmatilanteita. Vastaajat eivät kenties halua ”häiritä” Jumalaa toisarvoisilla elämässä 
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vastaan tulevilla ongelmilla, joilla ei lopulta ole kovinkaan suurta merkitystä yksilön 

toimintakyvyn ylläpitämisen tai sielun pelastuksen kannalta. 

 

Kuten aiemman uskonnollista tiedonhankintaa koskevan tutkimuskirjallisuuden 

tarkastelusta käy ilmi, tutkimus on keskittynyt enimmäkseen uskonnollisten johtajien ja 

saarnaajien ammatilliseen tiedonhankintaan (Roland 2007; Michels 2009; Michels 2012; 

Matsveru 2015). Myös omassa kyselytutkimuksessani parissa vastauksessa mainitaan 

hengellinen työ, esimerkiksi sielunhoitotyö, mutta vastaajat eivät kerro tarkemmin 

yksityiskohtia työstään. Aiemmissa tutkimuksissa työhön liittyvät rukousaiheet 

vaikuttaisivat olevan yleisesti tehtäväkeskeisempiä, liittyen esimerkiksi seurakunnan 

päätöksentekoon tai saarnan kirjoittamisprosessiin (Roland 2007; Michels 2009; Michels 

2012; Matsveru 2015), kun taas kyselytutkimukseni avoimista vastauksista ilmenee, että 

ei-ammatilliset rukousaiheet ovat usein hyvinkin yleistasolla liikkuvia, esimerk iks i 

Jumalan varjeluksen ja armon pyytämistä itsensä tai lähimmäisen arkielämään. Ei-

ammatilliset rukouksetkin voivat kuitenkin olla ”tehtäväkeskeisiä” silloin, kun elämässä 

tulee vastaan epätavallinen, ei-rutiininomainen tapahtuma, esimerkiksi läheisen 

sairastuminen. 

 

Suurin osa vastaajista kokee, että heidän rukouksiinsa on vastattu. Rukousvastauksia on 

ilmennyt kaikilla arkielämän osa-alueilla, sekä ammatillisissa että ei-ammatillis issa 

ongelmissa. Terveyteen liittyvistä rukousvastauksista kerrotaan eniten kyselyn avoimissa 

vastauksissa, mutta terveyden lisäksi rukousvastauksia on tullut myös tunteiden ja 

ajatusten hallintaan sekä hengellisiin eli uskonelämään liittyviin ongelmiin. Vastaajat 

kertovat saaneensa rukousvastauksia myös päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun sekä 

työhön ja opiskeluun liittyviin ongelmiin. 

 

Huomionarvoista rukousaiheita ja -vastauksia koskevissa avoimissa vastauksissa on 

usein toistuva toteamus Jumalan tahdon ensisijaisuudesta rukoilijan omaan tahtoon 

nähden. Vaikka rukoilija voikin rukouksissaan pyytää Jumalalta jotakin, ei hänen 

vastauksiinsa aina välttämättä vastata hänen haluamallaan tavalla. Myös vastaajien 

mielipiteissä rukouksen voimasta liittyen terveyteen, tai lääketieteellisenä hoitomuotona, 

korostuu Jumalan tahdon ensisijaisuus: ihminen voi kyllä rukoilla apua sairauteensa, 
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mutta viime kädessä ihmisen parantuminen on Jumalan tahdosta kiinni. Vastauksista käy 

ilmi näkemys siitä, että ihmisen omat mielihalut ovat alisteisia Jumalan tahdolle ja 

ihminen ei välttämättä saa rukousvastauksena sitä, mitä hän on alun perin rukouksissaan 

toivonut. 

 

Vastaajat kuitenkin luottavat siihen, että Jumala tietää heitä paremmin, mikä on heille 

parhaaksi. Rukoilijan asenteet ja näkemykset voivat muuttua tämän johdosta enemmän 

Jumalan tahdon mukaisiksi: hänen ajattelutapansa muuttuu, korjaantuu parempaan 

suuntaan. Savolaisen (1993, 129) arkielämän tiedonhankinnan mallin mukaisesti rukous 

voidaan nähdä elämänhallinnan välineenä. Rukouksen avulla kristitty yrittää hallita 

elämäntapaansa, jota leimaa ennen kaikkea kristillinen maailmankatsomus. Tämä 

kristillinen elämäntapa tai maailmankatsomus ei ole kuitenkaan staattinen: rukouksen 

kautta kristitty voi tehdä korjausliikkeitä elämässään, muuttua ihmisenä. 

 

Rukouksen kautta ei saa aina tahtomaansa, mutta sen kautta voi saada varmuuden tunteen 

siitä, että asiat ovat kuitenkin hallinnassa Jumalan huomassa. Dervinin (1983) Sense-

making -teorian mukaisesti rukouksella pyrittäisiin siis luomaan siltaa tiedonkuilun yli, 

jäsentämään ajatuksia ja luomaan mielenrauhaa. Rukouksen kautta ei välttämättä saa 

suoria vastauksia samassa mielessä kuin vaikkapa kirjaa lukemalla tai hakukonetta 

käyttämällä, mutta kuten eräät Michelsin (2012, 24) haastattelemat seurakunnanjohta jat 

ovat todenneet, rukouksen kautta saavutettu mielenrauha auttaa löytämään vastauksia ja 

tekemään päätöksiä. 

 

Mielenrauhan lisäksi vastaajat kertovat saavansa rukouksen kautta myös muita 

positiivisia tuntemuksia, kuten iloa ja helpotusta sekä Jumalan läsnäolon ja turvallisuuden 

tunnetta. Myös synnintunnon, katumuksen ja surun kaltaisia tuntemuksia mainitaan 

avoimissa vastauksissa, mutta niitä ei nähdä negatiivisessa valossa: päinvastoin, ne 

auttavat rukoilijaa näkemään sekä oman viallisuutensa että läheisensä ahdingon. Sen 

tajuaminen, että elämän rakennuspalikat eivät ole kohdillaan, saa rukoilijan tekemään 

elämässään korjausliikkeitä, Savolaisen (1993, 129) arkielämän tiedonhankinnan mallin 

mukaisesti elämänhallinnallisia toimia, järjestelläkseen nämä rakennuspalikat takaisin 

mielekkääseen järjestykseen. 
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Kyselyn tiedonlähteitä koskevassa osiossa Raamattu arvotetaan tärkeimmäksi 

tiedonlähteeksi, mutta myös rukous koetaan tärkeäksi tiedonlähteeksi Raamatun ohella.  

Raamatun ja rukouksen lisäksi muut kirjalliset lähteet sekä ihmislähteet nousevat esille 

tärkeinä tiedonlähteinä vastaajien uskonnollisessa tiedonhankinnassa. Ihmislähte istä 

uskonnolliset auktoriteetit, kuten papit ja rippi-isät, mainitaan useimmin. Tässä näkynee 

esimerkiksi ortodoksisessa kristinuskossa merkittävässä asemassa oleva hengellisten 

ohjaajien ja rippi-isien perinne; lähes puolet vastaajista on ortodokseja, joten maininnat 

tästä hengellisen ohjauksen perinteestä toistuvat usein. Mielenkiintoista on verrata tämän 

tutkimuksen ei-ammatillista ihmislähteiden hyödyntämistä aiempien uskonnollisen 

tiedonhankinnan tutkimusten ammatilliseen ihmislähteiden hyödyntämiseen. Näyttäisi 

siltä, etteivät ainoastaan uskonnolliset auktoriteetit toimi tiedonlähteinä maallikoil le, 

vaan vastavuoroisesti myös maallikot itse toimivat tiedonlähteinä uskonnollis il le 

auktoriteeteille: Michelsin (2009, 170-171) haastattelema evankelikaalinen pastori 

mainitsi seurakuntansa jäsenet yhdeksi tiedonlähteekseen. 

 

Huomionarvoista on, että Michelsin (2009, 174), Rolandin ja Wicksin (2009, 260) sekä 

Matsverun (2015, 114-115) tutkimusten lailla tämänkin kyselytutkimuksen vastauksissa 

mainitaan Pyhä Henki tiedonlähteenä muutamaan otteeseen. Avoimissa vastauksissa 

puhutaan myös esimerkiksi ”Jumalan varjeluksen ja läsnäolon tunteesta” tai tunteesta, 

että Jumala puhuu. Rukousta ei koeta vain mietiskelevänä aivojumppana, jonkinlaisena 

päänsisäisenä psykologisena itsensä ”psyykkaamisena”, vaan Jumala koetaan 

konkreettisena persoonana, jonka kanssa voi kommunikoida, kuten Michelsin (2013, 2-

3) haastattelemat seurakunnanjohtajat tai Alangon (2019) haastattelemat sairaalapap it 

myös toteavat. Kuten aiemmissa uskonnollisen tiedohankinnan tutkimuksissa (Michels 

2009, 170-171; 2012, 20-21), myös tämän kyselytutkimuksen vastaajat arvottavat 

Raamatun ja rukouksen tärkeiksi, toisiaan täydentäviksi tiedonlähteiksi: rukouksen kautta 

pyritään ymmärtämään paremmin Raamatun sanomaa sekä ylipäätänsä arvioimaan 

formaaleja lähteitä. 

 

Koska aiempi uskonnollisen tiedonhankinnan tutkimus on keskittynyt enimmäkseen 

uskonnollisten johtajien ja saarnaajien ammatilliseen tiedonhankintaan, on heidän 
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tiedonlähteiden valintakriteerinsä ja informaatiopolkunsa (eli miten he etenevät näiden 

tiedonlähteiden välillä tiedonhankinnan aikana) usein hyvin työtehtäväkeskeistä, mistä 

esimerkkinä Michelsin haastatteleman evankelikaalisen pastorin (2009, 170-171) 

tiedonhankintaprosessi saarnan kirjoittamista varten. Tässä käsillä olevassa 

tutkimuksessa ei tullut esille paljoakaan esimerkkejä hengelliseen työhön liittyvä stä 

ammatillisesta tiedonhankinnasta, vaan suurin osa avoimien kysymysten vastauksista 

käsitteli ei-ammatillista uskonnollista tiedonhankintaa. 

 

Yhteenvetona kyselyyn vastanneiden pohdinnat resonoivat aiempien uskonnollista 

tiedonhankintaa koskevien tutkimusten kanssa. Rukous on keskeinen osa vastaajien 

arkielämää, sekä ammatillisessa että ei-ammatillisessa yhteydessä. Vastaajat rukoilevat 

sekä arkipäiväisten rutiinien yhteydessä että kohdatessaan ei-rutiininomais ia 

ongelmatilanteita elämässään. Päätöksenteko on keskeisimpiä ongelmatilanteita, joihin 

haetaan apua rukouksen kautta, sekä maallikoilla että uskonnollisilla johtajilla ja 

saarnaajilla (joista viimeksi mainittujen hengellistä työtä aiemmat uskonnollisen 

tiedonhankinnan tutkimukset ovat suurimmalta osin käsitelleet). Rukousvastaukset 

voivat ilmetä konkreettisina ”täsmävastauksina”, mutta rukouksessa ja ylipäätään 

uskonnollisessa elämässä tärkeintä ei ole yksilön omien mielihalujen toteutuminen, vaan 

Jumalan tahdon ja kaitselmuksen seuraaminen sekä niihin mukautuminen. Jumala ei ole 

vain abstraktio ja rukous jonkinlaista meditatiivista mielen kanssa leikkimistä, vaan 

Jumala koetaan konkreettisena persoonana, jonka kanssa ihminen voi kommuniko ida. 

Rukouksen kautta rukoilija kokee monenlaisia tuntemuksia, mutta päällimmäis inä 

tuntemuksina ovat mielenrauha, turvallisuus ja luottamus Jumalan johdatukseen. Rukous 

auttaa myös keskittämään ajatukset päätöksenteossa. Rukous on Raamatun ohella 

tärkeimpiä tiedonlähteitä uskonnollisessa elämässä, mutta näiden ohella myös muu 

hengellinen kirjallisuus sekä kanssaihmiset, erityisesti rippi-isät ja papit, nousevat 

tärkeiksi tiedonlähteiksi. 
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7.1 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimuksen aiheet 

 

Tätä tutkimusta tehdessä selvisi, että Suomessa on tehty jonkin verran tutkimusta 

rukouksesta: uskontotieteissä ja teologiassa erityisesti rukouselämän käytännöistä, 

lääketieteessä rukouksen vaikutuksista lääketieteellisessä hoidossa sekä psykologiassa 

rukouksen vaikutuksista ihmismieleen. Informaatiotutkimuksen alalla hengellisen 

tiedonhankinnan tutkimusta on ansiokkaasti tehnyt Kari (2007a), mutta erityises t i 

uskonnolliseen tiedonhankintaan ja rukoukseen keskittyviä tutkimuksia ei ole juurikaan 

tehty suomalaisessa informaatiotutkimuksessa. Toivottavaa olisikin, että Suomessakin 

useampi tutkija innostuisi tutkimaan näitä aiheita. 

 

Tekniseltä kannalta kysely onnistui hyvin, lukuun ottamatta yhtä pientä ongelmaa : 

tiedonlähteitä koskevassa monivalintakysymyksessä ”Muu”-vaihtoehtoon vastaaminen 

oli pakollista kyselyn jatkamiseksi, vaikka vastaajalla ei olisi ollut mitään lisättävää 

kyseiseen kohtaan (lisäsinkin jälkikäteen kyselyn ohjeisiin kehotuksen kirjoittaa ”-” 

kyseiseen kohtaan, jos vastaajalla ei ole mitään lisättävää siihen). Kyseisen ”Muu”-

vaihtoehdon olisi voinut jättää kokonaan pois monivalintakysymyksestä, sillä avoimessa 

vastauksessa vastaajat pystyivät muutenkin kertomaan omasanaisesti muista 

käyttämistään tiedonlähteistä. Tämä pieni ongelma ei kuitenkaan lannistanut 

tutkimushenkilöiden vastausintoa ja yleisesti ottaen kyselyyn tuli kiitettävä määrä 

vastauksia. Avoimet kysymykset innostivat tutkimushenkilöitä avaamaan sanaiset 

arkkunsa ja avoimia vastauksia oli ilo lukea ja käydä läpi. 

 

Yksi tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksistä koski rukouksen tuottamia tuntemuksia, 

mutta mielenkiintoinen näkökulma voisi olla tarkastella tuntemuksia, jotka johtavat 

henkilön rukoilemaan. Niitäkin toki nousi esille kyselyn vastauksissa: ahdistus ja 

epävarmuus ajavat ihmistä hakemaan helpotusta ja varmuuden tunnetta rukouksen kautta.  

Uskonnollisissa tiedonlähteissä mielenkiintoinen tutkimusaihe taas olisi, missä määrin eri 

kristillisten suuntausten edustajat hyödyntävät oman suuntauksen ja toisten suuntausten 

tiedonlähteitä: suosivatko he ennen kaikkea oman suuntauksen tiedonlähteitä ja missä 

määrin muiden suuntausten tiedonlähteitä arvostetaan? Olen koskettanut tätä aihetta 

Suomen ortodoksisen kirkon katekumeeniopetukseen osallistuneiden tiedonhankintaa 
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koskevassa tutkimuksessa (Karjalainen 2020), mutta aihetta voisi laajentaa myös muihin 

kristillisiin suuntauksiin. 

 

Edellä mainittujen tutkimusaiheitten lisäksi tämän käsillä olevan tutkimuksen aihe, 

rukous tiedonlähteenä tiedonhankinnan kontekstissa, tarjoaa lisäaineks ia 

jatkotutkimuksiin. Vaikka tämän tutkimuksen kyselyyn tulikin runsaasti hyviä ja 

syväluotaavia vastauksia, on kysely tutkimusmenetelmänä kovin yksipuolinen: 

kyselylomakkeella on hankala esittää tarkentavia kysymyksiä, jotka voisivat irrottaa 

tutkimushenkilöiltä tutkimuksen kannalta lisää mielenkiintoisia vastauksia ja pohdintoja. 

Koen, että tämä kyselytutkimus on tarjonnut kuitenkin varsin kattavan yleiskuvan 

kristittyjen rukouksesta tiedonhankinnassa, mistä suuri kiitos kuuluu aktiivisille ja 

motivoituneille vastaajille. Henkilökohtaiset haastattelut voisivat syventää ja tarkentaa 

tätä kuvaa vielä entisestään. Kohdennettujen haastattelujen avulla voisi lisäksi puuttua 

tässä kyselytutkimuksessa ilmenneeseen ilmiöön, jossa tiettyjen kirkkokuntien jäsenet 

ovat yliedustettuina (tämän tutkimuksen tapauksessa Suomen ortodoksisen kirkon ja 

Suomen Adventtikirkon jäsenet), kun taas tietyt kirkkokunnat ovat aliedustettuina 

(esimerkiksi Suomen evankelis- luterilaisen kirkon ja helluntaiherätyksen jäsenet) heidän 

väestölliseen kokoonsa nähden. 

 

Ortodoksien yliedustus kyselyyn vastanneissa ja tutkijan oma ortodoksinen vakaumus 

saattavat nostaa esille kysymyksiä tutkimuksen puolueellisuudesta. Tutkijana voin 

kuitenkin vain vakuuttaa, etten kyselylinkkiä jakaessani suosinut omaa kirkkokuntaani 

muiden kirkkokuntien kustannuksella. Kyselyyn tulleiden vastausten analysoinnissa 

ortodoksisella taustalla ja tietovarannolla oli kuitenkin etunsa: avoimissa vastauksissa 

vilisi paljon ortodoksiselle kielenkäytölle tyypillisiä termejä,  

kuten ”theosis”, ”metanoia”, ”kilvoitus”, ”sydämen rukous”, ”Jeesuksen rukous” ja niin 

edelleen, jotka olivat minulle jo ennestään tuttuja. Olen kuitenkin pyrkinyt parhaani 

mukaan selittämään kyseisiä termejä sellaisia lukijoita varten, joille kyseiset termit eivät 

välttämättä ole ennestään tuttuja. 

 

Savolaisen (1993, 129) arkielämän tiedonhankinnan malli tarjosi fenomenologisena, 

ihmisen kokemusmaailmaan, keskittyvänä mallina hyvät puitteet tutkia kristillistä 
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rukousta tiedonhankinnan näkökulmasta. Kyseisen mallin avulla kartoitetut uskonnolliset 

tiedontarpeet tarjoaisivat myös hyviä lisätutkimuksen aiheita. Rukousaiheiden tarkastelu 

arkielämän osa-alueiden yhteydessä toi esille myös erään mielenkiintoisen seikan: 

kristittyjen rukousaiheet käsittelevät laajasti sekä töihin, välttämättömiin tarpeisiin (kuten 

terveyteen) ja uskonnolliseen elämään liittyviä aiheita, mutta esimerkiksi harrastuksiin tai 

muihin ei-ammatillisiin vapaaehtoisiin toimintoihin liittyviä rukousaiheita ei esiintynyt 

paljoa kyselyn vastauksissa (lukuun ottamatta matkustamista). Yksi lisätutkimuksen aihe 

voisikin olla tutkia kristittyjen prioriteetteja rukousaiheiden kantamisessa Jumalan eteen: 

mitkä aiheet koetaan erityisesti ”rukoilemisen arvoisiksi” ja mitkä aiheet ovat taas 

toissijaisia eikä niiden puolesta rukoilemista koeta niin tärkeäksi?  Monipuolisena mallina 

arkielämän tiedonhankinnan malli tarjoaisi mahdollisuuksia uskonnollisen 

tiedonhankinnan tarkasteluun monesta näkökulmasta. 
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LIITE A. KYSELYLOMAKE 

 

Rukouskysely 

 

Pakolliset kentät merkitään asteriskilla (*) ja ne tulee täyttää lomakkeen lähettämiseksi. 

 

 

 

Tämän kyselyn tarkoituksena on tutkia Suomen kristittyjen rukousta ja siihen liittyvää 

tiedonhankintaa: miten Suomen kristityt rukoilevat ja minkälaista informaatiota tai apua 

he saavat rukouksen kautta. Kyselyn vastauksia käytetään informaatiotutkimuksen pro 

gradu -tutkielmassa. 

 

Kaikkia kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, henkilötietoja kunnioittaen. 

Avointen kysymysten vastauksia voidaan mahdollisesti lainata lopullisessa pro gradu -

tutkielmassa, kuitenkin niin, ettei lainauksesta selviä vastaajan henkilöllisyyttä. 

 

Voit vaihtaa kyselyn kielen tämän sivun oikeasta yläkulmasta. 

 

Vastaa kyselyyn 31.5.2021 mennessä. 

 

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa kyselyä koskien, ota yhteyttä sähköpostilla : 

xxxxx[a]xxxxx.fi (korvaa [a] @-merkillä). 

 

Terveisin, 

 

Eetu Karjalainen 

Informaatiotutkimuksen opiskelija 

Oulun yliopisto 

 

Aloita kysely painamalla "Seuraava". 
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Enkät om bönen 

 

 

 

Denna enkät är till för att undersöka Finlands kristnas bön och informationssökning i 

anslutning till bönen: hur ber kristna i Finland och hurdan information eller hjälp de får 

genom bönen. Svaren ska användas till en pro gradu-avhandling i informationsvetenskap.  

 

Alla svar ska behandlas konfidentiellt, med respekt för personuppgifter. Svar till öppna 

frågor kan eventuellt citeras i avhandlingen, men på ett sätt som inte avslöjar 

respondentens identitet. 

 

Du kan byta enkätens språk i sidans övre högra hörn. 

 

Svara på enkäten senast 31.5.2021. 

 

Om du har frågor eller kommentarer om enkäten, skicka e-post till mig: xxxxx[a]xxxxx. f i 

(ersätt [a] med tecknet @). 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Eetu Karjalainen 

Informationsvetenskaps studerande 

Uleåborgs universitet 

 

Tryck på "Nästa" för att börja enkäten. 
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Prayer survey 

 

 

 

The purpose of this survey is to research on the prayer of the Christians in Finland and 

information seeking related to prayer: how do Christians in Finland pray and what kind 

of information and help do they get through prayer. The survey responses will be used in 

an information studies master's thesis. 

 

All the survey responses will be treated confidentially, with respect to personal data. 

Responses to open-ended questions may be cited in the thesis but in a way that doesn't 

reveal the identity of the surveyee. 

 

You can change the language of the survey from the upper right corner of this site. 

 

Fill out the survey by 31st May, 2021. 

 

If you have something to ask or comment about the survey, you can send email to 

me: xxxxx[a]xxxxx.fi (replace [a] with the @ sign). 

 

With best regards, 

 

Eetu Karjalainen 

Student of Information studies 

University of Oulu 

 

Click "Next" to start the survey. 
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1. Ikä * 

 

o 0-17 vuotta 

o 18-29 vuotta 

o 30-39 vuotta 

o 40-49 vuotta 

o 50-59 vuotta 

o 60-69 vuotta 

o 70-79 vuotta 

o 80-89 vuotta 

o 90-99 vuotta  

o 100 vuotta vai vanhempi 

 

2. Sukupuoli * 

 

o Mies 

o Nainen 

o Muu 
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3. Uskonnollinen yhdyskunta * 

 

Minkä uskonnollisen yhdyskunnan jäsen olet? 

 

 Suomen evankelis- luterilainen kirkko 

 Suomen ortodoksinen kirkko 

 Suomen Vapaakirkko 

 Katolinen kirkko Suomessa 

 Suomen Pelastusarmeija 

 Suomen Baptistikirkko 

 Finlands svenska baptistsamfund 

 Suomen Metodistikirkko 

 Finlands svenska metodistkyrka 

 Suomen Adventtikirkko 

 Finlands Svenska Adventkyrka 

 Suomen Helluntaikirkko 

 Finlands Svenska Pingstmission 

 Muu helluntaiyhteisö tai -seurakunta 

 Missionskyrkan i Finland 

 The Anglican Church in Finland 

 International Evangelical Church in Finland 

 Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit 

 En ole minkään uskonnollisen yhdyskunnan jäsen.  

 Muu uskonnollinen yhteisö, mikä? ____________________ 
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4. Herätysliike * 

 

Jos olet Suomen evankelis- luterilaisen kirkon jäsen, oletko myös jonkin evankelis-

luterilaisen kirkon sisäisen herätysliikkeen jäsen? 

 

o Evankelisuus 

o Herännäisyys/körttiläisyys 

o Lestadiolaisuus 

o Rukoilevaisuus 

o Viidesläisyys 

o En ole minkään herätysliikkeen jäsen 

o Muu herätysliike, mikä? ____________________ 

 

5. Kuinka usein rukoilet? * 

 

o Päivittäin 

o Vähintään kerran viikossa 

o Muutaman kerran kuukaudessa 

o Vähintään kerran vuodessa 

o Harvemmin kuin kerran vuodessa 

o En koskaan 

 

6. Kuinka tärkeä osa elämääsi rukous on? * 

 

o Hyvin tärkeä 

o Jonkin verran tärkeä 

o En osaa sanoa 

o Ei kovinkaan tärkeä 

o Ei yhtään tärkeä 
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7. Kuinka tärkeä osa elämääsi uskonto on? * 

 

o Hyvin tärkeä 

o Jonkin verran tärkeä 

o En osaa sanoa 

o Ei kovinkaan tärkeä 

o Ei yhtään tärkeä 

 

8. Rukousaiheet * 

 

Minkälaisia rukousaiheita kannat rukouksissasi? Eli minkä vuoksi ja mitä aiheita rukoilet, 

kun rukoilet? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

 

 Pyydän apua elämässä kohtaamiini ongelmiin. 

 Kiitän avusta, joita olen saanut ongelmiini, ja/tai ylipäätänsä hyvistä asioista, joita 

olen saanut elämässäni. 

 Rukoilen toisten ihmisten, esimerkiksi lähimmäisteni, puolesta. 

 Ylistän rukouksellani Jumalaa/korkeampaa voimaa. 

 Tunnustan syntini. 

 Etsin yhteyttä Jumalan/korkeamman voiman kanssa. 

 Haluan kehittää itseäni hengellisesti. 

 Muu rukousaihe, mikä? ____________________ 
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9. Minkälaisiin ongelmiin haet apua rukouksen kautta? * 

 

Voit valita useamman vaihtoehdon. 

 

 Terveydellisiin ongelmiin (esimerkiksi haluan parantua sairaudesta tai lievitystä 

kipuun tms.). 

 Taloudellisiin ongelmiin. 

 Ihmissuhdeongelmiin. 

 Haen ratkaisua päätöksentekoon. 

 Muu ongelma, mikä? ____________________ 

 

10. Lisätietoja rukouselämästä ja -tavoista 

 

Jos haluat, niin voit kertoa enemmän omin sanoin rukouselämästäsi ja -tavoistasi: 

esimerkiksi milloin ja missä tilanteissa rukoilet, kuinka usein rukoilet, mistä aiheista ja 

miksi rukoilet jne. 

 

 

 

 

11. Koetko, että rukouksiisi on vastattu? * 

 

o Kyllä 

o Ei 

o En osaa sanoa 

 

12. Koetko, että rukouksesta on ollut hyötyä sinulle? * 

 

o Kyllä 

o Ei 

o En osaa sanoa 
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13. Rukouksen vaikutukset terveydenhoidossa * 

 

Seuraavassa on esitetty väitteitä, joihin sinun on vastattava oman mielipiteesi mukaan. 

  

Täysin 

samaa 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Osittain 

eri mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Rukouksen avulla voi parantaa 

sairauksia 
     

Rukous voi auttaa potilaan 

paranemisessa. 
     

Rukous voi auttaa 

kivunlievityksessä. 
     

 

14. Lisätietoja rukousvastauksista ja rukouksen vaikutuksista 

 

Jos haluat, niin voit kertoa enemmän omin sanoin saamistasi rukousvastauksista: millä 

tavoin rukouksiisi on vastattu ja miten rukous on vaikuttanut elämääsi. 
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15. Rukouksen tuottamat tuntemukset * 

 

Minkälaisia tuntemuksia yleensä koet rukoukseen liittyen? Voit valita useamman 

vaihtoehdon. 

 Iloa 

 Surua 

 Helpotusta 

 Mielenrauhaa 

 Ahdistusta 

 Liikutusta 

 Synnintuntoa 

 Rukous ei tuota minulle mitään tuntemuksia. 

 Muu tuntemus, mikä? ____________________ 

 

16. Lisätietoja rukoukseen liittyvistä tuntemuksista 

 

Jos haluat, niin voit kertoa enemmän omin sanoin rukoukseen liittyvistä tuntemuksistas i : 

esimerkiksi minkälaisia tuntemuksia tunnet rukouksen aikana ja/tai rukouksen jälkeen, 

minkälaista mielialaa rukous ylipäätään tuottaa elämääsi. 
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17. Uskonnolliset tiedonlähteet * 

 

Kuinka tärkeiksi koet seuraavat tiedonlähteet, kun haet vastauksia uskonnollisiin tai 

hengellisiin kysymyksiin? 

 

(HUOM! "Muu tiedonlähde, mikä?"-vaihtoehto on pakollinen eikä sitä voi kiertää, mutta 

jos sinulla ei ole kyseiseen kohtaan mitään lisättävää, kirjoita vastausriville pelkkä "-" ja 

valitse vaihtoehto "En osaa sanoa".) 

 

  

Hyvin 

tärkeä 

Jonkin 

verran 

tärkeä 

En osaa 

sanoa 

Ei 

kovinkaan 

tärkeä 

Ei yhtään 

tärkeä 

Rukous 
     

Raamattu 
     

Kirjallisuus, sanoma- ja 

aikakauslehdet 
     

Internet, sosiaalinen media      

TV, radio      

Kirkon tai seurakunnan 

johtajat, papit jne.      

Keskustelu muiden ihmisten 

kanssa      

Muu tiedonlähde, mikä? 

__________________________ 
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18. Lisätietoja uskonnollisista tiedonlähteistä 

 

Jos haluat, niin voit kertoa enemmän omin sanoin, minkälaisia tiedonlähteitä hyödynnät 

etsiessäsi vastauksia uskonnollisiin ja hengellisiin kysymyksiisi. 

 

 

 

 

 

 

19. Mahdollinen jatkohaastattelu 

 

Saatan toteuttaa tutkimukseni yhteydessä jatkohaastatteluja, joissa haastattelen 

valikoituja tutkimushenkilöitä henkilökohtaisesti. Jos haluat osallistua myös 

mahdolliseen jatkohaastatteluun, jätä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen. 

 

Nimi 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

 

20. Kommentteja, kysymyksiä? 

 

Jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää kyselyä koskien, voit kirjoittaa ne alla olevaan 

tekstilomakkeeseen. Kirjoita myös sähköpostisoitteesi, jos haluat vastauksen 

kommenttiisi/kysymykseesi. 

 

 

 

 

 

 

Lopeta kysely painamalla "Lähetä". 
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