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1 Johdanto:  

1.1 Miksi tutkia maalaiskansakoulun opetussuunnitelmaa? 

Pro gradu –tutkielmani aiheen valinta kirkastui, kun olin töissä Opetushallituksella. 

Käyskennellessäni eräänä marraskuisena päivänä 2018 yksikköni tulostus- ja 

arkistohuoneessa silmäni sattuivat Matti Koskenniemen teokseen1, jota selailin 

odotellessani työpaja-aineistojen tulostumista. Loppupäivän pohdin hänen antamaansa 

määritelmää kansakoulun tehtävälle: isänmaataan rakastavien ja 

velvollisuudentuntoisten kansalaisten kasvattaminen. Se sai minut etsimään prosessia, 

joka kuvaisi, kuinka koulutuksen kautta valtaapitävät pyrkivät sosiaalistamaan 

kansalaiset kansakunnan jäseniksi ja vallitseviin arvoihin.  

Kasvatuksen nationalististen interventioiden tutkimiseksi kiinnostukseni suuntautui 

jälkikäteen periodisoituun kansallisen koulutuspolitiikan aikaan. Se alkoi 1800-luvulla 

koulutusta säätelevien keskeisten instituutioiden perustamisesta ja jatkui toiseen 

maailmaansotaan asti. Silloinen kansallisen heräämisen vaihe jätti vahvan ideologisen 

jäljen ja välineet keskitetyn koulutuspolitiikan hallinnalle. Kansallisliike antoi 

koulutuspolitiikalle uuden ideologian, kun koulutus irtaantui kirkon hallinnasta ja sen 

tarkoitusperien edistämisestä kohti kansakunnan kehitystä ja valtion roolin 

korostamista.2  

Etsin ajanjaksolta kiintoisaa prosessia ja päädyin lopulta 1920-lukuun, jolloin säädettiin 

koulutustoimen kannalta keskeisiä lakeja, kuten oppivelvollisuus. Kiinnostukseni 

kohdistui interventioiden ja koulutukselle asetettujen tavoitteiden erittelemiseksi eri 

koulutusmuotojen ja -asteiden opetussuunnitelmiin. Päädyin siksi tutkimaan vuonna 

1925 valmistunutta maalaiskansakoulujen opetussuunnitelmaa3, jonka valmistelu 

aloitettiin jo 1912. Suunnitelman laadinnan pitkä ajanjakso ja siitä tehty aiempi tutkimus 

saivat minut arvelemaan, että sitä olisi vielä mahdollista analysoida näkökulmastani. 

 
1 Koskenniemi, Matti: Kansakoulun opetusoppi. Otava, Helsinki, 1944. 
2 Lampinen, Osmo: Suomen koulutusjärjestelmän kehitys. Helsinki: Gaudeamus, 2003, 33-34. 
3 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea: Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma. Komiteamietintö. 
Valtioneuvosto, Helsinki, 1925. 



   
 

6 
 

Sisällissota vaikutti 1920- ja 1930-lukujen henkiseen ilmapiiriin ja kasvatusihanteiden 

määrittelyyn, kun opetussuunnitelman laadinnan hetkellä syvin ristiriita olivat sodan 

synnyttämät traumat. Porvarillisen Suomen arvomaailma määritti pitkälti poliittista ja 

kulttuurista ilmapiiriä ja sen keskeisiä rakennusosia olivat vahva kansallisaate, 

heimoajattelu, mutta myös demokraattisen valtion periaatteet. Kasvatuksen tavoitteita 

ohjaavat ihanteet ja pyrkimykset liittyivät tiiviisti näihin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin 

ja kulttuurisiin muutoksiin.4  

Tutkielman aiheena oleva opetussuunnitelma on siksi kiinnostava sen tarkastelemiselle, 

millaisia tavoitteita halki Suomen laajenevalle kansakoululle haluttiin asettaa. Millaiseen 

kansalaisuuteen juuri itsenäistyneen valtion maaseudun lapsia haluttiin kasvattaa ja 

miten sisällissodan perintö on siitä erotettavissa? Sijoitan seuraavaksi tutkielmani 

aiheesta tehdyn tutkimuksen kentälle ja pohdin, mikä työni suhde siihen on. 

1.2 Aiempi tutkimus 

Suomalaisessa historiantutkimuksessa koulutuksen historiasta on julkaistu hyvin 

runsaasti. Aiheen tuorein ja perusteellisin esitys on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

julkaisema kolmiosainen Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia I-III –sarja, joka 

kuvaa koulutuksen historiaa keskiajalta nykypäivään. Sarjan teoksista on relevantein 

maalaiskansakoulun opetussuunnitelman tarkastelemiseksi sen toinen osa5, jossa 

käsitellään kansakunnan rakentamisen ja modernisaation ajan laajenevaa koulutusta. 

Teoksen luvuissa käsitellään kattavasti 1860-1960 -lukujen kasvatusta ja koulutusta. 

Artikkeleissa tarkastellaan esimerkiksi yhteiskunnan ja koulutuksen välisiä suhteita6, 

oppivelvollisuuden säätämistä sisällissodan jälkeen kansan eheyttämishankkeena7, 

 
4 Heikkinen, Anja - Leino-Kaukiainen, Pirkko: Yhteiskunta ja koulutus. Teoksessa: Heikkinen, Anja - Leino-
Kaukiainen, Pirkko: Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2011, 20-22. 
5 Heikkinen, Anja - Leino-Kaukiainen, Pirkko: Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 
1860-luvulta 1960-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2011. 
6 Heikkinen – Leino-Kaukiainen, 2011.  
7 Tuomaala, Saara: Kamppailu yhteisestä koulusta ja oppivelvollisuudesta. Teoksessa: Heikkinen, Anja - 
Leino-Kaukiainen, Pirkko: Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-
luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2011. 



   
 

7 
 

työläis-, maalais- ja kaupunkinuorison pidentyvää koulunkäyntiä kansakoulun jatko-

opetuksen kautta8 ja moraali- ja terveyskasvatuksen merkitystä kansanopetuksessa9.  

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura julkaisee lisäksi säännöllisesti 

lehden ohella vuosikirjaa, jossa on käsitelty monipuolisesti kasvatushistoriallisia 

kysymyksiä10. Aimo Halila julkaisi myös 1940-luvulla neljä teosta kansakoululaitoksen 

historiasta, joissa hän kuvasi sotaa edeltänyttä aikaa. Sarjan kolmannessa ja neljännessä 

osassa käsiteltiin opetussuunnitelmakomitean työskentelyä11. 

Nationalismin tutkimuksen hyvin rikkaasta ja laajasta tutkimustraditiosta tässä 

tutkielmassa on hyödynnetty niitä teoksia, jotka ovat auttaneet selventämään 

opetussuunnitelman historiallista kontekstia ja sitä, kuinka opetussuunnitelma on 

kansallisen liikkeen tulos. Matti Klinge on tarkastellut suomalaisen poliittisen ajattelun 

muotoutumista ja suomalaisuuden rakentamista12. Historiallisen sosiologian 

tutkimuksissaan Risto Alapuro on käsitellyt valtionmuodostusta, kansalaisyhteiskunnan 

kehitystä, kapitalismin ja nationalismin laajenemista sekä luokkapohjaista 

mobilisaatiota13. Derek Fewster on tutkinut kulttuurihistorian, historiankirjoituksen ja 

taiteen piirissä luotua käsitystä suomalaisuuden uljaasta muinaisuudesta 1800- ja 1900-

luvuilla14. Kansallisen identiteetin käsitteen kuvaamiseksi tutkielmassa on hyödynnetty 

 
8 Jauhiainen Annukka: Työläis- ja maalaisnuorison pidentyvä koulutie. Teoksessa: Heikkinen, Anja - Leino-
Kaukiainen, Pirkko: Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2011. 
9Tähtinen Juhani: Moraali ja terveys kansalais- ja koulukasvatuksen polttopisteessä. Teoksessa: Heikkinen, 
Anja - Leino-Kaukiainen, Pirkko: Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 
1960-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2011. 
10 Seura julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Kasvatus ja aika –lehteä sekä Koulu ja menneisyys –
vuosikirjaa, ks: vuosikirjan verkkosivut https://journal.fi/koulujamenneisyys (katsottu 18.1.2020) ja 
lehden https://journal.fi/kasvatusjaaika (katsottu 18.1.2020). 
11 Halila, Aimo. Suomen Kansakoululaitoksen Historia: 3, Piirijakoasetuksesta oppivelvollisuuteen. WSOY, 
Porvoo, 1949; Halila, Aimo. Suomen Kansakoululaitoksen Historia: 4, oppivelvollisuuskoulu vuosina 1921-
1939. WSOY, Porvoo, 1950. 
12 Klinge, Matti: Bernadotten ja Leninin välissä: Tutkielmia kansallisista aiheista. Helsinki, WSOY, 1975; 
Klinge Matti: Kaksi Suomea. Otava, Helsinki, 1982. 
13 Alapuro, Risto. Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890-1933. Hanki ja jää, Helsinki, 1994; Alapuro, 
Risto: Valtio ja vallankumous Suomessa. Vastapaino, Tampere, 2017; Alapuro, Risto – Stenius, Henrik: 
Kansanliikkeet loivat kansakunnan. Teoksessa: Alapuro, Risto (toim.): Kansa liikkeessä, Kirjayhtymä, 
Helsinki, 1987. 
14 Fewster, Derek: Visions of Past Glory: Nationalism and the Construction of Early Finnish History. 
Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. 
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Pasi Saukkosen ja Jorma Anttilan julkaisuja, sekä Anthony D. Smithin, yhden 

nationalismin tutkimuksen tunnetuimmista henkilöistä, teoksia.15   

Opetussuunnitelmakomiteaa, sen työskentelyä ja mietintöä on käsitelty monissa 

kasvatushistoriallisissa tutkimuksissa. Risto Rinne vertailee väitöskirjassaan vuosien 

1925, 1952 ja 1970 opetussuunnitelmia. Hän analysoi maalaiskansakoulun 

opetussuunnitelman kasvatussisältöjä, käsityksiä, tyyliä ja valmistelua16. Pauli Arola on 

samoin käsitellyt opetussuunnitelman laadintaa, sisältöä ja sen ajallisia perspektiivejä 

artikkeleissaan17. Hannu Syväoja on lisäksi tutkinut kansakoulujen 

isänmaallisuuskasvatusta18. Monet yksittäisiin oppiaineisiin keskittyvät tutkimukset tai 

opinnäytteet ovat myös kuvanneet komitean työskentelyä ja mietintöä, kuten Harri 

Saineen uskonnonopetusta oppivelvollisuuskoulussa käsittelevä väitöskirja tai Jani 

Viitasen pro gradu -tutkielma historian opetussuunnitelmasta19. Maalaislasten ja 

oppivelvollisuuskoulun kohtaamista tarkastellaan yksityiskohtaisesti Saara Tuomaalan 

väitöskirjassa, joka kuvaa seikkaperäisesti oppivelvollisuuden toimeenpanoa 

paikallistasolla osana ajanjakson koulutuksen sääntely- ja kehitystoimintaa. 

Väitöskirjassa käsitellään myös opetussuunnitelmakomitean mietinnön soveltamista 

paikallistasolla, minkä vuoksi se on tälle tutkielmalle tärkeä tutkimus20. 

 
15 Anttila, Jorma: Kansallinen identiteetti ja suomalaiseksi samastuminen. Helsingin yliopiston 
sosiaalipsykologian laitos, Helsinki, 2007; Saukkonen Pasi: Kansallinen identiteetti. Teoksessa Pakkasvirta, 
Jussi - Saukkonen, Pasi: Nationalismit. WSOY, 2005; Smith, Anthony D: National Identity. University of 
Nevada Press, Reno, 1991. 
16 Rinne, Risto: Suomen oppivelvollisuuskoulun opetussuunnitelman muutokset vuosina 1916-1970: 
Opetussuunnitelman intentioiden ja lähtökohtien teoreettis-historiallinen tarkastelu. Turun yliopisto, 
Turku, 1984. 
17 Arola, Pauli: Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma ja yhteiskunnan rakennemuutos. Teoksessa: 
Männistö, Jyrki, et al: Koululaitos Itsenäisen Suomen Rakentajana. Suomen kouluhistoriallinen seura, 
Helsinki, 2007 (Arola 2007a); Arola, Pauli: Komitea murroksen keskellä. – Maalaiskansakoulun 
opetussuunnitelmakomitea 1912 – 1924. Teoksessa: Kuikka, Martti J (toim.): Mikael Agricolasta opin ja 
tutkimuksen tielle 2006. Suomen Kouluhistoriallinen Seura, Helsinki, 2007 (Arola 2007b). 
18 Syväoja, Hannu: Isänmaallisuuskasvatus Suomen kansakoulussa. Teoksessa: Männistö, Jyrki, et al: 
Koululaitos itsenäisen Suomen rakentajana. Suomen Kouluhistoriallinen Seura, Helsinki, 2007 
19 Saine, Harri: Uskonnonopetus Suomen oppivelvollisuuskoulussa 1900-luvulla. Turku: Turun yliopisto, 
2000; Viitanen Jani: Kohti maalaiskansakoulun historian opetussuunnitelmaa. 
Opetussuunnitelmakomitean (1912-1925) mietintöjen ja lähtökohtien tarkastelua historian 
opetussuunnitelmaksi yläkansakoulussa, Pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto, 2002. 
20 Tuomaala, Saara: Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi: Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun 
ja maalaislasten kohtaaminen 1921-1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2004. 
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Aiemmassa tutkimuksessa on siis kuvattu komitean työskentelyä, mietinnön ajallisia 

perspektiivejä, kasvatustavoitteitta ja -päämääriä. Samoin oppiaineiden 

opetussuunnitelmiin ja niiden intentioihin on syvennetty useissa tutkimuksissa. Tämän 

tutkielman tarkoitus on rikastuttaa näitä näkökulmia tutkimalla opetussuunnitelmaa 

oppiaineiden rajat ylittävänä kokonaisuutena. Pyrin selvittämään, millaisia tavoitteita ja 

sisältöjä siinä näkyy juuri oppilaiden suomalaiskansallisen identiteetin vahvistamiseksi, 

millaista kansalaisuutta sillä tavoiteltiin ja kuinka mietinnön laadinnan historiallinen 

konteksti erottuu siitä.  

1.3 Tutkimusongelma ja rajaus  

Tutkittaessa koulutusjärjestelmän roolia kansalaisten sosiaalistamisessa kansakunnan 

jäseniksi ja heidän kansallisen identiteettinsä vahvistamiseksi avautuu lukuisia tapoja 

rajata tutkimuksen aihetta koulutusasteen, ajan ja maantieteen mukaan. Valitsemaltani 

ajanjaksolta voisi toteuttaa niin vertailevan tutkimuksen kansa- ja oppikoululle 

asetetuista tavoitteista ja sisällöistä, kuin käsitellä niiden tavoitteiden soveltamista 

käytännön koulutyössä, yhden tai useamman koulutuksenmuodon osalta.  Tarkastelun 

voisi myös ulottaa useamman opetussuunnitelman ajalle, jolloin kasvatuksen 

tavoitteiden ja päämäärien muutosta voisi kuvata.  

Vertailevan tai useamman koulutusmuodon kattava tutkimus voisi kiinnostavuudestaan 

huolimatta helposti paisua pro gradu –tutkielmaa suuremmaksi työksi. Tutkielmassa 

tarkastellaan sen vuoksi yksinomaan maalaiskansakoulujen opetussuunnitelmaa, sillä 

sen valmistelu ja mietintö itsessään tarjoavat selkeästi rajatun ja riittävän suuruisen 

aiheen. 

Tutkielma sijoittuu kolmeen eri tutkimustraditioon. Sen lähestymistapa ja näkökulma 

sijoittavat sen osaksi nationalismin, aatehistorian ja koulutuksen historian tutkimisen 

traditioita. Kansalliseen identiteettiin pureutuva lähestymistapa on aate- ja 

käsitehistoriallinen, jolloin tutkielmani on luonnollisesti osa suomalaiskansallisen 

ajattelun tutkimuksen traditiota. Opetussuunnitelmakomitean työtä on tarkasteltu 

runsaasti aiemmin tutkimuksessa, minkä vuoksi niiden havaintoja ja edustamia 

traditioita tarkastellaan tässä yhteydessä eri näkökulmasta. Käsittelen seuraavaksi 
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tutkielman näkökulmaa ja lähestymistapaa, joissa hyödynnetään Quentin Skinnerin 

käsityksiä aate- ja käsitehistoriallisesta tutkimuksesta.   

1.4 Lähestymistapa, näkökulma ja menetelmä 

Tutkimuksen lähtökohtia hahmotellessa on hyvä palata Skinnerin näkemysten äärelle 

siitä, kuinka historiantutkijan tulee tarkastella itselleen vieraita tai totuusarvoltaan 

selkeästi vääriä käsityksiä. Näiden seikkojen huomioiminen kirjoitusprosessin aikana on 

paikallaan, koska 1920-luvun Suomi on kulttuuriltaan vieras ympäristö aikalaisilleni.  

Skinnerin mukaan historiantutkimuksessa tulee ottaa huomioon se seikka, että 

nykypäivän käsityksistä poiketen menneisyyden toimijoilla saattoi olla hyviä, 

rationaalisia syitä pitää tosina käsityksiään, jotka nykytutkimuksen valossa ovat jopa 

hyvin epärationaalisia. Menneisyyden käsitysten tavoittamiseksi Skinner esittää 

kolmeen periaatteeseen tukeutumista: 

1. Toimijoiden käsitysten tunnistaminen hyödyntämällä heidän jättämiään jälkiä  

2. Näiden jälkien sisällön ottaminen annettuna  

3. Kiinnostuksen kohteena olevien käsitysten intellektuaalinen 

kontekstualisoiminen. Millaisten olettamusten ja käsitysten pohjalta toimijat 

aikanaan muodostivat rationaalisia käsityksiä juuri niissä olosuhteissa?21  

Skinner esittää myös, että aatehistoriallisessa tutkimuksessa on syytä kiinnittää 

huomiota tekstin ilmaisun lisäksi siihen, mikä sen kirjoittajan intentio oli. Keskittyminen 

ainoastaan siihen mitä sanottiin ei riitä. Kontekstit, joissa tekstit syntyivät ja 

tarkoitukset, joita ne palvelivat, ovat tärkeämpiä. Aatehistoria on Skinnerin mukaan 

ideoiden historian sijaan sitä, miten historiassa ideoita hyödynnettiin erilaisissa 

tilanteissa, tarkoitusperillä ja eri käyttötarkoituksissa argumentteina. Hänen mukaansa 

tekstiä tulkitsevan henkilön tehtävä on selvittää kirjoittajan intentio kirjoitusprosessin 

 
21 Skinner, Quentin: Visions of Politics: Vol. 1, Regarding Method. Cambridge University Press. Cambridge, 
2002, 31, 40-42.  
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aikana. Tekstin tarkoituksen selvittämiseksi ja sen ymmärtämiseksi tutkijan on esitettävä 

kaksi kysymystä: mitä teksti itsessään merkitsee ja mitä kirjoittaja on sillä tarkoittanut.22 

Tutkimuksessa hyödynnän laadullista sisällönanalyysia ja skinneriläistä lähestymistapaa 

alkuperäisaineistojen tulkitsemisessa. Selvitän siis, mitkä opetussuunnitelman ja sen 

laatineen komitean intentiot olivat. Tutkin, mitä komitea tavoitteli ja tarkoitti 

mietinnöllään ja kuinka sen sisältö tai komitean edesottamukset suhteutuivat 

kansalaisuuden tai suomalaiskansallisen identiteetin käsitteistämistapioihin.  Aineistoa 

erittelemällä ja aiemman tutkimuksen tuomalla ymmärryksellä pyrin siis ymmärtämään, 

mitä opetussuunnitelmalla tarkoitettiin ja tavoiteltiin.23  

Opetushallituksella työskennelleenä minun on myös erityisesti kiinnitettävä huomiota 

tahattomien anakronismien vaaraan. Opetussuunnitelmaan, opetuksen hallinnon alaan 

ja valvontaan liittyvät käsitykseni eivät päde tutkimuskohteeni kulttuurissa, joten minun 

on syytä käsitellä opetussuunnitelmakomitean tuotoksia ja sen työskentelyä vieraana 

kulttuurina. Tämä on edellytyksenä sille, etten tee olettamuksia tutkimuskohteeni 

kulttuurin samankaltaisuudesta, mikä pätee myös mitoittaessani tutkimuskohdetta 

omiin sanoihini tai käsitteisiin. Tutkimuksen kohteena olevat henkilöt toimivat oman 

keskinäisen tiedon varassa, mikä merkitsee sitä, että heille tutkimuskohteeni ilmiöt 

olivat arkipäiväisiä, minulle taas vieraita. Siksi koetan tutkimuksessani tunnistaa, mitä 

komitean jäsenet pitivät selviöinä ja tiedostaa aikani vastaavat, jotta voin toimia näiden 

kulttuurien välisenä tulkkina.24  

Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmaa on tarkasteltu lukuisissa aiemmissa 

tutkimuksissa, mutta yksikään niistä ei ole tarkastellut yksinomaan komitean mietintöä 

siitä näkökulmasta, millaisia käsityksiä ja intentioita opetussuunnitelmaa valmistelleilla 

henkilöillä oli prosessin aikana, erityisesti oppilaiden sosiaalistamisesta kansakunnan 

jäseniksi ja heidän suomalaiskansallisen identiteettinsä vahvistamisesta. Tarkastelen 

siis, miten opetussuunnitelmassa projisoidaan toivottua kansalaisuutta ja miten siihen 

 
22 Skinner 2002, 79, 82-86, 101, 113. 
23 Saaranen-Kauppinen - Anita - Puusniekka, Anna: 7.3.2. Sisällönanalyysi, Aineisto- ja teorialähtöisyys. 
Kokonaisuudesta Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. 2006. KvaliMOTV - 
Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Saatavilla verkossa: 
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_2.html. (Viitattu 25.04.2019.) 
24 Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia. Gaudeamus, Helsinki, 2000, 104-106, 195-197. 
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liittyy nationalistisia interventioita; mitä komitean jäsenet tarkoittivat tuotoksillaan ja 

mitä ne itsessään merkitsivät. Intentioiden tavoittamiseksi tutkin komitean mietintöä, 

aineistoja ja muita jälkiä. Niiden tavoittamiseksi Kansalliskirjaston digitoidut 

sanomalehtiaineistot tarjoavat aiemman tutkimuksen näkökulmasta uusia, aiemmin 

käyttämättömissä olleita mahdollisuuksia.  

Komitean jäsenten oman keskinäisen tiedon selvittämiseksi on välttämätöntä 

rekonstruoida komitean jäsenten intellektuaalista kontekstia. Tähän pyritään aiemman 

tutkimuksen avulla. Tutkimuskohteeni henkilöiden tarkoitusperien selvittämiseksi ja 

opetussuunnitelman tulkitsemiseksi hyödynnän aihepiiristä tehtyä tutkimusta ja 

tutkimuksen alkuperäisaineistoa. Opetussuunnitelman laadintaa, sen paikallista 

soveltamista ja eri oppiaineiden sisältöjä tai tavoitteita on kuvattu runsaasti aiemmassa 

tutkimuksessa. Pyrin näkökulmallani ja lähestymistavallani lisäämään ymmärrystä 

suunnitelmasta komitean jäsenten käsityksistä ja opetussuunnitelman intentioista. 

Tarkastelen siis opetussuunnitelmaa osana sellaisia tutkimustraditioita, joista käsin sitä 

tai sen valmistelemista ei ole vielä tarkasteltu. 

Analysoin mietintöä suhteessa valkoisen Suomen sisäisiin ristiriitoihin ja pyrin 

selventämään, mikä sen suhde oli näihin eri juonteisiin. Oikeisto- ja keskustapuolueilla 

oli erilaisia näkemyksiä kansakunnan eheyttämisestä. Tästä näkökulmasta 

opetussuunnitelman tarkasteleminen on myös hedelmällistä: millä tavalla mietintö 

sijoittui sisällöltään suhteessa niihin?  Liittyikö komitean työskentelyyn jännitteitä 

mahdollisesti oikeistolaisempien ja keskustalaisten jäsenten välillä?  Oliko komiteassa 

näistä eri juonteista kumpuavien ristiriitojen vuoksi erimielisyyksiä? Miten komitean 

ulkoiset tekijät painoivat jälkensä mietintöön ja oliko komitean jäsenillä sidonnaisuuksia 

näihin kamppailuihin? 

Tarkastelen tutkielman sisältöä klassisen sotien välisen ajan iskulauseen koti, uskonto, 

isänmaa kautta. Iskulauseen jaottelulla erittelen, miten suunnitelmassa määriteltiin 

talonpoikaisuutta ja kotoista uurastamista. Kuinka siinä projisoitiin suomalaisessa 

nationalismissa ihannoitua talonpoikaisuutta, ja miten erilaiset maaseudun ja sen 

elinkeinojen vahvistamispyrkimykset erottuivat sen sisällössä? Opetussuunnitelman ja 

uskonnon suhdetta tarkastelen arvioimalla, miten kristillisyys liittyi tavoiteltuun 
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kansalaisuuteen. Isänmaallisuuden ja tavoitellun kansalaisuuden suhdetta arvioin 

tarkastelemalla, miten opetussuunnitelmassa oppilaat oli tarkoitus liittää osaksi 

kansakuntaa ja kuinka heissä aiottiin herättää isänmaanrakkautta.  

1.5 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Käsitehistoriallisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat käsitteiden 

muovautumisprosessit, eli se, millaisten poliittisten kamppailujen ja valtasuhteiden 

puitteissa käsitteet muovautuivat. Aatehistoriasta poiketen käsitehistoriassa kiinnostus 

on siis käsitteisiin liittyvissä katkoksissa: kuinka saman sanan käytössä siirryttiin 

merkityksestä toiseen. Käsitteet eivät ole olemukseltaan ajattomia, vaan niiden 

tarkastelussa on tärkeää osoittaa, miten ne ovat muuttuneet merkitykseltään tai 

käyttötavoiltaan. Skinner on korostanut, että tekstit liittyvät tiettyihin historiallisiin ja 

lingvistisiin tilanteisiin, jotka asettivat rajoja kielelliselle ilmaisulle. Tästä seuraa, että 

tekstejä tutkiessa tulisi osoittaa, kuinka ne noudattivat, haastoivat tai horjuttivat 

tilanteiden vakiintuneita diskursiivisia käytänteitä. Niitä tulisi siis käsitellä osana niiden 

kulttuurisia konteksteja, joissa ne luotiin.25  

Tutkielmani on käsitehistoriallinen, sillä kuvaan opetussuunnitelmakomitean 

tavoittelemaa kansalaisuutta ja pyrkimyksiä sosiaalistaa lapset kansakunnan jäseniksi 

analysoimalla heidän käyttämiään käsitteitä ja niiden määrittelyjä.  Tutkielmassa 

tällaisia käsitteitä ovat esimerkiksi siveellisyys, kansa ja isänmaallisuus. Käsitteiden 

kontekstien kuvaamiseksi tukeudun erityisesti tutkimuskirjallisuuteen. Tutkielmassa 

hyödyntämäni sanomalehtiaineisto auttoi myös hahmottamaan ajalle tyypillisiä 

lingvistisiä konventioita.  Komitean jäsenten käsitteiden käyttötapoja ja niille annettuja 

merkityksiä kuvaamalla pyrin esittämään, millaista kansallista identiteettiä 

opetussuunnitelmalla pyrittiin vahvistamaan. Se on tässä tapauksessa tutkielmassa 

hyödynnetty analyyttinen käsite, jota tutkimuksen kohteena olevat toimijat eivät itse 

 
25 Hyvärinen, Matti –Kurunmäki, Jussi –Palonen, Kari –Pulkkinen, Tuija –Stenius, Henrik (toim.): Käsitteet 
liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Vastapaino, Tampere, 2003, 9-13; Skinner 2002, 
114-127.  
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käyttäneet. Käyn seuraavaksi läpi sen määrittelyä ja kuvaan, miten käytän sitä 

analyyttisena käsitteenä. 

 Kansallinen identiteetti 

Käsitteenä kansalliselle identiteetille on keskeistä sen konstruktiivinen luonne. 

Poliittisena käsitteenä sen merkitystä rakennetaan valtiossa tai sen vaikutuksesta. Se on 

tärkeä niin valtiolle, kansakunnalle kuin yksilölle: identiteetin ylläpitämiseen ja 

vahvistamiseen panostetaan, sillä ne eivät ole pysyviä tai muuttumattomia. Kansallinen 

identiteetti on käsitteenä hyvin moniulotteinen. Smithin mukaan käsitteeseen liittyy 

kaksi olennaista ulottuvuutta: identiteetti (yksilöllinen tai kollektiivinen) ja ajallinen 

(muutos tai jatkuvuus). Identifioimme itsemme erilaisiin kollektiivisiin identiteetteihin, 

joita korostetaan erilaisissa tilanteissa. Smithin käsitepohdinta liittyy hänen 

kehittämäänsä etnosymbolistiseen lähestymistapaan nationalismin tutkimuksessa. 

Hänelle kansallinen identiteetti muovautuu uudelleen alituisesti, kun aiempia arvoja, 

myyttejä, muistoja tai symboleja käytetään, koodataan ja valitaan uudelleen. 

Identiteetti on luonteeltaan siis dynaaminen, jatkuvasti kulttuurin ja traditioiden 

määräämissä puitteissa muuttuva.26  

Ihmiset identifioivat itsensä lukuisiin erilaisiin kollektiivisiin identiteetteihin tai 

kategorioihin esimerkiksi perheen, alueen, luokan, uskonnon, etnisyyden tai sukupuolen 

mukaan. Kansallinen identiteetti on Smithin mukaan aina jonkinlaiseen poliittiseen 

yhteisöön liittyvä identiteetti. Se merkitsee, että yhteisön jäsenet jakavat yhteisiä 

instituutiota ja oikeuksien sekä velvollisuuksien säännöstöä. Poliittinen yhteisö 

edellyttää selkeää sosiaalista tilaa: rajoilla rajattua aluetta, jonka jäsenet kykenevät 

tunnistamaan ja tuntemaan omakseen. Kansallinen identiteetti eroaa muista 

kollektiivisista identiteetistä valtiosidonnaisuutensa vuoksi: rajat, koulutuslaitos, 

armeija ja muut keskeiset instituutiot ylläpitävät ja kehittävät sitä.27 

 
26 Saukkonen Pasi: Kansallinen identiteetti. Teoksessa Pakkasvirta, Jussi - Saukkonen, Pasi (toim.): 
Nationalismit. WSOY, 2005, 90-91; Smith, Antony D: Nationalism: Theory, Ideology, History. Polity Press, 
Blackwell, 2001, 18-20.  
27 Saukkonen 2005, 91, 93; Smith 1991, 4 ja 9.  
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Smithille kansallinen identiteetti ja kansakunta ovat kompleksisia konstruktioita, jotka 

koostuvat lukuisista toisiinsa liittyvistä komponenteista: etnisistä, kulttuurisista, 

alueellisista, taloudellisista ja laillispoliittisista. Ne ovat erilaisia solidaarisuuden 

yhdyssiteitä yhteisöjen jäsenten kesken, jotka liittyvät muistoihin, myytteihin ja 

traditioihin. Käsitteisiin liittyvän moninaisuuden vuoksi kansalliset identiteetit ovat 

joustavia. Identiteetti voi liittyä tehokkaasti eri ideologioihin ja liikkeisiin menettämättä 

luonnettaan. Siksi on kiintoisaa tämän tutkielman tapauksessa tarkastella, mitkä 

kulttuuriset elementit tai sosiaalinen ryhmä opetussuunnitelman ideologiassa 

korostuvat.28 

Kansallisella identiteetillä on ulkoisia ja sisäisiä tehtäviä. Anttilan mukaan se kuvaa 

kollektiivisella tasolla kansallisen yhteisön suhdetta itseensä tai yksilöllisellä tasolla 

kansalliseen yhteisöön kuuluvien henkilöiden suhdetta tähän laajempaan 

kokonaisuuteen, eli ”kansallista minäidentiteettiä”. Smithille se on tärkeä sosiaalisen 

järjestyksen ja solidaarisuuden legitimoimisessa. Identiteetti myös sosiaalistaa yhteisön 

jäsenet esimerkiksi kansalaisiksi. Tässä prosessissa koulutusjärjestelmällä on keskeinen 

rooli, vaikka Smith on myös huomauttanut, että sen tehokkuutta korostetaan toisinaan 

liikaa.29  

Saukkonen erottaa kaksi erilaista suomalaiseen identiteettiin liittynyttä perinnettä. Ne 

liittyvät erilaisiin tapoihin käsitteistää kansakunta, mitä Kohn kuvasi dikotomiallaan 

läntisistä ja itäisistä kansakunnista. Läntisessä civic-mallissa kansakunnat käsitetään 

ensisijaisesti alueellisesti, etninen taas korostaa yhteisön määrittelyssä alkuperää, jolloin 

syntyperä määrittää yksilön kuulumisen kansakuntaan. Identiteetin eri perinteet 

liittyvät näihin kansakunnan käsitteistämistapoihin, joista Suomessa käsitys etnisestä 

homogeenisyydestä on ylikorostunut.  Kumpikaan malli ei ole sellaisenaan toteutunut, 

vaan valtioiden alueilla ihmisiä on jaettu erilaisiin ryhmiin poliittisten oikeuksiensa 

 
28 Saukkonen 2005, 98-101; Smith 1991, 15; Smith 2001, 19. 
29 Anttila 2007, 8; Smith 1991, 16; Smith kritisoi Gellnerin teoriaa julkisen koululaitoksen merkityksestä 
korkeakulttuurin ja nationalismin levittäjän ja huomautti, että vaikka uusien valtioiden johtajat ovat usein 
ottaneet vakavissaan kysymyksen kansalaiskasvatuksesta, niin koulutusjärjestelmä ei itsessään rakenna 
nationalismia (kuten hän tulkitsi Gellnerin argumentin). Koulutusjärjestelmä ja sen edustamat arvot ovat 
päinvastoin nationalistisen liikkeen tulos, eivät syy. Smith myös huomautti, että koulutusjärjestelmä on 
usein epäonnistunut tavoitteissaan kansalaisten sosiaalistamisessa. Ks. Smith, Anthony D: Nationalism 
and modernism: A critical survey of recent theories of nations and nationalism, Routledge, Lontoo ja New 
York, 1998, 39-41.  
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mukaan riippuen siitä, millaisia kulttuurisia kriteereitä he täyttävät. Nationalismin 

ominaisuus on kyky kuvata moninaisia yhteisöjä kansoiksi, joten on tärkeää tarkastella, 

mitä kansallisen identiteetin kansaan sisällytetään.30 

Fewsterin mukaan kansallisen identiteetin on välttämätöntä käyttää ja hyödyntää 

etniseen alkuperään liittyviä myyttejä. Kansakuntien pitkiin historiallisiin juuriin liittyy 

niiden uniikkius. Tässä piilee kansakuntien rakentamisessa olennainen identiteetin 

lähde.31 Smithin tapa korostaa kansakuntien olemuksessa ja jäsenten 

identifioitumisessa kokemuksellisuutta on kiinnostava tutkielmani kannalta. Miten 

kansanopetuksella pyrittiin toisintamaan ja ylläpitämään erilaisia myyttejä, jotka 

rakensivat oppilaille kokemusta heidän kuulumisestaan historiallisesti uniikkiin ja 

luonteeltaan etniseen yhteisöön? Kuinka kansanopetuksella siis levitettiin 

nationalistisen liikkeen luomaa käsitystä suomalaisuudesta ylihistoriallisena ethnienä32? 

Tutkielmassani kansallinen identiteetti on siis analyyttinen käsite, jolla kuvaan sitä, 

millaiseen kollektiiviseen, kansakuntaan kiinnittyvään identiteettiin oppilaita pyrittiin 

sosiaalistamaan.  Tarkastelen, mitä identiteetin eri osa-alueita opetussuunnitelmalla 

pyrittiin vahvistamaan, sen yhteyksiä kulttuurisiin elementteihin ja siihen, mikä 

sosiaalinen ryhmä korostui identiteetin kansan kuvauksessa.    

1.6 Tutkimuskysymykset 

Nationalististen interventioiden selvittämiseksi tutkimukseni keskeisimmät 

tutkimuskysymykset liittyvät koti, uskonto, isänmaa -jaotteluun. Tutkimukseni kaksi 

johtavaa kysymystä ovat: miten opetussuunnitelmakomitea käsitteisti tavoiteltua 

kansalaisuutta ja miten he pyrkivät vahvistamaan oppilaiden suomalaiskansallista 

identiteettiä. 

 
30 Lepola, Outi: Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi: Monikulttuurisuus, kansalaisuus ja suomalaisuus 
1990-luvun maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2000, 
319-324; Saukkonen 2005, 98-101; Smith 1998, 16-17; Smith 1991, 9-13. 
31 Fewster 2006, 15. 
32 Fewster osoitti tutkimuksessaan Smithiä kritisoiden, ettei suomalaista ethnietä ollut olemassa ennen 
suuren, kansallisen muinaisuuden rakentamista. Siksi opetussuunnitelmaa tarkastellessa on kiintoisaa 
luoda katsaus siihen, kuinka opetuksessa levitettiin kansallisen liikkeen luomia käsityksiä 
suomalaisuudesta ja sen alkuperästä. Ks. Fewster 2006, 402-405. 
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Näistä kahdesta johtavasta kysymyksestä seuraa monia apukysymyksiä. Selvittääkseni, 

miten oppilaiden suomalaiskansallista identiteettiä pyrittiin vahvistamaan, tarkastelen 

tutkimusaineistoani suhteessa Smithin kansalliselle identiteetille antamiin 

ominaisuuksiin. Hyödynnettiinkö ja toisinnettiinko koulussa erilaisia etniseen 

alkuperään liittyviä myyttejä? Kuinka Suomi esitettiin suomalaisten kotimaana? Millaisia 

myyttejä ja historiallisia muistoja suomalaisuuteen liitettiin? Kuinka koulussa 

selvennettiin kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia ja miten suomalaiskansallista 

kulttuuria määriteltiin? Miten käsitystä Suomesta etnisesti homogeenisenä yhteisönä 

luotiin kansakoulussa? Suomalaiselle nationalismille talonpoikaisuus oli keskeinen 

kansallisen identiteetin kansan kuvauksessa, minkä vuoksi pyrin selvittämään, kuinka 

opetussuunnitelmalla pyrittiin vahvistamaan oppilaiden talonpoikaista identiteettiä ja 

kuinka se liittyi suomalaiskansallisen identiteetin idealisointeihin suomalaisuudesta? 

Miten eri symbolein ja myytein kansakunnan kokemuksellisuutta kuviteltuna yhteisönä 

vahvistettiin koulussa? Kuinka oppilaissa pyrittiin herättämään isänmaanrakkautta?  

Uskonnon ja kansallisen identiteetin välisen suhteen selvittämiseksi tarkastelen, miten 

uskonto esitetään osana tavoiteltua kansalaisuutta. Onko opetussuunnitelman 

kuvauksessa luterilaisuudella hegemoninen asema, kuinka vähemmistöuskontoihin tai 

uskonnottomuuteen suhtauduttiin?  

Tavoitellun kansalaisuuden selvittämiseksi tarkastelen myös, minkälaisia perustaitoja ja 

-tietoja kansanopetuksella on pyritty välittämään juuri talonpoikaiseen elämäntapaan. 

Tuotetaanko opetussuunnitelmalla käsitystä maaseudusta ihanteellisena ympäristönä? 

Kuinka 1920-luvulla hiljaa edennyt teollistuminen, modernisaatio ja yhteiskunnallinen 

murros esitetään suhteessa maaseutuun? Minkälainen toimija talonpoika oli?  

Tutkielmassa tutkitaan opetussuunnitelmaa poliittisena, koulutusta ideologisesti 

ohjaavana asiakirjana. Millaisia intentioita, odotushorisontteja ja tavoitteita 

opetussuunnitelman laatineilla henkilöillä oli, miten ne ovat erotettavissa 

opetussuunnitelmasta? Kuinka maalaiskansakoulun opetussuunnitelman laatimisen 

ajan suuret yhteiskunnalliset murrokset vaikuttivat opetussuunnitelman 

muotoutumiseen ja miten siihen liittyivät mahdollisesti valkoisen Suomen eri juonteet 

ja eheyttämisstrategiat, joita sodan voittanut osapuoli sovelsi sodan jälkeen?  
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1.7 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksessa hyödynnettävän alkuperäisaineiston muodostavat 

opetussuunnitelmakomitean julkaisut, arkisto- ja sanomalehtiaineistot. Tutkimukselle 

tärkein alkuperäisjulkaisu on 1925 valmistunut komitean lopullinen mietintö, jonka 

lisäksi on hyödynnetty myös komitean laatimaa välimietintöä ja Mikael Soinisen 

julkaisemaa teosta vuodelta 1916.33 Välimietinnön merkitys komitean intentioiden ja 

ajattelun muutoksen kuvaamisessa jäi lopulta vähäiseksi, sillä varsinaisessa mietinnössä 

kuvataan tarkasti komitean tekemiä muutoksia suhteessa välimietintöön. Tutkielmassa 

hyödynnetyt lehdistöaineistot kuvaavat myös välimietinnön sisältöä ja komitean 

intentioita sen laadinnassa. Soinisen julkaisussa käsitellään kokeilukoulun toimintaa ja 

kuvataan didaktisia seikkoja, joten sen merkitys intentioiden tavoittamiseksi oli 

toissijainen.  

Arkistoaineistona tutkielmassa hyödynnetään Kansallisarkistoon taltioituja 

opetussuunnitelmakomitean asiakirjoja. Komitean kokousten pöytäkirjoja ei 

valitettavasti ole saatavilla sen istunnoista 1920-luvuilla, joten kokouksissa 

opetussuunnitelmasta käytyä keskustelua ei ole sisällissodan jälkeiseltä ajalta 

mahdollista jäljittää. Kansallisarkistoon taltioiduissa, konekirjoitetuissa komitean 

alustuksissa ja päätöksissä on kuvattu kattavasti sen ensimmäisen työskentelykauden 

ajalta eri oppiaineiden opetussuunnitelmien valmistelua ja niistä käytyä keskustelua. 

Kuitenkaan näissä asiakirjoissa ei ollut taltioitu aina kaikkea komitean piirissä käytyä 

keskustelua, jonka rekonstruoiminen oli mahdollista niissä tapauksissa pöytäkirjojen 

avulla. Ne sijaitsevat Mikael Soinisen arkistossa, Kansalliskirjastossa. Komitea luovutti 

kouluhallitukselle alustukset ja pöytäkirjat päättäessään ensimmäisen kerran 

työskentelynsä, mutta jostain syystä aineistot arkistoitiin lopulta eri kohteisiin.  

Komitean toiselta istuntokaudelta säilyneen vähäisen aineiston vuoksi tutkielmassa 

hyödynnetään Kansalliskirjaston digitoimia aikakausi- ja sanomalehtiä. Niistä etsittiin 

hakusanalla ”opetussuunnitelmakomitea” komitean työskentelyyn liittyviä 

 
33 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea: Sen toiminta ja suuntaviivoja kansakouluopetuksen 
uudistukseksi. Helsinki, 1916; Soininen, Mikael: Maalaiskansakoulun uudistuksesta: suunnitelmia ja 
kokeiluja kansakoulun opetussuunnitelmakomitean työmaalta. Otava, Helsinki, 1916. 
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aikalaiskeskusteluja ja uutisointeja. Ensimmäisellä haullani, jolla kävin läpi vuosien 1912-

1925 aineistot, osumia tuli 1047. Näistä suuri osa liittyi erilaisiin oppikirjamainoksiin, 

joissa mainittiin kirjan olevan mietinnön mukainen tai mainintoihin esimerkiksi 

opettajayhdistysten kokouksista, joissa opetussuunnitelmakomitean mietintöä 

käsiteltiin. Aineistoista löytyi myös komiteasta kertovia erilaisia uutisointeja, artikkeleja 

tai kirjoituksia, joissa komitean jäsenet kommentoivat mietinnöstä käytyä julkista 

keskustelua ja kertoivat työskentelyn etenemisestä. Näitä komitean jäsenten kirjoituksia 

on hyödynnetty motiivien ja intentioiden selvittämisessä.  

Aineistoon tutustumisen jälkeen ilmeni, että toinen haku mietinnön valmistumisen 

jälkeisiin vuosiin oli myös paikallaan, joten sellainen toteutettiin vuosien 1925-1928 

uutisoinneista, kun opetussuunnitelma saatettiin kokeilun alaiseksi. Ruotsinkielisistä 

lehdistä toteutettiin vastaavasti haku, jossa komitean työskentelystä vuosien 1912-1929 

uutisointeja etsittiin hakusanalla ”läroplanskommitté”, joka tuotti 32 osumaa.  

1.8 Esityksen rakenne 

Tutkielman toisessa pääluvussa erittelen maalaiskansakoulun opetussuunnitelman 

valmistelemista osana muuta kasvatusalan säädösten laadintaa. Kolmannessa 

pääluvussa tarkastelen komitean julkaisujen, arkistoaineistojen ja aiemman 

tutkimuksen perusteella, millaisia intentioita ja pyrkimyksiä komitealla oli suunnitelman 

laadinnassa ja kansakoulun kehittämisessä. Pohjustan analyysin ensiksi 

opetussuunnitelman ideologian tulkinnan viitekehyksiä erittelemällä, jonka jälkeen 

tarkastelen opetussuunnitelman sisältöä neljän näkökulman kautta: kotoinen uurastus, 

uskonnollisuus, isänmaallisuus ja siveellisyys. Neljännessä luvussa käsittelen yhteen 

kokoavasti näitä havaintojani ja pohdin, millaista kansallista identiteettiä 

opetussuunnitelmassa pyrittiin rakentamaan, millaiseksi kansan toimijuus näyttäytyy 

sen valossa ja millaista tulevaisuutta varten oppilaita kasvatettiin. Päätän tutkielman 

pohdinnalla tutkimuksen aikana heränneistä ajatuksista ja kysymyksistä, joihin tässä 

yhteydessä ei pystytty vastaamaan.  
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2 Maalaiskansakoulun opetussuunnitelman valmistelu osana 

koulutusjärjestelmän murrosta  

2.1 Opetussuunnitelman laadinta osana kansanopetuksen laajentumista 

1800-ja 1900-lukujen taitteessa koulutuksen tarkoitus oli uusintaa maan sisäistä 

luokkarakennetta, samaan aikaan kun kansalaisyhteiskunta rakentui ja modernisoitui 

yhteiskunnallisten jännitteiden vaikutuksesta. Valtiojohtoisen koulutusjärjestelmän 

kehittämisessä oppivelvollisuutta pidettiin välttämättömänä kansalaistaitojen ja 

tietojen tarjoamiseksi kaikille. Koulutuksella oli myös hyvin vahva sosiaalipoliittinen 

merkitys väestön elintason kohottajana. Suomessa keskeinen kansanopetuksen haaste 

oli 1800- ja 1900-luvuilla maantiede: koulujen, valvonnan ja esivallan levittäytyminen oli 

hankalampaa syrjäseuduilla kuin kaupunkikeskuksissa. Tiiviisti agraarisissa 

ympäristöissä vallitsi pitkään Gemeinschaft34-yhteisöille ominainen ajattelutapa 

patriarkaalisesta perhekeskeisyydestä.35  

Kansakoulujen perustaminen oli alkuun haasteellista. Parikymmentä vuotta 

kansakouluasetuksen (1866) jälkeen maassa oli 100 kuntaa, joissa ei ollut ainuttakaan 

kansakoulua, eikä muissakaan kouluverkko ollut riittävä. Asetuksen jälkeen kouluverkko 

kehittyi erityisesti kaupungeissa ja Etelä- sekä Länsi-Suomessa. Kouluverkkokeskustelu 

johti lopulta kuntien velvoittamiseen koulujen perustamiseksi ja kansakoulujen 

läpimurto tapahtui 1890-luvulla, kun säädettiin piirijakoasetus. Koulutuksen 

lainsäädännön alkuperäinen tavoite oli 1800-luvulla vallinneen sosiaalisen järjestyksen 

säilyttäminen agraaripainotteisessa yhteiskunnassa, jossa teollistuminen käynnistyi 

pikkuhiljaa.  Koulunkäynti oli ennen oppivelvollisuuden säätämistä vapaaehtoista. 

Oppivelvollisuuden toteuttaminen herätti 1800-luvulta lähtien vastustusta, joka 

 
34 Tönnies kuvaa sosiaalisia siteitä dikotomian Gemeinschaft – Gesellschaft mukaan, joista Gemeinschaft 
(suomeksi yhteisö) merkitsee traditionaalista ja kestävää, sukulaisuuden, kotipaikan tai mielen kautta 
rakentuvaa yhdessäoloa. Yhteisön perustana ovat vastavuoroiset yhdyssiteet ja jäsenten 
yhteenkuuluvuuden tunne. Ks.  Tönnies, Ferdinand: Gemeinschaft und Gesellschaft: Grundbegriffe der 
reinen Soziologie. Karl Curtius, 1926. 
35 Leino-Kaukiainen - Heikkinen, 2011, 22-23; Tuomaala 2011, 95-96. 
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perustui vanhempien oikeuteen päättää lastensa kasvatuksesta ja uudistuksen 

kustannuksiin.36 

Piirijakoasetus vuonna 1898 määritti kansakoulun hallinnolliset perusperiaatteet: 

kunnat jaettiin koulupiireihin, joihin ne olivat velvoitettuja perustamaan koulun, jos 

vähintään 30 lasta oli ilmoittautunut opetukseen. Maaseutujen neli- ja kaupunkien 

kuusivuotiset kansakoulut perustuivat kotien ja perheiden antamaan alkuopetukseen. 

Harva-asutusseuduilla kouluverkko ei asetuksesta huolimatta levinnyt Itä- ja Pohjois-

Suomessa. Kansakouluaatetta ei voi irrottaa laajemmin 1800-luvulta lähtien 

vaikuttaneesta kansansivistysliikkeestä: fennomaaneille kansankielisen koulutuksen 

järjestäminen oli tärkeää. Kansakoulujen rinnalla peruskoulutuksen järjestysmuotona 

olivat oppikoulut, jotka olivat leimallisesti ylempien yhteiskuntaluokkien lasten kouluja. 

Oppivelvollisuuden säätäminen näyttäytyi ainoana vaihtoehtona lasten koulunkäynnin 

takaamiseksi, kun piirijakoasetus ei onnistunut toteuttamaan kaikkien lasten oikeutta 

koulunkäyntiin.37  

Oppivelvollisuuden säätäminen nousi Suomessa valtiopäivillä keskustelunaiheeksi 

erityisesti 1870-luvulta lähtien, jolloin sen vastustajien mielestä koulunkäynnin tuli 

perustua vapaaseen, luonnolliseen kehitykseen. Kansakouluasetus oli herättänyt 

vastustusta koulujen kustannusten ja vanhempien lasten kasvatuksellisen 

päätäntävallan suhteen.38 Myöhemmin julkisessa keskustelussa painotetut näkemykset 

lasten perusopettamisen vaikutuksista kansakuntaa vahvistavina ja isänmaallisena 

velvollisuutena muokkasivat ilmapiiriä suotuisammaksi lain säätämiselle. 1890-luvulla se 

nousi nuorsuomalaisten ja työväenliikkeen tavoitteeksi. Oppivelvollisuuden säätämisen 

katsottiin edistävän demokraattisten kansalaisoikeuksien ja –velvollisuuksien 

saavuttamista. Kansanopetus nähtiin keinona elintason kohottamiseksi. Sen 

säätämiseksi asetettiin vuonna 1906 komitea, jonka puheenjohtajan toimi Mikael 

Soininen. Komitea sai aikaiseksi vuonna 1907 mietintönsä, jossa ehdotettiin 

kuusivuotista kansakoulua kansansivistyksen pohjaksi: kaksiluokkaista alempaa ja 

neliluokkaista ylempää kansakoulua. Maalaiskansakouluista oli tarkoitus siis säätää 

 
36 Leino-Kaukiainen - Heikkinen, 2011, 23-24; Tuomaala 2011, 98-99. 
37 Leino-Kaukiainen - Heikkinen 2011, 22-24, 26; Tuomaala 2004, 99. 
38 Tuomaala 2004, 66. 
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kaupunkien kouluja vastaavia. Mietintö herätti eduskunnassa keskustelua ja lukuisia 

lakiehdotuksia, joiden pohjalta vuonna 1910 hyväksyttiin hallituksen esitys 

oppivelvollisuudeksi. Nikolai II ei kuitenkaan vahvistanut sitä.39  

Opetettavista aineista oli säädetty kansakouluasetuksessa, vaikkei sitä pidetty 

ehdottomana. Saineen mukaan koko kansakoulun olemassaolon ajan periaatteena oli, 

että opetussuunnitelmat laaditaan paikallisesti. Niiden laatimista varten kaivattiin 

kuitenkin valtakunnallista yhteismittaa, mikä korostui kansakoulun tarjottua 

lyhennyksen sotapalveluksesta 1878 ja sitä mukaa, kun kansakoulun päästötodistus 

hyväksyttiin sisäänpääsyehtona muihin oppilaitoksiin. Valtakunnallisesta 

opetussuunnitelmasta keskusteltiin jo vuoden 1869 yleisessä kansakoulukokouksessa, 

mutta silloin todettiin, ettei sen laatimiseen kyetä. Mallikurssien nimellä tunnettu ohje, 

jota Uno Cygnaeus oli laatimassa, valmistui lopulta vuonna 1881. Siinä määrättiin 

oppiaineiden tavoitteista ja oppimääristä. Mallikurssit lähetettiin ylihallituksen 

kiertokirjeenä kouluille ja ne olivat sellaisenaan ensimmäinen opetussuunnitelmallinen 

suositus.40 

Y.K. Yrjö-Koskisen puheenjohtama komitea valmisteli mietinnön oppi- ja lukukirjoista, 

joka julkaistiin vuonna 1899. Siinä supistettiin mallikurssien oppisisältöjä ja esitettiin 

huomioita maaseudun alkuopetuksen ja kaupunkien alemman kansakoulun välisistä 

eroista. Komitea katsoi, että alempia kansakouluja tulisi perustaa lisää ja kannatti 25-

30% opetusajasta varaamista kertaamiselle. Komitean työn tuloksena oppiaineet saivat 

opetustekstinsä ja didaktiikkansa. Mietintö johti myös oppikirjojen ammatillistumiseen. 

Vuonna 1909 asetettu raittiuskomitea esitti vuonna 1910, että jokaisessa kansakoulussa 

terveysopin yhteydessä tarjottaisiin raittiusopetusta. Komitea teki myös muita esityksiä 

kansakoulun tuntimääriin.41  

 
39 Tuomaala 2004; 66-70, 99; Tuomaala 2011, 100-101.  
40 Saine, Harri: Uskonnonopetus Suomen oppivelvollisuuskoulussa 1900-luvulla. Turun yliopisto, Turku, 
2000, 27-28. 
41 Saine 2000, 29; Tuomaala 2004, 164. 
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Herbartilaisuudella42 oli suuri merkitys koulutuksen kehittämiselle, oppivelvollisuuden 

suunnittelulle ja didaktisten periaatteiden määrittelemiselle. Se muodostui 1890-luvulta 

lähtien kasvatusalaa määritelleeksi suuntaukseksi, kun Soininen julkaisi aiheesta 

teoksen. Hänelle kasvatuksen tavoite oli lujan ja siveellisen luonteen muodostaminen: 

ihmisen kehittäminen kyvyiltään ja voimiltaan sopusuhtaisesti. Tuomaalan mukaan 

kristillissiveellinen sivistysihanne liittyi tiiviisti herbartilaisuuteen, jonka taustalla oli 

saksalainen idealismi. Suomessa oppikirjakomitean mietintö toi esille tämän 

pedagogiikan päälinjat. Sen lähtökohta oli assosisaatio- ja apperseptiopsykologiassa. 

Suuntauksessa katsottiin, että opetusaines oli havainnoista koostuva rakenne, josta 

opettajajohtoisesti muodostettiin kokonaisuus.43 

Kansakoulujen kehittämisestä enemmän käytännöllisen elämän tarpeita vastaavaksi 

keskusteltiin 1910-luvun alussa eduskunnassa ja opetusalalla. Oulun yleisessä 

kansakoulukokouksessa 1911 kansakoulun kehittäminen työkouluperiaatteen pohjalta 

eteni. Kokouksessa hyväksyttiin ponsiesityksiä, joissa vaadittiin opetussisältöjen 

muodostamista kotiseututiedollisiksi ja kansakoulun opetusta kehitettäväksi 

käytännöllisten ja taloudellisten harrastusten elvyttämiseksi. Piiritarkastajakokouksessa 

käsiteltiin tammikuussa 1912 samoja kysymyksiä ja se osoitti koulutoimen 

ylihallitukselle pyynnön asettaa komitean uusien kansakoulujen mallikurssien 

laatimiseksi. Siellä näiden uudistustoimenpiteiden tulkittiin vaativan laaja-alaista 

valmistelutyötä, minkä vuoksi se keväällä 1912 pyysi senaatilta oikeutusta asettaa 

opetussuunnitelman valmistelua varten komitean.44 

Keisarillinen Senaatti suostui esitykseen 24.5. ja määräsi komitean tehtävän seuraavasti:  

-- voimassa olevan kansakouluasetuksen pohjalla ehdotusten valmistaminen niiksi 

muutoksiksi, joita kansakoulu eri aineiden oppikurssien laajuuteen nähden kaipaa, 

jotta ne vastaisivat niin hyvin käytännöllisen elämän tarpeita kuin nykyajan 

 
42 Herbartilaisuudella tarkoitetaan Johan Friedrich Herbartin mukaan nimettyä pedagogista suuntausta, 
jossa korostettiin kasvatuksen merkitystä lapsen sisäiselle kasvulle. Ks. esimerkiksi Tähtinen Juhani: 
Moraali ja terveys kansalais- ja koulukasvatuksen polttopisteessä. Teoksessa: Heikkinen, Anja - Leino-
Kaukiainen, Pirkko: Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2011, 188. 
43 Saine 2000, 78; Tuomaala 2004, 164-165. 
44 Halila 1949, 167-168; Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea lakkautettu, Kasvatus ja koulu, nro 5, 
1916, 209-210. 
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kasvatustieteen vaatimuksia, sekä jatko-opetuksen järjestämiseksi niin, että se 

parhaiten voisi edistää yhteiskunnallista ja ammatillista sivistystä sen koulusta 

päässeen nuorison keskuudessa, joka ei opintojaan muissa kouluissa jatka; ja jonka 

komitean näitä kysymyksiä käsitellessään myöskin on pidettävä silmällä, miten 

kansakoulu parhaiten voitaisiin saattaa yhteyteen sekä oppikoulun että alempien 

ammattikoulujen kanssa.45 

Kouluhallitus asetti komitean 31.5.1912. Sen puheenjohtajaksi asetettiin Mikael 

Soininen (nimityshetkellä professori, myöhemmin kouluhallituksen ylijohtaja), jäseniksi 

kouluneuvos A.J. Tarjanne, professori Albert Lilius, kansakouluntarkastaja K.G. Aminoff, 

Jyväskylän seminaarin lehtori K.J. Oksala, Heinolan seminaarin opettajatar Helmi 

Lehtonen, opettajat Salomon Lilja ja Aina G. Johansson sekä opettaja (myöhemmin 

kansakouluntarkastaja) Jaakko Laurila. Tarjanne toimi komitean pöytäkirjurina ja 

sihteerinä. Ensimmäisen syyslukukauden istuntojen jälkeen Lilja ja Lilius pyysivät eroa, 

jolloin kouluhallitus kutsui Liljan tilalle kansakoulunopettaja Pekka Ollilaisen ja Liliuksen 

tilalle kansakouluntarkastajan ja myöhemmin kouluneuvoksena toimineen Alfons 

Takolanderin. Komitean jäsenistä Aminoff kuoli joulukuussa 1918. Komitea koottiin siis 

kasvatusalan asiantuntijoista, eikä Halilan mukaan puoluesidonnaisuuksilla ollut 

määräävää asemaa komitean nimittämisessä.46 

Komitea aloitti työskentelynsä lokakuussa 1912. Seuraavien kolmen vuoden aikana se 

piti useampia kuukauden kestäviä istuntokausia, muuten se oli koolla pari viikkoa 

kerrallaan47. Syyslukukaudella 1912 komitea teki alustavia valmisteluja toiminnalleen ja 

käsitteli kattavasti kansakoulujen työn järjestelyyn liittyviä kysymyksiä. Sen työlistalla 

olivat niin viikkotuntien lukumäärä, sen jakautuminen opetusaineittain, opetuksen ja 

kurssien järjestelyt, kuin myös lukuvuoden ajoittamiseen liittyvät kysymykset. Komitea 

keskusteli myös pohjakoulukysymyksestä, jatko-opetuksesta ja kävi läpi eri oppiaineiden 

oppiennätyksiä (oppimääriä)48. Istuntokauden aikana komiteassa käsiteltiin 

 
45 Selostus komitean työstä ja lausunto uudistussuunnitelmasta 21.12.1915, Kansakoululaitoksen 
opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA, 4. 
46 Halila 1949, 168; Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 3-6. 
47 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea lakkautettu, Kasvatus ja koulu, nro 5, 1916, 210.  
48 Pohjakoulukysymys tiivistyi siihen, muodostaisiko kansakoulu pohjan oppikoulun opinnoille vai 
yksityiset, valmistavat koulut. Vuonna 1905 yläkansakoulun kaksi alempaa luokkaa säädettiin oppikoulun 
perustaksi oppimäärältään ja valmistavien koulujen tuet lakkautettiin, mikä ei kuitenkaan merkinnyt 
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oppimäärien suunnittelemiseksi alustusten jakoa ja sitä, millaisia kokeiluja ja 

tiedusteluja työn tueksi olisi toteutettava. Komitea pyysi lopulta sadasta kansakoulusta 

viiden vuoden aikaista tilastollista tietoa siitä, minkäikäisinä oppilaat olivat aloittaneet 

koulun ja miten paljon oppilaita oli jäänyt osastoille – eriteltyinä huonon menestyksen 

tai sairauden johdosta. Lopulta 89 koulua toimitti ko. laskelmat komitealle.49   

Komitean jäsenet päättivät perustaa kokeilukoulun opetussuunnitelman kokeilemiseksi. 

Tätä tarkoitusta varten se haki rahoitusta koulutoimen ylihallitukselta koulun toiminnan 

järjestämiseksi ja pyysi kustannuksia suoritettaviksi sille varatuista varoista. 

Hakemuksessaan komitea arveli opetussuunnitelmatyön suurimman muutostarpeen 

kohdistuvan maantiedon ja luonnontiedon opetukseen: maantiedon opetus oli tarkoitus 

muuttaa kotiseutuopetukseksi, joka tutustuttaisi oppilaat kotipaikkansa luontoon, 

elinkeinolliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Tätä suurta muutosta komitea ei 

tahtonut toteuttaa ainoastaan teoreettisen harkinnan pohjalta, vaan katsoi 

kasvatustieteen lääke- ja maanviljelystieteiden tapaan vaativan kokeilemista. Komitea 

katsoi myös, että koulun toiminta olisi järjestettävä maalaiskansakoulun mukaisesti, sillä 

se oli maassa yleisin vaikeimmin hoidettava koulu. Kokeilun toiminta-aikaa komitea 

toivoi pitempiaikaiseksi, jotta kokeiluja saataisiin sovellettua jokaisella vuosiasteella. 

Soininen tarjoutui hakemuksessa ottamaan vastuulleen käytännölliset toimet koulun 

perustamiseksi ja sen johtamiseksi. Senaatti myönsi komitealle toistaiseksi voimassa 

olevan määrärahan koulun perustamista varten.50  

 
niiden toiminnan päättymistä. Soininen nimitti vuonna 1919 ministerinä Oskari Mantereen johtaman 
komitean ratkaisemaan kysymystä. Komitea sai työnsä valmiiksi 1925 ja se esitti kansakoulun jatkoksi 
keskikouluja ja lyseoita. Pohjakoulun laajasta tuesta huolimatta oikeisto ei halunnut siirtyä 
yhtenäiskoulujärjestelmään, joten rinnakkaiskoulujärjestelmä säilyi. Valmistavat koulut kuitenkin 
marginalisoituivat 1930-luvun mittaan ja kansakoulusta muodostui de facto oppikoulun pohjakoulu.  Ks. 
Männistö, Jyrki: Kansanopetuksen toteutuminen muutti oppikoulun perustaa. Teoksessa: Männistö, Jyrki, 
et al: Koululaitos itsenäisen Suomen rakentajana. Suomen kouluhistoriallinen seura, Helsinki, 2007, 9-23. 
Jatko-opetuksella tarkoitetaan taas yläkansakoulun jälkeistä kansakoulun opetusta, joka oli tarkoitettu 
nuorille, jotka eivät jatkaneet muuten opiskelua koulun jälkeen.  
49 Selostus komitean työstä ja lausunto uudistussuunnitelmasta 21.12.1915, Kansakoululaitoksen 
opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA, 7-8. 
50 Kokeilukoulu opetussuunnitelmakomitean tarpeeksi, Opettajain-lehti nro 3, 17.01.1913, 28-29; koulun 
avaamisesta uutisoitiin runsaasti ks. Opettajain-lehti, nro 5, 31.1.1913 s.59, ja Suomen Wirallisessa 
lehdessä, ks. Wirallinen lehti, nro 28, 4.2.1913, etusivu. Kokeilukoulun toimintaa käsitellään kattavasti 
Soinisen vuoden 1916 teoksessa.  
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Kokeilukoulun lisäksi suunnitelmia sovellettiin myös muissa kokeiluissa. Komitean jäsen 

Aina Johansson sai Helsingin kaupungin kansakouluviranomaisilta luvan vuoden 1913 

syksystä lähtien järjestää luokkansa opetuksen kaupungin kansakoulujen 

opetussuunnitelmasta poiketen, niin että se vastasi komitean suunnitelmia. Alfons 

Takolanderin valvonnan alaisuudessa toteutettiin Tammisaaressa komitean 

suunnitelmia äidinkielenopetuksessa (ruotsiksi) kokeiluluokalla.51  

Komitea hankki paljon ulkomaista kirjallisuutta työnsä tueksi. Tästä laaditusta 

luettelosta voi päätellä, että jäsenet tutustuivat Ruotsin opetussuunnitelmakomitean 

työn tulosten lisäksi saksalaisten koulujen opetussuunnitelmiin. Komitea tilasi muun 

muassa Bremenin kansakoulujen sekä Münchenin kansa- ja jatkokoulujen 

opetussuunnitelmien lisäksi runsaasti muuta saksankielistä 

opetussuunnitelmakirjallisuutta. Tarjanne esitteli tarkemmin Kasvatus ja koulu -

lehdessä opetussuunnitelmauudistusta Ruotsissa. Hän totesi yhä voimakkaampana 

virtauksena kansakoulutyöhön liittyvässä keskustelussa vallitsevan sen, että kansakoulu 

oli uudistettava lapsen luontaisten taipumusten ja harrastusten mukaiseksi. Opetuksen 

tulisi olla kotiseudullista, käytännöllistä ja tukeutua oppilaiden omatoimisuuteen, 

luovuuteen ja käsiaskarteluun, muuttaen kirjakoulun työkouluksi. Kattavan uudistuksen 

kuvauksen päätteeksi Tarjanne totesi, ettei ajatusten ja ehdotusten soveltuvuudesta 

suomalaisiin oloihin ja opetussuunnitelman uudistamiselle ollut mahdollista 

kattavammin käsitellä.52 

Tästä voi päätellä, että komitean työskentelyyn vaikuttivat suomalaisten 

kansanopetuksen traditioiden lisäksi muualla Euroopassa ja kansainvälisesti 

vaikuttaneet kansanopetukselliset tai kasvatustieteelliset trendit. Mikael Soininen teki 

vuosina 1884-1885 opintomatkan Yhdysvaltoihin, jolloin hän tutustui muun muassa 

yhteiskasvatukseen ja käytännön elämää palvelevan opetussuunnitelman etuihin sekä 

haittoihin. Näiden kokemusten perusteelta hän valmisteli väitöskirjansa ja näin voi 

 
51 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea lakkautettu, Kasvatus ja koulu, nro 5, 1916, 211; Tammisaaren 
kokeilusta ks. Soininen 1916, 173-175. 
52 Tarjanne, A: Kansakoulun opetussuunnitelman uudistus Ruotsissa. Kasvatus ja koulu, Koulutarpeiden 
keskusliike, nro 9, 1915; Luettelo kansakoulun opetussuunnitelmakomitean käyttövaroilla hankituista ja 
Koulutoimen Ylihallituksen kirjastoon jätetystä kirjallisuudesta. Kansakoululaitoksen 
opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA. 
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arvioida, että sillä oli suuri merkitys hänen myöhemmälle uralleen. Komitean jäsenen, 

Kaarlo Oksalan mukaan Soininen vakuuttui erityisesti paikallisen kokeilukoulun 

toiminnasta.53  

Vuosien 1913-1915 mittaan komitea työskenteli opetusaineiden oppisisältöjen parissa 

yksityiskohtaisemmin, laati opetussuunnitelmia ja seurasi kokeilujen etenemistä54.  

Komitea ehti myös hieman käsittelemään kaupunkien jatko-opetusta, vaikka 

kaupunkikoulun opetussuunnitelma jäi lopulta käsittelemättä. Komitea ei saanut 

ratkaistuksi myöskään kansakoulun suhdetta oppi- tai ammattikouluihin. Komitea 

muodosti kuitenkin kantansa siten, että kansakoulun järjestämisessä olisi huomioitava 

kansan suuren enemmistön sivistystarpeet, jolloin koulu myös muodostaisi parhaiten 

pohjan sen jälkeisten opintojen tueksi. Tärkeimmät komitean työskentelyn saavutukset 

olivat alkuopetuksen ja maalaiskansakoulun opetussuunnitelman käsittelyn saralla. 

Komitea ei ehtinyt kokeilemaan kaikkia vuorokursseja kokeilukoulussa, minkä vuoksi 

komitealle oli selvää, että se joutuisi keskeyttämään työskentelynsä ennen pitkää. 

Tämän vuoksi komitea olisi halunnut keskeyttää istuntonsa parin vuoden ajaksi, jotta se 

olisi voinut laatia lopullisen ehdotuksensa kokeilusta saatujen kokemusten avulla. Mihail 

Borovitinovin senaatti päätti vuoden 1915 marraskuussa lakkauttaa komitean, mikä 

keskeytti sen työn. Päätös liittyi oletettavasti toisen sortokauden poliittiseen 

kuohuntaan ja johtui venäläisten aloitteesta. Paavo Päivänsalo arvioi vallanpitäjien 

pelänneen koulun sisäisiä uudistuksia.55 

Lakkauttamispäätöksen jälkeen Soininen, Tarjanne ja Oksala valmistelivat luonnokset 

vaadituista selostuksesta ja lausunnosta niistä perusteista, joilla kansakoulujen 

 
53 Autio, Veli-Matti: Soininen, Mikael. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1997; Oksala, Kaarlo: Mikael Soininen. Kasvatus ja koulu, nro 2-3, 1924, 28-
30.  
54 Selostus komitean työstä ja lausunto uudistussuunnitelmasta 21.12.1915, Kansakoululaitoksen 
opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA, 9-15. 
55 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea lakkautettu, Kasvatus ja koulu, nro 5, 1916, 211. Komitean 
lakkauttamispäätöksen taustoja ei ole kuvattu tarkasti aiemmissa tutkimuksissa. Halila tyytyy toteamaan 
päätöksen syynä olleen ”… senaatin vastenmielisyys suomalaisten moderneja kansansivistyspyrkimyksiä 
kohtaan, mikä oli jo aiheuttanut mm. opettajien yliopistollisten jatkokurssien keskeyttämisen”, ks. Halila 
1949, 170; Päivänsalo, Paavo: Kasvatuksen tutkimuksen historia Suomessa vuoteen 1970. Ylioppilastuki, 
Helsinki, 1971, 109, viitattu teoksessa Rinne 1984, 123; Venäläisten aloitteellisuuteen viittaa myös Voipio, 
Aarni: Mikael Soinisen elämä, Otava, Helsinki, Otava, 1944, 481 ja Tarjanteen Soinisen hautajaisissa 
pitämä puheenvuoro, ks. Puhe, jonka kouluneuvos A.J. Tarjanne piti ylijohtaja Mikael Soinisen 
hautajaistilaisuudessa 19.3.1924, Opettajain-lehti nro. 15, 11.04.1924, 198. 
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uudistaminen olisi toimeenpantava. Komitea jätti selostuksen toiminnastaan, 

kokeiluistaan, työn keskeneräisyydestään ja (väli)mietinnön56 21.12.1915 

kouluhallitukselle. Välimietinnön alakansakoulua koskevan osion laati Oksala ja 

yläkansakoulun osion Soininen. Olosuhteiden johdosta komitea rajoitti välimietinnön 

koskemaan ainoastaan alkuopetusta, maalaiskansakoulua ja maaseudun jatko-

opetusta. Se ei siis ollut muodoltaan lopullinen, eikä se sisältänyt yksityiskohtaisia 

ehdotuksia. Teos piti sisällään komitean keskusteluissa nousseita keskeisimpiä 

näkökohtia. Komitea jätti kouluhallitukselle laajat pöytäkirjat kokouksistaan ja 

alustukset, joita oli laadittu keskustelujen pohjaksi sekä Soinisen julkaisun57, jossa hän 

käsitteli tarkemmin komitean kokemuksia kokeilukoulusta. Komitean 

mietintöjulkaisusta tehtiin pieni painos, joka lähetettiin opettajaseminaareihin ja 

kansakouluntarkastajille.  Takolander käänsi sen ruotsiksi. Välimietintöä kommentoitiin 

tämän jälkeen lausunnoilla.58 

2.2 Opetussuunnitelman valmisteleminen jatkuu sisällissodan jälkeen 

Juuri ennen sisällissotaa 25.1.1918 senaatti oikeutti kouluhallituksen kutsumaan jälleen 

koolle opetussuunnitelmakomitean, jotta se voisi tarkistaa ja saattaa työnsä 

päätökseen. Komitea kokoontui syyskuussa 1918 tarkastaakseen suunnitelmiaan 

kokeilukoulun tulosten ja lausuntojen perusteella. Se ei kuitenkaan saanut työtään heti 

edistettyä, vaan selitti viivästyksensä syyksi Soinisen kiireellisyyden ajanjaksona eri 

tehtävissä, kuten ministerinä tai kouluhallituksen ylijohtajana. Sisällissodan jälkeen 

säädettyjen lakien, kuten oppivelvollisuuslain, vuoksi hän ei ehtinyt paneutumaan 

opetussuunnitelmatyöhön sen vaatimassa laajuudessa. Komitea totesi, että vuoden 

1919 hallitusmuoto ja sen edellyttämät koululait kohdistuivat koulujen sisäisen työn 

järjestelyihin, minkä vuoksi opetussuunnitelman valmistumisen lykkääminen katsottiin 

myös aiheelliseksi.59 Näistä koulujen sisäisen työn järjestelyihin vaikuttaneista laista 

 
56 Kansakoulun Opetussuunnitelmakomitea, 1916.  
57 Soininen, 1916. 
58 Halila 1949, 170; Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea, 1925, 4; Kansakoulun 
opetussuunnitelmakomitea lakkautettu, Kasvatus ja koulu, nro 5, 1916, 212; Maalaiskansakoulun 
opetussuunnitelmakomitean loppuistuntojen 13.-21.12.1915 pöytäkirja, Mikael Soinisen arkisto, 4, Coll 
215.32 KK. 
59 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea, 1925, 4-5. 
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merkittävät opetussuunnitelman kannalta olivat vuonna 1920 oppivelvollisuudesta ja 

vuonna 1923 kansakoulun järjestysmuodon perusteista säädetyt lait.  

Oppivelvollisuuden toteuttaminen palasi eduskuntaan esityksenä vuonna 1920. 

Sisällissodalla oli vaikutuksensa kansakouluaatteen ihanteellisuuteen, mutta 

kansanvalistus säilytti keskeisen asemansa. Sisällissodan jälkeen keskeiseksi tavoitteeksi 

tuli kansallisessa eheyttämispolitiikassa eri ryhmien ja toisaalta maaseudun sekä 

kaupunkien lähentäminen. Siksi oppivelvollisuuskoulun toteuttamisen katsottiin 

vakauttavan yhteiskunnan kehitystä.60  

Oppivelvollisuuden säätäminen herätti paljon huolia: maalaisliittolaiset pelkäsivät 

koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia ja halusivat lain mahdollistavan 

supistettujen koulujen perustamisen. Oikeistoa taas pelotti riittäisikö 

oppivelvollisuuden toteuttamiselta rahaa sotilasmenoihin ja sosialidemokraatit 

pelkäsivät supistetun opetuksen johtavan alueelliseen koulutukselliseen 

eriarvoisuuteen. Sosialidemokraattien merkitys lainmuotoilussa ja toteuttamisessa oli 

merkittävä. Soininen ja sosialidemokraatit korostivat molemmat Suomen rakentamista 

kulttuurivaltioksi poliisivaltion sijaan. Oppivelvollisuus oli ennen kaikkea 

edistyspuolueen ja Soinisen hanke. Soinisen kädenjälki näkyi myös sisällissodan jälkeen 

kouluhallituksen toiminnassa, kun oppivelvollisuuskoulusta muotoiltiin sellaista, johon 

punaiset voisivat lähettää lapsensa. Kouluhallitus toteutti eheytyspolitiikkaa 

ohjeistamalla opettajia olemaan tuomatta puoluepoliittisia kantojaan esille ja tukemalla 

punaisina tuomittuja opettajia töihin palaamisessa. Kumouksellisesti ajatelleista 

opettajista nostettiin kansallisen eheytyksen malliesimerkkejä, minkä edellytyksenä oli 

toki kuuliaisuus kouluhallituksen määräyksille. Rantalan mukaan kouluhallituksen 

eheyttämispolitiikan kulmakivi oli vaikeneminen: opettajat jatkoivat työtään, kuin 

mitään ei olisi tapahtunut. Kansakouluntarkastajat olivat myös sitoutuneita valkoisen 

Suomen kansanvaltaistamiseen. Nämä tavoitteet toteutuivat maaseudulla, mutta 

kaupungeissa tilanne oli toinen. Helsingissä esimerkiksi koulu säilyi kansaa jakavana 

 
60 Tuomaala 2011, 101-102. 
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instituutiona, kun paikallinen, oikeistolainen kansakouluntarkastaja määritteli 

opettajien toiminnan rajat.61 

Lain säätäminen onnistui lopulta sosialidemokraattien, edistyspuolueen ja osan 

maalaisliittolaisista tuettua esitystä. Maalaisliittolaiset varmistivat lakiuudistuksen 

hyväksymisen vaa'ankieliasemansa johdosta. Laki hyväksyttiin marraskuussa 1920 

supistetun koulumuodon mahdollisuudella, kaupungeissa viiden ja maaseudulla 16 

vuoden toteuttamisajalla. Laki astui voimaan 1.8.1921 ja se merkitsi vapaaehtoisen 

kansansivistyksen korvautumista kuusivuotisella oppivelvollisuudella: kaksivuotisella 

ala- ja nelivuotisella yläkansakoululla. Lain säätäminen merkitsi myös koulutuksen 

järjestämisessä painopisteen siirtymistä kirkollisista kouluista kunnalliseen, julkiseen 

kansanopetukseen. Se merkitsi myös loppua maaseudun kirkollisille kiertokouluille, 

jotka alakansakoulu korvasi. Lapset, jotka eivät jatkaneet opintojaan yläkansakoulun 

jälkeen, olivat velvoitettuja osallistumaan jatko-opetukseen kahden vuoden ajan. 

Kansakoulusta muodostui siten maaseudun väestön pääasiallinen koulu sotien välisenä 

aikana. Kouluverkko ei kuitenkaan laajentunut välittömästi syrjäseuduille sille 

myönnetyn toteuttamisajan vuoksi.  Varattomat maalaiskunnat saivat koulujen 

perustamiseen tukea valtiovallalta, kun vuonna 1925 hyväksyttiin kustannuslaki. Se 

antoi valtioneuvostolle valtuuden myöntää lykkäystä oppivelvollisuuden 

toteuttamiseen, kaupungeissa viiden ja maaseudulla 10 vuoden ajan. 

Opetussuunnitelman toimeenpanemisen verkkautta ja siinä ilmenneitä ongelmia 

paikallistasolla käsitellään kattavasti esimerkiksi Tuomaalan väitöskirjassa.62 

 
61 Ilmolahti, Oona: Eheys ja ennakkoluulo. Työväenyhteisön ja kansakoulunopettajiston jännitteinen suhde 
Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki, 2017, 
256-259; Kannisto, Niko: Vaaleanpunainen tasavalta? SDP, itsenäisyys ja kansallisen yhtenäisyyden 
kysymys vuosina 1918-1924. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki, 2016, 201; 
Rantala, Jukka: Kouluhallitus kansallisen eheyttämisen edistäjänä sisällissodan jälkeen. Kasvatus ja aika, 
vol. 12, nro. 3, 2018, 49, 53-56; Rantala huomauttaa myös, että kouluhallituksella ei ollut mahdollisuutta 
vaikuttaa kaupunkien kansakouluntarkastajien työhön, sillä he olivat kuntien palveluksessa, eivät valtion. 
Valtio kuitenkin saattoi vaikuttaa kaupungeissakin heidän valintaansa. Kansakoulutoimi oli säädetty 
kunnalliseksi tehtäväksi, mutta valtiovalta kykeni siihen puuttumaan kansakoulutarkastajien kautta, ks. 
Rantala, Jukka: Kansakoulunopettajat. Teoksessa: Heikkinen, Anja - Leino-Kaukiainen, Pirkko (toim.): 
Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2011, 292-293; Tuomaala 2011, 102-103; Tuomaala 2004, 71. 
62 Ks. talonpoikaisnuorison koulunkäynnistä Huuhka, Kosti: Talonpoikaisnuorison koulutie: Tutkimus 
talonpoikaisnuorison koulunkäynnistä ja siihen vaikuttaneista sosiaalisista tekijöistä Suomessa 1910-
1950. Suomen historiallinen seura, Helsinki, 1955; Kannisto 2016: 198-200, 373; Tuomaala 2011, 104; 
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Siirtymäkaudesta ja supistetusta opetuksesta huolimatta ensimmäistä kertaa Suomen 

historiassa kaikki lapset olivat velvoitettuja suorittamaan oppivelvollisuuden, joko 

kansakoulun tai oppikoulun puitteissa. Rinnakkaiskoulujärjestelmä piti yllä 

luokkayhteiskuntaa ja konkretisoi Snellmanin ajatuksen erilaisista sivistys- ja 

koulutustarpeista: sivistyneistöstä henkisen työn ja rahvaasta ruumiillisen työn 

tekijöinä. Oppikoulua kävivät leimallisesti ylempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvien lapset, 

kansakoulu taas oli alempien yhteiskuntaluokkien ja syrjäseutujen lapsille tarkoitettu. 

Järjestelmään vaikutti Snellmanin ajatus eliitin ja kansan erillisistä sivistys- ja 

koulutustarpeista, jossa rahvaalle ja keskiluokalle käsitteistettiin erilaiset roolit 

yhteiskunnallisessa toiminnassa. Ainoastaan jälkimmäisen katsottiin luovan kulttuuria ja 

valtioelämää.63  

Opetussuunnitelmakomitea työskenteli 1920-luvun mittaan, mutta oppivelvollisuuden 

ja järjestysmuodon perusteiden säätämisen vuoksi komitean piti työskennellä 

laatiakseen opetussuunnitelman kaikille opetettaville aineille. Soininen vastasi 

helmikuussa 1923 opetusministeriön tiedusteluun komitean työskentelyn tilanteesta ja 

esitti, kuinka paljon aikaa komitea tarvitsisi työnsä loppuun saattamiseksi. Soinisen 

selostuksesta selviää, että komitean työskentely syksystä 1918 lähtien oli täynnä 

keskeytyksiä hänelle langenneiden velvollisuuksien johdosta. Soininen oli edelleen 

komitean sisäisen työnjaon mukaisesti vastuussa yläkansakoulun opetussuunnitelman 

valmistelemisesta. Hän ei ollut ehtinyt valmistelemaan sitä, sillä hän toimi syksystä 1918 

lähtien ministerinä, kansanedustajana, kieltolakitoimikunnan, kaupunkien jatko-

opetusta käsittelevän ja alkoholikomitean puheenjohtajana. Näiden tehtävien ohessa 

hän hoiti kouluhallituksen ylijohtajan virkaa. Komitean työn edistämiseksi Soininen pyysi 

”tarpeellista vapautusta” valtioneuvostolta eri tehtävistään, jotta hän ehtisi edistämään 

opetussuunnitelman valmistelemisesta. Hän arvioi suunnittelemansa aikataulun 

mukaisesti työn kykenevän valmistumaan vuoden 1923 loppuun mennessä. 15.2.1923 

lisäämässään jälkihuomautuksessaan Soininen toi esille, että kouluhallitukselle tuli 

 
Tuomaala 2004, 71-72; ks. myös Tuomaala 2004 oppivelvollisuuden toimeenpanemisen ja kouluverkon 
laajenemisen ongelmat paikallistasolla s.102-116. 
63 Heikkinen - Leino-Kaukiainen 2011, 22-24; Snellmanin kansanopetusta koskevista näkemyksistä ks. 
Jalava, Marja: Kansanopetuksen suuri murros ja 1860-luvun väittely kansakoulusta. Teoksessa: Heikkinen, 
Anja - Leino-Kaukiainen, Pirkko: Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 
1960-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2011, 77-82; Tuomaala 2011, 106-108.  
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kiireellinen tehtävä järjestää opetus uusissa aineissa (siveysopissa ja 

uskonnonhistoriassa sekä maa- ja kotitaloudessa), minkä vuoksi työn jatkaminen ja 

joutuisa loppuun saattaminen olivat tarpeen.64  

Komitea ei vuoden 1918 jälkeen ollut koolla kuin n. 10 viikkoa ja Soinista painosti työn 

viimeistelemiseen hänen sairastumisensa. Komitea kokoontui syksyllä 1923 ja 

tammikuussa 1924 tarkastelemaan mietintöluonnosta. Soininen valmisteli 

yläkansakoulua ja jatko-opetusta käsitelleet osiot ennen menehtymistään maaliskuussa 

1924. Komitean puheenjohtajana jatkoi loppuajan Tarjanne, joka viimeisteli Soinisen 

työn loppuun. Oksala vastasi jälleen alkuopetusta koskeneesta osiosta. Komitea ei 

omien sanojensa mukaan katsonut asianmukaiseksi tehdä suuria supistuksia Soinisen 

työhön, vaan valmistunut mietintö oli pikemminkin kunnianosoitus häntä kohtaan, 

eräänlainen Soinisen viimeinen ohje kansakouluväelle. Komiteamietintö jätettiin 

17.1.1925 ja se lähetettiin myöhemmin vuoden aikana opetusministeriön suosituksen 

mukaisesti kaikkiin maaseudun yläkansakoulujen opettajakirjastoihin. Mietinnön 

ruotsinkielinen painos ilmestyi lyhennettynä versiona kesällä 1927 Takolanderin 

kääntämänä.65  

Mietintö oli ensimmäinen opetussuunnitelma, jonka valmisteli koulutuksen 

hallinnonalan keskusviranomaisen asettama komitea. Se perustui Tuomaalan mukaan 

edelleen oppikirjakomitean määrittelemiin ja myöhemmin muotoiltuihin 

opetussuunnitelmiin. Suurimpana muutoksena siinä korostettiin käytännön elämää ja 

sen periaatteissa hylättiin järjestelmällinen herbartilaisuus, ainejakoisuuden ja 

oppiainekeskeisyyden muodostaessa opetussuunnitelman johtavat periaatteet. 

Opetussuunnitelmassa painotettiin eettistä ihanteellisuutta ja lapsikeskeistä 

pedagogiikkaa. Pekka Rokan mukaan se oli oppiainepainotteinen ja pyrki kiinnittämään 

koulun osaksi maaseutuvaltaista yhteiskuntaa ja sen aatteellista perustaa, kristinuskoa. 

 
64 Mikael Soinisen kirje Opetusministeriölle, 14.02.1923, Kansakoululaitoksen 
opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA. 
65 Halila 1950, 150; Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 5-6; Lantfolkskolans läroplan, Svenska 
Pressen, nro 200, 31.8.1927, 4; Voipio 1944, 660-662.  
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Kasvatusperiaatteiden lähtökohtina olivat Tuomaalan mukaan itsenäinen isänmaa, 

luterilaisuus ja maaseudun perinteitä kunnioittava koti.66  

Mietintö herätti julkaisunsa jälkeen runsaasti huomiota sanomalehdistössä. 

Loppuvuodesta 1925 Tarjanne otti osaa siitä käytyyn keskusteluun kirjoituksella, jossa 

hän pohti sen suhdetta opetusalan säätelyyn. Hän viittasi Kotimaa-lehdessä aiemmin 

ilmestyneeseen juttuun, jossa oli todettu mietinnön johtavan lakiesitykseen 

eduskunnassa. Tarjanne totesi sen olevan paikkansapitämätön väite, sillä eduskunta oli 

jo lailla säätänyt kansakoulun ja jatko-opetuksen aineista sekä niiden säännöksistä. 

Tarjanteen mukaan opetussuunnitelmakysymys oli jätetty tarkemmilta järjestelyiltä 

kouluviranomaisten asiaksi. Tarjanteen mukaan mietintö erosi tavallisesta 

komiteamietinnöstä siinä, että se oli tarkoitettu opetusopilliseksi opaskirjaksi, jota laki- 

ja asetussäännösten puitteissa hyödynnettäisiin opetustyön suunnittelussa.67 

Mietinnön velvoittavuudesta hän kirjoitti:  

Kuitenkin on huomattava, että mietinnössä, jonka kyllä on valmistanut hallituksen 

valtuutuksella kouluhallituksen asettama komitea, mutta jota kouluhallitus ei ole 

vielä virallisesti käsitellyt, ei sellaisenaan saata olla mitään velvoittavaa voimaa; 

saattaapa panna kyseenalaiseksi, missä määrin sen ohjeiden huomioonottaminen 

on ennen tätä virallista käsittelyä sallittukaan, ainakaan mikäli tarkastaja tai 

johtokunta olisivat niiden suhteen epäilevällä kannalla.68 

Tarjanne esitti, että kouluhallituksen tulisi ottaa harkittavakseen 

opetussuunnitelmakysymys ja lähetettävä tarkastajille, opettajille ja johtokunnille 

kiertokirje, jossa ohjeistettaisiin mietinnön huomioonottamisesta. Tarjanne kannatti 

tarkastuspiirittäistä kokeilukoulujen perustamista, joissa opetusta kokeiltaisiin 

mietinnön mukaisesti tarkastajan ja opettajan yhteistoimin.69 Tarjanne esitti näitä 

 
66 Rokka, Pekka: Peruskoulun ja perusopetuksen vuosien 1985, 1994 ja 2004 opetussuunnitelmien 
perusteet poliittisen opetussuunnitelman teksteinä. Tampere University Press, Tampere 2011, 21-22; 
Tuomaala 2004, 169-170.  
67 Tarjanne, A: Opettajaneuvostossa käsiteltäväksi tulevia asioita. Opetussuunnitelmakomitean mietintö. 
Opettajain lehti, nro 52, 29.12.1925, 1102.  
68 ibid, 1102.  
69 ibid, 1103.  
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toimia käsiteltäviksi opettajaneuvostossa70, jonka asialistalla oli 

opetussuunnitelmauudistuksen täytäntöönpano.  Hän katsoi asian etenemisen kannalta 

tärkeäksi, että neuvosto käsittelisi kysymyksen ja ilmaisisi siitä kantansa. Neuvosto 

kokoontui Säätytalolla 8.-12.1.1926 ja asetti valiokunnan, jossa käsiteltiin 

opetussuunnitelmakysymystä.71  

Valiokunta katsoi, että oppivelvollisuuden säätämisen johdosta pitäisi pyrkiä tiiviimpään 

opetussuunnitelmaan. Kuitenkin siirtyminen sitä toteuttamaan olisi valiokunnan 

mukaan liian äkillistä, koska kansakouluilla ei aiemmasta ollut laajemmassa käytössä 

opetussuunnitelmaa. Valiokunta kannatti, että Kouluhallitus kirjeitse kehottaisi 

opettajia ryhtymään kokeiluihin uusien suunnitelmien mukaan. Kokeiluaikana tulisi 

myös sallia vapauksia tuntimäärien ja oppiennätysten osalta. Valiokunta kannatti 

Tarjanteen ehdotusta kokeilukoulujen perustamisesta tarkastuspiireittäin niin, että 

mukana olisi yksi kutakin koulutyyppiä: yhden ja kahden opettajan alakoulu, yksi- ja 

useampiopettajainen yläkoulu sekä supistettu kansakoulu. Valiokunta kannatti 

kansakoulun järjestämismuodossa säädettyjen uusien oppiaineiden osalta, että 

Kouluhallitus valmistelisi niille minimikurssisuunnitelman, sillä komitean ehdotukset 

voisivat olla niiden uutuuden vuoksi vaikeita.72 

Opetussuunnitelman täytäntöönpanoa käsiteltiin kansakoulun piiritarkastajien 

kokouksessa maaliskuussa, jossa päätettiin ponnesta kokeilujen osalta. Kokous esitti, 

että eri osissa maata olisi kansakouluntarkastajien sopiviksi katsomissa kouluissa 

ryhdyttävä kokeilemaan uutta opetussuunnitelmaa kokonaisuudessaan kuten 

opettajaneuvosto esitti ja kaikissa kouluissa olisi mahdollisuuksien mukaan otettava se 

opetuksessa huomioon.73  

 
70 Koulutoimen vallankäytöstä käytiin itsenäistymisen ja sisällissodan aikaan vilkasta keskustelua, kun 
opettajisto halusi lisätä vaikutusvaltaansa kouluhallituksessa. He vaativat edustajiaan virastoon ja 
myönnytyksenä organisaatiouudistuksen jälkeen perustettiin opettajaneuvosto. Se edusti opettajia 
valtionhallinnossa antamalla lausuntoja ja esityksiä kouluhallitukselle sekä valtioneuvostolle. Todellista 
valtaa sillä ei kuitenkaan ollut. Ks. Rantala 2011, 294; Rantala 2018, 52. 
71 Opettajaneuvoston suomenkielisen kansanopetuslaitosten osaston kokous, Opettajain lehti, nro 3, 
22.01.1926, 57; Tarjanne, A: Opettajaneuvostossa käsiteltäväksi tulevia asioita. 
Opetussuunnitelmakomitean mietintö. Opettajain lehti, nro 52, 29.12.1925, 1103.  
72 Opettajaneuvoston suomenkielisen kansanopetuslaitosten osaston kokous, Opettajain lehti, nro 4, 
29.01.1926, 74. 
73 Kansakoulutarkastajain kokous, Opettajain lehti nro 10, 12.03.1926, 200.  
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Myöhemmin keväällä kouluhallitus yhtyi tarkastajien ja opettajien kokouksissa 

esitettyihin huomioihin ja ohjeisti kiertokirjeellään kansakouluväkeä seuraavasti 

(tummennus tekijän):  

Opetussuunnitelmakomitean mietintö on tarkoitettu ensiksikin opetusopilliseksi 

opaskirjaksi kansakouluväelle kansakoulutyön suunnittelussa ja järjestelyssä 

voimassa- olevien laki- ja asetussäännösten puitteissa. Toiseksi se pyrkii olemaan 

pohjana oppivelvollisuuslain edellyttämälle nykyistä kiinteämmälle kansakoulun 

opetussuunnitelmalle. Ennenkuin [sic] Kouluhallitus kuitenkaan käy tarkemmin 

määrittelemään kansakoulun oppiennätyksiä ja opetussuunnitelmaa, Kouluhallitus 

pitää välttämättömänä saada jonkun vuoden kokeilun avulla riittävää kokemusta 

ehdotettujen suunnitelmien tarkoituksenmukaisuudesta. Sentähden [sic] 

Kouluhallitus, sekä opettajaneuvoston että tarkastajakokouksen lausumain 

toivomusten mukaisesti, kehoittaa suomenkielisten maalaiskansakoulujen 

opettajia, johtokuntia ja tarkastajia seuraavien vuosien opetussuunnitelmissa 

myöskin - jatko-opetuksen - ottamaan huomioon laissa säädetyt oppiaineet sekä 

myöskin opetussuunnitelmakomitean ehdotukset, kuitenkaan määräämättä 

näiden ehdotusten tuntimääriä ja oppiennätyksiä sellaisinaan noudatettaviksi. 

Monet huomioonotettavat näkökohdat tekevät välttämättömäksi, että 

kokeiluaikana näissäkin kohdin suodaan riittävää vapautta. Tärkeintä on, että 

uudetkin oppiaineet saadaan kokeilun alaisiksi, sikäli kuin olosuhteet sallivat, ja siten 

perusteellisesti tutustutaan suunniteltuun uudistukseen sekä saavutetaan 

tarpeellista kokemusta.74 

Kouluhallitus kehotti kirjeessään tarkastajia myös yleisen kokeilun lisäksi järjestämään 

yhden kutakin erilaista kansakoulua varsinaisiksi kokeilukouluiksi, joissa 

”asiaaharrastavat” opettajat mahdollisimman tarkasti pyrkisivät toteuttamaan 

mietintöä.75  

Mietinnön valmistumisen jälkeen se ei siis astunut kansakoulujen toimintaa 

velvoittavana voimaan, vaan kouluhallitus kehotti vuosi sen valmistumisen jälkeen 

opettajia ja tarkastajia toimiin mietinnön noudattamiseksi yleisesti ja järjestämään 

kouluja, joissa sitä pyrittäisiin mahdollisimman tarkasti toteuttamaan. Näiden kokeilujen 

tarkoituksena oli saada kokoon kokemuksia uudesta suunnitelmasta ennen 

 
74 Opetussuunnitelmakomitean ehdotukset kokeilun alaisiksi maalaiskansakoulussa, Opettajain lehti nro 
18, 07.05.1926, 356. 
75 ibid, 356-357. 
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jatkotoimenpiteistä päättämistä. Saineen mukaan mietintöä on pidetty yhtenä 

tärkeimmistä kansakoulun yhdenmukaisuutta lisänneistä toimenpiteistä76.   

Mietintöä ei vahvistettu kokeilujen jälkeen noudatettavaksi, vaan sen soveltamisesta 

vastattiin kansakoulukohtaisesti. Opetussuunnitelmat laadittiin johtajaopettajien 

johdolla, jonka jälkeen sen käsittelivät johtokunta ja kansakouluntarkastaja, jotka 

päättivät sen hyväksymisestä. Halilan mukaan opettajien suunnitelmat eivät kuitenkaan 

poikenneet paljon toisistaan, vaan komiteamietintö standardisoi kansakoulutoimea, 

erityisesti suomenkielisten koulujen osalta. Tuomaala on osoittanut, että Kivijärven ja 

Paavolan kansakouluissa sovelletuissa opetussuunnitelmissa pyrkimys oli 

yhdenmukaistaa opetusta. Koulujen opettajat tukeutuivat samoihin opetusoppaisiin ja 

opetussuunnitelmiin, joissa jaettuja ohjeita he noudattivat opetustyössään. Tuomaalan 

tarkastelemissa kansakouluissa opetussuunnitelma muodostui ohjenuoraksi erityisesti 

uskonnon, äidinkielen, liikunnan ja käsitöiden opetuksen suunnittelussa. Mietintö myös 

vaikutti oletettavasti oppikirjojen laadintaan sotien välisenä aikana, sillä kouluhallitus 

tarkasti pitkään koulujen oppikirjat. Suunnitelmalla oli oletettavasti tätä kautta myös 

opetusta ohjaava vaikutus. Komitean jäsenet laativat myös oppikirjat kotitalouden ja 

maantiedon opetukseen. Kokeilukoulun opettajat julkaisivat myös teokset havainto-

opetuksesta ja oppaan kotiseutuopin sekä maantiedon opetuksesta.77  

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Halila oli tulkinnassaan opetussuunnitelman 

standardisoivasta vaikutuksesta hieman liian optimistinen. Opetussuunnitelman luonne 

 
76 Saine 2000, 67. 
77 Halila 1950, 152-153; Tuomaala 2004, 170. Soininen viittaa kouluhallitukselle vuonna 1923 
toimittamassaan selvityksessä, että komitean virallisten julkaisujen lisäksi sen jäsenet olivat toimittaneet 
epävirallisia julkaisuja, joihin komitean työ oli vaikuttanut myös. Komitean jäsenet julkaisivat kotitalouden 
ja maantiedon oppikirjat, jotka perustuivat komitean suunnitelmien pohjalle ks. Johansson, Aina: 
Kotitalousopin alkeet: käsikirja opettajille ja nuorille kodinhoitajille. Otava, Helsinki, 1920 ja Soininen, 
Mikael – Kaila, E.E.: Kansakoulun uusi maantieto. Otava, Helsinki, 1923. Kokeilukoulun opettajat laativat 
myös joukon oppaita, jotka myös perustuivat komitean työlle, ks. Soininen, Aliina: Kansakoulun 
maantiedon opetus: kotiseutuopin ja maantiedon opetuksen opas. Kansakoulun uuden maantiedon 
oppikirjan pohjalla. Otava, Helsinki, 1922 ja Vermasvuori, Lempi. Havainto-opetus: Boxbackan 
kokeilukoulussa noudatetun opetussuunnitelman mukaan. 1, ensimäinen vuorokurssi. Otava, Helsinki, 
1917 sekä Vermasvuori, Lempi. Havainto-opetus: Boxbackan kokeilukoulussa noudatetun 
opetussuunnitelman mukaan. 2, toinen vuorokurssi. Otava, Helsinki, 1920. Ks. Mikael Soinisen kirje 
Opetusministeriölle, 14.02.1923, Kansakoululaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA. 
Oppikirjat olivat säädeltyjä Suomessa pitkään, sillä kouluhallitus tarkisti ne aina vuoteen 1991 asti, ks. 
Väisänen, Jaakko: Murros oppikirjojen teksteissä vai niiden taustalla?: 1960- ja 1990-luvun historian 
oppikirjat kriittisen diskurssianalyysin silmin. Joensuun yliopisto, Joensuu, 2005, 56. 
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opettajille suunnattuna kasvatuksellisena opaskirjana pikemminkin kuin velvoittavana 

suunnitelmana on merkinnyt sitä, että kansakoulujen johtokunnilla, tarkastajilla ja 

opettajilla säilyi päätäntävalta mietinnön soveltamisesta opetuksen järjestämisessä. 

Kaarlo Oksala myös toimitti myöhemmin kouluhallitukselle selvityksen 

komiteamietinnön pohjalta toteutetuista kokeiluista78.  

3 Opetussuunnitelma kansanopetuksen toimeenpanemisen 

ohjenuorana 

3.1 Opetussuunnitelman ideologian tulkinnallinen viitekehys 

 Fennomaaninen talonpoikaisihanne 

Suomalaiskansallisen liikkeen muovautumiselle Suomen luokkarakenteella ja 

valtiollisella asemalla oli merkittävä vaikutus. Suomessa olivat olemassa vahvat 

poliittiset rakenteet ja luokkarakenteen erityispiirre oli riippumaton talonpoikaisto. 

Nämä seikat johtivat siihen, että suomalainen yläluokka kiinnittyi lujittuvaan valtioon, 

mikä kannusti sitä omaksumaan väestön enemmistön kielen ja kulttuurin. Säätyläistölle 

syntyi siis tarve muotoilla valtiolle uudenlainen ideologinen rakenne: kansakunta. 

Fennomaniasta muovaantui valtion kansalaisuskonnon ja vapausliikkeen sekoitus: se 

pyrki vahvistamaan valtiota, josta eliitti oli riippuvainen ja sen samaistumista kansaan. 

Fennomania kehittyi agraarisuskonnolliseksi ideologiaksi, jonka tarkoitus oli yhdistää 

kansakunta lujittamalla kansallista identiteettiä ja maan asemaa. Snellmanin tarkoitus 

oli luoda kansallinen yhtenäisyys suomenkielisen kulttuurin pohjalle, mikä toteutui 

1800-luvun loppuun mennessä. Yhteiskunnan yläluokka muuntui vapaaehtoisesti 

suomenkieliseksi ja -mieliseksi. Eliitti ei kuitenkaan tässä prosessissa vaihtunut, se 

 
78 Saine 2000, 72. Saine viittaa tässä yhteydessä Oksalan toimittaman selvityksen löytyvän Kansakoulun 
opetussuunnitelmakomitean 1945-1951 arkistoyksiköstä, joten oletan tämän sodan jälkeen asetetun 
komitean pyytäneen tätä Oksalalta. Saineen huomio mietinnöstä kansakoulun yhdenmukaisuutta 
lisänneenä toimenpiteenä on kiinnostava myös siksi, että samaisen 1945 toimintansa aloittaneen 
komitean kuvailutietoissa todetaan, että komitea tutki Suomen kansakoulujen tuntijaot ja huomasi, ettei 
vuoden 1925 komiteamietinnön suosituksia noudatettu, vaan opetuksessa sisällön ja tuntimäärien 
suhteen oli suuria eroavaisuuksia. Ks. Arkistonmuodostaja: Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea, 
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=AM&avain=5901.KA (avattu 
21.10.2019). 
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ainoastaan muuttui ja säilyi yhteiskunnan johdossa aina toiseen maailmansotaan asti. 

Matti Klingen mukaan akateemisen älymystön tarkoitus oli kehittää 

suomalaiskansallinen kulttuuri rakentamalla omalle maalle historian, kielen ja 

kansanrunouden tutkimuksen pohjalta.79 

Suomessa puoluemuodostus ei noudattanut eurooppalaista trendiä siinä, että 

poliittinen jakolinja olisi syntynyt konservatiivisen maaseudun yläluokan ja liberaalien 

kaupunkiporvarien välille. Liberaalit ja fennomaanit saivat peruskannatuksensa 

kapeasta sosiaalisesta ryhmästä: sivistyneistöstä ja ylioppilaista. Suuntauksia yhdisti 

Liikasen mukaan säätyvallan haastaminen; fennomaanien haasteessa korostuivat 

nationalistiset tunnukset, liberaaleilla taas vapaan taloudellisen ja poliittisen toiminnan 

merkitys. Suuntaukset eivät myöskään alkuun vastustaneet toistensa tavoitteita, sillä ne 

eivät irtaantuneet erilleen suomalaiskansallisen kulttuurin perustasta. Liberaalissa 

traditiossa hyväksyttiin runebergiläinen historiaton, uushumanistinen kansan- ja 

maisemanihailuun rakentunut Suomi-kuva, jota haluttiin täydentää historiallisilla 

elementeillä. Heille tärkeää oli sitoa Suomi Ruotsiin ja länteen, antamalla ruotsalaiselle 

ajalle positiivisia määritteitä. Suuntausten välille muodostui jännite, kun enimmäkseen 

ruotsinkieliset liberaalit vastustivat yksinomaan suomenkielisen kulttuurin luomista.80  

Fennomaanisessa suuntauksessa kansallisen kulttuurin perustekijöitä olivat 

traditionaalisen maalaisyhteisön moraaliset ja aineelliset arvot. Se julistautui 

kansalliseksi ja suuntauksen ihanne oli maata omistanut, agraarista jatkuvuutta 

todistanut talonpoika, jossa tiivistyi ”ulkonaisista valtiollisista vaiheista riippumatonta 

suomalaista itsenäisyyttä”, kuten Klinge asian ilmaisi. Yrjö-Koskinen kehitti Suomen 

kansan historian: historiallisen jatkuvuuden suomenkieliselle ja kansalliselle kulttuurille. 

Fennomania suuntautui Klingen mukaan vieraiden vaikutteiden korostamista vastaan: 

kun samaistuminen Tukholman tai Pietarin ilmentämään historiaan ei käynyt, katse 

kohdistui maanviljelijöihin. Alapuron mukaan fennomania oli kulttuurinen vastaus 

modernisaatioon: se puolusti agraarista ja korporatiivista yhteiskuntaa. Kaikkiaan 

 
79 Alapuro, Risto – Stenius, Henrik: Kansanliikkeet loivat kansakunnan. Teoksessa: Alapuro, Risto (toim.): 
Kansa liikkeessä, Kirjayhtymä, Helsinki, 1987, 11-14, 17; Alapuro 2017, 109; Klinge 1975, 14. 
80 Klinge 1975, 19; Liikanen Ilkka: Fennomania ja kansa: joukkojärjestäytymisen läpimurto ja suomalaisen 
puolueen synty. Suomen historiallinen seura, Helsinki, 1995, 119-122. 
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molemmat suuntaukset jakoivat paljon yhteisiä aineksia ja niiden välinen ristiriita ei 

saavuttanut suuria mittasuhteita.  Suomeen muodostui verrattain yhtenäinen 

kansallinen kulttuuri ylä- ja keskiluokan keskuudessa. Kieliriita jäi myös lopulta taka-

alalle työväenluokan mobilisoiduttua ja Venäjän paineen lisäännyttyä. Suomessa 

teollinen ja maatalouden vallankumous johti teollisuus- ja maatalousproletariaatin 

kehittymiseen toisiinsa kytkeytyen. Kapitalistinen murros muutti maaseudulla 

tilattomasta väestöstä agraarisen alaluokan, jolloin myös työväenliikkeen mobilisaatio 

perustui näiden kahden ryhmän ”liittoon”.81  

Fennomaanisessa käsityksessä kansa merkitsi itsenäistä talonpoikaistoa, jolloin se jätti 

varjoonsa suuren osan maaseutuväestöstä maatalousproletariaatin muodossa. 

Kaupunkien köyhälistö jäi samoin kansallisen kulttuurin hahmottamisen ulkopuolelle. 

Fennomaanien ohjelmissa huomioitiin juuri maanomistajat: tarkoituksena oli heidän 

kansalaistaitojen kehittäminen ja tietoisuuden kasvattaminen kansakunnasta sekä 

isänmaallisuudesta.82  

 Valkoisen Suomen sisäinen hajanaisuus 

Valkoisten voittoon päättyneen sisällissodan jälkeen vaatimus kansalaissovusta oli 

enemmistön jakama. Miika Siironen näkee kuitenkin, että valkoisen, porvarillisen 

Suomen yhtenäisyyttä koeteltiin erityisesti kansallisella tasolla. Paikallisella tasolla 

aatteellisten erojen yhteensovittaminen oli taas helpompaa. Alapuron mukaan 

sisällissota oli porvarillisesta näkökulmasta traaginen välinäytös kansakunnan 

syntymisessä. Kokoomuslaisen oikeiston tavoite oli luoda sodanjälkeisestä Suomesta 

kulttuurisesti yhtenäinen, Gemeinschaft tyyppinen yhteisö, joka perustui 

talonpoikaisille arvoille. Fennomanian perintö ja perinteet olivat keskeisin innoittaja 

tällaisen kulttuurisesti yhtenäisen valtion ajatukselle. Oikeistolle ideologinen 

yhdenmukaisuus oli tärkeää ja se korosti moraalista uudelleensyntymistä. Sisällissodan 

jälkeen sovinnollisempaa linjaa edustivat maalaisliitto ja liberaalit, jotka korostivat 

agraariskansallista aatetta ja talonpoikia sovinnon rakentamisen perustana. Pauli 

 
81 Alapuro 2017, 55-57, 60-61, 111-113, 115-116; Klinge 1975, 14-15, 19-20; Klinge 1982, 21; Liikanen 
1995, 119-122. 
82Alapuro 2017, 109; Klinge 1975, 21. 
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Kettusen mukaan oikeiston ja keskustan välinen jako oli seurausta yhteiskunnallisista 

ristiriidoista ja poliittisesta subjektiviteetista. Oikeistolaisuutta määritti yleisemmin 

epäluulo liialliseen demokraattisuuteen. Keskustaporvarillista määritti taas 

tasavaltalaisuus ja sille reformit olivat keinoja rakentaa sovintoa osapuolten välille sekä 

lujittaa kansakuntaa. Integraationäkemysten eroista huolimatta valkoista Suomea 

yhdisti porvarillinen hegemonia, jossa maanomistajuus antoi pohjan yhteneväisyydelle. 

Yhtenäisyyttä edusti suojeluskuntajärjestö, joka nautti kaikkien puolueiden tukea. 

Valkoisen Suomen poliittisessa kentässä tapahtui muutos, kun maalaisporvaristo siirtyi 

maalaisliiton kannattajaksi. Tämä edisti porvarillisessa leirissä sovittelulinjan 

vahvistumista ja pehmitti vapaussodasta tehtyjä tulkintoja.83 

Siirosen mukaan valkoisuus on kollektiivisena, mentaalisena rakenteena ja 

konstruktiona helppo kyseenalaistaa, jos tarkastelee ajanjakson poliittisia 

voimasuhteita. Sisällissodasta tehdyssä aiemmassa tutkimuksessa Siirosen mukaan 

esimerkiksi Vesa Vares on esittänyt valkoisen mentaliteetin perusarvoista osan olleen 

kokoomuksen radikaalimman siiven sanelemia. Samoin Juhani Mylly on esittänyt 

alkiolaisuuden ja maalaisliiton tulkinnoillaan eronneen kokoomuksen radikaalimman 

siiven mentaliteetista.84 Siironen katsoo itse molempien tulkintojen olevan oikeassa:  

Kokoomukseen pääosin ryhmittyneet radikaalit painoivat raskaan kädenjälkensä 

valkoisuudelle keskeisiin ideologisiin elementteihin ja etenkin sen ihmiskuvaan, 

kuten tulen myöhemmin osoittamaan. Maalaisporvarien (ja liberaalien) näkemykset 

poikkesivat kiistatta oikeistolaisten näkemyksistä sodan jälkihoidon, 

parlamentarismin, sosiaalisten uudistusten ja osin laillisuudenkin suhteen. Sen 

sijaan etsimäni valkoisuuden, vuoden 1918 synnyttämän kollektiivisuuden, suhteen 

kummankaan ryhmän ajama politiikka ei välttämättä ollut ongelma. 

Tunne Meistä eli Iisalmen suojeluskunnantalon salissa. Tämän tunteen takana oli 

koettu sota.85 

 
83Alapuro 2017, 232-234; Kannisto 2016, 94-95; Kettunen, Pauli: Poliittinen liike ja sosiaalinen 
kollektiivisuus: Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918-1930. 
Suomen historiallinen seura, Helsinki, 1986, 233-235; Siironen, Miika: Valkoiset: vapaussodan perintö. 
Vastapaino, Tampere, 2012, 41-43.  
84Mylly, Juhani: Maalaisliitto-Keskustapuolueen historia 2. Maalaisliitto 1918-1939. Kirjayhtymä, Helsinki, 
1989, 413 ja Vares, Vesa: Itsenäisyys ja poliittisen mentaliteetin murros. Konservatiivisesta elitismistä 
massa- ja luokkapohjaiseen demokratiaan (1919-1933). Poliittinen historia C:35, Turun yliopisto, Turku, 
1991,37; teoksiin viitannut Siironen 2012, 45. 
85 Siironen 2012, 45. 
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Opetussuunnitelmakomitean puheenjohtaja Soininen toimi edistyspuolueen 

kansanedustajana ja ministerinä, joten analyysissani on tärkeää kyetä erottelemaan, 

miten hänen näkemyksensä välittyivät kansanopetukselle asetettuihin tavoitteisiin. 

Jenni Karimäen tulkinnan mukaan keskustapuolueiden eheytyspoliittinen eetos 

tasapainotti sisällissodan ja kansainvälisen tilanteen välistä vastakkainasettelua. 

Kansallinen eheytyspolitiikka ei ollut missään vaiheessa kollektiivisesti tai yhteisesti 

hyväksyttyä. Edistyspuolueen poliittiselle linjalle sisällissodan luomien jakolinjojen 

korjaaminen ja kansakunnan eheytyminen olivat kantavia teemoja. Puolue pyrki 

integroimaan hävinneen osapuolen osaksi itsenäistynyttä kansakuntaa.86  

Edistyspuolueella oli valtakunnanpolitiikassa kokoaan suurempi valta-asema. Puolue oli 

vaalikannatukseltaan suurimmillaan heti sisällissodan jälkeisissä vuoden 1919 

eduskuntavaaleissa, mutta sen kannatus pieneni 1920-luvun mittaan. 

Edistyspuoluelaiset olivat korkeakoulutettuja ja poliittisesta toiminnasta kannuksensa 

saaneita, toisin kuin valtaosa maalaisliittolaisista sisällissodan jälkeisinä ensimmäisinä 

vuosina. Keskustahallitukset toimeenpanivat sosialidemokraattien tuella lainsäädäntöä, 

jolla oli eheytyspoliittisen lisäksi sosiaalipoliittinen ulottuvuus. 1920-luvulla säädetyt 

oppivelvollisuuslaki, työlainsäädäntö, köyhäinhoitolaki ja asutuslaki edustivat 

pyrkimyksiä kohottaa kansan elin- ja sivistystasoa. Politiikalla pyrittiin vahvistamaan 

väestön omaehtoista taloudellista toimeentuloa ja integroimaan eri ryhmät 

kansakuntaan.  Edistyspuolueen suhdetta ja valmiutta yhteistyöhön kokoomuksen 

kanssa rasitti puolueen monarkismin kannatus. Valtiomuotokysymys oli puoluejaon 

pohja, eikä keskustapuolueilla ollut tarvetta tinkiä poliittisesta ohjelmastaan 

kokoomuksen kanssa, kun he pystyivät tukeutumaan sosialidemokraattien tukeen. 

Keskustan ja maltillisen vasemmiston yhteistyö nähtiin edistyspuolueessa tärkeänä, sillä 

sen katsottiin auttavan etäännyttämään sosialidemokraatteja kommunisteista ja 

integroimaan heidät osaksi parlamentaarista järjestelmää.87 

 
86 Karimäki, Jenni: Tulevaisuuden lähtökohdista kansanvallan kolmiliittoon. Kansallinen edistyspuolue ja 
kansallisen eheytymisen politiikka 1919-1939. Turun yliopiston julkaisuja, Turku, 2016, 24-26. 
87 Karimäki 2016, 54-55, 60-61, 64-65. 
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 Pienviljelijöiden valtakunta 

Opetussuunnitelman valmistelun aikaan Suomen maaseutuun kohdistui merkittäviä 

muutoksia, jotka muuttivat maaseudun sosiaalisia- ja luokkasuhteita ratkaisevasti. 

Maaseutu oli 1800- ja 1900-luvulla edenneen modernisaation vuoksi suurten muutosten 

areena, mutta sen pienviljelijävaltaistumiseen vaikutti 1920-luvulla merkittävästi 

torpparikysymyksen ratkaiseminen.  

Torpparien ja maatyöväen ongelmia oli koetettu ratkaistu 1900-luvun alussa 

komiteoiden ja osuustoiminnan kautta, mutta se ratkesi lopullisesti sisällissodan jälkeen, 

kun eduskunta hyväksyi lokakuussa 1918 lain vuokra-alueiden lunastamisesta.  Se antoi 

vuokraajalle mahdollisuuden lunastaa vuokra-alueensa itsenäiseksi. Vuoden 1918 laki 

koski ainoastaan yksityismaita, mutta sitä täydennettiin 1921 lailla papiston virkataloista 

ja 1922 valtion virkatalojen ja metsämaiden vuokratilojen itsenäistymisestä. Lakien 

nojalla lunastettiin 56 222 torppaa ja 51 513 mäkitupaa, mikä merkitsi torpparilaitoksen 

lakkaamista ja niiden muuttumista itsenäisiksi pientiloiksi. Laki ei kuitenkaan ratkaissut 

maaseudun tilattoman väestön ongelmaa: kysymystä maatalousproletariaatista, joka oli 

kehittynyt samanaikaisesti ja toisiinsa kytkeytyen teollisuustyöväen kanssa. Heille 

pyrittiin valtion ohjaamalla ja avustamalla asutustoiminnan myötävaikutuksella 

rakentamaan tiloja. Asutustoiminnan vaikutuksesta syntyi 17 000 uutta viljelystilaa ja 

10 500 asuntotilaa, jotka tarjosivat useille tilattomaan väestölle kuuluneille paremman 

toimeentulon. Tilojen keskikoko pieneni tilaluvun kasvun seurauksena, sillä viljelypinta-

ala ei kasvanut samassa tahdissa. Suomesta tuli Euroopan pienviljelijävaltaisimpia maita, 

jossa maataloushallitus pyrki tieteellistämään maataloutta kehittämällä maatalousalan 

oppilaitoksia ja neuvontatoimintaa.88 

Sisällissodan jälkeen Suomen maatalouden kehittämisessä keskeinen tulevaisuuden 

näköala ja tavoite oli elintarvikeomavaraisuuden saavuttaminen. Ensimmäisen 

maailmansodan aikainen elintarvikepula oli johtunut omavaraisuuden puutteesta, 

 
88 Alapuro 2017, 55-57; Heikkinen 2011,43; Niemelä, Jari: Talonpoika toimessaan: Suomen maatalouden 
historia. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 2008, 129-132; Vihola, Teppo: Maatalouden 
rakennemuutokset itsenäisessä Suomessa. Teoksessa: Peltonen, Matti, et al: Suomen maatalouden 
historia: 2, Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 
2004 (Vihola 2004a), 363-366, 417-418. 
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elintarvikehuollon puutteista ja tuontiviljan huonosta saatavuudesta. Sisällissodan 

jälkeen vallitsi pitkälti yksimielisyys maataloustuotannon kehittämisestä. Tavoitetta 

ryhdyttiin edistämään esimerkiksi tullipolitiikalla. Politiikalla tavoiteltiin viljanviljelyn 

lisäämistä, mikä oli mahdollista vain asettamalla ulkomaiselle, halvalle viljalle, tulleja. 

Politiikkaa sovellettiin myös muiden kasvien kasvattamisen edistämiseksi.89 

Tarkastelen seuraavaksi, miten maatalouspolitiikan omavaraisuustavoite ja 

fennomaaninen talonpoikaisihanne tulevat esille opetussuunnitelman kotoiseen 

uurastukseen valmentavien oppiaineiden sisällöissä. Tarkoitukseni on selventää, miten 

opetussuunnitelma liittyi näiden ajanjakson maatalous- ja eheytyspoliittisten 

tavoitteiden lisäksi pitkäaikaisempaan maalaiselämän ihannointiin suomalaisessa 

nationalismissa.   

3.2 Kansakoulu talonpoikaisen kansan rakentajana 

 Opetussuunnitelman ja käytännöllisen opetuksen suhde 

Opetussuunnitelman kehittäminen käytännöllisen elämän tarpeita vastaavaksi oli yksi 

komitealle määrätyistä tehtävistä. Koulun ja käytännöllisen elämän välisen suhteen 

kuvaamiseen komitea käytti mietinnössään paljon tilaa. Komitea viittasi Cygnaeuksen jo 

korostaneen koulun merkitystä käytännöllistä elämää palvelevana, jopa suuremmissa 

määrin kuin millaiseksi koulu lopulta muotoutui. Komitean mukaan kansakoulu ei 

kehittynyt täysin käytännölliseen suuntaan, sillä oppikoulun alalta vaikutukset 

”painoivat leiman kouluun”, mikä ei ollut kansakoululle täysin eduksi. Kansanopetuksen 

luonteeseen liittyi erilaisia näkökohtia, joiden juuret olivat 1860-luvulla käydyssä 

väittelyssä. Siinä olivat vastakkain Cygnaeus ja Snellman, joista jälkimmäinen korosti 

opetuksen roolia yhteiskuntaluokan ja sukupuolen mukaiseen, hyödylliseen 

yhteiskunnan jäsenyyteen valmentajana. Cygnaeus taas korosti yksilöllisiä kykyjä ja 

 
89 Niemelä 2008, 159-165; Vihola 2004a, 330. 
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tarpeita. Ristiriita ei päättynyt kansakouluasetuksen syntyyn, vaan sivistyneistö 

vieroksui pitkään kansakoulua ja piti kiinni rinnakkaiskoulujärjestelmästä.90 

Tämä käsitys kansakoulusta ei komitean mukaan kuulunut menneisyyteen, vaan 

komitean mukaan niin tarkastajien, opettajien, eduskunnan kuin kansakouluväen 

parissa asenteet tukivat mietinnön laatimishetkellä tätä tulkintaa. Komitea viittasi 

esimerkiksi eduskunnan säätäneen ilman vastalausetta maatalouden ja kotitalouden 

oppiaineiksi kansakouluun – mikä komitean mukaan ilmensi sitä, ettei maalaisväestö 

ollut täysin tyytyväinen kansakouluun. Komitea arveli lisäksi, että kansakouluväen 

laajoissa piireissä oli vakiintunut käsitys siitä, että koulua olisi uudistettava 

käytännölliseen suuntaan. Komitea huomautti, että eräissä sen saamissa välimietinnön 

lausunnoissa tuotiin esille huoli siitä, että kansakoulun opetusvallinnassa ja 

järjestämisessä johtava aate vaikutti olevan välitön taloudellinen hyöty. Sen pohjalta 

koulua nähtiin kehittävän valmistavaksi ammattikouluksi, jossa yleissivistys ei tulisi 

suuresti huomioon. Tämä käsitys lausunnoissa koski komitean mukaan erityisesti 

luonnontiedollista aineryhmää.91 

Komitea tulkitsi välimietinnön niukkuuden syyksi lausunnoissa ilmenneisiin käsityksiin. 

Varsinaiseen mietintöön komitea oli tehnyt tarkastuksia keskittämällä luonnontietoa ja 

lisäämällä sen tuntimäärää. Komitea myös painotti, ettei kriittisissä lausunnoissa 

vastustettu kaikkea siirtymistä kansan käytännöllistä elämää koskettelevaan 

opetukseen. Opetusaineksen valinnassa ja järjestämisessä ei kuitenkaan komitean 

mukaan ollut johtavana aatteena välitön hyöty ja siten luopuminen aatteellisen ja 

ihanteellisen tiedon viljelemisestä. Komitea antoi tunnustuksensa ja tarjosi mietinnöllä 

apua kansakoulun kehittämiseksi käytännölliseksi, tosielämän tarpeita vastaavaksi.92 

Käytännölliset aineet sisälsivät komitean mukaan myös paljon muuta, kuin 

käytännöllisen hyödyn arvoja (tummennus tekijän):  

Tähän lainatuista lausunnoista päättäen ei pellon viljelemisessä eikä kotieläinten 

vaalimisessa eikä kodin hoidossa olisi mitään, joka oppilaan mieltä ylentäisi ja 

 
90 Snellmanin ja Cygnaeuksen kasvatusajattelun eroavaisuuksia, väittelyä kansanopetuksesta ja 
kansakouluasetuksen syntyä on käsitellyt tarkemmin esimerkiksi Jalava 2011, 74-94, ks. väittelystä 86-94; 
Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 45-46. 
91 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 46-48. 
92 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 49. 
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jalostaisi. Luojan töiden suuruutta ei voisi näkyä kasvien kasvussa ja 

luontokappaleiden elämässä, jos ne vain ovat ihmisen vaikutuksen alaisia. 

Komitean mielestä taas tämänkaltainen opetus ensiksikin verrattomalla tavalla 

liittyy lapsen edelliseen kehitykseen, rakentamalla sille pohjalle, jonka maalaislapsen 

aikaisemmat havainnot ja kokemukset ovat laskeneet. Sillä kieltämättä ovat hänen 

sielunsa pohjimmaiset kuvat kotoisin pellolta ja niityltä, järveltä ja metsästä, 

navetasta ja hakamailta. Hänen mieleensä on painunut kyntäjä, jonka auran 

siivissä kääntyy turve, kylväjä jonka vakasta siemen kultaisena sateena putoaa 

mustaan multaan, karjasta, joka seisoskelee ja makailee märehtien tarhassaan 

savun ympäröimänä. Nämä ja lukemattomat muut samanlaatuiset [sic] kuvat 

täyttävät hänen mielensä ja muodostavat sen miellepiirin, johon hänen ihailunsa 

kohdistuu, jossa hänen mielikuvituksensa viihtyy ja joka senvuoksi [sic] kaikkien 

kasvatusopin perusvaatimusten mukaan olisi otettava lähtökohdaksi hänen 

opetuksessaan. Se kasvatuksellinen arvo, joka ei ole missään tekemisissä 

käytännöllisen hyödyn kanssa.93  

Komitea perusteli siis kasvatustieteellisillä seikoilla maalaiskansakouluissa opetuksen 

lähtökohdaksi maaseudun (josta annettiin vieläpä hyvin idealisoitu kuva) asettamista. 

Lasten ympäristö oli muodostanut heidän miellepiirin, joka asetettiin opetuksen 

lähtökohdaksi. Komitea piti suotavana, ettei maalaiselämän ihannoiminen 

myöhemminkään häviäisi ”terveen kansanelämän ja yhteiskunnallisen kehityksen 

nimessä”. Komitean mukaan maalaiskoululla oli merkittävä tehtävä lasten 

kasvattamisessa rakastamaan sitä elintapaa ja elämäntyötä, joka oli Suomessa 

luonnollisin. Sen varassa lepäsi niin aineellinen toimeentulo kuin maan henkinen 

kulttuuri. Tälle elämäntavalle annettiin mietinnössä huolestunut tulevaisuudenodotus, 

sillä komitea totesi isänmaanystävien katselleen huolestuneina maalaisväestössä 

lisääntynyttä oman perinteisen elintapansa halveksuntaa.94  

Komitea viipyi sanojensa mukaan tässä kysymyksessä kauan ja katsoi työnsä 

ydinkohdaksi juuri koulun saattamisen palvelemaan todellista elämää. Pyrkimys oli myös 

hälventää arveluita siitä, olisiko se sopusoinnussa koulun kasvatustarkoituksen kanssa. 

 
93 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 49-50. 
94 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 50. 
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Komitealle siis koulun käytännöllisen elämän tarpeita vastaavaksi kehittäminen ja sen 

yleissivistävän luonteen vaaliminen eivät olleet toisiaan poissulkevia tavoitteita.95 

Komitean jäsen Tarjanne pohti kansakoulun ja opetuksen käytännöllisyyden välistä 

suhdetta Soinisen hautajaistilaisuudessa pitämässään puheessa. Puheessaan Tarjanne 

kävi lyhyesti läpi Soinisen työn merkittävyyttä kansansivistykselle ja esitti 

opetussuunnitelmakomitean puolesta kiitoksen hänen ponnisteluistaan. Hän pohti 

komitean työn lähtökohtia ja uudistuksen tavoitteita seuraavasti (tummennus tekijän):  

Kun vieras valta kiihkeimmillään toistakymmentä vuotta sitten ehkäisi 

kansakoulumme ulkoista laajenemista, kääntyivät uudistuspyrkimykset sitä 

voimakkaammin kansakoulun sisäiseen työhön. Kansakoulu tarjosi niin väitettiin 

oppilailleen paljon vierasta ja kaukaista opetusainesta, jonka ymmärteelliseen [sic] 

omistamiseen senikäisillä [sic] lapsilla ei ollut edellytyksiä. Opetus tähtäsi 

määrättyjen tietojen saavuttamiseen, joilla ei ollut riittäviä tukikohtia lapsen 

sielunelämässä ja jotka eivät liittyneet siihen ympäristöön ja niihin harrastuksiin, 

joessa lapsi koulun ulkopuolella eli. Koulu turvautui liiaksi oppikirjaan ja läksylukuun. 

Aikaa ei riittänyt havainnollisemmalle ja kehittävämmälle, työskentelyä ja toimintaa 

apunaan käyttävälle opetukselle. Yhteiskunnallisten ja taloudellisten harrastusten 

nousu johti kansankin entistä enemmän kohdistamaan arvostelevan huomionsa 

kansakouluun ja sen työhön. Vastasiko kansakoulu sen hyväksi tehtyjä uhrauksia? 

Oliko se omansa vahvistamaan nousevan polven voimia elämäntaisteluun ja 

edistämään sen pystyväisyyttä perheen huoltajiksi, kunnan ja yhteiskunnan 

jäseniksi? Eikö se pyrkinyt vierottamaan talonpojan lapsia heidän kotoisista 

oloistaan ja eikö sen päinvastoin tulisi pysyttää oppilaitaan kosketuksissa 

käytännöllisen elämän kanssa, herättää heissä kunnioitusta kotien työtä kohtaan 

sekä kehittää heitä tämän samaisen työn taitavammiksi ja iloisiksi jatkajiksi?96 

Tarjanne esitti siis hautajaisissa tulkinnan, että 1900-luvun alussa oppivelvollisuuden ja 

muiden lakien säätämisen estäminen venäläisten toimesta johtivat kansakoulun 

sisäiseen kehittämiseen, jossa oli paljon tehtävää. Tarjanne totesi näiden kysymysten 

innoittaneen Mikael Soinista ja saaneet hänet kohdistamaan työnsä kansakoulun 

sisäiseen kehittämiseen, missä ominaisuudessa hän toimi komitean puheenjohtajana.97 

 
95 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 51-52. 
96 Puhe, jonka kouluneuvos A.J. Tarjanne piti ylijohtaja Mikael Soinisen hautajaistilaisuudessa 19.3.1924, 
Opettajain-lehti nro. 15, 11.04.1924, 198. 
97 ibid, 198-199. 
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Kansalliseen surujuhlaan osallistuivat Kylväjän mukaan valtiollisen elämän, koulupiirien 

ja raittiusväen edustajat ympäri maata98. Hautajaisväelle osoitettu puhe on siksi 

kiintoisa, että Tarjanne esitti siinä koulun sisällöllisen uudistamisen lähtökohdat ja 

tavoitteet.  Hän määritteli, että koulun tehtävän pitäisi olla kunnioituksen herättäminen 

kotien työtä kohtaan ja kansakunnan nuorison kehittäminen entistä taitavammiksi 

vanhempiensa työn jatkajiksi. Miten tähän pyrittiin mietinnössä tarkalleen?  

 Talonpoikaiseen elämäntapaan valmentaminen 

Anja Heikkisen mukaan vuosien 1860-1960 välisenä aikana elämän ylläpitoon ja 

jatkamiseen liittyvät haasteet vaikuttivat kasvatukseen ja koulutuksen ohjelmiin. 

Materiaalinen niukkuus ja huoli ravinnon riittävyydestä olivat todellisuutta 1950-luvulle, 

pientiloilla jopa 1960-luvulle. Sen vuoksi kasvatuksen ja koulutuksen ohjelmissa oli 

välttämätöntä ottaa huomioon elämän ylläpitoon ja jatkamiseen liittyvät haasteet.99 

Tarkastelen siksi läheisemmin sitä, miten opetussuunnitelman käytännölliset aineet 

valmensivat talonpoikaiselle elämäntavalle tärkeitä tietoja ja taitoja sekä kuinka sitä 

elämäntapana määriteltiin.  

Opetussuunnitelmassa näihin kysymyksiin vastauksen saamiseksi on tarpeen tarkastella 

käsityön ja kotitalousopin lisäksi erityistä luonnontiedollista aineryhmää, johon 

lukeutuivat100:  

• Yläkansakoulun ensimmäisenä vuonna luonnontieto (eläinoppi ja fysiikka), 

maantieto, kotitalous- ja raittiusoppi sekä kotieläin- ja kasvitarhaoppi. 

• Toisena vuonna luonnontieto (kasvioppi ja kemia), maantieto, terveys- ja 

raittiusoppi sekä maanviljelys- ja kasvitarhaoppi. 

Aineryhmän oppiaineiden opetusta oli suunniteltu annettavaksi kummankin yläluokan 

aikana maantiedossa 50 tuntia ja muissa aineissa 40. Oppiaineista kaikkein selvimmin 

maatalouteen valmentavia olivat kotieläin- ja kasvitarhaopin lisäksi maanviljelys- ja 

 
98 Ylijohtaja Mikael Soinisen hautajaiset. Kylväjä, nro 8, 15.04.1924, 110. 
99 Heikkinen, Anja: Elatus, oppi ja kumppanuus. Teoksessa: Heikkinen, Anja - Leino-Kaukiainen, Pirkko: 
Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2011, 39. 
100 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 65-66 
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kasvitarhaoppi ja yleiseen terveys- ja raittiuskasvatukseen keskittyneet kotitalous-, 

raittius- ja terveysoppien oppiaineet. Eläin- ja kasviopissa opetus keskittyi oppilaiden 

lähiympäristöön. Lapset keräsivät havaintoja eläimistä ja niiden elintavoista. Heidät 

johdatettiin tekemisiin luonnon kanssa ja opetuksen pyrkimys oli saada heidät 

hoitamaan sekä vaalimaan sitä.101 

Tuomaalan mukaan maatalous- ja puutarhaopetuksen sisällyttäminen kansakoulujen 

opetukseen oli 1910-luvulta lähtien ajankohtainen kysymys. Hänen mukaansa Soininen 

kehitti urallaan Cygnaeuksen ajatusta perheviljelmäänsä kansakunnan eduksi 

kehittävästä maalaisväestön ihanteesta ja toimi maatalousopetuksen edistämiseksi ja 

koulupuutarhojen perustamiseksi. Komiteassa käytiin myös vilkasta keskustelua 

maanviljelyopista. Kiistana oli, tulisiko sen keskittyä kasvitarhaopetukseen vai 

maanviljelyopetukseen, jota oli myös pidetty liian teoreettisena ja raskaana. Jaakko 

Laurilan mukaan työskentelyn alkuvaiheessa mielipiteet olivat eriytyneet jyrkästi. Toiset 

eivät halunneet korottaa yhtä ammattia sellaiseen asemaan, että se tulisi yleiseksi 

opetusaineeksi. Toiset olivat maanviljelyksen puolella, joihin myös Soininen lukeutui, 

mutta pitivät sen järjestämistä hankalana. Komitean kannaksi tuli silloin se, että 

opetusohjelmaan tulisi puutarhaviljelyn rinnalle peltoviljely. Lopullisesti asia ratkaistiin 

vuonna 1923 lailla kansakoulun järjestysmuodosta, joka antoi selkeät määräykset. 

Maanviljelys määrättiin kansakoulujen oppiaineeksi, jolloin opetus ei siis typistynyt 

ainoastaan kasvitarhanhoitoon, vaan painopiste asetettiin maatalouteen.102 Siihen 

keskittymistä perusteltiin mietinnössä seuraavin sanankääntein (tummennus tekijän):   

Peltoviljelyksellä samoin kuin karjanhoidolla ja kaikella, mitä niihin kuuluu, on 

arveltu olevan toisella tavalla juurta maalaislasten elämyksissä ja harrastuksissa kuin 

heille tähän saakka jotenkin vieraalla kasvitarhanhoidolla. Maalaislasta ei olisi 

temmattava väkivaltaisesti irti hänen kotoisesta maaperästään; se haittaisi hänen 

kehitystään ja kasvatustaan yleensäkin, puhumatta siitä, että se johtaisi hänet 

pois maalaiselämän ihanteista, niistä harrastuksista, joissa hänen kansamme 

terveen kehityksen nimessä tulisi ei vain elää ja työtä tehdä, vaan myöskin viihtyä. 

Maata viljelevän kansan keskuudessa on tätä näkökohtaa pidetty niin tärkeänä, että 

 
101 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 65-66, 156-157. 
102 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 164-165; Laurila, Jaakko: Maanviljelyopetus 
kansakouluissa. Kajaani, nro 75, 13.07.1925, 1-2; Tuomaala 2004, 198. 
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siitä on näyttänyt riippuvan suureksi osaksi koko tämän väestön suhtautuminen 

kansakouluun.103 

Maanviljelysopetuksen sisällyttäminen opetettavaksi aineeksi liittyi selvästi 

maaseudulla koulun legitimiteettiin: oppivelvollisuuden säätämisen jälkeen 

maalaiskodit menettivät kodin työhön osallistuneita lapsia koulun penkille. Tästä 

kumpuavasta vanhempien vastustuksesta koitui painetta kansakoulun sisäiseen 

kehittämiseen. Komitea siis kamppaili mentaliteetin kanssa, jossa lapsen vieroittamisen 

itselleen luontaisesta ympäristöstä katsottiin suureksi haitaksi hänen ja kansan 

kehitykselle. Maalaislasten viihtyminen elinympäristössään esitettiin koko kansan 

kehityksen kohtalonkysymyksenä.  

Komitea pyrki ratkaisemaan opetuksen järjestämisen siten, että käytäntö olisi vahvasti 

läsnä. Peltoviljelyksen harjoittaminen kansakoulussa oli kuitenkin vaativampaa kuin 

kasvitarhan, minkä vuoksi komitea pyrki keksimään sellaisen muodon opetukselle, joka 

olisi koulun puitteissa mahdollinen, sisältäisi havaintoja ja viljelystyötä. Sen vuoksi 

komitea suunnitteli koulukasvitarhan yhteyteen koeruutuja, joissa viljeltäisiin tavallisia 

peltokasveja, jotta niiden kehitys, elinehdot ja hoitotavat saataisiin havainnollistetuksi. 

Käytännöllisten töiden lisäksi opetuksessa käsiteltäisiin teoreettisina osa-alueina maan 

ojitusta, muokkausta, lannoitusta, rikkaruohojen hävittämistä ja taimien 

harventamista.104  

Opetuksessa kehotettiin kiinnittämään huomiota kotona tapahtuvaan maanviljelykseen 

ja sen työvaiheisiin. Koulun rooli oli siis ohjata "harrastusta kodin työhön ja toimintaan, 

pitäen näitä ei vain huomiota ansaitsevina, vaan suorastaan opetusta antavina. Se jos 

mikään korottaisi lapsen silmissä kotoiset työt."105 Opetus perustui siis koulun 

kokeiluihin ja paikallisen maatalouden käytänteisiin. Opetuksessa ei ollut komitean 

mielestä tarpeellista hyödyntää oppikirjaa, sillä kirjatonta opetusta harjoitettiin 

menestyksellä ulkomailla.106 

 
103 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 165. 
104 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 165-166. 
105 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 166. 
106 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 167. 
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Komitea oli huolissaan siitä, että koulun opetuksen ja kodin piirissä tehtävän 

maataloustyön välille syntyisi katkos, kun opetus ei välittömästi ”kohottaisi lapsen 

silmissä kotoisia askareita eikä innostuttaisi niihin osaa ottamaan.” Sen vuoksi komitea 

katsoi, että oppilaiden tulisi opetuksen lähtökohtana perehtyä kotien viljelyihin ja 

tapoihin, jotka olisivat heille tuttuja. Komitea arveli niiden myös herättävän 

mielenkiintoa, koska ne eivät sen tulkinnan mukaan voineet olla niin tuttuja, etteikö 

niissä olisi uutta opetettavaa. Komitean mukaan oppilailla ei olisi välttämättä varmaa 

tietoa siitä, miten työ tehtiin kodissa tai naapuritaloissa, joten aiheesta riittäisi 

opetettavaa. Komitean mukaan opetusmetodi edellyttäisi opettajalta perehtyneisyyttä 

paikalliseen maatalouteen.107 Se kuitenkin myönsi, että ilman etevää opetustaitoa ja 

perehtyneisyyttä paikallisiin olosuhteisiin opetuksessa ei päästäisi pitkälle. Siitä 

huolimatta menetelmää puolsi komitean mielestä se, että opetuksen piti herättää 

rakkautta kotona tehtävään työhön:  

Kotoinen uurastus, isän ja äidin työ, on joka tapauksessa saatava esiintymään 

oppilaille arvokkaana ja jalona, josta ei tulisi pyrkiä pois muka hienommille työaloille. 

Tämä vaikutus mielensuuntaan olisi varmaankin kansakoulun maatalousopetuksen 

tärkeimmäksi tehtäväksi katsottava, tärkeämmäksi kuin se tieto, joka tällä iällä 

voidaan saavuttaa.108 

Komitea liitti siis maatalouden elinkeinoihin huolestuneen tulevaisuudenodotuksen 

perustellessaan opetusmenetelmää, jossa painotettiin paikallisiin elinkeinoihin ja 

työskentelytapoihin tutustumista. Maatalouden kanssa kilpaileviin elinkeinoihin, kuten 

maaseudun teollisuuskeskuksiin, siirtymistä haluttiin opetuksella padota ja saada sen 

sijaan oppilaat jatkamaan kodin piirissä tehtyä työtä. Pyrkimys oli siis vaalia maaseudun 

perinteisiä elinkeinoja ja niiden sukupuolen mukaista jakautumista. Perustelu osoittaa 

myös tilattoman väestön jääneen taas paitsioon. Suunnitelmassa huomioitiin 

implisiittisesti viljelyllä ja karjataloudella toimeentulevat, sekä heidän työnsä 

jatkaminen. Pyrkimys oli saada siis tilallisten lapset jatkamaan vanhempiensa elinkeinoa.  

Opetuksen tätä tarkoitusta alleviivasi komitean jäsenistä Laurila kesällä 1925 

maanviljelyopetusta käsitelleellä kirjoituksellaan, joka julkaistiin useassa lehdessä. Siinä 

 
107 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 166-167. 
108 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 167. 
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hän taustoitti maanviljelyopetuksen historiaa, sen kasvatustieteellistä (sielutieteellistä) 

pohjaa, komitean ajatuksia opetuksesta ja sen antamisesta. Laurila eritteli 

kirjoituksessaan mietinnön sisältöä ja painotti, ettei opetuksen tarkoituksena ollut 

suinkaan korvata maatalousalan ammattiopetusta vaan herättää rakkautta ja 

kunnioitusta elinkeinoon sekä tarjota siitä alkeellisia tietoja.109 Kirjoitus osoittaa, että 

komitean jäsenet käyttivät aikaa ja vaivaa julkiseen keskusteluun osallistumiseksi, 

pyrkimyksenään saada lukijat vakuutetuiksi siitä, ettei kansakoulussa ollut tarkoitus 

korvata ammatillista opetusta, vaan herättää puhtaasti rakkautta elinkeinoa ja kotoista 

uurastusta kohtaan.   

Opetuksessa komitea puolsi oppikirjan käyttämistä, mikäli opettaja ei luottanut 

taitoonsa. Opetukselle oli varattu 40 tuntia vuodessa ja sen oli tarkoitus jakautua 

vuorovuosittain maanviljelysopille ja kotieläinopille. Näiden oppiaineiden 

opetussuunnitelmissa on kiinnostavaa se, että niissä kuvattiin huomattavan 

yksityiskohtaisesti oppiaineiden sisältöjä. Niiden tarkoitus oli ilmiselvästi valmentaa ja 

valistaa lapsia oikeaoppisesta maa- ja karjatalouden harjoittamisesta. Maanviljelysopin 

ja kasvitarhaviljelyn pyrkimys oli selvästi kohottaa maatalouden tuottavuutta: lapsia 

valistettiin sopivista maalajeista, uuden viljelymaan raivaamisesta, lannoitteista, kuin 

itse korsiviljan, juuri- ja rehukasvien viljelystä. Kasvitarhaopetuksessa huomio oli 

enemmän kodin tarpeisiin soveltuvissa ruokakasveissa: keittiökasveissa, marjapensaissa 

ja hedelmäpuissa. Opetuksen järjestämisessä oli tarkoitus toimia yhteistyössä Martta-

yhdistyksen ja maanviljelyneuvojain kanssa, mikä alleviivaa opetuksen 

valistuksellisuutta.110  

Jatko-opetuksessa tarkoitus oli syventää aiemmin opittua, kun maanviljelysopissa oli 

kertauksen lisäksi varattu uusia aiheita käsiteltäväksi.  Tarkoitus oli silloin tarkemmin 

perehtyä apulantoihin, viljelyskiertoon, suoviljelyyn ja metsänhoitoon. Komitea myös 

suunnitteli, että opetuksessa käsiteltäisiin maatalouden erilaisia koneita, sähkön käyttöä 

maanviljelyksessä ja maiden mittaamista. Jatko-opetuksessa oli tarkoitus myös tutustua 

maanviljelijöiden yhteistoiminnan muotoihin: osuuskuntiin, osuusmeijereihin ja 

 
109 Laurila, Jaakko: Maanviljelyopetus kansakouluissa. Kajaani, nro: 75, 13.07.1925, 1-2. 
110 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 168-171. 
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munanmyyntiosuuskuntiin. Osuustoimintaa käsiteltiin myös yhteiskuntaopin 

opetuksessa tutustumalla osakeyhtiöihin yhteistoimintamuotona.111  

Kasvitarhatyö suunniteltiin käytännölliseksi työskentelyksi, jossa oppilaat ja opettaja 

hoitivat kasvitarhojansa. Oppilaiden tarkoituksena oli hoitaa omaa palstaa kotona tai 

koulun läheisyydessä kesällä. Komitea katsoi, että koulukasvitarhan hoitoon 

osallistuneille oppilaille voitaisiin tarjota vastineena työstä marjapuiden pistokkaita ja 

koristekasvien vesoja heidän omiin kasvitarhoihinsa. Mikäli opettajan aika ei riittänyt 

tarkastuskäynteihin lasten kasvitarhapalstoille, niin hänen valvontaansa voitiin 

täydentää oppilaiden valitsemalla ja hallinnoimalla lautakunnalla, joka valvoisi niiden 

hoitamista.112 

Kotieläinopissa valistettiin lapsia kotieläinten anatomian ja fysiologian lisäksi niiden 

hoitamisesta. Oppisisältöihin lukeutuivat niin eläinten asumisolosuhteet, ruokintaa, 

kohtelu kuin niiden hyödyntäminen. Oppiaineelle varattiin 40 tuntia vuorovuosin, josta 

kuuteen sisältyi kasvitarhanhoitoa. Oppiaineelle oli komitean mukaan myös merkittävä 

historiallinen peruste:   

Jo Cygnaeuksen suunnitelmassa oli kotieläinten käsittelyllä tärkeä sija, eläintiedon 

kun piti sen mukaan olla parhaastaan kotieläinoppia. Maataloutta harjoittavan 

kansan elämässä kotieläinten hoito epäilemättä onkin aivan keskeisimpiä asioita, 

jolle nuorison ei koulussakaan tulisi jäädä vieraaksi. Onhan sitäpaitsi [sic], niinkuin 

jokainen tietää, juuri lapsilla joku miltei salaperäinen viehätys näihin mykkiin 

seurakumppaneihin, viehätys, joka varmaankin on omansa herättämään ja 

kehittämään hellyyttä ja hyväsydämmisyyttä [sic] lapsen sielussa. Häntä ei tulisi 

temmata irti tästäkään kotoisesta maaperästä.113 

Opetuksen painopiste oli lehmässä. Tarkoitus oli käydä läpi navettaan, lehmän 

fysiologiaan, suomalaisten lehmärotujen ominaisuuksiin, kuin lehmän ruokintaan, 

hoitoon, lypsämiseen ja maidon hoitamiseen liittyviä sisältöjä. Opetussuunnitelman 14 

aiheesta neljä liittyi yksinomaan lehmään. Hevoselle osoitettiin toisiksi eniten, kaksi 

aihetta, jotka liittyivät sen anatomiaan ja hoitoon. Muut eläimet käsiteltiin omina 

 
111 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 291-292, 294-295. 
112 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 172-174. 
113 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 174. 
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aiheinaan yksitellen (sika, siipikarja, lammas ja vuohi, mehiläiset, kaniinit, kalat). 

Komitea katsoi, että jokaisen aiheen käsittely samana vuonna merkitsisi 2-3 tunnin 

varaamista aiheelle. Se riippui kuitenkin paikallisista olosuhteista ja opettajan 

harkinnasta. Tämän ohjeellisen ajan puitteissa lehmän opetukseen käytettiin siis lähes 

kolmannes opetukselle varatuista tunneista.114  

Lehmän anatomian, ruokinnan ja hoidon keskeisyys opetussuunnitelmassa ei ole ihme, 

sillä lehmällä oli tärkeimpänä kotieläimenä ja karjataloudella laajemmin keskeinen rooli 

suomalaisessa maataloudessa. Perinteisessä karjataloudessa pyrkimys oli tyydyttää oma 

tarve, mutta kaupallistuminen johti tuotannon painottumiseen alueille, joista viljelijä sai 

parhaan tuloksen. Maitotalouden kehittäminen kiihtyi 1800-luvun lopun kansainvälisen 

maatalouskriisin jälkeen, kun viljan hinnan romahduksen ja tuonnin lisääntymisen 

johdosta viljeleminen muuttui kannattamattomaksi. Rakenteellista muutosta 

kompensoitiin maitotalouden kehittämisellä ja puun myymisellä, mikä johti 

torpparikysymyksen muotoutumiseen. Lypsykarjataloutta edistettiin Suomessa 

karjatalouden kustannuksella, kun rehuviljan ja heinän tarve kasvoi. Tämä johti lehmien 

määrän kasvamiseen Suomessa, vaikka vähäisempi määrä paremmin ruokittuja lehmiä 

olisi voinut tuottaa paremmin maitoa.115 

Suomalaisen maatalouden valistustoiminnan haaste oli siis vakuuttaa ihmiset siitä, että 

pienemmällä karjamäärällä voitiin tuottaa enemmän maitoa. Karjan maidon 

tuottavuuteen vaikutti rehun ja laitumen määrä. Kansantaloudellisesti 

lypsykarjatuotanto oli tärkeä kysymys, sillä sen tuotteet olivat metsätuotteiden lisäksi 

tärkeitä vientiartikkeleja. Rahataloudellisesti lypsykarjalla oli myös mikrotasolla 

maatiloille tärkeä merkitys: maitotili tarjosi säännöllisen rahatulon metsätalouden ja 

muiden ansiotöiden ohelle. Maidon tuotannon parantamisessa keskeisiä toimenpiteitä 

olivat heinän kasvattaminen ja hyvälaatuinen rehu, joka pidensi karjan tuottavaa aikaa 

ja lisäsi maidon laatua.116 

 
114 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 174-177. 
115 Peltonen, Matti: Talolliset ja torpparit: Vuosisadan vaihteen maatalouskysymys Suomessa. Suomen 
historiallinen seura, Helsinki 1992, 285; Vihola 2004a, 341, 348-349; Vihola, Teppo: Pärjääkö pienviljelys? 
Teoksessa: Peltonen, Matti, et al: Suomen maatalouden historia: 2, Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 
1950-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2004 (Vihola 2004b), 160 ja 164. 
116 Vihola 2004a, 347. 
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Ei ole siis yllätyksellistä, että opetussuunnitelmassa keskityttiin kaikista 

perusteellisimmin kotieläimistä juuri lehmään. Jatko-opetuksessa käsiteltiin vielä 

tarkemmin sen ruokintaa, hoitoa, lypsämistä tai maidon hoitamiseen liittyviä 

toimenpiteitä. Rehuvarojen arvioiminen ja lehmän rehun tarpeen laskeminen kuuluivat 

myös jatko-opetukseen, mikä osoittaa opetuksen selkeän pyrkimyksen kohottaa maidon 

tuotannon tasoa. Maanviljelysopissa lannoittamiseen tai eri rehukasvien viljelemiseen 

perehtyminen ja kotieläinopissa suomen karjan eri rotujen rehunkulutukseen tai lehmän 

ruokintaan tutustuminen osoittavat, että kansakouluopetuksella pyrittiin tarjoamaan 

oppilaille niitä tietoja ja taitoja, jotka edistäisivät lehmien lypsymäärien kasvattamista ja 

kotitalouksien elintason kohoamista.  Tämä kaikki palveli välillisesti kansallisesti 

lypsykarjatuotannon kehittämistä.117 

Hevosten lukumäärä ei sotien välisenä aikana kasvanut merkittävästi: asutustoiminta ja 

tilojen itsenäistyminen toki johtivat usean tilallisen hankkimaan oman hevosen. Tämä 

mahdollisti myös työvoiman liikkuvuuden, mikä oli tilojen lunastusvelkojen 

kuittaamiseksi tärkeää. Hevonen oli siis maa- ja metsätaloustöissä tärkeä työväline, 

mutta myös välttämätön työmaille liikkumiseksi. Hevosen tärkeyden vuoksi ei ole siis 

yllättävää, että sille varattiin toiseksi eniten aikaa opetuksessa. Hevosesta käytiin läpi 

sen hyvät tunnusmerkit, hoitaminen, kohteleminen ja eläinsuojelus.118 

Opetuksessa oli tarkoitus myös perehtyä muihin maataloudelle tärkeisiin kotieläimiin: 

sikaan, siipikarjaan, lampaaseen ja vuoheen. Lammastalouden asema heikkeni 

autonomian ajan lopulta lähtien, kun ulkomainen, halpa villa kyseenalaisti kotimaisen 

tuotannon kannattavuuden. Lisäksi sianliha syrjäytti lampaanlihan kulutuksessa. 

Lampaiden määrä siis laski samalla kun sikojen määrä nousi ruokailutottumusten 

muutoksen ja elintason kohoamisen seurauksesta. Opetussuunnitelman laatimisen 

aikaan myös siipikarjatalous koheni, kun kananmunien kysyntä kasvoi. Viholan mukaan 

sotien välisenä aikana karjatalouden rakenteellinen muutos oli kuitenkin maltillinen: 

lypsykarjataloudessa ei tapahtunut karjan määrässä suuria muutoksia, hevosten määrä 

ei merkittävästi kasvanut ja sika-, lammas- sekä siipikarjataloudet elivät voimakkaasti 

 
117 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 169-170, 175, 294-296. 
118 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 176; Vihola 2004a, 342.  
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paikallisten olojen mukaan niiden muuttuneisiin oloihin sopeutuen. 

Opetussuunnitelmassa kehotettiin ottamaan myös puheeksi mehiläiset ja kaniinit, 

mikäli niitä kasvatettiin tai hoidettiin paikkakunnalla. Lisäksi käsiteltävinä olivat 

tavallisimmat ruokakalat ja pyydykset, kalojen vähenemisen syyt järvissä ja niiden 

rauhoitus.119 

Opetussisällöt osoittavat selvästi, että maalaiskansakoulut oli tarkoitus liittää osaksi 

maatalouden neuvonta- ja valistusjärjestöjen sekä osuusliikkeen toiminnan 

muodostamaa verkostoa maaseudulla.  Komitea turvautui myös oletettavasti työssään 

alan asiantuntijan apuun. Yhteistyö maanviljelysneuvojien ja marttojen kanssa osoittaa, 

että kansakoulun ja erilaisten maataloudenneuvontajärjestöjen välille haluttiin luoda 

elimellinen yhteys. Niiden, opetus- ja osuustoiminnan tarkoitus oli kehittää 

maaseutuväestöstä omaehtoista ja tehostaa heidän elinkeinoistaan lähtevää 

itsekasvatusta. Sotien välisenä aikana järjestöt ammatillistuivat ja pienviljelijäliitoista 

kehittyi vahvimmilla topparialueilla kannatusta keränneitä neuvontajärjestöjä. 

Maatalousviranomaiset ja yleisneuvontajärjestöt hakeutuivat yhä enemmän 

neuvomaan pienviljelijöitä vuoden 1925 jälkeen, kun maanviljelys- ja talousseurat 

lisäsivät voimavarojaan tähän toimintaan. Maatalousneuvonnasta kuitenkin valtaosa 

ohjautui yli viidentoista peltohehtaarin tiloille vielä 1930-luvulla. Koulujen ja 

pienviljelijäjärjestöjen yhteistyöhön tähtäsi myös Hannes Gebhard, joka järjesti 

opettajille kursseja, joiden kautta heidät yritettiin saada toimimaan järjestöjen airuena 

paikallistasolla. Gebhard ja Soininen olivat läheisiä ystäviä ja tekivät yhdessä töitä 

maatalousopetuksen kehittämiseksi. Soininen oli jo vuonna 1899 vaikuttunut 

osuustoiminnan mahdollisuuksista siveelliselle ja käytännölliselle kasvatukselle.120  

Oppiaineiden valistuksellisuus tulee ilmi näiden järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön 

lisäksi opetussisällöstä itsestään, sillä maanviljely- ja kotieläinopin tarkoitus oli selvästi 

 
119 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 176; Vihola 2004a, 343-346; Vihola 2004b, 176. 
120 Heikkinen 2011, 42-44; Komitea viittaa mietintönsä alkusanoissa siihen, että se oli valmisteluvaiheessa 
turvautunut asiantuntijoiden apuun, joiksi mainitaan esimerkiksi maatalousneuvos J. E. Hällström, ks. 
Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 5. Maatalousneuvontaa ja sen järjestökentän kehittymistä 
käsitellään hyvin kattavasti esimerkiksi teoksessa Niemelä, Jari: Lääninlampureista maaseutukeskuksiin. 
Maaseutukeskusten ja niiden edeltäjien maatalousneuvonta 1700-luvulta 1990-luvulle. Suomen 
historiallinen seura, Helsinki, 1996, ks. erityisesti s. 191-217 eri alojen neuvojista ja s. 255-258 
neuvontatyön ohjeista ja kohdistumisesta opetussuunnitelman valmistumisen aikaan ja yhteenveto s. 
303-305; Niemelä 2008, 133; Voipio 1944, 254-256, 449-451.  
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kohottaa maatalouden tuottavuutta. Sen lisäksi opetuksessa suunniteltiin käsiteltäväksi 

sellaisia keittiökasveja, marjapensaita tai hedelmiä, jotka eivät vielä 1920-luvulla olleet 

levinneet laajalti käyttöön koko maassa. Tomaatin käyttö ja kasvattaminen tuli 

esimerkiksi yleiseksi vasta toisen maailmansodan jälkeen121. Komitean pyrkimys oli siis 

valistamalla lapsia uusista ruokakasveista saada muutettua heidän ja perheidensä 

ravintotottumuksia terveellisemmiksi. Heikki Rantatuvan mukaan suomalaisten 

ravintotottumukset 1900-luvun alussa perustuivat hyvin vahvasti viljatuotteisiin, jotka 

tyydyttivät lähes puolet päivittäisestä kaloritarpeesta. Leivän jälkeen 

tärkeysjärjestyksessä tulivat maitotuotteet, peruna, liha, sokeri, kala ja juurekset.122 

Entistä tuottavampaan viljan ja heinän viljelyyn sekä perunan kasvattamiseen 

opastamalla pyrittiin siis kansanopetuksella tukemaan sitä, että kansan suuren 

enemmistön ravinnontarve tulisi paremmin tyydytetyksi.  

Opetussuunnitelmalla pyrittiin siis toteuttamaan pienviljelyspolitiikkaa kohottamalla 

maatalouden tuottavuutta ja vahvistamalla lasten talonpoikaista identiteettiä. 

Talonpoikaisuudella oli ollut keskeinen sija suomalaisessa nationalismissa ja 

kansakunnan ytimen kuvauksessa pitkään, mutta sisällissota mursi sivistyneistön kuvan 

kansasta ja muutti viljelijäväestölle annettavia merkityksiä. Siihen liitettiin sodan jälkeen 

uusia määreitä: se oli yhteiskuntarauhan takaava yhteiskunnan ydin, jota oli lujitettava. 

Tarkoitus oli maan sisäisen rakenteen vahvistamisen ja bolsevismin torjuminen 

ulkoisena uhkana, jolloin maataloustyöväen ja entisten torpparien sitomisella 

maanomistamiseen ja -viljelyyn tavoiteltiin heidän radikalisoitumisensa ehkäisemistä. 

1920-luvulla teollisuuden mahdollisuudet tunnettiin tilattomien työllistäjänä, mutta 

juuri näiden väestöryhmien erottamisella teollisuustyöväestä ja ohjaamisella 

maatalouteen haluttiin eristää luokkaristiriidat ja kommunismi. Tämä 

yhteiskuntapoliittinen suunta nautti valkoisten yksimielisyyttä, vaikka sen 

toteuttamisessa erot tulivat toisinaan esille.  Kansalaiskasvatus tuki myös näitä 

tavoitteita: Arolan mukaan sisällissodan jälkeen se käsitteistettiin merkitykseltään 

 
121 Tomaatti, vihannes.net, https://vihannes.net/vihanneksTet/tomaatti/ (avattu 11.12.2019). 
122 Rantatupa, Heikki: Elintarvikehuolto ensimmäisen maailmansodan aikana, Teoksessa: Peltonen, Matti, 
et al: Suomen maatalouden historia: 2, Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2004, 271-272. 
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vakautta luovana, minkä vuoksi pyrkimys oli tukea väestön pysymistä 

maatalousammateissa.123   

Kansanopetuksella siis osallistuttiin sisällissodan jälkeiseen kamppailuun oikeudesta 

määrittää pienviljelijöiden ja tilattomien identiteetti sisällissodan jälkeisenä aikana. 

Entisten vuokralaisten lasten identifioitumista maanviljelijöiksi oli tarkoitus tukea 

opetuksen hengellä ja yhteistyöllä tuottaja- ja osuustoiminnan järjestöjen kanssa. 

Kansanopetuksen tarkoitus oli siis levittää opetuksessa talonpoikaista ideologiaa ja 

kannustaa oppilaita liittymään edellä mainittuun toimintaan. Pienviljelijäaatteen 

perusta oli Alapuron mukaan oman työn ja maan korostamisessa. Hän katsoi 

tarkastelemansa Huittisten esimerkin sopivan hyvin Pauli Kettusen selitykseen siitä, että 

talonpoikainen ideologia tarjosi sodan jälkeiselle integraatioille pohjan, kun 

maalaisliittolaisuus sääteli eri ryhmien välisiä suhteita. Se palautti yhteiskuntarauhan 

maaseudulle. Voi siis perustellusti arvioida, että opetussuunnitelman kansallisen 

identiteetin kansan ydin esitettiin talonpoikaisuuden kautta myös siksi, että nuoriso 

saataisiin kasvamaan osaksi idealisoitua talonpoikaista elämäntapaa, jonka komitea 

myös käsitteisti kapitalististen ristiriitojen ulkopuoliseksi. Neuvontajärjestöjen ja 

osuustoiminnan esittäminen maanviljelijöiden yhteistoimintamuotona oli paitsi näissä 

järjestöissä vallinneen ammatillisen osaamisen vuoksi perusteltua, myös strateginen 

valinta oppilaiden ohjaamiseksi toimintaan, joka etäännyttäisivät heitä poliittisesta 

vasemmistosta.124  

Opetuksen tavoitteena oli siis omavaraisuustavoitteen saavuttamisen lisäksi vahvistaa 

maaseudun lasten talonpoikaista identiteettiä. Ideologian levittäminen tuki välillisesti 

myös työväenliikkeen kannatuspohjan murentamista. Teollisen ja agraarisen 

 
123 Alapuro 1995, 256; Arola, Pauli: Tavoitteena kunnon kansalainen. Koulun kansalaiskasvatuksen 
päämäärät eduskunnan keskusteluissa 1917-1924. Yliopistopaino, Helsinki, 2003, 225; Kettunen, 
Pauli: Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus: Tutkimus sosialidemokratiasta ja 
ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918-1930. Suomen historiallinen seura, Helsinki, 1986, 248-249; 
Kettunen, Pauli: Suojelu, suoritus, subjekti: Työsuojelu teollistuvan Suomen yhteiskunnallisissa ajattelu- ja 
toimintatavoissa. Suomen historiallinen seura, Helsinki, 1994, 166-170; Niemelä 2008, 134.  
124 Alapuro tarkastelee paikallistasolla Huittisissa torpparivapautuksen jälkeen pienviljelijöiden 
identifioitumista ja organisoitumista pienviljelijäjärjestöihin. Hänen havaintonsa oli, että entiset 
sosialidemokraattiset torpparit ja mäkitupalaiset sitoutuivat tuottajatoimintaan sodan jälkeen. 
Pienviljelijä- ja paikallisyhteisyydestä tuli heille määrittävää identifioitumisensa kannalta. Ks. Alapuro 
1995, 256-270, 273-275; Kettunen 1986, 248-252. 
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proletariaatin liittona sen jälkimmäisen osapuolen edustajien ja lapsien kasvattaminen 

talonpoikaiseksi toteutti valkoisten yhteistä pyrkimystä eheyttää kansakuntaa 

maataomistavan luokan vahvistamisen kautta125.  Maaseudun ja sen väestön 

esittäminen idealisoidusti, fennomaanista talonpoikaisihannetta mukaillen, asettuu 

näin tulkinnaltaan oikeaan kontekstiinsa. Kotoiseen uurastukseen valmentavat aineet 

palvelivat hyödyllisten, käytännön taitojen ja tietojen välittämisen lisäksi laajempia 

eheyttämispoliittisia tavoitteita. 

Ideologia peitti myös opetussuunnitelmassa maaseudun moninaisuuden. Suunnitelma 

rakentui oletuksen varaan, että kaikkien maalaislasten kotona tai lähipiirissä 

harjoitettiin maataloutta. Tämä on kiintoisaa juuri senkin vuoksi, että vaikka Suomen 

maaseutu pientilavaltaistui opetussuunnitelman laadinnan aikaan, niin kaikki 

maaseudun perheet eivät saaneet elantoaan peltoviljelystä tai karjataloudesta. 

Pientilaistuva maaseutu oli samaan aikaan hyvin proletaarinen. Noin kolmannes sen 

väestöstä kuului 1920-luvulla maatalousproletariaattiin, minkä lisäksi maaseudun 

teollisuuskeskuksissa asui työläisiä. Maanomistajien määrä toki kasvoi ajanjaksona 

entisten vuokraajien lunastettua tilansa. Siitä huolimatta maaseudulla oli paljon 

kotitalouksia, joiden elanto ei rakentunut komitean esittämän kotoisen uurastuksen, 

”isien ja äitien työn” varaan. Nämä kotitaloudet jäivät talonpoikaisen ideologian 

ulkopuolelle myös suunnitelmassa. Kansan ytimen homogeenisellä esittämisellä 

tavoiteltiin siis tietoisesti osaa tilattoman väestön tunnoissa.126 

 Sukupuolenmukaiset käsityöt ja kotitalousideologia leviävät kansakouluissa 

Käytännöllisten taitojen valmentamisessa merkittävä rooli oli myös käsityönopetuksella, 

jonka uudistamiseksi komitea ei ryhtynyt. Mikael Soininen oli puheenjohtanut vuonna 

1911 asetettua käsityönopetuskomiteaa, joka sai mietintönsä valmiiksi 1912. Mietintö 

asetettiin kokeilun alaiseksi ja Kouluhallitus lähetti niistä saatujen palautteiden 

perusteella suunnitelman kansakouluväelle kiertokirjeitse pienin muutoksin. 

 
125 Kettunen 1994, 166-168. 
126Huuhka on käsitellyt väitöskirjassaan talonpoikaisväestön jakautumista eri sosiaalisiin ryhmiin ks. 
Huuhka 1955, 201; Kettunen 1986, 249; maaseudun väestöryhmien moninaisuutta ja niiden välisiä 
sosiaalisia suhteita käsitellään kattavasti Peltosen väitöskirjassa, ks. Peltonen 1992. 
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Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitea yhtyi mietinnössä tähän 

suunnitelmaan.127 

Käsityö oli maaseudulla molemmille sukupuolille ja kaupungissa ainoastaan tytöille 

pakollinen oppiaine. Maalaiskansakouluissa käsityöopetus keskittyi pojilla 

harjoitussarjoihin, joissa uudet työskentelytavat valmisteltiin yhteisesti luokalle tai 

opetettavalle ryhmälle. Poikien käsityön opetuksessa pääpaino oli puutöiden saralla, 

jota täydennettiin erityisillä sivusarjoilla, jotka käsittelivät esimerkiksi väritystä, 

maalausta, paperi- ja pahvitöitä, metallitöitä tai paikkaamista ja parsintaa. Tyttöjen 

käsityössä tärkein merkitys taas oli vaatteiden kaavojen muodostamisella. Opetuksen 

työlajeja olivat leikkaaminen, ompeleminen, virkkaaminen ja neulominen, joiden lisäksi 

opetussuunnitelmassa oli puunveistoa ja pahvityötä. Jatko-opetuksessa pojat kävivät 

läpi puutöiden lisäksi rauta-, maalaus- ja nahkatöitä ja tavoitteena oli valmistaa 

kotitaloudessa tarvittavia tarve-esineitä (sukset, viikatteen varsi, vaatekirstu ja 

puuastiat esimerkiksi). Tytöt noudattivat jatko-opetuksessa samoja työlajeja kuin 

kansakoulussa: tarkoitus oli valmistaa ja korjata vaatteita.  Käsityönopetuksen 

kehittämisen taustalla olivat Cygnaeuksen näkemykset ja käytännön kasvatuksellinen 

suuntaus, joissa molemmissa nostettiin esille sukupuolen mukaan eriytyneiden 

käsityötaitojen merkitys kansalaisuuteen kasvattamisessa. Cygnaeukselle kädentaitojen 

harjoittaminen koulussa edesauttoi nuoria kohottamaan kotiensa elämää ja 

ansaitsemaan elantonsa, eikä se myöskään rajoittunut opetuksena materiaalien tai 

tekniikoiden hallitsemiseen vaan tuki lapsen fyysistä, moraalista ja henkistä kasvua. 

Cygnaeuksen ajattelussa työnteko ja työtelijäisyys loivat siveellistä kansalaisuutta.128 

Tuomaalan mukaan yläkansakoulujen käsityöopetuksessa korostettiin 1920- ja 1930-

luvuilla sen käytännöllistä hyötyä. Tuomaalan tarkastelu Kivijärven ja Paavolan 

kansakoulujen käsityönopetuksesta osoitti, että opetuksessa korostettiin 

johdonmukaisesti vaatteiden ja tarve-esineiden valmistamista. Käsityön ihannetta 

edusti talviset puhdetyöt, joita käytettiin myös ainekirjoituksessa aiheena. Näin lapset 

jäsensivät agraarista perhetaloutta ja sen sukupuolitettua työnjakoa. Tuomaalan 

 
127 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 258, 261. 
128 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 258, 261-271, 298-300; Tuomaala 2004, 222-224. 
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mukaan puhdetyöt ilmensivät agraarikulttuurin omatoimisuuden ja ahkeruuden 

ihanteita, jotka olivat myös moderneja kansalaisihanteita.129 Tuomaalan mukaan 

kansallisen pedagogiikan tavoitteena oli kansalaisruumiin rakentaminen ja 

harjaannuttaminen: käsityöopetuksessa hyödynnettiin ja tulkittiin uudelleen 

maalaiskotien sukupuolittuneita käytäntöjä. Ne muodostivat opetuksessa jatkumon, 

kun käden taitojen kehittämisen ihanteet kuuluivat isännän ja emännän 

perusvalmiuksiin. Käytännöllinen opetus siis vahvisti sukupuoliroolien mukaista 

työnjakoa, mutta toimi myös nuoreen työvoimaan kohdistettuna suojelutoimintana, 

kuten Jauhiainen on huomauttanut poikien jatko-opetuksesta. Sillä tähdättiin 

joutilauden ja ammattitaidottomuuden ehkäisemiseen. Tytöt kasvatettiin käsitöihin, 

kotitalouteen tai lastenhoitoon valmentamalla naiskansalaisuuteen, jossa kotia kohden 

osoitettu rakkaus oli myös isänmaanrakkautta.130 

Kotitalousideologian läpimurron aikakausi oli sotien välinen aika, jolloin sivistyneistön 

määrittelemiä ideaaleja levitettiin kansaan kotitalousjärjestöjen valistustyön kautta. 

Visa Heinosen mukaan ideologiaa voi tarkastella laajasti, jolloin siihen liittyivät 

taloudenhoidon lisäksi laajemmin hyvinvointiin, ydinperheideologiaan tai 

terveysideologiaan liittyvät kysymykset. Suppeammin tarkasteluna sen keskeisiä 

elementtejä olivat kansanvalistus, kotitaloustyön rationalisointi ja perheenemännyyden 

käsittäminen ammattina.131 Ideologiaa pyrittiin levittämään kotitalousopetuksella, jossa 

kodin aineellisen perustan vahvistamiseen pyrittiin korostamalla oppilaille kodinhoidon 

tärkeyttä ja merkitystä. Mietinnössä kotitalouden hoitaminen esitettiin 

kansansivistysasteen mittaajana, sillä kotitalouksien tapa järjestää kotielämä ilmaisi 

komitean mukaan kansan sivistysmäärän selvästi ja mieleenpainuvasti. Välimietinnössä 

komitea oli katsonut, että oppiaine edistäisi lasten avuliaisuutta, palvelevaisuutta ja 

ahkeruutta kodeissa. Se herättäisi harrastuneisuutta siisteyteen ja järjestykseen, 

kotielämään ja sen askareisiin. Oppiaineelle luettiin myös kansakoulun aseman 

legitimiteettiä kohentava rooli, sillä se auttaisi korjaamaan käsityksiä, joita liittyi 

 
129 Tuomaala 2004, 225, 227, 232,  
130 Jauhiainen 2011, 116; Tuomaala 2004, 233-234. 
131 Kotitalousideologiaa ja sen elementtejä, kuten myös kotitalousliikettä ja valistustoimintaa on käsitelty 
kattavasti Visa Heinosen väitöskirjassa. Ideologiasta ja sen elementeistä ks. Heinonen, Visa: 
Talonpoikainen etiikka ja kulutuksen henki. Kotitalousneuvonnasta kuluttajapolitiikkaan 1900-luvun 
Suomessa. Suomen historiallinen seura, Helsinki, 1998, 30-45. 
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koulunkäyntiin kodista vieroittavana.  Komitea painotti, että kotitalous piti ymmärtää 

oppiaineena laajemmin kuin ainoastaan ruuanlaittoon typistyvänä toimintana. 

Opetusohjelmassa kotiaskareet korostuivat yhteisenä opetuksena yläkansakoulussa, 

sillä komitea katsoi kodinhoidon taitojen olevan arvokkaita myös pojille, jotka 

tarvitsisivat niitä asevelvollisuutta suorittaessaan. Lisäksi nähtiin, etteivät nuoret miehet 

saisi jäädä omaan varaansa, vaan heidän olisi hyvä oppia kodin järjestyksestä.  Jatko-

opetuksessa kotitalous oli tytöille pakollinen oppiaine, jossa käsiteltävänä olivat 

laajemmin ruokatalouteen liittyvät asiat. Opetuksessa käsiteltiin kattavasti 

ravintoaineita, ruoka-aineiden valmistamista, leipomista ja ruuan säilömistä.132  

Maatalouden töihin ja kotoiseen uurastukseen valmentaneiden oppiaineiden 

välineellinen arvo maatalouden tuottavuuden ja kodin elintason kohottamiseksi 

liittyivät siis selvästi oppivelvollisuuskoulun legitimiteettiin. Opetuksen painopisteet 

myötäilevät ajan vaateita ja maatalouteen sekä kotitalouteen liittyvää 

valistuksellisuutta, sillä sitä lapsensa kouluun lähettänyt maalaisväestö koululta odotti.  

Siksi oli välttämätöntä, että maalaiskansakouluissa käsiteltiin suoraan kotitalouksia 

hyödyttäviä sisältöjä, jotka valmentaisivat lapsia osallistumaan kodin töihin ja 

valmentaisivat heitä jatkamaan elämäntapaa entistä tehokkaammin. Vanhemmille 

lasten lähettäminen kouluun merkitsi tilan hoitamisessa paljon kaivatun avun 

menettämistä. Komitean jäsenet ovat selvästi tiedostaneet koulunkäynnin suosioon 

vaikuttavat tekijät ja pyrkineet vakuuttamaan työnsä vastaavaan niihin vaateisiin, joita 

kotitalouksilla maaseudulla oli. 

 Terve ja raitis kansalainen 

Tavoiteltuun kansalaisuuteen lukeutuu kotoiseen uurastukseen liittyvien tietojen ja 

taitojen lisäksi opetussuunnitelmassa selvästi tietoisuus terveistä elämäntavoista, 

niiden noudattamisesta ja raittius. Lasten hyväkuntoisuus oli ollut kasvatustavoite jo 

vuoden 1866 kansakouluasetuksesta lähtien. Terveyskasvatus vastasi ajan tarpeeseen: 

merkittävä osa kansakoulujen oppilaista oli ruumiillisesti heikkoja tai kärsiviä. 

Terveyden, fyysisen hyvinvoinnin ja kodin puhtauden vaaliminen miellettiin vuosisadan 

vaihteesta lähtien vahvemmin kansalaishyveiksi, joiden vastuu kuului erityisesti 

 
132 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 188-189, 192, 288, 296-298. 
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perheille ja äideille. Terveysvalistuksessa näistä hyveistä tehtiin kansalaisvelvollisuuksia. 

Liikuntakasvatuksen tavoitteeksi tuli lasten kunnon parantaminen ja sielun kasvun 

tukeminen. Koululiikunnan tavoitteeksi tuli niin myös Suomessa poikien sotilaskunnon 

ja miehisyyden vahvistaminen Tähtisen mukaan. Maailman- ja sisällissodan kokemukset 

vaikuttivat hänen mukaansa siihen, että nämä tavoitteet eivät kadonneet Suomessa 

1910- ja 1920-luvuilla koululiikunnasta. Sotaväen ylipäällikkö toimi vuonna 1918 

aktiivisesti koululiikunnan lisäämiseksi ja korosti sen sotilaskasvatuksellisia 

tavoitteita.133 

Siirosen mukaan sisällissodan jälkeen jatkuivat sitä edeltäneet moraaliprojektit, 

vaikkakin hieman muokkaantuneessa muodossa. Siironen siis eroaa tulkinnallaan 

Siltalasta, joka esitti sisällissodan merkinneen siveelliselle itsekasvatusprojektille 

päätepistettä. Siironen näkee raittiusliikkeen, nationalismin ja herätyskristillisyyden 

esimerkiksi edelleen vaikuttaneen moraaliprojekteina sodan jälkeen. Sodan jälkeisessä 

kansalaisen kuvassa korostuivat suorituskyky ja lujuus. Fennomanian ihmisihanteesta 

poiketen kansalaisideaaliin tuli sodan jälkeen kovuuden juonne: Siironen kuvaa sen 

saaneen ylleen rautaisen kehikon, kun menneisyyskuvaa militarisoitiin ja 

maskulinisoitiin. Sukupuolten välisessä tehtäväjaossa naisille varattiin tehtäväksi 

puolustustahdon ylläpitäminen ja siveellisen kunnon kohottaminen. Nationalistisissa 

mielikuvissa miehet suojelivat naisia ja sukupuolten roolien yli astuminen ei ollut 

sallittua.134 

Tarkastelen siksi tarkemmin, miten komitea toimi opetussuunnitelmallaan näiden osa-

alueiden edistämiseksi.  Niiden sisäistäminen oli komitean mukaan välttämätöntä jo 

siksi, että se edesauttaisi koko kansakunnan elinvoimaisuutta (tummennus tekijän): 

Ei voine olla muuta kuin yksi mielipide siitä, mikä merkitys järkiperäisellä 

terveydenhoidolla on kansan elämässä. On sanomattakin selvää, miten suuresti se 

lisäisi yksilön samoin kuin kotien onnea ja miten paljon se säilyttäisi koko kansalle 

työvoimaa ja elämänhalua. Enemmän erimielisyyttä saattaa olla siitä, missä määrin 

 
133 Tähtinen 2011, 189-196; Tuomaala 2004, 236. 
134 Siironen 2012, 72-76, 83; Siltala, Juha: Valkoisen äidin pojat. Siveellisyys ja sen varjot kansallisessa 
projektissa. Otava, Helsinki, 1999, 705, viitattu Siironen 2012, 73. 
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koulussa annettu terveysopin opetus voipi vaikuttaa järkiperäisen ja huolellisen 

terveydenhoidon leviämiseen kansaan.135 

Kansakoulun terveysopin periaatteena oli terveydenhoito-ohjeiden jakaminen ja niiden 

opettaminen siten, että oppilas sisäisti ne ja terveydenhoidon välttämättömyyden sekä 

siveellisen velvoittavuuden merkityksen itselleen. Opetuksessa anatominen ja 

fysiologinen tieto tukivat valistuksellista tehtävää, ja opetuksen tarkoitus oli hyödyntää 

harjoituksia, jotka lujittaisivat oppilaissa terveellisiä tottumuksia. Näiden periaatteiden 

pohjalta järjestetty opetus saisi komitean mukaan aikaiseksi edullisen vaikutuksen 

kansan katsantotavoissa ja elintavoissa.136 

Alaluokilla terveyskasvatus katsottiin luonnollisimmin käsiteltäväksi voimistelutunneilla, 

jotka muutenkin oli omistettu ruumiilliselle kasvattamiselle. Voimisteluliikkeiden 

lepohetkien hyödyntäminen terveydenhoitoa koskeviin asioihin katsottiin oivalliseksi 

hetkeksi ohjata oppilaita ystävällisesti noudattamaan annettuja ohjeita, oppilaiden 

velvollisuudentunteen vireillä pitämiseksi. Komitea totesi jo välimietinnössä esitettyjen 

aiheiden, kuten hygienian merkityksen, käytöstapojen, ryhdin, levon, työn tai ruokailun, 

lisäksi syytä ottaa huomioon opetuksessa paikalliset olosuhteet: makeiset, tupakka tai 

alkoholi. Komitea esitti kouluihin yleiseksi käytännöksi ruumiinmittauksia ja 

terveyskortteja, jotka toimivat myös keinoina havainnollistaa terveydenhoidon 

merkitystä lapselle.137  

Koululääkäritoiminnan kehittäminen oli Tuomaalaan mukaan esillä 1920-luvulla. 

Oppivelvollisuuden säätämisen jälkeen Mannerheimin Lastensuojeluliitto kampanjoi 

toiminnan saamiseksi valtiolliseksi. Tämä edistyi 1930-luvulla, mutta tavoitetta ei kyetty 

toteuttamaan maalaiskunnissa, joihin liitto pyrki edistämään kouluhoitajien ja –

lääkärien saamista. Terveyskortit ja lasten kehityksen seuraaminen toivat lapset valtion 

kontrollin piiriin: lapsia vertailtiin suhteessa sukupuoleensa ja ikäryhmäänsä, fyysisten 

ihanteiden mukaan. Tuomaalan mukaan terveen lapsen normi ja ihanne tulivat 

parhaiten esille poikkeuksissa: näihin lapsiin yletettiin valvontaa ja toimenpiteitä, joilla 

 
135 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 177. 
136 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 178. 
137 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 178-180. 
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poikkeavuutta pyrittiin korjaamaan tai häivyttämään. Lasten mittaaminen oli tärkeää 

myös siksi, että se ilmaisi heidän kehityskelpoisuutensa suhteessa normiin.138 

Varsinaisen terveysopin opetuksen suunniteltiin kuuluvan yläluokille, joilla sille varattiin 

40 tuntia vuodessa. Oppiaineena se muodosti kotitalousopin kanssa vuorokurssin, 

joiden yhteydessä käytäisiin läpi myös raittiusopetus.  Raittiusopillisten kysymysten 

tarkistelussa alkoholin vaikutuksia käsiteltiin ensin ruumiinelinten yhteydessä ja sitten 

yhteiskunnallisten ja siveellisten näkökohtien kautta. Yläluokkien opetussuunnitelmassa 

käsiteltävänä olivat ruumis, sen osat ja elimet, kuin myös ruoka ja juoma, tarttuvat taudit 

(erityisesti keuhkotauti) sekä sairaanhoito ja ensiapu. Alkoholin käyttöä oli tarkoitus 

käsitellä läpileikkaavana aiheena eri ruumiinosien yhteydessä: sen vaikutusta 

lihaksistolle, maksalle, verenkierrolle kuin hermostolle. Tarttuvien tautien leviämisen 

ehkäisemistä käsiteltiin kattavasti suunnitelmassa: opetuksessa oli tarkoitus käydä läpi 

eri varokeinoja siitä, miten omassa kotipiirissä taudinaiheuttajia voisi vähentää omalla 

toiminnalla. Keuhkotaudin tartunnan estäminen ja hoito olivat omana 

kokonaisuutenaan myös suunnitelmassa.139 Tuberkuloosin vastustamisessa hygienia 

nousi keskeiseksi aihepiiriksi: tauti oli toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan asti 

tuhoisin yksittäinen kansantauti. Sen ehkäisemiseen ja hoitoon kiinnitettiin huomiota 

koululaisille suunnatuissa terveysoppaissa. Hygienian tärkeyden nouseminen liittyi 

myös terveydenhoidon tieteellistymiseen ja puhtauskasvatuksen politisoitumiseen. 

Tuberkuloosi oli ajanjakson merkittävänä kansantautina seurannan kohteena 

terveystarkastuksissa tyypillisten lastentautien ohella.140  

Kansakoulujen raittiuskasvatuksen osalta 1920-luku oli merkityksellinen, sillä vuonna 

1919 oli astunut voimaan kieltolaki, joka kielsi alkoholijuomien valmistuksen ja myynnin. 

Raittiusopetuksen oli tarkoitus kerrata sitä opetusta, mitä terveysopissa sanottiin 

alkoholin vaikutuksesta. Alkoholikasvatus jakautui selvästi kolmelle tasolle: 

kansainväliseen, kansalliseen ja henkilökohtaiseen. Painopiste oli näistä viimeisellä: 

opetuksessa käsiteltiin kattavasti juopposairaan rappeutumista. Rappeutumisen 

piirteinä suunnitelmassa nostettiin sairastuneen siveellisten käsitteiden ja tunteiden 

 
138 Tuomaala 2004, 263-264, 266. 
139 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 180-187. 
140 Tuomaala 2004, 256, 265. 
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tylsistyminen, alkoholin vaikutus perinnöllisyyteen ja sairauden syntyminen. 

Juoppouden vastinparina suunnitelmassa esitettiin täysraittius: raittiin ruumiillinen ja 

henkinen työkyky sekä vapaus himojen vallasta. Opetuksessa oli tarkoitus käydä läpi 

esimerkkejä vuorikiipeilystä, urheilusta, sotilasmarssista tai naparetkistä osoituksina 

ruumiillisesta ja henkisestä työkyvystä. Suunnitelmassa määriteltiin myös vapaus 

himojen vallasta vapaana toimintana, joka toteutuu paremmin täysraittiina kuin 

kohtuuden rajoissa. Käytäessä läpi täysraittiuden suhdetta uskontoon ei ollut tarkoitus 

kosketella epävarmoja tapauksia, kuten Kaanaan häitä, vaan kristinuskoa yleisemmin.141  

Raittiuskysymyksen kansallinen ja kansainvälinen taso olivat myös esillä eri kohdissa. Ne 

tulivat esille, kun käsiteltiin alkoholijuomien ravintoarvoja, kuvattiin niiden valmistusten 

tuottamaa taloudellista hukkaa ja vertailtiin viljan käyttöä eri maissa alkoholijuomien 

valmistuksessa. Kansantaloudellisia vaikutuksia oli opetuksessa tarkoitus vertailla eri 

maiden välillä ja käsitellä alkoholia yhdessä työvoiman ja elinvoiman hukan kanssa.142 

Voimisteluopetus liittyi myös olennaisesti terveiden ja raittiiden kansalaisten 

kasvattamiseen – komiteahan totesi juuri voimistelutuntien tarjoavan hyvän tilaisuuden 

alaluokilla terveyskasvatukselle. Harjoitetusta ruumiista tuli kansalaisihanne sodan 

jälkeen. Urheilu ja kehittynyt tiedonvälitys nostivat suorituskyvyn palvonnan kohteeksi, 

jolloin urheilusta tuli kansallinen velvoite ja kansalaiskasvatuksen tärkeä elementti. Sillä 

oli tärkeä rooli kansalaisten muokkaamisessa: se ei valmentanut ainoastaan fyysisesti, 

vaan myös henkisesti tuleviin muutoksiin. Urheilulla oli tiivis yhteys maanpuolustukseen 

ja ruumiin politiikkaa harjoitettiin muuallakin Euroopassa kyseisenä ajanjaksona. 

Siirosen mukaan Jonas Frykman on tuonut esille ruumiillisuuden, hygienian, 

terveydenhuollon ja liikunnan ilmentäneen porvarillisia ja keskiluokkaisia 

itsekasvatusprojekteja, joita toteutettiin kansalaiskasvatuksessa järjestöjen 

välityksellä.143  Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea varasti mietinnössään paljon 

tilaa voimistelutuntien järjestämisessä tila- ja väline- ja aikakysymyksille. Komitea myös 

totesi mietinnössään, ettei sillä ollut asiantuntemusta aineen opetuksen suunnasta, 

 
141 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 187-188. 
142 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 187. 
143 Frykman, Jonas – Löfgren, Orvar: Culture Builders. A historical Anthropology of Middle-Class Life. Rutger 
University Press, New Brunswick, 1983, viitattu teoksessa Siironen 2012, 79-80. 
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sisällöstä eikä menettelyistä, ja viittasi, että aiheen saralta ammattihenkilöt toimivat 

opetuksen kehittämiseksi, joskaan he eivät olleet saavuttaneet yksimielisyyttä 

opetuksen suuntaviivoista. Opetussuunnitelmassa keskityttiin siksi ulkoisiin 

edellytyksiin.144 

Komitea katsoi, että oppilaiden ja opettajan terveyden kannalta olisi järjestettävä 

välituntitoimintaa, jolloin voitaisiin toteuttaa terveellisiä ulkoilmahuveja. Oppilaita 

voitaisiin tällöin ohjata vuodenajan mukaan urheiluun ja reippaisiin leikkeihin. Komitea 

totesi voimistelutarkastajien levittäneen kouluihin tarkempia ohjeita urheilun 

harjoittamisesta. Suunnitelmassa kuitenkin suositettiin välttämästä yksipuolista 

urheilulajin harjoittamista: koulu-urheilun pitäisi pyrkiä ”kauniiseen sopusointuun 

ruumiin kehityksessä, joka teki kreikkalaisten urheilun niin jaloksi”. Komitea myös 

suositti ennätysten tavoittelemisen ja kilpailun kiihkon karttamista. Sen sijaan 

opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota urheilumerkkiennätysten alimpiin saavutuksiin. 

Koulu-urheilun tehtävän määrittelyssä komitea noudatti siis pitkälti niitä periaatteita, 

joista se oli jo tehtävänsä alkutaipaleilla keskustellut: vuosien 1912-1913 alustuksista 

ilmenee, että komitea määritteli opetuksen tarkoitukseksi lapsen ruumiin 

sopusuhtaiseksi ja kauniiksi kehittämisen, joka vaatisi järjestelmällistä työtä. 

Tavoitteena oli ruumiin terveyttä ja kauneutta häiritsevien virheiden korjaaminen ja 

niiden syntymisen ehkäiseminen.145 

Terveyskasvatuksen tavoitteet välittävät selvästi keskiluokkaisen kansalaiskasvatuksen 

ihanteita, kuten omasta fyysisestä hyvinvoinnista, kodin puhtaudesta tai terveydestä 

huolehtiminen.  Terveyskasvatuksen tavoitteissa ei ole havaittavissa muita mainintoja 

kansakoulun ja sotaväen yhteydestä kuin se, että yläkansakoulun yhteisen kodinhoidon 

komitea katsoi valmentavan pojille tarpeellisia taitoja sotaväkeen.  Mietinnössä ei sen 

sijaan tehdä huomautuksia siitä, että koululiikunta välineellisesti palvelisi kansakunnan 

sotilaskunnon kohottamista, joten tulkitsen opetussuunnitelman intentioksi etäisyyden 

pitämisen valkoisuuden militaristisempiin tulkintoihin. 

 
144 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 240-243. 
145 Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, Kansakoululaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA, 
807-808; Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 244-245. 
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3.3 Harras kristillisyys kansalaisuuden perustana 

 Uskonnonopetusta valmistellaan vastauksena siveelliselle höltymiselle ja 

kulttuurihaasteelle 

Kristinuskon opetukselle on kansakoulussamme alusta alkaen annettu keskeinen 

asema. Mielensuuntaa muodostavana aiheena on sitä pidetty tärkeimpänä. Mutta 

jos jolloinkin nuorisomme kasvatustyössä uskonnollista pohjaa on tarvittu, niin 

tarvitaan sitä nykyaikana, jolloin uskonnolle vihamieliset voimat pyrkivät 

horjuttamaan uskonnollisia ja sen ohella monia syvimpiä siveellisiä peruskäsityksiä 

ja jolloin tapojen turmelus ja siveellinen höltyminen peloittavassa [sic] määrässä on 

lisääntynyt kansassamme. Uskonnon opetuksen poistaminen kansakoulusta, jota jo 

on vaadittu, olisi varsinkin näissä oloissa kansan kasvatukselle korvaamaton 

vahinko.146 

Uskonnonopetuksen opetussuunnitelman alkusanoissa komitea painotti kristillisyyden 

keskeisyyttä ihmisten henkiselle kehitykselle ja ilmaisi huolestuksensa kansan 

keskuudessa lisääntyneestä turmeluksesta ja siveyden höltymisestä. Komitea viittasi 

vihamielisillä voimilla erityisesti sosialisteihin ja kommunisteihin, jotka esittivät 

kulttuurihaasteen vaatimalla uskonnonopetuksen poistamista kansakoulusta147. 

Komitean näkemys tästä oli hyvin yksioikoinen: opetuksen poistaminen merkitsisi 

korvaamatonta vahinkoa. Mietinnössä korostettiin siis kulttuurihaasteesta seuraavaa 

uskonnonopetuksen kehittämisen tärkeyttä, jotta vieraantumista kristillisyydestä 

voitaisiin padota ja yhä useampi oppilas kasvaisi luonteeltaan kristillissiveelliseksi. 

Komitea kuvasi tätä seuraavasti:   

Mutta juuri se tosiasia, että kansamme suuri osa on siinä määrin kuin nykyään 

vieraantumassa uskonnollisesta elämänkäsityksestä, tekee jokaiselle, joka tulee 

tämän kysymyksen kanssa tekemiseen, velvollisuudeksi harkita, eikö ehkä myöskin 

uskonnon totuuksien opettamisessa ja esittämissä ole korjaamisen varaa. Jos onkin 

totta, että ihmisen elämänkäsitys ei aina riipu hänen saamansa opetuksen laadusta 

 
146 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 67. 
147 Työväenliike hajaantui sisällissodan jälkeen, joten opetussuunnitelmakomitean ensimmäisen 
istuntokauden aikana juuri sosialidemokraattinen puolue esitti sosialistisen kulttuurihaasteen, 
sisällissodan jälkeen myös kommunistit. Katsomuspolitiikka ei jakanut suomalaista työväenliikettä, ks. 
Kannisto 2016, 362; Pikkusaari, Jussi: Sosialidemokratian häviö kirkolle Suomen kulttuuritaistelussa. Oulu, 
1993, 79-80.  
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niin kuitenkin on koulun velvollisuus yhäti ja etenkin tämmöisinä aikoina tarkistaa 

menettelyänsä ja kykynsä mukaan poistaa opetuksestaan puutteellisuudet. 

Ainoastaan tätä tietä voipi sen tarkoituksensa mukaisesti kasvattaa oppilaansa 

kristillissiveellisiksi luonteiksi.148  

Millainen tämä kulttuurihaaste sitten oli ja millaisten yhteiskunnallisten sekä 

kulttuuristen valtakamppailujen keskellä opetussuunnitelma syntyi? Referoin 

seuraavaksi komitean työskentelyn aikana käytyä julkista keskustelua 

uskonnonopetuksesta ja sitä, miten opetussuunnitelma kehittyi uskonnonopetuksen 

osalta osana tätä keskustelua. Millaiselle haasteelle vastineeksi suunnitelmaa laadittiin? 

Uskonnon asema suomalaisessa yhteiskunnassa koki 1900-luvun alussa isoja muutoksia. 

Katsomuksellinen radikalisoituminen, eli kirkkoa ja uskontoa vastaan esitetty kritiikki oli 

voimakkainta aluksi ruotsinkielisen nuoren sivistyneistön piirissä. 1900-luvun alussa sen 

esittäminen laajentui työväenliikkeelle. Poliittis-maailmankatsomuksellisen murroksen 

taitekohta oli suurlakko: työväenliike ja porvarilliset liberaalit sekä radikaalit haastoivat 

kirkollisen auktoriteetin. Porvarillisissa piireissä vaatimus liittyi rationalistiseen 

tieteisuskoon, antiklerikalismiin ja kehitysoptimismiin. Kirkko oli myös näyttäytynyt 

heille moraalisesti heikkona, jota vastaan oli oikeus taistella. Sosialidemokraattisen 

liikkeen tavoitteena oli haastaa kirkko poistamalla sen nauttima erityisasema. 

Kulttuurinen haaste sai suurlakon jälkeen tukea perustuslaillisten taholta, kun 

nuorsuomalaiset ja ruotsalaiset lehdet tulkitsivat papiston sortovuosina edustaman 

myöntyväisyyskannan poliittiseksi opportunismiksi. Luterilainen kirkko haastettiin myös 

uskonnollisten vähemmistöjen puolesta, joille oli tärkeää laajentaa uskonnollisia 

oikeuksia valtiollisten oikeuksien rinnalla. Kirkkoa vastaan asetettu haaste liittyi siis 

1800- ja 1900-lukujen taitteessa alkaneeseen sekularisaation ja uskonnollisen 

välinpitämättömyyden kasvuun. Yhteiskunnallinen modernisaatio, liberalismi, 

naturalismi, realismi ja kapitalismin laajentuminen johtivat talonpoikaiseen 

elämäntapaan liittyneiden patriarkaalisten valtasuhteiden muuttumiseen kapitalistisiksi 

tuotantosuhteisiksi.149  

 
148 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 67. 
149 Murtorinne, Eino: Suomen kirkon historia: 4, Sortovuosista nykypäiviin, 1900-1990, WSOY, Porvoo, 
1995, 32-34; Pikkusaari 1993, 82-83; 85-86; Saine 2000, 64. 
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Uskonnon vastainen mieliala laantui vapaamielisessä, erityisesti ruotsinkielisessä 

sivistyneistössä 1910-luvun mittaan. Eino Murtorinteen mukaan syynä oli 

yleiseurooppalaisessa ilmapiirissä tapahtunut käänne. Rationalistis-positivistisen 

maailmankuva oli myös tuottanut pettymyksen.  Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että 

sosialistinen työväenliike olisi luopunut kulttuurisesta haasteestaan. Tässä suuressa 

kulttuuritaistelussa oli Jussi Pikkusaaren mukaan kysymys siitä, että 

sosialidemokraattien omaehtoisen kulttuurin oli tarkoitus valloittaa koko yhteiskunta – 

ensisijaisesti korvaamalla kirkko ja sen holhous. Liikkeen haaste oli intensiivisin kahdessa 

vaiheessa: suurlakon jälkeen aina vuoteen 1911 ja vuosina 1917-1923, jolloin säädettiin 

keskeisiä lakeja valtion, kirkon ja uskonnon välisten suhteiden määrittelyn kannalta. 

Poliittisen vasemmiston haaste oli erityisen voimakas koulujen uskonnonopetusta 

vastaan: he halusivat poistaa opetuksen oppivelvollisuuden piiristä. Murtorinteen 

mukaan sosialidemokraattien vaatimukset eivät enää 1910-luvulla herättäneet 

vastakaikua muissa puolueissa, vaikka porvarilliset radikaalit edelleen tukivat 

kulttuurikamppailua.150 

Lasten jääminen vaille uskonnollista elämänkatsomusta tai siveellistä kasvatusta 

huoletti komitean jäseniä ensimmäisistä uskonnon opetussuunnitelman alustuksista 

lähtien.  Sosialidemokraattinen kulttuurihaaste herätti keskustelua komiteassa 

kevätlukukaudella 1913. Komitean jäsen Lehtonen piti tällöin alustuksen, jossa hän 

totesi uskontoa vastustavien voimien horjuttavan uskonnollisia ja siveellisiä käsityksiä, 

samaan aikaan kun tapojen turmellus ja siveellinen höltyminen olivat lisääntyneet.151 

Kansakoulukasvatuksen tärkein periaate oli hänen mukaansa oppilaiden kehittäminen 

kristillissiveellisiksi luonteiksi. Uskonnonopetuksen tarkoituksesta käyty aiempi 

keskustelu myös tuki hänen mukaansa tätä johtopäätöstä.  Oppikirjakomitean mietintö, 

Kansakoulu-lehdessä ja komitean tilaamissa Hampurin sekä Münchenin kansakoulujen 

opetussuunnitelmissa – kaikissa korostettiin kristillisen uskonnonopetuksen roolia 

 
150 Murtorinne 1995, 41-43; Pikkusaari 1993, 92-94. 
151 Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, Kansakoululaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA, 
155. 
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oppilaiden opastamisessa tuntemaan Jumalan ja Jeesus Kristuksen sekä toteuttamaan 

elämässään Jumalan tahtoa.152 

Lehtonen katsoi tämän tarkoituksen astuneen opetustyössä syrjään, sillä sen pääpaino 

oli siirtynyt uskonnollisen tiedon tarjoamiseen ja muistissa pitämiseen. Lehtonen ei 

alustuksessaan kiistänyt uskonnollisen tiedon suurta merkitystä opetuksessa, mutta sen 

varsinainen päätehtävä oli hänen mukaansa tuoda esiin Raamatun totuuksia ja johtaa 

oppilaat sen oma-aloitteiseen tutkintaan. Opetuksen käytännöllinen tehtävä olivat siis 

opettaa käytännöllistä kristillisyyttä153  

Komitean tekemistä huomautuksista ja päätöksistä alustukseen selviää, että se tulkitsi 

uskonnonopetuksen vastustuksen olevan hetkellinen muoti-ilmiö, joka näyttäisi 

hälvenevän. Komitea perusteli sen lähteneen käsityksestä, että opetus olisi pelkkää 

ulkolukua. Komitea katsoi opettajistossa ulkolukuun keskittymisen olevan vähenemään 

päin ja tulkitsi (täten) heidän keskuudessaan vallitsevan käsityksen muuttamisen 

helpoksi painottamalla uskonnonopetuksen sielua kehittävää luonnetta.154  

Komitean näkemyksessä uskonnonopetuksen vastaisuuden vähentäminen oli siis 

mahdollista pedagogisilla ratkaisuilla, vähentämällä ulkolukua. Uudistuksen 

toteuttamisessa se katsoi olevan syytä varovaisuuteen. Keskustelussa ja suunnitelmissa 

huomioitiin myös uskonnolliselta vakaumukseltaan kirkon kannasta poikkeavat 

opettajat esittämällä, että heillä pitäisi olla mahdollisuus opettaa ainetta historiallisesti. 

Komitea päätyi myös sille kannalle, että opetuksessa olisi sivuutettava kirkkohistoria ja 

rajoitettava ulkolukua.155 Opetuksen yksityiskohtaisemmasta sisällöstä ja eri Raamatun 

osien käytettävyydestä komitea keskusteli kiinnostavin sanankääntein, käsittelemällä 

esimerkiksi Mooseksen käsittelemistä opetuksessa. Keskustelussa tuotiin esille, että 

Mooses oli ominaisuuksiltaan paitsi humaani, myös egyptiläisen sivistyksen saanut ja 

taitava puhuja. Hän ilmensi luottamusta Jumalaan, kansallistunnetta ja 

isänmaanrakkautta. Komitean mukaan Mooseksen yhteydessä voisi kosketella 

 
152 ibid, 157. 
153 ibid, 158. 
154 Ibid, 208. 
155 Ibid, 208-209. 
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yhteiskunnallisia asioita, jotka olisivat kasvattavia.156 Komitean jäsenet siis selvästi 

pohtivat Raamatun kertomusten ja hahmojen hyödynnettävyyttä oppilaiden 

suomalaiskansallisen identiteetin vahvistamiseksi. Mooseksen tulkittiin ilmentäneen 

kansallistunnetta ja isänmaanrakkautta juutalaisia kohtaan, minkä vuoksi hän soveltuisi 

esikuvaksi opetuksessa.  

Välimietinnössä komitea esitti suunnittelemiaan suuntaviivoja uskonnonopetuksen 

kehittämiseksi. Ehdotukset herättivät vastustusta kirkon piirissä, sillä se halusi edelleen 

säilyttää ulkoluvun opetuksessa ja painotti uskonnollisen tiedon osaamisen merkitystä. 

Keskustelua kommentoidakseen Soininen kirjoitti syksyllä 1916 Kasvatus ja koulu -

lehdessä. Kirjoitus paljastaa, että hänen kantansa uskonnonopetuksen vastustamisen 

syistä ja tulevaisuudesta olivat erilaisia, kuin mistä komitea oli istunnoissaan 

kevätlukukaudella 1913 keskustellut:   

Ei tarvinne olla erityisesti tarkkanäköinen huomatakseen, että uskonnonopetuksen 

tila maassamme tätä nykyä on vaaranalainen. Muutama vuosi sitten ainoastaan 

niukka enemmistö pelasti uskonnon joutumasta pois eduskunnan säätämän 

oppivelvollisuuslain aineluettelosta. Silloin oli vielä uskonnonopetusta vastustava 

sosialidemokratinen [sic] puolue vähemmistönä; nyt se on enemmistönä, ja 

liittolaisia sillä on tässä kysymyksessä eduskunnan muidenkin puolueryhmäin 

riveissä.157   

Soinisen kirjoituksen hetkellä poliittinen ajankohta oli täysin erilainen kuin kolme vuotta 

aiemmin. Heinäkuun vaaleissa 1916 sosialistit saivat enemmistön eduskuntaan, joka ei 

kuitenkaan ollut kokoontunut vielä kirjoitukseen mennessä. Voi siis olettaa, että Soinista 

huoletti sosialistienemmistöinen eduskunta, joka saattaisi palata uudelleen 

käsittelemään kysymystä uskonnonopetuksesta. Kiintoisaa Soinisen kirjoituksessa on 

erityisesti se, että hän katsoi Venäjän hallituksen kykenevän estämään eduskunnan 

kielteisen päätöksen uskonnonopetuksesta lainvoimaiseksi astumisen, mikäli tilanne 

siihen etenisi. Soininen siis vetosi venäläisten kykyyn pelastaa uskonnonopetus 

sosialisteilta. Vetoomus on kiinnostava myös siksi, että kirjoituksen hetkellä oli 

käynnissä toiseksi sortokaudeksi kutsuttu jakso venäläistämisohjelmineen.  Soininen 

 
156 ibid, 223. 
157 Soininen, Mikael: Muutamia mietteitä uskonnonopetuksesta. Kasvatus ja koulu, nro 2, lokakuu 1916, 
53. 
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painotti sen vaaraa, että ihmisten suhtautuminen uskontoon ja sen opetukseen saattaisi 

seurata sosialidemokraattista puoluetta (ja muita laajoja kansalaispiirejä). Tämän 

katsantokannan leviäminen ”pelottavalla voimalla” kansan keskuudessa oli Soinisesta 

pääasia.158 

Siveettömien ja epäkristillisten ajattelutapojen leviämisen vuoksi Soininen perusteli, 

että uskonnonopetuksesta olisi tarkasteltava kriittisesti. Opetuksen kehittämiseksi oli 

kouluväki tehnyt esityksiä ja niitä oli Soinisen mukaan tuotu esille useissa kokouksissa. 

Soininen myös viittasi opetussuunnitelmakomiteansa työskentelyyn ja esitti, miten se 

oli käsitellyt uskonnonopetusta muiden oppiaineiden kanssa ja millaisten parannusten 

se oli katsonut olevan tarpeellisia. Soininen eritteli uskonnonopetukselle osoitetun 

haasteen vastaukseksi suunniteltuja neljää uudistusta:159   

1) Uskonnonopetuksen määränpäänä uskonnollisen elämän herättäminen ja 

tietojen antaminen vain silloin, kun ne tukevat tavoitteen saavuttamista 

2) Dogmaattisen oppiaineksen vähentäminen 

3) Oppilaiden johdattaminen omatoimisesti Raamatun lukemiseen, erityisesti 

kristillisen elämän ydintotuuksia sisältävien osioiden osalta  

4) Seurakunnan elinmuotojen vaikutustapojen tutustuttaminen 

Soinisen mukaan kirkon ja koulun väkeä yhdisti näkemys siitä, että nykytilassa oli 

toimittava, vaikka toimenpiteet herättivät osapuolissa erimielisyyttä. 

Opetussuunnitelman herättämään kritiikkiin kirkollisissa lehdissä, joiden Soininen katsoi 

vastaavan laaja-alaisesti kirkon piirissä vallitsevia näkemyksiä asiasta, hän halusi 

kirjoituksellaan käytännölliseltä ja periaatteelliselta puolelta avata opetussuunnitelmaa. 

Hän eritteli Kotimaa -lehdessä esitetyn kritiikin kohdistuneen kahteen komitean 

esitykseen: uskonnonopetuksen tuntien vähentämiseen ja dogmaattisen opetuksen 

supistamiseen. Soininen vastasi ensimmäiseen kritiikkiin vetoamalla, että 

uskonnonopetuksen tulokset eivät riippuneet tuntimäärästä, vaan opetuksen hengestä. 

Hän myös huomautti, että koulun tehtävää lasten uskonnollisiksi kasvattamisessa 

tukivat myös muut oppiaineet ja koulurukoukset.  Dogmaattisessa opetuksessa 

 
158 Ibid, 53. 
159 Ibid, 53-54 
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tiivistyi Soinisen mukaan kirkon ja koulun näkemysero kysymykseen Lutherin 

kristinopista. Komitea oli välimietinnössä kannattanut katekismuksen kolmen 

ensimmäisen pääkappaleen sisällyttämistä opetukseen, vaikkei niitäkään komitean 

mukaan tarvinnut kokonaisuudessaan käsitellä.160  

Kirkon ja opetussuunnitelmakomitean välinen erimielisyys ilmeni siitä, kuinka paljon 

dogmaattista ainesta opetettaisiin lapsille. Komitean katsantokanta oli selvästi, ettei se 

luonteeltaan soveltunut pienelle lapselle. Soinista selvästi harmitti osapuolten 

erimielisyys, sillä hän katsoi molemminpuolisen ymmärryksen hyödyttävän kaikkia. Hän 

toivoi siksi, että psykologisista asioista leviäisi ”oikea käsitys” kirkon piirissä, sillä koulu- 

ja kirkkoväki korjasivat nyt dogmaattisen opetuksen hedelmiä: uskonnosta 

vieraantumista.161  

Välimietintö herätti kirkon päätöksentekoelimissä vielä Soinisen kirjoituksen jälkeen 

mielenkiintoa. Piispainkokous käsitteli 18.1.1917 asessorivaliokunnan laatimaa 

kirjelmää koulutoimen ylihallitukselle opetussuunnitelmakomitean ehdotuksista. 

Kokouksessa hyväksytyssä kirjelmässä katsottiin dogmaattisen opetusaineksen 

supistusten tulevan heikentämään uskonnonopetuksen vaikutusta. Kokouksen vaatimus 

oli sisällyttää Lutherin katekismuksen lukeminen kokonaisuudessaan opetukseen, 

mieluiten Raamatun historian yhteydessä. Tätä perusteltiin sillä, että sakramenttien 

poisjättäminen johtaisi lasten kristillisyyden käsityksessä suuriin aukkoihin. Lutherin 

kristinopin poistamista lukusuunnitelmasta kirjelmässä kuvattiin erehdykseksi, jonka 

läpikäymiseen vaadittiin 40-50 tunnin laajuista kurssia. Piispainkokousta ihmetytti 

uskonnonopetuksen tuntimäärän laskeminen: opetukselle oli aiemmin varattu 

kahdeksan tuntia, josta tuntimäärä oli sittemmin puolitettu ja komitean mietinnössä 

esitetty laskettavaksi kolmeen. Piispainkokoukselle yhden uskonnontunnin 

muuttaminen luonnontiede- tai voimistelutunniksi osoitti uskonnon kasvatusarvon 

väheksymistä, vaikka se heidän mukaansa oli tärkein koulun luonnetta muodostava aine. 

 
160 Ibid, 54-56. 
161 Ibid, 57-59. 
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Heitä eivät vakuuttaneet komitean väitteet pienemmän tuntimäärän tehokkaammasta 

vaikutuksesta.162 

 Uskonnonvapaus ja laki kansakoulun järjestämismuodosta määrittävät 

uskonnonopetuksen muodon 

Uskonnonvapauden toteuttaminen sai paljon vastakaikua myös kirkossa suurlakon 

jälkeisinä vuosina. Uskonnonvapauden toteuttamiseksi Leo Mechelinin senaatti asetti 

komitean selvittämään kysymystä vuonna 1906. Komitean ei ollut tarkoitus käsitellä 

kirkon ja valtion eroa tai uskonnonopetuksen asemaa toimeksiantonsa mukaan, vaan 

sen tehtävä rajoittui ainoastaan uskonnonvapauden laajennukseen, siviiliavioliiton 

säätämiseen ja uusien uskonnollisten yhteisöjen aseman määrittelyyn – komitea ei siis 

ottanut kantaa työväenliikkeen tai radikaalien porvarien vaatimuksiin. Esityksessä 

uskonnonvapaus ei tarkoittanut valtiollista välinpitämättömyyttä suhteessa uskontoon, 

vaan sille varattiin tärkeä merkitys siveellisenä kasvattajana, minkä johdosta komitea 

säilytti luterilaisen kirkon erityisaseman suhteessa muihin uskontokuntiin. Työväenliike 

ja radikaali porvaristo kritisoi esitystä uskonnonopetuksen säilyttämisestä. Kirkon 

piirissä rajoittamaton uskonnonvapaus jakoi mielipiteitä, mutta kirkolliskokous päätyi 

vuonna 1908 lopulta kannattamaan sitä. Senaatin ehdotus kysymyksen ratkaisemisesta 

tyssäsi, vaikka sillä oli kirkon suostumus, sillä kenraalikuvernööri ei esitellyt asiaa 

keisarille. Vuoden 1917 maaliskuussa nimitetty Tokoin senaatti aloitti kirkon ja valtion 

erottamisen asettamalla kolme erilaista komiteaa, joissa käsiteltiin valtion ja kirkon 

välisten suhteiden lisäksi uskonnonvapautta. Niiden työ eteni vaihtelevasti, eikä aina 

sosialidemokraateille suosiollisesti kaoottisen vuoden aikana.163  

Keväällä 1919 säädetty tasavaltalainen hallitusmuoto määritteli uudelleen kirkon ja 

valtion suhteita. Hallitusmuoto rakentui uskonnollisen puolueettomuuden ja täydellisen 

uskonnonvapauden periaatteelle, vaikka se toisaalta varmisti myös luterilaisen kirkon 

erityisaseman julkisoikeudellisena yhteisönä. Hallitusmuodossa henkilökohtaista 

uskonnonvapautta pidettiin riidattomana asiana ja uskonnonvapauslailla säädettiin 

erikseen siitä, miten helppoa valtionkirkosta eroaminen olisi. Uskonnonvapauslaki 

 
162 Piipsainkokouksesta. Suomen kirkon julkisia sanomia, nro 1, 1917, 10-12.  
163 Murtorinne 1995, 37-40; Kannisto 2016, 75, 357-358; Pikkusaari 1993, 131-132. 
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hyväksyttiin vuoden 1922 eduskuntavaalien jälkeen ja se astui voimaan vuodesta 1923 

lähtien. Eduskuntavaaleissa tapahtui merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttivat 

myöhemmin uskonnonopetuksen kohtaloon. Sosialidemokraattien ryhmä supistui 

sosialistisen työväenpuolueen noustessa eduskuntaan. Porvarillisista puolueista 

edistyspuolue supistui maalaisliiton ja kokoomuksen vaalivoittojen johdosta.164 

Kysymystä itse uskonnonopetuksesta käsiteltiin eduskunnassa kahteen otteeseen: ensin 

1907–1910 oppivelvollisuuslain yhteydessä ja vuosina 1919–1923, jolloin se käsiteltiin 

osana kansakoulun järjestysmuodon perusteita. Tämän lain yhteydessä käsiteltiin 

kansakoulussa opetettavat oppiaineet, jotka oli jätetty pois oppivelvollisuuslain 

hallituksen esityksestä aiemmin.165 Hallituksen esitys laista tuli ensimmäisen kerran 

eduskuntaan 22.10.1921 Vennolan hallituksen toimesta, jonka hallituspuolueet olivat 

edistyspuolue ja maalaisliitto. Vuoden 1921 esityksessä siveysoppi oli sisällytetty kaikille 

oppilaille pakolliseksi oppiaineeksi sen lisäksi, että uskontoa opetettaisiin enemmistön 

tunnustuksen mukaisesti. Vapautus opetuksesta määriteltiin uskonnonvapauslaissa 

säädettäväksi. Siveysopin pakollisuuden edistäjänä toimi Mikael Soininen, joka vaikutti 

tähän aikaan kouluhallituksen pääjohtajana. Sivistysvaliokunnan enemmistö tuki tätä 

hallituksen esitystä, joka nostatti kirkon piirissä voimakkaan vastareaktion. Kirkossa 

pelättiin sitä, että siveysopin tuominen uskonnon rinnalle oppiaineena olisi vaaraksi 

uskonnon asemalle yhteiskunnassa ja johtaisi uskonnon ja eettisen kasvatuksen 

erottamiseen toisistaan. ”Kirkkokansa” aktivoitui vuoden 1922 vaaleissa laatimalla 

ohjelman, jolla he asettuivat vastustamaan siveysoppia kaikille pakollisena aineena. 

Murtorinteen tulkinnassa vuoden 1922 vaaleissa maalaisliitto ja kokoomus puolustivat 

pakollisen uskonnonopetuksen säilyttämistä, sosialidemokraatit taas pitäytyivät 

esittämästä vaatimuksia sen suhteen. Vaaleissa valittiin jopa 16 

pappiskansanedustajaa.166 

Opetuksen kohtalo ratkesi, kun marraskuussa 1922 tuli eduskuntaan käsiteltäväksi 

lakiehdotus, jonka antoi A.K. Cajanderin johtama virkamieshallitus. 

Sivistysvaliokunnassa hallituksen esitystä oli muutettu siten, että kouluissa opetettiin 

 
164 Murtorinne 1995, 140-142; Pikkusaari 1993, 131-132. 
165 Pikkusaari 1993, 133, 135.  
166 Kannisto 2016, 374-375; Murtorinne 1995, 146-149; Pikkusaari 1993, 135-136; Saine 2000, 73-74. 
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joko uskontoa tai siveysoppia ja uskonnonhistoriaa, jota oppilas ei voinut valita 

ylimääräiseksi aineeksi uskonnonopetukseen osallistuvana. Esityksessä siveysopista oli 

luovuttu pakollisena aineena ja sitä esitettiin pakolliseksi uskonnonopetuksesta 

vapautetuille. Opetus järjestettiin enemmistön tunnustuksen mukaisesti niin, että 

vähintään 20 oppilaasta koostuva ryhmä voisi saada sitä oman tunnustuksensa mukaan. 

Tähän ei kuitenkaan esityksen mukaan pitänyt kehottaa, vaan antaa opetus muodossa, 

jossa ei tehostettaisi eri kristillisten suuntausten erilaisuutta. Laki hyväksyttiin lopulta 

20.2.1923. Se aiheutti tyytymättömyyttä ortodoksien keskuudessa, jotka pitivät 

oppilaskoon vaatimusta kohtuuttomana, erityisesti kun huoltajien oli lain mukaan 

erikseen vaadittava opetuksen järjestämistä. Murtorinteen mukaan uskonnollisen 

kasvatuksen ja opetuksen säilyminen vahvisti luterilaisen kirkon asemaa tunnustettuna 

yleisenä kirkkona ja ilmensi kirkon sekä valtion jatkuvaa yhteyttä.167 

Lain hyväksymisen jälkeen Laurila käsitteli uskonnonopetuksen asemaa Kansakoulu-

lehdessä. Laurila totesi eduskunnan ratkaisun tyydyttäväksi: uskonto säilyi opetettavana 

aineena ja uskonnonvapauslain nojalla uskonnon opetuksesta vapautetuille oppilaille 

järjestettäisiin siveysopin ja uskonnonhistorian opetusta. Laurila varoitti, ettei kysymys 

uskonnonopetuksen asemasta tullut ratkaistuksi lain hyväksymisellä pitkäksi ajaksi, vaan 

uskonnotonta siveysoppia puoltaneet ja kristinopin opetusta vastaan kohdistetut 

hyökkäykset tekivät otaksuttavaksi, että kysymys nousisi uudelleen esille. Laurilan 

mukaan vasemmiston lisäksi keskustapuolueissa löytyi asian puoltajia, jotka tosin tällä 

kertaa taipuivat kirkkokansan edessä. Eduskunnassa lain hyväksyminen ilman 

vastaääniä ei Laurilan mukaan tarkoittanut, etteikö vastustusta uskonnonopetusta 

kohtaan edelleen olisi.168 

Laurilan mukaan oli siksi tärkeää tarkastella uskonnonopetusta vastaan tehtyjä avauksia 

ja arvioida, mitkä niistä olivat oikeutettuja ja miten epäkohtia voisi korjata. Hänen 

mukaansa kritiikin esittäjillä oli asiassaan perää, jonka voisi ohjata 

tarkoituksenmukaisemman ja tehokkaamman kristillisen siveysopetuksen 

aikaansaamiseksi. Tällä oli myös kiire, ottaen huomioon maassa uskonnonvastaisen 

 
167 Kannisto 2016, 375-376; Murtorinne 1995, 149; Pikkusaari 1993, 136-137; Saine 2000, 85. 
168 Laurila, Jaakko: Mihin uskonnonopetuksen vakautettu asema velvoittaa, Kansakoulun lehti, nro 3, 
1923, 95. 
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toiminnan kiivauden ja tuloksellisuuden.169 Kristinuskoon nojautuvan 

siveydenopetuksen järjestämiseksi Laurila katsoi hyvällä oppikirjalla olevan tärkeä osa. 

Sen vuoksi hän painotti alkavan kirkolliskokouksen tärkeää tehtävää uuden kristinopin 

oppikirjan käsittelyssä. Kirjan tulisi raamatun ja kristinopin perustotuuksien ja helmien 

esittämisen lisäksi soveltua niin lapsille, nuorille kuin täysi-ikäisille. Laurila katsoi, ettei 

katekismus dogmaattisista ansioistaan huolimatta soveltunut ajan vaatimuksiin ja näki 

myös papiston tunnustavan asian laidan. Laurila toivoi kirkolliskokouksen 

jumaluusoppineiden, pedagogien ja maallikkojen yhteistyöllä kykenevän löytämään 

ratkaisut kysymykseen. Siinä onnistuminen riippui Laurilan mukaan siitä, miten 

uskonnonopetuskysymys tulisi jälleen eduskuntaan käsiteltäväksi. 

Raamatunhistoriallisen oppikirjan laadinnassa Laurila toivoi siihen sisällytettäväksi 

enemmän uuden testamentin kristillistä siveysoppia käsitteleviä aiheita, kuten komitea 

oli ehdottanut.170 

 Opetus uskonnollisen elämän herättäjänä 

Komitean lopullisen mietinnön valmistumisen aikoihin Laurila käsitteli jälleen 

uskonnonopetusta Vartija-lehdessä. Hän halusi myös oikoa käsitystä siitä, että komitea 

olisi pyrkinyt edistämään siveysopin saamista pakolliseksi opetettavaksi aineeksi 

kansakoulussa. Hänen mukaansa tämä oli erehdys, ellei haluttu tulkita siveysopiksi 

uskonnon opetuksen sovittamista käytännölliseen elämään. Laurila totesi, että toisin 

kuin välimietinnössä, komitea oli nyt osoittanut yläkoulun uskonnonopetukselle neljä 

oppituntia viikossa, vaikka uusia opetusaineita tuli myös opetettavaksi. Hän referoi 

komitean mietinnön sisältöä uskonnon opetussuunnitelman osalta ja kävi läpi komitean 

jäsenten aiemmin esitettyjä perusteluja uskonnonopetuksen uudistamiselle.171 

Opetussuunnitelmassa komitea esitti selvän huolen kansan kristillissiveellisten 

käsitysten rappeutumisesta, maallistumisesta ja näistä seuraavasta kristilliselle 

arvojärjestykselle asetetusta haasteesta. Nämä seikat heijastuivat uskonnonopetukseen 

komitean mukaan niin, että jokaisen kehityksestä huolestuneen tuli pohtia 

 
169 Ibid, 95-96. 
170 Ibid, 96-97. 
171 Laurila, Jaakko: Opetussuunnitelmakomitean ehdotuksesta uskonnonopetuksen järjestämiseksi 
maamme kansakoulussa. Vartija, nro 1-2, 1925, 14-17. 
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uskonnonopetuksen kehittämistä ja parantamista kristillisyyden vaalimiseksi.172 

Komitean ajattelun lähtökohtaa uskonnon opettamiselle avattiin mietinnössä 

seuraavasti:  

Komitean ehdotukset uskonnon opetuksen alalla ovat kaikki lähteneet siitä 

käsityksestä, että tämän opetuksen tehtävä on uskonnollisen elämän herättäminen 

t.s. oppilaiden opastaminen raamatun johdolla tuntemaan Jumalaa sekä halun 

virittäminen heissä elämässään toteuttaa Jumalan tahto.173 

Uskonnon opetuksen tavoitteeksi komitea ei siis asettanut ainoastaan kristinuskoa 

koskevien tietojen tarjoamista, vaan näiden olisi "hedelmöitettävä" oppilaiden 

mielensuuntaa ja elämänmuodostusta. Tavoitteena oli kasvattaa oppilaissa 

hengellisyyttä, kasvattaa heistä valveutuneita ja hartaita uskovaisia. Opetettavien 

Raamatun sisältöjen tuli sytyttää lapsissa halu ja tarve perehtyä omatoimisesti teokseen. 

Tämä myös mainittiin opetuksen ensisijaiseksi tavoitteeksi. Omatoimiseen lukemiseen 

innostamiseksi komitea esitti erityistä Raamatun lukutuntien –jaksoa, jolloin 

hyödynnettäisiin pyhäkouluissa hyväksi havaittua menetelmää yhdessä lukemisesta ja 

keskustelemisesta opettajan johdolla.174 

Katekismuksen opetusta, mikä oli herättänyt komitean työskentelyn mittaan runsaasti 

keskustelua, käsiteltiin omana osionaan opetussuunnitelmassa. Komitea pohti 

mietinnössä jälleen sen soveltuvuutta kansakouluopetukseen. Suunnitelmassa 

toistettiin näkemys siitä, että moninaisen, runsaan ja vaikeatajuisen katekismusaineksen 

käsittely ei ollut edistänyt uskonnollisen elämän herättämistä, vaan tehnyt opetuksesta 

raskasta.175 Komitea esitti tälle kannalleen kasvatustieteellisen puolustuksen: 

Nykyajan opetusopin perusvaatimuksiahan on se, ettei lapsen sieluun saa kylvää 

muuta eikä enempää siementä, kuin mikä siinä itää ja mille on riittävästi tilaa. Ja 

kylvöstä nousevia tiedon ja pyrkimyksen taimia ei saa hoidotta jättää, vaan on niitä 

huolella vaalittava, kunnes ne hedelmän kantavat. Niinpä ei uskonnollisia ja 

siveellisiäkään totuuksia – ja juuri niitä kaikkein vähimmin - saa panna ahtammalla 

[sic] lapsen päähän ja jättää sikseen, siinä toivossa, että elämän epävarmat voimat 

 
172 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 67. 
173 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 68. 
174 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 68, 91-92. 
175 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 92–93.  



   
 

79 
 

niistä huolen pitävät. Niitä on niin opetettava, että lapset sielussaan tuntevat niiden 

arvon ja tärkeyden sekä – mikä on vielä enempää – että heissä herää halu ja pyrkimys 

niitä elämässään noudattamaan.176 

Kasvatustieteelliseen ajatteluun tukeutuen komitea esitti, että dogmaattista 

opetusainesta olisi vähennettävä opetuksessa ja evankelisluterilaisen opin laajempi osa 

käsiteltäisiin tarkemmin rippikoulussa. Komitea katsoi uskonnonopetukselle edulliseksi, 

että dogmaattinen osuus koostuisi Lutherin vähästä katekismuksesta ja opettajan 

laatimasta kokoavasta ja yleisestä esityksestä. Vähän katekismuksen osalta komitea piti 

suotavana sen supistettua läpikäymistä.177 

Isänmaallisen kasvatuksen näkökulmasta kiinnostava kokonaisuus 

opetussuunnitelmassa on kristinopin yhdistelevä käsittely, jonka tarkoituksena oli 

opettaa mitä Jumalasta ja ihmisen välisestä suhteesta tai ihmisten velvollisuuksista oli 

opittu. Nuorten kehityksen kannalta tällaisella yhdistelevällä opetuksella oli komitean 

mukaan suuri merkitys. Opetuksessa oli tarkoitus esittää kristityn velvollisuudet itseään 

ja lähimmäisiä kohtaan, esimerkiksi kansalaisvelvollisuuden ja isänmaanrakkauden 

muodoissa.178 

Kristinusko oli myös monessa suhteessa uskonnonhistorian ja siveysopin -opetuksen 

lähtökohtana. Kristinuskoon keskittymistä komitea perusteli kotiseutuperiaatteella, 

vedoten siihen, että uskontokuntana se oli opetukseen osallistuville oppilaille 

elinympäristöstään tutuin. Komitea totesi lain yhdistäneen tämän siveysopin opetuksen 

uskonnonhistoriaan, jota laissa ei tarkemmin määritelty laadun tai laajuuden suhteen. 

Mietinnössä todettiin, että opetus ei voi olla erilaisten uskontojen vaiheiden tai 

opinkappaleiden kuivaa selostusta, vaan opetuksen tulisi perustua sen osoittamiseen, 

että jumalatietoisuuden ja uskonnollisuuden tarvetta on esiintynyt halki historian, 

kaikkialla maailmassa. Esityksessä voisi komitean mukaan myös eritellä ”korkeimpien” 

uskontojen yhteisiä piirteitä.179 

 
176 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 94. 
177 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 94-95. 
178 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 95-97. 
179 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 107. 
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Opetussuunnitelmakomitean ”kirkkokansalle” tekemistä myönnytyksistä huolimatta 

mietintö herätti julkista keskustelua julkaisunsa jälkeen. Jyväskylän seminaarin opettajat 

ja opiskelijat kokoontuivat 23.09.1925 neuvotteluun, jossa ehdittiin käsittelemään vain 

muutama oppiaine. Tilaisuudessa alustusten jälkeinen keskustelu keskittyi erityisesti 

uskontoon. Valtaosa puhujista asettui vastustavalle kannalle suhteessa eräisiin 

mietinnön kohtiin: katekismuksen ja kristinopin kohtalo herättivät erityisesti huomiota. 

Neuvottelun tuloksena hyväksytyissä päätöslauselmissa vaadittiin katekismuksen ja 

kristinopin laajempaa lukemista, kuin mitä mietinnössä edellytettiin.180 

Kirkon piirissä mietinnöstä käytiin jälleen aktiivista keskustelua vuosina 1925-1926. 

Piispainkokous asetti 18.11.1925 valiokunnan tarkastelemaan opetussuunnitelmaa. 

Valiokunta esitti mietinnön piispainkokoukselle helmikuussa 1926.181 Mietinnössä 

käsiteltiin kattavasti kirkon ja koulun välistä suhdetta sekä opetussuunnitelmakomitean 

mietintöä. Kirkon ja koulun välisestä suhteesta valiokunta katsoi, että 

uskonnonopetuksen olisi vastattava seurakunnan uskonnollisia periaatteita ja 

sovelluttava osaksi sen järjestämää opetusta. Uskonnonopetuksen tavoitteet eivät 

valiokunnan mukaan siis liittyneet ainoastaan kansalaissivistyksellisiin, vaan myös 

seurakunnallisiin tarpeisiin. Sen vuoksi valiokunta katsoi, että uskonnonopetuksen 

suunnittelun pitäisi tapahtua yhteistoiminnallisesti kirkon ja koulun välillä, muuten 

maallisesti valmisteltu uskonnonopetus ei täyttäisi seurakuntien tarpeita. Valiokunta 

totesi myös, että opetussuunnitelmasta ei pyydetty kirkolta erikseen lausuntoa, joten 

mietintö toimi sellaisena.182  

Valiokunta osoitti tyytyväisyytensä opetussuunnitelman tavoitteesta kasvattaa hartaita 

ja toimintahaluisia seurakuntien jäseniä. Se kuitenkin kyseenalaisti opetuksen 

tarkoituksen, eli herättää uskonnollinen elämä lapsessa. Tämä edellyttäisi sen mukaan 

kaikilta opettajilta persoonallista suhtautumista kristinuskoon, jota ei voi edellyttää. 

Valiokunta katsoi kirkon kannalta ilahduttavaksi, että uskonnonopetuksen ja -opettajan 

ihanne tuli suunnitelmassa selkeästi kuvatuksi. Se myös tuki valiokunnan näkemystä 

 
180 Kannanilmaisu maalaiskansakoulujen opetussuunnitelmakomitean mietinnön johdosta, Opettajain 
lehti nro: 44, 30.10.1925, 987-988. 
181 Maalaiskansakoulun uskonnonopetuksen uudistussuunnitelma. Teologinen aikakauskirja, nro: 7-10, 
Helsinki 1925, 220. 
182 Ibid, 223-225. 
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opettajasta seurakunnan työntekijöiden läheisenä työtoverina, joka toimii papillisessa 

tehtävässä nuorten uskonnollisessa kasvattamisessa.183  

Valiokunta kritisoi opetussuunnitelmassa esitettyä uskonnonopetuksen yhdistelevä 

käsittely -osiota yleiskristillisen siveysopin tarjoamiseksi ja ihmetteli, miksi kristinoppia 

ei hyöd ynnettäisi kokonaisuudessaan tai valikoiden uskonnonopetuksessa. Valiokunnan 

mukaan vuonna 1923 uudistettu kristinoppi soveltui opetuskäyttöön, kuten kaksi 

tarkastajaa ja kuusi opettaja olivat aiheesta kirkolliskokouksessa lausuneet.184 

Valiokunta korosti, että sen huomautukset ja suunnitelman puutteellisuudet esiintyivät 

joko pienissä yksityiskohdissa tai olivat korjattavissa helposti. Mietinnössä esitetyt 

toivomukset ja tarpeet osoitettiin ratkaisuvallassa oleville henkilöille, jotta koulun ja 

kirkon yhteistoiminnassa saataisiin aikaiseksi tulos uskonnonopetuksen edistykseksi.185 

Vuoden 1918 romahdus voimisti siveellisen uudistumisen tarvetta ja terveellisestä 

uskonnollisuudesta tuli kannustin uhrautuvaan rakkauteen isänmaan ja kansakunnan 

puolesta. Murtorinteen mukaan sisällissota korosti kirkon ja uskonnon asemaa uudella 

tavalla: isänmaan tulevaisuus edellytti ulkoisen vapauden lisäksi siveellistä uudistusta, 

jonka takeena oli kirkko ja uskonto.186 Komitean ehdotukset tukevat myös tätä 

johtopäätöstä. Uskonnonopetukselle asetetut tavoitteet, komitean jäsenten kirjoitukset 

ja arkistoaineistot osoittavat selvästi, että komitea valmisteli työtään vastineeksi 

yhteiskunnassa nousseelle haasteelle.  Sen komitea käsitteisti yhteiskuntaa jakaneina 

suurina kulttuurisina kamppailuina, joita edustivat uhkaava maallistuminen, 

siveellisyyden höltyminen ja vasemmiston kulttuurinen haaste. Komitean selvä intentio 

oli vastata näihin tukemalla opetuksellisilla järjestelyillä oppilaiden kristillissiveelliseen 

mieleen kasvamista. Tavoitteet eivät siis poikenneet radikaalisti siitä, mitä Cygnaeus oli 

muotoillut kansakoulun kasvatuspäämääräksi. Kirkko antoi tunnustuksensa 

uskonnonopetuksen kasvatustavoitteille, jotka ne edustivat suunnitelmassa edelleen 

luterilaisuuden ja hegeliläis-snellmanilaisen isänmaa-ihanteen liittoa, kuten Saila 

Poulter muotoili väitöskirjassaan. Saineen mukaan vanhan kansakoulun keskeisin 

 
183 Ibid, 226-227. 
184 Ibid, 238-241. 
185 Ibid, 248. 
186 Murtorinne 1995, 124; Siironen 2012, 81. 
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kasvatuspäämäärä oli kristilliseen mieleen kasvattaminen. Tämä Cygnaeuksen aloittama 

kristillissiveellinen henki säilyi kansakoulussa 1920-luvulle asti.187  

Kanniston tulkinnan mukaan siveysopin paine johti uskonnonopetuksen sisällölliseen 

uudistamiseen, kun kuivakasta katekismusopetuksesta haluttiin eroon ja opetuksen 

painopiste haluttiin suunnata enemmän eettiseen kasvatukseen, opettamalla lapsille 

helposti ymmärrettäviä eettissiveellisiä kertomuksia188. En kuitenkaan esittäisi 

siveysoppia uskonnonopetuksen sisällöllisen kehittämisen ajuriksi tutkimusaineistojeni 

perusteella. Komiteassa keskusteltiin opetuksen kehittämisestä jo ennen, kuin 

siveysoppi nousi kysymykseksi 1920-luvun alussa kansakoulun järjestämislain 

käsittelyssä. Komitean jäseniä kiinnosti ja motivoi selvästi ensimmäisistä alustuksista 

lähtien uskonnonopetuksen kehittäminen sellaiseksi, että se tukisi paremmin lasten 

kasvattamista hengellisiksi ja kristillissiveellisiksi kansalaisiksi. 

Komitean jäsenten puheenvuoroissa ja mietinnössä uudistusten oikeutukseksi esitettiin 

kirkon sekä koulun yhteinen huolenaihe ja ulkoinen uhka. Komitean esittämät 

toimenpiteet uskonnonopetuksen uudistamiseksi herättivät kuitenkin voimakkaan 

vastareaktion ja se joutui selvästi myöntymään eräissä kohdissa, kuten 

tuntimääräkysymyksessä. Yksityiskohdista huolimatta kirkko ja komitea jakoivat 

yhteisen näkemyksen siitä, mikä uskonnonopetuksen tehtävä oli koulussa. Lasten 

kasvattaminen uskonnollisiksi ilmentää myös kasvatukseen liittyneiden traditioiden 

jatkumisen lisäksi valkoisia yhdistäneitä kristillisiä arvoja ja sisällissodan jälkeen 

korostunutta kirkon asemaa.   

3.4 Koulu isänmaallisen hengen herättäjänä 

 Kansansa historian tuntevat oppilaat 

Tarkastelen seuraavaksi, miten historian oppisisällössä korostettiin suomalaiskansallista 

identiteettiä vahvistavia elementtejä. Erittelen historian opetussuunnitelman 

 
187 Poulter, Saila: Kansalaisena maallistuneessa maailmassa: Koulun uskonnonopetuksen 
yhteiskunnallisen tehtävän tarkastelua. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, Helsinki, 2013, 158; Saine 
2000, 29-30, 75. 
188 Kannisto 2016, 377. 
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valmisteluaineistojen ja mietinnön valossa, kuinka opetussisältö muovautui ja miten 

itsenäistymisen tai sisällissodan kaltaiset tapahtumat vaikuttivat sen painotuksiin. 

Isänmaallisten kansalaisten kasvattamiseksi oppiaineella on keskeinen rooli, joten 

keskityn niiden sisältöjen erittelemiseen, joiden eksplisiittinen tarkoitus oli sosiaalistaa 

lapset osaksi kansakuntaa.  

Arkistoaineistot ensimmäiseltä istuntojaksolta antavat kiintoisan kuvan siitä, miten 

komitean jäsenet hahmottelivat kansallisen ja yleisen historian opetuksen välistä 

suhdetta. Syyslukukautena 1912 Soininen piti historian opetussuunnitelmasta 

alustuksen, jossa hän pohti opetuksessa painopisteen asettamista valtio- ja 

kulttuurihistorian sekä Suomen ja yleisen historian osalta.189 Jälkimmäisten kahden 

välistä suhdetta pohdiskellessa Soininen katsoi, että isänmaan historialla tulisi olla 

etusija opetuksessa. Hän totesi myös suunnan yleisesti suosivan kotimaan historiaa:  

-- pääasiana tulee meilläkin olla kotimaan historia, ja yleistä kosketeltava vain mikäli 

se on tarpeen isänmaan historian ymmärtämiseksi; joku tärkeä tapaus voi tehdä 

poikkeuksen. Kansakoulussa kasvatetaan kansalaisia ja näiden on tunnettava 

työmaansa; absolutisesti parasta ei siis ehdottomasti ole valittava, vaan sitä mitä 

tarvitaan. Mutta meidän vähäinen historiamme jää ymmärtämättä, ellei kosketella 

ulkopäinkin tulleita vaikuttimia, ja huomattavimmat ilmiöt ovatkin tulleet ulkoapäin; 

kristinusko, sivistysvirtaukset, herännäisyys, kansallinen liike. Näin ollen tarvitaan 

paljon täytettä yleisestä historiasta.190  

Soininen painotti alustuksessaan vielä, että Suomen ja Euroopan historian olisi syytä 

käsitellä elimellisessä yhteydessä. Alustuksen jälkeisessä keskustelussa komitea yhtyi 

valtio- ja kulttuurihistoriallisessa osiossa esitettyihin huomioihin. Keskustelussa 

huomautettiin, että sodissa voi ihailla uhrautuvaisuutta, vaikkei niissä saisi käsitellä 

eetillisiä kohtia vaan niitä, jotka ovat saaneet aikaan mullistuksia elämässä. Huomiota 

 
189 Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, Kansakoululaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA 
69-70; Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitean 36. kokouksen pöytäkirja 20.11.1912, 1, Mikael 
Soinisen arkisto. Coll. 215.32 KK.  
190 Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, Kansakoululaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA 
69-70. 
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tulisi komitean mukaan myös kiinnittää enemmän taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 

kehitykseen, henkisen kehityksen perustuessa taloudelliseen elämään.191 

Komitea keskusteli myös Suomen historian esityksen laajentamisesta ajallisesti 

taaksepäin pakanallisuuteen ja Kalevalaan, joista seuraava kehitys johtui. Komitea pohti, 

että niiden käsitteleminen herättäisi rakkautta menneisyyteen ja olisi lähempänä lasten 

harrastuspiiriä. Muinaissuomalaisten historian katsottiin jäävän lasten mieleen, mutta 

komitea katsoi, että ajan puutteen vuoksi se tulisi supistua opetettavaksi kotiseutuopin 

yhteydessä alaluokilla ja yhteen kokoavasti yläluokilla. Historian opetuksessa 

viimeaikaisten ja kaukaisempien tapahtumien suhteesta tuotiin keskustelussa ilmi, että 

kaukaisen historian osuutta voisi supistaa ja laajentaa viimeaikaista. Tätä perusteltiin 

sillä, että lähemmät tapahtumat olivat tärkeämpiä ja lasten ei tulisi kiintyä liiaksi 

vanhaan. Sen katsottiin vähentävän lapsen vaikutushalua, ja kaukaisemmassa 

historiassa rahvaan asema oli erilainen, minkä vuoksi ei pidetty suotavana toisenlaisessa 

asemassa olleiden ihmisten historiaan syventymistä.192  

Historian opetussuunnitelman käsittely ei komiteassa ollut täysin yksimielistä. Komitean 

jäsenistä Oksalan ja Soinisen välillä vallitsi varsinkin erimielisyys siitä, mikä oppiaineen 

rooli kansakoulussa oli.193 Kevätlukukauden 1914 aikana opetussuunnitelmaa käsiteltiin 

komiteassa, jolloin Oksala piti komiteassa oppiaineesta alustuksen, jossa hän eritteli 

historianopetukselle kaksi tärkeintä tarkoitusperää: siveellinen kasvatus ja nykyajan 

elämän sekä olojen selvittäminen ”entisten aikain” valossa. Niistä toisen etusijalle 

laittaminen ei Oksalan mukaan vaikuttanut opetusta varten valittavaan historiallisen 

ainekseen. Nykyelämän eri puolet, kuten uskonto, ulko- ja sisäpoliittiset asiat, 

yhteiskuntailmiöt, elinkeinot ja ihmisten elinolot tai kulttuuri tarvitsivat hänen 

mukaansa historiallista valaistusta.194 

 
191 Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, Kansakoululaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA 
70-72. 
192 Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, Kansakoululaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA, 
72. 
193 Arola 2007b, 154. 
194 Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, Kansakoulunlaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA, 
511. Arkistoyksikön tietosisällössä alustuksia ja päätöksiä on kuvattu kattavan asiakirjoja vuosilta 1912-
1913, mutta selostuksessa komitean työstä ja lausunnossa uudistussuunnitelmasta selviää, että historian 
opetussuunnitelman alustukset pidettiin keväällä 1914, ks. kevätlukukaudella 1914 käsitellyt oppiaineet. 
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Oksalalle opetus ei voinut palvella kansalaiskasvatuksen vaatimuksia juuri historiallisen 

aineksen valinnassa, koska se johtaisi hänen mukaansa väkivallan tekemiseen lapsen 

luontoa kohtaan, jolloin opetus jäisi tuloksettomaksi. Oksala katsoi siis, ettei 

kansakouluikäisillä lapsilla ollut tarpeellisia ”sielullisia” edellytyksiä opetukselle. Hänelle 

ensisijaisia olivat lapsipsykologiset seikat, yhteiskuntaelämän taas toissijaisia. Hän esitti 

etusijan antamista historian opetuksessa havainnollisten kuvien tarjoamiselle. Näiden 

avulla voitaisiin käsitellä kattavasti historiallisia ilmiöitä kuten uskonnollisia oloja, 

ihmisten elämää, elinkeinoja, yhteiskuntaelämää tai sotimista. Näiden asioiden 

käsittämiseksi Oksala totesi lapsilla olevan enemmän, tai vähemmän havainnollisia 

edellytyksiä ja harrastuneisuutta.195  

Oksala katsoi, ettei lapsilla ole havainnollista pohjaa henkisen sivistyksen eri aikakausien 

taiteiden tai tieteiden saavutusten käsittämiseksi. Hän totesi asian laidan olevan sama 

myös ulkovaltiollisten ja kansalaiskasvatukselle tärkeiden sisävaltiollisten tai 

yhteiskunnallistaloudellisten asioiden tapauksessa. Historian opetuksen ehto oli, että 

siinä opetettaviin ilmiöihin piti kyetä liittämään havainnollisuutta. Oksalan esityksen 

haastoi komiteassa Soinisen vastaehdotus oppiaineen sisällöksi. Kumpikaan näistä ei 

kuitenkaan tullut sellaisenaan hyväksytyksi komiteassa. Komitea ei istunnoissaan 

päässyt yksimielisyyteen kansallisen ja yleisen historian yhteensovittamisesta, samoin 

mielipiteet historian vuorokursseista vaihtelivat paljon.196  

Soininen kuvasi välimietinnön suunnitelman periaatteiksi kulttuurihistorian osuuden 

laajentamista sota- ja valtiohistorian kustannuksella, kotimaan historian ensisijaisuutta 

ja konkreettisten kuvausten hyödyntämistä. Komitea oli puoltanut lopulta 

yleishistoriallista vuorokurssia ja suositti, että historian opetuksessa isänmaan historia 

 
195 Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, Kansakoulunlaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA, 
511-512. 
196 Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, Kansakoulunlaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto 1, KA, 
513 Historian opetussuunnitelmaa käsiteltiin komitean kokouksissa maaliskuussa 1914, ensimmäisen 
kerran Oksalan alustuksella 21. kokouksessa 11.3.1914 ja viimeisen kerran 29. kokouksessa 20.3.1914. 
Pöytäkirjoihin on merkitty tarkkaan oppisisällöittäin käytyä keskustelua ja tehdyt päätökset sisältöjen 
tuntimääristä. Keskustelun tulkitseminen osoittautui hankalaksi Tarjanteen toisinaan vaikeaselkoisen 
käsialan vuoksi. Yleisen ja kansallisen historian yhdistämistä käsiteltiin komitean 28. kokouksessa 19.3. ja 
vuorokursseja 29. kokouksessa. Ks. Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitean pöytäkirjat, 3, 
Mikael Soinisen arkisto. Coll. 215.32 KK.  Jani Viitanen esitti myös gradussaan, että komiteassa 
kummankaan esitys oppisisällöksi ei tullut sellaisenaan hyväksytyksi, ks. Viitanen 2002 tiivistelmä: 
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/90066 (katsottu 15.1.2020). 
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käytäisiin kahdesti läpi. Opetuksen yksitoikkoisuuteen komitea kiitti huomionsa ja 

suositti siksi vaihtelevuutta. Välimietinnöstä laadituissa lausunnoissa oli komitean 

mukaan kaikkein useimmin korostettu isänmaan historian tärkeyttä. Eräissä oli lisäksi 

pidetty suotavana, että yleisen historian osuus jätettäisiin pois, jotta isänmaan historia 

voitaisiin käydä kahdesti läpi.197 

Komitean lopullisessa mietinnössä itsenäistyminen merkitsi suurta murrosta historian 

opetuksen sisällölle. Kysymys isänmaallisten oppilaiden kasvattamisesta tuli esille 

yleisen ja kansallisen historian välisten suhteiden uudelleenmäärittelemisessä, johon 

itsenäisyyden ”lunastaneen” kansakunnan uusi asema painoi jälkensä. Yleisen ja 

kansallisen historian välistä suhdetta käsiteltiin kattavasti: komitea totesi oppimäärän 

valitsemisen vaatineen siltä vakavaa harkintaa ja perusteli yleisen historian 

sisällyttämistä historian opetukseen seuraavasti (tummennus tekijän):   

 Meillä on vastoin useimpain muiden maiden menettelyä vanhastaan totuttu 

pitämään tarpeellisena kansakoulussakin sekä isänmaan että yleistä historiaa. Se 

käsityskanta, joka on vienyt yleisen historian ottamiseen Suomen kansakoulun 

ohjelmaan, on meille kaikille tuttu. Suomi on syrjäinen maa, joka on ollut kaukana 

historian rintamaiden tapauksista ja kehityksestä. On näin ollen pelätty, että 

historian tuntemus tulisi liian niukka, jos rajoituttaisiin yksinomaan isänmaan 

historiaan. Myöskin on pelätty, että oppilaat voisivat luulla oman maansa 

ikäänkuin historiallisen elämän keskeiseksi paikaksi, jollei tätä käsitystä estettäisi 

lukemalla myöskin yleistä historiaa. Oman ihailu voisi näin käydä liialliseksi. Sitä 

paitsi arvellaan syystä kyllä oman historian ja sivistyksen käsittämisen vaativan 

jonkun verran muiden kansain kehityksen tuntemista, jopa aina roomalaisia, 

kreikkalaisia ja itämaisia kansoja myöten.198 

Pelkän kansallisen historian opettamisessa komitea kantoi huolta siis siitä, että 

oppilaiden historian tuntemuksesta tulisi liian yksipuolista ja liikaa oman maan roolia 

korostavaa. Suomen historian ymmärtämiseksi komitean mukaan oli siis välttämätöntä 

tuntea laajemmin yleishistoriallista kehitystä. Komitea huomautti kuitenkin, että 

yleishistorian sisällyttäminen kokonaisen vuorokurssin laajuudessa ei ollut itsestään 

selvää. Komitea mainitsi, että Ruotsissa kansakoulujen historian opetus keskittyi 

 
197 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 111-112; Soininen 1916, 48.  
198 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 110. 
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yksinomaan kansalliseen historiaan, minkä vuoksi se voisi riittää yhtä hyvin myös 

suomalaisille lapsille, jos kansallisen ja yleishistorian tapahtumien liitekohdat tuotaisiin 

tarpeeksi selvästi esille. Komitea katsoi Suomen olleen syrjässä historian suurelta 

näyttämöltä, mutta maan toisaalta liittyneen Ruotsin tai Venäjän valtakuntaan, mikä 

vahvisti kansallisen ja yleisen historian yhteyttä. Mietinnössä myös pohdittiin, että 

yleishistorian syrjäyttäminen ei johtaisi sen suuremmalla todennäköisyydellä Suomessa, 

kuin muuallakaan, herättämään liiaksi kansallisylpeyttä tai asettamaan oma maa 

oppilaiden historiallisessa käsityksessä liian keskeiseen asemaan. Tämän komitea katsoi 

riippuvan siitä hengestä, jolla isänmaan historia esitettäisiin.199 

Komitea viittasi mietinnössään aiemmin Suuntaviivoissa esittämäänsä kantaan, jossa se 

oli historian opetuksen tärkeäksi tarkoitusperäksi määritellyt seuraavan (tummennus 

tekijän): 

- - oppilaan saattaminen ymmärtämään sitä kansaa, jonka jäseneksi kasvaa, ja sitä 

yhteiskuntaa, jossa hän elää, komitea katsoi isänmaan historialle tulevan 

ensimmäisen sijan kansakoulun historian opetuksessa. Isänmaan historiaan on 

myöskin lasten ympäristössä parhaimmat liittymiskohdat.200  

Lopullisessa mietinnössä komitea puolsi muuttuneiden valtiollisten olojen vuoksi 

historian oppimäärään isoja muutoksia. Venäjän suuriruhtinaskunnan aikana 

kansakouluissa oli opetettu melko laaja Venäjän historian pakollinen oppimäärä yleisen 

historian jatkokurssina, joka oli jäänyt pois. Sen poisjääminen mahdollistaisi komitean 

mukaan yleishistorian esityksen laajentamisen vuorokurssijärjestelmää noudattaen yhtä 

laajaksi kuin isänmaan historia oli. Itsenäinen valtio ja kansakunta edellyttivät nyt 

historian opetukselta uudenlaista painotusta (tummennus tekijän): 

Toiseksi on isänmaan historia voimakkaasti kehittymässä ja vaatimus sen paremman 

tuntemisen sisällyttämisestä kansakoulunkin tietopiiriin komitean käsityksen 

mukaan yhä voimistumassa. Suomen asema itsenäisenä valtakuntana tekee 

välttämättömäksi isänmaallisen hengen vahvistamisen ja perehtymisen oman 

 
199 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 111. 
200 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 111. 
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kansakunnan syntyyn ja vaiheisiin. Kaikki nämä asiahaarat vaativat isänmaan 

historian asettamista vielä entistä enemmän etusijaan.201 

Komitea esitti siksi vuorokursseista luopumista ja isänmaan historian sisällyttämistä 

molemmille vuosille. Vuorokursseista luopumisen rinnalla komitea katsoi, että opetusta 

voitaisiin rikastuttaa erilaisilla, täydentävillä lisäkuvauksilla. Nämä voisivat komitean 

mukaan olla sellaisia yleishistoriallisia kuvauksia, jotka olivat sisältönsä puolesta tulleet 

kansallisiksi, kuten kristinusko ja Luther, tai muuten olivat välttämättömät isänmaan 

historian ymmärtämistä varten.202  

Komitea suositti opettajia käyttämään molempina vuosina historian opetussisällön 

läpikäymisen yhteydessä muita lisäkuvauksia, joita ei ole sen tarkemmin 

opetussuunnitelmassa määritelty. Niiden tuli myös tukea oppilaiden kansallisen 

historian tuntemista. Tämä kirjaus opetussuunnitelmassa on luonteeltaan hyvin 

ympäripyörä ja on siis antanut oletettavasti hyvin paljon liikkumavaraa opettajille 

tällaisen sisällön valitsemisessa. Komitea katsoi, että historiassa toiskertainen 

lukeminen ei ollut vaarallista, vaan toisella lukukerralla oppimäärä selvenisi ja uudet 

kuvaukset vähentäisivät yksitoikkoisuuden vaaraa.203 Komitean jäsenet kiinnittivät siis 

huomiota opetuksen kiinnostavuuteen, mikä merkitsee sitä, että historialle käsitettiin 

sen haastavuudesta huolimatta tärkeä rooli oppilaiden kasvattamisessa. Tämän takia 

sen oppisisällön muokkaaminen helposti omaksuttavaan muotoon oli tärkeää.  

Historian opetuksen sisällöissä pääpaino oli selvästi valtio- ja kulttuurihistorialla: 54 

suunnitelman osa-alueesta sotatapahtumia käsiteltiin kymmenessä, valtiohistorialle 

varattiin 19 ja kulttuurihistorialle 14 vastaavasti. Yleisen historian esitykset rajoittuivat 

suunnitelmassa kahdeksaan osa-alueeseen; niiden osuus oli siis vain noin 15% 

opetussisällöstä. Yleishistorian esityksen täydentämiseksi koulujen oppilaskirjastoihin 

kuitenkin suositettiin hankittavaksi historiallisia lukukirjoja.204  

Kuten komitea eksplisiittisesti ilmaisi, itsenäistyminen teki välttämättömäksi lasten 

isänmaallisen hengen vahvistamisen ja kansakunnan historian tuntemisen. Tämä asetti 

 
201 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 112. 
202 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 112.  
203 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 113. 
204 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 123-124. 
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kansalliselle historialle etusijan. Opetussuunnitelman sisällöllinen painotus oli siksi 

vahvasti Suomen ja niiden valtakuntien historiaa, joiden osana se oli ennen 

itsenäistymistä ollut. Valtiollisen historian osiot esitettiin suunnitelmassa 

henkilökeskeisesti eri ruotsalaisten ja venäläisten hallitsijoiden kautta. 

Suomalaiskansalliselle liikkeelle ja nationalismille tärkeitä aiheita käsiteltiin 

huomattavan laajasti. Suomalaisuutta ja sen alkujuuria käsiteltiin opetussuunnitelmassa 

jälleen Aleksanteri I:n ja Nikolai I:n aika –osiossa, johon sisällytettiin Porthan. 

Suomalaisuusliikkeen hahmoista käsiteltiin myös omina osioinaan Lönnrot, Runeberg ja 

Snellman. Suomalaisuuden myöhempi taistelu ja kirjallisuus osioissa käsiteltiin myös iso 

joukko kulttuuri- ja valtioelämässä toimineita henkilöitä. Suunnitelmaan lukeutui myös 

työväenliike ja muut yhteiskunnalliset liikkeet: raittiusliike, kieltolaki, osuustoiminta ja 

naisliike. Viimeaikaisesta historiasta käsiteltiin Aleksanteri III:n ja Nikolai II:n ajalta 

venäläistämiskausien historia ja maailmansota. Suomen vapaussodalle ja itsenäisyydelle 

osoitettiin myös oma osio. Suunnitelmassa ei käsitellä tarkemmin sitä, kuinka nämä tulisi 

esittää.205 

Arolan tulkinnan mukaan opetussuunnitelma oli luonteeltaan kansallista identiteettiä 

rakentava ja voimistava. Opetussuunnitelma ei hänen mukaansa ottanut suoraan kantaa 

yhteiskunnan valtasuhteiden muutokseen. Kasvatuksessa ja opetussuunnitelman 

pohjalta laadituissa 1920-luvun historiankirjoissa oli hänen mukaansa vaikeuksia liittää 

sosialismi tai yhteiskunnallinen muutosta osaksi kansallista kertomusta. Kansallinen 

narratiivi toimi yhteiskunnallisen muutoksen arvioimisen viitekehyksenä.206  

Tämä huomio, että yhteiskunnallisen muutoksen ja sosialismin sisällyttäminen 

oppikirjoihin tuotti vaikeuksia, ei vaikuta opetussuunnitelman tapauksessa siltä. 

Valkoisen Suomen suhde työväenliikkeeseen oli moninainen.  Porvarilliset ryhmittymät 

kannattivat sen valvomista ja suhtautuminen ulkoparlamentaariseen toimintaan ei ollut 

hyväksyvä. Poliittinen keskusta kuitenkin näki juuri reformistisen työväenliikkeen 

tukemisen tärkeänä kansallisen integraation edistämiseksi. Hyväksyttävyyttä määritti 

myös suhde Neuvosto-Venäjään: siihen pesäeron tehnyt liike voitiin hyväksyä, 

 
205 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 116-124. 
206 Arola 2007a, 34-37. 
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hyväksynyttä ei. Valkoisessa Suomessa sosialidemokraattien toiminta oli siis mahdollista 

tietyin varauksin, ja 1920-luvulla kommunistit toimivat eduskunnassa tai järjestöjen 

johdossa aina kommunistilakeihin saakka. Soinisen edistyspuoluelaisesta taustasta voi 

päätellä, että reformistinen työväenliike sisällytettiin historian opetussuunnitelmaan, 

jotta sille voitiin antaa tunnustus. Näin lapsille voitiin osoittaa, että parlamentaarisesti 

toimivalla sosialidemokraattisella työväenliikkeellä oli tärkeä, yhteiskunnallinen rooli.   

Sen käsitteleminen palveli siis eheytyspoliittisia tavoitteita.207 

Kiintoisaa opetussuunnitelmassa on sen suhde suomalaisuuden esitettyihin juuriin. 

Fewsterin mukaan kaukainen menneisyys oikeutti suomalaisuuden alkuperäisen 

kulttuurin, kun se esitti suomalaisuuden arvot ruotsalaisuuden vastakohtana. 

Itsenäistyminen muutti kuitenkin kaukaisen menneisyyden tarvetta: nationalistien ei 

enää tarvinnut vuoden 1918 jälkeen puolustaa sen perintöä, vaan ponnistelut liittyivät 

nyt kansakunnan ja suomalaisuuden tulevaisuuteen. Valtiollisessa asemassa tapahtunut 

muutos johti suomalaisuuden kaukaisen historian intellektuaalisen ja poliittisen 

merkityksen muuttumiseen: historia ei ollut kansallisen olemassaolon diskurssille yhtä 

merkittävä lähde.208 

Muinaiselle suomalaisuudelle osoitettiin suunnitelmassa kolme osiota. Suomalaisten 

vaellus ja tulo Suomeen oli tarkoitus käydä läpi molempina historian opetusvuosina. Sen 

opetussisältöön kuuluivat esittelyt suomalais-ugrilaisesta kansanryhmästä, sen 

yhteisestä alkukodista ja muutosta nykyisille asuinsijoille sekä itämerensuomalaisten 

yhteyksistä muihin kansoihin. Suomalaisten vaelluksen lisäksi suunnitelmaan 

sisällytettiin muinaissuomalaisten elämän aineellinen ja henkinen viljelys, eli elinkeinot, 

-tavat ja kulttuuri. Nämä kolme opintokokonaisuutta eivät eronneet merkittävästi 

 
207 Reformistisen työväenliikkeen tunnustamiseen viittaa selkeästi suunnitelman työväenliike-osio, johon 
sisällytettiin mm. työväen tila tehtaissa 1800-luvuilla, sosialidemokratia (oletettavasti aatteena), 
suomalainen suurteollisuus, sosialidemokraattinen puolue ja parannukset työväen oloissa. Osion 
tarkoitus oli siis selvästi kuvata reformistisen työväenliikkeen kykyä parantaa työläisten oloja, ks. 
Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 123. Keskustan suhde kommunisteihin ei koskaan ollut 
positiivisempi kuin oikeistolla. Vuoden 1922 vaalien jälkeen painopiste siirtyi sosialidemokraattien 
integroimisesta kommunismin patoamiseen, jolloin sosialidemokraattien piti myös erottaa itsensä 
selvemmin kommunisteista. Ks. valkoisen Suomen suhteesta työväenliikkeeseen Kettunen 1986, 244-245; 
Saarela, Tauno: Suomalaisen kommunismin synty 1918-1923. Kansan sivistystyön liitto, Tampere, 1996, 
21-23. 
208 Fewster 2006, 333. 
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Soinisen tai Oksalan esityksissä opetussuunnitelmaksi vuonna 1914. Komitean 

suunnitelmissa suomalaisten varhaisten vaiheiden esittämisestä ei ole siis havaittavissa 

sisällöllisiä muutoksia. Tämän historian osion komitea oli arvellut syksyllä 1912 

herättävän lapsissa rakkautta menneisyyteen, kuten aiemmin totesin.209 

Suomalaisuuden menneisyyden sotaisempien tulkintojen leviämisestä kouluun 

opetussuunnitelman välityksellä ei voi tehdä päätelmiä. Oppikirjoja on sen sijaan 

tutkittu runsaasti. Fewsterin mukaan niissä ruvettiin vuoden 1915 ja sisällissodan 

jälkeen esittämään aggressiivisempia ja radikaalimpia tulkintoja Suomen alueen 

esihistoriasta ja sen heimojen välisistä suhteista210. Opetussuunnitelmasta on siis 

pääteltävissä, että komitea ei ollut aloitteellinen näiden suomalaisuuden esihistorian 

militaristisempien tulkintojen esittämisessä211. Sille näiden historiallisten vaiheiden 

esittäminen palveli muita isänmaallisia tarkoituksia: opetuksessa toistettiin 

kansakunnan yhteisiä myyttejä suomalaisten yhteisistä juurista, alkukodista ja muutosta 

Suomeen. Osioiden tarkoitus oli siis esittää oppilaille kansakunta laajennettuna 

perheenä, joka oli aikanaan vaeltanut yhdessä nykyisille asuinsijoilleen.  

Itsenäistymisen johdosta komitea suuntasi lopullisessa mietinnössä historian opetuksen 

painopistettä määrätietoisemmin kansalliseen historiaan, kuin se työnsä alussa oli 

suunnitellut.  Tämä myös välittyi sotien välisen ajan historian oppikirjoihin, joissa 

käsiteltiin Syväojan mukaan etupäässä Suomen poliittista ja kulttuurihistoriaa212. 

Historian opetukselle komitea oli toki jo välimietinnössään määrittänyt tärkeäksi 

tehtäväksi oppilaan saattamisen ymmärtämään sen kansan historiaa, jonka jäseneksi 

hän kasvoi. Tämä käsitys, johon komitea myös yhtyi lopullisessa mietinnössään, oikeutti 

opetussisällössä uudenlaisen painotuksen. Määrittely osoittaa myös sen, että komitean 

jäsenillä oli etniselle nationalismille ominainen tapa käsitteistää kansakunnan jäsenyys: 

oppilaat kasvoivat kansakunnan jäseniksi nimenomaan syntyperänsä määrittäminä ja 

 
209 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 117-118; ks. Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, 
Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA, Oksalan alustus sivut 517-518, Soinisen alustus 
sivu 526. 
210 Fewster 2006, 300. 
211 Tarkastelen seuraavassa luvussa vielä tarkemmin komitean suhdetta sotahistoriaan, siinä esittämäni 
havainnot kuitenkin tukevat myös tätä johtopäätöstä mielestäni: suomalaisten esihistoriassa painotus oli 
komitealla historian ”rauhallisena kehityksenä” esittämisellä. 
212 Syväoja 2007, 123. 
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kansanopetuksen tehtävä oli valaista heitä kansakunnan ja kansan historiasta. Historian 

opetussuunnitelma rakentui lähes kokonaan Suomen maantieteellisen alueen historian 

ympärille: Suomen historiaan ennen suomalaisten muuttoa alueelle, 

muinaissuomalaisten historiaan, Suomen historiaan osana Ruotsia tai Venäjää, 

kansallisen historian suurmiesten tai uusimmassa historiassa suomalaiskansallisen 

liikkeen henkilöiden ja saavutusten opettamiselle. Yleisen historian osuus 

opetussuunnitelmasta oli lopulta sangen vähäinen, vaikka komitea toi johdonmukaisesti 

esille työskentelynsä ajan kansallisen ja kansainvälisen historiallisen kehityksen 

yhteensovittamisen tarpeen – toki kansallisista seikoista käsin. 

 Vapaussota oli miehinen, sankarimielinen ja oikeutettu sota 

Palaan vielä hetkeksi käsittelemään tarkemmin suunnitelman sotahistorian ja 

kansanopetuksen välistä suhdetta, sillä olettaisin juuri näiden osioiden määrittelevän 

tarkemmin sitä, miten komitean pyrkimykset suhteutuivat sisällissodan jälkeisiin, 

militaristisempiin tulkintoihin. 

Syyslukukautena 1912 komiteassa keskusteltiin kansakoulun ja sotahistorian välisestä 

suhteesta. Soininen esitti alustuksessaan, että rauhallisen toiminnan ihmisinä 

opetuksessa ei olisi syytä ihailla sotimista. Alustuksessa esitettiin, että sotien 

sivuuttaminen ei tullut opetuksessa kyseeseen, sillä niillä oli vaikutusta rauhallisen 

kehityksen kulkuun. Alustuksessa todettiin, että suurten aatteiden puolesta käytyihin 

puolustussotiin oli mahdollista liittää hyväksyntä, kun sota tapahtui asianomaisten 

käsityksen mukaan oikeuden ja totuuden puolesta. Tällaisiksi mainittiin 

kolmikymmenvuotinen sota, orjasodat ja kreikkalaisten käymät sodat.213 

Komitea yhtyi keskustelussaan Soinisen näkemykseen siitä, ettei opetuksessa saisi ihailla 

sotimista. Komiteassa jaettiin myös käsitys siitä, että sotia käsiteltäessä olisi annettava 

tunnustus niille, jotka taistelivat käsityksensä ja vakaumuksensa puolesta.  

Keskustelussa tuotiin kuitenkin myös esille, että Suomen sijainti sotilasvallan yhteydessä 

loisi ristiriidan, jos opetuksessa intoiltaisiin sotaa vastaan. Lisäksi todettiin, että sotien 

 
213 Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, Kansakoululaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA 
69; Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitean 36. kokouksen pöytäkirja 20.11.1912, 1, Mikael 
Soinisen arkisto. Coll. 215.32 KK. 
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eettisten kysymysten käsittelemisen sijaan tulisi enemmän keskittyä niihin puoliin, jotka 

saivat aikaa mullistuksia elämässä. Komitea kannatti yhä laajemmin katseen 

suuntaamista taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen, sillä henkinen kehitys 

perustui taloudelliseen elämään.214 

Lopullisessa mietinnössä komitean suhde sodankäynnin esittämiseen historiassa ei 

vaikuta poikkeavan merkittävästi näistä syksyllä 1912 käydyistä keskusteluista. Historian 

esittämisessä painopisteeksi määriteltiin edelleen kulttuurihistoria. Komitea ilmoitti 

kannattavansa edelleen Suuntaviivoissa esitettyä näkemystä, mistä lausunnot 

myöskään eivät sen enempää poikenneet:  

Komitea antoi täyden kannatuksensa sille uudemmassa historian opetuksessa jo 

selvästi esiintyneelle suunnalle, että rauhallisen edistyksen suurtyöt ensi sijassa 

tuotaisiin kasvavan nuorison näköpiiriin. Sotaisia ja valtiollisia tapauksia olisi 

kosketeltava ja käsiteltävä vain senverran [sic] kuin kehityksen yhtenäisyyden 

ymmärtäminen vaatii. Kulttuurihistorian piirissä oli komitean mielestä 

kansakoulussa erityisesti otettava puheeksi aineellisen kehityksen alat, koska ne 

ovat kansakouluiässä oleville lapsille lähimpiä.  Mutta myöskin persoonalliset 

esikuvat samoin kuin tärkeimmät kansan elämänkäsitykseen painuneet 

uskonnolliset, yhteiskunnalliset ja kansalliset aatteet olisi koetettava saada niin 

selvään ja puoleensa vetävään valaistukseen kuin mahdollista.215 

Ensimmäisen maailmansodan ja Suomen sisällissodan vaikutus on kuitenkin 

havaittavissa lopullisessa mietinnössä. Opetuksessa oli syytä komitean mukaan viipyä 

pidempään sotatapahtumissa joskus, jotta kehityksen yhtenäisyys olisi 

ymmärrettävissä.  Komitea pohti myös sitä, mitkä olisivat luonteeltaan oikeutettuja 

sotia:  

Puolustus- ja vapaussodat ovat puolustettavissa, ja niissä ilmenevä miehuus, 

uhrautuvaisuus ja sankarimieli eivät saa jäädä tunnustusta vaille. Mutta 

tehostettakoon myöskin toiselta puolen, että maailmansodan tuskat ja kauhut ovat 

herättäneet ja kypsyttäneet laajalti yli sivistyneen maailman levinneen sodan 

 
214 Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, Kansakoululaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto, 1, KA, 
69, 71-72. 
215 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 113. 
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kammon ja pyrkimystä sodista vapautua, ja ettei nuorisokaan olisi muuhun 

mielialaan kasvatettava.216 

Sisällissodalla oli Siirosen mukaan merkittävä vaikutus 1920-luvun kulttuurielämään: se 

pysäytti alkaneen modernismin, minkä seurauksena taide kääntyi sisäänpäin ja loi 

kansallista, talonpoikaista omakuvaa. Kalevalasta nostettiin esille sotaisempia tulkintoja 

ja kielentutkijat kääntyivät myös talonpoikaiston puoleen. Intellektuaalisessa 

ilmapiirissä vallitsi laaja yksimielisyys perusarvoista. Fewsterin mukaan kaukaisen 

menneisyyden esittämisessä tapahtui laadullinen muutos 1920- ja 1930-luvuilla: 

sotaisuudesta tuli hallitsevampi piirre kansanvalistuksessa. Menneisyyden 

kamppailuista tuli nykyisyyden peilikuvia, kun muinaisten suomalaisten kamppailut 

esitettiin vastaavina suomalaisten nationalistien koettelemuksille. Kieliriidan 

väistyminen johti venäläisyyden vastustuksen nousemiseen valkoisen suomalaisuuden 

yhteiseksi viholliseksi. Kansanopetuksessa maskuliiniset ja militaristiset 

kasvatusperiaatteet välittyivät esimerkiksi Koulutarpeiden keskusliikkeen tuottamien 

kuvataulujen välityksellä.217  

Valkoisen Suomen kulttuurisen identiteetin perusta oli Siirosen mukaan aiemmin 

Porthanista, Runebergistä ja Snellmanista alkanut kansakunnan rakentaminen, johon 

sisällissota oli tosin tuonut särön. Kuva kansasta yhtenäisenä oli murtunut ja valkoisuus 

syntyi paikkamaan sitä. Suomalaisessa nationalismissa keskiöön tuli oikeistolaisempi ja 

suvaitsemattomampi tulkintakehys, joka syrjäytti kieli- ja kansallisuuskysymyksen. Ehjää 

identiteettiä rakennettiin Siirosen tulkinnassa valkoisessa nationalismissa yhdistämällä 

menneisyyden osia ja nationalistisen projektin aineksia: näistä tärkeimpiä olivat 

Ruotsista irtaantuminen ja venäläisyyden vastaisuus. Fennomanian ja valkoisuuden 

suhteesta Siironen toteaa, että valkoisuuteen hyväksyttiin teleologinen esitys 

tapahtumista, jotka johtivat itsenäisyyteen. Sisällissodan jälkeen keksityt traditiot 

valjastivat esimerkiksi Suomen sodan (1809) osaksi fennomaanista voittajien traditiota, 

jossa vuoden 1918 tapahtumat eivät olleet valtakamppailu vaan vapausunelman 

lunastus. Vapaussodasta tuli valkoisessa diskurssissa Runebergin ja Topeliuksen 

tarinoiden jatke. Valkoisuudessa korostui myös suomalaisten sotilaskuntoa tai –tahtoa 

 
216 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 113. 
217Fewster 2006, 320-321, 327; Siironen 2012, 52-53. 
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tukeva aineisto. Fewsterin mukaan erilaisista eheytymispoliittisista painotuksista 

huolimatta valkoisia yhdisti suomalaisuuden muinaisuuden tunnustaminen: hartaille 

nationalisteille itsenäisyys oli seurausta aiemmin tapahtuneesta. Itsenäisyys 

saavutettuna tilanteena oli heille ennalta määrätty paluu kaukaiseen menneisyyteen. 

Fewsterin mukaan tämä ajattelu osoittaa hyvin suomalaisessa nationalismissa 

kulttuurisen projektin muuttuneen poliittiseksi todellisuudeksi. Tätä Smith kuvaa 

käsitteellä Myth of Regeneration.218 

Historian opetussuunnitelmassa 47. opintokokonaisuudeksi suunniteltu osio Suomen 

vapaussota ja itsenäisyys, jonka yhteydessä oli tarkoitus käsitellä Venäjän vuoden 1917 

vallankumous, Suomen itsenäisyysjulistus, vapaussota, uusi hallitusmuoto sekä 

tasavalta, liittää tulkintani mukaan vapaussodan osaksi näitä komitean mainitsemia 

puolustus- ja vapaussotia, joissa ilmenneelle uhrautuvaisuudelle, sankarimielelle ja 

miehuudelle oli syytä antaa tunnustus. Suomen vapaussota219 oli valkoisten 

yhtenäisyyden ja hegemonian keskeisimpiä ilmaisuja, joka käsitteellisesti oletti yhden 

kansan ja teki sodasta oikeutetun. Sodan käsittelyn yhteys historian opetuksessa myös 

korostaa sen asemaa kansallisen historian eräänlaisena kulminaatiopisteenä. Sota oli 

itsenäisyyttä edeltäneiden tapahtumien päätepiste, jonka jälkeen koitti uusi, 

tasavaltalainen aika.  Komitean jäsenet käsitteistivät siis vapaussodan valtiollisessa 

historiassa uuden vaiheen aloittaneena tapahtumana, mikä oli porvarillisia ryhmiä 

yhdistävä tulkinta. 

Komitean suhtautuminen sotiin erosi myös selvästi valkoisuuden militaristisemmista 

juonteista. Kyseessä oli erillinen oikeistolainen fraktio, jolle valtio oli sotilaallinen 

orgaani, jonka oli laajennuttava luonnollisiin rajoihinsa: Aunukselle ja Vienan Karjalaan, 

jotta se suojelisi länttä idältä. Tämä, fraktion hahmottama maailmanhistoriallinen 

tehtävä oikeutti suojeluskuntien vallankäytön, heimosodat ja Neuvosto-Venäjän 

vastaisuuden. Heimopoliittisen diskurssin käännekohta oli Siirosen mukaan Tarton 

 
218 Fewster 2006, 309-310; Siironen 2012, 58, 62. 
219 Sisällissodan voittajien tulkintaan vapaussodasta liittyi olennaisesti näkemys punaisista bolsevistisen 
kiihotuksen uhreina ja työläisjoukkojen irrallisuudesta, mikä oli johtanut tragediaan. Vapaussodan 
kokemukseen liittyi olennaisesti näkemys talonpoikaiston vastavallankumouksellisesta voitosta (vrt. 
Venäjä). Tämä johti sisällissodan jälkeen pyrkimykseen vahvistaa maataomistavaa luokkaa. Ks. 
vapaussota-käsitteen kytköksestä valkoiseen yhtenäisyyteen, kansan kokonaisuuden etuun ja 
merkityksestä: Kettunen 1986, 233-234; Kettunen 1994 166-170; Saarela 1996, 21-23. 
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rauhansopimus, jonka jälkeen Akateeminen Karjala-Seura jatkoi sitä. Mietinnön 

pasifistisemmat painotukset nuorison kasvattamisesta tulevaisuuteen, jossa sodista 

voitaisiin vapautua, eivät olleet siis sellaisia, mihin militaristisimmat valkoiset olisivat 

yhtyneet.220  

 Lukukirjat isänmaallisuuden välittäjinä 

Komitea suositti äidinkielessä hitaasti etenevän lukemisen rinnalle nopeampaa, 

kursorista lukemista. Komitea katsoi jälkimmäisen edellyttävän enemmän luettavaa 

kansakouluissa. Mietinnössä suositettiin täten jokaista lukuvuotta kohden omaa 

lukukirjaa. Komiteassa käytiin keskustelua siitä, pitäisikö kaupunki- ja maalaiskouluille 

olla omat lukukirjansa. Tätä ei kuitenkaan lopullisessa mietinnössä pidetty 

välttämättömänä, vaan siinä katsottiin, että kaupunkilaisnuorten oli suotavaa tutustua 

maalaisoloihin ja päinvastoin.221 

Lukukirjan sisällöstä annettiin paljon suosituksia. Sopiva lukukirja määriteltiin 

helppotajuiseksi ja kaunokirjalliseksi koulun eri opetusaineiden jatkeeksi, kuten 

Topeliuksen Luonnonkirja tai Maamme kirja, jotka molemmat olivat uskonnollis-

nationalistiselle kasvatukselle tärkeitä teoksia. Komitea katsoi, että kirjan piti olla 

kokonaisuutena sisäisesti eheä ja edustaa kansalliskirjallisuuden eri tekijöitä.222 Niiden 

valitsemisen kriteereinä olivat esimerkiksi lasten ohjaaminen kotiseudullisiin ja 

isänmaallisiin harrastuksiin (tummennus tekijän):  

Näin ollen komitea katsoo lukukirjan kokoonpanon periaatteeksi olevan asetetavan 

tutustumisen hyvään kirjallisuuteen, kansalliskirjallisuuden helmiin, mikäli ne 

kullekin ikäastelle soveltuvat. Ensi sijassa tulee sen ala-asteilla sisältää luontoa ja 

lapsen elämää kuvaavia kappaleita sekä valmistuksensa myöhempään opetukseen 

joitakin historiallisia ja maantieteellisiä kappaleita. Ylemmillä asteilla sisällyksen 

tulee liittyä kotiseudullisiin ja isänmaallisiin harrastuksiin, oman kansan elämään 

ja heimokansojen oloihin. Myöskin kansanrunoudelle on lukukirjassa suotava 

paikka.223 

 
220 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 123; Siironen 2012, 67-68, 70-71. 
221 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 202-205.  
222 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 204; Poulter 2014, 140. 
223 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 204. 
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Komitea suositti yläkansakoulun alaluokilla luettavaksi lukukirjoja, jotka sisältäisivät 

helppotajuisia kuvauksia eri aikojen oloista ja elintavoista. Tällaiset teokset 

vahvistaisivat oppilaiden historiallista ajattelua tai käsitystapaa. Teoksiksi, joilla oli 

historiallinen tausta tai joissa esiintyi historiallisia henkilöitä, mainittiin Sakari 

Topeliuksen kertomukset Pernajan poika ja Sammatin poika sekä Koivu ja tähti ynnä 

muut vastaavat. Kaunokirjallisuudesta komitea totesi oppilaiden lukevan historiallisia 

kertomuksia, joiden historiallisista olosuhteista opettaja voisi lyhyesti tehdä aina selkoa. 

Uskonnonopetus soveltui myös runsaan historiallisen aineksensa vuoksi historian 

opetukselle lähtökohtien antamiseksi ja valmistamiseksi.224 

Komitean pöytäkirjoista selviää kiinnostavasti, että Kalevalan käyttämisestä lukukirjana 

ja historian opetuksessa keskusteltiin kevätlukukaudella 1914. Keskustelussa useampi 

henkilö toi esille, että teoksen lukeminen ei olisi täysin ongelmatonta. Oksalan mukaan 

kirjan äkkinäinen luku ei herättäisi yläluokilla rakkautta, Soininen epäili teoksen 

soveltuvuutta vaikeutensa johdosta ja katsoi sen edellyttävän erikoista taitoa, jotta teos 

saataisiin mielenkiintoiseksi lapsille. Takolander piti teosta ”ikävänä kirjana” alaluokille, 

vaikka piti sen lukemista välttämättömänä yläluokilla. Komitea päätyi tällöin 

puoltamaan sisällön läpikäymistä alaluokilla, pääasiallisesti lukukirjan kautta.225  

Tämä keskustelu selittää sen, miksi isänmaallisia lukukirjoja luettiin eriytyisesti jatko-

opetuksessa: oppilaiden katsottiin olevan silloin varttuneempia ja kykenevän 

käsittelemään teoksia paremmin. Mietinnössä komitea katsoi, että lukeminen tulisi 

jatko-opetuksessa organisoida eri tavoin kuin kansakoulussa. Lukemisen haluttiin 

tapahtuvan kotona, jolloin oppitunneilla keskityttäisiin teoksista keskustelemiseen ja 

lukemisen ohjaamiseen.  Hyväksi lukemistoksi mietinnössä suositettiin kauno- ja 

tietokirjallisuutta, huonoa ”huvikirjallisuutta” haluttiin taas välttää. Tarkoitus oli myös 

opastaa lapset tietokirjojen lukutapoihin ja arvioimaan lukemaansa. Lukemistoksi 

suositeltuja teoksia olivat Lönnrotin Kalevala, Aleksis Kiven Lea, Seitsemän veljestä ja 

Pietari Päivärinnan Elämäni teoksia, sekä Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoita ja 

Hirvenhiihtäjiä. Juhani Ahon teoksista komitea suositti Lastuja, Rautatietä ja Kevät ja 

 
224 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 110. 
225 Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitean 25. kokouksen pöytäkirja 16.3.1914, Mikael Soinisen 
arkisto Coll. 215.32 KK. 
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takatalvea. Niiden lisäksi lyyristä runoutta tai uskonnollisia kertomuksia suositettiin 

sisällytettäväksi lukuohjelmaan. Ruotsinkielisille kouluille komitea suositti Runebergin ja 

Topeliuksen lisäksi uudempaa kirjallisuutta.226 

Mietinnössä esille nostetut Topeliuksen, Runebergin ja Kalevalan tekstit olivat suomen- 

ja ruotsinkielisessä opetuksessa perusteoksia lukukirjoina. Maalaiskansakoulujen 

oppilaille myös selvästi suositettiin talonpoikaisuutta ja suomalaista maaseutua 

ihannoivia teoksia. Näin lukukirjat siis tukivat sitä kasvatustehtävää, jota käsittelin 

aiemmin kotoiseen uurastukseen valmentamisessa.  Topeliuksen kertomuksissa 

Suomen historian suurmiehet, Agricola tai Lönnrot olivat talonpoikaisessa kansasta 

ponnistavia henkilöitä. Ne välittivät kristillissiveellisen ja patriarkaaliskonservatiivisen 

maailman arvoja. Sotien välisenä aikana Maamme-kirjan hegemoninen asema väistyi, 

kun eri kustantajat julkaisivat runsaasti erilaisia lukukirjasarjoja. Teoksissa isänmaa 

esitettiin runebergiläis-topeliaanisena karuna, mutta kauniina maaseutuna. Tuomaalan 

mukaan juuri Maamme kirja ja Vänrikki Stoolin tarinoita olivat kauimmin vaikuttaneita 

lukukirjoja, jotka välittivät käsityksen lapsille ”oikeasta historiallisesta 

suomalaisuudesta”. Maamme kirja kietoi isänmaallisuuden ja kristillisyyden yhteen 

opettamalla lapsille, millaista toivottu isänmaallinen elämä oli. Se johdatti lukijat 

romanttisesti kulttuurimaiseman äärelle ja nosti esille kodin, uskonnon ja isänmaan 

välisen yhteyden. Vänrikki Stoolin tarinoita taas rakensi maskuliinisen narratiivin 

isänmaallisuudesta, esittämällä pelkonsa voittaneen pojan miehuutensa saavuttaneena, 

moraalisena esikuvana.227  

Lukukirjoissa käsiteltiin siis runsaasti maaseutuelämää ja lukemisen eksplisiittiseksi 

tavoitteeksi asetettiin lasten ohjaaminen kotiseudullisiin tai isänmaallisiin harrastuksiin. 

Lukeminen käsitettiin myös vahvasti valistavana toimintana, opetuksen kun oli tarkoitus 

ohjata lapset oikeanlaiseen lukemiseen, joka kasvattaisi heistä valveutuneita kansalaisia.  

 
226 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 289-290. 
227 Syväoja 2007, 119-121; Tuomaala 2004, 209, 211-212.  



   
 

99 
 

 Kansalaisuuden kiinnittyminen kotiin ja isänmaahan 

Isänmaallisten kansalaisten kasvattaminen oli selvästi kansakoulussa läpileikkaava 

periaate, jossa historia, kotiseutuopetus ja maantieto tukivat toinen toisiaan. Historian 

opetus ohjasi lapset ymmärtämään kansansa historiaa, maantieto ja kotiseutuopetus 

taas tarjosivat havainto-opetuksellisesti mahdollisuuden suunnata oppilaan huomio 

kotiseudun historiallisiin kohteisiin. Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin, miten komitea 

kiinnitti kansalaisuuden spatiaalisiin ulottuvuuksiin.  Miten kotiseutuun tai 

kansallisvaltioon identifioitumista edistettiin siis?  

Komitea arvioi historian opetuksen hankaluuden johtuvan osin siitä, että lapsille oli 

hankalaa ajallisesti etäisten asioiden (ja itse ajan) käsittäminen tai arvioiminen. 

Oppilaiden valmistaminen historian opetukselle oli komitealle tärkeää ja siksi 

mietinnössä kotiseutuopetus nostettiin esimerkiksi oppiaineesta, jonka puitteissa voitiin 

käsitellä historiallisia asioita.  Komitea katsoi, että opetuksessa lapsen huomio voitiin 

ohjata paikkoihin tai esineisiin, joilla oli yleisemmin tunnettu historiallinen merkitys. 

Lapsille tuttujen asioiden, kuten muistomerkkien, katsottiin auttavan ajallisen 

hahmotuskyvyn kehittymisessä ja saisivat lapset pohtimaan ihmisten ja tapausten 

etäisyyttä nykyajasta. Komitea mainitsi esimerkkinä koulun ympäristön sivistyshistorian: 

koulun perustamisen, kirkon rakentamisen tai oppilaiden kotikylien ja –talojen iät. 

Maantiedon opetukselle komitea määritti historiaa tukevan roolin, sillä siinä voitiin 

selventää tärkeitä käsitteitä, kuten kansa, heimo, hallitus tai hallitusmuoto.228 

Maantiedon ja kotiseutuopetuksen keskeisin pyrkimys oli vahvistaa lasten paikallista 

identiteettiä ja osoittaa ne mahdollisuudet, joita isänmaalla oli tarjota oppilaille.  

Opetussuunnitelman suhdetta opetuksen käytännöllisyyteen kuvaavassa osiossa 

käsitellään kiinnostavasti maantiedon tavoitetta vahvistaa oppilaiden kansallista 

identiteettiä, ja kasvattaa heidät patriooteiksi: 

… myöskin maantiedon muodosteluun on tämä suunta vaikuttanut. Toiselta puolen 

on tahdottu tehostaa oman maan tuntemista, jossa maassa oppilaat tulevat 

elämänsä elämään, ja toiselta puolen osoittaa, miten tämä maa verraten muihin 

tarjoaa meille runsaasti elämisen mahdollisuuksia, kun vaan meillä on tarmoa ja 

 
228 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 109-110. 
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taitoa niitä hyväksemme käyttää; siten on tahdottu samalla herättää rakkautta 

kotimaahan ja isänmaallista mieltä.229  

Kansalaisuuden kiinnittymiselle oppilaiden lähiseutuun luotiin pohjaa 

opetussuunnitelmassa alakansakoulun ympäristöopetuksella. Alkuopetuksessa ei ollut 

komitean mukaan aiemmin kiinnitetty tarpeeksi huomiota asiatiedon ja 

havainnointikyvyn kehittämiseen. Ympäristö- ja työopetuksen tarkoitus oli juuri kehittää 

näitä, samalla toimien perustana myöhemmin yläkansakoulussa annettavalle 

kotiseutuopetukselle. Alakansakoulussa kehitettiin siis lapsen edellytyksiä havainnoida 

ympäristöään: arkipäiväistä ihmistoimintaa, maaseudun elämäntapoja, perhepiiriä tai 

koulua. Opetussisältöä hallitsivat maalaiselämä ja sen elinympäristön puitteet. Niitä 

tarkasteltiin luonnonkiertokulun mukaan, havainnoimalla maalaismiljöön rakennuksia, 

maatöitä, liikennevälineitä tai eläimiä. Lapset tutustuivat ympäristöönsä retkeilemällä ja 

tekemällä itsenäisiä havaintoja. Heille siis osoitettiin, kuinka päivittäiset toimet liittyivät 

maantieteeseen, yhteiskunnalliseen työnjakoon tai moraaliin. Opetus osoitti siis 

oppilaan osana laajempia, yhteiskunnallisia viitekehyksiä.230 

Kotiseutuopetus jatkoi ympäristöopetuksen pohjalta. Komitea perusti suunnitelmansa 

jo piiritarkastakokouksen valiokunnan vuonna 1912 tekemään lausuntoon opetuksen 

uudistamisesta, jossa oli todettu opetuksesta, että sen oli "...johdettava konkreettiselle 

pohjalle, kotiseutuun, omaan maahan, kansaan ja kansan elämään keskittyväksi. Sen 

olisi saatava se aines, jolle kaikessa kansakoulun opetuksessa annetaan perustava arvo, 

mahdollisimmasti [sic] konkreettisesta olevaisuudesta, koulun lähimmästä 

ympäristöstä…"231.  Välimietinnössä oli reaaliaineiden opetuksen tulisi alkaa 

kotiseutuopilla, koska lasten harrastuspiiri rajoittui kotiin ja kotiseutuun. Niiden 

tunteminen oli kaukaisempien olojen asioiden käsittelyn edellytys.232 

Luonnontiedollisessa kotiseutuopetuksessa painopisteitä olivat kotiseudun kasvikunta 

(syksyisin) ja eläinkunta (keväällä). Muu kotiseutuopetus jakautui luonnontiedollisen ja 

yhteiskunnallisen maantiedon valmistamiseen, viimeksi mainittu myös historian 

 
229 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 52. 
230 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 10-17. 
231 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 125. 
232 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 125. 
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opetuksen ilmiöihin ja käsitteisiin. Yhteiskunnallisen maantieteen opettamisen 

vaikeudeksi komitea katsoi sen, ettei lapsilla ollut sen aiheista havaintoja ja heidän 

mielenkiintoonsa niihin todettiin vähäisemmäksi. Komitean katsoi, että niitä olisi 

kuitenkin syytä käsitellä opetuksessa. Elinkeinojen käsitteleminen pohjustaisi 

maantiedon opetusta, jossa puhe jäisi hämäräksi ja ontoksi, jos niitä ei sidottaisi 

havaintoihin. Komitea esitti suunnitelmassa monia tapoja käsitellä kotiseudun 

maataloutta: paikkakunnalla viljeltäviä kasveja, karjanhoitoa tai kauppaa. Kotiseudun 

elinkeinoelämästä oli tarkoitus myös käsitellä teollisuutta: tehtaita, työvoimaa, 

tuotteiden kauppaamista ja hyödyntämiä raaka-aineita. Mikäli lähiseudulla ei ollut 

teollisuutta, niin komitea ohjeisti käsiteltäväksi kotiteollisuutta, kalastusta, 

metsänhoitoa tai muita elinkeinoja. Opetuksessa oli tarkoitus käsitellä myös kaupan alaa 

tarkemmin.233 

Kotiseudun yhteiskunnalliseen elämään oli samoin tarkoitus tutustua tarkasti, kuten 

kouluihin, luterilaisen kirkon ja muiden kirkkokuntien toimintaan, sivistyselämään, 

kunnalliseen itsehallintoon ja oikeus-, hallinto- sekä puolustuslaitoksen toimintaan. 

Komitea katsoi, että muihin kirkkokuntiin tutustumisesta huolimatta 

evankelisluterilainen kirkko tuli mainita Suomen kansankirkkona, vaikka muiden 

kirkkokuntien toiminta oli kotiseudulla suuremmin esillä. Kotiseutuopetuksessa oli myös 

selviä demokratiakasvatuksen piirteitä, sillä tarkoitus oli perehtyä kunnanvaltuustoon ja 

sen valintatapaan. Opetuksessa painotettiin tuntimäärällisesti kuitenkin eniten 

kotipitäjän karttaan tutustumista.234 

Huomio kotiseudun luonnosta, elinkeinoista ja yhteiskunnallisesta elämästä suuntautui 

laajemmin Suomeen ja maailmaan maantiedon opetuksessa. Maantiedon merkitys 

kasvoi komitean mukaan, sillä ihmiset liikkuivat enemmän liikennevälineiden kehityksen 

myötä ja maiden välillä oli elinkeinollisia sekä valtiollisia riippuvuuksia. Kirjallisuus ja 

lehdistö herättivät myös mielenkiintoa oman maan eri osiin ja ulkomaihin. Kotimaan 

 
233 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 127-129, 135-136. 
234 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 136-137; 139. 
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maantiedon käsittelemisen tärkeyteen vaikuttivat myös samat syyt, kuin historian 

tapauksessa.235  

Maantiedon opetuksen ensimmäinen vuorokurssi järjestettiin kuvitellun matkustamisen 

periaatteen mukaisesti. Kurssilla oppilaat tutustuivat opettajan johdattamana 

isänmaahansa. Opetuksen oli tarkoitus antaa oppilaille käsitys siitä, miten eri 

paikkakunnille pääsisi mukavimmin, kuinka eri reitit ja maakuntien rajat kulkivat. Näillä 

tutkimusmatkoilla oppilaiden oli tarkoitus oppia tuntemaan eri liikennevälineiden 

reittien varrella sijaitsevat kaupungit, liikepaikat ja vesistöt.236  

Kuvitellun matkustamisen jälkeen oppilaat tutustuivat historiallisen tai geneettisen, 

kuten komitea sitä kutsui, maantiedon kurssilla tarkemmin Suomen syntymiseen. 

Opetuksessa oli tarkoitus kuvata niin maapohjan eri vaiheet kuin maan 

pinnanmuodostusta ilmaston, eläinten, kasvillisuuden tai korkeussuhteiden mukaan.237 

Maapohjan ja Suomen luonnontieteen historiaa ennen ihmisten asettumista maan 

alueelle komitea piti tärkeänä, sillä: 

Kuuluuhan tämä suuremmoisimpaan [sic], mitä tiede maan vaiheista tietää kertoa, 

ja onhan siitä juuri meidän maassa jäljellä kaikkialla niin silmin nähtäviä todistuksia, 

että tuntuisi oudolta, jos kasvava kansa yhä vain saisi kulkea sokeana niiden ohi.238  

Yhteiskuntamaantiedossa käsiteltiin Suomen asukkaita, elinkeinoja ja yhteiskunnallista 

elämä. Asukkaista oli tarkoitus käsitellä suomalaisten heimojen asettuminen maakuntiin 

ja ruotsalaisten nykyisille asuinsijoilleen. Siirtolaisuuden katsottiin myös syytä tulla 

mainituksi. Elinkeinojen käsittely oli tarkoitus liittää aiemmin kotiseutuopetuksessa 

käsiteltyyn, kuitenkin niitä oli tarkoitus käsitellä niiden historiallisessa järjestyksessä. 

Tarkoituksena oli myös käsitellä ulkomaankauppaa ja yhteiskunnallista elämää. 

Opetuksen havainnollistamiseksi esitettiin seinäkuvien lisäksi pienikokoisten kuvien tai 

kuvateoksien hyödyntämistä.239 Jakson tarkoituksena ei ollut komitean mukaan 

ainoastaan kuvata edeltänyttä kehitystä ja saavutuksia, vaan:  

 
235 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 140. 
236 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 141-143. 145. 
237 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 144-145. 
238 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 144. 
239 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 144-146. 
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… erityisesti myöskin tehtävä vertailuja muiden maiden saavutusten kanssa ja 

osoitettava oman maan mahdollisuuksia, sen luonnonrikkauksia, jotka kutsuvat 

kansaa ja erittäin kasvavaa polvea työhön. Se olisi oman maan rakkauden ja 

isänmaallisen yhteiskunnan ja toimintahalun kasvattamista240 

Luonnonmaantieteen opetuksessa intentio oli siis selvästi korostaa oman maan 

resursseja ja tarjoamia mahdollisuuksia suhteessa muuhun maailmaan. Kotiseutuopetus 

ja maantieto suunniteltiin selvästi tukemaan toinen toisiaan niin, että kotiseudun 

tuntemus rakensi pohjan muun maantiedon käsittämiselle. Komitea oli päätynyt tähän 

periaatteeseen jo syksyllä 1912 arkistoaineistojen valossa ja keskustellut tällöin muiden 

maiden maantiedon opetuksen järjestämistavoista, joissa oppiaineiden tehtävänjako oli 

vastaava241.  Komitean pyrkimys oli siis kasvattaa isänmaallisia ja toimeliaita kansalaisia, 

jotka olisivat tietoisia kotiseutunsa ja maansa suomista mahdollisuuksista. Tämän 

tietoisuuden oli tarkoitus rohkaista heitä työskentelemään. 

Yläluokilla opetus laajeni yleismaantietoon, joka järjestettiin kahtena vuorokurssina. 

Toinen näistä osoitettiin Euroopan maille ja toinen vieraille maanosille. Kumpikin oli 

laajuudeltaan puolet vuosittaisesta opetuksesta ja loppu varattiin kertaukselle. 

Yleismaantiedollisessa oppimäärässä käsiteltiin pallo- ja ilmasto-opin lisäksi eri maat ja 

maanosat samalla periaatteella kuin Suomen maantieto aiemmin. Opetuksessa Suomi 

toimi vertailukohtana muiden maiden tarkastelemiselle. Vuorokurssien tuntijaossa 

Euroopasta kaikkein tarkimmin käsiteltiin Skandinavia, Saksa, Englanti ja Ranska, 

muiden maanosien osalta Venäjä, Siperia ja sen suomalaiset heimot sekä Pohjois-

Amerikka. Viro ja muut reunavaltiot (sis. Puola) oli myös tarkoitus käsitellä omina 

kokonaisuuksinaan. Näiden vuorokurssien ja yleisen osion lisäksi opetuksessa käsiteltiin 

Suomea vertailevasti ja laajentavasti, vertaamalla kotimaan oloja muihin maihin. 

Vertailevan opetuksen tarkoituksena oli siis asettaa ”maa oikeaan paikkaansa muiden 

seutujen rinnalle.”242 

Smithin mukaan etniselle identifioitumiselle spatiaaliseen tilaan liittyvät 

kiintymyssuhteet ja assosioituminen merkitsevät enemmän kuin puhtaasti 

 
240 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 145. 
241 Alustuksia ja päätöksiä 1912-1913, Kansakoulunlaitoksen opetussuunnitelmakomitean arkisto 1, KA, 
51. 
242 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 149-151. 
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maanomistukseen tai asuttamiseen liittyvät seikat243.  Opetussuunnitelman sisällöllä 

vahvistettiin selvästi tällaista identifioitumista. Historian, kotiseutuopin ja maantiedon 

opetuksella luotiin kiintymyssuhteita ja assosiaatioita kotiseutuun, isänmaahan ja niiden 

historiaan. Kansalaisuus liitettiin näin spatiaaliseen ulottuvuuteen ja paikallisella ja 

kansallisella tasolla. Oppilaille osoitettiin heidän kansansa ja heimon asuinalueet, 

elinolosuhteet ja niiden suomat mahdollisuudet suhteessa muuhun maailmaan ja 

kansoihin. Komitean pyrkimyksessä vahvistaa lasten suomalaiskansallista identiteettiä 

korostuu suunnitelmassa siis Topeliuksen ideaali suomalaisuudesta: sitä ei ollut ilman 

heimoa tai kotiseutua. Kiinnostava yksityiskohta opetussuunnitelmassa on myös se, että 

siinä ei käsitelty suomalaisuuteen liittyviä rotuteorioita244. 

3.5 Siveellinen kansalainen ihanteena 

 Siveellisyyden määrittelyä 

Opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden eritteleminen on mahdotonta ilman 

siveellisyys-käsitettä, joka on yksi keskeisistä, komitean jäsenten käyttämistä käsitteistä. 

Sen käyttöhistoria Suomessa on hyvin moninainen: se on poliittisena käsitteenä 

kuvannut politiikkaa ja kulttuuria uudistavia sankareita, toiminut moraalifilosofisena 

yleiskäsitteenä ja kaventunut myöhemmin ainoastaan seksuaalimoraaliin liittyväksi 

käsitteeksi.245  

Käsitteelle voi erottaa kolme merkitysrekisteriä: poliittisen, moraalisen ja seksuaalisen, 

jotka olivat kaikki käytössä Snellmanin ajoista lähtien aina 1930-luvulle. 

Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmassa näistä merkityskentistä tärkein on 

moraalinen, vaikka käsite esiintyy myös poliittisessa merkityksessään.  Siveellisyyden 

vastakäsitteitä olivat epäeettisyys, pahuus, katkeruus, raakuus, pahantahtoisuus huonot 

 
243 Smith 1991, 22-23. 
244 Suomalaisuuteen liittyvistä erilaisista 1800- ja 1900-luvun rotuteorioista opetussuunnitelmassa ei 
löydy viittauksia. Niitä on kuvattu tarkasti esimerkiksi teoksessa Kemiläinen, Aira: Finns in the shadow of 
the ”Aryans”: Race theories and racism. Suomen historiallinen seura, Helsinki, 1998.    
245 Pulkkinen, Tuija – Sorainen, Antu: Johdanto. Teoksessa: Pulkkinen, Tuija – Sorainen, Antu: 
Siveellisyydestä seksuaalisuuteen: Poliittisen käsitteen historia. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 
2011, 11. 
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tavat tai heikkoluonteisuus. Siveellisyys viittasi käytöstapojen ja luonteen 

moraalisuuteen, oppi siveellisyydestä taas etiikan alan filosofisiin oppeihin.246 

Käsitteen poliittinen merkitysrekisteri liittyy erityisesti tapaan, jolla Snellmanin käytti 

siveellisyys-käsitettä (sedlighet), johon vaikutti Hegelin Sittlichkeit käsite. Snellmanilla 

siveellisyys liittyi hänen valtiokäsitykseensä ja kuvasi täten toimintaa, jossa ihmiset 

tunnistivat asemansa kulttuurin tuotteena, mutta suuntautuivat myös sen 

muuttamiseen. Käsite kuvasi siis yksilön sisäistä moraalia, lainkuuliaisuutta 

yhteiskunnassa ja valtiollista osallistumista lakien sekä kulttuurin muuntamiseksi 

historian osoittamaan suuntaan.  Snellmanille sedlighet viittasi laajemmin valtion, 

kansalaisyhteiskunnan ja perheen muodostamaan kokonaisuuteen.247 

Soinisen kasvatusajattelussa siveellisyydellä oli myös ratkaiseva merkitys. Hänelle 

siveellisyydellä oli viisi aatetta: sisäinen vapaus, täydellisyys, hyväntahtoisuus, oikeus ja 

kohtuus.248 Tähtinen kuvaa Soinisen (Johansson) siveellisyyskäsitettä seuraavasti:  

Johanssonin siveellisyyskäsite sisälsi sekä itsensä että muiden arvostamisen, samoin 

itsestä ja muista huolehtimisen. Oma onni ja menestys eivät saaneet toteutua 

muiden kustannuksella, eikä toiminnan pontimena saanut olla hetken nautinnon, 

onnen tai edun tavoittelu, koska silloin ihmistä ohjasivat pikemmin intohimot kuin 

oma siveellinen tahto ja järki. Siveellisyys oli yksilön korkeimman henkisyyden 

perusta. Siksi se piti asettaa kaiken kasvatuksen korkeimmaksi päämääräksi.249 

Siveellinen luonne merkitsi yksilön kykyjen kehittymistä siveellisyyden edellyttämällä 

tavalla ja teki yksilöön kohdistuvasta toiminnasta kasvattavaa. Sen vuoksi Soininen asetti 

etusijalle oppiaineet, jotka siveellisen tiedon luonteen vuoksi vaikuttivat 

voimakkaimmin yksilöön. Sellaisia olivat esimerkiksi uskonto, historia ja 

kaunokirjallisuus. Siveellisyysopetus liittyy läpileikkaavasti eri aineiden oppisisältöihin. 

Komitean jäsenet olivat selvästi mietinnön valmistelun mittaan sitoutuneita 

 
246 Pulkkinen – Sorainen 2011, 11-13, 15. 
247 Pulkkinen, Tuija: J.V.Snellman poliittisena ajattelijana – siveellisyys. Teoksessa: Pulkkinen, Tuija – 
Sorainen, Antu: Siveellisyydestä seksuaalisuuteen: Poliittisen käsitteen historia. Suomalaisen 
kirjallisuuden seura, Helsinki, 2011, 40-42, 45; Tähtinen 2011, 187. 
248 Tähtinen 2011, 188 
249 Tähtinen 2011, 188-189. 
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kehittämään kansakoulua siihen suuntaan, että opetus oppiainerajat ylittäen tukisi 

lasten kasvua siveellisiksi.250 

Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin, miten siveellisyys tuli esille läpileikkaavasti 

opetussuunnitelmassa. Pohdin, miten nämä tavat käyttää käsitettä liittyvät sen edellä 

mainitsemiini merkityskenttiin. 

 Siveellisyys läpileikkaavana tavoitteena mietinnössä 

Opetussuunnitelmassa käsite esiintyy juuri poliittisen ja moraalisen merkityskentissä. 

Hallitsevin opetussuunnitelmassa on näistä moraalinen, mutta monet käsitteen 

käyttöyhteydet myös viittaavat sen poliittista toimijuutta korostavaan luonteeseen. 

Komitea käsitteli koulun kehittämistä käytännölliseen suuntaan esittämällä, että se avasi 

myös siveelliselle kasvattamiselle uusia mahdollisuuksia. Siveellinen toiminta viittasi 

tässä tapauksessa lasten eettisten käsitysten vahvistamiseen ja hyvä tekemisen 

ohjaamiseen:  

Lopuksi komitean tässä yhteydessä täytyy tehostaa erästä puolta käytännölliseen 

suuntaan käyvässä koulun uudistuksessa, joka näyttää kokonaan jääneen 

huomaamatta niiltä, jotka tästä pelkäävät koulun henkisten arvojen alenemista. Se 

on tämän suunnan suuri merkitys koulun kasvatuksessa siveelliseen toimintaan, 

oppilaiden harjoittamisessa hyvän tekemiseen. Komitea on vakuutettu siitä, että 

käytännölliset aineet avaavat tälle siveelliselle kasvatukselle uudet mahdollisuudet 

ja voivat antaa sille uuden ponnen.251 

Siveellinen toiminta viittasi tässä yhteydessä kotitalouden ja sen välittömässä 

läheisyydessä tehtävään työhön, johon lapset tuli kasvattamalla ohjata osallistumaan 

aktiivisesti. Siveelliseksi kasvattaminen alkoi heti kansakoulun alaluokilla, jolloin 

esimerkiksi ympäristöopetuksessa opetettiin lasten velvollisuuksista muita kohtaan, niin 

ihmisiä, eläimiä kuin luontoa. Kotitalousopetuksen tarkoitus oli neuvoa lapsia 

toimimaan äidin apuna, samoin kotieläinoppi, maanviljelys- ja kasvitarhanopetus 

herättäisivät lapsissa halun avustaa kotitöissä. Siveellinen toiminta kuvasi siis oppilaan 

oma-aloitteista toimintaa, jolla hän kantaisi kortensa kekoon yhteisen talouden 

 
250 Saine 2000, 76-78.  
251 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 51.  
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hoidossa. Se merkitsi lapsen tietoisuutta velvollisuuksistaan ja alttiutta oma-aloitteisesti 

tarttua toimeen. Nämä käytännölliset harrastukset palvelivat komitean mukaan 

korkeampia, siveellisiä tarkoituksia ja toivat koulun vaikutukseen uuden, arvokkaan 

lisän. Siveellisyys merkitsi komitealle käytännöllisessä kasvatuksessa siis oppilaiden 

rohkaisemista oma-aloitteiseen toimintaan ja kotoiseen uurastukseen osallistumiseen. 

Siveellisyys merkitsi lapselle tietoisuutta hänen velvollisuuksistaan osana kotitaloutta ja 

ilmensi sitä, mitä häneltä odotettiin yhteisen hyvän edistämisessä.252  

Koulujen opetuksessa hyvin pientä oppilasjoukkoa koskenut, uskonnonopetuksesta 

vapautettujen oppilaiden joukko sai osakseen siveysopetusta uskonnonhistorian ja 

siveysopin –opetuksessa. Pientä joukkoa koskevan opetussuunnitelman sisältö paljastaa 

kuitenkin laajemmin, millaista kansakoulun siveysopetus oli. Komitea kuvasi siinä 

koulussa annettavaa siveysopetusta laajemmin, mikä antaa myös selkeitä viitteitä 

käsitteen yhteydestä valtiolliseen toimijuuteen:   

Tähän saakka on historian opettaja – koskettelematta uskonnollista 

maailmankatsomusta - ylistänyt uhrautumista isänmaan edestä, kärsimistä 

vakaumuksen puolesta, antaumuksella tehtyä työtä lähimmäisten hyväksi, varsinkin 

sorrettujen ja heikkojen, ja yleensä sankarimieltä ja sankaritekoa. Hän on opettanut 

nuorisoa inhoamaan isänmaan petosta, pelkuruutta ja toisten kustannuksella elävää 

itsekkäisyyttä [sic]. Tämä ei ole ollut muuta, kuin samanlaista siveysopetusta, jota 

tässä tarkoitetaan. Äidinkielen opetuksessa taas on luettu mielenjalouteen 

innostavia runoja ja esitetty kertomuksina siitä, miten lankeemus on vienyt 

omatunnon soimauksiin ja miten kiusauksen voittaminen on vahvistanut 

luonnetta.253 

Komitean kuvaama historian siveysopetus kuvasi siis juuri poliittista toimijuutta: 

uhrautumista isänmaan puolesta ja kulttuurin oikeiksi määrittämien tavoitteiden eteen 

ponnistelemista. Se oli isänmaallista lähimmäisten, heikommassa asemassa tai 

kansakunnan puolesta tapahtuvaa toimintaa. Siveysopetuksella pyrittiin siis 

kasvattamaan oppilaita snellmanilaisen eettisyyskäsityksen mukaisesti: ihanteina olivat 

valtion ja kansakunnan parhaaksi suuntautuva toiminta, jonka vastakäsitteitä olivat 

isänmaan petos, pelkuruus ja itsekkyys. Oppilaita kasvatettiin siis toimimaan yhteisesti 

 
252 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 13, 51. 
253 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 104.  
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jaettujen lakien, tapojen ja kulttuuristen käsitysten mukaisesti, yhteisen hyvän 

edistämiseksi. 

Moraalisessa merkityksessään siveellisyyttä määritellään kiinnostavasti siveysopin 

opetussuunnitelmassa, jossa käsitellään yleisemmin komitean käsityksiä etiikasta ja 

moraalista. Komitea katsoi, että siveysopin tuli liikkua yksilöetiikan alalla, sillä se olisi 

lapsia lähinnä ja olisi helppotajuisimmin käsiteltävissä. Yhteiskuntaetiikkaa suositettiin 

kehittyneempien ikäkausien varalle. Opetussuunnitelmassa esitettiin hyvin 

yksinkertaisesti vuosittain käsiteltävät aiheet, joita olivat esimerkiksi säästäväisyys, 

oikeudenmukaisuus, heikkojen suojaaminen, puhtaus ja järjestys, kunnioitus, ahkeruus 

tai ihmisten yhteenkuuluvaisuus. Siveellisyys viittasi tässä yksinomaan sen moraaliseen 

kenttään siis. Tavoite oli opettaa toivottuun ihmisyyteen ja kansalaisuuteen liittyvät 

moraaliset käsitykset, jotka säätelivät heidän toimijuuttaan. Opetuksessa käsiteltäväksi 

määritetyt teemat, kuten puhtaus tai kiusausten karttaminen osoittavat, että 

oppiaineella pyrittiin selventämään yksilöön kohdistuvia velvollisuuksia ja niiden parasta 

mahdollista täyttämistä.254  

Tutkielman uskonnollisuutta käsittelevässä osiossa255 toin esille, että kansan siveellinen 

höltyminen huoletti komiteaa jo sen ensimmäisellä toimikaudella, jolloin uskonnon 

opetuksessa keskeiseksi tavoitteeksi muotoiltiin lasten kasvattaminen 

kristillissiveellisiksi. Uskonnonopetuksen tarkoitus oli kasvattaa uskonnollisesti hartaita 

ja siveellisiä kansalaisia, mikä osoittaa käsitteiden vahvan yhteyden. Kristillissiveellisyys 

ilmensi jo käsitteenä tapaa käsitteistää siveellisyys kristillisyyteen pohjautuvana 

toimijuutena. Koulun tehtäväksi tällaisen mielen juurruttamisen oli muotoillut jo 

Cygnaeus kasvatusajattelussaan. Hänelle kasvatuksen perustan tuli olla uskonto, joka 

eettisen kasvatuksen lisäksi huomioi lapsen tunne-elämän. Kristillissiveellinen luonne 

liittyi Saineen mukaan myös Soinisen kasvatusajattelun laajempiin, tärkeisiin 

yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin, kuten uskonnollisuuteen tai isänmaallisuuteen.256 

 
254 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 106. 
255 Ks. tutkielman luku 3.3.  
256 Saine 2000, 76-78. 
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Kristillissiveellisyys ilmensi komiteamietinnössä siis ideaalia, jossa kristinuskoon 

pohjautuvat käsitykset ja sen toimijuudelle asettamat kulttuuriset säännöt liittyivät 

tiiviisti toisiinsa. Kristinuskon opit ja totuudet osoittivat kansalaisille oikean ja väärän, 

ihanteita elämälle ja ohjeita siitä, miten tulisi toimia. Komitean mukaan kaikilla ihmisillä 

oli myös lähtökohdista huolimatta yhteisiä, eettisiä käsityksiä:  

Kaikilla kunnon ihmisillä ja kansalaisilla on näet ja täytyy olla, huolimatta erilaisesta 

maailmankatsomuksesta, varasto yhteisiä siveellisiä käsitteitä. Kaikki tuomitsevat 

pahaksi murhan, petoksen, varkauden ja valheen. Kaikki hyväksyvät 

oikeudenmukaisuuden ja työn toisen hyväksi, puhumattakaan ahkeruudesta, 

rohkeudesta, tahdonlujuudesta y.m.s. Tämä on yhteiskunnan siveyskäsitteiden ja 

siveellisen elämän yhteinen pääoma, jota ilman se rappeutuu ja hajoaa, ja jonka 

siirtämisestä nousevalle polvelle, riippumatta vanhempien uskonnollisesta 

mielipiteestä, tässä on puhe.257 

Komitean mukaan näitä eettisiä käsityksiä kokoavaa opetusta oli aina annettu koulussa, 

mutta oppisisältöjen esittäminen oli hajanaista uskonnon opetuksen ulkopuolella. Siksi 

siveysopin oppisisältöä haluttiin koota ja järjestää niin, että myös uskonnonopetuksen 

kristillissiveellisen kasvatuksen ulkopuolelle jäävät saisivat osansa moraalikasvatuksesta 

ja kasvaisivat siveellisiksi. Aiemmin mainitsemieni siveysopin yksilöetiikkaan liittyvien 

sisältöjen katsottiin välittyvän kristillisen opin kautta lapsille, jolloin ne piti esittää 

erikseen uskonnonopetuksesta vapautetuille oppilaille. Tämä komitean katsontakanta 

korostaa jälleen sitä seikkaa, että uskonto nähtiin ensisijaisena eettisten käsitysten 

välittäjänä. Siveysopin puolueettomuuden noudattamiseksi opetussuunnitelmassa 

pohdittiin, että opetus saattaisi johtaa oppilaan pohtimaan eri käsitysten alkuperää. 

Tällaisissa tapauksissa komitea kuitenkin katsoi, ettei opetuksessa ollut syytä pohtia 

niiden alkuperää vaan opettaa tosiasiat sellaisinaan. Opetuksen tarkoituksen oli vedota 

välittömään siveelliseen tietoisuuteen, joka komitean mukaan oli kaikilla ihmisillä.258 

Mietinnössä todettiin, että siveysopissa voitiin käsitellä myös uskonnollisia kysymyksiä, 

jos sen opetukseen osallistui lapsia, joiden vanhemmat sitä tahtoivat. Laki myönsi 

vanhemmille oikeuden vaatia niiden käsittelemistä ja koulun oli silloin toimittava niin.259 

 
257 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 103–104. 
258 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 103-104. 
259 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 104–105. 
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Opetuksen tunnustuksettomasta ja puolueettomasta luonteesta huolimatta komitean 

mietinnössä opetuksen ja kristinuskon välille luotiin vahva silta: opetuksessa voitiin 

hyödyntää Raamatun ja kirkonhistorian alalta kertomuksia, kuten muiden ”ihmiskunnan 

opettajien ja hyvätekijäin elämästä ja kirjoituksista” löytyviä opetuksia. Mietinnössä 

mainittiin opetukseen soveltuvia, raamatullisia hahmoja, kertomuksia tai opetuksia, 

jotka eivät olleet komitean mukaan luonteeltaan dogmaattisia ja soveltuivat siksi 

käytettäviksi. SDP oli sisällissodan jälkeen hyväksynyt uuden testamentin etiikan ja 

raamatun historian sisällyttämisen oppisisältöön vaatiessaan uskonnonopetuksen 

korvaamista siveysopilla. Tämä kuvaa osaltaan sitä, että siveellisyyden perustuminen 

kristillisyyteen oli laajalti jaettu näkemys.260  

Kansakoulun tavoitteeksi asetettiin siis hyvin selvästi siveellisen kansalaisen 

kasvattaminen. Sen vastakäsitteitä olivat pelkuruus, isänmaanpetos ja itsekkyys, eli 

siveellisyyden ulkopuolisuutta määritti omahyväinen, yhteisen hyvän vastainen 

toiminta. Mietinnössä ilmenevissä tavoissa hyödyntää siveellisyyden käsitettä erottuvat 

selvästi käsitteen poliittisen toimijuuden ja moraalin merkityskentät. 

Opetussuunnitelmaan vaikutti myös selvästi Soinisen tapa käsitteistää siveellisyys. 

Käsite esiintyy opetussuunnitelmassa useissa yhteyksissä ja kuvaa siten tärkeää 

kasvatuksellista päämäärää.  

4 Kansan identiteetti, toimijuus ja tulevaisuus 

4.1 Opetussuunnitelma identiteettipoliittisena välineenä 

Erittelen seuraavaksi tarkemmin sitä, millaista suomalaiskansallista identiteettiä 

mietinnöllä pyrittiin oppilaissa vahvistamaan ja rakentamaan. Identiteettipoliittisen 

tarkastelun lisäksi erittelen myös opetussuunnitelman kansan toimijuutta ja sen 

tulevaisuutta. Onko näissä sisällöissä eroteltavissa valkoisen Suomen eri juonteita?  

Aiemmassa tutkimuksessa on tuotu ilmi, että opetussuunnitelman kasvatusperiaatteet 

rakentuivat kodin, uskonnon ja isänmaan ympärille. Se pyrki kiinnittämään lapset 

 
260 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 105; Kannisto 2016, 373-374. 
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maaseutuvaltaiseen yhteiskuntaan, jonka elinkeinorakenteessa maataloudella oli 

hallitseva rooli, vaikka samanaikaisesti maaseudulle kehittyi teollisuuskeskuksia.    Olen 

yhtä mieltä näiden aiempien tutkimusten kanssa siitä, että opetussuunnitelman 

määrittelemässä kansallisen identiteetin kansassa korostui vapaa talonpoikaisuus. 

Komitea kuvasi siis tietoisesti suunnitelmassa maaseudun ideaalisena ympäristönä, 

yhteiskunnallisesti aktiivisten tuottajaviljelijöiden tasavaltana, joten tavassa käsitteistää 

talonpoikaisuus oli selviä yhtymäkohtia fennomaanisen talonpoikaiskäsityksen kanssa. 

Sisällissota toi särön kansan kuvaan, joten talonpoikaisen ideologian levittäminen, 

elämäntavan idealisoidun esittämisen kautta, palveli myös kansakunnan 

eheyttämispoliittisia tavoitteita. Lapset pyrittiin kasvattamaan kapitalististen 

luokkaristiriitojen ulkopuolelle sosiaalistamalla heidät talonpoikaiseen ideologiaan ja 

identiteettiin. Maataomistavan väestönosan vahvistaminen kansakoulun välityksellä 

osoittaa kansanopetuksen seuranneen tätä sisällissodan voittaneiden tavoitetta, joka oli 

välttää vuoden 1918 tragedia kasvattamalla kansa sitä jakavien kapitalististen 

ristiriitojen ulkopuolelle.  Mihin kulttuurisiin elementteihin identiteetti liittyi? 

Opetussuunnitelma kytki nähdäkseni suomalaiskansalliseen identiteettiin 

erottamattomina osina kristillisyyden, siveellisyyden ja patriotismin. 

Smithin erittelemät kansallisen identiteetin yhteiset ominaisuudet tulevat selvästi esille 

opetussuunnitelmassa. Talonpoikaisuus esitettiin taloudellissosiaalisena kategoriana 

kansan yhteiseksi joukkokulttuuriksi ja elämäntavaksi, joka oli myös kansakunnan 

sivistyksen ja kulttuurin perusta. Se oli kansaa yhdistävä ja yhdenmukaistava kategoria, 

joka esitettiin lapsille tavoiteltavana ja rakastettavana elämäntapana, jonka jatkaminen 

oli heidän velvollisuutensa. Talonpoikaisuuteen kasvattavien, käytännöllisten 

oppiaineiden tavoite oli myös kohentaa kotitalouksien aineellista elintasoa. Näin 

oppiaineet palvelivat myös kansantalouden tarpeita: valistunut talonpoika, jonka 

kotitalouden työt organisoitiin myös tehokkaammin, kohotti tuottavammalla 

maataloudella valtion ja kansakunnan vaurautta. Tavoitetta tuki myös terveyskasvatus, 

jonka ihanteena oli terveydestään huolehtiva, liikunnallinen ja raitis kansalainen. Opetus 

toisinsi myös erilaisia työn sukupuolittuneita muotoja, jotka esitettiin kansalle 

ominaisina. Talonpoikainen ideaali ja kansallisen identiteetin kansa yhdistettiin siis 

moderneihin kansalaisihanteisiin, kuten keskiluokkaiseen kotitalous- tai 
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perheideologiaan. Opetussuunnitelman tavoittelema kansa ei siis vain vaalinut sen 

perinteistä elämäntapaa, vaan osallistui aktiivisesti sen kehittämiseen ja mukautui 

modernin ajan vaatimuksiin.261  

Suomi esitettiin suomalaisten historiallisena kotimaana, jonka suomalaiset olivat 

asuttaneet. Historian opetussuunnitelma toi esille suomalaisten kultaisen 

menneisyyden: etniseen alkuperään liittyvät myytit, jotka loivat suomalaisista 

ikiaikaisen ethnien opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelman luonnontiedollisten 

aineiden ja historian opetussuunnitelmat osoittavat, että kansanopetuksessa 

tavoitteena oli levittää oppilaille niitä havaintoja, joita nationalistinen historiantutkimus 

ja arkeologia olivat saavuttaneet 1800- ja 1900-lukujen mittaan.  Smithin mukaan mitä 

enemmän väestö jakaa keskenään käsityksen yhteisistä esivanhemmista, historiallisista 

muistoista, kansankulttuurista, historiallisesta kotimaasta tai solidaarisuuden tunteen 

toisiaan kohtaan, niin sitä enemmän se lähestyy etnisen yhteisön, ethnien, 

ideaalityyppiä. Voisi siis arvioida, että kansanopetuksella rakennettiin suomalaista 

ethnietä. Kansanopetuksen voi siten arvioida edistäneen Suomessa hyvin 

ylikorostuneen käsityksen leviämistä yhden kulttuurin suomalaisuudesta 

homogeenisenä, etnisenä yhteisönä. Opetussuunnitelman taustalla vallitsi siis selvästi 

oletus yhteisen historian ja juuret jakavasta kansasta, joka oli homogeeninen yhteisö.  

Mielenkiintoinen yksityiskohta opetussuunnitelmassa on se, että kansallisia 

vähemmistöjä käsiteltiin ainoastaan uskonnonhistorian ja siveysopin osiossa (pl. 

suomenruotsalaiset, joita käsiteltiin esimerkiksi maantiedossa). Siinä opetukseen 

osallistuvien oppilaiden kuvattiin tulevan monenlaisista taustoista: toiset uskonnolliselle 

elämälle ja maailmankäsitykselle vieraina, toiset tunnustukseltaan taas eroavina, kuten 

juutalaiset tai muslimit (muhamettilaiset komitean ilmaisu) sekä kristilliseltä 

vakaumukseltaan eroavat. Kansallinen identiteetti oli siis kansan osalta konstruktiona 

homogeeninen opetussuunnitelmassa.262  

 
261 Ks. kansallisen identiteetin yhteisistä, fundamentaaleista ominaisuuksista Smith 1991, 13-15. 
262 Smith 1991, 19-21; Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 102-103; Ks. ylikorostuneesta 
käsityksestä yhden kulttuurin suomalaisuudesta esimerkiksi Tervonen, Miika: Maahanmuutto ja uudet 
vähemmistöt Suomessa. Teoksessa: Häggman, Kai (toim.): Suomalaisen arjen historia 4: Hyvinvoinnin 
Suomi, Werner Söderström oy, Helsinki, 2008, 264-271. 



   
 

113 
 

Lapset oli tarkoitus kasvattaa patriooteiksi, jotka tiedostivat isänmaan ja kotiseudun 

tarjoamat mahdollisuudet sekä taloudelliset resurssit. Isänmaallisuuskasvatus oli 

opetuksessa läpileikkaava periaate.  Kansalaisen yleissivistykseen kuului maansa ja 

kansansa historian tunteminen. Historia osoitti kansan yhteisten sukujuurten, 

historiallisten muistojen ja hallitsijoiden lisäksi kehityksen kohti vapaussotaa ja 

itsenäistymistä, jotka merkitsivät uuden kappaleen alkua kansakunnan historiassa. 

Oppilaita ohjattiin lukemaan sivistäviä teoksia, jotka herättäisivät heissä 

isänmaanrakkautta. Saman tehtävän täyttivät myös uskonnolliset kertomukset. 

Kotiseutuopetus suunniteltiin opetusainesta yhteen kokoavaksi, tarjoten niin 

historiallista, eläinopillista kuin maantiedollista opetussisältöä, esittämällä niiden 

yhtymäkohdat lasten lähipiirissä. Lapset oli tarkoitus kasvattaa siis topeliaanisesti 

paikallisyhteisön ja heimon kautta osaksi suomalaista kansakuntaa.   

Kristillisyys esitettiin myös kansakuntaa yhdistävänä tekijänä. Suunnitelmassa 

korostettiin luterilaisen kansankirkon asemaa ja uskonnonopetusta oppilaiden 

”mielensuuntaa” muovaavana oppiaineena. Ihanteellinen oppilas kasvoi Raamattua 

lukevaksi, aktiiviseksi seurakunnan jäseneksi, joka toteutti elämässään esivallan ja 

Jumalan tahtoa. Elämän eettiset periaatteet ja toimintatavat käsitteistettiin 

kristillissiveellisen luonteen kautta. Raamatun opetukset osoittivat oikean ja väärän sekä 

hyvän elämän ideaalin. Siveellisyys merkitsi hyvän ja oikean tunnistamisen lisäksi 

uutteraa toimintaa, yhteisen hyvän eteen kodinhoidossa ja lähiympäristössä.  

4.2 Kansan toimijuus 

Rinne pohti opetussuunnitelman demokratiakasvatuksellisia sisältöjä seuraavasti:  

Yllättävää on se, että demokratiakasvatusta ei opetussuunnitelmassa juurikaan 

löydy. Kansalaissodan jäkeisen [sic] ajan olisi olettanut vaativan yhteiskunnallisen 

kontrollin ja sopeuttavan sosialisaation lisäämistä ja tätä kautta jonkinlaisen 

kansanvaltaisen demokratian korostamista. Olisi mielenkiintoista tietää, miksi näin 

ei menetellä. Mahdollisesti kansalaissodan jälkeinen oikeistosuuntaus ei katso 
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kansan olevan kykenevä edes demokratiapohdintoihin. Olivathan kansanvallan ja 

demokratian lähtökohdat vallankumouksellisuudessaan pelottavat.263 

Rinne esitti väitöskirjassaan demokratiakasvatuksen syrjäytymisen syiksi kansalaissodan 

tapahtumien läheisyyttä, yhteiskunnallisten asioiden vierautta lapsille (josta Soininen oli 

huomauttanut komiteassa), luottamusta opettajien isänmaallisuuteen ja 

”oikeahenkisyyteen”, sekä demokratiakasvatuksen vierautta ajalle. Hän myös arvioi 

isänmaallisuuden, kotiseuturakkauden ja siveellisuskonnollisen luonteen käsitteellisesti 

peittäneen sen. Arolan mukaan opetussuunnitelmassa suurten joukkojen poliittinen 

aktivoituminen oli vaikeasti hallittava asia, joka huolestutti aiemmin toteutetun kapinan 

vuoksi.264   

En aiemmin tutkielmassani esittämieni havaintojen pohjalta ole kuitenkaan samaa 

mieltä näiden väitteiden kanssa. Tarkastelen siksi seuraavaksi, millaisia viitteitä 

suunnitelmassa oli kansalaiskasvatuksesta. Millaiseen toimijuuteen järjestöissä, 

julkisissa päätöksentekoelimissä tai kansalaisyhteiskunnassa komitea pyrki oppilaat 

kansalaiskasvatuksella ohjaamaan?   

Komitean tarkoitus oli selventää oppilaille yhtäältä heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksia, 

että lisätä tuntemusta viranomaisten toiminnasta ja kunnallisesta demokratiasta. 

Kotiseutuopissa ja maantiedossa oppilaat tutustuivat yhteiskunnalliseen elämään, 

siveellisyyskasvatus taas rohkaisi heitä eettiseen ja valtiolliseen toimintaan. 

Itsehallinnolliseen toimintaan ohjattiin myös käytännöllisissä aineissa: 

kotipuutarhanhoidossa oppilaiden muodostamat lautakunnat ovat kiintoisa esimerkki 

itsehallinnollisesta toiminnasta opettajan apuna265. Ideaaliin talonpoikaiseen 

elämäntapaan liittyi osallistuminen osuustoimintaan, jota esiteltiin suunnitelmassa 

maanviljelijöiden yhteistoimintamuotona. 

Kansalaiskasvatuksen merkitys korostui jatko-opetuksessa, jota käsiteltiin mietinnössä 

ainoastaan maalaiskansakoulujen osalta. Kaupunkien, kauppaloiden ja taajaväkisten 

 
263 Rinne 1984, 297. 
264 Arola 2007a, 40-41; Rinne 1984, 297-298. 
265 Rinne piti väitöskirjassaan näitä lautakuntia opettajan kontrollin välineinä (ks. Rinne 1984, 297), mutta 
tämä niiden instrumentaalinen luonne ei mielestäni vähennä asian merkitystä siinä, että komitean 
intentio näillä lautakunnilla oli selvästi ohjata tunnollisia oppilaita toimintaan, joka tuki heidän 
kasvamistaan siveellisiksi ja ahkeriksi kansalaisiksi. 
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yhdyskuntain osalta sen oli käsitellyt jatkokoulutuskomitea, jonka mietintö valmistui 

1922. Oppivelvollisuuslain myötä maaseudullakin säädettiin pakollinen kaksivuotinen 

jatko-opetus, jossa käsiteltiin ensimmäisenä vuonna yhteiskuntaoppia ja kirjallisuutta. 

Lukukirjojen lukemisen tavoitteena oli selvästi vahvistaa lasten isänmaallista henkeä, 

kuten olen aiemmin eritellyt tutkielmassa.266 Yhteiskuntaopin opetussisältö asettaa 

myös kyseenalaiseksi Rinteen väitteen siitä, että demokratiakasvatus ei lukeutunut 

opetukseen: 

Yhteiskunnallisten olojen kehittyessä on kuitenkin kansalaisen välttämättömästi 

tunnettava edes jossakin määrin yhteiskunnan rakennetta ja sen elinten toimintaa. 

Se on jokaiselle kansalaiselle tarpeen jo hänen omien yksityisten asioittensa 

hoitamista varten. Mutta vielä tärkeämpää on yhteiskunnalle, että sen jäsenet 

tietoisina kansalaisvelvollisuuksistaan ja harrasten yhteistä hyvää kykenevät 

ottamaan osaa julkisen elämän tehtäviin. Tästä syystä on jatko-opetuksessa annettu 

huomattava sija kansalaistiedon opetukselle.267 

Tarkoitus oli selvästi lisätä tietoisuutta yhteiskunnan jäsenten oikeuksista ja 

velvollisuuksista. Opetussuunnitelmassa käsiteltiin kattavasti niin yhteiskunnallisia 

kiistakysymyksiä, lakeja kuin järjestysmuotoa. Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut saada 

oppilaita arvostelemaan riitakysymyksiä, vaan selostaa heille lakeja ja järjestysmuotoa. 

Yhteiskunnan toimintaa oli tarkoitus käsitellä kattavasti niin kunnallisesti, 

seurakunnallisesti kuin valtiollisesti. Näiden kokonaisuuksien sisältöihin lukeutui 

kunnallisten vaalien ja -valtuuston toiminnan, kansalaisoikeuksien ja velvollisuuksien, ja 

valtion tärkeimpien instituutioiden toiminnan selventäminen. Opetuksessa oli tarkoitus 

käsitellä yhteiskunnallisina kysymyksinä maa-, asunto- työväen-, nais-, raittius- tai 

rauhankysymystä. Kansalaisen velvollisuuksia selvennettiin erilaisten lakien esittelyllä. 

Niitä käsiteltiin kattavasti perhepiiriin ja erityisesti nuoriin kansalaisiin, sekä työntekijään 

tai maanomistajaan liittyneiden lakien osalta. Työntekijä ja laki tai maanomistaja ja laki 

-osiot olivat vaihtoehtoisia toisilleen, joten niiden opettaminen oli oletettavasti 

valinnaista riippuen siitä, olivatko opetukseen osallistuneet maaseudun 

tehdasyhteisöstä kotoisin. Tarkoitus oli myös lisätä havainnollisuutta vierailuilla 

 
266 Jauhiainen 2011, 112-114; Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 277, 286-288; Laukia Jari: 
Tavoitteena sivistynyt kansalainen ja työntekijä. Ammattikoulu Suomessa 1899-1987. Helsingin yliopisto, 
Helsinki, 2013, 154-155. 
267 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 290-291. 
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paikallisiin kohteisiin, tarkastelemalla asetuksia ja hyödyntämällä tilastollisia 

esityksiä.268 

Rinteen pohdinta on mielestäni oikeassa siinä, että isänmaallisuus, kotiseutuopetus ja 

siveellisyys kattoivat demokratiakasvatuksellisia tavoitteita suunnitelmassa. Ne liittyvät 

mielestäni erottamattomasti kansalaiskasvatukseen, jonka osana yhteiskuntaoppiin 

sisältyi selvää demokratiakasvatusta. Pyrkimys oli saattaa oppilaat tietoisiksi 

oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, hallitusmuodosta sekä edustuksellisen demokratian 

toiminnasta. Yhteiskunnan toiminnan kannalta komitea katsoi tärkeäksi saada oppilaat 

toimimaan aktiivisina julkisessa elämässä. Siksi myöskään Arolan väite suurten 

joukkojen poliittisen aktivoitumisen vaikeasta hallittavuudesta ei päde. 

Opetussuunnitelma vaikuttaisi edustavan kansalaiskasvatuksensa tavoitteilta 

sisällissodan jälkeistä keskustapolitiikkaa: se ei sisällä oikeistolaista epäluuloa 

demokraattisuutta ja kansanvaltaista politiikkaa kohtaan. Kansalaiskasvatuksen 

tavoitteiden ja intentioiden takaa paljastuu pikemminkin pyrkimys tukea 

parlamentaarista tasavaltaa ja sen kautta tapahtuvaa erilaisten tahtotilojen ja 

pyrkimysten ilmaisuja. Siten se vastaa Kettusen määrittelemää keskustaporvarillista 

konseptiota sisällissodan jälkeisistä poliittisista ja ideologisista tendensseistä. 

Tasavaltalaista yhteiskuntajärjestystä tukeva kansalaiskasvatus ohjasi selvästi 

aktiiviseen yhteiskunnalliseen toimijuuteen, jonka tarkoitukseksi määriteltiin yhteisen 

hyvän edistäminen.269  

4.3 Millaista tulevaisuutta varten lapsia koulutettiin? 

Pohdin seuraavaksi hieman tarkemmin opetussuunnitelman tulevaisuusperspektiiviä, 

sillä siitä on kiinnostavaa koettaa erottaa valkoisen Suomen eri juonteiden piirteitä. 

Siirosen mukaan valkoisuuden menneisyyskuvan muodostuminen vaati aikaa ja sen 

rinnalle kehittyi sen ideologinen ydin: tulkinta vihollisuudesta ja itsenäisyyttä vaanivista 

uhista. Sen tulevaisuushorisontissa Suomen ja kansan selviäminen sidottiin sosialismin 

vastustamiseen. Tämä johti vastakkaisuuksia rakentaneeseen diskurssiin valkoisista ja 

 
268 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 290-292. 
269 Kettunen 1986, 233-235. 
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sen vihollisista, joka oli valkoiselle Suomelle todellinen ja toimintaa ohjaava. Uhan 

muodostivat punaisten puolella taistelleet ja kommunistiseen toimintaan osallistuvat. 

Valtion syntyprosessin rinnalla tärkeä kehitys oli Neuvostoliiton syntyminen, jonka 

edustama kommunismi oli suuri uhka.270  

Soinisen edustaman edistyspuolueen tulevaisuushorisontti koostui eri elementeistä. 

Karimäen mukaan edistyspuolue perustettiin toteuttamaan eheytyspolitiikan, jonka 

eetos sillä oli vahva. Puolue asennoitui keskustaan, ryhmäetujen sovittelijaksi. Se siis 

tunnusti yhteiskunnalliset ristiriidat ja pyrki sovittelemaan niitä politiikan avulla, 

pyrkimyksenä saada sitoutettua hävinnyt osapuoli osaksi yhteiskuntaa. 

Edistyspuoluelaiset omaksuivat näkemyksen punaisista harhaan johdettuina 

kansajoukkoina, joita bolsevikit olivat kiihottaneet kapinaan ja raakuuksiin. Puolueen 

kansakunnan tulevaisuushorisontissa korostuivat kansanvalta, laillisuus, edistys ja 

eheytyminen.271 

Arola on tarkastellut opetussuunnitelman menneisyys-, nykyisyys- ja 

tulevaisuusperspektiivejä. Hänen tulkintansa mukaan nykyhetki liittyi 

opetussuunnitelmassa pääasiassa kodin piiriin: oppilaista pyrittiin kasvattamaan 

rehellisiä ja isänmaallisia kansalaisia, jotka tekivät työtä kodin ja isänmaan puolesta. 

Maataloudesta luotiin ”ihannoiva” kuva ja kaupunkilainen elämäntapa oli marginaalissa. 

Maatalouden ihannoinnin selittää hänen mukaansa se, että sillä pyrittiin pitämään 

nuoret agraarisen tuotantotavan piirissä sen sijaan, että he olisivat muuttaneet 

kaupunkeihin pois ”isiensä työn” parista. Koulutyötä rakennettiin hänen mukaansa 

menneisyyden varaan, sillä opetussuunnitelmassa ei avoimesti viitattu tulevaisuuteen, 

vaan kaikki merkittävä oli tapahtunut nykyhetkessä tai menneisyydessä. Tämä ilmeni 

esimerkiksi ”isien perinnön” muodossa, jota tuli tulevaisuudessa säilyttää.272 

Olen tästä Arolan kanssa eri mieltä. Mielestäni opetussuunnitelmassa ei ole kyse 

pelkästään ”isien perinnön” vaalimisesta, vaan siinä on tunnistettavissa myös 

edistyksellinen tulevaisuusorientaatio. Käytännölliseen elämään valmentaneet 

 
270 Siironen 2012, 62-63. 
271 Karimäki 2016, 45-47. 
272 Arola 2007a, 26-27, 38-41. 
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oppiaineet osoittavat, että komitean pyrkimys oli kasvattaa valistuneita lapsia osana 

maatalouden valistustoiminnan järjestöjen muodostamaa verkostoa. Lapset toisivat 

koteihinsa uusia maanviljelyyn ja karjankasvatukseen liittyviä ajatuksia sekä jatkaisivat 

entistä etevämpinä maatalouden harjoittamista aikuisiällä.  

Komitean tulevaisuudenodotus oli myös selvästi, että Suomen maaseutu yhä enenevissä 

määrin pientilavaltaistuisi ja maalaisväestö talonpoikaistuisi.  Opetussuunnitelmaa 

valmisteltiin siis maalaiskouluille, joiden oppilaista yhä suuremman osan ennakoitiin 

kuuluvan maataomistavaan luokkaan, joka elätti itsensä perinteisillä elinkeinoilla. 1920-

luvun maatalouspoliittisia tavoitteita ja niiden kytkeytymistä kansakunnan 

eheyttämiseen talonpoikaisen ideologian kautta olen tarkastellut aiemmin 

tutkielmassani273.  Talonpoikaista elämäntapaan ei myöskään esitetty ainoastaan 

perinteisenä, vaalittavana asiatilana, josta tulevaisuus riippui. Maatalous ja 

perinteikkäät elinkeinot eivät komitean ajattelussa olleet yhteen sovittamattomia 

modernisaation kanssa: 

Edistys ei vain teollisuuden, liikenteen ja metsätalouden, vaan myöskin 

yhteiskunnallisen elämän ja henkisen työskentelyn alalla on tarkoitettu puheeksi 

otettavaksi, mikäli se on katsottu kansakouluasteelle soveltuvaksi.274  

Komitean ajattelussa edistys käsitteistetiin siis laajempana ilmiönä. Se oli 

yhteiskunnassa elämää ja työskentelyä läpileikkaavaa, jolloin modernisaatio ja 

maaseutu eivät siis olleet toisiaan poissulkevia. Komitea esitti maalaiselämän edustavan 

kulttuurisesti ja elinkeinollisesti sitä, mitä kansan oli tarkoitus jatkossakin vaalia ja 

edistää. Komitean maalaiselämään liittyviä tulevaisuudenodotuksia kuvaa seuraava 

katkelma opetussuunnitelmasta osuvasti:  

Terveen kansanelämän ja yhteiskunnallisen kehityksen nimessä täytyy pitää 

suotavana, että tämä maalaiselämän ihannoiminen ei myöhemminkään häviä, ja 

nimenomaan tulisi maalaiskoulun ottaa tehtäväkseen rakkauden kasvattaminen 

tähän elintapaan ja elämäntyöhön, joka on ainakin meidän maassamme luonnollisin 

 
273 Tutkielman luvussa 3.2.2. on kuvattu tarkemmin tätä ideologista kamppailua maaseudun tilattomaan 
väestöön ja entisten vuokraviljelijöiden identiteetistä. Nähdäkseni nämä talonpoikaisen kansan 
kasvattamisen tavoitteet liittyvät olennaisesti opetussuunnitelman tulevaisuusperspektiiviin: 
taitavammiksi talonpojiksi kasvattamalla kansakunnasta tulisi yhtenäisempi ja vauraampi. 
274 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 52. 
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ja jolla yleensä lopulta ei lepää vaan aineellinen toimeentulo, vaan myös kaikki 

henkinen kulttuuri ja jonka yhä lisääntyvää halveksumista maalaisväestössäkin 

isänmaanystävä on huolestuneena katsellut.275 

Komitealle yhteiskunnallisen kehityksen ja terveen kansanelämän tae oli perinteisiin 

elinkeinoihinsa sitoutunut maalaisväestö, joka oli kuitenkin myös moderni. Koulutuksen 

välityksellä lasten rakkauden vahvistaminen heitä ympäröiviin elinkeinoihin ja -tapoihin 

toteutti komitean mukaan myös ”maalle luonnollisinta” tapaa. Komitea siis naturalisoi 

ja ikiaikaisti talonpoikaisuuteen liittyviä ihanteita, jotka mitä suuremmissa määrin 

edustivat myös tulevaisuutta. Komitealle maaseudun perinteinen elämäntapa oli 

suomalaiskansallisen kulttuurin lähteenä arvokas ja säilyttämisen arvoinen. Komitea 

oikeutti sen vaalimisen esittämällä sen uhanalaisena. Selvä kytkös fennomaaniseen 

talonpoikaisihanteeseen ei kuitenkaan merkitse, että talonpoikaisuus olisi liittynyt vain 

perinteiden vaalimiseen. Opetussuunnitelmassa on vahva valistuksellinen painotus ja 

pyrkimys juurruttaa moderneja kansalaisihanteita maalaislapsiin. Samoin edistyksen 

läpileikkaava luonne merkitsee, että talonpoikaisuuteen liitettiin traditionaalisuuden 

lisäksi moderneja ihanteita. Siten opetussuunnitelmakomitean 

tulevaisuudenodotuksessa kotiseutuun ja traditionaaliseen elämäntapaan sitoutunut 

kansa ei ainoastaan jatkanut isiensä työtä, vaan teki sen paremmin ja itseään jatkuvasti 

kehittäen.276  

Arola myös sivuuttaa tulevaisuusperspektiivissä kysymyksen kansakunnan 

eheytymisestä. Kansan toimijuutta käsitelleessä luvussa esitettyjen havaintojen pohjalta 

on perusteltua olettaa, että komitean tulevaisuushorisontissa kansakunnan eheytymistä 

edistäisivät talonpoikainen ideologia ja tasavaltainen hallitusmuoto. Jälkimmäinen salli 

kansalaisten mielipiteenilmaisut ja intressien edistämisen. Aktiiviseen, 

yhteiskunnalliseen toimijuuteen ja siveellisyyteen ankkuroituva kansalaisihanne puhuu 

puolestaan. Komitea halusi tietoisesti esittää yhden kansan, joka tulevaisuudessa toimisi 

aktiivisesti yhteisen hyvänsä edistämiseksi.  

 
275 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1925, 50. 
276 Talonpoikaista ideologiaa olen käsitellyt tarkemmin tutkielman luvussa 3.2.2. 
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Puutteellisen arkistoaineiston vuoksi on toki vaikeaa arvioida, millaisia tuntoja komitean 

jäsenillä (muilla kuin Soinisella siis) oli sisällissodan jälkeen. Sanomalehtiaineistojen 

valossa voi kuitenkin arvioida, että Soininen ei ollut komiteassa eheytyspolitiikkaa 

koskeneiden ajatustensa kanssa yksin. Jaakko Laurila käsitteli vuonna 1919 sisällissotaa 

seurauksena järjen ja sydämen sivistyksen puutteesta:  

Itsenäisen valtion yhteiskuntajärjestys asettaa kansalaisilleen suuria vaatimuksia. 

Ainoastaan se kansa, joka omaa todellista sivistystä, voi käyttää vapaan 

yhteiskuntamuodon tarjoamia monellaisia etuja oikealla tavalla hyväkseen. Jos sitä 

vastoin kansalta puuttuu järjen ja sydämen sivistystä, on silloin olemassa suuri vaara, 

että yhteiskuntajärjestys tuottaa sille luulotellun onnen asemasta pelkkää 

onnettomuutta. Tästä valitettavasti on olemassa surullisia kokemuksia aivan 

nykyiseltäkin ajalta, sekä meillä että muualla.277 

Opetussuunnitelman laati sisällissodan voittanut osapuoli ja se edusti tavoitteiltaan 

selvästi sodan jälkeistä keskustaporvarillista konseptiota. Karimäen erittelemistä 

edistyspuolueen tulevaisuushorisontin elementeistä moni käy yksiin 

opetussuunnitelman sisällön kanssa. Tämän perusteella on perustelua väittää, että 

mietintöön välittyivät Soinisen edistyspuoluelaiset edesottamukset sellaisinaan. Niihin 

puuttumatta jättäminen myös osoittaa, että komitea hyväksyi ne. Kansakoulun ja 

kansallista eheytymistä haittaavien, radikaalimpien sisällissodan voittajien tulkintojen 

välille rakennettiin tietoisesti etäisyyttä, sillä oppivelvollisuuskoulu haluttiin tehdä 

sellaiseksi, että punaiset uskaltaisivat lähettää lapsensa sinne. Oletan siksi, että 

opetussuunnitelmakomitea pitäytyi esimerkiksi lisäämästä suojeluskunnan tai Lotta 

Svärd -järjestön paikallisiin osastoihin tutustumista kotiseutu- tai yhteiskuntaopissa. 

Opetussuunnitelma pidettiin selvästi sisällöltään erillään valkoisuuden militaristisista 

tulkinnoista. Komitean työskentelyssä ei tule myöskään kielikysymys esille. 

Suunnitelmassa ei ole aitosuomalaisia tulkintoja kansalliskulttuurista tai ruotsin kielen 

asemasta. Komitea ei siis selvästi hahmottanut ristiriitaa suomen ja ruotsin kielen välillä. 

Tämän puolesta puhuu Takolanderin valvoma kokeilu Tammisaaressa ja mietinnön 

kääntäminen ruotsiksi. Asiaan saattoi myös vaikuttaa Soinisen myötämielinen 

 
277 Laurila, Jaakko: Mitä voitaisiin nykyhetkellä tehdä maaseudun puutteellisen alkuopetuksen 
parantamiseksi. Alkuopetus, nro 13, 15.07.1919, 89. 
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suhtautuminen ruotsinkielisten itsehallinnollisia pyrkimyksiä kohtaan. Voipion mukaan 

hänen asenteensa kielikysymyksessä oli maltillinen.278  

Valkoisuuden radikaalimpien tulkintojen poissaolon lisäksi komitea tukeutui selvästi 

talonpoikaiseen ideologiaan ja pyrki sillä vahvistamaan lasten talonpoikaista 

identiteettiä, työväenluokan kustannuksella. Tarkoitus oli täten heikentää 

työväenliikettä, jonka kannatus urbaanin ja agraarisen proletariaatin liittona pohjautui 

vahvasti myös maaseutuväestön varaan. Komitean tulevaisuudenodotus oli siis rakentaa 

kansanopetuksella Suomesta pienviljelykseen tukeutuvan, talonpoikainen tasavalta. 

Edellä esitetyn perusteella on siis selvää, että opetussuunnitelman tulevaisuushorisontti 

jakoi edistyspuoluelaisen odotuksen kansanvaltaisesta, laillisesta, edistyksellistä ja 

eheästä kansakunnasta. 

4.4 Pohdintaa 

Opetussuunnitelman ideologian tarkastelu paljastaa, että mietintö ankkuroitui vahvasti 

osaksi Mikael Soinisen kasvatus- ja eheytyspoliittisia ajatuksia. Lopullista 

komiteamietintöä on siis syytä tarkastella juuri Soinisen tuotoksena. Komitea toki 

keskusteli ensimmäisellä kaudellaan kattavasti oppisisällöistä ja opetuksen tavoitteista, 

mutta sisällissodan jälkeen yläkansakoulun ja jatko-opetuksen osalta suunnitelman 

viimeistelystä vastasi Soininen yksinään, eikä mikään viittaisi siihen, että komitea olisi 

korjannut hänen tuotostaan. Komitea hyväksyi siis hänen suunnitelmansa ja 

opetussuunnitelmaa tulisi arvioida ja tarkastella juuri suhteessa Soinisen kasvatus- ja 

yhteiskuntapoliittisiin näkemyksiin.  Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma osoittaa 

selvästi ne periaatteet, joiden pohjalta komitea ja Soininen halusivat uudistaa 

kansakoulua. Se tarjoaa hyvän kurkistusikkunan heidän näkemyksiensä ja pyrkimystensä 

arvioimiseksi siitä, miten kansanopetuksen rooli hahmotettiin kansakunnan 

eheyttämisessä, oppilaiden suomalaiskansallisen identiteetin vahvistamisessa ja 

talonpoikaisen kansan rakentamisessa.  

 
278 Voipio 1944, 542-544, 553-554.  
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Tutkielman kysymyksenasettelulla ja tutkimusaineistoilla ei voi kuitenkaan tehdä 

tarkkoja johtopäätöksiä siitä, millaista kansakuntaa mietinnöllä rakennettiin sotien 

välisenä aikana. Mietintö ei ollut opetussuunnitelma siinä merkityksessä kuin 

ymmärrämme sen nykyään, vaan paremminkin kasvatusopillinen opaskirja, jonka 

valmistelua ja julkaisua seurattiin aktiivisesti. Se lähetettiin kansakoulujen 

opettajakirjastoihin, ja kouluhallitus kehotti ottamaan sen huomioon opetustyön 

suunnittelussa. Sillä oli siis merkitystä kansanopetuksen järjestämissä sotien välisenä 

aikana, mutta millainen toimeenpanemisen ohjenuora se todella oli - siihen kykenee 

vastaamaan parhaiten mikrohistoriallinen tutkimus.  

Jatkotutkimuksessa olisi kiinnostavaa suunnata katse tarkemmin siihen, kuinka sitä 

paikallisella tasolla noudatettiin opetustoimessa ja millaisia ristiriitatilanteita se 

mahdollisesti synnytti. Kuinka ensinnäkin suunnitelmaa käsiteltiin sotien välisenä aikana 

opettajakoulutuksessa, miten opettajia ohjeistettiin hyödyntämään sitä opetustyön 

suunnittelussa? Miten se vaikutti oppikirjojen sisältöön ja kuinka kouluhallitus valvoi 

niiden laadinnassa suunnitelman noudattamista?  Vastasivatko paikallistasolla 

opetukselliset pyrkimykset niitä, mihin komitea pyrki? Mietinnön ja valkoisen Suomen 

juonteiden kohtaamiseen tarjoavat erityisesti ristiriitatilanteet loputtomasti 

mahdollisuuksia jatkoa ajatellen. Noudatettiinko historian opetuksessa ”rauhallisen 

kehityksen” painotuksia oikeistoaktiivin opettajan tunnilla, millaisiin ratkaisuihin 

opettajat ja kansakoulun johtokunnat taas turvautuivat kommunistien poliittisesti 

hallitsemilla alueilla?  Kuinka opetussuunnitelmaa sovellettiin maaseudun 

teollisuuspaikkakunnilla, edettiinkö terveyskasvatuksessa sittenkään terveydelliset 

seikat, vai sotilaskuntoon valmentaminen edellä? 
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