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1. JOHDANTO 
Koulu ja koulun uskonnonopetus ovat kohdanneet viime vuosikymmeninä uuden-

laisia kysymyksiä ja haasteita. Muihin kuin enemmistön uskonnonopetukseen 

osallistuvien oppilaiden määrä on kasvanut merkittävästi (Jamisto 2007a, 38). 

Yhteiskunnan pluralisoituminen ja sekularisoituminen ovat haastaneet pohtimaan 

uskonnon opetuksen lähtökohtia, tavoitteita, tarkoitusta ja käytännön toteutusta 

uudenlaisista näkökulmista. 

 Vuonna 2003 astui voimaan uusi uskonnonvapauslaki ja uudet koululait, 

joissa määriteltiin osittain uudestaan uskonnonopetuksen asemaa ja luonnetta. 

Muutokset olivat verrattain pieniä, mutta ne korostivat positiivista uskonnonvapa-

utta ja myös vähemmistöuskontojen edustajien oikeutta oman uskonnon opetuk-

seen. Edellisessä laissa ollut "tunnustuksellisuus" termi korvattiin ilmauksella 

"oman uskonnon opetus" (Perusopetuslaki 454/2003; Lukiolaki 455/2003). 

Lakimuutosten merkityksestä on keskusteltu paljon sekä ennen lakimuutosta 

että sen jälkeen: Mitä tarkoitetaan tällä "omalla uskonnolla" ja miten se eroaa 

aikaisemmin käytössä olleesta "tunnustuksellisesta" uskonnosta (ks. esim. Teolo-

ginen aikakauskirja 109, 2004)? Vuosina 2004 ja 2006 ilmestyneet uskonnon ope-

tussuunnitelman perusteet voidaan nähdä osana tätä keskustelua. Ne ovat 

eräänlaisia linjavetoja siitä, mitä oman uskonnon opetuksella tarkoitetaan. Tun-

nustuksellisuus-termin osalta suomalaisessa tutkimuksessa on pitkälti tukeuduttu 

Kähkösen (1976) esittelemään jakoon juridisesta, teologisesta ja pedagogisesta 

näkökulmasta tunnustuksellisuuteen. Laajaa käsitteellistä keskustelua oman us-

konnon opetus -termistä ei sen sijaan ole käyty. 

Uudet lait stabiloivat uskonnonopetuksen järjestämistä koskevan tilanteen 

joksikin aikaa, mutta nykyisen uskonnonopeuksen mallin vahvuuksista ja heikko-

uksista sekä kehitysmahdollisuuksista käydään vilkasta keskustelua. Aiheen tii-

moilta on ilmestynyt viime vuosina useita kirjoja ja meneillään on useita 

tutkimusprojekteja (mm. Sakaranaha 2007a, Kallioniemi 2007b). Uusien opetus-

suunnitelmien kehittelytyön on määrä alkaa parin vuoden sisällä. Tämän kannalta 

nykyisten opetussuunnitelmien syvällistä ja systemaattista analysointia voi pitää 

tärkeänä. 

Tämä tutkimus selvittää sisällönanalyysin avulla, miten oma uskonto näyt-

täytyy tällä hetkellä käytössä olevissa perusopetuksen uskonnon opetussuunnitel-

man perusteissa. Tutkimuksen kohteena olevat dokumentit ovat Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004 ja Perusopetuksen muiden uskontojen opetus-
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suunnitelmien perusteet 20061. Tällä hetkellä oma uskonnon opetussuunnitelma 

on laadittu kolmelletoista eri uskonnolle. Analyysin kohteeksi on valittu kaikille 

uskontosidonnaisille ryhmille tarkoitetun opetussuunnitelman osan lisäksi neljän 

eri uskonnon opetussuunnitelmat. Nämä ovat: evankelisluterilainen uskonto, orto-

doksinen uskonto, islam uskonto ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kris-

tuksen kirkon2 uskonto. Tutkimustehtävä on jaettu seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten oma uskonto näyttäytyy perusopetuksen uskonnon opetussuunnitelman 

perusteiden kaikille uskontosidonnaisille ryhmille yhteisessä osassa? 

2. Miten oma uskonto ilmenee eri uskontojen opetussuunnitelmien perusteissa? 

3. Minkä eri uskonnon ulottuvuuksien kautta omaa uskontoa käsitellään eri uskon-

tojen opetussuunnitelmien perusteissa? 

 

Tutkimuksessa selvitetään, miten oma uskonto ilmenee opetussuunnitelman ko-

konaisuudessa suhteessa opetuksen päämäärään, tavoitteisiin ja keskeisiin sisäl-

töihin. Tässä merkittäväksi kysymykseksi nousee se, miten uskonto ilmenee 

oppilaan kulttuuritaustan ja identiteetin tasolla ”oppilaan omana uskontona”. Tä-

män lisäksi tarkastellaan uskonnon ulottuvuuksia, joiden kautta omaa uskontoa 

opetussuunnitelmissa käsitellään (ks. Smart 2005). 

Oman uskonnon merkitys ja asema opetussuunnitelman kokonaisuudessa ja 

suhteessa oppilaaseen muodostuu hyvin erilaiseksi eri suunnitelmissa. Oman us-

konnon käsittelyn tavoissa on myös suurta variaatiota. Tutkimuksen perusteella 

eri uskontojen uskonnonopetus näyttäytyykin lähtökohdiltaan ja toteutuksensa 

puolesta hyvin erilaisina. Näin ollen Suomen koululaitoksessa annettavan uskon-

nonopetuksen yhtenäisen luonteen ja tarkoituksen voi kyseenalaistaa. 

 

                                                
1 Lyhennetään: Pops 2004 ja Mupops 2006. Jatkossa myös "Opetussuunnitelma" ja "suunnitelma" 
termeillä viitataan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. 
2 Jatkossa MAP-kirkko 
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2. USKONNONOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
SUOMEN KOULULAITOKSESSA 

2.1 Uskonnonopetuksen kehitys 
Koululaitos on syntynyt ja kehittynyt Suomessa - kuten muuallakin Euroopassa - 

vahvasti kirkon vaikutuspiirissä. Kansanopetus on kehittynyt pikkuhiljaa kaste-

opetuksen ja katekismusopetuksen ympärille ja jatkoksi. Tästä syystä koulun us-

konnonopetus oli pitkään kiistattomasti kirkollista ja selkeästi tunnustuksellista 

(Pyysiäinen 1982, 19). Suomessa on koulun historian alusta asti annettu myös 

ortodoksista uskonnonopetusta. Jo 1840-luvulla joihinkin kuntiin itärajalla perus-

tettiin Pietarin hiippakunnan määräyksestä ortodoksisia seurakuntakouluja.   (Ai-

konen 2007, 42).  

Koulun ylläpito siirtyi kunnan tehtäväksi 1866 kansakoululaitoksen perus-

tamisen myötä, mutta koulun arvopohja oli yhä selkeästi ja avoimesti kristillinen. 

Tämä näkyi konkreettisesti uskonnonopetuksessa ja koulun aamu- ja iltahartaus-

käytännössä (Pyysiäinen 1998, 43). Hallinnollisesti koulu irtautui kirkon yhtey-

destä lopullisesti vuonna1869, kun Suomeen perustettiin koulutoimen ylihallitus. 

Kirkkolakiin jäi kuitenkin maininta kirkon uskonnonopetuksen valvontatehtäväs-

tä, joka poistui laista vasta 1990-luvulla (Pyysiäinen 1982, 19–21).  

 Keskustelu uskonnonopetuksen luonteesta ja asemasta on käyty koulua kos-

kevien muutosten yhteydessä useaan otteeseen aina ensimmäisen uskonnonvapa-

uslain muotoilemisesta alkaen. Vuonna 1922 voimaan tulleen uskonnonvapauslain 

valmistelukomitean enemmistö kannatti uskonnonopetuksen luonteen muuttamis-

ta tunnustuksettomaksi, mutta katsoi kuitenkin, ettei uskonnonopetuksen luonteen 

määritteleminen kuulunut uskonnonvapauslain piiriin. Vuonna 1923 annettiin 

kansakoulun järjestysmuodon perusteet, joissa uskonnonvapauslain lakikomitean 

lausunnon vastaisesti määriteltiin uskonnonopetusta annettavaksi oppilaiden 

enemmistön tunnustuksen mukaan. Kyseiseen uskontokuntaan kuulumaton oppi-

las tuli vapauttaa uskonnonopetuksesta. Koulun tuli järjestää opetusta myös vähin-

tään 20:lle muuhun uskontokuntaan kuuluvalle oppilaalle. Näillä ratkaisuilla 

luotiin pohja sille uskontokuntalähtöiselle uskonnonopetuksen mallille, joka on 

Suomessa yhä pääpiirteissään voimassa (Pyysiäinen 1982, 26–27). 

 Oppivelvollisuuskoulun ensimmäinen vuonna 1925 valmistunut opetus-

suunnitelma lähti vahvasti tunnustukselliselta pohjalta. Uskonnonopetuksen ta-

voitteiksi kuvattiin muun muassa uskonnollisen mielialan herättäminen lapsissa, 
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kristillisen elämänkäsityksen sisäistäminen ja aktiivinen osallistuminen seurakun-

tatyöhön (Saine 2000, 93–94). Vuonna 1952 kansakoulun opetussuunnitelmako-

mitea määritteli tunnustuksellisuuden merkitsevän sitä, että opetus ei saanut 

sisältää mitään oppilaiden enemmistön tunnustuksen vastaista. Samalla uskon-

nonopetuksen tarkoitusta alettiin kuitenkin hahmottaa yhteiskunnan ja kansalai-

suuskasvatuksen näkökulmasta. Koulun antaman uskonnonopetuksen ja kirkon 

kasteopetuksen tavoitteiden välille alettiin tehdä eroa (Kallioniemi 2005, 15, Pyy-

siäinen 1982, 30–31).    

1960–1970-lukujen taitteessa koulu-uudistus sytytti jälleen keskustelun us-

konnonopetuksesta. Vuonna 1967 annetussa peruskoululakiesityksessä hallitus 

ehdotti siveysoppia kaikille yhteiseksi etiikan opetukseksi, jonka lisäksi koulussa 

tuli opettaa uskontoa kirkkoon kuuluville ja uskontojen historiaa kirkkoon kuulu-

mattomille oppilaille. Yli vuoden kestäneessä peruskoulun puitelain käsittelyssä 

etiikan opetus päätettiin kuitenkin vilkkaan keskustelun jälkeen sisällyttää uskon-

nonopetukseen (Pyysiäinen 1998, 51–52, Saine 2000, 125). 

 Uudet peruskoulun opetussuunnitelmat rajasivat yhä selvemmin kouluope-

tuksen erilleen kirkon kasteopetuksesta. Pyysiäinen (1982) on väitöskirjassaan 

tutkinut vuoden 1970 peruskoulun uskonnonopetuksen luonnetta opetussuunni-

telmien kontekstissa. Pyysiäinen määrittelee edellytysten luomisen oppilaiden 

oman uskonelämän kehittymiselle uskonnonopetuksen yleistavoitteeksi. Uskon-

nonopetuksen sisältöjä voi Pyysiäisen mukaan kuvata yleiskristillisiksi, ennen 

muuta Raamattuun pohjautuviksi ja oppilaiden elämänkysymyksiä tarkasteleviksi 

(Pyysiänen 1982, 217–218). Myös evankelisluterilainen kirkko painotti kirkon 

antaman opetuksen ja koulussa annettavan uskonnonopetuksen erilaisia tavoittei-

ta. Vuonna 1977 annetun evankelisluterilaisen kirkon kasvatustoiminnan koko-

naisohjelman3 mukaan uskonnonopetuksen tavoitteet johdetaan koulun omista 

lähtökohdista käsin, kun kirkon antama opetus perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. 

K-ohjelmassa mainitaan kuitenkin tunnustuksellisen uskonnonopetuksen tukevan 

kasteopetusta ja kirkon vastustavan tunnustuksetonta uskonnonopetusmallia, joten 

sen ei voi nähdä puoltavan kirkon ja koulun opetuksen täydellistä eroa (Pyysiäi-

nen 1998, 46). 

Peruskoulu-uudistus vaikutti merkittävästi myös ortodoksiseen uskonnon-

opetukseen ja vakautti sen asemaa koulujärjestelmässä. Uudistuksen ansiosta ko-

ko ikäluokalle pyrittiin antamaan yhtenäistä opetusta. Periaatteen myötä yhä 

                                                
3 NS. K-ohjelma 
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useammalla ortodoksilapsella oli mahdollisuus koulun järjestämään uskonnonope-

tukseen. Koulu-uudistusta seurasi opetussuunnitelmien uudistus. Ennen peruskou-

lu-uudistusta opetussuunnitelmat olivat olleet koulukohtaisia, eikä kouluhallitus 

ollut tästä syystä suostunut vahvistamaan kirkollishallituksen ehdottamia ortodok-

sisen uskonnonopetuksen opetussuunnitelmia, vaikka osa opettajista niitä varmasti 

käyttikin. Uusiin opetussuunnitelmiin muokattiin siis ensimmäistä kertaa selkeästi 

ortodoksien omasta kirkollisesta ja teologisesta perinteestä kumpuavat tavoitteet 

ja oppisisällöt, joita oli tarkoitus noudattaa yleisesti koko maassa (Aikonen 2007, 

48–49). 

 Peruskoulujärjestelmään siirtymisen jälkeen uskonnonopetuksen luonne on 

hahmottunut hyvinkin erilaisena eri opetussuunnitelmissa. Vuonna 1985 hyväksy-

tyissä opetussuunnitelman perusteissa korostettiin jälleen enemmän evankelislute-

rilaisen uskonnon opetuksen tunnustuksellista luonnetta: päämääränä nähtiin 

Raamattuun ja kirkon opetukseen perehdyttäminen ja tätä kautta oppilaiden henki-

lökohtaisen vakaumuksen muodostumisen tukeminen (Saine 2000, 169–170). 

Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa taas painotettiin selvästi uskonnon-

opetuksen yleissivistävää tehtävää (Pyysiäinen 2000, 76). 

 Pyysiäisen (2000) tutkimuksessa Yksi oppiaine, seitsemän opetussuunnitel-

maa analysoidaan 1994 opetussuunnitelman perusteita tunnustuksellisuuden nä-

kökulmasta. Pyysiäisen mukaan opetussuunnitelman perusteissa on uskonnon 

osalta nähtävissä kolme keskeistä tavoitetta: omaan uskontoon ja sen kulttuuripe-

rintöön perehtyminen, muihin uskontoihin ja maailmankatsomukselliseen ajatte-

luun tutustuminen sekä eettisesti vastuullisen elämänasenteen kehittyminen. 

Pyysiäinen vertaa tutkimuksessaan kunkin uskontoryhmän omia tavoitteita us-

konnonopetuksen yleistavoitteisiin ja analysoi kunkin uskontoryhmän opetuksen 

tunnustuksellisuutta. Tutkimuksessa havaitaan, että evankelisluterilainen uskon-

nonopetus vastaa hyvin uskonnonopetuksen yleistavoitteita, eikä sitä voi pitää 

teologisessa mielessä tunnustuksellisena oppiaineena. Ortodoksisessa uskonnon-

opetuksessa Pyysiäinen näkee selvästi tunnustuksellisia piirteitä. Uskonnonope-

tuksessa on opetussuunnitelman perusteella kyse pikemminkin aktiiviseksi 

seurakunnan jäseneksi ja ortodoksikristityksi kasvamisen tukemisesta kuin omaan 

uskoon perehtymisestä. Myös islamin opetussuunnitelmassa on samansuuntaisia 

tavoitteita ja uskonnon harjoittaminen on vahvasti läsnä opetuksessa etenkin ala-

asteella. Sekä ortodoksisen uskonnon että islamin opetussuunnitelmista muihin 
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uskontoihin ja maailmankatsomukselliseen ajatteluun tutustuminen puuttuu täy-

sin.  

 

2.2 Vähemmistöuskontojen uskonnonopetuksen erityispiir-
teitä 
Muista kuin evankelisluterilaisesta ja ortodoksisesta uskonnosta puhutaan uskon-

nonopetuksen yhteydessä usein pienryhmäisinä uskontoina (Sakaranaho 2007a, 

19). Ortodoksisen kirkon asema Suomessa on kulttuurisen ja historiallisen merkit-

tävyytensä ansiosta tunnustettu. Sen asema toisena kansankirkkona näkyy myös 

koulun uskonnonopetuksessa (Sakaranaho 2007b, 6). Laki takaa ortodoksi- ja 

evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluville oppilaille yhtäläiset oikeudet (Lukiola-

ki 455/2003, Perusopetuslaki 454/2003). Tästä huolimatta ortodoksinen uskon-

nonopetus on aina ollut sidoksissa muihin vähemmistöryhmiin ja sitä voikin pitää 

pienryhmäisen uskonnonopetuksen tienraivaajana (Kähkönen 1976, Jamisto 

2007a, 32). Seuraavassa käsitellään Suomessa vähemmistössä olevien uskontojen 

opetuksen kehitystä ja opetuksen luonteeseen vaikuttavia tekijöitä tutkimuksen 

rajaukseen kuuluvien uskontojen osalta. 

Ortodoksinen uskonnonopetuksen kehitys on seurannut osaltaan yleisiä us-

konnonopetuksen kehityslinjoja, mutta samalla se on joutunut kamppailemaan 

omanlaistensa haasteiden edessä. Se on luonut uskonnonopetuksen historiaa omis-

ta lähtökohdistaan käsin. Tämän voi osaltaan nähdä heijastuvan myös pienryh-

mäisten uskontojen opetukseen. 
Ongelmana ortodoksisen uskonnonopetuksen järjestämisessä on alusta asti 

ollut pätevien, suomenkielentaitoisten opettajien puuttuminen, opetuksen järjes-

tämiseksi tarvittavien oppilasmäärien saavuttaminen ja muut opetuksen järjestä-

miseen liittyvät vaikeudet. Yhteys kirkon ja uskonnonopetuksen välillä on pitkään 

ollut hyvin konkreettinen (Aikonen 2007, 42–44). Samanlaisia haasteita kohtaavat 

monet pienryhmäiset uskonnot, etenkin jos niillä ei vielä ole vakiintunutta asemaa 

ja käytäntöä uskonnonopetuksen järjestämiseksi (ks. esim. Jamisto 2007; Uittamo 

2007; Vahtera & Kuukka 2007). 

Ortodoksisen uskonnonopetuksen perinne on eriytynyt historian kuluessa 

hyvin toisenlaiseksi kuin enemmistöuskonnonopetus ja sillä on selvästi omista 

lähtökohdista hahmotetut tavoitteet. Ortodoksisen uskonnonopetuksen perinne 

tukeutuu niin sisällöllisesti kuin didaktisestikin vahvasti ortodoksisen kirkon tradi-

tioon. Uskonnonopetuksen merkitys ortodoksisen kirkon tulevaisuudelle on viime 
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vuosikymmeninä korostunut yhä enemmän. Opettaja nähdään usein merkittävim-

pänä uskonnollisena kasvattajana (Aikonen 1998, 426–430, Aikonen 2007, 58–59, 

Buchberger 1998, 396).  

Vähemmistöstatuksen voi nähdä luovan oman kehyksen uskonnonopetuksen 

lähtökohdille. Enemmistö toimii yhteiskunnassa todellisuuden yleisenä viiteke-

hyksenä ja normina, jolloin vähemmistö näyttäytyy aina jollain tapaa erikoisena. 

Tältä pohjalta voi nousta vähemmistön pyrkimys saada omalle kulttuurilleen tu-

kea. Enemmistökulttuurin jäsenet saavat omalle kulttuurilleen vahvistusta ympä-

riltään kaikenaikaa. Vähemmistössä joudutaan tekemään töitä sen eteen, että oman 

kulttuurin kokeminen ja tätä kautta oman kulttuuri-identiteetin rakentaminen 

mahdollistuisi. (Liebkind 1998, 58,92) 
Eri pienryhmäisten uskontoaineiden määrä samoin kuin niiden opetukseen 

osallistuvien oppilaiden määrä on viime vuosikymmeninä rajusti kasvanut etenkin 

pääkaupunkiseudulla. (Sakaranaho 2007, 20–21). Pienryhmäisiä uskontoja on 

tutkittu vielä verrattain vähän. Viime vuosina tutkimuksellinen kiinnostus pien-

ryhmäisiä uskontoja kohtaan on kuitenkin selvästi kasvanut ja esimerkiksi Islamin 

opetuksesta on tehty useita opinnäytteitä.  Lempinen (2002) tutki islaminopetuk-

sen tavoitteita ja haasteita opettajien näkökulmasta. Rissanen (2008) toteutti ha-

vainnointitutkimuksen islamin uskonnon lukion etiikan kurssilla. Yksi 

merkittävimmistä osallistujista pienryhmäisestä uskonnonopetuksesta käytävään 

keskusteluun on Tuula Sakaranaho, joka tutkimuksissaan perehtynyt erityisesti 

Islamin ja muslimien asemaan Suomessa. Kirjassa Religious Freedom, Multicul-

turalism, Islam (2006) perehdytään myös Islamin uskonnonopetukseen Suomen ja 

Irlannin koulujärjestelmän kontekstissa. Tämän lisäksi Sakaranaho on toimittanut 

Annukka Jamiston kanssa kirjan Monikulttuurisuus ja uudistuva katsomusainei-

den opetus, jossa katsomusaineiden opetusta käsitellään laajalti myös pienryh-

mäisten uskontojen näkökulmasta. 

Pienryhmäisistä uskonnoista islamin opetuksen tarve kasvaa selvästi no-

peimmin. Pääkaupunkiseudulla islamin uskonnon opetukseen osallistuvien oppi-

laiden määrä on jo ohittanut ortodoksioppilaiden lukumäärän ja 

muslimioppilaiden määrä kasvaa jopa 200 oppilaalla vuodessa (Jamisto 2007a, 

38). Islamin opetus kouluissa alkoi 1980-luvun puolivälissä. Tällöin Suomen is-

laminuskoinen väestö koostui lähinnä Tataareista. Opetus oli vielä vahvasti sidok-

sissa uskonnolliseen yhdyskuntaan ja islamin opettajana toimi tataarien Suomen 

Islam-seurakunnan imaami. 1990-luvun jälkipuoliskolla muslimioppilaiden määrä 
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alkoi kasvaa ja kolminkertaistui 2000-luvun aikana. Vuoden 1995 islamin opetus-

suunnitelman perusteet tehtiin islamilaisten yhdyskuntien tekemän ehdotuksen 

pohjalta (Sakaranaho 2006, 352–357). Suunnitelmassa islamin uskonnonopetus 

näyttäytyy varsin tunnustuksellisena oppiaineena (Pyysiäinen 2000, 25).  

Nykyinen 2005 hyväksytty suunnitelma poikkeaa aikaisemmasta radikaa-

listi.4 2005 suunnitelmassa on nähtävissä Espoon 2001 julkaistun opetussuunni-

telman vaikutus. Espoon opetussuunnitelmassa ohitettiin lähes kokonaan 1995 

islamin opetussuunnitelman perusteet ja kaupunkikohtainen opetussuunnitelma 

islamin opetukselle laadittiin uskontoaineiden yleisten opetussuunnitelman perus-

teiden pohjalta. Islamin suunnitelmassa pyrittiin yhtäläisyyteen evankelisluterilai-

sen uskonnon opetussuunnitelman kanssa ja tarkoituksena oli luoda koulun 

asettamista kasvatuspäämääristä lähtevä suunnitelma "yleisislamin" opetukselle. 

(Sakaranaho 2006, 368) 

 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko sai oman us-

konnon opetussuunnitelman perusteet vuonna 2006. MAP-kirkko rekisteröityi 

uskonnolliseksi yhdyskunnaksi vuonna 1947. Syksyllä 2006 Espooseen valmistui 

kirkon ensimmäinen temppeli, joka on mormoneille itselleen merkinnyt MAP-

kirkon pysyvää juurtumista Suomeen. Vuonna 2007 kirkossa oli jäseniä noin 4500 

(Ketola 2007, 150). Tutkimusta Suomen MAP-kirkon uskonnonopetuksesta ei ole 

tehty. 

 Tätä tutkimusta varten otettiin yhteyttä MAP-kirkon koululaitoksen johta-

jaan Jukka Lehtimäkeen. Lehtimäen mukaan koulussa annettava MAP-kirkon 

uskonnonopetus on periaatteessa samanlaista kuin seurakunnan piirissä annettava 

uskonnonopetus.  Lehtimäki arvelee seurakunnan antaman opetuksen olevan 

mahdollisesti hieman tunnustuksellisempaa. Seurakunnan uskonnonopetuksen 

opettajat työskentelevät palkattomina, mutta jos luokka kokoontuu koulun aikana 

ja koulun tiloissa, opettaja saa kunnalta palkkaa. Tänä vuonna ei ole yhtään kou-

lun piirissä toimivaa MAP-kirkon uskonnonryhmää. Aikaisempina vuosina luok-

kia on ollut muutamia. Lehtimäki arvelee pyydettyjen todistusten perusteella, että 

noin 20 % seurakunnan järjestämään opetukseen osallistuvista oppilaista ei osal-

listu muuhun uskonnonopetukseen koulussa, vaan seurakunnan antama opetus 

                                                
4 Opetushallituksen ylitarkastaja Pekka Iivosen mukaan opetussuunnitelmatyöryhmä koostui pää-
kaupunkiseudulla vaikuttavista opettajista ja islamin opetuksen organisointiin liittyvien kysymys-
ten asiantuntijoista (Jamisto 2007, 120). Sakaranahon näkemyksen mukaan suunnitelma on tehty 
pääasiassa virkamiestyöryhmän voimin, eikä islamin uskonnon edustajilla ollut osaa suunnitelman 
varsinaisessa päätöksenteossa (Sakaranaho 2006, 359). 
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korvaa koulun uskonnonopetuksen. (5.2.2009 ja 27.2.2009 henkilökohtainen tie-

donanto) 

 Lehtimäen mukaan koulussa olevaa opetusryhmää on opettanut yleensä 

myös seurakunnan uskonnonopettajana toiminut henkilö. Opettajat osallistuvat 

noin neljä kertaa vuodessa opettajankoulutukseen ja raportoivat luokan edistymi-

sestä kuukausittain koululaitoksen johtajalle. Lehtimäen mukaan opetussuunni-

telman perusteiden työstämisessä on pyritty yhdistämään olemassa oleva kirkon 

koulutusohjelma opetushallituksen ohjeisiin ja tavoitteisiin. Opetussuunnitelman 

perusteet laatinut opettaja osallistui opetushallituksen koulutuksiin ja MAP-kirkon 

hallitus sekä koululaitoksen johtaja hyväksyivät valmiin suunnitelman. (5.2.2009 

ja 27.2.2009 henkilökohtainen tiedonanto) 

 

2.3 Tunnustuksellisesta oman uskonnon opetukseksi 
2000-luvun alussa Suomeen muotoiltiin uusi uskonnonvapauslaki. Edellinen laki 

oli vuodelta 1922 ja uskonnollinen tilanne oli muuttunut valtavasti tässä ajassa. 

Uudessa laissa perusideana on korostaa ihmisen positiivista uskonnonvapautta, 

vapautta tunnustaa ja harjoittaa uskontoa. Vuoden 1922 keskittyi negatiivisen 

uskonnonvapauden turvaamiseen, eli se takasi ihmisille oikeuden olla harjoitta-

matta uskontoa (Seppo 2003, 179).  

Lakimuutosprosessi eteni usean vuoden ajan asteittain niin, että eri tahot antoivat 

lausuntoja uskonnonvapauskomitean mietinnöistä ja eduskunnassa käytiin keskus-

telua mietintöjen ja annettujen lausuntojen pohjalta. Keskeiseksi keskustelun koh-

teeksi lain muodostusprosessissa tuli uskonnonopetuksen aseman määrittäminen. 

Lakimuutoksen yhteydessä muutettiin myös perusopetuslakia sekä lukiolakia, 

jossa annettiin tarkemmat ohjeet uskonnonopetuksesta.  

Muutosprosessin yhteydessä ehdotettiin monenlaisia linjamuutoksia. Tällai-

sia olivat esimerkiksi ehdotus muuttaa uskonnonopetus vapaaehtoiseksi aineeksi 

sekä esitys siirtyä kaikille yhteisen elämänkatsomustiedon opettamiseen. Näin 

suuriin muutoksiin ei kuitenkaan ryhdytty, vaan uskonnonopetusmalli pidettiin 

verrattain samanlaisena. Ainoa uskonnonopetuksen luonteelle merkittävä muutos 

oli tunnustuksellisuus termistä luopuminen ja sen korvaaminen ilmaisulla "oman 

uskonnon opetus". Uudistuneissa perusopetuslaissa ja lukiolaissa säädetään us-

konnonopetuksesta seuraavasti: "oppilaat osallistuvat oman uskontonsa opetuk-

seen" (Lukiolaki 455/2003, Perusopetuslaki 454/2003, Seppo 2003, 116–11).  
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Keskustelu tunnustuksellisuus-termin hankaluudesta uskonnonopetuksen 

yhteydessä oli alkanut jo kauan ennen lakimuutosta. Termi nähtiin sekavana ja sen 

katsottiin tuovan mielikuvia uskonnonopetuksen kirkollisesta yhteydestä (Pyy-

siäinen 2000, 6). Oppilaan oikeus oman uskonnon opetukseen haluttiin kuitenkin 

säilyttää, koska sen katsottiin takaavan oppilaille parhaiten uudessa laissa määri-

tellyn positiivisen uskonnonvapauden ja korostavan Suomessa vähemmistössä 

olevien uskontojen oikeuksia (Seppo 2003, 179).  

 Lakimuutosprosessissa ydinkysymykseksi nousi, mikä on oman us-

konnon opetuksen suhde uskonnon harjoittamiseen. Tässä eri asiantuntijatahojen 

sekä muiden lakiehdotuksesta lausuntoja antaneiden tahojen mielipiteet olivat 

hyvin ristiriitaisia. Kriitikot kiinnittivät huomiota perustuslain kohtaan, jossa tode-

taan "kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon 

harjoittamiseen". Tämän katsottiin olevan ristiriidassa sen kanssa, että uskonnon-

opetus pysyy pakollisena oppiaineena ja osallistuminen määräytyy kirkkokuntaan 

kuulumisen mukaan. Termin muuttamisen ei katsottu poistavan hartaudenharjoi-

tuksen mahdollisuutta kouluopetuksessa (Seppo 2003, 135).  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen lausunnossa har-

tauden harjoitus rajattiin tiukasti uskonnonopetuksen ulkopuolelle. Samalla koros-

tettiin opetuksen yleissivistävää luonnetta ja sen yhteiskunnan tarpeista 

kumpuavia tavoitteita (Suomen evankelisluterilainen kirkko: Lausunto uskonnon-

vapauskomitean välimietinnöstä 13.11.1999). Ortodoksisten tahojen antamissa 

lausunnoissa tuotiin sitä vastoin selvästi ilmi ortodoksisuuden holistinen luonne. 

Hartauden harjoittamista pidettiin lausunnoissa niin merkittävänä osana uskontoa, 

että sen rajaaminen pois uskonnonopetuksesta nähtiin hyvin vaikeana (Suomen 

ortodoksisen kirkollishallituksen lausunto uskonnonvapauskomitean mietinnöstä 

21.6.2001, Suomen ortodoksisten opettajain liiton lausunto opetusministeriölle 

uskonnonvapauskomitean mietinnöstä 13.5.2001). Isra Lehtinen Suomen Islami-

laisesta Yhdyskunnasta piti antamassaan lausunnossa termimuutoksen vaikutuksia 

epäselvinä. Hän pohti, miten islamin uskonnon opettaminen on mahdollista, jos 

omaa uskontoa ei saa opettaa tunnustuksellisesti (Opetusministeriö 2001, 54). 
Uusi termi "oman uskonnon opetus" hahmottuu ja saa merkityksiä monella 

eri tasolla. Laki ja säädöstasolla muutos on kaikille sama ja samalla tavoin vel-

voittava. Lakitekstin luonteen johdosta se on kuitenkin monille tulkinnoille avoin. 

Opetushallitus antoi lakimuutosten jälkeen ohjeet uskonnon opetuksen järjestämi-

sestä (Perusopetuslain muutosten vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon 
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opetukseen sekä koulun toimintaan, OPH 10.10.2003) ja niissä todettiin, ettei 

termimuutos edellytä opetuksen sisältöjen muutosta. Tämän jälkeen painotettiin 

kuitenkin, ettei opetussuunnitelman perusteiden mukainen uskonnon opetus ole 

perustuslain 11§:n mukaista uskonnon harjoittamista. Pyysiäisen Yksi oppiaine, 

seitsemän opetussuunnitelmaa tutkimuksen (2000) ja esimerkiksi ortodoksisten 

tahojen lakiehdotuksesta antamien lausuntojen perusteella tämän voi kuitenkin 

nähdä ristiriitaisena. Pyysiäisen tulosten valossa voi todeta, että monien pienryh-

mäisten uskontojen vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteisiin tarvittaisiin 

suuriakin muutoksia, jotta ne täyttäisivät uudet ohjeet.  

Uusi termi "oman uskonnon opetus" esiintyy ainoastaan lakitasolla eikä sitä 

ole siirretty esimerkiksi opetussuunnitelman perusteisiin, jossa puhutaan ainoas-

taan "uskonnonopetuksesta" (Pops 2004, 133). Vaikka lakien muutosprosessissa 

uskonnonopetuksesta käydyssä keskustelussa käsiteltiin laajasti uskonnonopetuk-

sen asemaa ja luonnetta, määritellään itse laissa lähinnä uskonnonopetuksen jär-

jestämisperiaatteita. "Oman uskonnon opetus" -termin voikin nähdä viittaavan 

Suomen uskonnonopetuksen malliin, jossa uskonnonopetusta annetaan kullekin 

uskontosidonnaiselle ryhmälle eriytetysti. (Lukiolaki 455/2003; Perusopetuslaki 

454/2003). Tästä huolimatta termi on vakiintunut käyttöön myös puhuttaessa us-

konnonopetuksen luonteesta yleisemmällä tasolla.  

Termimuutoksen merkitys ja uskonnonopetuksen luonne hahmottuu myös 

yhteiskunnallisen ja tieteellisen keskustelun kautta. Keskustelua on käyty paljon 

eri tahoilla ja muutoksen laajuutta ja vaikutuksia on hahmotettu hyvin eri tavoin 

(ks. esim. Teologinen aikakauskirja 2004. 109). Seuraavassa esittelen muutamia 

esimerkkejä tieteellisessä viitekehyksessä käydystä keskustelusta.  

 Sakaranaho (2007b, 8-9) kuvaa artikkelissaan Pienryhmäisten uskon-

tojen opetus ja monikulttuurisuuden haasteet nimenmuutoksen jälkeisiä opetus-

suunnitelmia "tunnustuksettoman uskonnon opetuksen linjanvetona". Tässä 

Sakaranaho viittaa tunnustuksellisuus termistä luopumiseen ja tarkoittaa tunnus-

tuksettomalla uskonnonopetuksella teologisessa mielessä tunnustuksetonta, kirkon 

tunnustuksesta riippumatonta oppiainetta, jossa oppilaita ei pyritä sitouttamaan 

vaan ainoastaan perehdyttämään omaan uskontoon. 

 Komulainen (2005, 295–296) pohtii artikkelissaan Uskontoteologian anti 

uskonnondidaktiikalle termimuutosta teologisesta viitekehyksestä käsin ja näkee 

uudessa termissä ekumeenisen painotuksen. Komulaisen mukaan tunnustukselli-

suus-termi rajasi uskonnonopetuksen oman tunnustuksen piiriin tehden eron muun 
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muassa ortodoksisen, roomalaiskatolisen ja luterilaisen uskonnonopetuksen välil-

le. Oman uskonnon opetuksen hän näkee viittaavan uskontoon yleisemmällä tasol-

la. Tässä tapauksessa puhuttaisiin siis yleisesti kristinuskon uskonnonopetuksesta. 

Komulainen katsoo termimuutoksen edellyttävän yhteisen ekumeenisen uskon-

nonopetuksen mahdollisuuksien pohtimista varsinkin lukio- ja yläastetasolla. 

 Aikonen (2007, 58–59) hahmottelee uskonnonopetuksen nykyistä luonnetta 

ortodoksisen uskonnonopetuksen näkökulmasta artikkelissaan Koulun ortodoksi-

nen uskonnonopetus. Aikonen painottaa koulun uskonnonopetuksen merkitystä 

ortodoksiselle kirkolle. Ortodoksisen uskonnonopetuksen taustalla on ortodoksi-

sen kirkon perinne ja opetus, ei koulun yleinen uskonnonopetus. Hän näkee oman 

uskonnon opetuksen täyttymisen ehtona sen, että opetuksen tavoitteena on myös 

ortodoksisen identiteetin tukeminen mutta painottaa, ettei tämä rinnasta koulun 

antamaa opetusta kasteopetuksen kanssa.  Aikonen esittelee artikkelissa ortodok-

sista uskonnonopetusta ohjaavaa holistista näkemystä uskosta ja näkee esimerkik-

si luettujen ja laulettujen rukousten olevan ortodoksisen uskontopedagogiikan 

näkökulmasta perusteltuja koulun opetuksessa. 

 Seppo (2003, 181) painottaa kirjassaan Uskonnonvapaus 2000-luvun Suo-

messa uusien lakien ottavan oppilaan näkökulman tarkastelun keskiöön. Uskon-

nonopetuksessa on näin ollen kysymys pikemminkin oppilaiden oikeuksien kuin 

uskonnollisten yhdyskuntien etujen turvaamisesta. Sepon mukaan lain muutos 

merkitsee lähinnä vallinneen tilanteen lainsäädännöllistä vahvistamista, mutta 

yksilön vakaumus otetaan nyt yhä paremmin huomioon.  

 Tässä tutkimuksessa syvennytään uuden termin merkityksiin perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteiden kautta, jotka osaltaan peilaavat lakimuutok-

sen vaikutuksia käytännön koulumaailmassa. 

 

2.4 Uskonnonopetuksen malli ja opetussuunnitelma 
Uskonnonopetuksen järjestämisen tapaan eri maissa vaikuttavat monet historialli-

set, poliittiset ja kulttuuriset seikat. Uskonnonopetuksen mallit poikkeavatkin toi-

sistaan huomattavasti riippuen esimerkiksi yhteiskunnan uskonnollisesta 

ilmapiiristä sekä uskonnon ja valtion suhteesta. Uskonnonopetuksesta ovat kiin-

nostuneet moninaiset intressiryhmät. Näiden asema ja vaikutusmahdollisuudet 

yhteiskunnassa vaikuttavat myös osaltaan uskonnonopetuksen luonteeseen (Saka-

ranaho 2006, 318). Taustatekijöiden moninaisuudesta johtuen eri maiden uskon-

nonopetuksen välinen vertailu on vaikeaa. Kallioniemi on kuitenkin korostanut 
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vertailevan tutkimuksen merkitystä kunkin maan oman mallin ymmärtämissä ja 

kehittämisessä (Kallioniemi 2007a, 108–110 ja Kallioniemi 2007b, 66–67). 

Plesnerin (2002, 111–114)esittämässä luokittelussa uskonnonopetuksen jär-

jestämistä tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: uskonnonopetuksen profiilin ja 

sen järjestämisestä vastuussa olevan tahon kannalta. Plesnerin mukaan voidaan 

puhua tunnustuksellisesta ja tunnustuksettomasta uskonnonopetuksesta. Jos kou-

lussa opetetaan eri uskontoja tunnustuksellisesti, vahvistetaan uskontojen segre-

gaatiota kun taas yhteinen tunnustukseton opetus integroi eri uskontokuntiin 

kuuluvia oppilaita yhteen. Tämän lisäksi uskonnonopetuksen mallit voi jakaa sen 

mukaan, kuka vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta: koulu, uskonnolli-

set yhteisöt vai nämä kaksi yhdessä. 

Suomen uskonnonopetuksen mallia voi kutsua uskontokuntasidonnaiseksi 

tai uskontokuntalähtöiseksi uskonnonopetukseksi. Opetus tapahtuu eriytetysti 

kunkin uskontokunnan oman uskonnon opetuksena. (Kallioniemi 2007a, 104) 

Oman opetussuunnitelman voi saada rekisteröitynyt uskonnollinen yhdyskunta. 

Tämä aiheuttaa sen, että hyvin marginaalisetkin ryhmät voivat vaatia oman us-

konnon opetusta. Opetettavien aineiden määrän kasvaessa kuntien on yhä vaike-

ampi ratkaista uskonnonopetuksen pirstaloitumisesta seuraavia 

lukujärjestysteknisiä ja taloudellisia kysymyksiä (Vahtera & Kuukka 2007, 126–

130). Nykyistä mallia on kuitenkin pidetty hyvin ihmisoikeudet ja positiivisen 

uskonnonvapauden huomioon ottavana mallina sillä se mahdollistaa erilaisille 

ryhmille omista lähtökohdista lähtevän uskonnonopetuksen saamisen (Jamisto 

2007, 122; Seppo 2003, 181). 

Plesnerin jaottelun mukaan Suomen malli on lähellä esimerkiksi Saksan 

mallia. Toisin kuin Saksassa, Suomessa uskonnollisilla ryhmillä ei kuitenkaan ole 

juridista valtaa opetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä. Uskonnonopetus pro-

filoituu Suomessa selvärajaisemmin koulun opetuksena, kuten muissa pohjois-

maissa, joiden uskonnonopetus on Plesnerin mallin mukaan tunnustuksetonta 

(Kallioniemi 2007a, 105; Kallioniemi 2007 b, 60). 

Koulun opetussuunnitelman perusteet laaditaan monivaiheisessa prosessissa 

opetushallituksen toimesta (Jamisto 2007b, 117). Opetussuunnitelman perusteissa 

ilmaistaan muun muassa opetuksen arvopohja, toiminta-ajatus sekä kasvatuksen 

tavoitteet ja oppimiskäsitys. Tämän lisäksi opetussuunnitelman perusteissa on 

ainekohtaisesti eritelty opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja arviointiperusteita (Pops 

2004,5). Opetussuunnitelmassa voidaan katsoa yhdistyvän kaksi sosialisaation 



 17 

tärkeää piirrettä: kansakunnan kulttuuritraditio ja yhteiskunnallinen todellisuus. 

Suunnitelmat heijastavat laatijoidensa käsitystä yhteiskunnan tilasta, tarpeista ja 

tulevaisuudesta. Erityisesti perusopetuksen kontekstissa niihin sisällytetään ne 

tiedot ja taidot joiden välittämistä uusille sukupolville pidetään välttämättömän 

tärkeinä. (Antikainen & Rinne & Koski 2000, 174–175). 

 Vuonna 2004 julkaistuissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

opetuksen arvopohjaa määriteltäessä painotetaan sekä Suomalaisen kulttuurin 

merkitystä ja että kulttuurisen moninaisuuden hyväksymistä. Siinä huomautetaan 

myös, että opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustukseton-

ta. Perusopetuksen tehtäväksi määritetään muun muassa kulttuurisen identiteetin 

tukeminen sekä kulttuuriperinnön välittäminen sukupolvelta toiselle. Tavoitteena 

nähdään myös yhteiskunnan arvoihin ja toimintatapoihin liittyvän tiedon välittä-

minen. Tämän vastapainona opetuksen tehtäväksi nähdään kehittää kysyä asioiden 

kriittiseen arviointiin ja kulttuurin ja toimintatapojen uudistamiseen (Pops 2004, 5). 

Kukin koulu laatii omat opetussuunnitelmansa opetussuunnitelman perus-

teiden pohjalta (Pops 2004). Opetusta määriteltäessä koululla ja opettajalla on 

siten paljon valtaa. Edes koulukohtaisista opetussuunnitelmista ei voi päätellä, 

mitä luokassa todella tapahtuu. Opettajan henkilökohtaiset ratkaisut, oppilasryhmä 

ja monet muut tekijät määrittävät ratkaisevasti opetuksen todellista luonnetta. 

Opetussuunnitelma asettaa tietyt päämäärät, joihin pyritään. Ennen kuin nämä 

päämäärät voivat toteutua, on opettajan ymmärrettävä sen taustalla vaikuttavat 

arvot ja omaksuttava ne omaan työskentelyynsä (Kansanen & al. 2000, 19). Tämä 

voi olla haastavaa etenkin pienryhmäisen uskonnonopetuksen piirissä, jossa opet-

tajilla ei useinkaan ole pätevyyttä oman uskonnon opetukseen eikä välttämättä 

tietoa koulun arvoista ja käytänteistä (Uittamo 2007, 138, Ks. myös Sakaranaho 

2006, 365). 

Tämä tutkimus ei siten varsinaisesti valota uskonnonopetuksen käytännön 

todellisuutta. Sen sijaan opetussuunnitelman perusteiden voi nähdä heijastavan 

kansallisen tason tahdonilmausta, ideaalikuvaa siitä, millaista uskonnonopetuksen 

tulisi olla. Opetussuunnitelman perusteet toimivat eräänlaisena siltana opetuspo-

liittisten päätösten, pedagogisen, didaktisen ja aineen substanssiin liittyvän tutki-

muksen sekä koulutyön arkitodellisuuden välillä. Etenkin sosiologisessa 

viitekehyksessä tehdyssä opetussuunnitelma tutkimuksessa onkin painotettu ope-

tussuunnitelmia dokumentteina yhteiskunnan vallankäytön painotuksista ja arvos-

tusmekanismeista (ks. Antikainen & Rinne & Koski 2000, 174–183). Samalla kun 
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opetussuunnitelman perusteet peilaavat kansallisen tason ideaalia, ne toimivat 

koko opetushenkilökunnalle yhtäläisenä velvoittavana pohjana opetusta järjestet-

täessä. 

 Vuonna 2004 julkaistuissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

on uskontokohtaiset opetussuunnitelmat evankelisluterilaiselle ja ortodoksiselle 

uskonnolle (Pops 2004). Vuonna 2006 ilmestyi Perusopetuksen muiden uskonto-

jen opetussuunnitelmien perusteet, jossa on uskontokohtaiset opetussuunnitelmat 

yhdelletoista eri uskontosidonnaiselle ryhmälle. Nämä ovat: adventistinen, bahá´i, 

buddhalainen, Herran Kansa ry:nä, islam-, juutalainen, katolinen, Krishna-

liikkeen-, kristinyhteisön-, Myöhempien Aikojen Jeesuksen Kristuksen kirkon- ja 

vapaakirkollinen uskonto. 

 Eri uskontoryhmien opetussuunnitelmien perusteiden tulisi noudattaa kai-

kille uskontosidonnaisille ryhmille yhteistä opetussuunnitelman osaa. Opetus-

suunnitelmien laatimisessa noudatetaan kaikkien kohdalla samanlaisia 

toimintamalleja. Pyrkimyksenä on mahdollisimman "saman oloinen" opetus, joka 

ei kuitenkaan ole välttämättä ongelmatonta kenenkään näkökulmasta (Sakaranaho 

2007a, 22). Eri uskontoryhmillä on hyvin erilaiset mahdollisuudet ja resurssit 

panostaa opetussuunnitelmatyöhön. Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunni-

telman perusteita ovat laatimassa uskonnondidaktiikan ammattilaiset, kun taas 

monien pienryhmäisten uskontojen kohdalla side uskonnolliseen yhdyskuntaan 

korostuu myös opetussuunnitelmatyössä (Jamisto 2007 b, 119).  

Myös eri pienryhmäisten uskontojen välillä on huomattavia eroja siinä, ket-

kä opetussuunnitelmia ovat laatimassa. Hyvänä esimerkkinä islamin nykyinen 

opetussuunnitelma, joka on muotoiltu pääasiassa virkamiesten toimesta, kun taas 

ortodoksisella uskonnonopetuksella on Suomessa oma opettajankoulutus ja vah-

vasti ortodoksisesta teologiasta ammentava oma pedagoginen traditio, jonka voi-

mavaroja voi käyttää myös opetussuunnitelmatyössä (Sakaranaho 2006, 346, 359; 

Aikonen 2007, 58–59).  

 Uskonnonopetuksen osalta opetussuunnitelman perusteet jakaantuvat kah-

teen osaan: Opetushallituksen laatimaan kaikille uskontosidonnaisille ryhmien 

yhteiseen osaan sekä uskontokuntakohtaisiin opetussuunnitelman perusteisiin. 

Nämä laaditaan yleensä yhdessä kyseisen uskontokunnan edustajien ja asiantunti-

joiden kanssa. Seuraavan sivun kuviossa (kuvio 1) selvennetään uskonnon opetus-

suunnitelman perusteiden rakennetta ja opetussuunnitelmien eri osista tässä 

tutkimuksessa käytettyjä nimityksiä. 
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KUVIO 1. 

Perusopetuksen uskonnon opetussuunnitelman perusteiden rakenne. 

    Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät 
      
      
 

 

   

 

 
 

 
    Uskontokohtaiset (Mu)Pops:t 

 
 

                Alakoulun  (Mu)Pops     Yläkoulun (Mu)Pops      

 

 

 

 

 
 

Kaikille uskontosidonnaisille ryhmille yhteinen opetussuunnitelman osa käsittää 

uskontoaineen yleisen kuvauksen, jossa esitellään opetuksen tarkoitusta ja pää-

määriä. Tämän lisäksi osaan on listattu keskeiset oppimistavoitteet. Opetussuunni-

telman perusteissa on uskontokohtaisesti esitetty uskonnonopetuksen päämääriä 

oppiaineen kuvauksessa. Tämän lisäksi ala- ja yläkoululle on määritelty omat 

opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä kuvattu oppilaan hyvää osaamista 

viidennen luokan päätteeksi ja päättöarvioinnin kriteerejä. Pienryhmäisten uskon-

tojen osalta kuvaukset hyvästä osaamisesta puuttuvat uskontokohtaisesta opetus-

suunnitelman perusteista, mutta ne on määritetty Muiden uskontojen 

opetussuunnitelman perusteiden kaikille uskontosidonnaisille ryhmille yhteisessä 

osassa.

                                                
5 Ylä- ja alakoulun osiosta yhteisesti puhuttaessa käytetään termiä "arviointikriteerit" 

Oppiaineen yleinen kuvaus 

 yleiset tavoitteet 

Kuvaus hyväs-
tä osaamisesta5 
(vain Mupops:ssa) 

 

Päättöarvioinnin 
kriteerit 

(vain Mupops:ssa) 

Uskontokohtainen oppiaineen kuvaus 

alakoulun oppiaineen kuvaus yläkoulun oppiaineen kuvaus 

tavoitteet tavoitteet 

sisällöt sisällöt 

kuvaus hyvästä osaamisesta (vain 

Pops) 
päättöarvioinnin kriteerit 

(vain Pops) 
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3. TEOREETTISIA NÄKÖKULMIA USKONTOON 
OPPIAINEENA 

3.1 Tunnustuksellinen ja tunnustukseton uskonnonopetus 
Uskonnonopetuksen luonnetta koulun oppiaineena hahmotetaan usein tunnustuk-

sellinen – tunnustukseton käsitteiden avulla. Näiden vertailu on keskeinen teema 

niin eurooppalaisessa kuin pohjois-amerikkalaisessakin uskonnonpedagogisessa 

keskustelussa. (Ks. esim. Hella & Wright, 2009; Jackson 2004; Plesner, 2002; 

Thompson 2004; Velasco 2007)  

Suomessa on viitattu paljon Esko Kähkösen 1976 muotoilemaan jakoon teo-

logiseen, juridiseen ja pedagogiseen näkökulmaan tunnustuksellisuudesta (ks. 

Pyysiäinen 1982; 2000; Seppo 2003; Sakaranaho 2006). Kähkösen mukaan juridi-

sesta näkökulmasta tunnustuksellisuus ilmaisee uskonnonopetuksen organisointi-

periaatetta, jossa otetaan huomioon oppilaan oma uskonto. Tunnustuksellisuus 

juridisesta näkökulmasta on Kähkösen mukaan yksi tapa toteuttaa niin enemmis-

töön kuin vähemmistöönkin kuuluvan oppilaan uskonnonvapautta koulun kon-

tekstissa. (Kähkönen 1976, 238–239)  

Sakaranaho (2006, 333) on huomauttanut juridisen tunnustuksellisuuden 

käsitteen luterilaisesta painotuksesta. Kirkon jäsenyydellä on vahva perinne suo-

malaisessa yhteiskunnassa. Lain mukaan uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumi-

nen määrittää oppilaan uskonnon opetusryhmän. Monien pienryhmäisten 

uskontojen kohdalla uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen ei kuitenkaan osoi-

ta omaa uskonnollista viiteryhmää. Laissa onkin lisäys, jonka mukaan oppilas on 

oikeutettu ottamaan osaa sellaiseen uskonnonopetukseen, joka vastaa hänen saa-

maansa kasvatusta ja hänen kulttuuritaustaansa. Uskontokuntaan kuulumaton op-

pilas voi kuitenkin osallistua ainoastaan jo olemassa olevaan opetusryhmään, 

eivätkä hänen vanhempansa ole oikeutettuja pyytämään opetuksen järjestämistä. 

Tämä on merkittävää esimerkiksi muslimioppilaiden osalta sillä vain pieni osa 

muslimeista kuuluu johonkin islamilaiseen yhdyskuntaan. Sakaranaho kyseen-

alaistaakin tunnustuksellisuus-termin käytön uskonnon organisointiperiaatetta 

kuvaavassa yhteydessä ja ehdottaa tilalle termiä ”uskontokohtainen” (faith-

specific) (Perusopetuslaki 454/2003; Sakaranaho 2006, 333) 

Teologisessa näkökulmassa tunnustuksellisuuteen korostuu uskonnon ope-

tuksen ja uskonnollisen yhdyskunnan välinen side. Uskonnonopetuksen tavoitteet 
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nousevat tällöin uskontokunnan lähtökohdista ja opetus sitoutuu uskontokunnan 

tunnustukseen ja sen kasvatuspäämääriin. Tavoitteena on johdattaa oppilas us-

konnolliseen elämään. (Kähkönen 1976, 239–41). Uskonnonopetuksen määrittä-

minen lakitasolla oppilaan tunnustuksen mukaiseksi opetukseksi sekoitettiin usein 

juuri teologiseen tunnustuksellisuuteen. Tämän voi nähdä yhtenä syynä termistä 

luopumiseen (Seppo 2003, 180).  

Pedagoginen näkökulma tunnustuksellisuuteen katsoo, että opetus alkaa op-

pilaalle tutusta ja läheisestä uskonnollisesta ympäristöstä. Tätä voidaan kutsua 

myös termillä kotiseutuperiaate. Lähes kaikkia oppiaineita voisi tosin pitää tällä 

perusteella pedagogisesti tunnustuksellisina. Myös monissa tunnustuksettomiksi 

määritellyissä uskonnonopetuksen malleissa lähdetään laajentamaan näkökulmaa 

oppilaan lähiympäristöstä ja oppilaalle tutuimmasta uskonnosta käsin. (Pyysiäinen 

1998, 66; Sakaranaho 2006, 334). Kähkösen jaottelun mukaan Suomen kouluissa 

annettavaa uskonnonopetusta voi yhä pitää juridisesti ja pedagogisesti tunnustuk-

sellisena. 

Sakaranaho (2007, 8-9) on puhunut nykyisestä suomalaisesta uskonnonope-

tuksesta tunnustuksettomana opetuksena. Tunnustuksettoman opetuksen Saka-

ranaho näkee olevan selvästi erillään uskonnon harjoittamisesta ja uskontoon 

sitoutumisesta (Sakaranaho 2006, 345). Myös opetussuunnitelman perusteissa 

painotetaan kaiken koulussa annettavan opetuksen olevan poliittisesti sitoutuma-

tonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta (Pops 2004, 5). Tunnustukseton-termin 

käyttöä Suomen uskonnonopetuksen mallista puhuttaessa voidaan kuitenkin pitää 

harhaanjohtavana. Yleensä tunnustuksettomalla opetuksella tarkoitetaan kaikille 

oppilaille yhteistä uskontotiedonopetusta (ks. esim. Pyysiäinen 1982, Velasco 

2007; Thornpson 2004). Suomen malli poikkeaa tällaisesta kuitenkin selvästi ope-

tuksen uskontokuntasidonnaisuuden vuoksi.  

Sakaranaho (2006, 322) huomauttaakin, ettei Suomalaista mallia ole aina 

helppoa sijoittaa Eurooppalaisten uskonnonopetusmallien kenttään. Suomen us-

konnonopetuksen luonnehdinnassa tunnustuksellisuus-termistä on luovuttu, mutta 

termimuutoksen ei nähty edellyttävän muutoksia opetuksen sisältöihin. Tästä 

syystä tunnustuksellisuus-käsitteen avaaminen on Sakaranahon mukaan yhä ajan-

kohtaista.  

3.2 Oppia uskonnosta, oppia uskontoa  
Englantilaisesta keskustelusta Suomeen on rantautunut jako käsitteisiin oppia 

uskontoa ja oppia uskonnosta. Alkujaan Michael Grimmittin (1987) käyttämistä 
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termeistä "learnin about religion" ja "learnin from religion" on muodostunut ylei-

sesti käytetty dikotomia uskonnonopetuksen kahtalaisista tavoitteista.  

Oppia uskontoa lähestymistavassa perspektiivi on ei-uskonnollinen, uskon-

totieteeseen nojaava. Uskontoa tarkastellaan ulkoapäin ilmiötasolla ja opetuksen 

fokus on uskonnosta saatavassa tiedossa. Oppia uskontoa hahmotustavan taustalla 

voi nähdä uskontofenomenologisen perinteen, jossa tarkoituksena on hahmottaa 

uskonnon perusolemusta maailman uskontojen ja uskontojen ulottuvuuksien avul-

la. Kun tavoitteeksi asetetaan oppilaiden oppivan uskonnosta, lähtökohtana on 

oppilaiden oma elämys- ja kokemusmaailma.6 Tässä korostetaan oppilaan koko-

naisidentiteetin kasvua sekä oppilaan moraalista, henkistä ja hengellistä kehitystä. 

Oppia uskonnosta lähestymistavassa voi nähdä kasvatuksellisen perustan. Käsit-

teillä on yhteys keskusteluun "sisältökeskeisestä" ja "lapsikeskeisestä" opetukses-

ta. (Kallioniemi 2005, 34–35; 2007, 103; 2008, 315; Hella 2007, 61; Kallioniemi 

& Ubani 2008, 315) 

Uskonnon ja uskonnosta oppimisen lisäksi voidaan puhua oppia uskonto 

tyyppisestä lähestymistavasta uskonnonopetukseen (Hull 2002, 3 Kallionimen 

2007a, 103 mukaan). Tällä tarkoitetaan uskonnonopetusta, joka perustuu yhden 

uskonnollisen tradition tarkastelulle ja pyrkii yhteen uskontoon sitouttamiseen. 

Yleensä tällaisessa tapauksessa uskonnon edustajat kontrolloivat uskonnonope-

tuksen opetussuunnitelmaa ja oppimateriaaleja (ks. myös Kallioniemi & Ubani 

2008,314–315)  

Grimmitin (1987) mukaan oppiessaan uskontoa ja uskonnosta, oppilaita ei 

ainoastaan informoida uskonnollisista uskomuksista ja arvoista vaan heitä aute-

taan käyttämään uskonnollisia uskomuksia ja arvoja instrumentteina omien arvo-

jensa ja uskomustensa kriittisessä arvioinnissa. Grimmitin mukaan uskonnon 

oppiminen ei riitä vaan totuusväittämien, uskomusten, arvojen sekä uskontojen 

kriittinen tarkastelu on nostettava uskonnonopetuksessa keskeiseen asemaan. Us-

konnosta oppiminen lisää näin välillisesti oppilaan ymmärrystä itsestään. (Grim-

mit 1987, 141; 165; 225) 

Maybury ja Teece (2005, 185–186) näkevät uskonnosta oppimisen merkit-

tävänä pluralistisen uskonnonopetuksen välineenä. Pyrittäessä oppimaan uskon-

nosta ilman, että päämääränä on myös saada oppilas uskonnon jäseneksi, 

opetuksen lähtökohtien tulee olla kasvatuksellisia ja oppijan näkökulmasta raken-

                                                
6 Termin voi kääntää Suomeksi myös "oppia uskonnon avulla", jolloin uskonnonopetuksen vä-
lineellinen asema korostuu. (ks. Kallioniemi & Ubani 2008, 315) 



 23 

nettuja.  Tavoitteena voi olla esimerkiksi oppia anteeksiannosta jolloin kristillistä 

perinnettä voidaan käyttää tästä teemasta oppimiseen. 

 Hella ja Wright (2009, 53–64) ovat kritisoineet oppia uskontoa ja oppia 

uskonnosta tavoitteiden erottamista toisistaan. Hellan ja Wrightin mukaan tavoit-

teet ovat ristiriidassa liberaalissa eli tunnustuksettomassa opetuksessa. Tavoittei-

den yhdistäminen liberaalissa uskonnonopetuksessa johtaa postmoderneihin 

antirealistisiin taustaoletuksiin. Uskonnosta oppiminen voidaan esimerkiksi nähdä 

esimerkiksi tähtäävän universaalin transendenssin ymmärtämiseen tai oppilaiden 

oikeutena konstruoida oma uskonnollinen todellisuus. Näiden lähtökohtien Hella 

ja Wright katsovat olevan ristiriidassa uskontojen omien totuusväittämien ja it-

seymmärryksen kanssa. 

Tunnustuksellisessa opetuksessa ei Hellan ja Wrightin mukaan synny risti-

riitaa uskontoa ja uskonnosta oppimisen välille. Tunnustuksellisessa uskonnon-

opetuksessa oppilaan opiskellessa omaa uskontoa hän oppii samalla omasta 

uskonnosta, koska oppilaan ja oppiaineen maailmankatsomus on yhteinen. Risti-

riita muodostuu kuitenkin silloin, kun yhteistä maailmankatsomusta ei ole, vaan 

oppia uskontoa tavoite lähtee pluralistiselta pohjalta. Tällaisen opetuksen ei voi 

Hellan ja Wringhtin mukaan olla oppia uskonnosta mukaista arvoa oppilaan per-

soonalliselle kehitykselle. Hellan ja Wrightin mukaan Suomen mallissakaan ei ole 

tehty selvää linjausta tunnustuksellisen ja liberalistisen uskonnonopetuksen välil-

lä. Sitä vastoin he näkevät opetussuunnitelman perusteissa monia oppia uskontoa 

ja oppia uskonnosta – lähestymistapojen yhdistämisestä juontuvia ongelmia (Hella 

& Wright, 2009 61–62).  

 

3.3 Uskonnonopetus ja oppilaan identiteetti 
Postmodernissa pirstaloituneessa yhteiskunnassa identiteetin kehityksen tukemista 

pidetään yhä merkittävämpänä kasvatuksen tehtävänä. Samalla uskonnonopetuk-

sen mahdollisuudet identiteetin muodostamisen tukemisessa nähdään keskeisinä 

(ks. esim. Maijer 2001; Niemi 2006; Norbert 2001; Ziebertz 2008, 107–118) Us-

konnollisen identiteetin käsite muodostuu merkittäväksi myös opetussuunnitelmi-

en tasolla, kun siirrytään pois teologisesti tunnustuksellisesta, yhteen uskoon 

johdattavasta opetuksesta (Sakaranaho 2006, 360). 

Kasvatuksen yhtenä tehtävänä nähdään henkilön yksilöllisen identiteetin 

muotoutumisen ohjaaminen. Kasvatuksen myötä yksilölliseksi persoonaksi kehit-

tyminen tapahtuu yhteisön määrittelemien sosiaalisten reunaehtojen puitteissa 
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(Siljander 2005, 48–49). Moniarvoisessa ja pluralistisessa yhteiskunnassa ei kui-

tenkaan ole itsestään selvää, mitä ja kenen määrittämiä nämä identiteetin kehityk-

sen tukemisen reunaehdot ovat. Tämä tulee erityisesti ilmi uskonnonopetuksessa, 

jossa eri uskontojen viitekehykset kohtaavat yhteiskunnan ja koulun asettamat 

tavoitteet (ks. Sakaranaho 2006, 316–317,325, 347).  

Norbert (2001, 238–240) näkee oppilaiden oman näkökulman esiintuomisen 

merkittävänä identiteetin muodostuksen tukemisessa pluralistisessa yhteiskunnas-

sa. Uskonnonopetuksen tehtävä on Norbertin mukaan auttaa oppilaan oman iden-

titeetinmuodostuksessa jolloin oppiaineen keskiössä tulisi olla oppilaan 

persoonallinen usko eikä tietyn uskontokunnan oikeaoppinen tulkinta. Uskonnon-

opetus on oppilasta eikä kirkkoa varten. Norbertin ajatukset tulevat näin lähelle 

käsitettä oppia uskonnosta. 

Oppilaan oikeutta muodostaa omat uskonnolliset näkemykset voi kuvata in-

dividualisoituneen uskonnollisuuden käsitteellä. Uskonnon rajautumista yksilön 

henkilökohtaiseksi asiaksi ja irrottautumista instituutioista voi pitää yhtenä post-

modernin yhteiskunnan uskonnollisuuden piirteenä (Kääriäinen 2003, 93–94). 

Uskonnonopetuksen perustamista individualisoituneeseen uskonnollisuuteen on 

kuitenkin myös kritisoitu. Schweitzerin (2007, 89–93) mukaan oman uskonnon 

opettaminen ja sen arvoperustaan tukeutuminen loisi individualisoitunutta uskon-

nollisuutta vahvemman pohjan esimerkiksi suvaitsevaisuuskasvatukselle. (ks. 

myös Hella & Wright 2009, 61–62)  

Identiteetin teoreettisessa tarkastelussa tehdään yleensä ero henkilökohtai-

sen ja sosiaalisen identiteetin välille. Henkilökohtainen identiteetti kuvaa yksilön 

käsitystä itsestään. Sosiaalisella identiteetillä tarkoitetaan yksilön käsitystä itsestä 

erilaisten ryhmien jäsenenä. (Kuusela 2006, 46). Ihmisen kokonaisidentiteetti 

muodostuu yksilöidentiteetin ja sosiaalisen identiteetin tasapainosta. Ihmisellä voi 

nähdä olevan myös erityinen uskonnollinen identiteetti, jonka puitteissa tarkastel-

laan sitä, kuka ihminen kokee olevansa suhteessa uskoon ja uskontoon. (Kohler-

Spiegel 2004, 181). Uskonnonopetuksen kontekstissa merkittäväksi muodostuu 

kysymys oppilaan henkilökohtaisen ja sosiaalisen uskonnollisen identiteetin suh-

teesta.  

Sosiaalisessa identiteetissä ryhmään sitoutumisen ja samaistumisen aste on 

merkittävässä asemassa identiteetin indikaattorina. Näin ollen identiteettiä voi 

peilata sen puitteissa, kuinka paljon henkilö investoi aikaa ja muita resursseja 

kyseessä olevaan viiteryhmään. (Kuusisto 2006, 135). Sosiaalinen identiteetti voi 
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ilmetä vain lievänä tietoisuutena siitä, että kuuluu tiettyyn ryhmään. Identiteetti 

kuitenkin vahvistuu ihmisen pohtiessa ryhmänsä historiaa, luonnetta ja suhdetta 

muihin ryhmiin.(Liebkind 1988, 39) 

Yksilöllisten erojen lisäksi eri uskontoryhmillä on joitain ominaispiirteitä 

uskontoon sitoutumisessa ja uskonnollisessa identiteetissä. Luterilaisen identitee-

tin voi nähdä liittyvän merkittävästi suomalaisuuteen. Sitoutuminen luterilaiseen 

kirkkoon on merkittävää ja jopa neljä viidestä suomalaisesta hahmottaa itsensä 

luterilaisiksi tai kristityksi. Luterilaisuus näyttäytyy kuitenkin vahvasti osana 

suomalaista identiteettiä, eikä niinkään selvänä osana henkilökohtaista uskonnol-

lista identiteettiä. Vain puolet luterilaiseksi tai kristityksi itsensä mieltävistä suo-

malaisista mieltää itsensä myös uskovaksi. (Niemelä 2003, 127–128.) 

Enemmistöasemassa oman identiteetin pohdinta ei välttämättä ole yhtä merkittä-

vää kuin vähemmistöasemassa, jossa rajanveto enemmistön ja omien näkökulmi-

en välillä tulee väistämättä vastaan (ks. Liebkind 1988, 39).  

 Muslimimaahanmuuttajien kohdalla uskonnollisen identiteetin muodostuk-

seen liittyy myös omia erityispiirteitä. Sosiaaliskulttuurisissa ympäristöissä, joista 

maahanmuuttajamuslimit ovat Suomeen tulleet, islam kuuluu itsestään selvästi 

jokapäiväiseen elämään. Vähemmistöasemaan sopeutuminen vie aikaa ja sen mu-

kanaan tuomat haasteet tradition siirtämisessä ja nuorien kulttuurisen ja uskonnol-

lisen identiteetin muodostumisen tukemisessa ovat uusia. (Sakaranaho 2006, 6 ) 

 

3.4 Fenomenologia ja Ninian Smartin uskontojen ulottu-
vuudet 
Uskonnonopetuksen lähtökohtia määritettäessä merkittäväksi muodostuu kysymys 

siitä, mitä ”uskonnolla” tarkoitetaan opetuksen kontekstissa; mikä on opetuksen 

kohde, kun oppiaineen nimi on uskonto? Yksi tapa hahmottaa uskontoa oppiai-

neena on peräisin fenomenologisesta perinteestä. Fenomenologisessa lähestymis-

tavassa fokus on eri uskontoja yhdistävissä piirteissä ja uskonto nähdään 

kulttuuristen ilmenemismuotojensa kautta (Hella 2007, 29–30). Lähestymistavan 

juuret ovat erityisesti sosiologiassa, historiassa ja antropologiassa (Maybyry 

&Teece 2005, 182). Fenomenologinen näkökulma on vaikuttanut uskonnonope-

tuksen kehitykseen erityisesti Iso-Britanniassa 1970-luvulla (Grimmit 2000, 27–

28). Suuntaus on kuitenkin vaikuttanut huomattavasti myös suomalaiseen uskon-

nonopetukseen. (Kallioniemi 2003, 427) 
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Uskontotieteen piirissä yksi keskeisiä fenomenologian edustajia on Ninian 

Smart. Smartin (2005, 14–24 ) mukaan uskontojen moninaisuutta voi tarkastella 

seitsemän ulottuvuuden kautta. Smart on nimennyt nämä käytännön ja rituaalien-, 

kokemuksen ja tunteen-, kertomusten ja myyttien-, opin ja filosofian, etiikan ja 

säädösten-, yhteisöjen ja instituutioiden sekä materiaaliseksi ulottuvuudeksi. 

Rituaaliseen ulottuvuuteen Smart liittää uskonnon säännölliset palvonta-

muodot, saarnat, rukoukset, toimitukset ja muut käytännöt, jotka kuuluvat traditi-

on perinteeseen. Kokemuksellinen ulottuvuus viittaa niihin tunteisiin, joita 

uskonnon piirissä esiintyy ja jotka myös ravitsevat uskonnon muita ulottuvuuksia. 

Rituaalit ja myytit ovat tyhjiä ilman niihin liittyvää tunnetta. Myyttinen ulottuvuus 

sisältää uskonnon pyhät kertomukset, sen narratiivisen puolen. Kaikille uskomus-

järjestelmille on Smartin mukaan ominaista, että niissä syntyy elinvoimaisia ker-

tomuksia. Kertomuksia on esimerkiksi uskon perustajista tai uskonnon 

historiallisista vaiheista. Opin ulottuvuudessa ilmenee ne asiat, jotka uskonnossa 

on muodostettu järjestelmälliseksi opiksi. Opillisen ulottuvuuden voi nähdä myyt-

tisen ulottuvuuden vahvistajana ja toisaalta narratiivisesta aineistosta ammentava-

na ulottuvuutena. Nämä molemmat vaikuttavat Smartin mukaan tradition 

arvoperustaan, maailmankuvaan ja käsitykseen vapahduksesta tai pelastuksesta. 

Säännöstöä, jonka traditio luo, Smart kuvaa eettiseksi ulottuvuudeksi. (Smart 

2005, 14–19) 

 Näiden uskontoa varsin abstraktilla tasolla lähestyvien ulottuvuuksien 

lisäksi Smart kuvaa uskontojen luonnetta niiden konkreettisten ilmenemismuoto-

jen kautta. Intsituutioiden ulottuvuus käsittää sen, miten uskonnollinen liike on 

järjestäytynyt. Monet maailman uskonnoista ovat järjestäytyneet varsin muodolli-

sesti kuten kristinusko kirkoksi. Toinen uskonnon konkreettista ilmenemistä ku-

vaava näkökulma on materiaalinen ulottuvuus. Tämä kuvaa sitä aineellista 

todellisuutta, jossa uskonnon institutionaalinen ulottuvuus toimii ja jota se käyt-

tää. Näitä ovat esimerkiksi rakennukset ja taideteokset. Ulottuvuudet painottuvat 

eri uskonnoissa eri tavoin. Smartin mukaan seitsenulotteinen malli auttaa hahmot-

tamaan uskontoja monipuolisesti. (Smart 2005, 20–23) 

Fenomenologista lähestymistapaa uskontoon on kritisoitu muun muassa 

kontekstuaalisen ja kriittisen uskonnonpedagogiikan taholta. Tarkastelemalla us-

kontoa ulkoapäin uskontotieteelliseltä kannalta, ohitetaan uskontojen oma it-

seymmärrys siitä, mitä uskonto merkitsee (Maybury & Teece 2005, 188). 

Kriittisen uskonnonpedagogiikan mukaan uskonnon olemuksen voi nähdä heijas-
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tuvan ensisijassa uskonnon totuusväittämissä eikä niinkään uskonnon eri ilmene-

mismuodoissa (Hella 2007, 33). Fenomenologinen lähestymistapa ei myöskään 

anna oikeutta uskonnon paikallisille ilmenemismuodoille ja yksilölliselle koke-

mukselle uskonnosta, joita korostetaan kontekstuaalisessa uskonnon tarkastelus-

sa.( ks. Hella 20007, 30–31; Jackson 1997, 7-10, 21–28) 
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4. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA SEN TOTEUTTAMINEN  

4.1 Tutkimustehtävä 
Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää miten oppilaan oma uskonto ilmenee 

vuosina 2004 ja 2006 julkaistuissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteis-

sa. Analyysi kohdistuu opetussuunnitelman perusteissa esitettyyn kaikille uskon-

tosidonnaisille ryhmille yhteiseen osaan sekä vertailevasta näkökulmasta 

evankelisluterilaisen, ortodoksisen, islam ja Myöhempien Aikojen Jeesuksen 

Kristuksen Kirkon (MAP-kirkko) uskonnon opetussuunnitelmien perusteisiin. 

 

Tutkimustehtävä jakaantuu seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten oma uskonto näyttäytyy perusopetuksen uskonnon opetussuunnitelman 

perusteiden kaikille uskontosidonnaisille ryhmille yhteisessä osassa? 

 

2. Miten oma uskonto ilmenee eri uskontojen opetussuunnitelmien perusteissa? 

  

3. Minkä eri uskonnon ulottuvuuksien kautta omaa uskontoa käsitellään eri uskon-

tojen opetussuunnitelmien perusteissa? 
 

4.2 Aineisto ja sen rajaus 
Tutkimuksen aluksi tutustuttiin kaikkiin kolmeentoista uskonnon opetussuunni-

telmaan, jotta käytettävissä olevasta aineistosta voitiin muodostaa alustava koko-

naiskuva. Jo tämän pohjalta opetussuunnitelman perusteissa pystyi näkemään 

huomattavia eroja muun muassa opetuksen lähtökohtien, opetussuunnitelman 

perusteissa käytetyn kielen ja suunnitelmien laajuuden suhteen, mikä helpotti ai-

neiston tarkoituksenmukaista rajaamista. 

Opetussuunnitelmateksti on hyvin tiivistä ja näennäisesti pieneen tekstimas-

saan mahtuu paljon merkityksiä ja ulottuvuuksia. Tutkimuksessa oli tarkoituksena 

päästä syvälliseen analyysiin ja aineiston laajaan ymmärtämiseen, joten analysoi-

tavien opetussuunnitelmien määrä päätettiin rajata neljään. Useampaa opetus-

suunnitelmatekstiä olisi ollut vaikeampi käsitellä toisaalta vertaillen ja toisaalta 

moniulotteisena kokonaisuutena, joka oli välttämätöntä kategorioiden keskinäis-

ten suhteiden ja painotusten hahmottamiseksi. Eri uskontoaineista analyysin koh-

teeksi valittiin lopulta oppilasmääriltään merkittävät ja toisaalta luonteeltaan 

mahdollisimman erilaisiksi osoittautuneet opetussuunnitelman perusteet. Valittu-
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jen uskontojen opetussuunnitelman perusteet otettiin analyysiin kokonaisuudes-

saan. Evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelman perus-

teissa on osiot opetuksen arviointikriteerejä varten, joita ei islam- ja MAP-kirkon 

uskonnon opetussuunnitelman perusteissa uskontokohtaisesti ole. Muiden uskon-

tojen opetussuunnitelman perusteissa arviointikriteerit on esitetty kaikille yhtei-

sessä osassa. Evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon arviointikriteerit 

päätettiin kuitenkin sisällyttää analyysiin sillä ne valottavat erityisellä tavalla ope-

tukselle määriteltyä päämäärää. Tältä osin islamin ja MAP-kirkon analyysi perus-

tuu siten suppeampaan aineistoon. 

4.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi tutkimusmenetelmä-
nä 
Tutkimuksen tarkoituksena on saada käsitteellistä selvyyttä oman uskonnon mer-

kityksistä siinä todellisuudessa, jota opetussuunnitelman perusteet luovat. Opetus-

suunnitelman perusteet nähdään tässä tutkimuksessa teksteinä, jotka toisaalta 

kuvaavat todellisuutta ja toisaalta ovat luomassa niitä merkityksiä, joita todelli-

suus saa. Tästä syystä aineistoa lähestyttiin laadullisesta näkökulmasta. Tutkimuk-

sen keskiössä on ne laadullisesti erilaiset merkitykset, joita opetussuunnitelmat 

omasta uskonnosta uskonnonopetuksessa tuottavat. (Eskola & Suoranta 1998, 

140) 

Tutkimusaineisto on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen läh-

tökohtana on ymmärtää oman uskonnon ilmenemismuotoja eri uskontoaineiden 

opetussuunnitelmissa kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Tutkimuksen tavoit-

teena on induktiivisen käsitteenmuodostuksen kautta selventää oman uskonnon 

merkityksiä ja paljastaa eri uskontoaineiden eroavaisuuksia. Analyysissä pyritään 

saamaan vastaus tutkimustehtävään tulkinnan ja päättelyn keinoin tapahtuvan 

tyypittelyn avulla. Empiirisestä aineistosta edetään kohti tutkittavan ilmiön käsit-

teellisempää hahmottamista (Tuomin & Sarajärven 2006, 115).  

 Aineistolähtöisyyttä pidetään yhtenä kvalitatiivisen tutkimuksen tunnuspiir-

teenä (ks. esim. Hirsjärvi & al. 1998, 19). Tutkijan subjektiivinen panosta analyy-

sin kulkuun on yksi aineistolähtöisen tutkimuksen haaste. Eskola ja Suoranta 

(1998, 17) painottavat objektiivisuuden syntyvän omien esioletuksien ja arvotuk-

sien tunnistamisen kautta. Pyrkimys objektiivisuuteen ei näin ollen tarkoita ideaa-

lia tarkastella tutkimuskohdetta puolueettomasti ja neutraalisti ulkoapäin. Sen 

sijaan tutkijan tulee avoimesti ja kriittisesti arvioida tulkintoihin vaikuttavia teki-

jöitä. (Eskola & Suoranta 1998, 17)  
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Tässä tutkimuksessa aineistolähtöisyys ymmärretään niin, että tutkija pyrkii 

analyysissa irtaantumaan tavanomaisista ajattelumalleista pakottamatta aineistoa 

ennakkokäsitysten mukaiseen muottiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tut-

kija asettaisi itsensä olemassa olevan tiedon ulkopuolelle. Teorian toimii viiteke-

hyksenä havaintojen luokittelussa ja nimeämisessä sekä keskustelukumppanina 

aineiston käsitteellisemmässä tarkastelussa. (Hirsjärvi & al. 2003, 155; Strauss & 

Corbin 1996, 47, 58, 65) 

Opetussuunnitelman perusteisiin on tiivistetty suuri määrä informaatiota ja 

jokainen lause sekä lauseiden muodostamat pienemmät ja suuremmat kokonai-

suudet ovat merkityksellisiä. Aineistossa esiintyvien ilmisisältöjen analyysin li-

säksi aineistoa hahmotettiin lausumien ja käsitteiden implisiittisten merkitysten 

analyysin kautta. 

Aineistoon perehtymiseen käytettyä tekniikkaa voi kutsua mikroanalyysiksi. 

Mikroanalyysissä keskitytään tarkastelemaan pientä aineistoyksikköä: lausetta, 

lauseen osaa, sanaa ja pyritään hahmottamaan sen merkityksiä mahdollisimman 

monipuolisesti keskittyen ainoastaan kyseiseen sanaan tai lauseeseen unohtaen 

hetkeksi sen kontekstin. Tämä auttaa tutkijaa näkemään itsestäänselvyyksien ja 

ennakkokäsitysten ulkopuolelle. Näin saatuja havaintoja peilataan myöhemmin 

analyysiyksikön kontekstiin ja aineiston kokonaisuuteen. (Strauss & Corbin 1996, 

65–71). Tässä tutkimuksessa mikroanalyyttista lähestymistä aineistoon käytettiin 

aineistoon perehtymisen apuna, osana sisällönanalyysiä, parantamaan luokittelun 

luotettavuutta ja auttamaan käsitteiden ja lausumien implisiittisten merkitysten 

ymmärtämisessä. 

Tutkimuksessa on myös käytetty sisällön erittelyä lisäämään tutkimustulos-

ten ymmärrettävyyttä. Perinteisen sisällön erittelyn tarkoitus on kuvata kvantitaa-

tivisessa muodossa tekstin sisältöä. Menetelmässä pidetään merkittävänä 

analyysin systemaattisuutta ja toistettavuutta. (Eskola & Suoranta 1998, 186–187; 

Pietilä 1976, 52). Tässä tutkimuksessa kvantifioinnin tarkoituksena on selvittää eri 

uskontoaineiden opetussuunnitelmien painotuseroja sekä sisällönanalyysin avulla 

muodostettujen kategorioiden keskinäisiä suhteita.  

4.4 Analyysin eteneminen 
Analyysin etenemistä voi kuvata kolmiportaisena prosessina, jossa edettiin aineis-

ton pelkistämisestä aineiston ryhmittelyyn ja lopulta kokoavien yläkäsitteiden 

muodostamiseen (Kyngäs & Vanhanen 1999; 6; Tuomi & Sarajärvi 2006, 110–

111). Vaiheet eivät kuitenkaan seuranneet kronologisesti toisiaan vaan muodosti-
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vat spiraalinomaisen kehän (Eskola & Suoranta 1998, 16; Hirsjärvi & al 2003, 

208; Kyngäs & Vanhanen 1999, 10). Alustavien luokitteluyritysten ja yläkäsittei-

den hahmottamisten jälkeen palattiin aina uudestaan alkuun ja aikaisemmin tehty-

jä luokkia ja käsitteitä korjattiin ja tarkennettiin aineistoa paremmin kuvaaviksi. 

Teksti käytiin läpi kokonaisuudessaan lukuisia kertoja analyysin eri vaiheissa, 

mikä oli mahdollista aineiston määrällisen suppeuden vuoksi. 

Aineistoon tutustumisen alkuvaiheessa huomio kiinnittyi tekstien yksittäi-

siin piirteisiin, jotka jollain tavalla tukivat esioletuksia tai herättivät mielipiteitä. 

Arvolatautuneiden elementtien sekoittumista itse analyysiin pyrittiin välttämään 

kirjoittamalla erillisiä muistiinpanoja tekstistä nousevista havainnoista ja niiden 

synnyttämistä tulkinnallisista ajatuksista.  Tämän avulla pyrittiin tunnistamaan 

omia subjektiivisia esioletuksia. Analyysissa edettiin systemaattisesti vaiheittain, 

jotta esioletusten perusteella tehtyjen alustavien tulkintojen vaikutus tutkimuksen 

etenemiseen pystyttiin minimoimaan ja analyysin luotettavuutta parantamaan (ks. 

Eskola & Suoranta 1998, 150–151). 

Alustavan teksteihin tutustumisen jälkeen aineisto koodattiin keskittymällä 

siihen mikä kussakin lausumassa näyttäytyy opetuksen kohteena. Analyysiyksik-

köinä toimivat tässä vaiheessa tekstin ilmisisällöstä poimitut yksittäiset termit. 

Esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmasta poimittiin käsit-

teitä "luterilainen", "kristillinen", "uskonto, "uskonnollisuus", "maailmankatso-

mus" ja "identiteetti". Tämän koodauksen perusteella saattoi huomata, miten eri 

tavoilla oma kirkkokunta tai oma uskonto ovat eri uskontojen opetussuunnitelman 

perusteissa läsnä ja miten erilaisilla tavoilla opetussuunnitelmissa oman uskonnon 

asema painottuu.  

 Hyvin pian teksteihin tutustumisen myötä saattoi huomata tutkimus-

kysymysten kannalta merkittävien havaintojen liittyvän eri suunnitelmien vertai-

lusta paljastuviin seikkoihin. Vertaileva näkökulma toimi aineiston 

monipuolisemman ja selkeämmän hahmottamisen apuvälineenä (Strauss & Cor-

bin 1996, 44). Vertailun myötä aineistosta löytyi painotuksia ja ristiriitoja, jotka 

ohjasivat osaltaan myöhemmin analyysin yläkäsitteiden muodostamista. 

Tämän jälkeen alustavia havainnointikategorioita poimittiin opetussuunni-

telman perusteiden kaikille yhteisestä osasta, jossa opetuksessa esiin tulevia oman 

uskonnon piirteitä on eritelty yleisillä termeillä kuten ”pyhät kirjoitukset” ja ”op-

pi”. Aineistoa käytiin läpi yksityiskohtaisesti ja järjestelmällisesti lause lauseelta 

pysähtyen epäselvissä kohdissa mikroanalyyttiseen aineiston tarkasteluun.  
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Aineistoa koodattiin samalla alustavan havainnointilistan avulla ja koodauk-

sen edetessä listaa täydennettiin tarpeen mukaan. Kun koodauksen tuloksia alettiin 

luokitella, huomattiin, että aineistosta tutkimustehtävän valossa nousevaa tietoa 

voi hahmottaa kahdella tasolla. Tämän pohjalta tutkimuskysymyksiä muokattiin 

niin, että ensimmäisessä analyysiluvussa (luku 5) keskitytään oman uskonnon 

ilmenemiseen kunkin uskonnon opetussuunnitelman kokonaisuudessa ja toisessa 

(luku 6) oman uskonnon käsittelyssä ilmeneviin uskonnon ulottuvuuksiin. Tämän 

jaon pohjalta suoritettiin varsinainen luokittelu. Luokitusrungot on oppimistavoit-

teiden osalta esitetty liitteissä 4-7. 

Opetussuunnitelmatekstiä tarkasteltiin yksityiskohtien ja niiden muodosta-

mien kokonaisuuksien kautta. Näin pyrittiin monipuolisesti ymmärtämään lausu-

mien välisiä suhteita ja niiden luoman kokonaisuuden linjakkuutta. 

Analyysiyksikkönä toimivat yksittäiset lausumat ja niissä käytetyt ilmaukset. Il-

misisällön lisäksi tarkastelu kohdistui lausumien kontekstin kautta ymmärrettyyn 

merkitykseen.  

Aineisto kvantifioitiin eri uskontojen opetussuunnitelmissa määritettyjen 

opetuksen tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen osalta. Opetussuunnitelman kaikille 

uskontosidonnaisille ryhmille yhteistä osaa ei kvantifioitu tekstin suppeuden 

vuoksi. Myös oppiaineenkuvaukset ja arviointikriteerit jätettiin kvantifioinnin 

ulkopuolelle, jotta kvantifioitava aineisto olisi kaikissa analysoitavissa opetus-

suunnitelmissa yhteismitallinen ja näin vertailtavissa.  

Toisen tutkimuskysymyksen osalta kvantifioinnin avulla selvitettiin, miten 

merkittävässä asemassa oman uskonnon käsittely on määrällisesti kunkin uskon-

non opetuksen tavoitteissa ja keskeisissä sisällöissä. Havaintoyksikkönä toimi 

yksittäisten tavoitteiden ja sisältöjen muodostamat lausumat sikäli, kun koko lau-

suma katsottiin kuuluvaksi yhteen sisältöluokkaan. Keskeisten sisältöjen otsikot 

luokiteltiin sen mukaan, mihin luokkaan kyseisen otsikon alakohtien enemmistö 

kuuluu. Lausumat, jotka on jaettu selvästi kahteen eri sisältöluokkaan kuuluvaan 

osaan, käsiteltiin tässä kahtena havaintoyksikkönä. Näin ollen tulokset voitiin 

ilmaista tavoitteiden ja sisältöjen kokonaisuuden jakavina prosenttiosuuksina ja 

luokkien päällekkäisyydeltä vältyttiin. 

Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla aineiston ryhmittelyn sekä ryh-

mien nimeämisen ja rajaamisen apuna käytettiin Smartin (2005) uskontojen ulot-

tuvuuksien mallia. Ryhmittely tapahtui ensisijassa lausumien ilmisisällön 

pohjalta. Smartin jaossa esiintyy seitsemän uskonnon ulottuvuutta. Aineisto hah-
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motettiin viiden ulottuvuuden kautta, joiden tarkastelu sijoittuu tutkimuksen toi-

seen analyysilukuun (luku 6).  

Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt kvantifioitiin ulottuvuuksien poh-

jalta. Havaintoyksiköksi otettiin sanojen ja lauseiden kokonaisuudet sellaisena, 

kun ne on opetussuunnitelmatekstiin eritelty yksittäiseksi tavoitteeksi tai sisällök-

si. Joissain tapauksissa yksi lausuma sisältää vain muutaman sanan ja tällaisten 

lyhyiden otsikonomaisten ilmausten avulla teemaa on eritelty runsaasti. Tällaiset 

lausumat sijoittuvat vain yhteen sisältöluokkaan. Joissain tapauksissa yhteen ta-

voitteeseen tai sisältöön on kuitenkin yhdistetty useampia teemoja kokonaisuu-

deksi. Pietilän (1976, 113–114) mukaan useamman sisältöluokan alkioita sisältävä 

havaintoyksikkö tulisi laskea kaikkiin niihin luokkiin, joihin lausumassa viitataan. 

Näin vältetään aineiston hukkaantumista, mikä on tärkeää etenkin opetussuunni-

telmien kaltaisen suppean ja tiiviin aineiston kohdalla. Näin ollen saatu frekvenssi 

kertoo sen, kuinka monessa lausumassa viitataan kyseessä olevaan ulottuvuuteen. 

Frekvenssejä ja prosenttiosuuksia tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että 

yhdessä lausumassa saattaa olla ainesta useisiin eri ulottuvuuksiin liittyen.  

 Tutkimuksessa käytettiin rinnakkaisluokittelijoita muodostettujen kategori-

oiden objektiivisuuden varmistamiseksi. Rinnakkaisluokittelija luokitteli 20 % 

kvantifioidun aineiston lausumista. Nämä lausumat oli valittu satunnaisotannalla. 

Rinnakkaisluokittelijat luokittelivat 93 % lausumista tutkijan kanssa yhtenevästi. 

Tämä osoittaa käytetyt kategorian toimiviksi luokittelijasta riippumatta.  

Ala- ja yläkoulun opetussuunnitelmia käsiteltiin analyysivaiheessa erillisi-

nä. Tutkimuksen tuloksista raportoitiin koulutasojen osalta yhdistetysti, mikäli 

niissä ei ollut merkittäviä eroja  
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5. OMA USKONTO USKONNON 
OPETUSSUUNNITELMIEN KOKONAISUUKSISSA 
Tässä luvussa tarkastellaan oman uskonnon ilmenemistä perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden kaikille uskontosidonnaisille ryhmille yhteisessä osassa 

sekä evankelisluterilaisen, ortodoksisen, islamin sekä MAP-kirkon uskonnon ope-

tussuunnitelmissa. Luku käsittää analyysin kahden ensimmäisen tutkimuskysy-

myksen pohjalta. Opetussuunnitelman perusteiden kaikille yhteinen osa määrittää 

yhdenmukaisen taustan, jonka pohjalta kunkin uskonnon oma opetussuunnitelma 

laaditaan. Näin ollen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaaminen (raportoi-

tu luvussa 5.1) luo pohjaa toisen tutkimuskysymyksen käsittelylle. 

Luvuissa 5.2 ja 5.3 keskitytään toisen tutkimuskysymyksen mukaisesti tar-

kastelemaan oppilaan oman uskonnon ilmenemistä eri uskontojen opetussuunni-

telmien perusteissa. Analyysin perusteella oman uskonnon ilmenemistä 

evankelisluterilaisen-, ortodoksisen-, islam- ja MAP-kirkon uskonnon opetus-

suunnitelman perusteissa voi hahmottaa kahdella tasolla: suhteessa opetuksen 

päämäärään ja suhteessa opetussuunnitelman muuhun ainekseen, jota ei ole eks-

plikoitu oman uskonnon kautta. Luvussa 5.4 kootaan yhteen 5. luvun keskeiset 

teemat tarkastelemalla sitä, miten uskonto määritetään analysoiduissa opetussuun-

nitelmissa oppilaan omana uskontona. Opetussuunnitelmia käsitellään analyysilu-

vuissa aineistodokumenttien määrittämässä järjestyksessä. 

5.1 Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kaikkien uskontosidonnaisten 

ryhmien yhteisessä osassa uskonnonopetuksen yleistavoitteeksi määritetään us-

konnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys (Pops 2004, 133). Käsite on laaja ja 

monimerkityksinen ja se on liitetty eurooppalaiseen kasvatusajatteluun jo kauan. 

Käsitteen voi nähdä viittaavan oppilaan persoonan kokonaisvaltaiseen ja moni-

puoliseen kehittymiseen. Tämän lisäksi keskeistä on tiedon luonteen ymmärtämi-

nen kokonaisuutena, jossa irralliset yksityiskohdat saavat merkityksensä suhteessa 

toisiinsa. (Puolimatka 2002, 344) 

Kallioniemi (1995, 112–116) katsoo uskonnollisen ja katsomuksellisen 

yleissivistyksen sisältävän esimerkiksi eri maailmankatsomusten tuntemusta sekä 

uskonnollisen kulttuurin ja symbolien lukutaitoa. Myös arvokasvatuksen ja oppi-

laiden ajattelun kehittämisen tulisi Kallioniemien mukaan olla uskonnolliseen ja 

katsomukselliseen yleissivistykseen tähtäävässä opetuksessa vahvassa asemassa. 
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Opetussuunnitelman perusteiden uskontoaineiden yhteisessä osassa uskon-

nollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen käsite aukeaa oppiaineen kuvauksen 

ja oppimistavoitteiden kautta. Näissä nousee esiin monia Kallioniemen kuvaile-

mia piirteitä. Oppiaineen kuvauksessa määritetään yleisesti uskonnonopetuksen 

päämäärää ja tarkoitusta. Keskiössä ovat oman uskonnon tunteminen, muiden 

uskontojen kohtaaminen sekä aineksien tarjoaminen oppilaan identiteetin ja maa-

ilmankatsomuksen rakentamiseen. Elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta 

tarkastellaan kaksitasoisesti oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana 

yhteiskunnallisena ilmiönä. Oma uskonto ei uskontoaineiden yhteisessä osassa 

näyttäydy opetuksen lähtökohtana tai taustaoletuksena. Oman uskonnon tuntemi-

nen määritetään siinä vain yhdeksi opetuksen tehtävistä, joka ei kuitenkaan erityi-

sesti korostu opetuksen muihin tehtäviin nähden. 

 
"Uskonnonopetuksessa korostetaan oman uskonnon tuntemista sekä valmiuksia kohdata 
muita uskontoja ja katsomuksia etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katso-
musperinteitä." (Pops 2004, 133) 
 

Joissain tapauksissa käytetään ilmaisua ”uskonto” niin, ettei lauseessa selvästi 

määritellä tarkoitetaanko termillä oppilaan omaa uskontoa vai uskontoa yleisem-

mällä ilmiötasolla. 
 
"Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana." 
 
"Opetuksen tavoitteena on kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä 
ulottuvuutta." 
(Pops 2004, 133) 
 

Oppilaan omaan näkökulmaan viitataan myös uskonnosta erillään. 
"Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joita 
hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen." (Pops 2004, 133) 

 
Tässä opetusta ei rajata uskonnon tai uskonnollisuuden viitekehykseen vaan il-

maisu mahdollistaa laajemman näkökulman, jonka keskiössä on oppilas. Ilmai-

suissa ei määritetä oman uskonnon asemaa kyseisissä tavoitteissa. Tämän voi 

nähdä heijastavan uuden uskonnonvapauslain henkeä, jossa Sepon (2003, 181) 

mukaan korostuu nimenomaan oppilaan oikeus oman uskonnon opetukseen eikä 

niinkään uskonnollisten yhdyskuntien oikeus antaa uskonnonopetusta. Taustalla 

voi nähdä myös uskonnon individualisoitumisen. Uskonnollisuuden individuali-

soituessa institutionalisoituneen uskonnollisen tradition opetukseen sitoutumisen 

sijaan merkittäväksi muodostuu oppilaan oma katsomuksellinen pohdinta 

(Schweitzer 2007, 91). 

Uskonnonopetuksen tavoitteita on eritelty viidessä alakohdassa. 
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 "Opetuksen tavoitteena on 
 – perehtyä omaan uskontoon 
 – perehtyä suomalaiseen katsomusperinteeseen 
 – tutustuttaa muihin uskontoihin 
 – auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä 
 – kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta" 
 (Pops 2004, 133) 
 
Tavoitteissa kahden voi ymmärtää viittaavan omaan uskontoon. Opetuksen tavoit-

teeksi määritellään "perehtyä omaan uskontoon" sekä "kasvattaa eettisyyteen ja 

auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta" (Pops 2004, 133). Etiikan 

opetuksen yhteydessä uskonto-termin voi tulkita viittaavan myös yleisemmin us-

kontoon ilmiönä, eikä näkökulmaa ole eksplikoitu yksinomaan omaa uskontoa 

koskevaksi. Muuten opetuksen tavoitteet koskevat uskontoihin tutustumista ja 

niiden merkityksen ymmärtämistä. Monikollisen ilmaisun voi nähdä viittaavan 

omaa uskontoa laajempaan näkökulmaan.  

Kokonaisuutena opetussuunnitelman perusteiden uskonnonopetuksen ylei-

sestä osasta voi hyvin nähdä, että "oman uskonnon opetus" on paljon muutakin 

kuin "oman uskonnon" opetusta. Oma uskonto on opetussuunnitelman yleisessä 

osassa verrattain pienessä osassa ja sen asema opetuksessa on esitetty moniin tul-

kintoihin mahdollistavalla tavalla. Oppilaan omaan viitataan oppiaineen yleisessä 

kuvauksessa pääasiallisesti välillisesti oppilaan omasta elämästä, identiteetistä ja 

maailmankatsomuksesta puhuttaessa. Monin paikoin jää kunkin uskontoaineen 

tulkinnan varaan onko ilmaisuilla tarkoitettu, että opetus kohdistetaan oman us-

konnon näkökulmaan vai uskontoon laajemmin ilmiötasolla. Opetuksen tavoitteis-

sa viitataan kuitenkin selvemmin omaa uskontoa laajempaan näkökulmaan, eikä 

samanlaista tulkinnanvaraa tavoitteiden rajaamisesta ainoastaan omaa uskontoa 

koskevaksi anneta. Muihin uskontoihin ja yleisemmin uskontoon kulttuurisena 

ilmiönä perehtyminen ovat oppimistavoitteissa ja tehtävissä yhtä merkittävässä 

osassa kuin tutustuminen omaan uskontoon. 

5.2 Uskonnonopetuksen päämäärä 

5.2.1 Uskontokohtaiset oppiaineen kuvaukset 
Uskontokohtaisissa oppiaineen kuvauksissa on tiiviisti ilmaistu kunkin uskonnon 

keskeinen ymmärrys uskonnonopetuksen päämäärästä. Oppimistavoitteissa ja 

sisällöissä puolestaan määritetään keinoja näiden päämäärien saavuttamiseen. Eri 

uskontojen oppiaineen kuvauksissa on käytetty varsin samanlaista rakennetta. 

Sisällöllisesti erot ovat kuitenkin huomattavia. Liitteessä 1 on eri uskontojen op-

piaineen kuvaukset taulukoitu vertailtavaan muotoon.  
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Kaikille uskontosidonnaisille ryhmille yhteisiä tavoitteita seuraten Evanke-

lisluterilaisen, ortodoksisen ja islamin uskonnon oppiaineen kuvauksissa opetuk-

sen tavoitteeksi määritetään "laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen 

yleissivistys". Map-kirkon opetussuunnitelmassa ilmaisua ei käytetä. (Pops 2004, 

133,137; Mupops 2006, 24). Kussakin opetussuunnitelmassa tämän tavoitteen 

sisältö on kuitenkin ymmärretty eri tavoin.  

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohdaksi määritetään "us-

konnolliseen kulttuuriin" tutustuminen (Pops 2004, 133). Tämän voi nähdä pei-

laavan viime vuosikymmeninä Suomessa vahvasti vaikuttanutta ajatusta 

uskonnonopetuksesta kulttuuriopetuksena, jossa pyritään "kulttuurisen lukutai-

don" saavuttamiseen. Keskustelussa on tuotu esiin muiden kulttuurien ja oman 

kulttuurisen identiteetin tuntemuksen merkitys pluralisoituvassa maailmassa (ks. 

esim. Tirri & Kallioniemi 1999, 18; Niemi 1991, 34–35). Myös pyrkimyksen aut-

taa oppilasta ymmärtämään "... uskontojen vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuu-

rissa" (Pops 2004, 133) voi nähdä kulttuurisen viitekehyksen kautta.   

Oppiaineen kuvauksen mukaan uskonnonopetuksessa keskeistä on "tuoda 

esiin oppilaan kehityksen ja kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä"( Pops 2004, 133). 

Tämän lisäksi "oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle 

itselleen" (Pops 2004, 133). Tässä evankelisluterilaisen uskonnon suunnitelma 

mukailee kaikille uskontosidonnaisille ryhmille yhteisen osan individualistista 

uskonnollisuutta heijastavaa painotusta. Keskiössä on oppilas ja hänen näkökul-

mansa. "Uskontoa" ei eksplikoida evankelisluterilaiseen uskontoon tai kristinus-

koon vaan oppilaan henkilökohtaiseen katsomukseen viitatessa määritelmä 

jätetään avoimeksi. Evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen oppiaineen kuvauk-

sesta nousee näin ollen kaksi keskeistä päämäärää: auttaa oppilasta ymmärtämään 

uskontoa kulttuurisena ilmiönä ja tukea hänen maailmankatsomuksen kehittymis-

tä. 

Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa opetuksen päämäärä sitä vas-

toin liitetään vahvasti ortodoksiseen uskontoon. Uskonnonopetuksessa nähdään 

keskeisenä "oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen" 

(Pops 2004, 137 ).  "Oppilaan oma uskonto" määritetään itsestään selvästi ja suo-

raan ortodoksiseksi uskonnoksi ja oppilaan uskonnollinen identiteetti ortodoksi-

seksi identiteetiksi. "Uskonnollisen identiteetin" kautta ilmaistut tavoitteet 

näyttävät korvanneen tavoitteet, jotka aikaisemmissa opetussuunnitelmissa tähtä-

sivät oman uskonnon omaksumiseen. Ortodoksisen uskonnon peruskoulun 1994 
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opetussuunnitelmassa sanotaan esimerkiksi "Oppilaalle...annetaan valmiuksia 

toimia aktiivisena seurakunnan jäsenenä sekä tuetaan hänen kasvuaan ortodoksi-

kristittynä..." (Pops 1994, 90).  

Opetussuunnitelmien ilmaisujen eroissa voi nähdä termimuutoksen vaiku-

tuksen. Sosiaalistaminen suoraan yhteen tiettyyn uskontoon viittaa teologiseen 

tunnustuksellisuuteen, josta irtautuminen oli yksi termimuutoksen taustalla vaikut-

tavista tekijöistä (Seppo 2003, 180). On kuitenkin epäselvää, miten sosiaalistami-

nen tiettyyn uskontoon ja uskonnollisen identiteetin tukeminen eroavat toisistaan 

käytännössä. Eron voi nähdä esimerkiksi uskonnon harjoittamisen kautta (Saka-

ranaho 2006, 360). Toisaalta Aikonen (2007, 58–59) painottaa ortodoksisen us-

konnonopetuksen lähtökohtia ortodoksisessa uskonnonpedagogiikassa, jossa 

korostuvat kokemuksellisuus ja elämyksellisyys. Aikosen mukaan opetus ei ole 

oppilaan identiteettiä tukevaa ilman elävää yhteyttä kirkon perintöön.  

Tässä on huomioitava, että käsitys uskonnollisesta identiteetistä näyttäytyy 

eri tavalla enemmistön ja vähemmistön viitekehyksestä käsin. Ryhmään samais-

tumisen aste ja sitoutuneisuus ovat merkittäviä indikaattoreita identiteetin määri-

tyksessä (Liebkind 1988, 39; Kuusisto 2006, 135). Enemmistökulttuurin jäsenet 

saavat omalle kulttuurilleen vahvistusta ympäriltään kaikenaikaa, mutta vähem-

mistössä joudutaan tekemään töitä sen eteen, että oman kulttuurin kokeminen ja 

tätä kautta oman kulttuuri-identiteetin rakentaminen mahdollistuisi. Toisaalta vä-

hemmistöasema voi myös edellyttää jatkuvaa rajanvetoa oman ja enemmistön 

identiteetin välille ja näin ollen vahvistaa vähemmistöön kuuluvan sosiaalista 

identiteettiä (Liebkind 1988, 58,92). 

Oppilaan uskonnollisen identiteetin tukeminen on hyvä esimerkki siitä, 

kuinka termimuutos ja siitä annetut ohjeet näyttäytyvät eri tavoin enemmistö- ja 

vähemmistöuskontojen opetuksen piirissä.  Tässä myös erot kaikille uskon-

tosidonnaisille ryhmille annettujen tavoitteiden tulkinnassa ovat suuria. Kasvatuk-

sen tehtävänä voi nähdä identiteetin tukemisen yhteisön asettamien reunaehtojen 

puitteissa (Siljander 2005, 48). Uskontokuntasidonnaisessa uskonnonopetuksen 

mallissa tämä ei välttämättä ole yksinkertaista, sillä opetuksen taustalla vaikuttaa 

useita yhteisöjä. Voidaankin kysyä, missä määrin identiteetin tukemisen reunaeh-

dot määritetään koulun yleisten arvojen ja lähtökohtien mukaan ja missä määrin 

uskonnon omat lähtökohdat voivat olla määrittämässä oppiaineen ymmärrystä 

identiteetin reunaehdoista.  
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Samoin kuin evankelisluterilaisen uskonnon, myös ortodoksisen uskonnon 

suunnitelmassa ilmaistaan pyrkimys auttaa oppilasta ymmärtämään "uskonnon 

merkitystä hänelle itselleen..." (Pops 2004, 137). Tämän voi edellisen perusteella 

tulkita viittaavan rajatusti ortodoksiseen uskontoon. Teksti jatkuu lauseella 

"...sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa" (Pops 

2004, 137). Tässä "uskonto" mainitaan yksikössä. Lauseen ilmisisällöstä ei voi 

kuitenkaan päätellä varmasti tarkoitetaanko "uskonnolla" omaa ortodoksista us-

kontoa vai uskontoa ilmiötasolla. Huomionarvoista on, että sama asia on islamin, 

evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa ja kaikille uskontosidonnai-

sille ryhmille yhteisissä tavoitteissa ilmaistu monikollisesti ja niissä puhutaan 

"uskontojen vaikutuksista yhteiskunnassa ja kulttuurissa" (Pops 2004, 133; Mu-

pops 2006, 24). 

Islamin opetussuunnitelmassa opetuksen päämääräksi hahmottuu islamin 

uskontoon tutustuminen ja oppilaan islamilaisen identiteetin vahvistaminen. Myös 

ilmaisussa "oppilasta autetaan ymmärtämään islamin uskonnon merkitys hänelle 

itselleen" korostuu oppilaan suhde rajatusti islamin uskontoon (Mupops 2006, 24 

ks. liite 1). Vaikka muuten islamin uskonnon oppiaineen kuvaus mukailee varsin 

pitkälle ortodoksisen uskonnon oppiaineen kuvausta, siihen on sisällytetty suvait-

sevaisuuskasvatusta painottava osio, jota ei muista suunnitelmista löydy. Opetuk-

sessa pyritään auttamaan "oppilasta kohtaamaan ja ymmärtämään eri tavoin 

ajattelevia ja käyttäytyviä ihmisiä sekä omassa yhteiskunnassaan että maailmassa" 

(Mupops 2006, 24). Suvaitsevaisuusnäkökulman muita uskontoja selvempi koros-

taminen tulee esiin myös opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä. Syitä tähän erityis-

painotukseen voi vain arvuutella. Sakaranaho (2006, 360) on pohtinut voiko 

islamilaisten yhdyskuntien edustajien sivuuttamisen opetussuunnitelmatyössä ja 

median antama kuva islamista suvaitsemattomana uskontona olla vaikuttanut su-

vaitsevaisuuskasvatuksen painottamiseen. 

 Islamin uskonnonopetuksen päämäärän voi oppiaineen kuvauksen perus-

teella nähdä kaksitasoisena. Opetuksen keskiössä on islamin uskonnon tunteminen 

ja oppilaan islamilaisen identiteetin vahvistaminen sekä erilaisuuden kohtaaminen 

ja ymmärtäminen. 

Map-kirkon oppiaineen kuvaus poikkeaa selvästi muista analysoitavien 

suunnitelmien oppiaineen kuvauksista sisällöltään ja kieleltään.  Se on kirjoitettu 

vahvasti hengellistä kieltä ja termistöä käyttäen. Opetuksen tavoitteita ei linkitetä 

ainoastaan omaan uskontoon vaan kirkon keskeisiin teologisiin teemoihin. Ope-
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tuksen keskeisenä pyrkimyksenä nähdään " antaa oppilaalle valmiuksia tutustua ja 

perehtyä taivaalliseen Isään, Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen" (Mu-

pops 2006, 43). Uskonnonopetus määritetään nojautuvan "puhtaaseen Jeesuksen 

Kristuksen evankeliumiin, sen oppeihin, periaatteisiin ja käytänteisiin" (Mupops 

2006, 43). Vastaavanlainen viittaus opetuksen opillisiin lähtökohtiin on evankelis-

luterilaisen uskonnon vuoden 1967 opetussuunnitelmassa. Siellä opetuksen tavoit-

teeksi määritettään perehtyä "kristilliseen perinteeseen sellaisena kuin se ilmenee 

Raamatussa, kristillisen uskon sisällössä sekä tämän erilaisissa ilmenemismuo-

doissa: rukouksessa, jumalanpalveluksessa ja elämässä" (Peruskoulun väliaikai-

nen opetussuunnitelmaehdotus II a 1967, 1; Pyysiäinen 1982, 39) 

MAP-kirkon tuntemista ei määritetä opetuksen päämääräksi yleisellä tasol-

la, kuten esimerkiksi islamin suunnitelmassa: "Oppilasta autetaan ymmärtämään 

islamin uskonnon merkitystä hänelle itselleen" (Mupops 2006, 43). Sitä vastoin 

opetuksen päämäärät hahmottuvat suoraan kirkon opin kautta. Oppilas nähdään 

kirkon yhteyteen kuuluvana uskovaisena. Oppiaineen kuvauksen mukaan "Oppi-

lasta autetaan ymmärtämään vanhurskaan elämän merkitys hänelle itselleen, hä-

nen perheensä jäsenille ja lähellään eläville sekä tuntemaan iloa uskontonsa 

mukaisesta elämästä ja sen mukanaan tuomista siunauksista." (Mupops 2006, 43). 

MAP-kirkon uskonnonopetuksen päämääränä voi oppiaineen kuvauksen pohjalta 

nähdä olevan kirkon oppeihin tutustuminen ja niiden merkitysten ymmärtäminen 

omassa elämässä. 

Kaikissa vähemmistöuskontojen oppiaineen kuvauksissa uskonnonopetuk-

sen päämäärä hahmottuu vahvasti oman uskonnon kautta. Näissä oppilaan oma 

uskonto eksplikoidaan suoraan sen mukaan, mikä on juridisesta näkökulmasta 

heidän oma uskontonsa. Nykyisten lakien mukaan tämä tarkoittaa uskonnonope-

tuksessa sitä uskontokuntaa, jonka jäsen oppilas on tai joka ilmeisesti vastaa hä-

nen uskonnollista katsomustaan (Perusopetuslaki 454/2003). Evankelisluterilaisen 

uskonnon oppiaineen kuvauksessa ei sen sijaan tehdä samanlaista taustaoletusta 

siitä, että oppilaan katsomuksellinen identiteetti pohjautuisi evankelisluterilaiseen 

uskontoon. Oppilaan oman näkökulman ja oman katsomuksen määrittäminen 

jätetään avoimeksi. Tämän voi nähdä heijastavan uskonnon individualisoitumista 

(Schweitzer 2007, 91).  

Oma uskonto asettuu eri tavoin eri uskontojen opetuksen päämäärien kuva-

uksissa. Taulukossa 1 on esitetty kootusti oppiaineen kuvauksista hahmotetut eri 

uskontojen opetuksen päämäärät. 
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TAULUKKO 1 
Opetuksen päämäärä 
 
ev.lut.                         ortodoksinen   islam   MAP-kirkko 
– ymmärtää uskontoa 
kulttuurisena ilmiönä 
 

– tutustua ortodoksi-
seen uskontoon  
 

– tutustua islamiin  
 

– perehtyä MAP-
kirkon oppiin   
 

– tukea oppilaan oman 
maailmankatsomuksen 
hahmottumista 

– tukea oppilaan orto-
doksista identiteettiä 

– tukea oppilaan isla-
milaista identiteettiä 

– ymmärtää kirkon 
opin merkitys omassa 
elämässä 

        
 
   suvaitsevaisuus 
 

 
Opetuksen päämäärä jakautuu useaan osaan. Ensimmäinen osa viittaa oppia us-

kontoa tyyppiseen päämäärään. Evankelisluterilaisessa uskonnonopetuksessa pyri-

tään oppimaan uskontoa kulttuurisena ilmiönä. Muissa opetussuunnitelmissa 

uskonto, jota pyritään oppimaan määrittyy oman uskonnon kautta. Toinen pää-

määrä koskee oppilaan henkilökohtaista katsomusta ja identiteettiä. Evankelislute-

rilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa oppilaan omaa maailmankuvaa ja 

uskonnollista identiteettiä ei ole valmiiksi määritetty. Muiden uskontojen kohdalla 

oppilaan uskonnollinen yksilöidentiteetti määritetään oman uskonnon kautta. Tä-

män lisäksi islamin opetussuunnitelmassa ilmaistaan kolmantena päämääränä 

suvaitsevaisuus. 

5.2.2 Opetuksen arviointikriteerit 
Evankelisluterilaisen- ja ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmissa on kuvattu 

hyvää osaamista viidennen luokan päättyessä ja päättöarvioinnin kriteerejä ar-

vosanalle 87. Pienryhmäisten uskontojen opetussuunnitelmissa arviointikriteerejä 

ei määritetä uskontokohtaisesti vaan niistä on annettu yhteiset ohjeet Muiden us-

kontojen opetussuunnitelman perusteiden kaikille uskontosidonnaisille ryhmille 

yhteisessä osassa (Mupops 2006, 5). Seuraavassa keskitytään evankelisluterilaisen 

ja ortodoksisen uskonnon arviointikriteereihin sillä niiden voidaan nähdä selvästi 

osoittavan uskontokohtaisesti ilmaistua opetuksen päämäärää ja sitä, mihin oppi-

mistavoitteilla ja keskeisillä sisällöillä pyritään. 

Arviointikriteereissä on useissa eri osa-alueessa määritetty hyvän osaamisen 

perusteita. Evankelisluterilaisen uskonnon arviointikriteerien perusteella uskon-

                                                
7 jatkossa molempiin yhteisesti viitataan ilmaisulla "arviointikriteerit" 
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nonopetuksen päämäärä hahmotetaan varsin abstraktissa muodossa ja kognitiivis-

ten käsitteiden kautta. Sisällöllisiä yksityiskohtia ei ole juurikaan eritelty. Arvioin-

tikriteerejä on määritelty esimerkiksi oppilaan kyvystä "hahmottaa uskontoa 

ilmiönä" ja "käyttää uskonnollista tietoa" (Pops 2004, 136–137).  Uskonnon il-

miötason ymmärtäminen heijastaa aiemmin kuvattua uskonnon oppimisen tavoi-

tetta fenomenologisesta näkökulmasta. Uskonnollisen tiedon käyttäminen taas 

viittaa uskonnosta oppimisen tavoitteeseen. (esim. Kallioniemi & Ubani 2008, 

315) Tässä luterilaisuuden tai kristinuskon merkitystä ei kuitenkaan ole kirjoitettu 

auki. Sen sijaan oppimisen kohdetta hahmotetaan väljästi uskonnollisuus, uskonto 

ja maailmankatsomus-termien kautta.  
"Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 
Oppilas  
– hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta  
– osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä 
– pystyy ikäkauttaan vastaavasti hahmottamaan omaa maailmankatsomustaan." 
(Pops 2004, 135) 
 
"Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä 
Oppilas 
– ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen 
luonnetta 
– tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa..."  
 (Pops 2004, 136) 

 

Ensimmäinen arviointikriteerialue on ainoa, jossa kriteerit liitetään suoraan evan-

kelisluterilaiseen kirkkoon. Tässä osaamisalueessa tulee esiin myös ekumeeninen 

ja yhteiskristillinen näkökulma. 
 

"Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja 
osaa käyttää oppimaansa lisätiedon hankkimiseen. " 

 
"Oppilas tietää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perhee-
seen ja tuntee myös muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä." 
(Pops 2004, 134) 

 

Muuten oppilaan "omaan" viitataan lähinnä puhuen oppilaan "omasta lähipiiristä" 

ja "omasta elämästä" eksplikoimatta sitä evankelisluterilaiseen kontekstiin.  

  
"Oppilas näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään." 

  
"Oppilas osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä." 
(Pops 2004, 135) 
 
"Oppilas hahmottaa oman maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä" 
 
"Oppilas kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä"  
(Pops 2004, 137) 
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Evankelisluterilaisen uskonnon arviointikriteerien voi nähdä olevan varsin hyvin 

linjassa uskonnonopetuksen päämäärän kanssa, joka hahmottuu uskontokohtaisen 

oppiaineen kuvauksen kautta. Myös arviointikriteereissä korostuu uskonto-ilmiön 

ymmärtäminen uskonnonopetuksen ensisijaisena tavoitteena. Evankelisluterilai-

nen uskonnon tunteminen hahmottuu vain yhtenä verrattain pienenä osana ope-

tuksen päämäärää määritettäessä. Oppilaan omaa näkökulmaa ja omaa 

katsomuksellista pohdintaa ei liitetä evankelisluterilaiseen uskontoon vaan siihen 

viitataan uskonnollisesta kontekstista erillään. 

 Myös ortodoksisen uskonnon arviointikriteerit vastaavat hyvin oppiaineen 

kuvauksessa asetettua päämäärää. Arviointikriteereissä korostuu ortodoksisen 

uskonnon tuntemus ja ortodoksisen identiteetin vahvistuminen. Evankelisluterilai-

sen suunnitelman ylemmän abstraktitason lähestymistapaa ei ortodoksisen uskon-

non suunnitelmassa ole käytetty. Hyvä osaaminen on sen sijaan määritelty 

pääasiassa opetuksen sisällöllisestä näkökulmasta. Lähes kaikki arviointikriteerit 

on liitetty ortodoksiseen uskontoon (ks. taulukko 2). 

 Sekä ala- että yläkoulun suunnitelmassa arviointikriteereissä on omat alu-

eensa ortodoksisen uskonnon tuntemiselle ja Raamatulle. Tämän lisäksi oppilaan 

kykyä "käyttää uskonnollista tietoa" eritellään kuten evankelisluterilaisen uskon-

nonkin arviointikriteereissä. Huomionarvoista on kuitenkin, että kyky käyttää 

uskonnollista tietoa on ortodoksisen uskonnon suunnitelmassa määritetty ortodok-

sisen uskonnon tradition ja opin kautta.  
 "Oppilas tuntee ortodoksisen uskonopin keskeisiä peruskäsitteitä" 
 
 "Oppilas pystyy käyttämään oppimaansa ortodoksisen identiteetin vahvistamiseksi" 
 
 "Oppilas kykenee vahvistamaan ortodoksista identiteettiä" 
 (Pops 2004, 139) 
 
 "Oppilas tuntee oman seurakunnan toimintaa" 
 
 " Oppilas tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa" 
 (Pops 2004, 140) 

 

Toisin kuin evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa, ortodoksisen 

uskonnon arviointikriteereissä on oma muiden uskontojen tuntemista käsittelevä 

alue. Päättöarvioinnin hyvän osaamisen kriteeriksi määritetään esimerkiksi se, että 

"oppilas tunnistaa maailmanuskonnot" ja "osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja 

ajattelevia ihmisiä" (Pops 2004, 140). Alakoulun opetussuunnitelmassa sama alue 

on otsikoitu "Oppilas tuntee oman uskonnon sekä lähiympäristön uskontoja". Täs-
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sä kuitenkin vain yhdessä alakohdassa määritetään hyvää osaamista muiden us-

kontojen suhteen. Muissa kohdissa viitataan oppilaan omaan traditioon.  
 "Oppilas 
 – tuntee ortodoksisen kirkon erityispiirteitä 
 – tunnistaa oman perheensä uskonnollisen taustan 
 – tuntee oman kotiseurakuntansa toimintaa 

– tuntee lähiympäristössään olevia muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä" 
(Pops 2004, 139) 

 

Ortodoksisen uskonnon arviointikriteereissä ortodoksinen uskonto liitetään vah-

vasti oppilaan omaan näkökulmaan. Ortodoksisen identiteetin korostumisen lisäk-

si yhteyttä luodaan puhumalla esimerkiksi oppilaan "omasta kotiseurakunnasta". 

Etenkin alakoulun opetussuunnitelmassa myös suuri osa ortodoksisen uskonnon 

tuntemista erittelevistä kriteereistä liitetään oppilaan omaan elämään. 
 "Oppilas tuntee pääpiirteissään ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä 

 kykenee seuraamaan kirkkovuotta omassa elämässään." 
 
"tuntee ortodoksista ihmisnäkemystä sekä ortodoksisen kristillisyyden muita peruskäsitteitä 
 ja pystyy soveltamaan niitä omassa elämässään." 
(Pops 2004, 138) 

 

Kuten taulukosta 2 voi havaita, vertailtaessa evankelisluterilaisen ja ortodoksisen 

uskonnon opetussuunnitelmissa on merkittävä ero siinä, miten arviointikriteerit 

liitetään omaan uskontoon.  

 

TAULUKKO 2.  
Arviointikriteerien eksplikoiminen oman uskonnon kautta ja yleisellä tasolla 
 

ev.lut.  ortodoksinen 
                      
Omaan uskontoon 
liitetyt 

6 28 

Yleisesti kuvatut 16 4 
 
 
Ortodoksisen uskonnonopetuksen arviointikriteerit ovat pääasiassa liitetty orto-

doksiseen uskontoon, kun taas evankelisluterilaisen uskonnon arviointikriteereistä 

suurin osa ilmaistaan omaan uskontoon viittaamatta. Tämä vahvistaa molempien 

uskontojen kohdalla oppiaineen kuvauksien hahmottamaa kuvaa opetuksen pää-

määrästä. 

5.3 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 
Kunkin uskonnon opetussuunnitelman perusteissa määritetään opetuksen tavoit-

teita ja keskeisiä sisältöjä luokka-astekohtaisesti. Uskonnon opetussuunnitelman 
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kaikille uskontoryhmille yhteisestä osasta käy ilmi, että oman uskonnon opiskelu 

tulisi olla vain yksi osa uskonnonopetuksen kokonaisuutta (ks. luku 5.1). Taulu-

kossa 3 on kuvattu frekvensseinä sitä, millaisessa asemassa oman uskonnon käsit-

telyyn viittaavat lausumat on muihin uskontoihin tutustumiseen ja 

uskonnonopetuksen muuhun ainekseen nähden. Lausumat, joita ei olla liitetty 

suoraan omaan tai muihin uskontoihin käsittävät uskontotieteellistä uskonnon 

ilmiötason tarkastelua, oppilaan oman maailmankatsomuksen ja kysymysten kä-

sittelyä sekä yleisesti ilmaistuja eettisiä teemoja.  

Havaintoyksikkönä ovat lausumat sellaisina, kun ne on opetussuunnitelmas-

sa ilmaistu yksittäisiksi tavoitteiksi ja sisällöiksi. Jos tavoitteessa tai sisällössä on 

selvästi kaksi, eri sisältöluokkaan kuuluvaa osaa, on tätä käsitelty kahtena havain-

toyksikkönä sisältöluokkien päällekkäisyyden välttämiseksi. Keskeisten sisältöjen 

otsikot on luokiteltu sen mukaan, mihin luokkaan enemmistö kyseisen sisältöalu-

een lausumista kuuluu. 

 

TAULUKKO 3 

Omaan uskontoon viittaavien lausumien lukumääräiset jakaumat suhteessa muihin 

uskontoihin tutustumiseen ja opetussuunnitelmien muuhun ainekseen. 

 

ev.lut. ort. islam MAP 

 
 1-5 6-9 yht. 1-5 6-9 yht. 1-5 6-9 yht. 1-5 6-9 yht. 

Oma us-
konto 

19 21 40 33 22 55 38 18 56 41 22 65 

Muut 
uskonnot 

5 7 12 4 5 9 5 7 13 2 7 9 

Muu aines 9 9 18 1 4 5 9 5 16 2 2 4 
Yhteensä 33 37 70 38 31 69 52 33 85 45 31 76 
 

 

Taulukosta 3 voi huomata, että eri uskontojen opetussuunnitelmiin tavoitteita ja 

sisältöjä on eritelty huomattavasti eri laajuudessa. Tästä syystä jakaumat ilmoite-

taan jatkossa prosenttiosuuksina. Näin voidaan havainnollistaa sitä, miten eri ka-

tegoriat ovat suhteessa kokonaisuuteen. Liitteissä 4-7 on esitetty analyysin 

luokitusrungot eri uskontojen oppimistavoitteiden osalta. Luvuissa 5.3.1–5.3.4 
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tarkastellaan oman uskonnon ilmenemistä oppimistavoitteissa ja keskeisissä sisäl-

löissä uskontokuntakohtaisesti. 

5.3.1 Evankelisluterilainen uskonto  
Opetussuunnitelmissa on uskontokohtaisesti kuvattu oppiainetta yleisellä tasolla 

myös vuosiluokkakohtaisten opetussuunnitelmien aluksi. Opetuksen ydintehtä-

väksi määritetään "aineksien tarjoaminen oppilaan maailmankatsomuksen raken-

tumiseksi". Opetuksen tavoitteena nähdään Raamattuun perehtyminen sekä 

oppilaiden rohkaiseminen eettiseen arviointiin ja vastuullisuuteen (Pops 2004, 

133). 

 Oppiaineen kuvauksen mukaan uskonnonopetuksessa "tutustutaan oppi-

laita ympäröivään uskonnolliseen maailmaan" (Pops 2004, 133). Tässä tavoitetta 

ei rajata luterilaisuutta tai kristinuskoa koskevaksi. Enemmistöuskonnon ollessa 

kyseessä ilmaisun voi kuitenkin nähdä viittaavan ensisijassa evankelisluterilaiseen 

uskontoon. Käytetty termi "uskonnollinen maailma" on kuitenkin hyvin väljä ja 

pitää potentiaalisesti sisällään koko uskonnollisuuden kirjon laajana yhteiskunnal-

lisena ja kulttuurisena ilmiönä. Linkittyminen luterilaiseen kirkkoon ei näin ollen 

tapahdu suoraan osoittaen vaan liittämällä tavoite kotiseutuperiaatteen hengessä 

"oppilaita ympäröivään uskonnolliseen maailmaan" (Pops 2004, 133). Tämän 

sisältöisen tavoitteen voikin nähdä olevan mahdollinen ainoastaan enemmistöope-

tuksen piirissä. Sakaranaho (2006, 334) on kritisoinut kotiseutuperiaatetta ja peda-

gogista näkökulmaa tunnustuksellisuudesta enemmistön lähtökohdista laadituiksi 

käsitteiksi. Vähemmistöuskontoon kuuluvalle oppilaalle tuttu ja kodin kulttuuripe-

rinnöstä omaksuttu ei ole tuttua ja läheistä yhteiskunnassa laajemmin. 

Alakoulun opetussuunnitelman oppimistavoitteissa Raamattuun tutustumi-

sen osuus painottuu selvästi. Muuten tavoitteissa viitataan omaan uskontoon ja 

muihin uskontoihin tutustumiseen ja eettisten asioiden käsittelyyn. 
"Oppilas 
– oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden, ymmärtä-
mään pyhän ulottuvuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämäs-
sä 
– tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin 
– tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin 
– ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden 
– tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan 
– tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin 
katsomuksiin 
– oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristilli-
sen etiikan soveltamista" (Pops 2004, 133) 
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Seitsemästä tavoitteesta kolme liittyy suoraan Raamattuun. Vaikka Raamatusta 

käsiteltävät teemat ovatkin yleiskristillisiä, voi Raamatun suuren merkityksen 

nähdä kumpuavan luterilaisen uskon niin kutsutusta Raamattuperiaatteesta (Sola 

scriptura), jonka mukaan kaikki opilliset linjaukset tulee perustella Raamatulla. 

(Ryökäs 2005, 168–169; ks. myös Juntunen 1998, 233–234; Luomanen & Luo-

manen 1998 200–202). Yhdessä tavoitteista viitataan suoraan luterilaisuuteen 

tutustumiseen. Tässä tarkastelun kohteena on luterilainen kirkko instituutiona. 

Muissa tavoitteissa oppilaan oman uskonnon viitekehyksenä toimii kristillisyys 

yleisemmin. 

  Alakoulun opetuksen keskeisissä sisällöissä on kuusi eri sisältöaluetta. Liit-

teessä 2 alakoulun keskeisten sisältöjen otsikot on taulukoitu kaikkien analysoitu-

jen opetussuunnitelmien osalta vertailun helpottamiseksi. Evankelisluterilaisen 

uskonnon opetussuunnitelmassa sisältöalueet on otsikoitu teemallisesti. Osa tee-

moista on otsikoitu selkeästi uskontoaineen yleisiä tavoitteita mukaillen kuten 

"luterilaisen kirkon elämä" ja "oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma" (Pops 

2004,133). Joidenkin teemojen otsikoista voi nähdä oppia uskonnosta tyyppisen 

päämäärän. Tällaisia sisältöluokkia ovat "luottamus ja turvallisuus" sekä "arvokas 

ja ainutlaatuinen elämä". Mayburyn ja Teecen (2005, 185–186) mielestä uskon-

nonopetuksessa käsiteltävissä teemoissa tulee olla kasvatuksellinen ja spirituaali-

nen arvo oppilaalle, jos teologisesti tunnustuksettoman opetuksen päämääränä on 

uskonnosta oppiminen. Myös Kallioniemi (2007a, 111) näkee yhä tärkeämpänä 

uskonnonopetuksen kehittämisessä opetuksen kasvatuksellisiin päämääriin keskit-

tymisen uskonnollisten yhdyskuntien tavoitteiden sijaan.  

Tämän luonteisen oppia uskonnosta lähestymistavan voi nähdä vahvistavan 

evankelisluterilaisen uskonnon profiloitumista ensisijaisesti koulun oppiaineena. 

Sisältöluokkien teemat on luotu koulun lähtökohdista määritellyin kasvatuksillisin 

perustein ja luterilaista ja kristillistä näkökulmaa käytetään näiden teemojen käsit-

telyn apuna. Näin uskonnosta oppimista käytetään apuna opittaessa kasvatukselli-

sin perustein valittuja teemoja kuten luottamusta ja turvallisuutta tai elämän 

arvokkuutta ja ainutlaatuisuutta (ks. Grimmit 1987, 141; Hella 2007, 61; Kal-

lioniemi & Ubani 2008, 315).  

  Lähes kaikissa alakoulun opetussuunnitelman sisältöalueissa viitataan joi-

hinkin Raamatunkertomuksiin tai -opetuksiin. Otsikoiden määrittämiä teemoja 

lähestytään kuitenkin myös yleisestä näkökulmasta esimerkiksi oppilaan omien 

kysymysten tai eettisten teemojen kautta. Näitä ei ole eksplikoitu uskonnolliseen 
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kontekstiin. Vaikka Raamatun kertomuksiin tutustuminen läpileikkaa koko evan-

kelisluterilaisen uskonnon alakoulun opetussuunnitelmaa, painopiste on käsiteltä-

vissä teemoissa. Raamatun opetuksien tarkoituksen voi nähdä kristillisen 

näkökulman avaamisena kyseistä teemaa koskien. 
"Eettisyyteen kasvaminen 

 – ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta 
  – kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja kymmenen käskyä 
 – yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus" 
 (Pops 2004, 134) 
 
Yläkoulun opetussuunnitelman oppiaineen kuvauksessa opetuksen ydintehtäväksi 

määritetään oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteen ja merkityksen ym-

märtämisen syventäminen. Tämän nähdään tukevan "oppilaan oman maailman-

katsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista."(Pops 2004 135). 

Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteissa ja keskeisissä sisällöissä koros-

tuu samat teemat kuin alakoulun suunnitelmassa.  
 "Oppilas 
 – tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä 

– ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja 
yhteisön elämässä 
– perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana 
– perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen sekä sen merkitykseen ihmisen ja yh-
teiskunnan elämässä 
– perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen 
– tutustuu keskeisiin maailman uskontoihin pääpiirteissään 
– osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
– tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa 
näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa. 

 

Omaan uskontoon tutustuminen on rajattu alakoulun opetussuunnitelmaa sel-

vemmin omaksi kokonaisuudekseen ja esimerkiksi Raamattua käsitellään yhdessä 

erillisessä sisältöalueessa eikä eri teemojen yhteydessä kuten alakoulun opetus-

suunnitelmassa. Näkökulma on Raamatun tutkimusta ja kulttuurivaikutuksia pai-

nottava eikä Raamatun sisällöllisiä teemoja juurikaan käsitellä. 

Vain yhdessä tavoitteista oppimisen kohteena on luterilainen kirkko. Muu-

ten omaan uskontoon viittaavissa tavoitteissa viitekehyksenä toimii kristinusko. 

Se uskonnollinen kulttuuritausta, joka evankelisluterilaisen uskonnon opetussuun-

nitelmissa määrittyy näin ollen evankelisluterilaisen kirkon ohella yleisen kristilli-

sen perinteen kautta. 

Kahdessa tavoitteista suvaitsevaisuus ja muut uskonnot nostetaan esiin. Si-

sällöissä muihin uskontoihin tutustuminen tulee "muut uskonnot" sisältöalueen 

lisäksi esiin Raamattuun tutustumisen yhteydessä, kun vanhaa testamenttia käsi-

tellään juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon näkökulmasta. "Oppilaan maail-
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mankatsomuksellinen pohdinta" erotetaan omaksi sisältöluokakseen luterilaiseen 

kirkkoon ja kristinuskoon tutustumiseen tähtäävistä sisällöistä (Pops 2004, 135).  

Kuvioon 2 on kuvattu evankelisluterilaisen uskonnon perusopetuksen ope-

tussuunnitelman kokonaisuus omaan uskontoon, muihin uskontoihin ja muuhun 

ainekseen viittaavien lausumien prosenttiosuuksina. Muu aines sisältää sellaiset 

lausumat joita ei olla ilmaistu omaan uskontoon tai muihin uskontoihin tutustumi-

sen kautta. Näissä käsitellään esimerkiksi oppilaan maailmankatsomusta ja etiikan 

yleisiä teemoja. 

 

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

muut uskonnot 
n=12/70

17 %

muu aines n=18/70
26 %

oma uskonto 
n=40/70

57 %

 
KUVIO 2. Omaan uskontoon, muihin uskontoihin ja muuhun ainekseen viittaavi-

en lausumien prosentuaaliset jakaumat evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteissa 

ja sisällöissä. 

 

 

Yhteisesti ala- ja yläkoulujen suunnitelmia tarkasteltaessa voikin huomata, että 

vain 57 % oppimistavoitteiden ja keskeisten sisältöjen lausumista viittaavat luteri-

laisuuteen tai kristinuskoon (ks. kuvio 2). 17 % lausumista käsittelee muihin us-

kontoihin tutustumista ja verrattain suuri osa, 26 %, lausumista on ilmaistu 

yleisellä uskonnollisen ilmiön tarkastelun tasolla tai uskonnollisesta kontekstista 

erillään. 

 

5.3.2 Ortodoksinen uskonto 
Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa omaan uskontoon tutustuminen 

painottuu selvästi. Alakoulun oppimistavoitteista yksi koskee muihin kristillisiin 



 50 

kirkkoihin, uskontoihin ja katsomuksiin tutustumista. Muuten tavoitteet on muo-

toiltu oman uskonnon viitekehyksestä käsin.  
"Oppilas 
– vahvistaa ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuuden elämässä 
– perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen kirkkovuoteen, pyhien 
 ihmisten elämään, ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan 
 toimintaan 
– tutustuu uskonopin peruskysymyksiin 
– perehtyy Raamatun kertomuksiin, niiden sanomaan ja oppii pohtimaan Raamatusta ja 
 oppilaan omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä. 
– tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin 
katsomuksiin." 
(Pops 2004, 137) 

 

Eettiset teemat liitetään tavoitteissa Raamattuun tutustumiseen ja oppilaan omasta 

elämästä nouseviin eettisiin kysymyksiin. Muuten tavoitteet viittaavat ortodoksi-

seen kirkkoon ja uskoon. Oppimistavoitteille luo pohjan ensimmäisenä mainittu 

tavoite vahvistaa oppilaan ortodoksista identiteettiä.  

Opetuksen keskeisissä sisällöissä korostuu tavoitteiden tavoin ortodoksinen 

näkökulma. Keskeisiä sisältöjä on listattu ortodoksisen uskonnon opetussuunni-

telmaan evankelisluterilaista suunnitelmaa enemmän ja yksityiskohtaisemmin. 

Sisältöalueiden otsikoissa otetaan esille kirkkovuosi ja pyhät ihmiset, liturginen 

elämä, uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen sekä Raamattu pyhänä kirjana (ks 

liite 2). Otsikoinnin voi nähdä mukailevan ortodoksisen kirkon keskeisiä painotus-

alueita (ks. Metso 2005, 119–134). Ortodoksisen uskonnon alakoulun opetussuun-

nitelman voi näin ollen nähdä heijastavan myös rakenteellisella tasolla 

ortodoksista itseymmärrystä. Aikonen (2007, 58–61) onkin sanonut ortodoksisen 

uskonnonopetuksen pohjaavan ortodoksiseen pedagogiikkaan ja traditioon, ei 

yleiseen uskonnonopetukseen. Ortodoksinen pedagogiikka pohjautuu kristillisen 

kasvatuksen tavoitteisiin ja siinä korostuu tradition välittämisen merkitys ja us-

konnon holistinen luonne. 

Muihin uskontoihin tutustumiseen viitataan 15 %:ssa oppimistavoitteis-

sa ja sisällöissä. Tämä tapahtuu pitkälle samoin lausein kuin evankelisluterilaisen 

uskonnon opetussuunnitelmassa. 
"Oppilas tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-
uskonnollisiin katsomuksiin." (Pops 2004, 137) 
 
"- lähiympäristön muita kirkkoja ja uskontoja" 
 
"- juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja eriyttäviä piirteitä" 
(Pops 2004, 138) 
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Ortodoksiseen uskontoon viittaavien lausumien suuresta määrästä voi huomata, 

että uskontoaineille yhteisessä osassa yleisemmällä tasolla ilmaistut tavoitteet on 

ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa tulkittu ja eritelty oman uskonnon 

viitekehyksen kautta. Esimerkiksi tavoitteet ymmärtää uskontoa ilmiönä ilmais-

taan ortodoksisen uskonnon suunnitelmassa ortodoksisen uskon ymmärtämisen 

kautta. Uskonnon kulttuurisen merkityksen ymmärtämiseen viittaavat tavoitteet 

on tulkittu ortodoksisen uskonnon kulttuurisen merkityksen kautta. Ylemmän 

abstraktitason tavoitteet on näin ollen muunnettu yksityiskohtaisiksi sisällöllisiksi 

ortodoksista uskontoa koskeviksi tavoitteiksi. 

Yläkoulun opetussuunnitelman perusteet rakentuu pitkälti samojen teemojen 

varaan kuin alakoulun suunnitelma. Sisältöalueissa käsitellään Raamattua, kirk-

kohistoriaa, maailmanuskontoja, liturgiikkaa ja uskonoppia sekä etiikkaa. Myös 

yläkoulun oppimistavoitteissa ensimmäisenä ilmaistaan tavoite "vahvistaa ja sy-

ventää ortodoksista identiteettiä..." (Pops 2004, 139). Muihin uskontoihin tutus-

tumiseen ja uskonnon ymmärtämiseen ilmiötasolla viittaavia tavoitteita ja sisältöjä 

on kuitenkin alakoulun suunnitelmaa huomattavasti enemmän (ks taulukko 3)  
"Maailmanuskonnot 
– keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet, perususkomukset ja uskonnol-
lisen elämän pääpiirteet 
– uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin" 
(Pops 2004, 139–140) 

 
Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelman perusteissa oma uskonto näyttäytyy 

selväpiirteisesti ja vahvasti artikuloiden ortodoksisen kirkon ja tradition kautta. 80 

% tavoitteista ja sisällöistä viittaa omaan uskontoon. Tämä on huomattavasi 

enemmän kuin evankelisluterilaisen uskonnon suunnitelmassa, jossa omaan us-

kontoon viittaavia lausumia on 57 % (ks. kuvio 2). 

. 
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ORTODOKSINEN USKONTO

muut uskonnot 
n=9/69
13 %

muu aines n=5/69
7 %

oma uskonto 
n=55/69

80 %

 
KUVIO 3 Omaan uskontoon, muihin uskontoihin ja muuhun ainekseen viittaavien 

lausumien prosentuaaliset jakaumat ortodoksisen uskonnon tavoitteissa ja sisäl-

löissä. 
 
 
Muihin uskontoihin tutustumiseen ja uskonnonopetuksen muuhun ainekseen viit-

taavia lausumia on ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa verrattain vähän. 

Vaikka omaan uskontoon tutustuminen painottuu evankelisluterilaiseen uskontoon 

verrattuna selvästi enemmän, ei opetussuunnitelmissa ole teologisesti tunnustuk-

sellisia piirteitä kuten vuoden 1994 opetussuunnitelmissa (ks. Pyysiäinen 2000, 

20). Oppimistavoitteiden ja keskeisten sisältöjen taustalla voi kuitenkin nähdä 

ortodoksisen uskonnon lähtökohdat.  

5.3.3 Islam uskonto 
Islamin opetussuunnitelman tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä voi nähdä, että 

opetussuunnitelmaa laadinnassa on käytetty apuna evankelisluterilaisen uskonnon 

opetussuunnitelmaa. Tavoitteissa ja sisällöissä on huomattava määrä identtisiä 

lausumia evankelisluterilaisen opetussuunnitelman kanssa. Näissä ilmaistaan ylei-

siä kasvatuksellisia ja uskontotieteellisiä teemoja. Lausumat on muotoiltu niin, 

että ne mahdollistavat aiheen käsittelyn yleisellä tasolla tai linkitettynä oman us-

konnon käsittelyyn. 
" Oppilas oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden, ym-
märtämään pyhän ulottuvuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden 
elämässä." (Pops 2004, 133; Mupops 2006, 24) 
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" Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta 
– elämän merkitys ja rajallisuus 
– uskon ja tiedon suhde" 
(Pops 2004, 135; Mupops 2006, 26) 
 

19 % tavoitteista ja sisällöistä onkin ilmaistu omaan uskontoon tai muihin uskon-

toihin viittaamatta (ks. kuvio 4). Tämä heijastuu siihen, että omaan uskontoon 

tutustuminen ei tavoitteissa ja sisällöissä ilmene yhtä vahvassa asemassa kuin 

ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa. Vain 66 % tavoitteista ja sisällöistä 

viittaa islamiin tutustumiseen, kun ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa 

omaan uskontoon viittaavia lausumia on 80 %.  

 

ISLAM

muut uskonnot 
n=13/85

15 %

muu aines n=16/85
19 %

oma uskonto 
n=56/85

66 %

 
 

KUVIO 4. Omaan uskontoon, muihin uskontoihin ja muuhun ainekseen viittaavi-

en lausumien prosentuaaliset jakaumat islam uskonnon tavoitteissa ja sisällöissä. 

 

Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelma luo mielenkiintoisen vertailukohdan 

islamin suunnitelmalle. Vuoden 1994 opetussuunnitelmissa islamin uskonnon 

opetussuunnitelma on monin paikoin samanoloinen kuin ortodoksisen uskonnon 

suunnitelma. Opetus hahmottuu selvästi uskonnon harjoittamisen kautta ja teolo-

gisesti tunnustuksellisten tavoitteiden kautta. Oppilasta esimerkiksi "ohjataan 

lähestymään yhtä ja ainoata Jumalaa, tutustumaan islamilaiseen elämään ja kas-

vamaan rukouksessa islamilaisessa elämäntavassa yhteistyössä oman muslimiyh-

teisönsä ja kodin kanssa" (Ispops 1995, 2; Pyysiäinen 2000, 24–28). Vuoden 2006 

islamin opetussuunnitelmassa ei kuitenkaan ole teologisesti tunnustuksellista ai-

nesta. Oppiaineen kuvausta lukuun ottamatta nykyinen opetussuunnitelma linkit-
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tyy selvästi ortodoksisen uskonnon suunnitelmaa vahvemmin kaikille uskon-

tosidonnaisille ryhmille yhteiseen ja evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunni-

telmaan.  

Vuonna 2001 Espoossa laadittiin uusi kaupunkikohtainen islam uskonnon 

opetussuunnitelma, jossa ohitettiin lähes täysin valtakunnalliset opetussuunnitel-

man perusteet vuodelta 1994. Uskonnonvapauslain muutosprosessi oli tällöin jo 

käynnissä ja Espoon suunnitelmassa haluttiin pitäytyä korostetusti kaikkien us-

kontokuntasidonnaisten ryhmien yhteisissä opetussuunnitelman perusteissa. 

Suunnitelman laatimisessa pyrittiin mukailemaan evankelisluterilaista opetus-

suunnitelmaa. Tarkoituksena oli luoda opetussuunnitelma "yleisislamin" opetuk-

selle. Espoon suunnitelma on merkittävästi vaikuttanut nykyisiin valtakunnallisiin 

islam uskonnon opetussuunnitelman perusteisiin. (Sakaranaho 2006, 368–370) 

Islamiin tutustumisella on kuitenkin vahva, opetuksen lähtökohtana toimiva 

asema etenkin alakoulun opetussuunnitelmassa. Alakoulun oppimistavoitteissa 

painottuu Koraaniin, profeettoihin ja opillisiin kysymyksiin perehtyminen sekä 

islamista kumpuavat eettiset teemat. 
 " Oppilas 
 – tutustuu islamin keskeisiin opillisiin peruspiirteisiin 

– perehtyy Koraanin lyhyihin lukuihin (suurat) 
 – perehtyy profeettojen elämään 
 - perehtyy profeetta Muhammedin perimätietoon (hadith) 

– perehtyy Profeetta Muhammedin luonteeseen 
– oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä islamin  
uskonnon etiikan soveltamista 
– oppii hyväksymään ja kunnioittamaan erilaiseen uskon ja elämännäkemykseen sitoutunei

 ta ihmisiä omassa lähipiirissään. 
– tutustuu elämään islamilaisissa uskonnollisissa yhdyskunnissa" 

 (Mupops 2006, 24) 
 
 
Muita uskontoja ja suvaitsevaisuutta painotetaan islam-uskonnon alakoulun ope-

tussuunnitelman perusteissa muita opetussuunnitelmia enemmän.  Opetuksen yh-

deksi tavoitteeksi määritellään, että "oppilas oppii hyväksymään ja 

kunnioittamaan erilaiseen uskon- ja elämännäkemykseen sitoutuneita ihmisiä 

omassa lähipiirissään" (Mupops 2006, 24). Tämä on selväsi vahvemmin ilmaistu 

kuin evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmissa, joissa 

puhutaan muihin uskontoihin ja katsomuksiin tutustumisesta (Pops 2004, 133, 

137). "Suvaitsevaisuus" on eksplikoitu myös yhdeksi erilliseksi sisällöksi "oppi-

laita ympäröivä uskonnollinen maailma" otsikon alle.  

Islamin yläkoulun opetussuunnitelmassa muihin uskontoihin tutustumista ja 

yleisellä tasolla ilmaistuja tavoitteita ja sisältöjä on vielä alakoulun suunnitelmaa 
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enemmän (ks. taulukko 3). Yläkoulun opetussuunnitelmassa vain kaksi sisältöalu-

eista liitetään suoraan islamiin. Muuten sisällöissä tarkastellaan suomalaista kat-

somusperinnettä, maailmanuskontoja ja eettisiä kysymyksiä. Oppilaan 

maailmankatsomuksellinen pohdinta erotetaan omaksi sisältöalueekseen, kuten 

evankelisluterilaisen uskonnon suunnitelmassakin (ks. liite 3).  

5.3.4 MAP-kirkon uskonto 
MAP-kirkon uskonnon opetussuunnitelman perusteet poikkeavat kaikilta osin 

radikaalisti muista analysoitavista opetussuunnitelman perusteista. Alakoulun 

Oppiaineen kuvauksessa uskonnonopetuksen pyrkimykseksi määritellään lasten 

kasvattaminen hyvin käyttäytyviksi, toiset huomioonottaviksi, auttavaisiksi ja 

lähimmäisiään rakastaviksi persooniksi, jotka toimivat aktiivisina kirkon ja oman 

seurakuntansa jäseninä ja oppivat noudattamaan maan lakeja (Mupops 2006, 43). 

Muissa opetussuunnitelmissa mainittua pyrkimystä tarjota oppilaalle aineksia 

oman maailmankatsomuksen rakentamiseksi tai ympäröivään uskonnolliseen maa-

ilman perehdyttämiseksi ei MAP-kirkon suunnitelmassa oppiaineen yleisen kuva-

uksen tasolla ole. Siinä on kirjattu lähinnä MAP-kirkon tunnustuksen mukaisen 

uskonnollisen kasvatuksen päämääriä.  

Alakoulun opetussuunnitelma on kahta lausumaan lukuun ottamatta kirjoi-

tettu MAP-kirkon näkökulmasta (ks. taulukko 3).  Oppimistavoitteissa eritellään 

pyhiin kirjoituksiin, MAP-kirkon oppeihin ja eettisiin kysymyksiin liittyviä tavoit-

teita.  
 

"Oppilas 
- oppii ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin merkitystä perheessään ja omassa joka-

päiväisessä elämässään 
- oppii käyttämään pyhiä kirjoituksia eli kirkon ohjekirjoja, jotka ovat: Mormonin kirja, Raamattu, 

Oppi ja Liitot sekä Kallisarvoinen helmi 
- oppii viisauden sanasta, kymmenyksistä, pappeudesta ja valtuudesta 
- perehtyy suomalaisen katsomusperinteen mukaisten kirkollisten pyhien ja juhlien viettoon 
- oppii hyödyntämään kullakin luokalla käytettävien kirkkomme oppikirjojen antia 
- saa harjaannusta eettisten arvojen pohdinnassa ja oppii soveltamaan niitä omiin tunteisiinsa ja 

kokemuksiinsa 
- Oppilas harjaantuu olemaan ja toimimaan hyvänä lähimmäisenä ja kehittymään tasapainoiseksi 

yhteiskunnan jäseneksi." 
(Mupops 2006, 43). 

 
 
Tavoitteista muihin uskontoihin tutustuminen puuttuu täysin. Yhdeksi tavoitteeksi 

on määritetty "Oppilas perehtyy suomalaisen katsomusperinteen mukaisten kir-

kollisten pyhien ja juhlien viettoon."(Mupops 2006, 43).  Muuten tavoitteet kes-

kittyvät MAP-kirkon pyhiin kirjoituksiin, oppeihin ja periaatteisiin. 

MAP-kirkon uskonnon alakoulun suunnitelmassa on samanlaisia piirteitä 

kuin ensimmäisessä oppivelvollisuuskoulun evankelisluterilaisen uskonnon ope-
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tussuunnitelmassa. Siellä uskonnonopetuksen tavoitteiksi kuvataan esimerkiksi 

uskonnollisen mielialan herättäminen lapsissa, kristillisen elämänkäsityksen si-

säistäminen ja aktiivinen osallistuminen seurakuntatyöhön (Saine 2000, 93–94). 

Alakoulun keskeiset sisällöt on jaoteltu viiteen ryhmään, joista neljässä sy-

vennytään johonkin Map-kirkon pyhistä kirjoituksista (ks. liite 2). Ensimmäisessä 

sisältöalueessa "Arvokas ja ainutlaatuinen elämä" käsitellään esimerkiksi elämän 

ja vapaan tahdon lahjaa sekä aikaisempaa olemassaoloa (Mupops 2006, 43). Myös 

suoraan MAP-kirkon oppiin eksplikoimattomat sisällöt, kuten "valintojen tekemi-

nen ja vastuullisuus omista teoista" (Mupops 2006, 44), näyttäytyy muun suunni-

telman valossa oman uskonnon opetuksen kautta. 

Map-kirkon uskonnon opetussuunnitelman perusteissa oma uskonto näyt-

täytyy kirkon pyhien kirjoitusten, oppien ja kirkon kasvatuksellisten päämäärien 

kautta. MAP-kirkkoa ei opetuksen tavoitteissa tai sisällöissä eksplikoida opetuk-

sen kohteeksi, vaan MAP-kirkko on ikään kuin itsestään selvästi opetuksen lähtö-

kohtana ja opetussuunnitelman taustalla. Sen sijaan opetussuunnitelma määrittää 

usein varsin hengellisellä kielellä ja varsin yksityiskohtaisesti opetuksen tavoittei-

ta ja sisältöjä MAP-kirkolle keskeisten opillisten teemojen kautta. Alakoulun ope-

tussuunnitelma on varsin yhdenmukainen MAP-kirkon seurakunnan yhteydessä 

antaman uskonnonopetuksen kanssa (5.2.2009 ja 27.2.2009 Jukka Lehtimäki. 

Henkilökohtainen tiedonanto).  

MAP-kirkon alakoulun opetussuunnitelma on selvästi teologisesti tunnus-

tuksellinen. Siinä keskitytään yhden uskonnon omaksumiseen eikä uskontoa tar-

kastella omaa uskontoa laajemmin. Opetus on myös opetussuunnitelman 

laatimisen ja opetuksen järjestämisen myötä vahvasti sidoksissa MAP-kirkkoon. 

Suunnitelmaa voi näin ollen luonnehtia myös käsitteen oppia uskonto kautta 

(Kähkönen 1976, 239–41; Pyysiäinen 2000, 7; Kallioniemi 2007a, 103).  

Yläkoulun opetussuunnitelma on sitä vastoin rakennettu selvemmin kaikki-

en uskontoaineiden yhteisiä ohjeita seuraten. Oppimistavoitteissa korostuu kasva-

tuksellinen ja kirkon opillinen näkökulma, mutta tavoitteissa on mukana myös 

uskonnon ilmiötason tarkastelua ja muihin uskontoihin tutustumista. 
 " Oppilas  

– tiedostaa nuorena ihmisenä itseensä kohdistuvat yhteiskunnalliset odotukset 
– omaksuu syventävät tiedot Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, sen merkityksestä ja 
tarkoituksesta koko ihmiskunnalle 
– ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden aspektin merkitystä ihmiselämässä 
– perehtyy pyhien kirjoitusten opetuksiin 
– omaksuu syventävät tiedot Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, sen merkityksestä ja 
tarkoituksesta koko ihmiskunnalle 
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– tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin sekä suomalaiseen katsomusperinteeseen pää-
piirteissään 
– tuntee uskonnollisen ajattelun peruskäsitteitä ja kirkon opetuksia ja periaatteita 
– osaa soveltaa näitä elämänsä pohdintoihin ja käytänteisiin 
– osaa kunnioittaa esitaoin ajattelevia ja uskovia ihmisiä" 
(Mupops 2006, 45) 

 
Myös yläkoulun suunnitelman keskeisissä sisällöissä näkyy alakoulun suunnitel-

maan verrattuna suurempi yleisten ohjeiden vaikutus. Oman uskonnon muita ana-

lysoituja opetussuunnitelmia selvempi painotus näkyy kuitenkin selvästi. 

Keskeisiä sisältöjä on eritelty sisältöalueisiin, joissa käsitellään kirkon ohjekirjoja, 

kirkon historiaa ja seurakunnan elämää, maailmanuskontoja sekä vanhurskasta 

elämää (ks. liite 3). 

 Tarkasteltaessa MAP-kirkon opetussuunnitelmaa kokonaisuutena, voidaan 

huomata, että opetussuunnitelmassa on vain verrattain vähän omaan uskontoon 

liittymätöntä ainesta. 

 

MAP-KIRKKO

muut uskonnot 
n=9/76
12 %

muu aines n=4/76
5 %

oma uskonto 
n=63/76

83 %

 
KUVIO 5. Omaan uskontoon, muihin uskontoihin ja muuhun ainekseen viittaavi-

en lausumien prosentuaaliset jakaumat MAP-kirkon uskonnon tavoitteissa ja sisäl-

löissä 

 

83 % lausumista viittaa omaan uskontoon tutustumiseen. Muihin uskontoihin tu-

tustumiseen viittaavia lausumia on 12 %. Tämä osa-alue painottuu selvästi enem-

män yläkoulun suunnitelmassa (ks. taulukko 3). Omaan uskontoon tai muihin 

uskontoihin eksplikoimattomia lausumia on 5 %. Näistäkin osan voi ymmärtää 

omaan uskontoon viittaavina lausumina.  
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5.4 Uskonto oppilaan omana uskontona 
Luvuissa 5.2 ja 5.3 on tarkasteltu oman uskonnon ilmenemistä eri uskontojen 

opetuksen päämäärässä, tavoitteissa ja sisällöissä. Analyysin perusteella keskei-

nen kysymys oman uskonnon ilmenemisessä eri uskontojen opetussuunnitelmissa 

liittyy uskonnon ja oppilaan suhteeseen. Tässä luvussa syvennytään edellisten 

lukujen tulosten pohjalta siihen, miten opetussuunnitelman perusteissa uskonto 

näyttäytyy oppilaan omana uskontona. 

  Kaikille uskontosidonnaisille ryhmille yhteisessä opetussuunnitelman perus-

teiden osassa oman uskonnon asema uskonnonopetuksessa on ilmaistu moniin 

tulkintoihin mahdollistavalla tavalla. Eri uskontojen opetussuunnitelmissa oman 

uskonnon merkitys ja suhde oppilaaseen onkin ratkaistu hyvin eri tavoin. Analyy-

sin perusteella näitä tapoja voi hahmottaa kolmesta näkökulmasta. Nämä ovat 

juridinen näkökulma, kulttuurinen näkökulma ja identiteetin näkökulma.   

Käsitteillä on yhteys Kähkösen (1976) malliin juridisesta, pedagogisesta ja 

teologisesta tunnustuksellisuudesta. Kähkösen mallia on viimeaikoina kritisoitu 

nykyiseen uskonnonopetuksen tilanteeseen sopimattomana. Käsitteitä on tässä 

muokattu niin, että niiden avulla voi paremmin hahmottaa nykyisten opetussuun-

nitelmien jännitteitä. Merkittävää on näkökulman kääntäminen oppilaaseen us-

konnon tarkastelun sijaan. Tämä pohjautuu myös lakitasolla tapahtuneeseen 

muutokseen. Uskonnonopetusta ei määritetä enää uskonnon "tunnustuksen" kautta 

vaan keskiössä on oppilas ja hänen "oma uskonto". Tämä näkyy etenkin teologi-

sen tunnustuksellisuuden kohdalla, jossa Kähkönen keskittyi uskonnon ja sen 

tunnustuksellisuuden luonteen tarkasteluun. Nykyisten opetussuunnitelmien koh-

dalla ei pääsääntöisesti voida puhua teologisesta tunnustuksellisuudesta. Opetus-

suunnitelmien laadinnassa pyritään välttämään yhteen uskontoon ja oppiin 

sitouttamista. Sen sijaan asiaa voidaan tarkastella oppilaan ja hänen identiteetin 

kehityksen tukemisen näkökulmasta. Seuraavassa juridiseen, kulttuuriseen ja 

identiteetin näkökulmaan oppilaan omaan uskontoon syvennytään yksityiskohtai-

semmin. 

Uskonnonopetuksen eriytetyn järjestämisperiaatteen perusteella oppilaan 

omaa uskontoa voi tarkastella juridisesta näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

lain mukaan oppilas osallistuu uskonnonopetukseen sen perusteella, mihin uskon-

nolliseen yhdyskuntaan hän kuuluu. Oppilas voi vanhempien pyynnöstä osallistua 

myös sellaiseen uskonnonopetukseen, joka ilmeisesti vastaa hänen saamaa kasva-

tusta ja kulttuuritaustaa. (Perusopetuslaki 454/2003) Opetussuunnitelmat laaditaan 
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aina tietyn uskonnon opetusta varten, joten oman uskonnon juridinen määrittämi-

nen heijastuu myös opetussuunnitelmatasolle. 

Uskonnon opetussuunnitelman kaikille uskontosidonnaisille ryhmille yhtei-

sen osan mukaan uskontoa tarkastellaan opetuksessa kulttuurisena ilmiönä. Tässä 

painottuu uskonnonopetuksen merkitys kulttuuriopetuksena (Pops 2004, 133). 

Suomessa käytävässä keskustelussa uskonnonopetuksen tarkoituksena on usein 

pidetty kulttuurisen lukutaidon saavuttamista (ks. esim. Niemi 1991, 34–35; Kal-

lioniemi 1995, 112–116; Tirri & Kallioniemi 1999, 18). Tältä pohjalta oppilaan 

omaa uskontoa voidaan tarkastella kulttuurisesta näkökulmasta. Oppilaan oma 

uskonto määrittyy näin ollen sen kautta, mikä opetussuunnitelmissa katsotaan 

oppilaan uskonnolliseksi kulttuuritaustaksi. 

Oppilaan identiteetin kehityksen tukeminen on yksi keskeisiä teemoja niin 

kasvatuksesta käytävässä keskustelussa kuin opetussuunnitelmissakin Uskonnon-

opetuksen merkitys oppilaan identiteetin muotoutumisen tukemisessa nähdään 

merkittävänä. (ks. esim. Niemi 2006; Norbert 2001, 238–240; Zieberz 2008, 107). 

Kulttuurisen identiteetin tukeminen mainitaan määritettäessä koko perusopetuksen 

arvopohjaa ja tarkoitusta (Pops 2004, 5-6). Myös uskontoaineiden yhteisessä ope-

tussuunnitelman osassa opetuksen tavoitteeksi määritetään aineksien antaminen 

oppilaan identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentumiseen (Pops 2004, 133).  

Kasvatuksen puitteissa identiteetin rakentumista tuetaan tiettyjen sosiaalis-

ten reunaehtojen puitteissa (Siljander 2005, 48–49). Oppilas määritetään opetus-

suunnitelmissa osalliseksi tiettyä uskonnollista ryhmää juridisessa ja 

kulttuurisessa mielessä. Analyysin perusteella nämä oppilaan sosiaalista identi-

teettiä määrittävät taustaoletukset eivät kuitenkaan kaikissa opetussuunnitelmissa 

määritä niitä reunaehtoja, joiden perusteella oppilaan henkilökohtaisen identiteetin 

kehitystä tuetaan.  

Seuraavassa hahmotetaan oppilaan omaa uskontoa identiteetin näkökulmas-

ta. Tässä tarkastellaan sitä, miten uskontokohtaisissa opetussuunnitelmissa lähes-

tytään oppilaan identiteettiä, henkilökohtaisia valintoja ja henkilökohtaista 

maailmankuvaa. Identiteetti näkökulma kertoo siitä, mihin opetussuunnitelman 

perusteissa oppilas ymmärretään kuuluvaksi ja osalliseksi henkilökohtaisten valin-

tojensa kautta. Tarkastelussa keskitytään siihen, miten opetussuunnitelmissa mää-

ritetään oppilas osaksi oman uskonnon viiteryhmää ja miten hänen yksilölliseen 

identiteettiin viitataan.  
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Kuviossa 6 havainnollistetaan juridisen, kulttuurisen ja identiteetin näkö-

kulman ilmenemistä eri uskontojen opetussuunnitelmissa. Seuraavassa tuloksia 

esitellään uskontokohtaisesti. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KUVIO 6. 

Oppilaan oma uskonto juridisesta näkökulmasta, kulttuurisesta näkökulmasta ja 

identiteetin näkökulmasta eri uskontojen opetussuunnitelman perusteissa. 

 

 

Evankelisluterilaisen uskonnon kohdalla oppilaan oma uskonto määrittyy luteri-

laisuuden kautta ainoastaan juridisesta näkökulmasta (ks. kuvio 6). Oppilaan us-

konnollinen kulttuuritausta hahmotetaan luterilaisuuden ohessa yleisen 

kristillisyyden kautta. Luterilaisuuteen viitataan lähinnä uskonnon institutionaalis-

ta puolta, luterilaista kirkkoa käsiteltäessä. Kirkkohistoriaa, oppia ja etiikkaa sen 

sijaan lähestytään yleiskristilliseltä pohjalta. 

Evankelisluterilaisen uskonnon yksi keskeinen päämäärä on oppilaan maa-

ilmankatsomuksen muotoutumisen tukeminen (ks. taulukko 1). Oppilaan maail-

mankatsomusta tai katsomuksellista identiteettiä ei kuitenkaan määritetä 

luterilaisuuden tai kristillisyyden kautta. Evankelisluterilaisen uskonnon opetus-

suunnitelmassa ei näin ollen hahmoteta oppilaan uskonnollista identiteettiä juridi-

sessa mielessä oppilaan oman uskonnon kautta. Sen sijaan uskonnollisen 

identiteetin näkökulmasta "oppilaan oma uskonto" jätetään avoimeksi ja oppilaan 

henkilökohtaisen määrittelyn varaan. Tämän voi nähdä heijastavan pluralistisen 
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yhteiskunnan kasvatuksellisia lähtökohtia ja individualisoitunutta uskonnollisuut-

ta, jossa oppilas ja hänen henkilökohtainen näkökulmansa on korostetusti keskiös-

sä (Schweitzer 2007, 91). Norbertin (2001, 238–240) mukaan 

uskonnonopetuksessa tulisi keskittyä oppilaan omaan persoonalliseen uskoon eikä 

tietyn uskonnon oikeaan tulkintaan. Tämän hän näkee uskonnonopetuksen mah-

dollisuutena tukea oppilaan identiteetin kehitystä pluralistisessa yhteiskunnassa. 

Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelman perusteet linkittyvät sitä vastoin 

vahvasti ortodoksisen uskoon ja traditioon. Oppiaineen kuvauksen sekä arviointi-

kriteerien perusteella opetuksen päämäärä on perehdyttää ortodoksiseen uskon-

toon sekä vahvistaa oppilaan ortodoksista identiteettiä. Oppilaan liitetään 

sosiaalisen ja henkilökohtaisen identiteetin puolesta ortodoksiseen uskoon. Oppi-

laan oma uskonto hahmotetaan myös kulttuurisesta näkökulmasta selvästi orto-

doksisen uskonnon kautta. Oppilaan oletetaan näin ollen jakavan oppiaineen 

kanssa yhteiset katsomukselliset lähtökohdat. Tämä on Hellan ja Wrightin (2009, 

61–62) mukaan edellytys sille, että uskonnonopetuksella voi olla merkitystä oppi-

laan identiteetin kehitykselle ja että uskonnonopetuksessa voidaan tavoitella us-

konnosta oppimista. 

 Myös islamin uskonnon opetussuunnitelmassa oppilaan oma uskonto hah-

motetaan kaikista kolmesta näkökulmasta islamin kautta. Kaikille kolmella tasolla 

oma uskonto määrittyy kuitenkin eräänlaisena ”yleisislamina”. Islamin opetus-

ryhmiin osallistuu juridisessa ja kulttuurisessa mielessä varsin heterogeeninen 

joukko oppilaita. Oppilaat kuuluvat useisiin eri uskonnollisiin yhdyskuntiin ja 

tulevat laajasti eri kulttuurialueilta (Sakaranaho 2006, 133, 323). Opetuksessa 

keskitytään kaikille muslimeille yhteiseen ainekseen. 

 Opetuksen päämääränä nähdään islamiin tutustuminen ja oppilaan islami-

laisen identiteetin vahvistaminen. Islam uskonnon tavoitteissa ja keskeisissä sisäl-

löissä oppilaan islamilaisen identiteetin tukemista ei kuitenkaan tuoda erikseen 

esiin kuten ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa. Tähän voi vaikuttaa se, 

että tavoitteiden ja sisältöjen osalta suunnitelma mukailee pitkälti evankelisluteri-

laisen uskonnon opetussuunnitelmaa. Voi kuitenkin olettaa, että opetustilanteessa 

omaan uskontoon eksplikoimattomat tavoitteet ja sisällöt tulkitaan islamilaisen 

identiteetin tukemisen kautta. Näin ollen kun opetussuunnitelmassa esimerkiksi 

puhutaan oppilaan maailmankatsomuksesta, se tulkitaan luonnollisesti islamilai-

seksi maailmankatsomukseksi. Oppiaineen kuvauksessa hahmotettu opetuksen 

päämäärä ohjaa näin oppimistavoitteita ja keskeisiä sisältöjä.  
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Oppiaineen kuvauksen perusteella MAP-kirkon uskonnonopetuksen pää-

määrä on kirkon oppeihin perehtyminen ja niiden merkityksen ymmärtäminen 

oppilaan omassa elämässä. Vaikka opetussuunnitelmassa ei oppilaan yhteyttä 

kirkkoon määritetä identiteetin käsitteellä kuten ortodoksisen ja islam- uskonnon 

suunnitelmissa, oppilaan kuuluminen ja sitoutuminen MAP-kirkkoon ja sen op-

piin välittyy muuten vahvasti. Etenkin alakoulun opetussuunnitelmassa oppilaan 

oma uskonto on myös kulttuurisesta näkökulmasta selvästi liittynyt kirkon oppiin. 

Uskonnollinen kulttuuri johon oppilas perehdytetään piirtyy kirkon opin kautta. 

Opetussuunnitelmassa tarkastellaan lähes ainoastaan kirkon pyhiä kirjoituksia ja 

oppeja. Yläkoulun opetussuunnitelmassa näkökulmaa laajennetaan koskemaan 

MAP-kirkkoa monipuolisemmin ja oppilaan oma uskonto hahmottuu MAP-kirkon 

kokonaisuuden kautta. 
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6. USKONTOJEN ULOTTUVUUDET 
Tässä luvussa omaa uskontoa tarkastellaan kolmannen tutkimuskysymyksen mu-

kaisesti uskonnon ulottuvuuksien näkökulmasta. Luvussa selvitetään, minkä ulot-

tuvuuksien kautta omaa uskontoa käsitellään ja miten ulottuvuudet ovat suhteessa 

toisiinsa. Muodostettujen luokkien rajauksessa ja nimeämisessä on käytetty Nini-

an Smartin (2005) seitsenosaista uskontojen ulottuvuuksien mallia. Oman uskon-

non käsittelyn uskonnon opetuksen opetussuunnitelmissa saattoi jakaa 

institutionaaliseen, rituaaliseen, opilliseen, narratiiviseen ja eettiseen ulottuvuu-

teen.  

Taulukkoon 4 on koottu eri ulottuvuuksiin viittaavien lausumien lukumää-

räiset jakaumat luokkatasojen mukaan eritellysti. Lausumat on luokiteltu jokai-

seen ulottuvuuteen, joiden mukaista ainesta lausumat sisältävät. Näin ollen 

frekvenssit kertovat sen, kuinka monessa lausumassa kyseiseen ulottuvuuteen 

viitataan.  

 

TAULUKKO 4.  

Ulottuvuuksien sisältämien lausumien lukumääräiset jakaumat eri uskontojen 

opetussuunnitelmien tavoitteissa ja sisällöissä. 

 

ev.lut. ort. islam MAP 

 
 1-5 6-9 yht. 1-5 6-9 yht. 1-5 6-9 yht. 1-5 6-9 yht. 

Instituution 
ulottuvuus 

4 5 9 5 3 8 2 3 5 1 5 6 
Rituaalinen 
ulottuvuus 

6 2 8 10 5 15 5 1 6 4 2 6 
Opillinen 
ulottuvuus 

3 4 7 8 4 12 10 3 13 18 10 28 
Narratiivinen 
ulottuvuus 

11 8 19 12 7 19 12 5 17 15 5 20 
Eettinen 
ulottuvuus 

8 7 15 6 6 12 12 7 19 8 8 16 
Lausumien 
määrä yh-
teensä 

33 37 70 38 31 69 52 33 85 45 31 76 

 

 

Seuraavissa luvuissa tuloksia käydään läpi ulottuvuus kerrallaan vertaillen ulottu-

vuuksien esiintymistä eri uskontojen opetussuunnitelmissa. Kvantifioinnin tulok-
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sia käsitellään prosenttiosuuksina vertailun helpottamiseksi. Liitteeseen 4 ja 6 on 

taulukoitu opetussuunnitelmissa esitetyt oppimistavoitteet uskonnon ulottuvuuk-

siin jaoteltuina. 

 

6.1 Instituution ulottuvuus 
Uskonnon instituution ulottuvuudella tarkoitetaan sitä, miten opetussuunnitelman 

perusteissa uskonto näyttäytyy organisoituneen instituutiona ja miten uskonto 

toimii ihmisten keskuudessa (Smart 2005, 21).  Eri uskontojen opetussuunnitel-

missa on laajaa hajontaa sen suhteen, kuinka paljon uskonnon institutionaalista 

puolta käsitellään. Evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetussuunni-

telmissa ulottuvuus on selvästi merkittävämmin esillä kuin islamin ja MAP-kirkon 

suunnitelmissa (ks. kuvio 7). 
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KUVIO 7.  

Instituution ulottuvuuteen viittaavien lausumien prosentuaaliset jakaumat 
 
 
 

Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa kirkko ja seurakunta määri-

tetään tutustumisen kohteeksi itsessään, eikä eri puolia niistä eritellä juurikaan. 

Ulottuvuus näyttäytyy seurakunnan toiminnan ja jäsenyyden kautta. Opetuksen 

keskeisissä sisällöissä otetaan huomioon myös ekumeeninen näkökulma.   
  
 "seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, diakonia sekä 

toiminta seurakunnan jäsenenä" (Pops 2004, 134) 
 
"luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta..." (Pops 2004, 136) 
 
"kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia" (Pops 2004, 136) 



 65 

  

Instituution ulottuvuuden painotuksen voi nähdä luterilaisen kirkon enemmistö-

aseman valossa. Luterilainen kirkko on toinen niin kutsutuista kansankirkoista ja 

sillä on vahva institutionaalinen asema Suomessa. Yli 80 % suomalaisista kuuluu 

luterilaiseen kirkkoon. Kirkkoon kuuluminen on kuitenkin Suomessa kuten muis-

sakin pohjoismaissa pikemminkin osa kansallista identiteettiä kuin uskonilmaus. 

Vain puolet itsensä luterilaiseksi tai kristityksi mieltävästä mieltää itsensä myös 

uskovaksi (Niemelä 2003, 126). Tällaista lähestymistapaa voi kutsua termillä "us-

komista kirkkoon kuulumiseen" jolloin itse kirkon jäsenyys nähdään tärkeänä 

(Bäckström 1993). Kirkkoon kuulumisella on Suomessa merkitystä kansaa histo-

riallisessa mielessä kokoavana ja suomalaisia yhdistävänä tekijänä. Gallup Eccle-

siastica 1999- tutkimuksen mukaan 67 % kirkon jäsenistä pitää tärkeänä kirkkoon 

kuulumisen syynä sitä, että kirkko on osa suomalaista elämänmuotoa. (Niemelä 

2003, 126) 

 Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa kirkon ja seurakunnan 

toimintaa on evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmaan verrattuna eri-

telty monipuolisemmin. Alakoulun opetussuunnitelmassa painotetaan ortodoksi-

sen kirkon erityispiirteiden tuntemista. Yläkoulun suunnitelmassa kirkkohistorian 

yhteydessä mukaan tuodaan ekumeenista näkökulmaa. 
" - oman seurakunnan toimintamuodot erityisesti jumalanpalvelukset ja seurakunnan lap-
sityö  
– luostarien toiminta  
– kirkollisia järjestöjä " 
(Pops 2004, 137) 
 
"Oppilas tuntee ortodoksisen kirkon erityispiirteitä" (Pops 2004, 139) 
 
"- kirkkokunnat sekä ekumenia" (Pops 2004, 139) 
 

 
Yksi "uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen" sisältöalueen alakohta on "kirkko ja 

seurakunta". Kirkkoon ja seurakuntaan tutustutaan ortodoksisessa opetuksessa 

näin myös uskonopillisesta näkökulmasta käsin. Ortodoksisen uskonnon opetus-

suunnitelmassa kirkko ja seurakunta on vahvasti eksplikoiden liitetty oppilaan 

omaan. Opetuksen keskeiseksi sisällöksi määritellään esimerkiksi, että "oppilas 

perehtyy... oman seurakunnan toimintaan" Arviointikriteereissä puhutaan oppilaan 

"oman kotiseurakunnan" toiminnasta. (Pops 2004, 137–139). Samanlaista yhteyttä 

instituution ja oppilaan välille ei tehdä muissa analysoitavissa opetussuunnitelmis-

sa.  



 66 

Ortodoksinen kirkko on Suomen toinen kansankirkko ja sillä on vähemmis-

töasemasta huolimatta pitkä perinne ja vahva institutionaalinen asema Suomessa 

(Jamisto 2007a, 33). Vielä 1994 opetussuunnitelmissa ortodoksisen uskonnono-

peuksen yhtenä tavoitteena nähtiin seurakunnan yhteyteen kasvaminen (Pyysiäi-

nen 2000, 15). Tällaisia teologisesti tunnustukselliseksi luonnehdittuja tavoitteita 

ei ole enää 2004 vuoden opetussuunnitelmassa. Oppilaan uskonnon instituution 

puoleen tutustuminen oppilaan oman näkökulman kautta voi nähdä nykyisen lain-

säädännön mukaisena jatkumona aikaisemmille seurakunnan yhteyteen kasvatta-

misen tavoitteille.  

Islam uskonnon opetussuunnitelmassa instituution ulottuvuus näkyy varsin 

vähän (ks. kuvio 7). Yksi alakoulun oppimistavoite on, että "Oppilas tutustuu 

elämään islamilaisissa uskonnollisissa yhdyskunnissa" (Mupops 2006 24). Sisäl-

löissä uskonnon institutionaalinen puoli ei kuitenkaan juurikaan tule esiin. Tämän 

voi nähdä luonnollisena seurauksena siitä, että islamin uskonnolla ei ole luterilai-

seen ja ortodoksiseen kirkkoon verrattavaa instituutionaalista asemaa Suomessa.  

Suomessa toimii lähes 20 islamilaista yhdyskuntaa, joilla olisi teoriassa kul-

lakin oikeus oman uskonnon opetukseen. Kuitenkin kouluissa annetaan vain yhtä 

islamin opetusta. Islamin uskonnon opetusryhmien oppilaat muodostavat varsin 

heterogeenisen joukon suhteessa islamiin uskontoinstituutiona. Vielä tätäkin mer-

kittävämpää on se, että vain pieni osa Suomessa asuvista muslimeista kuuluu mi-

hinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jäsenyydellä uskonnollisessa 

yhdyskunnassa ei ole samanlaista merkitystä kuin esimerkiksi pohjoismaisessa 

protestanttisessa traditiossa, jossa kirkkoon kuulumisella on vahva perinne. (Saka-

ranaho 2006, 133; 342)  

Islamin alakoulun oppimistavoitteissa viitataan uskonnollisiin yhdyskun-

tiin monikossa, kun taas yksi sisältöalue on otsikoitu "elämää islamilaisessa us-

konnollisessa yhdyskunnassa“ (Mupops 2006, 25) käyttäen yksiköllistä ilmaisua. 

Tässä sisältöalueessa käsitellään hyvin yleisellä tasolla esimerkiksi moskeijassa 

käyttäytymiseen ja puhtauteen liittyviä teemoja, jotka lienevät samoja eri yhdys-

kunnissa. Oppimistavoitteen monikollisesta ilmauksesta huolimatta islamilaisten 

yhdyskuntien eroja tai islamin eri suuntauksia ei alakoulun opetuksen sisällöissä 

käsitellä lainkaan. Yläkoulun opetussuunnitelmassa yhtenä keskeisenä sisältönä 

on "Islamin pääsuunnat ja niiden tunnusomaisia piirteitä, yhtenäisyys (wahdat)" 

(Mupops 2006, 27). Islamin opetuksen käytännön toteuttamista käsitelleissä tut-

kimuksissa on kuitenkin todettu, että islamin opettajat haluavat uskonnonopetuk-
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sessa korostaa muslimien universaalia yhteisöä (umma) ja uskon yhteistä sisältöä. 

Sitä, että oppilaat käyvät eri moskeijoissa ja tulevat laajasti eri kulttuurialueilta, ei 

opetuksessa huomioida (Lempinen 2002, 68, 93; Rissanen 2008, 49). 

MAP-kirkon uskonnon alakoulun opetussuunnitelmassa oppiainekuvauk-

sessa opetuksen tavoitteeksi määritellään, että oppilaat "toimivat aktiivisina kir-

kon ja oman seurakunnan jäseninä" (Mupops 2006, 43). Tavoitetta voi pitää 

teologisesti tunnustuksellisena ja oppia uskonto tyyppisenä. Opetus tähtää yhden 

uskonnon tunnustukseen sitoutumiseen ja yhteen uskoon johdattamiseen (ks. 

Kähkönen 1976, 239–241; Kallioniemi 2007a, 103). Tavoitteissa tai sisällöissä 

MAP-kirkko instituutiona ei kuitenkaan tule esiin yhtä poikkeusta lukuun ottamat-

ta. Yksi Eettisyyteen kasvaminen sisältöalueen alakohta on "jäsenenä kirkossa ja 

seurakunnassa sekä perheessä ja yhteiskunnassa". 

Vaikka suoria viittauksia MAP-kirkkoon opetuksen tavoitteena tai sisäl-

töinä ei juuri ole, tulee kirkon vahva asema opetuksen taustaoletuksena ilmi ope-

tussuunnitelmasta muuten. Esimerkkinä tästä voi pitää lausumaa jossa tavoitteeksi 

määritetään, että "Oppilas oppii hyödyntämään kullakin luokalla käytettävien 

kirkkomme oppikirjojen antia" (Mupops 2006, 43). Oppilas määritetään näin läh-

tökohtaisesti kirkon yhteyden sisäpuolelle ja eri teemoja tarkastellaan kirkon op-

pia tunnustavan jäsenen näkökulmasta.  

6.2 Rituaalinen ulottuvuus 
Uskonnon rituaalisesta ulottuvuudesta voidaan Smartin (2005, 14) mukaan erottaa 

julkinen ja yksityinen uskonnon harjoitus kuten rukous ja Jumalan palvelus.  

Uskonnon opetussuunnitelmien perusteissa rituaalinen ulottuvuus käsittää esimer-

kiksi uskonnollisten juhlien ja toimitusten käsittelyä sekä tutustumista muuhun 

uskonnon harjoittamiseen. Luokkaan on sisällytetty myös Smartin (2005, 21) eril-

liseksi määrittämä materiaalinen ulottuvuus. Materiaalisen ulottuvuuden käsittely 

on opetussuunnitelmissa varsin vähäistä ja se ilmenee lähes ainoastaan rituaalisen 

ulottuvuuden yhteydessä. Rituaalinen ulottuvuus painottuu erityisesti ortodoksisen 

uskonnon opetussuunnitelmassa. Muiden uskontojen suunnitelmissa ulottuvuus on 

varsin marginaalisessa osassa (ks kuvio 8).  
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KUVIO 8 

Rituaaliseen ulottuvuuteen viittaavien lausumien prosentuaaliset jakaumat. 

 

 

Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelman perusteissa uskonnon rituaali-

seen ulottuvuuteen tutustumista ei eritellä paljoakaan vaan tavoitteita ja sisältöjä 

ilmaistaan hyvin yleisellä tasolla. Opetuksen tavoitteeksi ilmaistaan alakoulun 

suunnitelmassa, että oppilas "ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren 

välisen yhteyden" (Pops 2004, 133). Jumalanpalvelukseen ja kirkollisiin toimituk-

siin tutustutaan seurakunnan toimintoina ja kirkon jäsenyyden kautta. Rituaalinen 

ulottuvuus linkittyy institutionaaliseen ulottuvuuteen, eikä sitä käsitellä itsenäise-

nä kokonaisuutena kuten esimerkiksi ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmas-

sa.  

 
"- seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten jumalanpalvelus kirkolliset toimitukset diakonia 
sekä toiminta seurakunnan jäsenenä" (Pops 2004, 134) 

 
"- kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja"  
(Pops 2004, 134) 

 

Yläkoulun opetussuunnitelmassa luterilaisia tai kristillisiä rituaaleja ei varsinai-

sesti käsitellä. Rituaaliseen ulottuvuuteen viitataan ainoastaan kirkkorakennuk-

seen sekä kristilliseen musiikkiperinteeseen tutustumisen yhteydessä.  

Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelman perusteissa rituaalinen ulottu-

vuus on selvästi eniten esillä verrattuna muihin analysoituihin opetussuunnitel-

miin (ks. kuvio 8). Se on myös yksi merkittävimmistä ulottuvuuksista 

ortodoksisen opetussuunnitelman sisällä. Kaikkiaan ortodoksisen uskonnon oppi-

mistavoitteissa ja keskeisissä sisällöissä rituaaliseen ulottuvuuteen viittaavia lau-
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sumia on 22 % (n= 15/69). Kaksi viidestä alakoulun suunnitelman sisältöalueesta 

on otsikoitu rituaalisen ulottuvuuden mukaan (ks. liite 2). Yläkoulun opetussuun-

nitelmassa rituaalinen ulottuvuus ei ole yhtä isossa osassa, mutta painottuu kui-

tenkin muihin uskontoihin verrattuna selväsi. 
 

"Liturginen elämä 
– jumalanpalvelusten toimittajat ja liturgiajumalanpalvelus 
– sakramentteja, erityisesti kaste, mirhalla voitelu, katumus ja ehtoollinen 
– kirkkomusiikki: tropareja, jumalanpalvelusveisuja ja muiden pyhien toimitusten veisuja 
– kirkko rakennuksena ja pyhänä paikkana 
– ikoni kuvana ja pyhänä esineenä" 
(Pops 2004, 138) 

 

Rituaalisen ulottuvuuden painottumisen voi nähdä kumpuavan ortodoksisen us-

konnon itseymmärryksestä. Ehtoollisjumalanpalveluksella eli liturgialla on erityi-

sen keskeinen asema ortodoksisessa uskossa. Kirkon ja sen jäsenten hengellisen 

pyrkimyksen voi nähdä tähtäävän liturgiaan ja sen kautta kirkko pitkälti määrittä 

itsensä. (Metso 2005, 124)   

Islam uskonnon opetussuunnitelman perusteissa rituaalinen ulottuvuus näyt-

täytyy ainoastaan opetuksen sisällöissä ja se on suunnitelmassa varsin pienessä 

osassa. Vain seitsemän prosenttia (n=6-85) lausumista viittaa uskonnon rituaali-

seen puoleen. Sisällöissä tarkastellaan rukousta ja islamin suurimpia uskonnollisia 

juhlia. 
 

"islamin uskonnollisia juhlia ja tapahtumia, joista ainakin paaston päättymisen juhla (Eid Al-Fitr) ja 
pyhiinvaelluksen päättymisjuhla (eid Al- Adha). Näiden juhlien merkitys sekä juhliin liittyviä tapoja." 
(Mupops 2006, 25) 

 
 

Viisi kertaa päivässä suoritettava rituaalinen rukous on yksi islamin viidestä pila-

rista. Tämä on eritelty omaksi sisällökseen sekä ala- että yläkoulun opetussuunni-

telmassa. Tämän lisäksi alakoulun suunnitelmassa viitataan muihin islamin 

pilareihin, joista rituaalisen merkityksen saa uskontunnustus, Kaabaan tehtävä 

pyhiinvaellus ja Ramadan-kuukauden aikana pidettävä paasto (Hämeen-Anttila 

2005, 110–136) 

Uskonnon rituaalinen ulottuvuus on usein vahvasti kontekstuaalinen ja vuo-

rovaikutuksessa paikalliseen kulttuuritraditioon. Rituaalisen ulottuvuuden verrat-

tain vähäisen painotuksen islam uskonnon opetussuunnitelman perusteissa voi 

tulkita heijastavan islamin kulttuurista heterogeenisyyttä Suomessa. Opetuksessa 

keskitytään kaikille muslimeille yhteiseen ja jaettuun, jolloin rituaalinen ulottu-

vuus jää marginaaliseen asemaan. Islamin uskonnonopetusryhmässä on usein 
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oppilaita monista kulttuuriryhmistä ja uskonnollisiin juhliin liittyvät tavat voivat 

olla hyvinkin erilaisia (Sakaranaho 2006, 323).  

Map-kirkon uskonnon opetussuunnitelman perusteissa vain 8 % (n=6/76) 

käsittelee rituaalista ulottuvuutta. Opetuksen sisällöissä käsitellään rukouksen 

merkitystä ja sakramentteja, mutta niitä lähestytään vahvasti opillisesta näkökul-

masta eikä niinkään yhteisön rituaalisena traditiona. 
"henkilökohtaisen rukouksen merkitys" 
 
"parannus ja kaste"   
 
"palautettu kirkko, pappeus, valtuus ja sakramentti" 
(Pops 2006, 44) 
 

 
Alakoulun suunnitelmassa kirkon uskonnollisia juhlia tai jumalanpalvelusperin-

nettä ei käsitellä lainkaan. Yläkoulun opetussuunnitelmassa opetuksen sisällöiksi 

nimetään "Kirkko ja seurakunta" sisältöluokassa "temppelit, iankaikkinen avioliit-

to, sukututkimus työ" (Mupops 2006, 46). Temppelityöhön viitataan myös otsikon 

"Vanhurskas elämä" alla, jossa opetuksen yhdeksi sisällöksi määritellään "sukuni 

pelastajat; sukututkimus ja temppelityö" (Mupops 2006, 46). Tämä viittaa MAP-

kirkossa merkittävässä asemassa olevaan temppeliperinteeseen, jossa rituaaleja 

suoritetaan myös kuolleille suvun jäsenille. Tämän tradition johdosta MAP-kirkon 

piirissä tehdään paljon sukututkimusta. Temppelissä suoritettavilla rituaaleilla on 

muutenkin merkittävä asema MAP-kirkon elämässä ja syy ulottuvuuden vähäi-

seen esiintymiseen opetussuunnitelmassa jääkin epäselväksi. Lausumissa voi kui-

tenkin nähdä MAP-kirkon näkemyksen rituaalien pelastusopillisesta ja 

moraalisesta merkityksestä. (Ketola 2007, 149; Davies 195; 203-217) 

6.3 Opillinen ulottuvuus 
Opillisessa ulottuvuudessa käsitellään sitä uskonnon perinnettä, joka on muotou-

tunut ja muodostettu yksityiskohtaiseen opilliseen muotoon (Smart 2005, 18). 

Opillinen ulottuvuus on usein sisäkkäinen muiden ulottuvuuksien kanssa, mutta 

opetussuunnitelman perusteissa se esiintyy myös erillisenä kokonaisuutena. Opil-

linen ulottuvuus painottuu erityisen vahvasti MAP-kirkon opetussuunnitelman 

perusteissa. Kaikissa vähemmistöuskontojen opetussuunnitelmissa alakoulussa 

uskonnon opillista puolta käsitellään huomattavasti yläkoulua enemmän (ks. tau-

lukko 4). 
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KUVIO 9. 

Opilliseen ulottuvuuteen viittaavien lausumien prosentuaaliset jakaumat 

 

 

Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelman perusteissa opilliseen ulottu-

vuuteen viitataan selvästi vähiten verrattaessa muihin analysoituihin opetussuun-

nitelmiin (ks kuvio 9). Alakoulun suunnitelmassa opillinen ulottuvuus tulee 

pääasiallisesti esiin Raamatusta poimittujen Jeesuksen opetusten muodossa. Esi-

merkiksi tavoitteissa ei viitata kirkon oppiin vaan "Jeesuksen elämään ja opetuk-

siin".  
 
"Jumala Isänä ja Luojana, herran siunaus sekä Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta"  
 
"luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta."  
(Pops 2004, 134).  
 

Jälkimmäisessä lainauksessa huomionarvoista on se, että aihetta ei ilmaista oppi-

laan omaan elämään liittyvänä tai otsikonomaisesti kuten ortodoksisen uskonnon 

opetussuunnitelmassa, jossa "uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen" sisältöalueen 

yksi alakohta on "pelastus ja iankaikkinen elämä" (Pops 2004, 138). Sen sijaan 

dogmiin luodaan retorisesti etäisyyttä käyttämällä ilmaisua "luterilaisen kirkon 

käsitys". Felderhof (2000, 48–49) näkee tällaisessa "jotkut uskovat että" ilmaisu-

tavassa pyrkimyksen koulutukselle sopivaan sekulaariin ja neutraaliin käsittelyta-

paan. Näin pyritään etäännyttämään opetus uskonnollisista dogmeista, jotka 

liitetään helposti indoktrinaatioon eli oppien kritiikittömään siirtämiseen. Tällai-

nen etäännyttävä ilmaisutapa ei kuitenkaan takaa käsittelyn neutraaliutta. Federho-

fin mukaan uskonnon aiheita ei ole mahdollista ymmärtää ilman uskonnolliseen 

diskurssiin heittäytymistä.  
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 Evankelisluterilaisen uskonnon yläkoulun opetussuunnitelmassa opillista 

ainesta on varsin vähän ja se ilmaistaan hyvin laajasti ja erittelemättä viittaamalla 

"kristilliseen uskoon" ja "luterilaiseen uskonkäsitykseen". Yksittäisiä opillisia 

teemoja ei evankelisluterilaisen uskonnon yläkoulun opetussuunnitelmassa maini-

ta. Esimerkiksi kolminaisuusoppi, joka on yhtenä ortodoksisen uskonnon opetuk-

sen teemana alakoulun opetussuunnitelmassa, ei evankelisluterilaisen uskonnon 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa eritellysti mainita.  
"Oppilas perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen sekä sen merkitykseen ihmi-
sen ja yhteiskunnan elämässä" (Pops 2004, 135) 

 
" kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen 
usko, kristilliset symbolit." (Pops 2004, 136)  

 

Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa tehdään selvä ero kristilli-

sen ja luterilaisen uskon ja kristillisen ja luterilaisen kirkon välille. Kirkkoon viita-

tessa voidaan nähdä käsiteltävän uskontoa instituutiona, kun taas uskosta 

puhuttaessa linkitytään uskonnon opilliseen ulottuvuuteen. Evankelisluterilaisen 

uskonnon opetussuunnitelmassa valtaosassa opillista ainesta viitataan nimen-

omaan kristilliseen uskoon, kun taas instituution ulottuvuudessa oppilaan oma 

uskonto näyttäytyy luterilaisen kirkon kautta. Opetussuunnitelmassa esiintyvä 

ekumeeninen painotus huomioon ottaen, voidaankin yleinen kristillinen usko näh-

dä opetuksen opillisena viitekehyksenä luterilaisuuden toimiessa pääasiassa oman 

uskonnon institutionaalisena ilmentymänä.  

Ortodoksisen uskonnon alakoulun opetussuunnitelmassa opillinen ulottu-

vuus näyttäytyy selvästi kirkon opin kautta ja on jo tavoitteissa ja sisältöjen otsik-

kotasolla selvästi eksplikoidusti esillä. Uskonoppiin tutustuminen onkin yksi 

keskeisimmistä ortodoksisen uskonnonopetuksen osa-alueista alakoulun opetus-

suunnitelmassa (ks. taulukko 4) 

  
"Oppilas perehtyy… ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteisiin" 

 " Oppilas tutustuu uskonopin peruskysymyksiin" 
 "uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen"  
 (Pops 2004, 137–138) 
 
Alakoulun opetussuunnitelmassa uskonoppia käsitellään samassa sisältöalueessa 

etiikan kanssa. Uskonopilliset sisällöt ovat kuitenkin "uskonoppi ja eettisyyteen 

kasvaminen" sisältöalueessa huomattavasti laajemmin eriteltynä.  

 "Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen 
  – ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena 
  – pelastus ja iankaikkinen elämä 
  – kirkko ja seurakunta 
  – kymmenen käskyn etiikka" 
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  (Pops 2004, 138) 
 
Yläkoulun opetussuunnitelmassa uskonoppi on yhdistetty samaan sisältöalueeseen 

liturgiikan kanssa. Sisältöjä on yläkoulun opetussuunnitelmassa eritelty niukem-

min kuin alakoulun suunnitelmassa ja uskonoppi on mainittu kyseisessä sisältö-

alueessa vain otsikonomaisesti "uskonopin keskeiset kohdat" (Pops 2004, 140). 

Tästä ei käy ilmi onko kyseiset teemat yhdistetty vain opetussuunnitelman laati-

misteknisistä syistä samaan sisältöalueeseen vai onko liturgiikan ja uskonopin 

välille tarkoitus luoda yhteyttä myös opetuksessa. 

Islamin opetussuunnitelmassa opillinen ulottuvuus korostuu etenkin alakou-

lun osalta. Alakoulun oppimistavoitteiden ensimmäisenä tavoitteena on "Oppilas 

tutustuu islamin keskeisiin opillisiin peruspiirteisiin" (Mupops 2006, 24). Keski-

össä ovat käsitys Jumalasta, profeetta Muhammedin asema ja islamin pilarit. 
  

"Oppilas tutustuu islamin keskeisiin opillisiin peruspiirteisiin"  
 
 "Islamin pilarit 
 – uskon pilarit (Arkan Al-Iman) 
 – Islamin pilarit (Arkan Al – Islam) 

– teon sisäinen tarkoitus" 
 (Mupops 2006, 24–25) 

 

Eettinen ja opillinen ulottuvuus näyttäytyvät vahvasti sisäkkäisinä islamin opetus-

suunnitelmassa.  

MAP-kirkon alakoulun opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan vahvasti 

opillisen ulottuvuuden värittämä. 37 % lausumista liittyy opilliseen ulottuvuuteen. 

Ulottuvuus on ehdottomasti merkittävin kategoria MAP-kirkon opetussuunnitel-

massa ja korostuu erityisesti verrattaessa muihin analysoituihin opetussuunnitel-

miin (ks. kuvio 9). Opillinen painotus näkyy erityisen hyvin uskontokohtaisessa 

oppiaineen kuvauksessa, jossa opetuksen lähtökohdaksi määritetään Jeesuksen 

Kristuksen evankeliumi ja tavoitteeksi vanhurskaan elämän merkityksen ymmär-

täminen.   
...keskeisenä pyrkimyksenä on antaa oppilaalle valmiuksia tutustua ja perehtyä taivaalliseen 
Isään, Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen. Tärkeitä ja keskeisiä ovat kaikki hyvään 
elämään tähtäävät opetukset ja oppisisällöt, jotka nojautuvat puhtaaseen Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumiin, sen oppeihin, periaatteisiin ja käytänteisiin. Oppilasta autetaan ymmär-
tämään vanhurskaan elämän merkitys hänelle itselleen, hänen perheensä jäsenille ja 
lähellään eläville sekä tuntemaan iloa uskontonsa mukaisesta elämästä ja sen mukanaan 
tuomista siunauksista. 
(Mupops 2006, 43) 

 

Myös tavoitetasolla oppeihin viitataan yksilöidysti suoraan eikä käytetä kirkon 

oppiin viittaavaa yleisilmaisua kuten esimerkiksi ortodoksisessa opetussuunnitel-
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massa, jossa yhtenä tavoitteena on "tutustua uskonopin peruskysymyksiin". MAP-

kirkon opetussuunnitelmassa tällaista etäännyttämistä ei tehdä vaan opillinen ulot-

tuvuus näyttäytyy suoraan ja eritellysti paikoin hengellisellä kielellä ilmaistuna. 
"Oppilas oppii ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin merkitystä perheessään ja 
omassa jokapäiväisessä elämässä" 

 
"Oppilas oppii viisauden sanasta, kymmenyksistä, pappeudesta ja valtuudesta" 
(Mupops 2006, 43) 

 
"Oppilas omaksuu syventävät tiedot Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, sen merkitykses-
tä ja tarkoituksesta koko ihmiskunnalle." (Mupops 2006, 45) 

 

MAP-kirkon opit perustuvat sen pyhiin kirjoituksiin eli Raamattuun, Mormonin 

kirjaan sekä kirjoihin Oppi ja Liitot ja Kallisarvoinen Helmi (Ketola 2007, 147; 

Davies 2003, 34–36). MAP-kirkon alakoulun opetussuunnitelma on rakennettu 

näiden kirjojen varaan (ks. liite 2). Sisältöalueet on otsikoitu kirjojen mukaan ja 

kussakin sisältöalueessa eritellään varsin yksityiskohtaisesti oppeja, joita on tar-

koitus käsitellä kyseessä olevasta kirjasta. 
"uskonkappaleet" 
"Pyhän hengen kumppanuuden merkitys jokapäiväisessä elämässä" 
"evankeliumin mukaan eläminen" 

  "aikaisempi olemassa olo" 
(Mupops 2006, 43).  

 
Yläkoulun opetussuunnitelma on rakenteellisesti jaoteltu uskonnonopetuksen ylei-

siä tavoitteita seuraten, eikä opillista ainesta ole yhtä paljon kuin alakoulun suun-

nitelmassa (ks. taulukko 4). Opillisia painotuksia löytyy kuitenkin lähes kaikista 

sisältöalueista varsinkin "vanhurskas elämä" ja "kirkon ohjekirjat" sisältöalueista. 

Yläkoulun oppimistavoitteissa MAP-kirkon oppiin syventyminen on ilmaistu 

kahdessa tavoitteista. Tavoitteissa ja sisällöissä opillinen aines jakautuu MAP-

kirkon oppiin perehtymiseen ja Jeesuksen opetusten tuntemiseen. Opillinen, eetti-

nen ja narratiivinen ulottuvuus ovat MAP-kirkon suunnitelmassa vahvasti sisäk-

käisiä. 
"Oppilas omaksuu syventävät tiedot Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, sen merkitykses-
tä ja tarkoituksesta kokoihmiskunnalle." 

 
"Oppilas tuntee uskonnollisen ajattelun peruskäsitteitä ja kirkon opetuksia ja periaatteita" 
(Mupops 2006, 45) 
 

6.4 Narratiivinen ulottuvuus 
Tässä tutkimuksessa narratiiviseksi ulottuvuudeksi kutsutaan uskonnon myyttistä, 

kertomuksellista perinnettä. Smartin (2005, 16–17 ) mukaan kaikki uskomusjär-

jestelmät tuottavat kertomuksia, jotka puolestaan ohjaavat uskonnon opillista, 
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rituaalista ja eettistä ulottuvuutta. Uskonnon narratiivinen ulottuvuus on kaikissa 

analysoitavissa opetussuunnitelman perusteissa merkittävimmin esillä. Tässä nar-

ratiivista ulottuvuutta on tarkasteltu eritellysti seuraavista näkökulmista: pyhät 

kirjoitukset, uskonnon perustajaa ja muita merkittäviä henkilöitä käsittelevä aines 

sekä uskonnon historia. 

Kaikissa analysoitavissa opetussuunnitelman perusteissa narratiivisen ulot-

tuvuuden tavoitteita on alakoulussa eritelty yksityiskohtaisemmin kuin yläkoulus-

sa (ks. taulukko 4). Alakoulun tavoitteissa on myös enemmän variaatiota 

opetussuunnitelmien kesken (ks. liite 5) 
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KUVIO 10.  

Narratiivisen ulottuvuuteen viittaavien lausumien prosentuaaliset jakaumat 

 

 
Raamatun tunteminen ja Raamatun kertomusten kautta oppiminen näkyy evanke-

lisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa selvästi. Etenkin vuosiluokilla 1-5 

Raamatun kertomukset kulkevat koko suunnitelman läpi mukana. Tämän voi näh-

dä heijastavan luterilaista raamattuperiaatetta, jonka mukaan opin tulee pohjautua 

yksin Raamattuun (Ryökäs 2005, 168–169; ks. myös Juntunen 1998, 233–234; 

Luomanen & Luomanen 1998 200–202). Raamatun opiskelulla on ollut kautta 

uskonnonopetuksen historian merkittävä asema evankelisluterilaisen uskonnon 

opetuksessa. Jo 1950-luvulla opetussuunnitelmakomitea kiinnitti huomiota Raa-

matun kertomusten valinnassa niiden kasvatukselliseen arvoon ja siihen, miten ne 

kytkeytyvät ihmisen elämänkysymyksiin. (Pyysiäinen 1982, 31) 
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Raamatun kertomusten kuljettamisen läpi alakoulun opetussuunnitelman voi 

nähdä oppia uskonnosta -tavoitteen valossa. Kuhunkin käsiteltävään teemaan 

haetaan oppilaan oman uskonnon narratiivisesta traditiosta kertomusmateriaalia, 

jota käytetään hyväksi teeman työstämisessä. Käsiteltävistä teemoista opitaan 

uskonnon avulla. (Grimmit 1987, 141; 165; 225; Kallioniemi & Ubani 2008, 315) 

 

 "Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 
 – minun juureni; perheeni ja suvun aroja ja perinteitä 
 – toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus 
 – teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia" 
 (Pops 2004, 134) 

 

Raamattuun tutustumiseen on otsikoitu myös oma sisältöalueensa, mutta siinä 

Raamatun sisältöjä on eritelty varsin vähän verrattuna ortodoksisen tai MAP-

kirkon uskonnon opetussuunnitelmiin. 

 
"Raamatun kertomuksia ja opetuksia 

 – alku- ja patriarkkakertomukset 
– Egyptistä Luvattuun maahan 

 – Jeesuksen elämä ja opetukset, Isä meidän – rukous" 
 (Pops 2004, 134) 

 

Yläkoulun opetussuunnitelmassa yhdeksi oppimistavoitteeksi määritetään Raa-

mattuun perehtyminen inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana. Raamattuun tu-

tustuminen on koottu yläkoulun opetussuunnitelmassa yhden sisältöluokan alle 

kokonaisuudeksi. Raamattua ei yläkoulussa enää tarkastella Raamatun kertomus-

ten kautta vaan opillisesta, kulttuurihistoriallisesta ja eksegeettisestä näkökulmas-

ta. Vanhaa testamenttia tarkastellaan myös juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin 

näkökulmasta ja näin Raamatun opiskeluun on liitetty muihin uskontoihin tutus-

tumista. 

  
"Raamattu 

 – Vanha testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä 
 – Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta 
 – Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä 
 – Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö 
 – Raamatun kulttuurivaikutuksia" 
(Pops 2004, 136) 

 

Ortodoksisen uskonnon alakoulun opetussuunnitelmassa Raamattuun liitetty op-

pimistavoite ilmaistaan astetta vahvemmin kuin evankelisluterilaisen uskonnon 

opetussuunnitelmassa. Tavoitteena on, että oppilas "perehtyy Raamatun kerto-

muksiin, niiden sanomaan ja oppii pohtimaan Raamatusta ja oppilaan omasta 
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elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä" (Pops 2004, 137). Evankelisluterilaisen 

uskonnossa oppimistavoitteena on "tutustua" Uuteen testamenttiin ja Vanhan tes-

tamentin kertomuksiin (Pops 2004, 133)  

Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa Raamattuun tutustuminen on 

selvästi evankelisluterilaista uskontoa sisältölähtöisempää. Raamattuun tutustumi-

nen on koottu sekä ala- että yläkoulussa yhdeksi sisältöalueeksi, johon on eritelty 

varsin laajasti Raamatun kertomuksia ja opetuksia. Ortodoksisen uskonnon ope-

tussuunnitelmassa on jo alakoulun opetuksen sisältöihin sisällytetty eksegeettistä 

näkökulmaa.  
" Raamattu pyhänä kirjana 
– alkukertomukset ja patriarkkakertomukset 
– Egyptistä luvattuun maahan 
– Jeesuksen elämä ja opetukset, Herran rukous 
– evankeliumien kirjoittajat 
– ylösnousemus ja uusi elämä 
– Uuden testamentin ajanhistoria" 
(Pops 2004, 138) 

 
Yläkoulun opetussuunnitelmassa Raamatun kulttuurisen merkityksen tarkastelu 

sekä eksegeettinen lähestyminen on evankelisluterilaisen uskonnon yläkoulun 

suunnitelmaan nähden varsin pienessä osassa. Tämä on huomionarvoista, sillä 

sekä evankelisluterilaisen että ortodoksisen uskonnon yläkoulun tavoitteeksi il-

maistaan Raamattuun perehtyminen "pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana" 

(Pops 2004, 135; 139).  
"Raamattu 
– Raamatun synty ja sisältö 
– Raamattu pyhänä kirjana 
– Profeetat, kuninkaiden aika, psalmit 
– Apostolien teot" 
(Pops 2004, 139) 
 

Kootusti voikin sanoa, että ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelman perusteis-

sa on Raamatun osalta keskitytty pääasiassa Raamatun sisällölliseen erittelyyn. 

Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelman perusteissa Raamatun kerto-

muksilla on alakoulussa usein välineellinen tehtävä pääpainon ollessa käsiteltä-

vässä teemassa. Yläkoulussa Raamattua tarkastellaan eri tieteellisten viitekehysten 

läpi Raamatun kulttuurihistoriaan ja eksegetiikkaan keskittyen. Järjestelmällinen 

Raamatun sisältöihin tutustumisen jää evankelisluterilaisen uskonnon opetussuun-

nitelmissa varsin pieneen asemaan. 

Raamattuun tutustumisen lisäksi narratiivinen ulottuvuus näkyy ortodoksi-

sen uskonnon opetussuunnitelmassa pyhiin ihmisiin ja kirkkohistoriaan tutustumi-

sen kautta. Alakoulun opetussuunnitelmassa pyhiin ihmisiin tutustuminen näkyy 
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myös tavoitteiden ja sisältöjen otsikkotasolla. Opetuksessa on tarkoitus perehtyä 

pyhien ihmisten elämään ja kirkon suuriin opettajiin ja marttyyreihin (Pops 2004, 

137). Ortodoksisessa perinteessä opin nähdään muodostuvan pyhän perimätiedon 

eli tradition kautta. Tradition tärkeitä elementtejä ovat Raamatun pyhät kirjoituk-

set sekä pyhinä pidettyjen kirkkoisien opetukset. Traditio on näin ollen perusta 

jonka pohjalta Raamattu saa merkityksensä. (Metso 2005, 120–121) 

 Myös narratiivinen ulottuvuus liitetään ortodoksisen uskonnon opetussuun-

nitelmassa oppilaan omaan kokemusmaailmaan. Yksi alakoulun keskeisistä sisäl-

löistä on "oman kirkon ja oppilaan oma suojeluspyhä" (Pops 2004, 137). 

Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa viitataan uskonnon keskei-

siin henkilöihin ainoastaan alakoulussa. Alakoulussakaan ei käsitellä muita henki-

löitä kuin Jeesusta, jonka elämään ja opetuksiin tutustumista eritellään sekä 

tavoitteissa että keskeisissä sisällöissä. (Pops 2004, 133–134). 

 Islamin alakoulun opetussuunnitelmassa Koraaniin perehtyminen määrite-

tään keskeiseksi opetuksessa jo vuosiluokkakohtaisessa oppiainekuvauksessa. 

Koraanilla on islamin uskossa luovuttamattoman pyhä asema ja ylin uskonnolli-

nen auktoriteetti. Koraanin katsotaan olevan profeetta Muhammedin välityksellä 

ilmoitettua Jumalan sanaa sellaisenaan. Koraani on alkujaan kirjoitettu arabiaksi 

ja arabian kielisellä Koraanilla onkin erityinen rituaalinen merkitys islamissa. 

Käännöksiä pidetään koraanin tulkintoina (Hämeen-Anttila 2004, 89–96)  

Koraani sisältää itsessään suhteellisen vähän tarkkaa lakitekstiä, mutta se on 

vahvasti yhteydessä sunnaan, joka tarjoaa tarkempia ohjeita Muhammedin esi-

merkillisen  elämän  kautta.  Sunna  on  perimätietoa,  jota  kirjoitettiin  suullisesta  

muodosta kirjalliseen 700-luvulta lähtien. (Hämeen-Anttila 2004, 97–100; Perho 

1998, 164) Islamin kirjalliseen traditioon kuuluu myös hadithit, joihin on koottu 

profeetta Muhammedin elämään liittyviä tarinoita. Haditheissa on paljon yksityis-

kohtaista lakitekstiä, mutta niitä ei pidetä samalla tavoin Jumalallisena ilmoituk-

sena kuin Koraanin tekstiä. (Hämeen-Anttila 2004, 97–100, 137)  

Koraaniin ja sunnaan tutustuminen on alakoulun opetussuunnitelmassa eri-

telty omiksi sisältöluokikseen "Koraanin opetuksiin tutustuminen" sekä "Profeetta 

Muhammedin esimerkki (Al- Sunnah)" (Mupops 2006, 25). Koraaniin tutustutaan 

pyhän kirjana ja sieltä keskitytään Salat-rukouksen suorittamisessa käytettyihin 

lyhyihin Koraanin lukuihin (suurat). Perimätiedossa keskeisessä asemassa on is-

lamin alkuvaiheisiin ja Muhammedin ja hänen perheensä vaiheisiin tutustuminen. 

Näitä tavoitteita on eritelty laajasti myös oppimistavoitteissa. 
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 "Oppilas  

– perehtyy Koraanin lyhyihin lukuihin (suurat) 
 – perehtyy profeettojen elämään 

– perehtyy profeetta Muhammedin perimätietoon (hadith) 
– perehtyy profeetta Muhammedin luonteeseen 
... " (Mupops 2006, 25) 

 

Profeetta Muhammedin luonteeseen viittaamisella tarkoitettaneen Muhammedin 

asemaa islamin tärkeimpänä profeettana ja muslimien esikuvana. Islam on kuiten-

kin ehdottoman yksijumalainen uskonto, eikä Muhammedia palvota tai rukoilla. 

(Hallenberg 1992, 50). Tässä narratiivinen ulottuvuus linkittyy opilliseen ulottu-

vuuteen. 

 Yläkoulun opetussuunnitelmassa Koraani ja sunna ovat selvästi pienemmäs-

sä asemassa ja tavoitteet ja sisällöt on esitetty laajemmilla yleisotsikoilla. 
 "Koraani ja profeetta Muhammedin opetukset 
 – Koraani pyhänä kirjana 

– Koraanin keskeisiä opetuksia tutustumalla erilaisiin lukuihin (suurat sekä niiden sisällöl-
listä pohdintaa) 
– islamin laki (Sharia), erityisesti perhe- ja yhteiskuntaelämässä 
– rukous " 
(Mupops 2006, 27) 

 

Koraani ymmärretään islamissa puhtaana Jumalan sanana sellaisenaan (Hämeen-

Anttila 2004, 89–90). Tästä syystä evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunni-

telmassa esiintyvä lähestyminen Raamattuun myös inhimillisenä kirjakokoelmana 

ja kulttuurihistoriallisesta ja eksegeettisestä näkökulmasta ei islam uskonnon ope-

tuksessa olisi mahdollista (Pops 2004, 26).  

MAP-kirkon alakoulun suunnitelmassa ilmaistaan kahdessa erillisessä ta-

voitteessa pyrkimystä siihen, että oppilas "oppii käyttämään" ja "hyödyntämään" 

pyhien kirjojen antia (Mupops 2006, 43). Tämän voi nähdä selvästi syvällisempä-

nä tavoitteena kuin muiden analysoitavien uskontojen pyhiin kirjoituksiin "tutus-

tumisen" ja "perehtymisen". MAP-kirkon opetussuunnitelmassa luodaan vahva 

suhde oppilaan ja pyhien kirjoitusten välille painottamalla kirjoitusten merkitystä 

oppilaan elämässä ja lukemalla oppilas sisäpuoliseksi käyttämällä ilmaisua "... 

kirkkomme oppikirjojen antia". Pyhien kirjoitusten opetukset läpileikkaavat 

MAP-kirkon alakoulun opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä jo otsikkotasolla. 

Suunnitelma on rakennettu pyhien kirjojen varaan niin, että kunkin kirjan kerto-

muksia ja tarinoita käsitellään omassa sisältöluokassaan (ks. liite 2).  

Alakoulun sisältöjä tarkasteltaessa oppiaineenkuvausten ja opetuksen tavoit-

teiden valossa voikin nähdä, että MAP-kirkon uskonnonopetuksen päämääränä 
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alakoulussa on kirkon opillisiin periaatteisiin ja tradition perehdyttäminen pyhien 

kirjoitusten kautta. Tavoitteista ja sisällöistä tulee sellainen mielikuva, että kirkon 

pyhät kirjoitukset toimivat sellaisenaan uskonnonopetuksen oppikirjoina. Pyhien 

kirjoitusten tarinoita ja oppeja on sisältöluokissa eritelty laajasti. Esimerkiksi 

Raamatun sisältöjä on eritelty huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin evanke-

lisluterilaisen tai ortodoksisen uskonnon suunnitelmissa. Sisältöjen tuntemista ja 

keskeisten asioiden merkityksen ymmärtämistä korostetaan. 
"Raamatun ja Kallisarvoisen Helmen kertomuksia ja opetuksia 
– luomiskertomus ja Jumalan omaisuuskansa 
– patriarkat ja kertomus Joosefista 
– Mooses, Jumalan valitsema johtaja 
– Egyptistä luvattuun maahan 
– profeettojen opetukset ja ennustukset Jeesuksesta 
– 4 evankeliumia 
– Jeesuksen opetukset ja Hänen esimerkkinsä 
– Pyhän hengen kumppanuuden merkitys jokapäiväisessä elämässä 
– henkilökohtaisen rukouksen merkitys" 
(Mupops 2006, 44) 

 

Evankelisluterilaisen, ortodoksisen ja islam uskonnon opetussuunnitelmissa käsi-

tellään yläkoulussa uskonnon historiaa. Sekä ortodoksisen että evankelisluterilai-

sen uskonnon suunnitelmissa historiallinen tarkastelu lähtee yleisesti kristinuskon 

synnystä ja kehityksestä käsin tarkentaen näkökulmaa oman kirkkokunnan histo-

riaan (ks. liite 5).  

Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa yleisen kirkkohistorian sisäl-

töluokkaan on yhdistetty myös "Suomen uskonnollisen tilanteen kehittyminen" 

(Pops 2004, 139).  Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa on Suo-

men näkökulma erotettu omaksi sisältöalueekseen otsikolla "Suomalainen katso-

musperinne". Tähän on listattu Suomen kirkkohistorian pääkohtia muinaisuskosta 

uskonpuhdistukseen. Samanlainen sisältöluokka ja Suomen kirkkohistoriaan tu-

tustuminen on liitetty myös Islam uskonnon opetussuunnitelmaan. MAP-kirkon 

opetussuunnitelmasta tällainen tarkastelu puuttuu ja omankin kirkon historiaan 

viitataan vain yhdessä sisällöistä (ks. liite 3). Suomalaiseen katsomusperinteeseen 

viitataan maailmanuskontojen yhteydessä, jossa yksi sisällöistä on "yleiskuva 

Suomessa toimivista kristillisistä kirkoista ja yhteisöistä" (Mupops 2006, 45).  

 

6.6. Eettinen ulottuvuus 
Smartin (2005, 19) mukaan säännöstöä, jonka jokin traditio sisällyttää järjestel-

määnsä voidaan kutsua uskonnon eettiseksi ulottuvuudeksi. Etiikan opiskelu kuu-
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luu suomalaisessa koulujärjestelmässä uskonnonopetuksen piriin. Esimerkiksi 

vuonna 1968 käytiin laajaa keskustelua etiikan opetuksen järjestämisestä uskon-

nonopetuksesta erillisen oppiaineen puitteissa, mutta suunniteltuja muutoksia ei 

kuitenkaan toteutettu (Pyysiäinen 1982, 41; Saine 2000, 125). Etiikan opiskelu on 

merkittävässä asemassa kaikissa analysoitavissa opetussuunnitelmissa sekä ala-

koulun että yläkoulun opetussuunnitelmissa. Etiikan opiskeluun viitataan uskon-

tokohtaisissa oppiainekuvauksissa ja ne ovat isossa osassa opetuksen tavoitteissa 

ja sisällöissä.  

Nykyisissä uskonnon opetussuunnitelmissa on huomattavissa kahdenlaisia 

eettisten kysymysten tarkasteluun tähtääviä tavoitteita ja sisältöjä. Osassa tavoit-

teista ja sisällöistä tarkastellaan etiikkaa oman uskonnon viitekehyksestä käsin. 

Osassa lähestytään eettisiä kysymyksiä yleisen etiikan kannalta. Kuten kuviosta 

11 voi nähdä, se kuinka suurelta osin etiikan opiskelu liitetään oman uskonnon 

näkökulmaan, vaihtelee merkittävästi(ks. kuvio 11). 
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KUVIO 11.  

Eettiseen ulottuvuuteen viittaamien lausumien prosentuaaliset jakaumat jaoteltuna 

oman uskonnon viitekehyksen kautta ilmaistuihin ja muihin lausumiin. 

 
 

   
Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa etiikan kysymyksiä tarkas-

tellaan kristillisen etiikan ja ihmiskäsityksen kautta. Tässä oman uskonnon näkö-

kulmaa ei rajata luterilaisuuteen. Etiikan kysymyksiä käsitellään myös Raamatun 

eettisten perusteiden kuten rakkauden kaksoiskäskyn, Vuorisaarnan ja Jeesuksen 

vertausten pohjalta. Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa etiikkaa 
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lähestytään muita uskontoja selvästi enemmän myös yleisestä näkökulmasta (ks. 

kuvio 11).  
 
"Ihminen eettisenä olentona 
– eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen 
– kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen 
– ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana 
– kristillisen etiikan peruspainotukset kuten profeettojen sanoma, Jeesuksen Vuorisaarna ja 
vertaukset."  
(Pops 2004, 134) 

 

Etiikan käsittelyn yleisellä tasolla voi nähdä olevan linjassa klassisen kristillisen 

moraalikäsityksen kanssa. Hallamaan (1998, 98–99) mukaan kristillisessä etiikas-

sa moraalisten kysymysten käsittely tapahtuu nimenomaan luomisessa ihmiselle 

annetun järjen avulla, eikä kristityillä ole omaa erityistä moraalia. Hallamaa huo-

mauttaa myös Raamatun merkityksestä reformoidussa etiikassa. Lausuman "kris-

tillisen etiikan peruspainotukset kuten profeettojen sanoma, Jeesuksen 

Vuorisaarna ja vertaukset" (Pops 2004, 134) voi nähdä viittaavan enemmänkin 

luterilaiseen kuin kristilliseen etiikkaan.  

Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa etiikan opiskelu on liitetty 

huomattavasti evankelisluterilaisen uskonnon suunnitelmaa selvemmin ortodoksi-

seen uskoon (ks. kuvio 11). Alakoulun oppimistavoitteissa etiikka liitetään Raa-

matun opiskeluun ja keskeisissä sisällöissä uskonopin yhteyteen (Pops 2004, 138). 

"Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen" -sisältöalueessa uskonoppi on kuitenkin 

eettisiä kysymyksiä selvästi vahvemmin läsnä. Ainoastaan kohdassa ”kymmenen 

käskyn etiikka”, eettisyyteen kasvaminen on suoraan tuotu esiin. Muuten eettistä 

ulottuvuutta on mahdollisesti tarkoitus käsitellä uskonopin sisältöjen, kuten ”ih-

minen Jumalan kuvana ja kaltaisena” ja ”pelastus ja iankaikkinen elämä”, kautta. 

Etiikan sisältöjen käsittely uskonopin yhteydessä on hyvä esimerkki siitä, että 

ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelman perusteissa ortodoksisen kirkon it-

seymmärrys toimii opetuksen lähtökohtana.  

Eettisiä teemoja käsitellään pääasiassa ortodoksisesta näkökulmasta. Ylä-

koulun opetussuunnitelmassa etiikan opiskeluun on liitetty myös yksi sisältö, joka 

on tulkittavissa yleisen etiikan viitekehyksestä. 
"eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen" 
(Pops 2004, 140) 

 

Islam uskonnon opetussuunnitelmassa etiikan opiskelun tavoitteita ja sisältöjä on 

eritelty laajimmin muihin analysoitaviin opetussuunnitelmiin nähden (ks. kuvio 

11). Etiikan opiskelu on etenkin alakoulun suunnitelmassa liitetty Islamin opilli-
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siin painotuksiin. Alakoulun suunnitelmassa on omassa sisältöluokassaan eritelty 

yksityiskohtaisesti eri teemoja. Etiikan teemat tulevat esiin myös muissa sisältö-

alueissa kuten islamin pilareita käsiteltäessä. Yksilön henkilökohtainen eettinen 

vastuu omista teoista ja elämänvalinnoista on olennainen osa islamin oppia (Hal-

lenberg 1998, 50). 
 
"Eettisyyteen kasvaminen 
– ymmärrys ja tieto Jumalan lahjana 
– islamin käyttäytymistavat (Al-Akhlaq Al-Islami) 
– käsitys oikeasta ja väärästä 
– vastuullisuus 
– rehellisyys 
– toisten huomioon ottamine, vanhempien kunnioittaminen, köyhien ja heikkojen auttami-

nen 
– vieraanvaraisuus, vihan ja suuttumuksen tunteiden hallitseminen, oppimisen kunnioitta-
minen" (Mupops 2006, 25).  

  

Islamin yläkoulun opetussuunnitelmassa voi etiikan osalta nähdä opetussuunni-

telman laatijoiden pyrkimyksen mukailla evankelisluterilaisen uskonnon opetus-

suunnitelmaa. Etiikan sisältöalueet ovat näissä lähes identtiset. Omaan uskontoon 

viittaavissa sisällöissä, kristinuskoon liittyvät termit on vain korvattu Islamin vas-

taavilla termeillä.  
 "Ihminen eettisenä olentona 
 – islamilaisen etiikan peruspainotukset 
 – islamilainen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen 
 – eettisten normien periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen 
 – ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana" 
 (Mupops 2006, 27) 
 

Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa ei ole yhtä vahvaa yhtäläisyyttä, 

vaikka osittain samoja teemoja käsitelläänkin. Näin vahvan mukautumisen voi 

problematisoida uskonnon oman itseymmärryksen valossa, sillä luterilainen nä-

kemys etiikasta poikkeaa islamin näkemyksestä. Etiikka on islamin uskossa mer-

kittävä osa uskonoppia. Teemojen irrottaminen Jumalallisesta yhteydestä ei nähdä 

auttavan moraalista kehitystä. Sen katsotaan vievän kauemmaksi islamista ja Ju-

malan suuruuden ymmärtämisestä. Näin ollen etiikan opetukselle asetettuja seku-

laareja tavoitteita voi olla vaikea hyväksyä. (Zaki 1982, 34–35)  

Opetussuunnitelmien yleisen etiikan kautta ilmaistut sisällöt eivät kuiten-

kaan välttämättä sido opettajaa opetustilanteessa. Vaikka opettajan tarkoitus olisi-

kin seurata opetussuunnitelmaa, hän saattaa omasta viitekehyksestään käsin 

tulkita yleisesti ilmaistut tavoitteet oman uskonnon näkökulmasta. Lukion islamin 

uskonnon etiikan kurssilla tehdyn havainnointi tutkimuksessa ilmeni, että opettaja 
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ei ollut halukas keskustelemaan uskontotunnilla muista kuin islamiin liittyvistä 

asioista (Rissanen 2008, 113) 

MAP-kirkon opetussuunnitelmassa eettinen ulottuvuus näkyy vahvasti jo 

oppiaineen kuvauksessa. Etiikan kysymykset näyttäytyvät map-kirkon suunnitel-

massa lähes ainoastaan oman kirkon näkökulmasta käsin ja ilmaisuissa on käytet-

ty varsin hengellistä kieltä (ks. kuvio 11).  
 
" Oppilasta autetaan ymmärtämään vanhurskaan elämän merkitys hänelle itselleen, hänen perheensä 
jäsenille ja lähellään eläville sekä tuntemaan iloa uskontonsa mukaisesta elämästä ja sen mukanaan 
tuomista siunauksista. " (Mupops 2006, 43) 

 

Opetuksen tavoitteissa ei etiikan teemoja olla eksplikoitu omasta uskonnosta kä-

sin, mutta oppiaineen kuvauksen ja opetuksen sisältöjen valossa voitaneen nähdä 

kysymyksen olevan vain ilmaisullisesta seikasta. Alakoulun opetuksen sisällöissä 

"Eettisyyteen kasvaminen" otsikoidussa sisältöalueessa käsitellään evankeliumin 

mukaan elämistä, hyvän ja pahan tiedostamista kultaisen säännön kautta sekä 

kymmentä käskyä (Mupops 2006, 45). Yläkoulussa etiikan teemat on kerätty 

"Vanhurskas elämä" otsikon alle. Tässä sisältöalueessa viitataan viisauden sanaan, 

joka on Oppi ja Liitot – kirjan erillinen osa. Viisauden sanassa esitellään terveen 

elämäntavan periaatteet (Ketola 2007, 149).  
"Vanhurskas elämä 
– Jeesuksen opetusten syventely 
– lähimmäiseni Jeesuksen opetusten valossa 
– nuoren ihmisen haasteellinen elämä nyky-yhteiskunnassa 
– terveet elämäntavat, raittius ja siveellisyys; viisauden sana 
– kymmenykset 
– sukuni pelastaja; sukututkimus ja temppelityö" 
(Mupops 2006, 46) 

 

Oman uskonnon moraaliopetusten lisäksi eettiset teemat näkyvät oppiainekuvauk-

sien kasvatuksellisissa päämäärissä, jotka voi nähdä olevan selvästi MAP-kirkon 

arvolähtökohdista käsin ilmaistuja. Opetuksen pyrkimyksenä nähdään esimerkiksi 

"kasvattamaan lapsista hyvin käyttäytyviä, toiset huomioonottavia, auttavaisia ja 

lähimmäisiään rakastavia persoonia, jotka arvostavat kotia ja perhettä suomalaisen 

yhteiskunnan perusyksikkönä." (Mupops 2006, 43) 

6.7 Uskonnon ulottuvuuksien painotukset uskonnon ope-
tussuunnitelmissa 
Tässä luvussa kootaan yhteen eri ulottuvuuksien painotuksia eri uskontojen ope-

tussuunnitelmissa. Taulukossa 5 on opetussuunnitelmien keskinäisen vertailun 

helpottamiseksi ja eri ulottuvuuksien painotusten havainnollistamiseksi koottu 

prosentuaaliset jakaumat eri ulottuvuuksiin viittaavista lausumista (jakaumien 
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frekvenssit löytyvät taulukosta 4). Kunkin uskonnon kohdalla merkittävimmät 

ulottuvuudet on vahvennettu. 

 

TAULUKKO 5. 

Ulottuvuuksien prosentuaaliset jakaumat eri uskontojen opetussuunnitelmien pe-

rusteissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa omaa uskontoa käsitellään 

merkittävimmin narratiivisen, eettisen ja instituution ulottuvuuksien kautta.  27 % 

(n= 19/70) lausumista viittaa narratiiviseen ulottuvuuteen. Alakoulun suunnitel-

massa Raamatun kertomukset ja Jeesuksen elämään ja opetuksiin tutustuminen 

läpäisee oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt. Tämän voi nähdä heijastavan pro-

testanttisten kirkkojen niin kutsuttua raamattuperiaatetta, kaiken opin tulee perus-

tus Raamattuun (Ryökäs 2005, 168–169). Yläkoulussa keskitytään Raamatun 

kulttuurisen merkityksen tarkasteluun ja kirkon historiaan.   

Merkittävässä osassa on myös etiikan opiskelu (21 % n=15/70), josta suurin 

osa (13 %) on kuitenkin uskonnollisesta viitekehyksestä irrallaan ilmaistu (ks. 

kuvio 11). Etiikan käsittely kristinuskon kautta tapahtuu Raamatun kertomusten ja 

opetusten välityksellä ja eettinen ulottuvuus onkin vuorovaikutuksessa narratiivi-

seen ja opilliseen ulottuvuuteen.  

Verrattuna islamin ja MAP-kirkon uskonnon opetussuunnitelmiin instituuti-

on ulottuvuus on evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa merkittä-

vässä asemassa (13 %, n=9/70 ). Instituution ulottuvuudessa viitataan luterilaiseen 

kirkkoon, mutta huomioidaan myös ekumenia. Instituution ulottuvuuden verrat-

tain vahvan painotuksen voi ymmärtää evankelisluterilaisen kirkon enemmistösta-

tuksesta käsin. Toisaalta uskonnon institutionaalinen puoli painottuu vahvasti 

 ev.lut. ort. islam MAP 
Instituution 
ulottuvuus 

13 % 12 % 6 % 8 % 

Rituaalinen 
ulottuvuus 

11 % 22 % 7 % 8 % 

Opillinen 
ulottuvuus 

10 % 17 % 15 % 37 % 
Narratiivinen 
ulottuvuus 

27 % 28 % 20 % 26 % 
Eettinen 
ulottuvuus 

21 % 17 % 22 % 21 % 
Lausumia 
yhteensä 

70 69 85 76 



 86 

muutenkin pohjoismaisessa kristillisyydessä ja sitä onkin kuvattu ilmaisulla "us-

komista kirkkoon kuulumiseen" (Bäckström 1993). Uskonnon opillista ja rituaa-

lista puolta ei ole evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa eritelty 

paljoa vaan niihin on viitattu lähinnä kootusti ja otsikonomaisesti.   

Ortodoksisessa opetussuunnitelmassa uskonnon ulottuvuuksien painottumi-

sen voi nähdä heijastavan ortodoksista itseymmärrystä uskonnosta. Keskeisessä 

asemassa ovat narratiivinen ja rituaalinen ulottuvuus. Narratiivinen ulottuvuus 

käsittää pääasiassa Raamattuun ja kirkon traditioon tutustumista sekä ortodoksisen 

kirkon historiaa. Liturginen elämä on ortodoksikristillisyydessä erityisen keskei-

sessä asemassa, mikä selittää rituaalisen ulottuvuuden painotuksen (22 %, 

n=15/69). Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmassa luodaan vahva yhteys 

etiikan ja uskonopin opiskelulle. Etiikkaa käsitellään lähes ainoastaan ortodoksi-

sen etiikan kautta. Myös ortodoksisen uskonnon suunnitelmassa uskonnon insti-

tuution ulottuvuudella on islamiin ja MAP-kirkkoon verrattuna merkittävä asema 

(12 %, n=8/69). Ortodoksisella kirkolla on Suomessa pitkä historia ja vakiintunut 

asema toisena kansankirkkona, jonka voi nähdä selittävän painotusta. 

Islam uskonnon opetussuunnitelman perusteissa eettinen ulottuvuus on hal-

litsevassa asemassa (22 %, n= 19/85). Eettisiä teemoja käsitellään pääasiassa is-

lamin uskon näkökulmasta ja eettinen ulottuvuus on vahvasti limittäinen opillisen 

ulottuvuuden kanssa.  Islam uskonnon opetussuunnitelmassa merkittävässä ase-

massa on myös narratiivinen ulottuvuus (20 % n= 19/85), jossa käsitellään Koraa-

nia, profeetta Muhammedia ja islamin historiaa.    

 Instituution ulottuvuuden asema islam uskonnon suunnitelmassa on varsin 

marginaalinen (6 % n=5/85). Islam on Suomessa vähemmistöuskonnon asemassa 

ja nykyisessä laajuudessaan se on vielä varsin uusi uskonto Suomen uskonnolli-

sessa kentässä. Myös rituaalinen ulottuvuus jää islam-uskonnon opetussuunnitel-

massa pieneen asemaan. Islam uskonnon oppilasryhmät ovat kulttuuritaustaltaan 

ja uskonnon instituution näkökulmasta usein hyvin heterogeenisiä. Suomessa on 

yli 20 eri islamilaista yhdyskuntaa ja suurin osa islam uskonnon oppilaista ei kuu-

lu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan (Sakaranaho 2006, 323 ). Tämän voi 

nähdä vaikuttavan rituaalisen ja instituution ulottuvuuden käsittelyn vähäisyyteen. 

Juhlaperinne on usein vahvasti kulttuurisidonnaista. Islam uskonnossa keskitytään 

kuitenkin selvärajaisesti kaikkien muslimien yhteiseen, jaettuun ainekseen, eikä 

eri suuntauksien tai kulttuuritraditioiden tapoihin juurikaan perehdytä (Lempinen 

2002, 68, 93; Rissanen 2008, 49 ). Rituaalisen ulottuvuuden osalta islam uskon-
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non opetussuunnitelmassa keskitytäänkin opilliselta pohjalta nousevaan, kaikkia 

muslimeja yhdistävään ainekseen: rukoukseen, paastoon ja uskonnon suurimpiin 

juhliin.  

MAP-kirkon uskonnon opetussuunnitelma keskittyy opillisen ulottuvuuden 

ympärille (37 % n= 28/76). MAP-kirkon oppia käsitellään kirkon pyhien kirjoitus-

ten kautta. Eettinen ulottuvuus on myös merkittävässä asemassa (21 % n=16/76). 

Eettisiä teemoja käsitellään ainoastaan oman uskonnon näkökulmasta ja voikin 

sanoa, että MAP-kirkon uskonnon opetussuunnitelmassa eettinen ja narratiivinen 

ulottuvuus ovat lähes sisäkkäisiä opillisen ulottuvuuden kanssa.  

Instituution ja rituaalin ulottuvuudet ovat MAP-kirkon opetussuunnitelmas-

sa marginaalisessa asemassa. Myös rituaalisen ulottuvuuden käsittelyssä on myös 

vahvasti opillinen painotus. Esimerkiksi kastetta ja rukousta lähestytään etupäässä 

opilliselta kannalta eikä niinkään yhteisön rituaalisena traditiona. Rituaalisen ulot-

tuvuuden vähäinen esiintyminen opetussuunnitelmassa ei selity MAP-kirkon elä-

mästä ja itseymmärryksestä käsin sillä temppelissä suoritettavilla rituaaleilla on 

MAP-kirkossa hyvin suuri merkitys (Ketola 2007, 150).  
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7. DISKUSSIO 

7.1 Mikä oppilaan oma uskonto? 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaan oman uskonnon ilmenemistä perusope-

tuksen uskonnon opetussuunnitelman perusteissa. Analyysin kohteeksi valittiin 

uskonnon opetussuunnitelman kaikille uskontosidonnaisille ryhmille yhteinen osa 

sekä evankelisluterilaisen, ortodoksisen, islamin ja MAP-kirkon uskonnon opetus-

suunnitelman perusteet. Oman uskonnon ilmenemistä lähestyttiin sekä valittujen 

opetussuunnitelmien kokonaisuuden näkökulmasta että keskittyen niihin ulottu-

vuuksiin, joiden kautta omaa uskontoa uskontokohtaisissa opetussuunnitelmissa 

käsitellään. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koski uskonnon ilmenemistä kaikille us-

kontosidonnaisille ryhmille yhteisessä osassa. Tuloksien perusteella Suomessa 

annettavan uskonnonopetuksen kuvaaminen luonteeltaan "oman uskonnon ope-

tukseksi" näyttäytyy ristiriitaisena. Kaikille uskontosidonnaisille ryhmille yhtei-

sessä opetussuunnitelman osassa oma uskonto ei ilmene opetuksen lähtökohtana 

tai sen tunteminen yksiselitteisenä opetuksen päämääränä. Uskonnonopetuksen 

tavoitteena on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Tähän kuuluu 

oman uskonnon tuntemisen lisäksi muun muassa uskonnon ymmärtäminen kult-

tuurisena ilmiönä sekä tutustuminen muihin uskontoihin. Omaan uskontoon tutus-

tuminen ilmaistaan vain yhtenä opetuksen tavoitteista, jota ei erityisesti korosteta 

opetuksen muihin tavoitteisiin nähden. 

Toisen tutkimuskysymyksen osalta omaa uskontoa tarkasteltiin evankelislu-

terilaisen, ortodoksisen, islamin ja MAP-kirkon uskonnon opetussuunnitelman 

perusteissa opetuksen päämäärän tasolla sekä oppimistavoitteissa ja keskeisissä 

sisällöissä. Eri uskonnoissa oma uskonto on hyvin erilaisessa asemassa opetus-

suunnitelman kokonaisuudessa. Kuvioon 12 on koottu analyysin keskeiset tulok-

set. 

 



 89 

 
KUVIO 12. Oman uskonnon erilaisia ilmenemistapoja uskonnon opetussuunni-

telman perusteissa 

 

Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa omaan uskontoon tutustu-

minen hahmottuu luterilaisen kirkon ohessa yleiskristillisyyden kautta. Omaan 

uskontoon tutustuminen ei kuitenkaan ole opetuksen päämäärä vaan väline us-

konnon ilmiötason ymmärtämisessä ja uskonnosta oppimisessa (ks. kuvio 12). 

Tämä viittaa tavoitteiden "oppia uskontoa" ja "oppia uskonnosta" erottamiseen. 

Uskonto, jota opitaan, hahmottuu uskontofenomenologisesta näkökulmasta, ja 

kristinusko toimii oppilaalle tuttuna esimerkkinä uskontoilmiöstä. Toisaalta omal-

la uskonnolla on välineellinen arvo opittaessa uskonnosta. Oman uskonnon viite-

kehystä käytetään hyväksi uskonnosta opittaessa, mutta se ei ole määrittämässä 

käsiteltäviä teemoja ja opetuksen lähtökohtia (ks. esim. Maybury & Teece 2005, 

185–186). 

Kaikkien vähemmistöuskontojen opetussuunnitelmissa omaan uskontoon tu-

tustuminen toimii opetuksen päämääränä. Oppimistavoitteet ja sisällöt ovat orto-

doksisen ja MAP-kirkon uskonnon suunnitelmissa linjassa tämän päämäärän 

kanssa. Tavoitteissa ja sisällöissä on verrattain vähän omaan uskontoon liittymä-

töntä ainesta, ja kaikille uskontosidonnaisille ryhmille yhteisen osan paikoin var-

OPPILAAN OMA 
USKONTO 

päämääränä 
välineenä 

ymmärtää 
uskontoa 
ilmiönä 

oppia uskon-
nosta 

juridisesta 
näkökulmasta 

kulttuurisesta 
näkökulmasta 

identiteetin 
näkökulmasta 

individualisoituneen 
uskonnollisuuden 
kautta 

oman uskon-
nollisen 
viiteryhmän 
kautta 
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sin yleisellä tasolla ilmaistuja ohjeita onkin tulkittu lähes poikkeuksetta oman 

uskonnon näkökulmasta. 

Myös islamin opetussuunnitelmassa oma uskonto on selvästi artikuloitu 

opetuksen päämäärässä. Oppimistavoitteista ja keskeisistä sisällöistä on kuitenkin 

paljon evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmaa mukailevaa ainesta, 

joka ei ole täysin linjassa opetuksen päämäärän kanssa. Islamin vuoden 1994 ope-

tussuunnitelman perusteisiin ja ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelman perus-

teisiin verrattaessa voidaan kysyä, missä määrin evankelisluterilaisen uskonnon 

opetussuunnitelmasta lainatut ratkaisut palvelevat islamin itseymmärrystä. Vuo-

den 1994 islamin opetussuunnitelman perusteet ovat hyvin lähellä ortodoksisen 

uskonnon opetussuunnitelman perusteita, ja niissä korostuu muidenkin pienryh-

mäisten uskontojen tavoin teologisesti tunnustukselliset tavoitteet. Nykyisten ope-

tussuunnitelman perusteiden kohdalla ero ortodoksisen ja islamin 

opetussuunnitelman välillä on selvä. Islamin opetussuunnitelmaa on muutettu 

selvästi lähemmäs enemmistöopetusta. (ks. Pyysiäinen 2000). 

Vuonna 2003 uskonnonopetuksen järjestämiseen tehdyt muutokset tekivät 

evankelisluterilaisessa uskonnonopetuksessa jo pitkään vallinneet käytännöt nor-

meiksi myös muille uskonnoille. Tämän voi kuitenkin nähdä ongelmallisena vä-

hemmistöasemassa olevien uskontojen itseymmärryksen kannalta (Sakaranaho 

2006, 344). Sakaranahon (2006,344) mukaan tällainen normaaliuden paine koh-

distuu islamiin ja muihin ei-kristillisperäisiin uskontoihin vahvemmin kuin esi-

merkiksi ortodoksiseen ja katoliseen uskonnonopetukseen. Tämän tutkimuksen 

tulokset tukevat Sakaranahon havaintoja. Ortodoksisen uskonnon opetussuunni-

telmaan tehdyt muutokset ovat verrattain pienempiä. Suunnitelma piirtyy opetuk-

sen päämäärän, tavoitteiden ja sisällöllisen rakenteen tasolla vahvasti 

ortodoksisesta itseymmärryksestä käsin. 

MAP-kirkon uskonnon opetussuunnitelman kohdalla voidaan yhä puhua 

oman uskonnon ilmenemisestä teologisesti tunnustuksellisesta näkökulmasta. 

Opetussuunnitelmassa käytetään hengellistä kieltä ja oppilas ymmärretään MAP-

kirkkoon sitoutuneen jäsenen näkökulmasta. Opetuksen päämäärä, tavoitteet ja 

keskeiset sisällöt liittyvät vahvasti MAP-kirkon omaan tunnustukselliseen uskon-

nonopetukseen. Muuhun kuin omaan uskontoon perehtymiseen tähtääviä tavoittei-

ta ja sisältöjä ei alakoulun opetussuunnitelmassa juurikaan ole. Yläkoulun 

opetussuunnitelma on selkeämmin samanoloinen muiden analysoitujen opetus-
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suunnitelmien kanssa, vaikka omaan uskontoon tutustuminen korostuukin selväs-

ti. 

Oma uskonto ilmenee opetussuunnitelman perusteissa myös suhteessa oppi-

laaseen. Uskontoa voi tulosten perusteella hahmottaa ”oppilaan omana uskonto-

na” juridisesta, kulttuurisesta ja identiteetin näkökulmasta (ks. kuvio 12). 

Käsitteillä on liittymäkohta Kähkösen (1976) muotoilemaan malliin juridisesta, 

pedagogisesta ja teologisesta tunnustuksellisuudesta. Kähkösen mallissa tarkastelu 

keskittyy etenkin teologisen tunnustuksellisuuden osalta uskontoon ja sen tunnus-

tuksellisuuteen. Tässä näkökulma on lakitasolla tapahtuneen muutoksen mukaan 

kohdistettu uskonnon olemuksen sijaan oppilaaseen ja hänen näkökulmaansa. 

Oma uskonto määrittyy opetussuunnitelmissa juridisesta näkökulmasta 

Suomessa käytössä olevan eriytetyn uskonnonopetuksen mallin pohjalta. Opetus-

suunnitelmat ovat uskontokuntakohtaisia, ja oppilas osallistuu oman uskonnon 

opetukseen tiettyyn uskontokuntaan kuulumisen perusteella. Oppilaan oma uskon-

to määrittyy kulttuurisesta näkökulmasta siitä käsin, millainen uskonnollinen kult-

tuuri opetussuunnitelmissa nähdään oppilaan kulttuurisena viitekehyksenä. Tämän 

taustalla on opetussuunnitelman yleisellä tasolla ilmaistu kulttuurikasvatuksen 

pyrkimys (Pops 2004, 5; 133). Uskonnonopetuksen merkitys nähdään kulttuurisen 

lukutaidon kautta. 

Oppilaan identiteetin tukeminen nähdään pedagogisessa keskustelussa kas-

vatuksen merkittävänä tavoitteena postmodernissa yhteiskunnassa (kts. esim. 

Norbert 2001). Pyrkimys näkyy selvästi myös uskonnon opetussuunnitelmissa. Eri 

uskontojen opetussuunnitelmissa voidaan kuitenkin nähdä ero sen suhteen, mistä 

identiteetin tukemisen reunaehdot ammennetaan. Evankelisluterilaisen uskonnon 

opetussuunnitelmassa oppilaan omaa uskontoa ei identiteetin näkökulmasta mää-

ritetä kristinuskon kautta. Sen sijaan tämä jätetään avoimeksi ja oppilaan oman 

määrittämisen varaan. Tässä näkyvät individualisoituneen uskonnollisuuden läh-

tökohdat (Schweitser 2007, 89 ). 

Ortodoksisen, islamin ja MAP-kirkon uskonnon opetussuunnitelmissa oppi-

laan oma uskonto määritetään sitä vastoin lähtökohtaisesti juridisessa ja kulttuuri-

sessa mielessä oppilaan omaksi uskonnoksi. Juridinen ja kulttuurinen näkökulma 

omaan uskontoon liittää oppilaan tiettyyn uskonnolliseen ryhmään kuuluvaksi; 

olettaa oppilaan sosiaalisen identiteetin tämän ryhmän kautta. Ortodoksisen, isla-

min ja MAP-kirkon uskonnon opetussuunnitelmissa myös oppilaan henkilökoh-
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tainen identiteetti oletetaan lähtökohtaisesti sosiaalisen uskonnollisen identiteetin 

mukaiseksi. 

Tutkimuksen tuloksien perusteella voikin huomata, että eri uskonnot ovat 

hyvin erilaisessa asemassa sen suhteen, miten oma uskonto ja sen itseymmärrys 

vaikuttavat uskonnonopetuksen lähtökohdissa. Evankelisluterilaisen uskonnon 

opetussuunnitelman ja osin myös islamin opetussuunnitelman taustalla näyttäyty-

vät uskontotieteen ja individualisoituneen uskonnon piiristä nousevat lähtökohdat. 

Ortodoksisen ja MAP-kirkon uskonnon opetussuunnitelmissa juridisessa ja kult-

tuurisessa mielessä oppilaan oma uskonto on sen sijaan määrittämässä opetuksen 

lähtökohtia. Eri taustoista kumpuavat lähtökohdat heijastuvat siinä, mitä suunni-

telmassa nähdään uskonnonopetuksen sisältönä: mitä on se ”uskonto”, jota ope-

tuksessa tarkastellaan. Lähtökohdat määrittävät myös sitä, minkälaisten 

reunaehtojen puitteissa oppilaan katsomuksellista identiteettiä tuetaan. 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä keskityttiin siihen, minkä eri uskonnon 

ulottuvuuksien kautta omaa uskontoa opetussuunnitelmissa käsitellään. Opetus-

suunnitelmissa esiintyy juridinen, rituaalinen, opillinen, narratiivinen ja eettinen 

ulottuvuus, joiden nimeämisessä ja rajaamisessa käytettiin apuna Ninian Smartin 

(2005) uskontojen ulottuvuuksien mallia. Narratiivinen ja eettinen ulottuvuus on 

vahvasti painotettu kaikissa analysoiduissa suunnitelmissa. Narratiivisella ja eetti-

sellä ulottuvuudella on merkittävä osa myös kaikkien käsiteltyjen uskontojen it-

seymmärryksessä, mikä selittää painotusta. Etiikan osalta on kuitenkin merkittäviä 

eroja siinä, miten suurelta osin etiikkaa käsitellään oman uskonnon kautta ja 

yleiseettisellä tasolla. Tämän lisäksi kullakin uskonnolla on selvästi omat ulottu-

vuuksien painotusalueet. Kuvioon 13 on kerätty opetussuunnitelmissa esiintyvät 

uskonnon ulottuvuudet ja merkattu kunkin ulottuvuuden kohdalle se uskonto, 

jonka opetussuunnitelmassa kyseinen ulottuvuus painottuu merkittävimmin ver-

rattuna muiden uskontojen opetussuunnitelmiin. Narratiivinen ulottuvuus painot-

tuu selvästi kaikissa analysoiduissa opetussuunnitelmissa. 
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KUVIO 13. Uskonnon opetussuunnitelmissa esiintyvät uskonnon ulottuvuudet ja 

eri uskontojen opetussuunnitelmissa muihin verrattuna merkittävin ulottuvuus. 

 

 

Ulottuvuuksien painottumiseen opetussuunnitelmissa vaikuttavat esimerkiksi us-

konnon itseymmärrys oman uskonnon merkittävistä piirteistä, uskonnon asema 

suomalaisessa yhteiskunnassa, oppiaineen traditio ja se, kuinka tiivis side koulun 

uskonnonopetuksella ja uskonnollisella yhdyskunnalla on opetussuunnitelman 

laatimisessa ja järjestämisessä. 

Instituution ulottuvuus painottuu merkittävimmin evankelisluterilaisen us-

konnon opetussuunnitelmassa, minkä voi nähdä heijastaa evankelisluterilaisen 

kirkon asemaa Suomessa ja yleensä instituution asemaa pohjoismaisessa protes-

tanttisuudessa. Rituaalisen ulottuvuuden selvä korostuminen ortodoksisen uskon-

non opetussuunnitelmassa heijastaa rituaalien merkitystä ortodoksisen kirkon 

elämässä. Vaikka eettinen ulottuvuus on kaikissa opetussuunnitelmissa merkittä-

vässä asemassa, islam uskonnon suunnitelmassa se näyttäytyy erityisen vahvasti. 

Merkittävimmin esiin nousi kuitenkin opillisen ulottuvuuden korostuminen 

MAP-kirkon uskonnon opetussuunnitelmassa. Myös uskonnon muita ulottuvuuk-

sia käsitellään suunnitelmassa opillisesta näkökulmasta. MAP-kirkon opetussuun-
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nitelmassa ei näytetä tekevän eroa koulun antaman uskonnonopetuksen ja oppilai-

den saaman uskonnollisen kasvatuksen välille. Näin ollen ei ehkä nähdä tarvetta 

ottaa etäisyyttä omaan uskontoon ja tarkastella sitä ulkoapäin kulttuurisena ilmiö-

nä, instituutiona tai muiden uskonnon ominaisuuksien kautta, kuten muiden ana-

lysoitavana olevien uskontojen opetussuunnitelmissa tehdään. 

Uskonnon hahmottaminen uskonnon ulottuvuuksien kautta liittyy feno-

menologisen uskontotieteen perinteeseen. Fenomenologiaa on kritisoitu muun 

muassa siitä, että se ohittaa uskonnon itseymmärryksen uskonnollisen ilmiön ja 

oman uskonnon olemuksesta. Fenomenologisessa lähestymistavassa luokitellaan 

uskontoa eri uskontojen yhtäläisyyksistä ja eroista hahmotettujen yleistyksien 

kautta luotuihin ulottuvuuksiin. Tarkasteltaessa uskontoa ulottuvuuksiin eritellen 

ulkoapäin hukataan tietoa siitä, mitä uskonto merkitsee uskonnon tavoitteleman 

totuuden näkökulmasta sekä yksilön kokemuksena (ks. Hella 2007, 30–33; Jack-

son 1997, 7-10, 21–28; Maybury & Teece 2005, 188). 

 MAP-kirkon uskonnon alakoulun opetussuunnitelmasta voi huomata, että 

omaa uskontoa ei siinä tarkastella uskonnollisena ilmiönä, kuten fenomenologi-

sessa perinteessä on tapana. Sen sijaan näkökulma lähtee MAP-kirkon sisäpuolel-

ta ja keskittyy kirkon opin tarkasteluun pyhien kirjoitusten kautta. Uskonto, jota 

opiskellaan, ei näyttäydy ilmiönä vaan totuutena. 

Tuloksien pohjalta nousee kysymys oppilaan oman uskonnon merkityksestä 

opetuksen lähtökohtia määritettäessä. Sakaranahon esittämää termiä ”uskontokoh-

tainen” uskonnonopetus voi pitää uskonnonopetuksen yleisiä ohjeita, evankelislu-

terilaisen uskonnon opetussuunnitelmaa ja islamin opetuksen tavoitteita ja 

sisältöjä paremmin kuvaavana terminä. Oma uskonto näyttäytyy opetuksen uskon-

tokohtaisessa järjestämisessä, mutta opetuksen sisällölliset lähtökohdat ovat eri 

uskonnoille yhteiset ja yhteiskunnan määrittämät. Ortodoksisen ja MAP-kirkon 

uskonnon opetussuunnitelmat ovat sitä vastoin paremmin ymmärrettävissä ”oppi-

laan oman uskonnon opetukseksi” siinä mielessä, että niissä oma uskonto toimii 

opetuksen päämääränä ja keskeisten sisältöjen hahmottamisen lähtökohtana. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja jatkotutkimus 
haasteet 
Laadullisen aineiston analyysiprosessi muodostuu lukuisista tutkijan tekemistä 

ratkaisuista, joiden tarkoituksenmukaisuutta ja luotettavuutta on tarkasteltava jat-

kuvasti tutkimuksen edetessä. Avoimuus näiden ratkaisujen perusteista ja tutkijan 
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ennakkokäsityksistä nähdään olevan avainasemassa koko tutkimuksen luotetta-

vuutta arvioitaessa (Eskola & Suoranta 1998, 209–211). 

 Opetussuunnitelmien erilaisuus oli tutkimuksen alkuvaiheessa todella yllät-

tävää ja huomio kiinnittyi räikeitä eroja heijastaviin yksityiskohtiin. Analyysin 

edetessä näitä esiymmärryksestä kumpuavia merkityksiä pyrittiin tarkastelemaan 

avoimesti ja kriittisesti pitämällä erillistä tutkimuspäiväkirjaa aineiston herättä-

mistä tulkinnallisista ajatuksista. 

Analyysin luotettavuus perustuu tarkkaan aineistoon perehtymiseen ja tehty-

jen havaintojen peilaamiseen tutkimuskirjallisuuden valossa. Määrällisesti suppea 

aineisto mahdollisti sen, että aineisto voitiin käydä systemaattisesti läpi lukuisia 

kertoja tehtyjä luokitteluja ja tulkintoja tarkentaen ja tarkistaen. Tutkimuksen ra-

portoinnissa on käytetty runsaasti suoria lainauksia opetussuunnitelmista, jotta 

lukija voi itse tarkistaa tehtyjen tulkintojen johdonmukaisuuden. 

Sisällön analyysissa luokituskategorioiden onnistunut luominen on yksi tut-

kimuksen luotettavuuden kynnyskysymyksistä. Muodostettujen kategorioiden 

tulee tiivistetyssä muodossa ilmaista aineiston tutkimustehtävän kannalta merkit-

täviä piirteitä. (Kyngäs & Vanhanen 1999) Tässä tutkimuksessa muodostettujen 

luokituskategorioiden luotettavuutta testattiin rinnakkaisluokittelijoiden avulla. 

Rinnakkaisluokittelijat luokittelivat 20 % satunnaisotannalla aineistosta poimituis-

ta lausumista. Rinnakkaisluokittelu jaettiin kahteen osaan niin, että toinen luokit-

telija suoritti luokittelun toisen tutkimuskysymyksen osalta ja toinen keskittyi 

kolmanteen tutkimuskysymykseen. Rinnakkaisluokittelijoiden suorittamista luoki-

tuksista 93 % oli yhtenevää tutkijan luokittelun kanssa. Tämä osoittaa käytetyn 

luokituksen luotettavaksi luokittelijasta riippumatta. 

Rinnakkaisluokittelussa tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltiin myös niin 

kutsutun face-validiteetin kautta (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10). Ortodoksisen 

uskonnon opetussuunnitelman rinnakkaisluokittelun suoritti ortodoksisen uskon-

non opetusharjoittelun suorittanut luokanopettaja. Tällä selvitettiin luokittelijan 

uskonnollisen viiteryhmän mahdollista vaikutusta luokittelun tuloksiin. Tässä 

rinnakkaisluokittelussa yhtenevästi luokiteltuja lausumia oli 87 %. Evankelislute-

rilaisen uskonnon opetussuunnitelma ja siellä käytetyt käsitteet ovat tutkijan taus-

tasta sekä teologian ja uskonnonpedagogiikan opinnoista johtuen ennestään 

tuttuja. Tämän voi nähdä vaikuttaneen lausumien merkitysten ymmärtämiseen. 

Vähemmistöuskontojen osalta merkitysten ymmärtäminen oli väistämättä suppe-

ampaa. Rinnakkaisluokittelussa saadun korkean luokitteluyhtenevyyden perusteel-
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la voidaan kuitenkin sanoa, että tuttuuden ja vierauden kysymys ei ole merkittä-

västi vaikuttanut tutkimustuloksiin. 

Aineiston rajaus osoittautui analyysissa tarkoituksenmukaiseksi. Ortodoksi-

sen uskonnon opetussuunnitelma antoi merkittävän vertailukohdan islamin ope-

tussuunnitelmalle. Kahden institutionaaliselta statukseltaan hyvin erilaisen mutta 

opiskelijamääriltään tasavahvuisen uskonnon opetussuunnitelman vertailu auttoi 

näkemään opetussuunnitelmien eroihin mahdollisesti vaikuttavia syitä. MAP-

kirkon opetussuunnitelma sitä vastoin toimi esimerkkinä varsin pienen ja tiiviisti 

uskonnolliseen yhdyskuntaan kiinnittyvän uskonnonopetuksen suunnitelmasta. 

Suuri osa uskonnon kolmestatoista opetussuunnitelmasta on tällaisia verrattain 

pienen ja suomalaisessa yhteiskunnassa nuoren uskonnollisen yhdyskunnan ope-

tussuunnitelmia (Mupops 2006). Tutkimuksen tuloksia voi pitää suuntaa-antavina 

muita uskonnon opetussuunnitelmia arvioitaessa. Tulosten siirrettävyys on kui-

tenkin ongelmallista, sillä jokaisen uskonnon opetussuunnitelman luonteeseen 

vaikuttavat tekijät ovat yksilöllisiä (Eskola & Suoranta 1998, 212). 

Tutkimus valottaa merkittävästi oman uskonnon ilmenemistä uskonnon ope-

tussuunnitelman perusteissa ja lisää tietoa eri uskontojen välisistä eroista. Opetus-

suunnitelmissa erot ovat suuria, mutta koulun arjessa niiden voi olettaa olevan 

vielä suurempia. Opetussuunnitelmien laatijoiden käsistä on pitkä matka yksittäi-

sen opettajan työskentelyyn, ja vasta se, mitä luokkahuoneissa tapahtuu, määrittää 

oman uskonnon todellista merkitystä uskonnonopetuksessa. Tämä tulee erityisesti 

ilmi pienryhmäisen uskonnonopetuksen puolella, sillä pienryhmäisten uskontojen 

opettajat ovat harvoin koulutukseltaan päteviä. He eivät myöskään mahdollisesti 

tunne suomalaisen yhteiskunnan ja koulun toimintatapoja kovin hyvin, mikä voi 

vaikuttaa opetussuunnitelmien käytännön toteutukseen. Myös ortodoksissa opetta-

jakoulutuksessa voi nähdä olevan teologiseen tunnustuksellisuuteen viittaavia 

piirteitä, joista opetussuunnitelmatasolla on luovuttu (Sakaranaho 2006, 345–346, 

365). 

Uskonnonopetuksen käytännön toteutuksen tutkiminen myös pienryhmäisen 

opetuksen puolella olisikin tärkeää uskonnonopetuksen kehittämisen kannalta. 

Nyky-Suomessa monikulttuuristumisen vaikutukset ja haasteet uskonnonopetuk-

selle ovat nousseet yhä selvemmin esiin. Tällä hetkellä oma uskonnon opetus-

suunnitelma on laadittu kolmelletoista eri uskonnolle, mikä on puolet enemmän 

kuin kymmenen vuotta sitten. (Pops 2004; Mupops 2006). Myös pienryhmäisten 

uskontojen oppilasmäärät kasvavat jatkuvasti (Jamisto 2007a, 38). Onkin ensiar-
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voisen tärkeää, että pedagogisessa keskustelussa tarkastellaan uskonnonopetusta 

uskontoaineiden kokonaisuudesta käsin eikä enemmistön opetuksen näkökulmaa 

painoteta perusteetta. Vaikka pienryhmäiset uskonnot ovatkin vielä osallistuja-

määriensä puolesta marginaalissa, on uskonnonopetuksen kentän kokonaisuuden 

hahmottaminen tutkimuksen keinoin tärkeää. 

Suomen katsomusaineiden kokonaisuuteen kuuluu eri uskontojen opetuksen 

lisäksi elämänkatsomustiedon opetus. Samat opetuksen yleisissä tavoitteissa mää-

ritetyt tavoitteet oppilaan kulttuuri-identiteetin tukemisesta koskevat myös elä-

mänkatsomustiedon opetusta (Pops 2004, 5). Oppilaat kohtaavat samat 

pluralistisen yhteiskunnan haasteet osallistuvatpa he uskonnon tai elämänkatso-

mustiedon opetukseen. Olisikin mielenkiintoista selvittää, miten kulttuurinen ja 

identiteetin näkökulma oppilaan omaan katsomukseen huomioidaan elämänkat-

somustiedon opetuksessa. 
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LIITTEET 
 

Liite 1 
Uskontokohtaisessa oppiaineen kuvauksessa: 
 
 
Opetuksessa keskeistä/opetuksen lähtökohta on… 
 
ev.lut.   ortodoksinen  islam     MAP-kirkko 
tutustuttaa oppilas 
monipuolisesti uskon-
nolliseen kulttuuriin ja 
tuoda esiin oppilaan 
kehityksen ja kasvun 
kannalta keskeisiä 
tekijöitä 

oppilaan ortodoksisen 
identiteetin vahvista-
minen ja ylläpitämi-
nen. 
 

tutustuttaa oppilas 
monipuolisesti islamin 
uskontoon ja vahvis-
taa hänen islamilaista 
identiteettiään 
 

… antaa oppilaalle 
valmiuksia tutustua ja 
perehtyä taivaalliseen 
Isään, Jeesukseen 
Kristukseen ja Pyhään 
Henkeen 
…hyvään elämään 
tähtäävät opetukset ja 
oppisisällöt, jotka 
nojautuvat puhtaaseen 
Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumiin, sen 
oppeihin, periaatteisiin 
ja käytänteisiin. 
 

 
oppilasta autetaan ymmärtämään..... 
uskonnon merkitystä 
hänelle itselleen sekä 
näkemään uskontojen 
vaikutuksia yhteiskun-
nassa ja kulttuurissa 

uskonnon merkitystä 
hänelle itselleen sekä 
näkemään uskonnon 
vaikutuksia yhteiskun-
nassa ja kulttuurissa 

islamin uskonnon mer-
kitystä hänelle itselleen 
sekä näkemään uskon-
tojen vaikutuksia yh-
teiskunnassa ja 
kulttuurissa 
...... eri tavoin ajattele-
via ja käyttäytyviä 
ihmisiä sekä omassa 
yhteiskunnassaan että 
maailmassa. 
 
 

vanhurskaan elämän 
merkitys hänelle 
itselleen, hänen per-
heensä jäsenille ja 
lähellään eläville sekä 
tuntemaan iloa uskon-
tonsa mukaisesta 
elämästä ja sen mu-
kanaan tuomista 
siunauksista. 
 

 

Opetuksen tavoite on... 
laaja-alainen uskonnol-
linen ja katsomukselli-
nen yleissivistys. 

sama sama  

       ----- 

 

(Pops 2004, 133–140; Mupops 2006, 24–27, 43–46 ) 
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Liite 2. 
Vuosiluokkien 1-5 keskeisten sisältöjen otsikot 
 
ev.lut.                   ortodoksinen       islam                   MAP-kirkko 
Luottamus ja turvalli-
suus 

 Jumalan hyvyys ja 
huolenpito 

 

Arvokas ja ainutlaatui-
nen elämä 

 Arvokas ja ainutlaatui-
nen elämä 

Arvokas ja ainutlaatui-
nen elämä 

Raamatun kertomuksia 
ja opetuksia 

Raamattu pyhänä 
kirjana 

Koraanin opetuksiin 
tutustuminen 
 

Mormonin kirjan ope-
tuksia 
 
Raamatun ja Kallisar-
voisen Helmen kerto-
muksia ja opetuksia 
 
Opetuksia kirjasta 
Oppi ja Liitot 

Eettisyyteen kasvami-
nen 

Uskonoppi ja eettisyy-
teen kasvaminen 

Eettisyyteen kasvami-
nen 
 
Profeetta Muhammedin 
esimerkki (Al-Sunnah) 

Eettisyyteen kasvami-
nen 

Luterilaisen kirkon 
elämä 

Kirkon jäsenenä 
 
Liturginen elämä 

Elämää islamilaisessa 
uskonnollisessa yhdys-
kunnassa 

 

Oppilaita ympäröivä 
uskonnollinen maailma 

 Oppilaita ympäröivä 
uskonnollinen maailma 

 

 Kirkkovuosi ja pyhät 
ihmiset 

  

(Pops 2004, 133–140; Mupops 2006, 24–27, 43–46 ) 
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Liite 3.  

Vuosiluokkien 6-9 sisältöjen otsikot 
 
Oppilaan maailmankatso-
muksellinen pohdinta 

 Oppilaan maailmankatso-
muksellinen pohdinta 

 

Maailmanuskonnot Maailmanuskonnot Maailmanuskonnot Maailmanuskonnot 
Raamattu Raamattu Koraani ja profeetta Mu-

hammedin opetukset 
Kirkon ohjekirjat 

Kirkko Kirkkohistoria 
 
Liturgiikka ja 
uskonoppi 

Islamin historiaa ja eritys-
piirteitä 

Kirkko ja seura-
kunta 

Suomalainen katsomuspe-
rinne 

 Suomalainen katsomuspe-
rinne 

 

Ihminen eettisenä olentona Etiikka Ihminen eettisenä olentona Vanhurskas elämä 
(Pops 2004, 133–140; Mupops 2006, 24–27, 43–46 ) 



 107 

Liite 4. 
Uskonnon ulottuvuudet alakoulun oppimistavoitteissa 

 

 ev.lut. ortodoksinen islam 
 

MAP-kirkko 

Instituution 
ulottuvuus 

– tutustuu 
luterilaiseen 
kirkkoon ja 
seurakunnan 
toimintaan 

– perehtyy… ja 
oman seurakun-
nan toimintaan 

– tutustuu elämään 
islamilaisissa us-
konnollisissa yh-
dyskunnissa. 

     

       --- 

Rituaalinen 
ulottuvuus 

– ymmärtää 
kirkkovuoden 
ja Jeesuksen 
elämänkaaren 
välisen yhtey-
den 

– perehtyy liturgi-
seen elämään ja 
kirkkotaiteeseen, 
ortodoksiseen 
kirkkovuoteen... 

    ---  

    --- 

Opillinen 
ulottuvuus 

– tutustuu 
uuteen testa-
menttiin, 
Jeesuksen 
elämään ja 
opetuksiin 

– perehtyy… 
ortodoksisen 
kristillisyyden 
peruskäsitteisiin. 
– tutustuu us-
konopin perusky-
symyksiin 
– perehtyy Raa-
matun kertomuk-
siin, niiden 
sanomaan... 

– tutustuu islamin 
keskeisiin opillisiin 
peruspiirteisiin 

– oppii ymmärtä-
mään Jeesuksen 
Kristuksen evanke-
liumin merkitystä 
perheessään ja 
omassa jokapäiväi-
sessä elämässään 
– Oppii viisauden 
sanasta, kymmenyk-
sistä, pappeudesta ja 
valtuudesta 

Narratiivinen 
ulottuvuus 

– tutustuu 
uuteen testa-
menttiin, 
Jeesuksen 
elämään ja 
opetuksiin 
 
– tutustuu 
Vanhaan 
testamentin 
keskeisiin 
kertomuksiin 
(Pops 2004, 
133 ) 

– perehtyy. pyhien 
ihmisten elämään... 
– perehtyy Raama-
tun kertomuksiin, 
niiden sanomaan ja 
oppii pohtimaan 
Raamatusta ja 
oppilaan omasta 
elämästä nousevia 
eettisiä kysymyksiä 
(POPS 2004, ) 

– perehtyy Koraanin 
lyhyihin lukuihin 
(suurat) 
– perehtyy profeet-
tojen elämään 
– perehtyy Mu-
hammedin perimä-
tietoon (hadith) 
– perehtyy Profeetta 
Muhammedin luon-
teeseen 
(Mupops 2006, 24) 

– oppii käyttämään 
pyhiä kirjoituksia eli 
kirkon ohjekirjoja, 
jotka ovat: Mormo-
nin kirja, Raamattu, 
Oppi ja Liitot sekä 
Kallisarvoinen 
Helmi 
– oppii hyödyntä-
mään kullakin 
luokalla käytettävi-
en kirkkomme 
oppikirjojen antia 
(Mupops 2006, 43) 

Eettinen 
ulottuvuus 

– oppii eettis-
ten asioiden 
pohdintaa, 
omien tuntei-
den ja koke-
musten 
jakamista sekä 
kristillisen 
etiikan sovel-
tamista 

- ...oppii pohti-
maan Raamatusta 
ja oppilaan omas-
ta elämästä nou-
sevia eettisiä 
kysymyksiä 

– oppii eettisten 
asioiden pohdintaa, 
omien tunteiden ja 
kokemusten jaka-
mista sekä islamin 
uskonnon etiikan 
soveltamista 

– saa harjaannusta 
eettisten arvojen 
pohdinnassa ja oppii 
soveltamaan niitä 
omiin tunteisiinsa ja 
kokemuksiinsa. 
– harjaantuu ole-
maan ja toimimaan 
hyvänä lähimmäise-
nä ja kehittymään 
tasapainoiseksi 
yhteiskunnan jäse-
neksi. 

Muut omaan 
uskontoon liite-
tyt tavoitteet 

 – vahvistaa orto-
doksista identiteet-
tiään ja ymmärtää 
pyhyyden ulottu-
vuutta elämässä 
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LIITE 5. Muihin uskontoihin ja uskonnon opetuksen muuhun ainekseen viittaavat 
alakoulun oppimistavoitteet. (Omaan uskontoon viittaavat tavoitteet eritelty liit-
teessä 4) 
 

 

Muut us-
konnot 
 

- tutustuu mui-
hin krisillisiin 
kirkkoihin ja 
ympäröiviin 
uskonnollisiin ja 
ei-
uskonnollisiin 
katsomuksiin 

- tutustuu muihin 
krisitillisiin 
kirkkoihin ja 
ympäröiviin 
uskonnollisiin ja 
ei-uskonnollisiin 
katsomuksiin 

– oppii hyväksy-
mään ja kunnioitta-
maan erilaiseen 
uskon- ja elämännä-
kemykseen sitoutu-
neita ihmisiä 
omassa lähipiiris-
sään 

– perehtyy suoma-
laisen katsomus-
perinteen 
mukaisten kirkol-
listen pyhien ja 
juhlien viettoon 

Muu aines - oppii luotta-
musta elämään 
ja itseensä, 
kohtaamaan 
rohkeasti tule-
vaisuuden, 
ymmärtämään 
pyhän ulottu-
vuuden sekä 
näkemään 
uskonnon vai-
kutuksen omas-
sa ja muiden 
elämässä 
– oppii eettisten 
asioiden poh-
dintaa, omien 
tunteiden ja 
kokemusten 
jakamista... 

 
- ...oppilaan 
omasta elämästä 
nousevia eettisiä 
kysymyksiä 

– oppii eettisten 
asioiden pohdintaa, 
omien tunteiden ja 
kokemusten jaka-
mista sekä.. 
– oppii luottamusta 
elämään ja itseensä, 
kohtaamaan rohke-
asti tulevaisuuden, 
ymmärtämään py-
hän ulottuvuuden 
sekä näkemään 
uskonnon vaikutuk-
sen omassa ja mui-
den elämässä 

– saa harjaannusta 
eettisten arvojen 
pohdinnassa ja oppii 
soveltamaan niitä 
omiin tunteisiinsa ja 
kokemuksiinsa 
– harjaantuu ole-
maan ja toimimaan 
hyvänä lähimmäise-
nä ja kehittymään 
tasapainoiseksi 
yhteiskunnan jäse-
neksi 
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Liite 6. 
Uskonnon ulottuvuudet yläkoulun oppimistavoitteissa 
 

 
(Pops 2004, 133–140; Mupops 2006, 24–27, 43–46 ) 
 
Liite 7 Muihin uskontoihin ja uskonnon opetuksen muuhun ainekseen viittaavat 
yläkoulun oppimistavoitteet. (Omaan uskontoon viittaavat tavoitteet eritelty liit-
teessä 6) 

 ev.lut. ortodoksinen islam 
 

MAP-
kirkko 
 

Instituution 
ulottuvuus 

– perehtyy luteri-
laiseen kirkkoon 

– perehtyy.. , ortodoksi-
seen kirkkoon,... 

– perehtyy ... 
elämään uskon-
nollisissa yhdys-
kunnissa 
Suomessa ja 
maailmassa 

     

       --- 

Rituaalinen 
ulottuvuus 

 --- – perehtyy liturgiseen 
elämään ja kirkkotaitee-
seen... 
 

    ---  

    --- 
Opillinen 
ulottuvuus 

– perehtyy kris-
tinuskoon, sen 
syntyyn ja kehi-
tykseen sekä sen 
merkitykseen 
ihmisen ja yh-
teiskunnan elä-
mässä 
 
– perehtyy luteri-
laiseen kirkkoon 
ja sen uskonkäsi-
tykseen 

perehtyy...ortodoksiseen 
kirkkoon, sen historiaan 
ja uskonkäsitykseen 

– perehtyy isla-
min syntyyn, 
uskonkäsitykseen 
ja... 
– perehtyy isla-
miin sekä sen 
merkitykseen 
ihmisen ja yh-
teiskunnan elä-
mässä 

– omaksuu syven-
tävät tiedot Jee-
suksen Kristuksen 
evankeliumista, 
sen merkityksestä 
ja tarkoituksesta 
koko ihmiskunnal-
le 
– tuntee uskonnol-
lisen ajattelun 
peruskäsitteitä ja 
kirkon opetuksia 
ja periaatteita 
– osaa soveltaa 
näitä elämänsä 
pohdintoihin ja 
käytänteisiin 

Narratiivinen 
ulottuvuus 

– perehtyy Raa-
mattuun inhimil-
lisenä ja pyhänä 
kirjakokoelmana 

– perehtyy Raamattuun 
pyhänä ja inhimillisenä 
kirjakokoelmana 

– perehtyy Ko-
raaniin pyhänä 
kirjana 

– perehtyy pyhi-
en kirjoitusten 
opetuksiin 
 

Eettinen 
ulottuvuus 

– tuntee eettisen 
ajattelun perus-
käsitteitä ja 
kristillisen etii-
kan perusteita 
sekä osaa sovel-
taa näitä eetti-
seen 
pohdintaansa ja 
toimintaansa 

– tuntee eettisen ajatte-
lun peruskäsitteitä ja 
ortodoksisen etiikan 
perusteita sekä osaa 
soveltaa näitä eettisessä 
pohdinnassaan ja toi-
minnassaan 

– tuntee islami-
laisen moraa-
liopetuksen 
peruskäsitteitä ja 
osaa soveltaa 
niitä eettiseen 
pohdintaansa ja 
toimintaansa. 
 

– osaa soveltaa 
näitä (kirkon 
opetuksia ja 
periaatteita) 
pohdintoihinsa 
ja käytänteisiin 
– tiedostaa 
nuorena ihmise-
nä itseensä 
kohdistuvat 
yhteiskunnalliset 
odotukset 

Muut omaan 
uskontoon 
liitetyt tavoit-
teet 

 – vahvistaa ja syventää 
ortodoksista identiteet-
tiään ja ymmärtää py-
hyyden ulottuvuutta 
elämässä 
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Muut 
uskonnot 
 

- tutustuu keskeisiin 
maailman uskontoihin 
pääpiirteissään 
- osaa kunnioittaa eri 
tavoin uskovia ja ajatte-
levia ihmisiä 

- tutustuu keskeisiin 
maailman uskontoihin 
pääpiirteissään 
- Osaa kunnioittaa eri 
tavoin uskovia ja ajatte-
levia ihmisiä 

– tutustuu keskeisiin 
maailmanuskontoihin 
sekä... 
– osaa kunnioittaa eri 
tavoin uskovia ja 
ajattelevia ihmisiä 

– tutustuu keskeisiin 
maailmanuskontoihin 
sekä suomalaiseen 
katsomusperinteeseen 
pääpiirteissään 
– osaa kunnioittaa eri 
tavoin ajattelevia ja 
uskovia ihmisiä 

Muu 
aines 

– tiedostaa maailman-
katsomuksensa raken-
tumiseen vaikuttavia 
tekijöitä 
– ymmärtää uskonnon ja 
siihen sisältyvän pyhyy-
den ulottuvuuden merki-
tystä ihmisen ja yhteisön 
elämässä 
– tuntee eettisen ajatte-
lun peruskäsitteitä... 
sekä osaa soveltaa näitä 
eettiseen pohdintaansa ja 
toimintaansa. 

– tiedostaa maailman-
katsomuksensa raken-
tumiseen vaikuttavia 
tekijöitä sekä ymmärtää 
uskonnon ja katsomuk-
sen merkityksen ihmisen 
ja yhteisön elämässä 
– tuntee eettisen ajatte-
lun peruskäsitteitä.. sekä 
osaa soveltaa näitä 
eettisessä pohdinnassaan 
ja toiminnassaan. 

– ymmärtää uskon-
non merkityksen 
ihmisen ja yhteisön 
elämässä  
– tutustuu.. suomalai-
seen katsomusperin-
teeseen 
pääpiirteissään 

– tiedostaa nuorena 
ihmisen itseensä 
kohdistuvat yhteis-
kunnalliset odotukset 
– ymmärtää uskon-
non ja siihen sisälty-
vän pyhyyden 
aspektin merkitystä 
ihmiselämässä 
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