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1. Johdanto  

 
Katsomusaineiden eli uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus on herättänyt yhteiskunnallista 

keskustelua viime vuosien aikana niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Keskustelun aiheina ovat 

olleet erityisesti opetuksen sisältö ja toteuttamistapa. (Himanen 2015, 141.) Keskustelua on käyty 

myös opetuksen haasteista, kulttuurisista kysymyksistä sekä uskonnon roolista koulun juhlissa (Ubani 

2013, 11). Suomessa uskonnon opetusta järjestetään sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan 

enemmistö oppilaista kuuluu. Käytännössä siis evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat 

osallistuvat automaattisesti sen mukaiseen opetukseen. Muihin uskontokuntiin kuuluville ja 

uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille järjestetään oman katsomuksen mukaista opetusta kolmen 

oppilaan vähimmäismäärän täyttyessä, mutta heilläkin on halutessaan mahdollisuus osallistua 

enemmistön mukaiseen uskonnon opetukseen. (Mikkola 2017, 13.) Euroopan maissa uskonnon 

opetusta järjestetään monin eri tavoin. Esimerkiksi Ruotsissa opetus on järjestetty kaikille oppilaille 

yhteisenä, objektiivisena uskontotietona jo 1960-luvulta alkaen (Ubani 2013, 62). 

 

Myös Suomessa on pohdittu kysymystä siitä, tulisiko kouluissa siirtyä yhteiseen uskonto- tai 

katsomustietoon nykyisen opetusmallin sijaan. Esimerkiksi vuosina 2015–2016 oli vireillä 

kansalaisaloite yhteisen katsomusaineen puolesta, mutta se ei ehtinyt kerätä tarpeeksi ääniä 

edetäkseen eduskunnan käsittelyyn asti (Katsomusaloite 2021). Keskenään erilaisten oppiaineiden 

yhdistäminen on moniulotteinen kysymys, joka herättää mielipiteitä laidasta laitaan. Se on myös 

haastava prosessi, joka vaatii onnistuakseen paljon tutkimusta. Esimerkiksi Katsomusaineiden 

didaktiikan tutkimusryhmä tutkii kysymyksiä, jotka liittyvät integroituun katsomusopetukseen, 

katsomukselliseen moninaisuuteen, ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen (Katsomusaineiden 

didaktiikan tutkimusryhmä 2021). Vaikka yhteiseen oppiaineeseen ei ainakaan toistaiseksi ole siirrytty, 

on katsomusaineita opetettu osittain yhteisesti esimerkiksi Helsingin Kulosaaren yhteiskoulussa. 

”Kulosaaren malli” onkin herättänyt laajaa mediahuomiota ja lisännyt keskustelua yhteisopetuksen 

mahdollisuuksista ja haasteista. (Käpylehto 2015, 128.) 

 

Katsomusaineiden opetusmallin uudistaminen on noussut julkiseen keskusteluun, kun yhteiskunta on 

moninaistunut globalisaation ja lisääntyneen maahanmuuton myötä. 1990-luvulla voimistunut 

muuttoliike on tehnyt uskonnollisesti melko yhtenäisestä Suomesta monikulttuurisen maan, jossa eri 

uskonnot ja katsomukset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa (ks. esim. Taira 2015, 33; Kirkon 

tutkimuskeskus 2020, 65). Muutos näkyy myös katsomusaineiden opetuksessa: erityisesti islamin ja 
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elämänkatsomustiedon opetus on lisääntynyt 2010-luvulla siinä missä evankelisluterilaisen uskonnon 

opetus on vähentynyt tasaisesti (Opetushallinnon tilastopalvelu 2021).  

 

Monikulttuuristumisen ohella suomalainen yhteiskunta on myös maallistunut ja uskonnottomien 

määrä lisääntynyt (Sakaranaho & Salmenkivi 2009, 450; Kirkon tutkimuskeskus 2020, 50). 

Kansalaiskeskustelussa onkin joskus pohdittu kysymystä siitä, onko uskontoa ylipäänsä tarpeellista 

opettaa yhteiskunnan ylläpitämässä koululaitoksessa vai pitäisikö sen opettaminen jättää 

seurakuntien ja kotien vastuulle. Tällainen näkemys ei kuitenkaan ole saavuttanut suurta suosiota, 

vaan uskontoa on pidetty merkittävänä oppiaineena. (ks. esim. Räsänen 2006, 7, 101.) Ajatus 

uskonnon opetuksen tehtävästä on sen sijaan selkeästi muuttunut vuosikymmenten saatossa, eikä 

opetus tähtää enää uskonnollisen vakaumuksen muodostamiseen vaan ennemminkin yleissivistykseen 

ja vuorovaikutustaitoihin (Kallioniemi, Kuusisto & Ubani 2017, 37–38).  

 

Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan katsomusaineiden opetusta koskevaa keskustelua Helsingin 

Sanomissa. Katsomusopetusta koskevia näkökulmia on tutkittu paljon esimerkiksi haastattelemalla 

opettajia ja opiskelijoita, mutta aiheeseen liittyvä mediakeskustelu on jäänyt vähemmälle huomiolle. 

Tämä vaikutti aiheen ja aineiston valintaan sen ajankohtaisuuden, yhteiskunnallisen merkityksen ja 

oman mielenkiinnon ohella. Kuten Taira (2018, 2, 5) kirjoittaa, media ei ole ainoastaan areena, jossa 

keskustelua käydään: se myös nostaa esiin puheenaiheita ja ohjailee keskustelua haluamiinsa suuntiin. 

Tästä syystä on tärkeää huomioida median vaikutusvalta myös katsomusopetusta koskevan 

yhteiskunnallisen keskustelun muotoutumisessa. 

 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten Helsingin Sanomissa keskustellaan katsomusaineiden 

opetuksesta: minkälaisia näkökulmia aineistossa esitetään, miten niitä perustellaan ja ketkä ovat 

äänessä. Tutkielman aineisto muodostuu Helsingin Sanomien verkkoarkistossa vuosina 2012–2020 

julkaistuista uutisartikkeleista, mielipidekirjoituksista, pääkirjoituksista ja kolumneista. Kyseessä on 

laadullinen tutkimus, jonka metodina on teoriaohjaava sisällönanalyysi.  
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2. Katsomusaineiden opetus  

 

2.1 Uskonnon opetuksen historiaa 

 

Suomalaisella uskonnon opetuksella on takanaan useiden vuosisatojen aikana muotoutunut traditio, 

joka vaikuttaa yhä uskontoon oppiaineena sekä siihen liittyvään keskusteluun. Opetuksen juuret 

ulottuvat reformaatiota edeltävään aikaan: roomalaiskatolisen kirkon antama säännöllinen uskonnon 

opetus alkoi Turun katedraalikoulussa tiettävästi jo 1200-luvun lopulla. Suomessa, kuten muissakin 

Pohjoismaissa, uskonnon opetus ja koko koululaitos ovat kuitenkin kehittyneet pitkälti 

evankelisluterilaisen kirkon toiminnan pohjalta. Kirkko huolehti opetuksesta aina 1860-luvulle asti, 

kunnes vuonna 1866 perustettiin yhteiskunnan ylläpitämä kansakoulu. (Kallioniemi 2005, 12–13.) 

 

Vaikka kansakoulu rakentui kristillisen maailmankatsomuksen varaan, sen syntymisen taustalla vaikutti 

näkemys, jonka mukaan kirkon katekismukseen pohjautuva kansanopetus ei ollut sinällään riittävää. 

Muutos oli kuitenkin hidasta, eikä se heikentänyt kirkon vaikutusvaltaa opetuksen järjestämisessä. 

Kirkko jatkoikin alkuopetuksen antamista useiden vuosikymmenten ajan erityisesti maaseudulla, sillä 

velvoite kansakoulujen perustamiseen koski aluksi vain kaupunkeja. Jo aikaisemmin perustettu 

oppikoululaitos säilyi kansakoulun ohella, ja yhdessä niistä muodostui rinnakkaiskoulujärjestelmä. 

(Kallioniemi 2005, 13.)  

 

Jo 1900-luvun alussa keskusteltiin paljon uskonnonvapaudesta sekä uskonnon opetuksen tehtävästä 

kansakoululaitoksessa. Osa väestöstä vastusti koulun uskonnon opetusta, mikä liittyi laajempaan 

kritiikkiin koskien kirkon ja valtion läheisiä suhteita. Esimerkiksi Forssan ohjelmassa vuodelta 1903 

sosialidemokraattinen puolue vaati uskonnon opetuksen lakkauttamista sekä uskonnon julistamista 

yksityisasiaksi. Vuonna 1919 valtio määrittyi uskonnollisesti neutraaliksi eikä enää virallisesti 

tunnustanut evankelisluterilaisen kirkon asemaa. Suomen ensimmäinen uskonnonvapauslaki 

hyväksyttiin vuonna 1922, ja se astui voimaan seuraavana vuonna. Laki merkitsi sitä, että 

evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattomilla oppilailla oli oikeus vapautukseen uskonnon 

opetuksesta. Kirkon ja valtion välinen side pysyi kuitenkin erityisen vahvana lainsäädännöllisistä 

muutoksista huolimatta. (Kallioniemi 2005, 14; Ubani 2013, 56–57.)  

 

Uskonnonvapauslaki ei määritellyt tarkemmin uskonnon opetuksen luonnetta, vaan se määrättiin 

vuoden 1923 kansakoululaissa. Sen yhteydessä kiisteltiin uskonnon opetuksen ja eettisen kasvatuksen 

välisestä suhteesta. Keskeinen kysymys oli, tulisiko uskonnon opetuksen ohella opettaa kaikille 
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yhteistä siveysoppia. Uuden oppiaineen kannattajien mukaan eri uskontojen edustajilla oli yhteisiä 

siveellisiä käsitteitä, joiden omaksuminen edistäisi uskontokuntien välistä ymmärrystä ja harmoniaa. 

Kirkko puolestaan näki erillisen oppiaineen uhkaavan evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen 

asemaa. (Kallioniemi 2005, 14–15.) Eräänlaisena kompromissiratkaisuna perustettiin uskonnon 

opetuksesta vapautetuille oppilaille tarkoitettu uusi oppiaine, uskontojen historia ja siveysoppi. 

Kyseistä oppiainetta on kuitenkin luonnehdittu tietynlaiseksi johdannoksi kristinuskoon. (Ubani 2013, 

58.) 

 

Vuoden 1923 kansakoululain mukaan koulun uskonnon opetuksen tuli olla tunnustuksellista. 

Kansakoulun uskonnon opetus oli sitoutunut oppilaiden enemmistön edustamaan uskontokuntaan, 

käytännössä siis evankelisluterilaiseen kirkkoon ja sen mukaiseen tunnustukseen. Mikäli oppilas ei 

ollut kyseisen uskonnollisen yhdyskunnan jäsen, hänet voitiin vapauttaa uskonnon opetuksesta. Jos 

samassa koulussa oli vähintään 20 enemmistön edustamaan uskontokuntaan kuulumatonta oppilasta, 

heille tuli vanhempien pyynnöstä antaa oman uskonnon mukaista opetusta. (Kallioniemi 2005, 15.) 

Käytännössä tämä ehto täyttyi Mikkolan (2017, 15) mukaan vain harvoin, ja vähemmistöuskontojen 

osalta opetusta järjestettiin lähinnä ortodokseille. Monet vähemmistöuskontojen edustajat 

osallistuivatkin evankelisluterilaiseen opetukseen, vaikka heillä olisikin ollut oikeus vapautukseen 

uskonnon opetuksesta. Uskonnon opetuksesta vapautetuille oppilaille tuli opettaa aiemmin mainittua 

uskontojen historiaa ja siveysoppia. Uuteen oppiaineeseen osallistui kuitenkin vain pieni osa 

oppilaista, jotka olisivat olleet siihen oikeutettuja. (Mikkola 2017, 15.)  

 

Kansakoululaissa vuonna 1923 asetetut määräykset eivät koskeneet oppikoulua, jossa pääsääntöisesti 

noudatettiin edelleen 1870-luvulla muotoiltua koulujärjestystä. Kuten kansakoulussa, myös 

oppikoulussa uskonnon opetus oli evankelisluterilaisen tunnustuksen mukaista, mutta uskontokuntiin 

kuulumattomille ei opetettu mitään vaihtoehtoista oppiainetta. Evankelisluterilaiseen kirkkoon 

kuulumattomat oppilaat vapautettiin kokonaan uskonnon opetuksesta, ja vähemmistöuskontojen 

osalta ainoastaan ortodoksit saivat oman uskontokunnan mukaista opetusta. (Kallioniemi 2005, 15.) 

 

Uskonnon opetus oli pitkän aikaa samankaltaista kuin kirkon kasteopetus – tavoitteena oli, että lapset 

omaksuvat kristillisen uskon ja osallistuvat aktiivisesti seurakuntatyöhön (Kallioniemi 2005, 15). 1960- 

ja 1970-luvuilla uskonnon opetus alkoi kuitenkin erkaantua kasteopetuksesta, kun peruskoulu-

uudistuksen myötä uskonnon opetuksen luonteesta alettiin taas keskustella kiivaasti. Jo peruskoulun 

alkuajoista lähtien keskeisenä kasvatustavoitteena oli uskonnollisia ja eettisiä arvoja kunnioittava, 

sivistynyt kulttuuri-ihminen. Uskonnon opetus ei sisältänyt enää katekismukseen pohjautuvaa 

oppiainesta, vaan opetuksen tavoitteena oli tarjota valmiuksia erilaisten maailmankatsomusten 
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arvostamiseen. Uskonnon opetus oli kuitenkin yhä tunnustuksellista, minkä katsottiin olevan 

ristiriidassa edellä mainittujen tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi joukko kasvatustieteilijöitä kritisoi 

tunnustuksellista opetusta ja esitti vuonna 1967 vetoomuksen, jonka mukaan uskonnon opetus olisi 

jätettävä uskonnollisten yhdyskuntien vastuulle. Vaihtoehdoksi tarjottiin kaikille yhteistä, objektiivista 

uskontojen historiaa ja siveysoppia, jota oli ehdotettu jo aikaisemminkin 1920- ja 1940-luvuilla. 

Suomessa tiedostettiin myös muualla Euroopassa tapahtuneet muutokset uskonnon opetuksessa1. 

Keskustelusta huolimatta Suomessa pitäydyttiin tunnustuksellisen uskonnon opetuksen antamisessa. 

Tosin tunnustuksellisuus ei enää viitannut opetuksen dogmaattiseen oikeaoppisuuteen, vaan 

ennemminkin oppilaan kokonaispersoonallisuuden tukemiseen uskonnon opetuksen avulla. (Ubani 

2013, 61–64.)  

 

Elämänkatsomustieto oppiaineena perustettiin vuonna 1985. Oppiaineen kehittymisen taustalla 

vaikuttivat YK:n ihmisoikeuksien julistus, sekulaari humanismi sekä filosofia. Elämänkatsomustiedon 

edeltäjänä voidaan pitää jo aiemmin mainittua uskontojen historiaa ja siveysoppia, jolla tosin oli 

uskonnollinen viitekehys toisin kuin elämänkatsomustiedolla. (Mikkola 2017, 15.) 1990-luvulla 

peruskoulun uskonnon opetuksen keskeisimpänä kasvatustavoitteena oli monipuolinen uskonnollinen 

ja katsomuksellinen yleissivistys. Erityisesti pääkaupunkiseudulla alettiin tiedostaa maahanmuuton ja 

katsomuksellisen moninaisuuden tuomat haasteet uskonnon opetukselle. (Ubani 2013, 67, 69.)  

 

2.2 Katsomusopetus 2000-luvun Suomessa 

 

2.2.1 Opetuksen järjestäminen ja sitä koskeva lainsäädäntö 

 

Uskonnon opetuksesta keskusteltiin jälleen laajasti 2000-luvun alussa. Keskiössä oli kysymys 

uskonnonvapaudesta, mitä oli edellisen kerran käsitelty perusteellisesti 1920-luvulla Suomen 

ensimmäisen uskonnonvapauslain asettamisen yhteydessä. Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 

1995, mikä vaati uudistuksia suomalaiseen lainsäädäntöön myös uskonnon ja omantunnon vapauden 

osalta. Vuonna 2003 astui voimaan uusi uskonnonvapauslaki, jonka lähtökohtana on positiivinen 

oikeus uskonnon opetukseen. (Ubani 2013, 69–70.) Se tarkoittaa, että jokainen oppilas on oikeutettu 

saamaan omaa uskontoaan tai elämänkatsomustaan vastaavaa opetusta, ja jokaisella oppilaalla tulee 

 
1 Esimerkiksi Ruotsissa siirryttiin kaikille yhteiseen, objektiiviseen uskonnon opetukseen vuonna 1962 
peruskoulu-uudistuksen yhteydessä. Iso-Britanniassa uskonnon opetusta puolestaan konkretisoitiin esimerkiksi 
karsimalla sellaisia Raamatun kohtia, jotka olivat lapsen ajattelulle liian vaikeita. (Ubani 2013, 62–63.) 
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myös olla yhtäläiset edellytykset opetukseen. Huoltajalla on oikeus päättää lapsensa saamasta 

uskontokasvatuksesta tai sitä korvaavasta kasvatuksesta. (Seppo 2003, 179.)  

 

Toinen keskeinen kysymys liittyi uskonnon opetuksen tunnustuksellisuuteen, joka oli käsitteenä 

osoittautunut varsin tulkinnanvaraiseksi ja vanhentuneeksi. Esimerkiksi uskonnon aineenopettajat 

tulkitsivat tunnustuksellisuutta eri tavoin ja pohtivat aiheettomastikin oman maailmankuvansa 

soveltuvuutta tunnustukselliseen opetukseen. Julkisessa keskustelussa kyseinen käsite samastettiin 

toisinaan oppilaiden käännyttämiseen. (Kallioniemi 2005, 20.) Uskonnon opetus ei ollut myöskään 

sisällöllisesti ollut tunnustuksellista enää vuosikymmeniin: evankelisluterilaisen uskonnon opetus ja 

kirkon opetus olivat erkaantuneet toisistaan jo peruskoulun alkuajoista lähtien, ja tunnustuksellisuutta 

oli pidetty lähinnä pedagogisena lähtökohtana. Tunnustuksellisen uskonnon opetuksen käsitteestä 

luovuttiin vuonna 2004 ja se korvattiin käsitteellä oman uskonnon opetus. Siirtyminen oman uskonnon 

opetukseen ei edellyttänyt varsinaisia muutoksia opetuksen toteuttamistapaan tai sisältöön, sillä 

opetus oli ennenkin perustunut oppilaan uskontokunnan mukaiseen opetukseen. Lakimuutoksen 

myötä uskonnonopettajan ei kuitenkaan tarvinnut enää kuulua siihen uskontokuntaan, jonka mukaista 

opetusta hän antoi. (Ubani 2013, 71–72.) 

 

Koulussa järjestetään opetusta edelleen sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan enemmistö 

oppilaista kuuluu. Kyseiseen enemmistöön kuuluvat oppilaat osallistuvat automaattisesti sen 

mukaiseen opetukseen, ja myös muut oppilaat voivat halutessaan osallistua siihen ilmoittamalla 

asiasta opetuksen järjestäjälle. (Mikkola 2017, 13.) Suomessa enemmistön mukainen opetus on 

käytännössä lähes aina evankelisluterilaista, vaikkakin siihen osallistuvien oppilaiden osuus on 

vähentynyt 2010-luvulla. Esimerkiksi vuonna 2010 evankelisluterilaiseen opetukseen kaikista 

alakoulun oppilaista osallistui 93 %, kun vuonna 2018 vastaava osuus oli 86,1 % (Opetushallinnon 

tilastopalvelu 2021). 

 

Oppilaille, jotka kuuluvat johonkin muuhun kuin enemmistön edustamaan uskonnolliseen 

yhdyskuntaan, järjestetään oman uskonnon opetusta kolmen oppilaan vähimmäismäärän täyttyessä. 

Jos siis vähintään kolme samaan uskontokuntaan kuuluvaa oppilasta käy saman opetuksen järjestäjän 

(yleensä kunnan) ylläpitämää koulua, tulee heille pyynnöstä järjestää oman uskonnon opetusta. 

Evankelisluterilaisille ja ortodoksisille vähemmistöille järjestetään opetusta kuitenkin ilman huoltajan 

tekemää erillistä hakemusta. Kolmen oppilaan vähimmäismäärä on säädetty laissa, mutta opetusta 

voidaan järjestää harkinnanvaraisesti myös yhdelle tai kahdelle oppilaalle. Kaiken kaikkiaan 

Opetushallitus on hyväksynyt opetussuunnitelmat kolmentoista eri uskonto-oppiaineen osalta, jotka 

ovat evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon ohella katolinen, islamilainen, adventistinen, 
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kristiyhteisön, bahá’í, juutalainen, buddhalainen, Krishna-liikkeen, Myöhempien Aikojen Pyhien 

Jeesuksen Kristuksen Kirkon, Herran Kansa Ry:n ja vapaakirkollinen uskonto. Näistä kaikki kuuluvat 

perusopetuksen opetussuunnitelmaan, mutta lukion opetussuunnitelmaan eivät kuulu kaksi viimeksi 

mainittua uskontoa. (Mikkola 2017, 13, 16.) Uskonnoista erityisesti islamin opiskelijoiden osuus on 

lisääntynyt viime vuosina. Esimerkiksi vuonna 2012 kaikista alakoulun oppilaista islamin opetukseen 

osallistui 1,5 %, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 2,5 % (Opetushallinnon tilastopalvelu 2021). 

 

Uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat, jotka eivät osallistu uskonnon opetukseen, opiskelevat 

elämänkatsomustietoa2. Kyseistä oppiainetta voivat pyynnöstä opiskella myös sellaiset uskonnollisiin 

yhdyskuntiin kuuluvat oppilaat, joiden oman uskonnon mukaista opetusta ei järjestetä koulussa. 

Samoin kuin vähemmistöjen uskonnon opetusta, myös elämänkatsomustietoa koskee kolmen 

oppilaan vähimmäismäärä. (Mikkola 2017, 13.) Islamin ohella myös elämänkatsomustieto on 

kasvattanut suosiotaan 2010-luvulla. Esimerkiksi vuonna 2010 kaikista alakoulun oppilaista 

elämänkatsomustiedon opetukseen osallistui 3,2 % siinä missä vastaava osuus vuonna 2018 oli jo 8,5 

% (Opetushallinnon tilastopalvelu 2021).  

 

Elämänkatsomustieto on eräänlainen uskontoaineiden vaihtoehto, vaikka kyseessä onkin sekulaari 

oppiaine ja suuri osa oppilaista lienee jollakin tapaa uskonnottomia. Elämänkatsomustiedon on 

kuitenkin sovittava profiililtaan kaikille oppilaille, sillä oppilaiden joukossa on myös eri uskontojen 

edustajia. Kyse ei ole tässä kohtaa ainoastaan uskontokuntiin kuuluvista oppilaista, jotka eivät saa 

koulussa oman uskonnon opetusta, vaan myös uskontokuntiin kuulumattomissa oppilaissa voi olla eri 

uskontojen kannattajia. Tämä johtuu siitä, että kaikissa uskonnoissa uskonnollisen yhdyskunnan 

virallista jäsenyyttä ei hyväksytä tai koeta tarpeelliseksi, ja joskus rekisteröityminen uskonnollisen 

yhdyskunnan jäseneksi voi olla hankalaa käytännön tasolla. (Salmenkivi 2007, 83–84.) Esimerkiksi 

muslimeilla ei ole samankaltaista seurakuntajärjestelmää kuin kristityillä, vaan muslimiyhteisön 

jäsenyys määräytyy yksilön uskon perusteella eikä virallinen rekisteröityminen ole näin ollen 

tarpeellista. Tästä syystä muslimeista vain pieni osa kuuluu islamilaisiin yhdyskuntiin, eikä 

yhdyskuntien ulkopuolisilla muslimeilla ole periaatteessa oikeutta vaatia islamin opetusta koulussa. 

Muslimien ohella myös vapaakirkolliset piirit sekä osa katolilaisista ovatkin kritisoineet vaatimusta 

rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisesta. (Sakaranaho 2006, 132–133, 145–147.)  

 

 
2 Uskontokuntaan kuulumaton oppilas voi myös osallistua sellaiseen ”uskonnon opetukseen, joka oppilaan 
saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan” 
(Mikkola 2017, 13). 
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Muuhun kuin enemmistön mukaiseen uskonnon opetukseen osallistuvia oppilaita saattaa olla saman 

opetuksen järjestäjän kouluissa vain hyvin vähän tai ei ollenkaan. Oppilaiden vähäisen määrän takia 

elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen opetus voidaankin järjestää niin, että samassa 

opetusryhmässä on oppilaita eri vuosiluokilta. On myös mahdollista, että opetusta annetaan muussa 

kuin oppilaan omassa koulussa. Mikäli oppilas ei osallistu enemmistön mukaiseen uskonnon 

opetukseen eikä hänelle voida antaa elämänkatsomustiedon tai oman uskonnon mukaista opetusta, 

on hänelle järjestettävä korvaavaa opetusta tai ohjattua toimintaa. Oppilas voi myös osallistua oman 

uskonnollisen yhdyskuntansa antamaan opetukseen koulun järjestämän muun opetuksen tai 

toiminnan sijaan. (Opetushallitus 2018.) 

 

On huomion arvoista, että uskonnon opetusta säätelevän lain lähtökohtana on nimenomaan tietyn 

uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyys, ei oppilaan tai hänen perheensä ”epävirallinen” uskonto tai 

katsomus. Tämä on tyypillistä pohjoismaalaiselle uskonnollisuudelle, jonka olennainen piirre on 

kuuluminen uskonnolliseen yhdyskuntaan3. Sakaranahon ja Salmenkiven (2009, 460) mukaan vaatimus 

jäsenyydestä ei ole ongelma luterilaisille, mutta se voi olla sitä monen muun uskonnon edustajalle. 

Tosin kirkon jäsenyys voi olla käänteisesti haitaksi niille luterilaiseen enemmistöön kuuluville oppilaille, 

jotka haluaisivat opiskella elämänkatsomustietoa oman uskonnon opetuksen sijaan – tämä ei näet ole 

mahdollista muuten kuin eroamalla kirkosta. Koska opetus ei ole enää lain mukaan tunnustuksellista, 

sitä ei voida rinnastaa uskonnonharjoitukseen, josta kieltäytyminen olisi aikaisemmin ollut mahdollista 

(Himanen 2015, 146). Ainoa poikkeus tästä on lukion täysi-ikäisinä aloittaneet opiskelijat, jotka voivat 

halutessaan valita oman uskonnon sijasta elämänkatsomustiedon opetuksen (Mikkola 2017, 13).  

 

2.2.2 Opetuksen tavoitteet ja sisältö 

 

Tällä hetkellä voimassa oleva perusopetuksen opetussuunnitelma on vuodelta 2014. Se on otettu 

käyttöön alakoulussa vuonna 2016 ja yläkoulussa vuosina 2017–2019. (Opetushallitus 2014.) Samoin 

kuin vuosien 1994 ja 2004 opetussuunnitelmissa, myös uusimman opetussuunnitelman perusteissa 

uskonnon opetuksen yleisenä tavoitteena on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys 

(Kallioniemi ym. 2017, 37). Oppilaan on tarkoitus ymmärtää paitsi oman uskontonsa sisäistä 

moninaisuutta, myös erilaisia uskontoja ja katsomuksia niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. 

Opetuksen tehtävänä on antaa valmiuksia sekä uskontojen ja katsomusten sisäiseen että niiden 

 
3 Uskontososiologi Grace Davie (2000, 3) on todennut, että siinä missä esimerkiksi Britanniassa monet uskovat 
jumalaan kuitenkaan kuulumatta kirkkoon (believing without belonging), on skandinaaveille tyypillisempää 
kuulua kirkkoon ilman uskoa (belonging without believing).  
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väliseen dialogiin. Oppilasta rohkaistaan kriittiseen ajatteluun sekä eettisten kysymysten pohtimiseen 

ja esittämiseen. Lisäksi korostetaan uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. (Opetushallitus 2014.)  

 

Monilukutaidon käsitettä käytetään Mikkolan (2017, 27–28) mukaan perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa yleisesti myös muiden oppiaineiden kohdalla, mutta uskonnon opetuksessa 

sillä tarkoitetaan muun muassa uskonnollisen kielen, rituaalien ja symboliikan ymmärtämistä sekä 

uskonnollisten aiheiden tunnistamista esimerkiksi mediassa ja populaarikulttuurissa. Tässä yhteydessä 

puhutaan myös kulttuurien lukutaidosta, johon ajatellaan kuuluvan perustiedot erilaisista 

kulttuureista ja niiden tavoista. Se on kiinteässä yhteydessä dialogitaitoihin eli vuorovaikutukseen, 

jossa ymmärretään ja arvostetaan sekä omaa että toisen edustamaa kulttuuria. (Mikkola 2017, 28; 

Parviola 2017, 87–88.) 

 

Uskonnon opetuksen sisältöalueet – suhde omaan uskontoon, uskontojen maailma ja hyvä elämä – 

kulkevat mukana koko perusopetuksen ajan muodostaen tietynlaisen jatkumon. Peruskoulun 

uskonnon opetuksessa noudatetaan edelleen myös eräänlaista kotiseutuperiaatetta, eli opetus etenee 

tutusta vieraampaan. (Mikkola 2017, 21–22.) Vuosiluokilla 1–2 tutustutaan oppilaan oman perheen, 

suvun ja lähiympäristön uskontoon. Opetuksessa korostuvat oman uskonnon juhlat, perinteet, 

kertomukset ja tavat. Vuosiluokilla 3–6 tutustutaan jo laajemmin Suomen ja Euroopan uskontoihin 

etenkin kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin osalta. Keskeisiä sisältöjä ovat oman uskonnon pyhät 

kirjoitukset, rituaalit, yhteisöt ja oppi. Opetuksessa tarkastellaan myös uskonnon suhdetta 

populaarikulttuuriin ja mediaan. Yläkoulun opetuksessa korostuu uskontojen yhteiskunnallinen, 

poliittinen ja kulttuurinen vaikutus niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Keskeisiä teemoja ovat 

myös uskonnollinen monimuotoisuus, uskonnottomuus, ihmisoikeudet ja eettiset periaatteet. 

(Opetushallitus 2014.)  

 

Lukion voimassa oleva opetussuunnitelma on vuodelta 2015. Uusi opetussuunnitelma otetaan 

käyttöön elokuussa 2021. Nykyiseen lukion opetussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ovat 

samansuuntaisia kuin perusopetuksessakin: opetuksen tavoitteita ovat muun muassa uskontoihin ja 

katsomuksiin liittyvä yleissivistys, kulttuurinen lukutaito sekä uskontoon ja uskonnottomuuteen 

liittyvien ilmiöiden tuntemus. Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen pakollisia kursseja on kaksi ja 

ne keskittyvät pääasiassa kristinuskoon, islamiin ja juutalaisuuteen. (Opetushallitus 2015.) 

Opetussuunnitelmassa ”omaksi uskonnoksi” näyttää evankelisluterilaisen uskonnon kohdalla 

määrittyvän yleisesti kristinusko. Tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, että toinen 

evankelisluterilaisen uskonnon pakollisista kursseista on nimeltään Maailmanlaajuinen kristinusko 

(UE2), kun ortodoksisen uskonnon kohdalla vastaava kurssi on nimeltään Ortodoksisuus maailmassa 
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(UO2) ja katolisessa uskonnossa Maailmanlaajuinen katolisuus (UK2). Mikkolan (2017, 23) mukaan 

lukion opetussuunnitelma kuvastaakin evankelisluterilaisuuden asemaa enemmistön mukaisena 

uskonnon opetuksena ja tietynlaisena yleiskristillisenä opetuksena.  

 

Elämänkatsomustiedon osalta perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan ihmisen kykyä 

vaikuttaa omiin ajattelu- ja toimintatapoihinsa. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, eli oppilaita 

rohkaistaan ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja ohjataan muiden oppilaiden ajatusten kuuntelemiseen. 

Alakoulussa oppiaineessa on neljä sisältöaluetta, jotka liittyvät hyvään elämään kasvamiseen, erilaisiin 

elämäntapoihin, yhteiselämän perusteisiin sekä luontoon ja kestävään tulevaisuuteen. Oman 

identiteetin, moraalin ja eettisten kysymysten pohtiminen on olennainen osa opiskelua. Lisäksi 

yhdenvertaisuus, oikeudet ja velvollisuudet, sopimukset, rauha ja demokratia ovat tärkeitä käsiteltäviä 

teemoja. Opetuksessa perehdytään myös kulttuuriperintöön sekä erilaisiin katsomuksiin niin Suomen 

kuin muun maailman osalta. Yläkoulussa sisältöalueet koskevat katsomusta ja kulttuuria, etiikan 

perusteita sekä ihmisoikeuksia ja kestävää tulevaisuutta. Erilaisten katsomusten tuntemusta 

syvennetään perehtymällä esimerkiksi sekulaariin humanismiin ja uskontoihin, kuten kristinuskoon ja 

islamiin. (Opetushallitus 2014.)  

 

Kuten perusopetuksessa, myös lukiossa elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on tukea 

opiskelijan identiteetin rakentumista sekä laajentaa kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystä. 

Opetuksessa pyritään kehittämään opiskelijan arvostelu- ja harkintakykyä sekä vuorovaikutustaitoja 

esimerkiksi eettisten, kulttuuristen ja yhteiskunnallisten kysymysten kohdalla. Pakolliset kurssit 

käsittelevät maailmankatsomusta ja kriittistä ajattelua sekä ihmistä, identiteettiä ja hyvää elämää. 

(Opetushallitus 2015.) 

 

Uskontoa ja elämänkatsomustietoa luonnehditaan usein katsomusaineiksi. Alun perin katsomusaineen 

käsite muodostui aineryhmänimityksenä lukion tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistuksen 

yhteydessä 1990-luvulla. Kyseiseen aineryhmään luettiin uskonnon ja elämänkatsomustiedon ohella 

myös filosofia. Suomen Filosofinen Yhdistys esitti kuitenkin jo vuonna 2001, että katsomusaine on 

käsitteenä epäselvä eikä filosofia kuulu sen alaan. Myös valtioneuvosto päätti luopua katsomusaineista 

aineryhmänimityksenä lukion tuntijakopäätöksessä vuonna 2002. Katsomusaineen käsitettä on 

arvosteltu myös tutkimuksessa verrattain yksimielisesti. Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi siitä, ettei 

kyseinen käsite sovi kovinkaan hyvin elämänkatsomustiedon kuvailuun – oppiaineessa kun ei ole kyse 

yhdestä yhtenäisestä katsomuksesta. Elämänkatsomustieto myös eroaa uskonnosta oppiaineena 

merkittävästi, koska sillä ei ole uskonnollista viitekehystä, vaan siinä lähdetään oppilaan omasta 
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identiteetistä. (Salmenkivi 2007, 85–86.) Opetussuunnitelmia vertailtaessa kyseisten oppiaineiden 

tavoitteet ja sisällöt näyttävät melko erilaisilta.  

 

Elämänkatsomustiedon ja uskonnon opetuksessa on kuitenkin monia yhtymäkohtia, kuten etiikan ja 

erilaisten katsomusten käsittely (Kallioniemi ym. 2017, 35). Lisäksi kuuluminen tai kuulumattomuus 

uskontokuntaan on yhdistävä lähtökohta, jota ei ole muissa oppiaineissa. Vaikka monessa muussakin 

oppiaineessa tavoitteena on tukea oppilaan persoonallisuuden, identiteetin, maailmankatsomuksen ja 

eettisen arvostelukyvyn rakentumista, tämä tapahtuu yleensä oppiaineiden omista perinteistä käsin. 

Sen vuoksi on perusteltua käyttää jonkinlaista molemmat oppiaineet yhdistävää teknistä termiä. 

Katsomusaine ei välttämättä ole käsitteenä paras vaihtoehto molempien oppiaineiden kuvaamiseen, 

mutta sen käyttö on jo niin vakiintunutta, ettei siitä luopumiselle ole ehkä riittäviä perusteita. 

(Salmenkivi 2007, 85.)  

 

2.3 Katsomusopetuksen eurooppalaisia malleja 

 

Uskonnon opetuksen lähtökohdat ja toteuttamistavat vaihtelevat suuresti Euroopan maiden välillä. 

Opetukseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa alueen uskonnollinen maisema, uskonnon 

yhteiskunnallinen rooli ja merkitys, uskonnon ja valtion suhde, koulutusjärjestelmän rakenne, historia 

sekä politiikka. Valtauskonnoltaan katolisissa maissa, kuten Italiassa, Espanjassa, Portugalissa, 

Irlannissa ja Puolassa, katolisuudella on vahva merkitys niin kulttuurissa kuin uskonnon 

opetuksessakin. Esimerkiksi Italiassa uskonnonvapaus on turvattu laissa, mutta katolisuudella on 

selkeä valta-asema yhteiskunnassa ja tästä syystä pienet protestanttiset kirkot eivät käytä laissa 

säädettyä oikeutta antaa uskonnon opetusta koulussa. Katolisista maista poikkeuksen muodostaa 

Ranska, jossa valtio ja kirkko on erotettu toisistaan laïcité-periaatteen mukaisesti. Uskontoa ei näin 

ollen opeteta valtion ylläpitämässä koulussa lainkaan, joskin viidesosa oppilaista käy kuitenkin 

yksityisissä, katolisissa kouluissa. Viime vuosina laïcité-periaate on kyseenalaistettu ja uskontojen 

tuntemisen tärkeys on alettu tiedostaa esimerkiksi islamin kasvaneen yhteiskunnallisen merkityksen 

myötä. (Schreiner 2007, 9–10.) 

 

Uskonnon opetus Euroopassa voidaan Schreinerin (2007, 11) mukaan jakaa kahteen pääkategoriaan: 

tunnustuskunta- ja uskontotiedelähtöiseen lähestymistapaan. Tunnustuskuntalähtöisessä mallissa 

uskonnon opetuksen sisältöjen suunnittelu sekä siihen liittyvä opetussuunnitelma ja 

opettajankoulutus ovat enimmäkseen uskonnollisten yhdyskuntien vastuulla, kun taas 

uskontotiedelähtöisessä mallissa valtio vastaa kyseisistä tehtävistä. Tunnustuskuntalähtöisyys ei 
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kuitenkaan välttämättä tarkoita yhden uskonnon hallitsevaa asemaa tai valtion kirkkoa, vaan se viittaa 

ennemminkin yksilön uskonnonvapauteen ja valtion neutraaliuteen suhteessa uskontoon. Tällainen 

malli on käytössä muun muassa eräissä Etelä-, Keski- ja Itä-Euroopan valtioissa, osittain Sveitsissä, 

Saksassa, Itävallassa ja Belgiassa. Esimerkiksi kolmessa viimeksi mainitussa valtiossa tarjotaan 

monenlaista uskonnon opetusta katolisen ja protestanttisen opetuksen rinnalla. Useissa kouluissa on 

myös mahdollista olla osallistumatta uskonnon opetukseen ja valita sen sijaan vaihtoehtoisia aineita, 

kuten filosofiaa tai etiikkaa. Uskontotiedelähtöisessä mallissa, joka on käytössä muun muassa 

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Englannissa, valinnanvapaus usein puuttuu. Joissakin maissa tosin 

pienempiin uskontokuntiin kuuluvat voivat valita, millaiseen uskonnon opetukseen he haluavat 

osallistua. (Schreiner 2007, 11.) 

 

Schreinerin (2007, 12) mukaan uskonnon opetuksen tavoitteet vaihtelevat eri lähestymistapojen 

välillä. Tunnustuskuntalähtöisessä mallissa opetus kohdistuu oppilaan identiteetin ja erityisesti sen 

uskonnollisen ulottuvuuden muokkaamiseen, kun taas uskontotiedelähtöisessä mallissa tavoitteena 

on tuntea ja ymmärtää erilaisia uskontoja. Erilaisista lähtökohdista huolimatta Euroopan maiden 

uskonnon opetuksessa voidaan kuitenkin havaita yhteneviä tavoitteita: opetuksen tulisi tarjota tietoa 

uskonnollisista uskomuksista ja kokemuksista, edistää uskonnollisen ja eettisen monimuotoisuuden 

ymmärtämistä sekä rohkaista oppilaita olemaan herkkiä uskonnollisuudelle. Molemmat 

lähestymistavat ovat myös kohdanneet haasteita yhteiskunnallisten muutosten, kuten maallistumisen, 

individualismin, uskonnollisen pluralismin sekä globalisaation, myötä. (Schreiner 2007, 12–13.)  

 

Tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, edustaako Suomen malli kansainvälisessä vertailussa 

tunnustuksellista vai tunnustuksetonta lähestymistapaa. Sitä on kuitenkin usein pidetty ”heikosti 

tunnustuksellisena”, vaikka tunnustuksellisuuden käsitteestä virallisesti luovuttiinkin jo 2000-luvun 

alussa. (Tomperi 2013, 67.) Opetuksen tunnustuksellisiin piirteisiin kuuluu ensinnäkin oppilaiden 

jaottelu eri ryhmiin uskonnollisen yhdyskunnan perusteella. Toiseksi erityisesti pienryhmäisten 

uskontojen kohdalla myös opetuksen sisältö painottuu opiskeltavaan uskontoperinteeseen. 

Suomalaista uskonnon opetusta ei voida kuitenkaan luonnehtia vahvasti tunnustukselliseksi, sillä 

tavoitteena ei ole tietyn uskonnollisen tradition omaksuminen vaan ennemminkin laaja 

katsomuksellinen yleissivistys. Opettajalta ei myöskään vaadita enää kuulumista uskontokuntaan, 

jonka mukaista opetusta hän antaa. Ehkä huomattavin ero tunnustukselliseen opetukseen on 

kuitenkin siinä, ettei oppitunneilla saa harjoittaa uskontoa. Opetuksessa käydään läpi esimerkiksi 

erilaisia uskonnollisia rituaaleja, mutta ne ovat mukana vain pedagogisina sisältöinä, joita käsitellään 

yleisellä tasolla. Oppitunneilla voidaan myös vierailla esimerkiksi kirkossa tai moskeijassa, ja oppilaat 

voivat seurata sivusta uskonnollisten rituaalien suorittamista. (Mikkola 2017, 18–19.)  
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Uskontoa voidaan opettaa erilaisista lähtökohdista sen mukaan, millaisia tavoitteita opetuksella on. 

Hull (2002) on tarkastellut englantilaista uskonnon opetusta esittämällä jaottelun, jota on sovellettu 

laajalti myös muissa Euroopan maissa. Siinä erotetaan toisistaan kolme lähestymistapaa, joista 

ensimmäistä kutsutaan nimellä oppia uskonto (learning religion). Opetuksen tavoitteena on tällöin 

perehdyttää tai sitouttaa oppilas opetettavaan uskontoon, ja tyypillisesti opettaja on myös kyseisen 

uskontokunnan edustaja. (Hull 2002, 5–6.) Joissakin Itä- ja Keski-Euroopan maissa sovelletaan tällaista 

mallia. Useimmissa Euroopan maissa opettamista uskontoon ei kuitenkaan nähdä valtion ylläpitämän 

koululaitoksen tavoitteena, vaan se katsotaan ennemminkin perheiden ja uskonnollisten yhteisöjen 

tehtäväksi. (Schreiner 2007, 9.) 

 

Edellä mainittu opetusmalli tulee usein haastetuksi, kun yhteiskunta muuttuu uskonnollisesti 

monimuotoisemmaksi esimerkiksi maahanmuuton myötä. Eräänlaiseksi vastareaktioksi onkin noussut 

toinen lähestymistapa, oppia uskontoa (learning about religion), jossa uskonnollisia ilmiöitä 

tarkastellaan ikään kuin ulkopuolelta, uskontotieteellisestä ja antropologisesta näkökulmasta. 

Oppilaat saavat objektiivista tietoa ja ymmärrystä erilaisista uskontoperinteistä, mikä voi omalta 

osaltaan vähentää ennakkoluuloja sekä lisätä suvaitsevaisuutta erilaisia uskonnollisia ryhmiä kohtaan. 

Tällainen uskontojen sisältöä korostava opetustapa ei juuri huomioi oppilaan omaa kokemusmaailmaa 

ja henkisten arvojen etsintää, mikä voi heikentää opiskelumotivaatiota. (Hull 2002, 6–7.) 

 

Siinä missä kaksi edellistä lähestymistapaa ovat uskontolähtöisiä, kolmannen voidaan sanoa olevan 

ennemminkin yksilölähtöinen: sen kautta pyritään tukemaan oppilaan inhimillistä ja moraalista kasvua 

eksistentiaalisten kysymysten äärellä. Kyseinen lähestymistapa on nimeltään oppia uskonnosta 

(learning from religion). Keskiössä on oppilaiden oma kokemusmaailma – oppilaiden oletetaan 

osallistuvan käsiteltävän uskonnon uskomusten ja käytänteiden tarkasteluun. Keskeinen kysymys on, 

miten ja missä määrin oppilaat voivat hyötyä uskonnon opiskelusta. (Hull 2002, 7–8.) Suomalaisessa 

opetusmallissa voidaan havaita piirteitä kahdesta viimeksi mainitusta lähestymistavasta. Niiden välillä 

on kuitenkin ristiriitoja, sillä oppia uskonnosta -lähtökohdan on joskus katsottu edustavan uudenlaista 

tunnustuksellisuutta. (Mikkola 2017, 30.) Kallioniemen (2007, 105) mukaan myös oppia uskonto -

lähtökohta on edelleen jossakin määrin mukana opetuksessa.  

 

Alberts (2010) on esittänyt lähestymistavan, joka poikkeaa edellä esitetyistä, perinteisemmistä 

tavoista tarkastella uskonnon opetuksen erilaisia malleja. Siinä erotetaan toisistaan yhtenäistävä 

(integrative) ja eriyttävä (separative) uskonnon opetus. Yhtenäistävä opetus viittaa sellaiseen 

tunnustuksettomaan uskonnon opetuksen malliin, jossa erilaisista uskonnollisista tai ei-uskonnollisista 
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taustoista tulevat lapset opiskelevat yhdessä eri uskontoja. Lähtökohtana on pluralismi, eli uskontoja 

opiskellaan monipuolisesti ja tasavertaisesti. Euroopan maista tällainen malli on ollut pisimpään 

käytössä Ruotsissa ja Englannissa. Eriyttävässä opetuksessa oppilaat puolestaan jaetaan uskonnollisen 

taustan mukaisesti erillisiin ryhmiin, joissa he opiskelevat ’omaa’ uskontoaan ja usein myös ’muita’ 

uskontoja. Esimerkiksi monissa Saksan osavaltioissa annetaan eriyttävää uskonnon opetusta. (Alberts 

2010, 275–276.)  

 

Edellä esitetyssä lähestymistavassa Suomi edustaa eriyttävää opetusmallia. Suomessakin on tosin 

mahdollista järjestää kaikille oppilaille yhteisiä katsomusopetuksen tunteja tietyin reunaehdoin: 

oppilaat voivat opiskella samassa opetustilassa, kunhan eri oppiaineiden opetussuunnitelmien sisällöt 

ja tavoitteet täyttyvät (Opetushallitus 2018). Joissakin suomalaisissa yksityiskouluissa onkin viime 

vuosina otettu käyttöön osittain yhtenäinen katsomusopetuksen malli, jonka tärkeimpänä tavoitteena 

on lisätä dialogia oppilaiden välillä (Poulter, Kuusisto, Malama & Kallioniemi 2017, 9). Esimerkiksi 

Kulosaaren yhteiskoulussa Helsingissä yläkoulun oppilaat käyvät yhteisillä katsomusopetuksen 

tunneilla, mutta opiskelevat siellä omaa uskontoaan tai katsomustaan. Opetusta eriytetään esimerkiksi 

silloin, kun uskonnon opetuksessa käsitellään pyhiä kirjoja, sillä elämänkatsomustiedon opiskelijoiden 

opetussuunnitelma ei edellytä niiden syvällistä tarkastelua. Käytännössä tällaisessa tilanteessa voidaan 

edetä niin, että oppilaat saavat yhteisen alustuksen ja sen jälkeen jakaudutaan katsomusten mukaisiin 

ryhmiin. On kuitenkin tärkeää, että eriyttämisen jälkeen palataan yhteen keskustelemaan aiemmin 

opituista ilmiöistä ja pohditaan niiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. (Käpylehto 2015, 129.)  

 

Sterkens (2001) on tarkastellut uskonnon opetuksen suhdetta luokkahuonekulttuuriin. Opetus voi olla 

luonteeltaan yksiuskontoista (monoreligious), moniuskontoista (multireligious) tai uskontojen välistä 

(interreligious) (Sterkens 2001, 47). Nämä lähestymistavat eivät kuitenkaan ole sidoksissa opetuksen 

toteuttamistapaan, vaan niitä voidaan soveltaa niin oppilaita erottelevassa kuin yhteisessäkin 

opetuksessa (Ubani 2013, 101). 

 

Yksiuskontoisen opetusmallin sosiokulttuurisena kontekstina on yleensä yhteiskunta tai sen osa, jossa 

yksi uskonto on saavuttanut hallitsevan aseman. Opetus painottuu kyseiseen uskontoon ja tavoitteena 

on, että oppilaat sisäistävät sen mukaiset totuusväittämät, arvot ja normit. Mikäli muita uskontoja 

käsitellään opetuksessa, se tehdään aina opetettavan uskonnon näkökulmasta. Tällaista opetusmallia 

voidaan nimittää me-opetukseksi, koska opettaja ja oppilaat muodostavat tietynlaisen yhteisön 

kyseisen uskontoperinteen sisälle. (Sterkens 2001, 49–50, 53.) Kyseisessä opetusmallissa on omat 

ongelmakohtansa. Ensinnäkin opetettavaa uskontoa tarkastellaan usein staattisena ilmiönä, jossa ei 

tapahdu muutosta tai kehitystä. Todellisuudessa yhdenkin uskonnon sisällä voi olla merkittävää 
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vaihtelua esimerkiksi eri paikoissa ja eri aikakausina, ja myös yksilön suhde uskontoon voi muuttua 

lyhyessäkin ajassa. Toiseksi kyseisessä mallissa sivuutetaan uskonnollinen monimuotoisuus ja 

uskontojen välinen vuorovaikutus. Uskonnollista pluralismia ei tunnusteta asianmukaisesti, sillä muita 

uskontoja arvioidaan opetettavan uskonnon lähtökohdista. (Ubani 2013, 102–103.)  

 

Toisin kuin edellinen malli, moniuskontoinen opetus keskittyy eri uskontojen monipuoliseen ja 

tasavertaiseen käsittelyyn. Luonteeltaan opetus on avarakatseista ja objektiivista, eikä uskontoja 

aseteta paremmuusjärjestykseen. Opetuksessa pyritään välittämään tietoa eri uskonnoista ja 

katsomuksista. Yksiuskontoisen mallin me-näkökulma hylätään ja omaksutaan tietynlainen kolmannen 

persoonan näkökulma, he. (Sterkens 2001, 55, 58–59.) Ongelmana on, että erilaiset totuusväittämät 

redusoidaan, jolloin niitä ei arvioida ja opetus saattaa näin ollen jäädä pintapuoliseksi. Agnostinen 

lähestymistapa ei myöskään huomioi osallisuutta, sitoutumista tai affektiivista ulottuvuutta suhteessa 

uskontoon, sillä sekä opettajien että oppilaiden ajatellaan tarkastelevan uskontoja neutraalisti. 

Heikkoutena on myös aidon dialogin puute. Vaikka tunneilla syntyisikin jonkinlaista keskustelua eri 

uskontojen edustajien välillä, ei varsinaisesti voida puhua dialogista, sillä rakentava vuoropuhelu vaatii 

myös omien arvojen esittämistä. (Ubani 2013, 104–105.) 

 

Edellisen mallin tapaan myös uskontojen välinen opetusmalli korostaa uskonnollista 

monimuotoisuutta. Erona on kuitenkin se, että tässä mallissa pyritään oppilaiden väliseen rakentavaan 

dialogiin, ja myös eri uskontojen nähdään olevan keskenään dialogisessa suhteessa. (Sterkens 2001, 

63–64.) Opetusmallissa korostetaan oppilaan omaa suhdetta uskontoon, joten voidaan puhua minä-

lähtökohdasta. Myös uskontojen välisessä opetusmallissa on omat haasteensa. Ensinnäkin dialogisuus 

vaatii opetuksen kiinnittymistä johonkin uskontoperinteeseen: ajatellaan, että oppilaan tulee ensin 

perehtyä yhteen uskontoon voidakseen arvioida muita uskontoja. Toiseksi tässä mallissa uskonto 

redusoituu eksistentiaalisiksi kysymyksiksi, eivätkä ne selitä tyhjentävästi esimerkiksi uskontojen 

välisiä tai luokkahuoneessa tapahtuvia konflikteja, sillä eri uskonnoilla on erilaisia näkemyksiä 

moraalista ja totuudesta. Kolmanneksi tämän mallin pluralistinen näkökulma vaikuttaa väistämättä 

oppilaan omaan katsomukselliseen itseymmärrykseen. (Ubani 2013, 106–107.)  

 

2.4 Näkökulmia katsomusaineiden opetukseen 

 

Keskusteltaessa katsomusaineiden opetuksen tehtävistä ja tavoitteista voidaan vedota erilaisiin 

perusteluihin. Kallioniemi (2005) on erottanut toisistaan kuusi erilaista tapaa perustella uskonnon 

opetusta. Kasteopetusperustelun mukaan kouluissa annettavan uskonnon opetuksen tulisi perustua 
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kastekäskyyn eli olla yhteneväistä kirkon uskontokasvatuksen kanssa. Tavoitteena on tällöin johdattaa 

ja kasvattaa oppilaat kristinuskoon. Tällainen perustelu on ollut yleinen 1800-luvun lopulla ja vielä 

1900-luvun alkupuolellakin, mutta viime vuosikymmeninä siihen ei ole enää juurikaan vedottu. 

Kulttuurihistoriallisen perustelun mukaan oppilaat tulee puolestaan tutustuttaa omaan kulttuuriin, sen 

omaksumiseen ja kehittämiseen. Sen mukaan kristinusko on oleellinen osa suomalaista kulttuuria, 

joten uskonnon opettaminen on myös koululaitoksen tärkeä tehtävä. (Kallioniemi 2005, 32–33.) 

 

Antropologisen perustelun mukaan uskonnollisuus on tärkeä osa ihmisyyttä. Opetuksen tehtävä on 

tukea oppilaan identiteettiä, henkistä kasvua ja mielenterveyttä. Yhteiskunnallisessa perustelussa 

korostuu uskonnon opetuksen merkitys kansalaiskasvatuksena ja toisten vakaumusten 

kunnioittamisena. Eettisen perustelun mukaan uskonnon opetuksen tulee olla osa koulun antamaa 

eettistä arvokasvatusta. Monikulttuurisuusperustelun mukaan tarvitaan tietoa paitsi omasta 

katsomuksesta, myös muista uskonnoista, katsomuksista ja kulttuureista. Edellä mainittujen lisäksi 

Pruuki (2003) on muotoillut yleissivistyksellisen perustelun, joka lähenee kulttuurihistoriallista ja 

antropologista perustelua: sen mukaan uskonnollinen ja katsomuksellinen tietämys on olennainen osa 

yleissivistystä. (Kallioniemi 2005, 33–34.)  

 

Katsomusaineiden opetusta koskevia näkökulmia ja käsityksiä on myös tutkittu paljon. Himanen (2015) 

esittää artikkelissaan suomalaisen uskonnon opetuksen toteuttamistapaa koskevia argumentteja, joita 

hän on jäljittänyt esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdistä sekä viranomaislausunnoista. Aineistoa on 

kerätty 2000-luvun alusta vuoteen 2014 asti. Himasen mukaan keskustelusta voidaan löytää ainakin 

neljä erilaista uskonnon opetuksen järjestämiseen liittyvää ehdotusta, joista erityisesti kaksi on saanut 

kannatusta: kaikille yhteiseen oppiaineeseen eli uskontotietoon siirtyminen sekä oman uskonnon 

opetuksen säilyttäminen. Jonkin verran kannatusta on saanut myös näiden kahden väliin sijoittuva 

malli, osittain yhdistetty opetus. Selvästi vähiten esillä on ollut ehdotus, jonka mukaan uskontoa ei 

opetettaisi lainkaan itsenäisenä oppiaineena, vaan sen tärkeimmät sisällöt yhdistettäisiin muihin 

oppiaineisiin. (Himanen 2015, 141–142.) 

 

Himasen mukaan siirtymistä kaikille yhteiseen uskontotietoon on perusteltu etenkin yhteiskunnan 

monikulttuurisuudella. Eri katsomuksia edustavien oppilaiden välinen dialogi on nähty tärkeäksi muun 

muassa suvaitsevaisuuden, ymmärryksen ja yhteistyötaitojen lisäämisen kannalta. Oman uskonnon 

opetusta on kritisoitu esimerkiksi siitä, että se erottelee oppilaita tarpeettomasti, eikä ainakaan 

pienryhmäisten uskontojen opetus todellisuudessa ole aina tasapuolista tai muodollisesti pätevää. 

Lisäksi on esitetty, että uskontoa käsitellään oppitunneilla liian kapeasti ja teologisesti sen sijaan, että 

tarjottaisiin uskontotieteellistä, objektiivista tietoa eri uskonnoista. (Himanen 2015, 147–148.) 
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Oman uskonnon opetusta on Himasen mukaan puolustettu ensinnäkin vetoamalla mahdollisiin 

ongelmiin, joita yhteinen katsomusopetus voisi tuoda mukanaan. On ajateltu, että ymmärtääkseen 

erilaisia maailmankatsomuksia sekä oppiakseen ajattelemaan kriittisesti oppilaan olisi hyvä tuntea 

ensin oma katsomuksensa. Nykyistä opetusta on perusteltu pitkälti myös vähemmistöjen oikeuksilla: 

on esitetty, että nykyinen järjestelmä kunnioittaa katsomuksellista moninaisuutta, ja se myös tarjoaa 

vähemmistöille paremman mahdollisuuden syventyä omaan katsomukseen toisin kuin kaikille 

yhteinen katsomusaine, jossa asioita käsiteltäisiin yleisemmällä tasolla. Uskontotieto on siis nähty liian 

tieteellisenä ja maallisena oppiaineena, joka sulkisi ulkopuolelleen joitakin uskonnon opetukselle 

olennaisia elementtejä. (Himanen 2015, 148–149.) 

 

Åhs, Poulter ja Kallioniemi (2016) ovat tutkineet 7.–8.-luokkalaisten oppilaiden näkemyksiä Kulosaaren 

mallin mukaisesta osittain yhdistetystä katsomusopetuksesta. Tutkimuskyselyyn osallistui 174 

oppilasta lukuvuosina 2013–2015 ja heistä 40 haastateltiin vielä erikseen. Enemmistö tutkimukseen 

osallistuvista näki osittain yhdistetyn katsomusopetuksen edistävän erilaisten maailmankatsomusten 

ymmärtämistä (72 %) ja koki olonsa turvalliseksi tällaisessa opetusmallissa (75 %). Kaiken kaikkiaan 

tutkittavista 63 % oli sitä mieltä, että yhteistä katsomusainetta voitaisiin opettaa kaikissa kouluissa. 

Sukupuolten välillä oli jonkin verran eroavaisuuksia, sillä tytöt arvostivat yhteisopetusta ja sen 

mahdollistamaa keskustelua hieman poikia enemmän ja suhtautuivat siihen vähemmän epäilevästi. 

(Åhs ym. 2016, 209–211, 214, 216.) 

 

Suuri osa haastatelluista oppilaista piti osittain yhdistettyyn katsomusopetukseen osallistumista 

positiivisena kokemuksena, mutta aikaisemmin elämänkatsomustietoa opiskelleet suhtautuivat 

varauksellisemmin uuteen oppiaineeseen. Tämä johtui siitä, että yhteisopetuksessa uskontoja 

käsiteltiin enemmän kuin elämänkatsomustiedossa, eivätkä uskonnottomista taustoista tulleet 

oppilaat kokeneet sitä niin tarpeelliseksi. Haastatellut oppilaat kokivat, että yhteisopetuksessa oppilaat 

ovat tasa-arvoisemmassa asemassa esimerkiksi opetuksen laadun ja aikataulujen suhteen. He kokivat 

myös saavansa riittävästi tietoa katsomuksista, etenkin kun omaa uskontoa tai katsomusta oli 

opiskeltu jo alakoulussa. Suurena etuna pidettiin yhteisopetuksen mahdollistamaa vertaisoppimista ja 

uskonnollisuuden kohtaamista luokkahuoneessa vaihtoehtona perinteiselle opetukselle, jossa 

oppiminen tapahtuu opettajan ja oppikirjojen kautta. Oppilaat ajattelivat, että omien kokemusten 

jakaminen ja muilta oppiminen lisäsi heidän ymmärrystään katsomuksista sekä haastoi mahdollisia 

ennakkoluuloja. (Åhs ym. 2016, 217–219, 221–222.)  
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Åhs, Poulter ja Kallioniemi (2017) ovat tutkineet myös oppilaiden vanhempien, opettajien ja rehtorien 

näkemyksiä osittain yhdistetystä katsomusopetuksesta. Tutkimuskyselyyn osallistuneita oppilaiden 

vanhempia oli 174 ja lisäksi haastateltiin yhteensä kuusi opettajaa ja rehtoria. Osallistujat suhtautuivat 

yhteisopetukseen pääosin myönteisesti. Sen ajateltiin edistävän oppilaiden valmiuksia ymmärtää ja 

kunnioittaa erilaisuutta sekä toimia vuorovaikutuksessa eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa. Monet 

vanhemmat kokivat uuden opetusmallin lisäävän oppilaiden tasavertaisuutta, sillä opiskeltavat sisällöt 

olivat kaikille samoja toisin kuin eriyttävässä opetusmallissa. Jotkut vanhemmat olivat kuitenkin 

huolissaan vähemmistöjen oikeuksista, mikäli opetuksessa painotettaisiin enemmistön katsomusta. 

Suurimmaksi haasteeksi vanhemmat kokivat opettajan ammattitaidon, sillä he pitivät opettajan 

neutraalia suhtautumista uskontoon erityisen tärkeänä. Vanhemmista 20 (11,5 %) suhtautui 

yhteisopetukseen negatiivisesti siinä missä muut näkivät sen positiivisena ilmiönä. (Åhs ym. 2017, 78, 

82–85.) 

 

Opettajat ja rehtorit näkivät osittain yhdistetyn katsomusopetuksen merkityksellisenä oppiaineena 

monikulttuurisessa yhteiskunnassa. He kokivat, että yhteisopetuksessa on helpompaa saavuttaa 

opetukselle asetetut tavoitteet ja tarjota sellaista opetusta, jonka antamia valmiuksia oppilaat voivat 

hyödyntää myös koulun ulkopuolella. Opetuksen mahdollistama vertaisoppiminen ja kontakti eri 

katsomusten edustajien kanssa koettiin tärkeäksi oppilaan oman maailmankuvan kehittymisen 

kannalta. Osa opettajista arveli, että yhteisopetus voi vähentää vähemmistöihin kuuluvien oppilaiden 

kokemaa ulkopuolisuuden tunnetta. Vaikka opettajat suhtautuivatkin uuteen opetusmalliin 

positiivisesti, he pitivät sitä opettajan kannalta huomattavasti haastavampana kuin eriyttävää 

opetusmallia. Vanhempien tavoin he korostivat opettajan sensitiivisyyttä ja puolueettomuutta 

suhteessa uskontoon. (Åhs ym. 2017, 82–86.)  

 

Zilliacus & Holm (2013) ovat tutkineet elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen 

opetukseen osallistuvien oppilaiden näkemyksiä. Haastatteluihin ja havainnointiin perustuva tutkimus 

toteutettiin vuosina 2009–2010 ruotsinkielisessä alakoulussa Helsingin seudulla. Tutkittavat 

opiskelivat vuosiluokilla 1–6 ja heidän joukossaan oli ortodoksisen, islamilaisen, katolisen ja juutalaisen 

uskonnon sekä elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuvia oppilaita. Samoissa ryhmissä opiskeli 

eri-ikäisiä oppilaita ja ryhmäkoot vaihtelivat 2–7 oppilaan välillä. (Zilliacus & Holm 2013, 282, 286–287.) 

 

Useimmat oppilaat suhtautuivat omaan oppiaineeseensa positiivisesti tai neutraalisti. Tosin 

positiivinen suhtautuminen liittyi useiden oppilaiden kohdalla pieneen ryhmäkokoon, joka tuntui 

heistä kotoisalta ja mahdollisti erilaisten menetelmien, kuten retkien, leikkien ja pelien, 

hyödyntämisen osana opetusta. Oppilaat kuitenkin näkivät pienryhmissä myös huonoja puolia. 
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Opetuksen järjestäminen eri-ikäisille oppilaille oli vaativaa opettajan kannalta, jolloin etenkin 

vanhemmat oppilaat saattoivat tylsistyä opetuksen ollessa jokseenkin yksitoikkoista. Pienimmissä 

ryhmissä oli myös mahdollista, että oppilas saattoi joskus olla oppitunnilla yksin, mikä koettiin 

pelottavaksi. Riippumatta ryhmästä tai iästä oppilailla oli vaikeuksia ilmaista, mistä heidän 

opiskelemassaan oppiaineessa oli kyse. Esimerkiksi uskonnon, kielen ja kansallisuuden väliset erot 

eivät olleet heille selkeitä, ja nämä kategoriat usein samastettiin toisiinsa. (Zilliacus & Holm 2013, 287–

289.) 

 

Pienryhmäisten uskontojen oppilaat tunsivat olevansa erilaisia suhteessa evankelisluterilaiseen 

enemmistöön, missä oli sekä hyvät että huonot puolensa. Useimmat oppilaat identifioituivat vahvasti 

oman ryhmänsä jäseniksi ja kokivat tietynlaista me-henkeä. Monet heistä kokivat yhtäältä olevansa 

oikeassa ryhmässä eivätkä olisi halunneet vaihtaa enemmistön mukaiseen opetukseen, mutta toisaalta 

vuorovaikutustilanteissa luterilaisten luokkatovereidensa kanssa he olisivat halunneet sulautua 

joukkoon ja olla samankaltaisia kuin muut. Oppilaat saattoivat myös vältellä luokkatovereidensa 

uteliaita kysymyksiä liittyen uskontoon. Elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuneet oppilaat 

eivät puolestaan kokeneet erilaisuutta negatiivisesti. (Zilliacus & Holm 2013, 290–292.)  

 

Räsänen (2006) on tutkinut suomalaisten näkemyksiä uskonnon opetuksesta kvantitatiivisesti. 

Tutkimuskysely toteutettiin vuonna 2004 ja siihen vastasi yhteensä 588 suomalaista. Tutkimuksessa 

selvisi, että uskonnon opetuksen perusteluista kulttuurihistoriallisia perusteluita pidettiin tärkeimpinä 

siinä missä kasteopetusperustelut olivat vähiten tärkeitä. Uskonnon opetuksen toteuttamistapaan 

liittyen löydettiin neljä erilaista opetusmallia: uskontotieto, kirkolliskristillinen opetus, 

vapaavalintainen opetus sekä koulu ilman uskonnon opetusta. Selkeästi eniten kannatusta sai 

uskontotiedon opetus, jossa opetettaisiin objektiivisesti erilaisia maailmanuskontoja. 

Kirkolliskristilliseen uskonnon opetukseen suhtauduttiin neutraalisti, ja vapaavalintainen tai kokonaan 

puuttuva uskonnon opetus ei puolestaan saanut kannatusta. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että 

suomalaiset suhtautuivat uskonnon opetukseen myönteisesti ja pitivät sitä tärkeänä. Uskonnon 

opetukseen kaivattiin objektiivista otetta samaan tapaan kuin Ruotsin opetusmallissa, mutta ei 

kuitenkaan toivottu kaikille yhteistä katsomusopetusta. (Räsänen 2006, 43, 107–109.) 
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3. Media, yhteiskunta ja uskonto 

 

3.1 Viestintä ja media 

 

Viestintä on yhtäältä sanomien siirtoa lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Toisaalta voidaan ajatella, 

että viestintä rakentaa ja ylläpitää yhteistä todellisuutta muokkaamalla ja vahvistamalla siihen 

osallistuvien ihmisten identiteettejä. Nämä näkökulmat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan 

molemmat ovat läsnä kaikissa viestintätilanteissa. (Kunelius 2003, 10, 12, 14.) Etenkin yhteisöllisyyden 

aspekti on tärkeä tarkastellessa viestintää yhteiskunnan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen osana 

(Seppänen & Väliverronen 2012, 16). 

 

Joukkoviestintä tarkoittaa sanomien välittämistä suurelle yleisölle, jonka jäsenet eivät tyypillisesti 

tunne toisiaan. Se on julkista ja teknologiavälitteistä viestintää, joka on ainakin periaatteessa kaikkien 

saatavilla. Joukkoviestintä edustaa niin sanottua perinteistä mediaa: se on pääosin yksisuuntaista, 

harvoilta monille tapahtuvaa tiedon siirtoa, joka tapahtuu viestintäkanavien eli joukkoviestimien 

kautta. Erilaisia joukkoviestimiä ovat muun muassa sanomalehdet, televisio ja radio. (Seppänen & 

Väliverronen 2012, 12, 16.) Journalismi puolestaan tarkoittaa ajankohtaista, faktoihin perustuvaa 

joukkoviestintää. Sen tarkoituksena on kertoa siitä, mitä maailmassa milloinkin tapahtuu. (Kunelius 

2003, 21.) 

 

Mediaa voidaan luonnehtia viestinnäksi, joka tapahtuu teknisten laitteiden kautta. Media on 

perinteisesti samastettu joukkoviestimiin, mutta nykyisin puhutaan myös ”uusmediasta” tai 

digitaalisesta mediasta4. Usein näillä käsitteillä viitataan sosiaaliseen mediaan ja internetin 

yhteisöpalveluihin, kuten Facebookiin, Twitteriin ja YouTubeen. (Seppänen & Väliverronen 2012, 17, 

20, 26–27.) Sosiaaliseen mediaan voidaan määrittelytavasta riippuen katsoa kuuluvaksi myös verkon 

keskustelupalstat (Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013, 14–15). 

 

Sosiaalinen media on luonteeltaan vuorovaikutteista ja verkostoitunutta viestintää kahden osapuolen 

tai ryhmän välillä. Palveluiden käyttäjät tuottavat sisällöt itse, mikä on yhteisöllisyyden ohella 

 
4 Seppänen ja Väliverronen (2012, 19–20) kuitenkin toteavat, etteivät kyseiset käsitteet ole kovinkaan toimivia: 
”uusmediat” ovat jo vanhoja medioita uusille sukupolville ja useimmat joukkoviestinnän sisällöt ovat ainakin 
jossain tuotannon vaiheessa digitaalisessa muodossa. 
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merkittävä ero perinteiseen joukkoviestintään5. Sosiaaliseen mediaan voidaan soveltaa viestinnän 

yhteisyysnäkökulmaa, joka korostaa median roolia yhteisten identiteettien tuottamisessa ja 

ylläpitämisessä. (Seppänen & Väliverronen 2012, 16, 26–28.) 

 

Median tärkeimpiin yhteiskunnallisiin funktioihin kuuluu edistää demokratiaa ja kansalaisten 

osallistumista. Sen tulee tarjota kansalaisille tietoa yhteiskunnallisista asioista, joista kansalaiset 

muodostavat omia mielipiteitään. (Nieminen & Pantti 2009, 27.) Median tulee myös toimia niin 

kutsuttuna neljäntenä valtiomahtina tai vallan vahtikoirana, joka valvoo kolmen muun valtiomahdin – 

parlamentin, hallituksen ja oikeuslaitoksen – vallankäyttöä kansalaisten puolesta (Kunelius 2003, 193–

194). Lisäksi median tehtävänä on tarjota kansalaisille areena yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa 

erilaiset näkemykset pääsevät julkisuuteen. Sen tulisi edistää kansalaisten ja päätöksentekijöiden 

välistä vuoropuhelua, jonka tuloksena voi syntyä niin sanottu julkinen mielipide. (Nieminen & Pantti 

2009, 27–28.) 

 

Julkisuutta on tarkastellut erityisesti saksalainen filosofi ja yhteiskuntateoreetikko Jürgen Habermas. 

Hänen mukaansa julkisuus on kaikille avoin ja tasavertainen tila, jossa käydään rationaalista 

keskustelua, muodostetaan yleisiä mielipiteitä ja tehdään yhteiskuntaa koskevia päätöksiä. Julkinen 

sfääri mahdollistaa Habermasin mukaan demokratian toteutumisen, sillä vain sen kautta voidaan 

päättää asioista ja kritisoida yhteiskunnallisia toimijoita. Habermasin teoriaa on kuitenkin kritisoitu 

tietynlaisesta utopistisuudesta. Todellisuudessa kansalaisten näkemykset eivät ole tasa-arvoisessa 

asemassa, sillä valtaapitävien mielipiteitä arvostetaan enemmän kuin muiden, päätökset eivät aina 

perustu rationaaliseen harkintaan, ja enemmistön etu menee usein yhteisymmärryksen edelle. 

(Nieminen & Pantti 2009, 32.) 

 

3.2 Sanomalehti viestinnän välineenä 

 

Sanomalehti on tyypillinen esimerkki perinteisestä mediasta, joukkoviestinnästä ja journalismista. Kyse 

on suurelta osin yksisuuntaisesta viestinnästä, jossa aktiivinen toimija (media) välittää tietoa 

passiiviselle toimijalle (mediayleisölle). Tosin esimerkiksi lukijoiden mielipiteitä voidaan pitää myös 

sosiaalisena mediana, koska ne ovat mediayleisön laatimia ja vuorovaikutteisessa suhteessa toisiinsa. 

 
5 On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi YouTuben kautta käyttäjä voi julkaista sisältöä laajalle yleisölle, 
jota hän ei entuudestaan tunne. Näin ollen kyse on osaltaan myös joukkoviestinnästä. (Seppänen & 
Väliverronen 2012, 28.) 
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Lehdessä on useita erilaisia genrejä eli lajityyppejä edustavia kirjoituksia. Tämän tutkielman kannalta 

olennaisia ovat uutiset, mielipidekirjoitukset, pääkirjoitukset ja kolumnit. 

 

Uutinen vastaa perinteisesti seuraaviin kysymyksiin: mitä, missä, milloin, kuka, miksi ja miten. Sen 

tarkoituksena on välittää luotettavaa tietoa ajankohtaisesta aiheesta. Yleensä jo otsikosta selviää 

uutisen oleellisin sisältö. Tyyliltään uutinen on asiallinen, toteava ja neutraali – se ei ota kantaa. 

Kuitenkin sanavalinnoilla on paljon merkitystä siinä, miten lukija uutisen ymmärtää. (Rentola 2010, 98, 

100.) Uutiskriteerejä ovat asian tärkeys, kiinnostavuus ja tarkoituksenmukaisuus. Asian 

yhteiskunnallinen merkitys, yllättävyys ja ajankohtaisuus vaikuttavat siihen, ylittääkö se 

uutiskynnyksen. Uutisoitava asia on usein epätavanomainen, dramaattinen, samaistuttava tai jollakin 

tavalla julkisuuden henkilöihin liittyvä. (Juholin & Kuutti 2003, 33–34.) Lukijoilta saatetaan pyytää 

juttuvinkkejä uutisiin, mutta heidän roolinsa sanomalehden uutisaiheiden valinnassa on usein erittäin 

pieni (Heinonen 2008, 55).  

 

Lukijoilla on hieman enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa lehden sisällöntuotantoon, johon lasketaan 

muun muassa yleisönosastokirjoitukset, gallupit, mielipidekyselyt ja verkkolehtien keskusteluosiot. 

Etenkin yleisönosasto on lukijoiden perinteinen äänitorvi ja sillä on edelleen vahva jalansija useissa 

sanomalehdissä. Mielipidekirjoitus on lehden yleisönosastolla julkaistu kirjoitus, jossa otetaan kantaa 

johonkin asiaan. Yleisönosastolla lukijat voivat ilmaista omia mielipiteitään aiheesta kuin aiheesta. 

Mielipiteissä usein kommentoidaan lehden artikkeleita ja muiden tekemiä mielipidekirjoituksia, jolloin 

ne ovat keskenään vuorovaikutuksessa. (Heinonen 2008, 57, 59.)  

 

Yleisönosastolla keskustelu on kuitenkin väkinäistä, sillä ainakin paperilehdissä kirjoitusten 

julkaisemisessa voi mennä pitkäkin aika ja näin keskustelun jatkuvuus on uhattuna. Toimituksella on 

myös valta päättää siitä, minkälaiset kirjoitukset ylipäänsä tulevat julkaistuiksi. (Heinonen 2008, 57, 

59.) Esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisee vain noin joka neljännen mielipidekirjoituksen, sillä 

tarjonta on niin suurta. Saman henkilön kirjoituksia julkaistaan kuukaudessa korkeintaan yksi. 

Ainoastaan rakentavat, perustellut ja asialliset mielipiteet voivat tulla julkaistuiksi. (Helsingin Sanomat 

2021.) Ei siis voida olettaa, että lukijat saisivat mielipidepalstalla aina äänensä kuuluviin. Toisin sanoen 

sananvapaus ei aina toteudu, vaikka se onkin kirjattu perustuslakiin jokaisen ihmisen oikeudeksi 

(Juholin & Kuutti 2003, 29–30). 

 

Pääkirjoitus välittää lehden yleistä linjaa ja arvomaailmaa. Lukijalle pääkirjoitus voi tuoda 

turvallisuuden tunnetta yllättävissä ja hämmentävissä tilanteissa: esimerkiksi kriisien keskellä 

auktoriteetteihin turvautuminen voi helpottaa. Pääkirjoitus auttaa ikään kuin ymmärtämään, miten 
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suhtautua tärkeisiin yhteiskuntaa koskettaviin asioihin. Rauhoittavan vaikutuksen ohella pääkirjoitus 

voi myös ajaa yhteiskunnalliseen muutokseen. (Rentola 2010, 92.)  

 

Kolumni on henkilökohtainen kirjoitus, jonka tarkoituksena on herättää tunteita ja antaa lukijalle 

ajattelun aihetta. Se on mielipidekirjoitus, joka tietoisesti pyrkii vaikuttamaan lukijaan. Kirjoittaja 

esittää perusteltuja näkemyksiään ja päätelmiään ajankohtaisesta aiheesta. Kolumnin kieli on elävää, 

vapaamuotoista ja siinä voidaan sekoittaa eri tyylilajeja. Tyypillisesti kolumnisti on merkittävä henkilö, 

kuten asiantuntija. (Rentola 2010, 108–109, 114.)  

 

3.3 Median valta  

 

Median valta on yksi joukkoviestinnän ja mediatutkimuksen eniten keskustelluista teemoista. Kyse on 

siitä, millä tavalla ja miten paljon media pystyy vaikuttamaan ihmisten ajatteluun, asenteisiin, 

valintoihin ja päätöksentekoon. 1970-luvulla kehittyneen agenda setting -teorian mukaan media ei 

vaikuta siihen, mitä ihmiset ajattelevat asioista, mutta sen sijaan se nostaa esiin yhteiskunnallisia 

puheenaiheita: sillä on valtaa määrittää, mistä milloinkin puhutaan ja minkälaisista asioista ihmisillä 

yleensäkin on mielipiteitä. Tämän käsityksen mukaan media siis luo puheenaiheita ottamatta itse 

kantaa asioihin. Median vallasta on kuitenkin esitetty useita erilaisia teorioita, ja joidenkin mukaan 

media joko vaikuttaa suoraan tai ainakin pyrkii vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin ja 

yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tuomalla esiin omia näkemyksiään. (Juholin & Kuutti 2003, 40–

43.)  

 

Median vaikutusvallan voi havaita tarkastelemalla sitä, mitä media julkaisee ja mitä se jättää 

julkaisematta. Media määrittelee todellisuutta osoittamalla, mitkä asiat ovat tärkeitä ja uutisoinnin 

arvoisia. Sitä ei siis voi verrata peiliin, joka suoraviivaisesti ja passiivisesti heijastaisi todellisuutta 

sellaisena kuin se on – media on sen sijaan aktiivinen toimija, joka tekee jatkuvasti valintoja sen 

suhteen, mistä asioista kerrotaan ja miten. (Juholin & Kuutti 2003, 44–45.)  

 

Mediayritysten tavoitteena on tuottaa voittoa, joten niiden täytyy arvioida mediayleisön tarpeita ja 

toiveita (Nieminen & Pantti 2009, 105–106). Kuten Rentola (2010, 43) kirjoittaa, yksikään aihe ei ole 

sellaisenaan kovin kiinnostava – tärkeää on asetelma, jolla yleisö saadaan kiinnostumaan aiheesta. 

Esimerkiksi vesi ei ole itsessään kiinnostava aihe, vaikka se tärkeää onkin. Sen sijaan vesivahingot, 

vesitulvat ja pula puhtaasta vedestä ovat aiheita, jotka herättävät mielenkiinnon. (Rentola 2010, 43.) 

Journalismin taso ja median tuottaman tiedon luonne ovat kuitenkin vaihtelevia. Toiset mediat 
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uutisoivat lähinnä yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista, kun taas toiset pyrkivät ennemminkin 

viihdyttämään ja tarjoamaan sellaista sisältöä, jolla yleisö pääsee irtautumaan arjesta. (Juholin & Kuutti 

2003, 21–22.)  

 

Mediatutkimuksessa puhutaan representaatioista. Kyseisellä termillä tarkoitetaan tässä kontekstissa 

sitä, että jokin asia esitetään uudelleen sanallisessa tai kuvallisessa muodossa. Esimerkiksi 

uutisoitavasta asiasta nostetaan esiin joitakin puolia ja toisia voidaan jättää kokonaan kertomatta, 

vaikka ne olisivatkin täysin olennaisia asian kannalta. Tällöin puhutaan myös kehystämisestä: toimittaja 

kehystää uutisen valitsemalla siihen vaikkapa tietynlaisia kielellisiä ja visuaalisia ilmauksia. (Seppänen 

& Väliverronen 2012, 68.)  

 

Koska mediaesitykset sisältävät aina jonkinlaisen näkökulman, ne saattavat olla yksipuolisia ja 

totuusarvoltaan vaihtelevia. Usein erilaiset valinnat ovat tietoisia, mutta toimittajat ovat myös 

erehtyväisiä eivätkä aina tiedä tarpeeksi uutisoimistaan asioista. Toimitustyö on hektistä: asiat tulisi 

kertoa mahdollisimman nopeasti reaaliajassa, ja näin nopeus saattaa mennä tarkkuuden edelle. 

Subjektiivisuus voittaa usein objektiivisuuden, sillä tosiasioiden selvittäminen voi olla aikaa vievää ja 

työlästä. Tällöin toimittajien omat näkemykset voivat tulla liikaa esiin. (Juholin & Kuutti 2003, 24–26.) 

 

Luotettavuuteen vaikuttavat näkökulmien ohella esimerkiksi lähteiden määrä ja laatu. Jutussa voidaan 

vaikkapa nojautua vain yhteen lähteeseen ja jättää vastakkaisen osapuolen näkemys kokonaan 

esittämättä. Useat ihmiset eivät pääse ääneen mediassa. Media arvostaa esimerkiksi valtaapitäviä 

henkilöitä juttujen kohteina ja lähteinä toisin kuin tavallisia rivikansalaisia, vaikka heidän 

näkemyksillään voisi olla paljonkin painoarvoa monessa asiassa. (Juholin & Kuutti 2003, 26–27.)  

 

Erilaiset näkökulmat tarkoittavat myös sitä, että mediaesitykset välittävät tietynlaista kuvaa 

todellisuudesta. Jotkin asiat voivat esimerkiksi näyttäytyä mediassa ”luonnollisina” ja toiset taas 

”epäluonnollisina”. Median tuottamat ideologiat eivät ainoastaan muokkaa ihmisten mielipiteitä vaan 

myös arvoja, tunteita ja identiteettejä. (Nieminen & Pantti 2009, 105.) Niemisen ja Pantin (2009, 105) 

mukaan onkin tärkeää arvioida sitä, mitä mediaesitykset meille kertovat sekä miten ja miksi ne tekevät 

niin. Rentola (2010, 52) puolestaan kirjoittaa, että ihmisillä on nykyisin entistä enemmän 

medialukutaitoa eikä painettuun sanaan uskota enää sokeasti.  

 

Median tuottama materiaali on toimittajien esittämää tulkintaa, josta kansalaiset puolestaan tekevät 

omat tulkintansa. Medialla on siis sekä valinta- että tulkintavaltaa, mutta jälkimmäistä on myös 

mediayleisöllä, joka tulkitsee saamaansa materiaalia omasta kokemusmaailmastaan käsin ja välittää 
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sitä edelleen eteenpäin omille viiteryhmilleen. Medialla on myös informointivaltaa: tärkeiden uutisten 

kohdalla media toimii puhtaana tiedonvälityksen kanavana eikä hyödynnä valinta- tai tulkintavaltaa. 

(Juholin & Kuutti 2003, 45–46.) 

 

Näkyvän vallan lisäksi medialla on myös näkymätöntä valtaa, jota Juholin ja Kuutti (2003, 47) 

luonnehtivat piiloisen vaikuttamisen käsitteellä. Vaikka juttu toisi esiin erilaisia näkökulmia ja olisi siten 

näennäisesti objektiivinen, sen esittämisessä voidaan suosia tietynlaista katsantokantaa toisten 

kustannuksella. Näin voidaan hienovaraisesti vaikuttaa siihen, miten kansalaiset näkevät ja kokevat 

kyseisen ilmiön. (Juholin & Kuutti 2003, 44–47.)  

 

3.4 Uskonto mediassa ja suomalaisissa sanomalehdissä 
 

Uskonnon medianäkyvyyttä on tutkittu uskontososiologian piirissä. Sosiologia on tieteenala, joka tutkii 

ihmisen sosiaalisia suhteita ja toimintaa yhteisöissä. Sosiologia on kehittynyt 1800- ja 1900-luvun 

taitteessa, ja se onkin keskittynyt nimenomaan modernien yhteiskuntien tutkimukseen. 

Uskontososiologia tutkii uskonnon yhteiskunnallista roolia. (Taira, Martikainen & Ketola 2018, 11.) 

Internetin kehittymisen ja digitalisaation myötä erityisesti uskonnon ja median välinen suhde on tullut 

yhä tärkeämmäksi tutkimuskohteeksi. Tutkimuksen merkittävänä käännekohtana pidetään syyskuun 

11. päivän tapahtumia vuonna 2001, jolloin islam nousi globaalin mediajulkisuuden keskiöön. 

Uskontososiologisessa tutkimuksessa voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, millainen paikka uskonnolla 

on mediassa tai miten media vaikuttaa uskontoon. (Sumiala 2018, 278–279.)  

 

Hjarvard (2012) puhuu uskonnon mediatisaatiosta, jonka hän jakaa kolmeen eri luokkaan: 

uskonnolliseen mediaan, uskontojournalismiin sekä niin kutsuttuun banaaliin uskontoon. Tässä 

tutkielmassa medioitumisen muodoista näkyy erityisesti uskontojournalismi. Hjarvardin mukaan 

uskontoa koskeva kirjoittelu on lisääntynyt etenkin kristinuskon ja islamin kohdalla. Journalismi 

asettaa uskonnon julkiselle, poliittiselle areenalle, jolloin sen on alistuttava median yleiselle 

toimintalogiikalle samoin kuin muunkin journalismin. Uskontojournalismin tulee siis olla paitsi 

faktapohjaista ja objektiivista, myös sekulaareihin arvoihin ja demokraattisiin ihanteisiin sopivaa. 

Uutiskynnyksen ylittääkseen uskonnollisten yhteisöjen välittämän tiedon tulee myös olla 

yhteiskunnallisesti merkittävää ja uutisoinnin arvoista. Olennaista Hjarvardin teoriassa on se, että 

uskontojournalismi on toimittajien esittämää mediaa, eikä se näin ollen ole uskonnollisten yhteisöjen 

tai yksilöiden kontrolloitavissa. Uskonnollisten toimijoiden mahdollisuudet määritellä ja kehystää 

uskontoa ovat siis vähentyneet merkittävästi. Tämä taas altistaa uskonnot kritiikille, sillä uutismedia 
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pyrkii usein ”modernisoimaan” uskontoa eli paljastamaan ja muokkaamaan sekulaariin yhteiskuntaan 

soveltumattomia normeja ja arvoja. Media pääsee siis vaikuttamaan uskonnollisiin representaatioihin 

ja uskonnon julkisuuskuvaan. (Hjarvard 2012, 24, 31–33.) 

 

Roylen (2013, 158) mukaan media kiinnostuu uskonnosta etenkin silloin, kun tapahtuu jotakin pahaa 

tai poikkeuksellista. Kiinnostus voi herätä myös sellaisessa tilanteessa, jossa uskonnolliseen aiheeseen 

liittyy julkisuuden henkilö tai muu erityisen kiinnostava persoona. Esimerkiksi riidat ja skandaalit 

uskonnollisten yhteisöjen sisällä ovat medialle mieluisia aiheita. Media iloitsee huonoista uutisista, sillä 

ne myyvät huomattavasti paremmin kuin hyvät uutiset. (Royle 2013, 158–160.) Sama tosin pätee 

uskontojournalistinakin toimineen Ruth Gledhillin (2013, 93) mukaan myös muihin kuin uskonnollisiin 

aiheisiin: esimerkiksi onnistunut lentomatka ei ole uutisoinnin aihe toisin kuin onnettomuus.  

 

Myös Taira (2011, 66) kirjoittaa, että media kiinnostuu uskonnosta ensisijaisesti konfliktitilanteissa. 

Uskontojournalismi on hänen mukaansa hankala laji, sillä uskontoa on pidetty Suomessa yksityisasiana 

ja uskonnollisiin aiheisiin erikoistuneet toimittajat ovat harvassa. Sanomalehtien suhtautumisessa 

uskontoon on myös eroja. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on kannattanut aktiivisesti kirkon ja valtion 

eroa, mutta sitä ei voida Tairan mukaan pitää uskonnonvastaisena. Lehti suhtautuu myönteisesti 

uskontoon siihen asti, kun se ei tule modernisaation, demokratian ja taloudellisen kasvun tielle. (Taira 

2011, 66–67.)   

 

Hokka, Valaskivi, Sumiala ja Laakso (2013) ovat tutkineet uskontojournalismia suomalaisissa 

sanomalehdissä. Tutkimuksessa selvisi, että lehdissä esiintyvät teemat vaihtelevat alueen mukaan: 

esimerkiksi Helsingin Sanomissa uskontoon liittyvä kirjoittelu koski suurimmaksi osaksi 

maailmanpolitiikkaa, kun taas maakuntalehdissä keskityttiin paikallisten seurakuntien toimintaan. 

Kristinuskon osalta Helsingin Sanomien yleisimpiä teemoja olivat uskonnollinen kulttuuri, 

uskonnolliset auktoriteetit, uskonnon ja valtion suhde, uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallinen 

toiminta sekä kirkkopolitiikka. Islamin osalta uutisointi oli kahtiajakautunutta: ulkomaan uutiset 

koskivat konflikteja ja terrorismia siinä missä kotimaan uutiset käsittelivät monikulttuurisuutta. Sama 

ilmiö oli havaittavissa myös maakuntalehdissä. Tutkimus osoittaa, etteivät suomalaiset sanomalehdet 

maalaa yhtenäistä uskonnollista maisemaa ainakaan kristinuskon osalta. Uskontojournalismia voidaan 

luonnehtia ennemminkin hajanaiseksi mosaiikiksi. (Hokka ym. 2013, 10, 12, 14–15, 18.)  

 

Tairan (2014) tutkimuksessa selvitettiin, miten uskonto näkyy suomalaisissa sanomalehdissä 

tavallisena viikkona eli sellaisena ajanjaksona, jolloin ei tapahdu mitään etukäteen tiedossa olevaa 

uskontojournalismin kannalta merkittävää asiaa. Aineistona olivat Helsingin Sanomat, Turun Sanomat 
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ja Ilta-Sanomat, jotka analysoitiin kokonaisuudessaan kannesta kanteen. Tutkimuksessa uskonnolliset 

viitteet jaoteltiin kolmeen eri luokkaan: konventionaalisiin, kansanomaisiin ja uskontokriittisiin 

viitteisiin. Eniten aineistosta löytyi konventionaalisia viitteitä (67 %) eli ilmauksia, jotka kuvaavat 

suhteellisen vakiintunutta ja institutionaalista uskonnollisuutta kuten kristillistä kirkkoa. Kristinusko ja 

erityisesti luterilaisuus hallitsivat konventionaalisia viitteitä siinä missä muita uskontoperinteitä 

käsiteltiin vain vähän. Islam oli vahvimmin esillä muista uskonnoista. Toiseksi eniten aineistossa oli 

havaittavissa kansanomaisia viitteitä (32 %) eli ilmauksia, jotka koskevat esimerkiksi henkisyyttä ja 

yliluonnollisuutta. Uskontokriittisiä viitteitä oli ainoastaan yksi prosentti koko aineistosta. (Taira 2014, 

1–5.) 

 

Tutkimuksessaan Taira (2014) arvioi myös juttujen sävyä. Jutuista neutraaleja tai liian vaikeasti 

määriteltäviä oli 71 %, myönteisiä 20 % ja kielteisiä 9 %. Vaikka sävyn arviointi on Tairan (2014, 12) 

mukaan hyvin tulkinnanvaraista, hän kuitenkin toteaa tutkimuksen osoittavan, ettei uskontojen 

käsittely tavallisena ajankohtana suomalaisissa sanomalehdissä ole ainakaan järjestelmällisen 

kielteistä. Myönteisiä juttuja oli eniten luterilaisuudesta. Tosin konservatiivisemmat luterilaisuuden 

muodot, kuten herätysliikkeet, esiintyivät kielteisemmässä valossa verrattuna valtavirran 

luterilaisuuteen, joita koskevat viitteet olivat pääosin myönteisiä. Islam näyttäytyi aineistossa joko 

neutraalissa tai kielteisessä valossa. (Taira 2014, 12–13.) 

 

Taira (2019) on tutkinut myös sitä, miten Suvivirrestä keskustellaan suomalaisissa sanomalehdissä. 

Tutkimuksessaan hän toteaa keskustelun kiihtyneen 1990-luvun puolivälistä alkaen samaan aikaan kun 

Suomesta on lisääntyvän maahanmuuton myötä tullut katsomuksellisesti moninaisempi. 

Keskustelussa Suvivirsi näyttäytyy yleensä joko kulttuurisena perinteenä tai uskonnollisena traditiona. 

Keskusteluun osallistuvat tahot ovat enimmäkseen kirkon toimijoita, opettajia, oppilaiden vanhempia, 

poliitikkoja sekä sekularisteja. Edellä mainituista tahoista Suvivirren laulamista vastustavat lähinnä vain 

sekularistit, joiden agendalla on koululaitoksen muuttaminen täysin maalliseksi instituutioksi. Muut 

tahot suhtautuvat Suvivirren laulamiseen pääasiassa myönteisesti ja kokevat virren laulamisen 

ennemminkin kulttuurisen perinteen säilyttämisenä kuin uskonnollisena traditiona. Myös media tukee 

virren laulamista. (Taira 2019, 1–5.) 
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4. Tutkielman toteutus  

 

4.1 Tutkimustehtävä ja aineisto 

 

Tutkielman aineisto koostuu Helsingin Sanomien verkkoarkiston kirjoituksista, joissa käsitellään 

katsomusaineiden opetusta. Tavoitteena on selvittää, minkälaisia näkemyksiä aiheesta esitetään, 

miten niitä argumentoidaan ja ketkä ovat äänessä. Median rooli keskustelun ohjaajana otetaan 

analyysissa huomioon.  

 

Katsomusaineiden opetukseen liittyviä näkökulmia on aikaisemmin tutkittu pääasiassa 

haastatteluiden ja kyselyiden kautta, joten valitsin omaan tutkielmaani verkkoaineiston. Erilaisten 

verkkoaineistojen käyttö on yleistynyt tieteellisessä tutkimuksessa internetin ollessa niin keskeisessä 

asemassa nyky-yhteiskunnassa. Esimerkiksi verkkokeskustelut tarjoavat tutkimuksen tekemiseen 

sopivaa materiaalia, sillä ne heijastavat kansalaisten näkemyksiä yhteiskunnallisista ilmiöistä. 

(Laaksonen ym. 2013, 9, 190.) Verkkoaineistolla on myös muita etuja. Ensinnäkin aineisto on jo 

valmiiksi olemassa eikä tutkijan tarvitse kerätä sitä erikseen. Toiseksi verkossa ihmiset voivat ehkä 

ilmaista ajatuksiaan vapaammin kuin kasvokkaisessa haastattelussa, jossa tutkija saattaa läsnäolollaan 

vaikuttaa tutkittavien antamiin vastauksiin. Tosin huono puoli on se, ettei tutkija voi esittää tarkentavia 

kysymyksiä samoin kuin haastattelutilanteessa. 

 

Etsin internetistä aihetta koskevaa materiaalia ja päädyin valitsemaan aineistoksi Helsingin Sanomat, 

koska keskustelu oli siellä vilkkaampaa kuin muissa verkkolehdissä. Aineiston valintaan vaikutti myös 

se, että kyseessä on valtakunnallinen ja levikiltään ylivoimaisesti suurin suomalainen sanomalehti 

(MediaAuditFinland 2021). Päätin tilata digilehden tutkielman tekemisen ajaksi, koska sen kautta 

minulla oli pääsy verkkolehden arkistoon, josta on helppo hakea lehdessä vuodesta 1990 alkaen 

julkaistuja kirjoituksia.  

 

Mahdollista olisi ollut myös vertailla esimerkiksi eri maakunnissa ilmestyviä sanomalehtiä ja niissä 

esiintyviä näkökulmia, mutta aineistoa olisi ollut vaikeaa saada kasaan: katsomusopetus vaikuttaa 

herättävän keskustelua enimmäkseen kuitenkin pääkaupunkiseudulla, jossa monikulttuurisuus on 

näkyvämpää kuin muualla Suomessa. Esimerkiksi Hokan ym. (2013) tutkimuksen mukaan 

maakuntalehtien ja Helsingin Sanomien uskontojournalismin välillä on eroavaisuuksia, joten voidaan 

olettaa, että näin on myös katsomusopetuksen kohdalla. Koska tutkielma keskittyy vain Helsingin 
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Sanomiin, sen tuloksia ei voi liiaksi yleistää tai ajatella, että ne kuvaisivat yleisesti suomalaisten 

suhtautumista katsomusopetuksen kysymyksiin.  

 

Aineistossa on mukana mielipidekirjoituksia, uutisartikkeleita, pääkirjoituksia sekä kolumneja. Eri 

tekstilajien ominaispiirteitä ja eroavaisuuksia on kuvailtu tarkemmin luvussa 3.2. Otin aineistoon 

mukaan kirjoituksia erilaisista lajityypeistä, sillä halusin tarkastella katsomusopetusta koskevaa 

mediakeskustelua kokonaisuudessaan. Esimerkiksi vain uutisia tai mielipidekirjoituksia tutkimalla ei 

olisi saanut kokonaiskuvaa aiheesta. Ulkomaanosaston uutiset on kuitenkin rajattu aineiston 

ulkopuolelle, koska tutkielmassa keskitytään nimenomaan suomalaiseen keskusteluun. Myös koulujen 

kevät- ja joulujuhliin liittyvät kirjoitukset on jätetty pois aineistosta, sillä ne eivät suoranaisesti liity 

katsomusopetukseen. Aineistoa on rajattu myös siten, että luonteeltaan täysin objektiiviset uutisoinnit 

esimerkiksi peruskoulun tuntijakouudistuksesta6 on jätetty pois – ne eivät olisi tuoneet lisäarvoa 

tutkimukseen, sillä tarkoituksena on tutkia aineistossa esiintyviä näkökulmia ja mielipiteitä. Aineistoon 

on siis otettu mukaan vain sellaiset uutisartikkelit, joissa joko haastatellaan yhtä tai useampaa tahoa 

tai toimittajan oma näkemys tulee jollakin tavalla esiin.  

 

Taulukko 1. Aineiston tekstien esiintyvyys ja jakautuminen eri tekstilajeihin. 

 Uutisartikkelit Mielipidekirjoitukset Pääkirjoitukset Kolumnit 

2012  12   

2013 4 1   

2014 4 9 2 1 

2015 4 9   

2016  5   

2017 4 4   

2018 1 2  1 

2019 2 5   

2020     

Yht. 19 47 2 2 

 

 

Taulukossa 1 on kuvattu aineiston tekstien vuosittaista määrää sekä jakautumista eri lajityyppeihin. 

Aineistossa on yhteensä 70 tekstiä, joista 47 eli enemmistö on lukijoiden mielipiteitä. Pääkirjoituksia 

ja kolumneja voidaan myös pitää mielipidekirjoituksina, mutta niitä on yhteensä vain neljä. 

 
6 Ks. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002540730.html  

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002540730.html


30 

 

Uutisartikkeleita sen sijaan on enemmän, yhteensä 19. Ne ovat pääosin Kotimaa- ja Kaupunki-

osastoilta.  

 

Kuten taulukosta voidaan huomata, tekstien määrä ja jakautuminen eri lajityyppeihin vaihtelee 

vuosittain merkittävästi. Esimerkiksi vuodelta 2012 on peräti 12 mielipidekirjoitusta mutta ei lainkaan 

uutisartikkeleita, mikä saattaa vaikuttaa erikoiselta. Yleisönosastokirjoittelu koskee kuitenkin jo 

aiemmin mainittua peruskoulun tuntijakouudistustusta, johon liittyvä uutisointi on rajattu aineiston 

ulkopuolelle. Taulukosta voidaan myös havaita, että vuonna 2013 mielipidekirjoituksia oli vain yksi, 

mikä on erikoista verrattuna edellisen vuoden lukuun. Tämä on siinäkin mielessä yllättävää, että 

vuonna 2013 uutisoitiin Kulosaaressa alkaneesta yhteisopetukseen liittyvästä kokeilusta, joka olisi 

voinut herättää keskustelua myös mielipidepalstalla. Tosin aiheesta on kirjoitettu useita 

mielipidekirjoituksia myöhempinä vuosina. On myös mahdollista, että joitakin kirjoituksia on ajan 

saatossa poistettu.  

 

Tutkielman aineisto on kerätty aikaväliltä 1. tammikuuta 2012 – 31. joulukuuta 2020. Ensin keräsin 

aineistoa viiden vuoden ajalta, kunnes totesin aineiston riittämättömäksi ja päätin pidentää aikaväliä. 

Pyrin ottamaan aineistoon mukaan mahdollisimman ajankohtaisia tekstejä, mutta vuonna 2020 

katsomusopetuksesta ei kirjoitettu. Ainakin osittaisena syynä tähän lienee koronaviruspandemia, joka 

herätti runsaasti keskustelua mediassa muiden aiheiden jäädessä vähemmälle huomiolle. 

Katsomusopetus on myös muulloin sellainen aihe, joka ei ole jatkuvasti esillä vaan herättää keskustelua 

tietyin väliajoin, kuten koulun uudistuksien yhteydessä (ks. esim. Räsänen 2006, 7).  

 

Aineiston keräämiseen olen käyttänyt useampaa eri hakusanaa, sillä katsomusopetuksesta puhutaan 

monenlaisilla termeillä. Halusin aineiston olevan mahdollisimman kattava, eikä se olisi onnistunut vain 

yhdellä hakusanalla. Käyttämäni hakusanat ovat uskonnonopetus, uskonnon opetus, katsomusopetus, 

katsomusaine ja elämänkatsomustieto katkaistuissa muodoissaan. Kokeilin myös muita aiheeseen 

liittyviä hakusanoja, mutta ne eivät tuottaneet tutkimusaiheen kannalta merkittäviä tuloksia.  

 

Tutkielmassa noudatetaan niin kutsuttua hyvää tieteellistä käytäntöä. Sen lähtökohtia ovat muun 

muassa rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa. Tärkeää on myös 

tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisten ja eettisesti kestävien menetelmien soveltaminen. 

Tutkijan tulee kunnioittaa muiden tutkimuksia ja saavutuksia sekä viitata niihin asianmukaisella tavalla. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Hyvä tieteellinen käytäntö näkyy tutkielmassani 

esimerkiksi siten, että olen pyrkinyt valitsemaan mahdollisimman kattavan ja totuudenmukaisen 

aineiston sen sijaan, että olisin valikoinut aineistoon joitakin tiettyjä tekstejä oman mieleni mukaan. 
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Olen yrittänyt esittää tutkimustulokset rehellisesti ja loogisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että aineistosta 

ei esitetä vaikkapa tekaistuja tai vääristeltyjä havaintoja (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 8). 

Olen myös pyrkinyt perustelemaan aineiston pohjalta tekemäni havainnot ja johtopäätökset. 

 

Tutkielman aineisto koostuu teksteistä, jotka ovat julkisesti kaikkien lehden tilaajien saavutettavissa 

Helsingin Sanomien verkkosivustolla. Näin ollen yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset 

eivät kosketa tätä tutkielmaa aivan samassa määrin kuin esimerkiksi haastatteluilla toteutettuja 

tutkimuksia. Vaikka aineisto onkin verkossa avoimesti saatavilla, tutkielmassa ei ole tarpeellista esittää 

mielipidekirjoitusten laatijoiden, artikkeleissa haastateltujen henkilöiden tai toimittajien nimiä, joten 

ne on jätetty mainitsematta. Sen sijaan heidän positionsa – esimerkiksi ammatit ja oppiarvot – ovat 

tutkimuksen kohteena, sillä yhtenä tavoitteena on selvittää, minkälaiset tahot ovat aineistossa 

äänessä.  

 

4.2 Metodi  

 

Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa tutkittavaa ilmiötä pyritään 

ymmärtämään kokonaisvaltaisesti. Alasuutarin (2011, 32) mukaan laadullinen analyysi sisältää kaksi 

vaihetta, jotka ovat havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Havainnot eivät vielä 

itsessään ole tuloksia vaan ennemminkin johtolankoja. Niiden pelkistäminen viittaa ensinnäkin siihen, 

että aineistoa tarkastellaan tietynlaisesta teoreettis-metodologisesta perspektiivistä keskittyen vain 

olennaiseen. Havaintoja myös yhdistellään kyseistä ilmiötä kuvaaviksi esimerkeiksi, joilla on yhteisiä 

piirteitä. Arvoituksen ratkaiseminen tarkoittaa puolestaan aineistosta nousseiden havaintojen 

selittämistä ja merkitystulkintaa, jolloin viitataan myös muuhun tutkimukseen ja teoreettiseen 

viitekehykseen. (Alasuutari 2011, 32–37.) 

 

Tutkimuksen metodina toimii sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen 

perusanalyysimenetelmä, jonka tarkoituksena on muodostaa aineistosta tiivistetty kuvaus 

johtopäätösten tekoa varten. Sen avulla voidaan analysoida melkeinpä mitä tahansa kirjallisia 

dokumentteja. Sisällönanalyysi on tekstin sisällön sanallista kuvailua ja merkitysten etsintää. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 103, 117, 119.) 

 

Sisällönanalyysi voi olla joko aineistolähtöistä, teorialähtöistä tai teoriaohjaavaa riippuen siitä, 

millainen asema teorialla on tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108–110). Halusin lähestyä 

aineistoa kokonaisuudessaan ilman tietynlaista teoreettista sitoumusta, joten en kokenut 
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teorialähtöistä sisällönanalyysia sopivaksi vaihtoehdoksi. Puhtaasti aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

tekemisessä on kuitenkin haasteensa, sillä aikaisemman tiedon vaikutusta on käytännössä vaikeaa 

sulkea analyysin ulkopuolelle, etenkin jos tutkija on jo perehtynyt laajasti aihettaan koskevaan 

tutkimuskirjallisuuteen. Se ei tosin ole edes tarpeellista, koska aikaisempi tieto voi helpottaa 

tutkimuksen tekemistä merkittävästi. Omaan tutkielmaani sopiikin parhaiten teorialähtöisen ja 

aineistolähtöisen analyysitavan välimuoto eli teoriaohjaava analyysi. Sen kautta on mahdollista edetä 

ennemminkin aineiston kuin teorian ehdoilla, samalla kuitenkin yhdistäen aiheeseen liittyvää 

aikaisempaa tutkimustietoa. Teoriaohjaavan analyysin tarkoitus ei siis ole testata teoriaa, mutta 

analyysi ei myöskään ole puhtaan aineistolähtöistä: teoria ja aikaisempi tieto vaikuttavat siihen, 

millaisia havaintoja aineiston pohjalta tehdään. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 109.) 

 

Aloitin analyysin tekemisen käytännössä niin, että silmäilin aineiston huolellisesti läpi ja tein havaintoja 

aineiston aihepiireistä. Havaitsin heti, että valtaosa keskustelusta liittyy yhteiseen katsomusaineeseen. 

Aluksi ajattelin keskittyä vain siihen ja rajata muut aiheet aineiston ulkopuolelle, mutta päätin 

kuitenkin tarkastella keskustelua kokonaisuudessaan. Tämä johtui siitä, että mukana oli monia 

kirjoituksia, joissa ei otettu selkeästi kantaa opetuksen toteuttamistapaan vaan ennemminkin 

punnittiin erilaisia vaihtoehtoja tai pohdittiin yleisellä tasolla opetuksen keskeisiä tavoitteita, tehtäviä, 

sisältöjä ja luonnetta. Otin mukaan myös tällaiset kirjoitukset, koska halusin saada kokonaiskuvan 

keskustelusta. 

 

Aineiston silmäilyn jälkeen etsin siitä tutkimustehtävän kannalta olennaisia, useasti toistuvia asioita. 

Merkitsin ne ylös värikoodien ja muistiinpanojen avulla. Aineistosta nousseiden pääteemojen mukaan 

muodostin kolme luokkaa, jotka olivat katsomusopetuksen tavoitteet, toteuttamistapa ja luonne. 

Analyysiluku noudattelee tätä jakoa. Opetuksen toteuttamistapa -teemaluokka jakautuu vielä viiteen 

eri alaluokkaan aineistossa esiintyneiden näkökulmien mukaisesti. 
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5. Keskustelu katsomusopetuksesta Helsingin Sanomissa  

 

5.1 Opetuksen tavoitteet 

 

Katsomuksellinen yleissivistys nähtiin aineistossa yhtenä opetuksen keskeisimmistä tavoitteista. 

Oppiaineen tehtävänä pidettiin monipuolisen tiedon tarjoamista sekä Suomessa että muualla 

maailmassa vaikuttavista uskonnoista, katsomuksista ja kulttuureista. Keskustelu oli varsin 

uskontokeskeistä, mutta elämänkatsomustiedosta puhuttaessa peräänkuulutettiin myös maallisten 

katsomusten, kuten poliittisten aatteiden ja median välittämän maailmankuvan, tuntemusta.  

 

Lisäksi yleissivistyksen kannalta tärkeänä pidettiin kykyä hahmottaa paitsi uskontojen välisiä myös 

niiden sisäisiä eroavaisuuksia. Eräässä uutisartikkelissa (Artikkeli 11) haastateltu professori esimerkiksi 

totesi, että vaikkapa kristillisten juhlien viettämiseen liittyvät tavat voivat olla eri kodeissa hyvin 

vaihtelevia, eikä niistä tulisi antaa opetuksessa liian yksipuolista kuvaa. Hänen mukaansa uskontojen 

sisäinen vaihtelu tulisi siis ottaa opetuksessa tarkemmin huomioon.  

 

Monikulttuurisuuteen liittyvä tietotaito nähtiin keskeisenä opetuksen tavoitteena. Tämän näkökulman 

mukaan opetuksen tulisi tarjota tiedon lisäksi konkreettisia valmiuksia toimia vuorovaikutuksessa 

erilaisista etnisistä taustoista tulevien ihmisten kanssa. Opetussuunnitelmissa useasti toistuvat 

käsitteet, uskontoihin ja katsomuksiin liittyvä lukutaito sekä dialogitaidot, mainittiin monesti myös 

aineistossa. Tällaisia taitoja pidettiin merkittävinä, jotta erilaisia arvomaailmoja edustavat ihmiset 

tulisivat keskenään toimeen myös koulun ulkopuolella, esimerkiksi työelämässä.  

 

Suvaitsevaisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen mainittiin monissa kirjoituksissa. Edellä esitettyihin 

tavoitteisiin liittyen ajateltiin, että katsomusopetuksen tehtävänä on edistää avarakatseisuutta, 

erilaisuuden hyväksymistä ja aitoa kunnioitusta ihmisten välillä. Vastaavasti opetuksen nähtiin 

vähentävän ennakkoluuloja ja uskonnollista radikalisoitumista. Eräs kirjoittaja totesikin osuvasti, että 

”katsomusopetus on tehokas rokotus fundamentalismia ja ääriajattelua vastaan” (Mielipidekirjoitus 

43). Yhteisöllisyys ja tasa-arvo ulottuivat kuitenkin myös uskontojen ulkopuolelle, sillä opetuksen 

nähtiin ehkäisevän muitakin yhteiskunnallisia ongelmia, kuten koulukiusaamista ja syrjäytymistä. 

Eräässä uutisartikkelissa (Artikkeli 5) haastateltu poliitikko esimerkiksi perusteli uskonnon opetuksen 

tarvetta perhesurmilla ja kouluampumisilla.  
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Etiikka ja arvokasvatus nähtiin yhtenä opetuksen osa-alueena. Opetuksen ajateltiin valmentavan 

oppilaita muodostamaan käsityksen oikeasta ja väärästä. Esimerkiksi termit moraali, ihmisoikeudet ja 

tasa-arvo toistuivat aineistossa. Tosin aineistossa oli esillä myös vastakkaisia mielipiteitä, joissa 

kyseenalaistettiin uskontojen ja etiikan yhteys. Yhdessä mielipidekirjoituksessa esimerkiksi todettiin, 

ettei uskonto ole varsinaista arvokasvatusta, vaan se ”enemmänkin pukee arvoja uskonnolliseen 

viittaan” (Mielipidekirjoitus 6). 

 

Katsomuksellisen identiteetin rakentumista pidettiin myös tärkeänä. Ajateltiin, että opetuksen tulisi 

tarjota välineitä erilaisten katsomusten ymmärtämiseen ja arviointiin sekä oppilaan henkilökohtaisen 

katsomuksen muodostamiseen. Identiteetin muotoutumista korostettiin erityisesti vähemmistöjen, 

kuten ortodoksien, muslimien ja uskonnottomien, kohdalla. Elämänkatsomustiedon nähtiin 

valmentavan yksilöä pohtimaan aktiivisesti esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: miksi ajattelen niin 

kuin ajattelen, miten media vaikuttaa ajatteluuni sekä miten voisin oppia ymmärtämään ja 

arvostamaan erilaisia näkökulmia.  

 

5.2 Opetuksen toteuttamistapa 

 

5.2.1 Yhteinen katsomusaine  

 

Aineistossa uutisoitiin useamman kertaa katsomusaineiden yhteisopetukseen liittyvistä kokeiluista 

suomalaisissa kouluissa. Vuonna 2013 alkaneeseen Kulosaaren yhteiskoulun kokeiluun liittyviä uutisia 

oli seitsemän. Uutisartikkeleissa käsiteltiin myös muun muassa Pitäjänmäen peruskoulun ja Joensuun 

normaalikoulun yhteisiä katsomusopin tunteja. Lisäksi uutisoitiin muista yhteisopetukseen liittyvistä 

aiheista, kuten vuoden 2015 kansalaisaloitteesta, jossa ehdotettiin kouluihin kaikille yhteistä 

katsomusainetta. 

 

Uutisointi yhteisopetuksesta herätti keskustelua mielipidepalstalla. Aineistossa ei kuitenkaan vallinnut 

yhtenäistä käsitystä siitä, mitä yhteisellä katsomusaineella tarkoitetaan, vaan sen merkitys vaihteli 

kontekstin mukaan. Etenkin mielipidekirjoituksissa sillä viitattiin usein oppiaineeseen, jossa kaikki 

oppilaat uskonnollisesta taustasta riippumatta opiskelisivat yhdessä samoja sisältöjä. Kyseessä on siis 

Albertsin (2010) mallin kaltainen yhtenäistävä opetusmalli, joka on käytössä esimerkiksi Ruotsissa. 

Tosin erityisesti uutisartikkeleissa viitattiin jo edellä mainittuun Kulosaaren malliin, joka tarkoittaa 

katsomusaineiden osittaista yhdistämistä. Siinä oppilaat opiskelevat samassa opetustilassa omaa 

uskontoa tai katsomusta ja opetusta eriytetään aina tarpeen vaatiessa (Käpylehto 2015, 129). Näiden 
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kahden mallin välillä on iso ero, sillä Kulosaaren malli ei lakkauta nykyistä oman uskonnon opetusta 

toisin kuin kokonaan uusi oppiaine. Tosin molempia perusteltiin aineistossa melko samankaltaisilla 

argumenteilla.  

 

Mielipidepalstalla ajatukseen yhteisestä katsomusaineesta suhtauduttiin avoimin ja positiivisin mielin, 

mutta myönteinen suhtautuminen oli havaittavissa myös muissa lajityypeissä. Jo vuonna 2014 

julkaistiin esimerkiksi pääkirjoitus otsikolla Yhteistunnit ovat hyvä ratkaisu (Pääkirjoitus 1). Vaikka 

pääkirjoitus on luonteeltaan mielipidekirjoitus, sen voidaan katsoa edustavan lehden yleistä 

arvomaailmaa ja kertovan lukijalle, miten suhtautua ajankohtaiseen aiheeseen (Rentola 2010, 92). 

Näin se voi osaltaan ohjata lukijoiden mielipiteitä. Kyseisessä kirjoituksessa kehuttiin edellisenä 

vuonna Kulosaaressa käyttöön otettua mallia ja toivottiin sen yleistyvän muuallakin Suomessa: 

 

Kulosaaren yhteiskoulussa on onnistuneesti yhdistetty uskonnon ja elämänkatsomustiedon 

opetus. Ratkaisusta kannattaa muidenkin ottaa oppia. Uskonnonopetus on nykyisin 

tiedollista ja elämänkatsomuksellista, ei vanhakantaista uskonnonharjoitusta. - - Kahden 

oppiaineen yhdistäminen on omiaan kirkastamaan uskonnonopetuksen nykyisiä tavoitteita 

kouluissa – mikä on hyvä. (Pääkirjoitus 1) 

 

Aineistossa toistui ajatus siitä, ettei oman uskonnon opetus ole yhteiskunnan ylläpitämän 

koululaitoksen tehtävä vaan se kuuluu kodille, seurakunnalle tai muulle uskonnolliselle yhteisölle. 

Toisin sanoen ajateltiin, ettei koulun tule asettaa etusijalle tiettyä uskontoa, vaan sen tulisi tarjota 

oppilaille tasavertaista ja yleissivistävää tietoa erilaisista katsomuksista. Jotkut vetosivat esimerkiksi 

siihen, että omasta uskonnosta voi oppia tarpeeksi koulun ulkopuolellakin, kuten rippikoulussa tai 

vastaavassa toiminnassa.  

 

Suomalaista uskonnon opetuksen mallia verrattiin usein muuhun Eurooppaan ja erityisesti 

Pohjoismaihin. Tässä yhteydessä Suomen mallia pidettiin muista poikkeavana, vanhanaikaisena 

perinteenä. Tällainen ajatustapa oli havaittavissa paitsi mielipidekirjoituksissa myös uutisartikkeleissa. 

Esimerkiksi vuonna 2017 julkaistu Kotimaa-osaston artikkeli oli jo otsikoltaan nykyistä opetusmallia 

arvosteleva ja varsin provosoiva: Professori: Uskonnonopetus estää meitä ymmärtämästä muita 

uskontoryhmiä – ”Malli, jossa lapset jaetaan eri luokkiin uskonnon perusteella, ei ole tätä päivää” 

(Artikkeli 14). Eräässä toisessa artikkelissa suomalaista uskonnon opetusta kuvailtiin puolestaan 

seuraavanlaisesti:  
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Suomessa kirkkoon kuuluminen ja uskonnonopetus kouluissa on yhä sidottu yhteen. 

Mallia pidetään jäänteenä, jonka moni asiantuntija haluaisi purkaa. Pohjoismaiden joukossa 

Suomi on erikoisuus: muissa maissa oppilaat ovat jo pitkään istuneet uskontotunnit samassa 

luokassa. (Artikkeli 16) 

 

Artikkeleissa haastateltiin niin yhteisopetusta kannattavia kuin sitä vastustaviakin henkilöitä. 

Yhteisopetuksen kannattajia haastateltiin kuitenkin enemmän ja heidän äänensä tuotiin selkeämmin 

esille esimerkiksi jo otsikossa, kuten edellä mainitussa artikkelissa, jossa otsikkoon oli valittu nykymallia 

arvostelevan professorin näkemys. Toinen vastaava tapaus, vuonna 2014 julkaistu Kaupunki-osaston 

artikkeli, oli otsikoitu seuraavasti: Helsinkiläinen kirkkoherra: "Uskontojen yhteisopetus voi hälventää 

viholliskuvia" (Artikkeli 6). Tietyllä tapaa provosoivan tästäkin otsikosta tekee se, että kyseessä on 

kristillisen kirkon pappi eli sellainen taho, jonka voisi ehkä ajatella suhtautuvan yhteisopetukseen 

varauksellisemmin. Myös muissa artikkeleissa käsiteltiin yhteisopetuksen mahdollisia hyviä puolia 

enemmän kuin haasteita tai vaikeuksia, joita siihen voisi liittyä. 

 

Kallioniemen (2005, 32–34) muotoilemista uskonnon opetuksen perusteluista yhteisopetuksen 

kannattajat vetosivat eniten yhteiskunnalliseen- ja monikulttuurisuusperusteluun. Oman uskonnon 

opetusta ei pidetty enää riittävänä globaalissa ja alati muuttuvassa yhteiskunnassa. Ajatuksena oli, että 

yhteisessä opetusryhmässä syntyisi aitoa vuoropuhelua erilaisista taustoista tulevien oppilaiden välille.  

 

Kaikille yhteisen katsomusaineen tarvetta perusteltiin pitkälti myös nykyisen opetusmallin 

heikkouksilla. Perustelut olivat niin oppilas- kuin yhteiskuntalähtöisiäkin. Oppilaita eriyttävän 

nykymallin ajateltiin esimerkiksi lisäävän vastakkainasettelua eri ryhmien välillä, kun opetus 

järjestetään enemmistön uskonnon eli käytännössä evankelisluterilaisuuden mukaisesti siinä missä 

useinkin vain pieni osa oppilaista osallistuu muiden uskontojen tai elämänkatsomustiedon 

opetukseen. Yhteisopetuksen kannattajien näkemyksissä katsomusaineet rinnastuivat koulun muihin 

oppiaineisiin: kun muissakaan oppiaineissa oppilaita ei erotella ryhmiin esimerkiksi kulttuurisen 

taustan perusteella, ei tähän nähty tarvetta myöskään katsomusopetuksen kohdalla, vaan erottelua 

pidettiin keinotekoisena. 

 

Opetusryhmien välistä vastakkainasettelua pidettiin monella tapaa ongelmallisena. Joidenkin 

kirjoittajien huolenaiheena oli, että vähemmistöihin kuuluvat oppilaat saattavat tarpeettomasti kokea 

erilaisuuden ja ulkopuolisuuden tunteita suhteessa evankelisluterilaiseen enemmistöön. Negatiivisten 

tunteiden ajateltiin myös lisäävän yhteiskunnallisia ongelmia: 
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Oppilaiden erottelu ryhmiin saa vähemmistöihin kuuluvat lapset tuntemaan itsensä 

ulkopuolisiksi. Kouluaikana syntyvä erilaisuuden ja ulkopuolisuuden tunne lisää 

syrjäytymisriskiä. Tutkimusten mukaan etninen jako kasvattaa eriarvoisuuden tunnetta.  

Se taas voi synnyttää katkeruutta yhteiskuntaa kohtaan, mikä puolestaan saattaa johtaa 

radikalisoitumiseen. (Mielipidekirjoitus 23) 

 

Nykyistä opetusmallia kritisoitiin myös pienryhmäisten uskontojen sekä elämänkatsomustiedon 

opetuksen resurssi- ja aikatauluongelmista. Opetusta moitittiin siitä, että se on usein epäpätevää ja 

oppitunnit järjestetään hankaliin aikoihin sekä oppilaiden että opettajien kannalta. Näkemyksissä 

otettiin huomioon, ettei kaikilla paikkakunnilla ole edes mahdollista järjestää muuta kuin enemmistön 

mukaista uskonnon opetusta, sillä muuhun opetukseen oikeutettuja oppilaita saattaa olla liian vähän 

eikä päteviä opettajiakaan välttämättä ole saatavilla. Näin ollen on oppilaita, jotka eivät saa kouluissa 

minkäänlaista katsomusopetusta. Yhteinen katsomusaine nähtiin mahdollisuutena, joka helpottaisi 

opetuksen järjestämistä ja olisi kannattavampaa myös taloudellisesti. 

 

Aineistossa pohdittiin sitä, että vähemmistöihin kuuluvien oppilaiden kokema erilaisuuden tunne ja 

opetusjärjestelyiden käytännön hankaluudet saattavat lisätä sosiaalista painetta enemmistön 

mukaiseen opetukseen osallistumiseen. Tämän ajateltiin uhkaavan pienryhmäisten uskontojen ja 

elämänkatsomustiedon opetusta sekä vahvistavan entisestään evankelisluterilaisen opetuksen 

yhteiskunnallista erityisasemaa.  

 

Nykymallia kritisoitiin myös siitä, että opetus määräytyy automaattisesti sen mukaan, mihin 

rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan oppilas kuuluu. Aineistossa korostettiin sitä, ettei kyseisen 

uskonnon opetus useinkaan vastaa oppilaan omaa katsomusta: 

 

On aivan perusteltua kysyä, onko verovaroin kustannetun perusopetuksen tehtävä tarjota 

kaikille oman katsomuksen mukaista opetusta etenkin, kun yleensä kyse on vanhempien 

katsomuksesta, ei lapsen tai nuoren omasta. Jako uskonnottomiin ja uskoviin on 

keinotekoinen eikä kuulu kouluun. (Mielipidekirjoitus 34) 

 

Yhteisopetuksen kannattajat pitivät erikoisena myös sitä, että hallitus peräänkuuluttaa 

monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta, mutta tämä ei näy käytännön tasolla opetuksessa. Heidän 

mukaansa toimet jäävät vain puheen tasolle.  
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Aineistossa yhteisopetuksen kannattajien joukossa oli erityisesti opetusalan asiantuntijoita, kuten 

uskonnon aineenopettajia ja luokanopettajia. Kaksi mielipidekirjoitusta oli yläkoulun ja lukion 

opiskelijoiden lähettämiä. Lisäksi artikkeleissa haastatellut yhteisopetuskoulujen oppilaat suhtautuivat 

yhteiseen katsomusoppiin pääosin myönteisesti. Sen sijaan esimerkiksi oppilaiden vanhempien ääntä 

ei aineistossa kuultu ollenkaan.  

 

5.2.2 Oman uskonnon opetus  

 

Vaikka kaikille yhteinen katsomusaine sai aineistossa kannatusta, pidettiin myös Suomen nykyistä, 

omaan uskontoon pohjautuvaa opetusmallia edelleen täysin tarkoituksenmukaisena. Oman uskonnon 

opetuksen kannattajat vastasivatkin hanakasti nykymalliin kohdistuneeseen kritiikkiin. He myös 

moittivat katsomusopetukseen liittyvän mediakeskustelun yksipuolisuutta:  

 

Helsingin Sanomien uutisointi uskonnonopetusten yhdistelmästä helsinkiläisissä yläkouluissa 

on tyrmäävän yksisilmäistä. - - Missä ovat toiset näkemykset? Millainen säästö on motiivina? 

Mitä ajattelevat vähemmistöjen edustajat? (Mielipidekirjoitus 16) 

 

Oman uskonnon opetusta perusteltiin ensinnäkin sillä, että se tukee oppilaiden katsomuksellisen 

identiteetin muotoutumista. Samoin kuin perusopetuksen opetussuunnitelmassa, myös aineistossa 

korostettiin uskonnon opetukseen liittyvää läheisyysperiaatetta, jonka mukaan opetus etenee oman 

perheen, suvun ja lähiympäristön uskonnon tuntemisesta kohti maailman uskontoja. Nykyisen mallin 

katsottiin edistävän oppilaiden mahdollisuuksia perehtyä syvällisesti omaan uskontoperinteeseen, 

mitä pidettiin tärkeänä etenkin vähemmistöjen kannalta.  Uskonnollisista vähemmistöistä aineistossa 

viitattiin paitsi ortodokseihin myös muslimeihin. Oman uskonnon opetuksen koettiin edesauttavan 

maahanmuuttajien kotoutumista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.  

 

Kuten yhteisopetuksen kannattajat, myös oman uskonnon opetuksen puolestapuhujat pitivät tärkeänä 

eri uskontojen ja katsomusten tuntemista. Ajatuksena kuitenkin oli, että oman uskonnon syvällinen 

tuntemus muodostaa vahvan ja turvallisen perustan muihin uskontoihin tutustumiselle: jos oppilas ei 

tuntisi oman uskontonsa oppeja tai arvoja, hänen olisi vaikeaa käydä rakentavaa vuoropuhelua muiden 

uskontojen edustajien kanssa.  
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Oman uskonnon opetuksen kannattajat myös ajattelivat, että Suomen nykyinen opetusmalli tarjoaa 

riittävästi tietoa muistakin kuin vain omasta uskonnosta. Eräässä kirjoituksessa (Mielipidekirjoitus 37) 

esimerkiksi todettiin, että ”oman uskonnon opetus” on terminä jokseenkin harhaanjohtava, sillä 

opetuksessa annetaan runsaasti tietoa myös muista kuin vain omasta uskonnosta. Samaten 

korostettiin myös dialogitaitojen merkitystä, mutta yhteisopetusta ei pidetty edellytyksenä niiden 

kehittymiselle vaan ajateltiin, että vuoropuhelu ei rajoitu uskonnontunteihin. 

 

Lisäksi oman uskonnon opetusta puolustettiin toteamalla, ettei opetus ole tunnustuksellista, 

indoktrinoivaa tai uskonnonharjoitusta sisältävää. Jotkut arvelivat, että yhteisen oppiaineen 

kannattajien suurin motiivi olisi taloudellinen säästö, mitä pidettiin vääränlaisena lähtökohtana 

opetusmallin muuttamiseen. 

 

Siinä missä yhteisopetuksen kannattajat vetosivat nykyisen opetusmallin ongelmiin, myös nykymallin 

kannattajat toivat esiin mahdollisia ongelmia, joita yhteisopetus voisi tuoda mukanaan. Aineistossa 

oltiin huolissaan esimerkiksi siitä, että yhteisopetuksessa vähemmistöjä edustavat oppilaat voisivat 

joutua oppitunneilla oman uskontonsa asiantuntijoiksi ja tietynlaiseen puolustusasemaan. Tämä huoli 

korostui erityisesti islamin kohdalla siihen kohdistuvan kielteisen mediahuomion myötä. 

 

Edelliseen liittyen pelättiin, että oman uskontoperinteen puolustamisen tarve voisi pahimmillaan 

johtaa ääriajatteluun ja radikalisoitumiseen. Oman uskonnon opetuksen nähtiin sen sijaan edistävän 

yhteiskuntarauhaa. Tässä kontekstissa viitattiin usein kansainvälisiin tutkimuksiin ja muissa Euroopan 

maissa tehtyihin katsomusopetuksen ratkaisuihin, jotka eivät aina ole toimineet toivotulla tavalla:  

 

Uskonnonopetus on rauhan työtä ja panostusta tulevaisuuteen. Emme tahdo Ruotsin 

kaltaisia mellakoita Suomeen. Saksassa on aloitettu tunnustuksellisen islamin opetus 

koulussa radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Venäjällä on todettu, että paras tapa torjua 

ääriliikkeitä ja radikalismia on nostaa uskonnonopetuksen tasoa. (Mielipidekirjoitus 15) 

 

Aineistossa viitattiin myös esimerkiksi Norjaan, jossa yhteisen katsomusaineen luonteesta ja sisällöstä 

on kiistelty jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa asti. Yhteisopetuksen pelättiin aiheuttavan 

ristiriitoja myös Suomessa, jos osa vanhemmista ei suostuisi laittamaan lapsiaan siihen. Tällöin 

”yhdistämään tarkoitettu oppiaine synnyttäisikin uusia jakolinjoja” (Mielipidekirjoitus 31). Lisäksi 

pelättiin, että paine erillisten uskonnollisten koulujen perustamiseen voisi kasvaa, mikä taas olisi melko 

vierasta suomalaiselle koulutukselle. 
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Jotkut olivat huolissaan myös siitä, miten yksi opettaja voisi olla riittävän pätevä opettamaan kaikkia 

uskontoja sekä elämänkatsomustietoa. Eräs kirjoittaja vertasi katsomusaineiden opetusta tässä 

kontekstissa kielten opetukseen: 

 

Miltä tuntuisi, jos harvinaisten kielten opetus ratkaistaisiin koulussa siten, että saksa, ranska 

ja vaikkapa ruotsi opetettaisiin samalla tunnilla saman opettajan toimesta? Ovathan ne 

kaikki kieliä ja oppitunnilla oppilaat voisivat keskustella kielten osaamisen tärkeydestä. Ei olisi 

niin väliä, vaikka opettajalla ei olisi saksan opintoja ollenkaan, onhan se sentään ruotsin 

sukukieli. (Mielipidekirjoitus 35) 

 

Yhtenä huolenaiheena oli, että pienryhmäisten uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus voisi 

jäädä yhteisopetuksessa evankelisluterilaisuutta vähemmälle huomiolle, kun suurin osa oppilaista on 

yleensä kuitenkin evankelisluterilaisia. Yhdessä uutisartikkelissa kirjoitettiinkin osuvasti, että 

vähemmistöuskontojen edustajat eivät toivo yhteisopetusta, sillä ”he pelkäävät oman uskontonsa 

jäävän lapsipuolen asemaan” (Artikkeli 14). Näin eri katsomusten käsittely tunneilla ei olisi välttämättä 

riittävää tai tasapuolista.  

 

Oman uskonnon opetuksen kannattajat pelkäsivät myös sitä, että yhteinen katsomusaine heijastaisi 

maallistunutta, uskonnotonta yhteiskuntaa. Aineistossa vedottiin esimerkiksi siihen, että Ruotsissa 

uskontotiedosta on tullut yhteiskuntaoppiin verrattava oppiaine, eikä oppilaiden motivaatio sitä 

kohtaan ole ollut kovinkaan suurta. Lisäksi ajateltiin, että eri uskontojen käsittely voisi 

yhteisopetuksessa olla hyvin pintapuolista, jolloin oppilaat eivät oppisi mitään kunnolla. 

 

Aineistossa oltiin huolissaan paitsi vähemmistöuskontojen myös uskonnottomien katsomusten 

edustajien oikeuksista. Yhteisopetuksen ongelmana nähtiin uskonnon ja elämänkatsomustiedon 

opetuksen erilaiset lähestymistavat, tavoitteet ja sisällöt. Kyseisten oppiaineiden opetussuunnitelmia 

pidettiin niin erilaisina, että niitä olisi erittäin haastavaa sovittaa yhteen käytännön tasolla. Pelkona oli, 

että katsomusaineiden yhteisopetuksesta tulisi väistämättä uskontolähtöistä huolimatta siitä, että 

elämänkatsomustiedossa uskontojen käsittely on vain pienessä roolissa: 

 

Kaikki uskonnot ovat ET:lle vieraita. Ote on toinen kuin ”oman uskonnon” totuudesta ja 

uskontojen tärkeydestä lähtevässä uskonnonopetuksessa. Siksi on oltava kouluja, jotka eivät 

opetusta yhdistä. (Mielipidekirjoitus 32) 
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Edelliseen liittyen aineistossa pohdittiin myös sitä, miten haastavaa olisi käsitellä eettisiä kysymyksiä 

kaikille yhteisessä opetuksessa verrattuna nykyiseen opetusmalliin. Eräässä kirjoituksessa 

(Mielipidekirjoitus 11) todettiin, ettei uskontotiedon oppitunnilla voitaisi puhua esimerkiksi 

sukupuolten välisestä tasa-arvosta, koska eri uskontojen käsitykset aiheesta ovat niin vaihtelevia. 

Elämänkatsomustiedossa tällaista ongelmaa ei ole, koska opetus perustuu uskontojen sijaan 

ihmisoikeusajatteluun. 

 

Kallioniemen (2005, 32–34) muotoilemista uskonnon opetuksen perusteluista yhteisopetuksen 

kannattajat vetosivat etenkin kulttuurihistorialliseen ja yhteiskunnalliseen perusteluun. Oman 

kulttuuriperinnön omaksuminen katsottiin tärkeäksi osaksi yleissivistystä ja sen nähtiin antavan 

valmiuksia katsomusten väliseen vuoropuheluun yhteiskunnassa. Myös eettiset, antropologiset ja 

monikulttuurisuuteen liittyvät perustelut olivat esillä. Sen sijaan kasteopetusperusteluun – jonka 

mukaan uskonnon opetuksen tehtävänä on johdattaa oppilaat uskoon – ei aineistossa vedottu. 

 

Nykyisen opetusmallin kannattajissa oli erityisesti vähemmistöjen edustajia, kuten ortodokseja ja 

ateisteja. Joukossa oli kuitenkin myös katsomusaineiden opettajia sekä muita opetusalan 

asiantuntijoita, kuten valtion virkamiehiä. 

 

5.2.3 Osittain yhteinen opetus 

 

Vaikka aineistossa oli havaittavissa jyrkkää vastakkainasettelua yhteisen katsomusaineen ja oman 

uskonnon opetuksen välillä, oli mukana myös näiden kahden ehdotuksen väliin sijoittuvia näkökulmia. 

Tällaisissa näkemyksissä ehdotettiin, että oman uskonnon opetusta tulisi monikulttuurisuuden vuoksi 

kehittää dialogisempaan suuntaan, mutta ainakin aluksi paras ratkaisu siihen olisi opetuksen osittainen 

yhdistäminen: 

 

Onneksi dilemmaan on yksinkertainen ratkaisu, jota kenenkään en ole kuullut vastustavan: 

kun uskontoa on opiskeltu riittävästi, opetusryhmät tuodaan aina sopivin välein yhteen. 

Tutkimukset osoittavat toimivan vuoropuhelun rakentuvan hyvän itsetuntemuksen varaan. 

Siksi ajanmukaisen katsomusopetuksen ytimessä täytyy olla oppilaan oma traditio.  

(Mielipidekirjoitus 22) 
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Osittain yhteisen opetusmallin kannattajia yhdisti ajatus siitä, että katsomusopetuksen täytyy lähteä 

liikkeelle oppilaan omasta uskonnosta tai katsomuksesta. He myös ajattelivat, että kokonaan 

yhdistetty katsomusopetus muodostuisi enemmistön näköiseksi, mikä heikentäisi vähemmistöjen 

mahdollisuuksia tutustua omaan uskontoperinteeseen tai katsomukseen. Esimerkiksi eräässä 

kirjoituksessa todettiin, että ”katsomusopetuksen kysymyksiä ei ole mielekästä tarkastella vain 

enemmistön tai vähemmistön silmälaseilla vaan tavoitellen yhteistä hyvää” (Mielipidekirjoitus 40). 

 

Yhtenä vaihtoehtona nähtiin myös ratkaisu, jossa katsomusaineita opetettaisiin nykymallin mukaisesti 

alakoulun ajan, kunnes yläkoulussa siirryttäisiin kokonaan yhteiseen oppiaineeseen. Toisen 

näkemyksen mukaan yhteinen oppiaine sopisi parhaiten lukioihin. Aineistossa korostettiin sitä, että 

päätöksenteon tueksi tarvitaan enemmän sekä kotimaista että kansainvälistä tutkimustietoa. Myös 

kirkon ja uskonnollisten yhdyskuntien näkökantojen kuuntelemista pidettiin tärkeänä. Lisäksi toivottiin 

yhteisopetukseen perustuvia kokeiluja eri kouluissa sekä pedagogiikan asiantuntijoiden kokemukseen 

pohjautuvaa tietoa. Vähemmistöjen nähtiin jääneen ulkopuolelle katsomusopetuksen kehittämisestä, 

mitä pidettiin huolestuttavana. Yhteisopetukseen ajateltiin liittyvän monenlaisia haasteita, minkä takia 

siihen liittyvän päätöksenteon tulisi olla varovaista ja harkittua. Haasteista huolimatta opetusta 

haluttiin kehittää. Osittain yhteisen opetuksen kannattajissa oli muun muassa katsomusaineiden 

opettajia, yhteisopetuskoulujen rehtoreita sekä tohtoreita eri aloilta. 

 

5.2.4 Elämänkatsomustieto valinnaiseksi aineeksi 

 

Aineistossa ehdotettiin myös elämänkatsomustiedon avaamista kaikille oppilaille valinnaiseksi 

aineeksi. Ensimmäisen kerran tämä ehdotus oli esillä jo vuonna 2012. Varsinainen keskustelu aiheesta 

alkoi kuitenkin vasta syyskuussa 2019, kun alakouluikäinen oppilas kyseli Usko Siskoa -palstalla, miksei 

kirkkoon kuuluva voi opiskella koulussa elämänkatsomustietoa. Tällöin aineistossa uutisoitiin myös 

opetusministerin ehdotuksesta avata elämänkatsomustieto valinnaiseksi aineeksi kaikille oppilaille. 

Ministeri perusteli näkemystään yhdenvertaisuuden edistämisellä. Aiheesta kirjoitettiin myös 

mielipidepalstalla, ja sielläkin nykyinen malli nähtiin jo lähtökohdiltaan eriarvoisena:  

 

Perusongelma on epäsymmetrisyys, kun kirkkoon kuulumaton voi valita joko 

elämänkatsomustiedon tai uskonnon, mutta kirkkoon kuuluva ei saa opiskella 

elämänkatsomustietoa. Lisämausteen tuo vielä se, että nuori ei saa erota kirkosta vastoin 

huoltajiensa suostumusta. Käytännössä siis lapset ja nuoret asetetaan eriarvoiseen asemaan 

vanhempiensa uskontokunnan perusteella. (Mielipidekirjoitus 44) 
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Kirjoittajat pitivät harmillisena sitä, että niin harvalla oppilaalla on käytännössä mahdollisuus opiskella 

elämänkatsomustietoa. He ajattelivat, että kyseinen oppiaine olisi hyödyllinen ja sivistävä kaikille 

oppilaille, sillä siinä katsomuksellisia kysymyksiä käsitellään laaja-alaisesti. Eräiden kirjoittajien mukaan 

nykyinen katsomusopetukseen liittyvä keskustelu oli fokusoitunut liiaksi uskontoihin muiden 

katsomusten jäädessä vähemmälle huomiolle, ja kaikille yhteinen katsomusaine voisi edelleen 

vahvistaa tätä uskontokeskeisyyttä: 

 

Uskonto on vain yksi osa katsomusten laajaa kirjoa. Suurin osa katsomuskysymyksistä koskee 

muita asioita, esimerkiksi kulttuuria, mediaa, luontosuhdetta, poliittista suuntautumista ja 

moraalia. - - Elämänkatsomustiedossa tämä katsomusten moninaisuus tehdään näkyväksi. 

Yhteinen katsomusaine voisi merkitä takapakkia tilanteeseen, jossa katsomukset 

ymmärretään nimenomaan vain uskontoina. (Mielipidekirjoitus 47) 

 

Elämänkatsomustiedon avaamista kaikille valinnaiseksi aineeksi kannatti opetusministerin lisäksi 

esimerkiksi muutama filosofian ja katsomusaineiden opettaja. Elämänkatsomustiedon avaamista 

koskeva ehdotus kohtasi kuitenkin myös kritiikkiä. Vaikka oppiainetta pidettiin merkittävänä, sen 

katsottiin sisältävän vain vähän tietoa eri uskonnoista, jolloin niitä koskeva ymmärrys saattaa jäädä 

hyvin ohueksi. Näin ollen pelkkää elämänkatsomustietoa ei pidetty itsessään riittävänä oppiaineena 

vaan ennemminkin uskonnon opetusta täydentävänä vaihtoehtona.  

 

5.2.5 Koulu ilman erillistä uskonnon opetusta 

 

Vuonna 2012 uutisoitiin peruskoulun tuntijakouudistuksesta, jossa uskonnon tunteja vähennettiin ja 

historian tunteja lisättiin. Uskonnon opetuksen vähentämistä pidettiin huolestuttavana. Aineistossa 

ehdotettiin kuitenkin myös ratkaisua, jossa uskonnon opetuksen tärkeimmät sisällöt integroitaisiin 

muihin oppiaineisiin, kuten historiaan tai yhteiskuntaoppiin. Ratkaisun kannalla olivat lukiolainen ja 

filosofian tohtori. 

 

Yhtenä ratkaisuna nähtiin myös koulu kokonaan ilman uskonnon opetusta. Tällainen näkemys ei 

kuitenkaan tarkoittanut uskonnonvastaisuutta tai sitä, etteikö uskontojen tuntemusta olisi pidetty 

tärkeänä yleissivistyksen kannalta. Esimerkiksi eräässä kirjoituksessa (Mielipidekirjoitus 9) uskontojen 

tuntemusta verrattiin poliittisten ideologioiden tuntemiseen. Ajatuksena oli, että tietämys politiikasta 

kuuluu yleissivistykseen, mutta sen opettamiseen ei tarvita erillistä oppiainetta eikä varsinkaan 
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eriytettyä opetusta oppilaan vanhempien kannattaman puolueen mukaan. Uskonnon opetuksen 

ongelmana pidettiin sitä, ettei monikulttuurisessa yhteiskunnassa tarvittavaa katsomusten välistä 

vuoropuhelua voi syntyä ”meihin” ja ”muihin” erotellussa oppiaineessa. Eräs opettaja kirjoitti, että 

oma vakaumus voi häiritä uskontojen opiskelua:  

 

Uskontojen tunteminen ja analysointi ovat olennainen osa sivistystä. - - Jumaluuteen uskova 

ihminen ei voi aidosti olla objektiivinen muiden uskontojen suhteen, sillä silloin hän 

murentaisi perustetta uskoa juuri omaan jumalaansa. Jo pelkästään se, että koulussa on 

oppiaine, jota kaikki eivät voi vakaumuksellisista syistä opiskella, on osoitus siitä, että 

uskonnontunnit eivät kuulu kouluun vaan kotiin ja kodin hyväksi katsomaan yhteisöön.  

(Mielipidekirjoitus 2)  

 

5.3 Opetuksen luonne 

 

Erityisesti yhteisen katsomusaineen kannattajat korostivat sitä, että opetuksen tulisi olla luonteeltaan 

tunnustuksetonta uskonto- tai katsomustietoa. Tällainen näkökulma mukailee John Hullin (2002, 6–7) 

muotoilemaa oppia uskontoa -lähestymistapaa, jossa oppilaat saavat objektiivista, uskontotieteellistä 

tietoa eri katsomuksista. Se voidaan rinnastaa myös Sterkensin (2001, 55) moniuskontoisen opetuksen 

malliin, jossa uskontoja tarkastellaan neutraalisti, eräänlaisena luokkahuoneen ulkopuolisena 

todellisuutena. Oppiaineen neutraalia luonnetta painotettiin aineistossa esimerkiksi seuraavasti: 

 

Valtion ja kirkon erottaminen pitäisi viedä kouluissakin loppuun asti. - - Affektiiviset 

ulottuvuudet voi jättää suosiolla kirkoille, temppeleille ja moskeijoille, jotka hallitsevat sen 

puolen paljon paremmin kuin peruskoulun opettajat. (Kolumni 2) 

 

Yhteisopetuksen kannattajat kuitenkin myös ajattelivat, ettei opetus voisi olla puhtaasti tieteellistä tai 

objektiivista, kun oppitunneilla olisi tarkoitus käydä myös katsomusten välistä dialogia: rakentavassa 

vuoropuhelussa oppilaiden tulisi väistämättä myös esittää henkilökohtaisia arvojaan ja näkemyksiään 

toisille sekä arvioida niitä kriittisesti. Näin ollen aineistossa oli esillä myös oppia uskonnosta -

näkökulma, jossa keskeistä on oppilaan inhimillinen kasvu ja oma kokemusmaailma (Hull 2002, 7–8). 

Sterkensin (2001, 63) mallissa se vastaa uskontojen välistä lähestymistapaa, joka korostaa yksilöllistä 

suhdetta uskontoon ja dialogisuutta sekä oppilaiden että uskontojen välillä.  
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Edellä mainittu näkökulma oli myös oman uskonnon opetuksen kannattajien suosiossa. Joiltain osin 

mukana oli myös oppia uskonto -näkökulma (Hull 2002, 5–6), sillä oppilaiden haluttiin perehtyvän 

syvällisesti opiskeltavaan uskontoon erityisesti ensimmäisillä luokilla ja tärkeänä pidettiin myös sitä, 

että opettajalla on pätevyys juuri kyseisen uskonnon opettamiseen. Sterkensin (2001, 49) mallissa se 

vastaa yksiuskontoista uskonnon opetusta, jossa jokin tietty uskonto on hallitsevassa asemassa. 

Opetuksen tavoitteena ei silti pidetty varsinaista uskontoon sitouttamista.  

 

Myös etiikan opettamisesta oltiin aineistossa erimielisiä. Esimerkiksi eräässä kirjoituksessa 

(Mielipidekirjoitus 23) moitittiin luterilaisuuden ajamaa yhtenäiskulttuuria ja toivottiin, että 

oppitunneilla voitaisiin etsiä eri katsomusten yhteisiä ominaisuuksia ja sellaisia eettisiä periaatteita, 

joihin kaikki voisivat samastua. Toisessa kirjoituksessa puolestaan kritisoitiin tällaista näkemystä ja 

ajateltiin, että yhteisten piirteiden korostaminen on teennäistä, ikään kuin yritystä sovittaa keskenään 

erilaiset katsomukset samaan muottiin. Tämän nähtiin ainoastaan vahvistavan tietynlaista 

yhtenäiskulttuuria: 

 

Korhosen7 kirjoituksesta paistavat läpi ohut uskontoihin liittyvä tietämys ja ajattelutapa, 

jonka mukaan uskonnolliset kannat on järkevää ottaa huomioon sitten, kun ne voidaan 

neutralisoida ja sovittaa liberalistis-sekularistiseen ja näennäisesti monikulttuuriseen 

yhteiskuntaihanteeseen. - - Kun ajetaan tällaista katsomuksellista homogeenisuutta, 

vahvistetaan kuitenkin helposti sitä yhtenäiskulttuuria, jota Korhonen kritisoi. 

(Mielipidekirjoitus 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Nimi muutettu 
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6. Lopuksi  

 

6.1 Yhteenveto  

 

Tämän maisterintutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten katsomusaineiden opetuksesta 

keskustellaan Helsingin Sanomissa. Tavoitteena oli tutkia aineistossa esiintyviä näkökulmia, niiden 

argumentaatiota ja sitä, ketkä ovat mielipiteiden takana. Tutkielman aineisto muodostui Helsingin 

Sanomien verkkoarkistossa vuosina 2012–2020 julkaistuista teksteistä: uutisartikkeleista, lukijoiden 

mielipiteistä, pääkirjoituksista sekä kolumneista.  

 

Katsomusaineiden opetuksen keskeisimpinä tavoitteina pidettiin katsomuksellista yleissivistystä, 

monikulttuurisuuteen liittyvää tietotaitoa, suvaitsevaisuuden ja yhteisöllisyyden edistämistä, 

arvokasvatusta sekä katsomuksellisen identiteetin rakentumista. Tavoitteet ovat samankaltaisia kuin 

Kallioniemen (2005, 32–34) muotoilemat uskonnon opetuksen perustelut lukuun ottamatta 

kasteopetusperustelua. Ne ovat linjassa myös Poulterin ym. (2017, 5–6) näkemyksen kanssa, jonka 

mukaan opetuksessa tulisi antaa tietoa oppilaan jokapäiväiseen elämään vaikuttavista katsomuksista, 

tarjota rakennusaineita oman katsomuksen muodostamiseen sekä lisätä suvaitsevaisuutta ja dialogia.  

 

Opetuksen toteuttamistapaan liittyen aineistossa kannatettiin erityisesti kolmea erilaista vaihtoehtoa, 

jotka olivat kaikille yhteinen katsomusaine, oman uskonnon opetus sekä edellisten väliin sijoittuva 

osittain yhteinen opetus. Kaikille yhteinen katsomusaine (Albertsin malli) tarkoitti täysin uudenlaista 

oppiainetta, joka korvaisi nykyisen katsomusopetuksen: jokainen oppilas osallistuisi siihen riippumatta 

uskonnollisesta taustasta. Oman uskonnon opetus vastasi Suomen nykyistä opetusmallia. Osittain 

yhteinen opetus (Kulosaaren malli) puolestaan on ollut jo käytössä muutamissa suomalaisissa 

kouluissa. Tulokset eivät ole yllättäviä, sillä viime vuosina nimenomaan nykymallia ja erilaisia 

yhteisopetusmalleja on pidetty parhaina toteuttamistapoina (ks. esim. Ubani, Kallioniemi & Poulter 

2015, 76–77). 

 

Edellä mainittuja ratkaisuvaihtoehtoja puolustettiin ja vastustettiin monin argumentein. Samoin kuin 

esimerkiksi Himasen (2015, 147) tutkimuksessa, kaikille yhteisen katsomusaineen kannattajat 

vetosivat etenkin siihen, ettei pelkkä oman uskonnon tuntemus ole enää riittävää nykyisessä 

monikulttuurisessa yhteiskunnassa. He ajattelivat, että kaikille yhteisessä opetusryhmässä syntyisi 

dialogia erilaisista taustoista tulevien oppilaiden välille, mikä edistäisi katsomuksiin liittyvää 

ymmärrystä, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Vertaisoppimista, vuoropuhelua ja oppilaiden 
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tasavertaisuutta pidettiin yhteisopetuksen valtteina myös Åhsin ym. (2016, 219, 221) tutkimuksessa, 

jossa selvitettiin oppilaiden näkemyksiä osittain integroidusta opetuksesta. Muut perustelut liittyivät 

esimerkiksi käytännön seikkoihin, kuten opetuksen järjestämiseen, joka helpottuisi yhteisopetuksessa. 

Taloudellisiin säästöihin vedottiin kuitenkin vain vähän. 

 

Yhteistä oppiainetta vastustettiin vedoten katsomusaineiden erilaisiin opetussuunnitelmiin, joita olisi 

vaikeaa toteuttaa yhteisopetuksessa. Vähemmistöjen pelättiin jäävän opetuksessa taka-alalle, mikä oli 

huolenaiheena myös Åhsin ym. (2017, 85) tutkimuksessa. Esimerkiksi elämänkatsomustiedon 

opetuksesta ajateltiin tulevan liian uskontopainotteista. Samoin kuin Åhsin ym. (2017, 85) 

tutkimuksessa, pidettiin opettajien pätevyyttä ja neutraalia suhtautumista uskontoon yhteisopetuksen 

suurena haasteena. Opettajan tulisi olla ammattitaitoinen, jotta pienet oppilaat eivät joutuisi tunneilla 

asettumaan aikuisen asemaan. Taulukossa 2 on vielä tiivistettynä aineistossa nähdyt kaikille yhteisen 

katsomusaineen hyvät ja huonot puolet. 

 

Taulukko 2. Aineistossa esitetyt yhteisen katsomusaineen vahvuudet ja heikkoudet. 

                                                               KAIKILLE YHTEINEN KATSOMUSAINE 

                                    Vahvuudet                                     Heikkoudet 

+ mahdollisuus dialogiin ja vertaisoppimiseen 
  
+ edistää uskontolukutaitoa ja suvaitsevaisuutta 
 
+ lisää oppilaiden kokemaa yhteenkuuluvuuden 
tunnetta 
 
+ lisää yhteiskunnallista koheesiota 
 
+ tukee oppilaiden tasavertaisuutta 
 
+ opetuksen järjestäminen helpottuu 

- opetussuunnitelmia vaikeaa sovittaa yhteen 

- voi muotoutua enemmistön uskonnon näköiseksi 

- vähemmistöt voivat joutua oman uskontonsa 
asiantuntijoiksi tai puolustusasemaan 

- haasteena opettajien ammattitaito ja objektiivisuus 

- opetuksen pintapuolisuus: oppilaat eivät ehkä opi 
mitään kunnolla 

- voi johtaa kiistoihin (vrt. muut Euroopan maat) 

 

 

Oman uskonnon opetuksen perusteluissa vedottiin monesti vähemmistöjen oikeuksiin ja oppilaan 

katsomuksellisen identiteetin vahvistumiseen samoin kuin Himasen (2015, 149) tutkimuksessa. Sen 

ajateltiin auttavan esimerkiksi maahanmuuttajia kotoutumaan ja integroitumaan suomalaiseen 

yhteiskuntaan. Nykymallin ajateltiin kuitenkin olevan tarkoituksenmukainen myös luterilaiselle 

enemmistölle, sillä johtoajatuksena oli, että oppilaan on tunnettava riittävän hyvin oma uskontonsa 

voidakseen todella ymmärtää ja arvioida muita uskontoja.  
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Nykyisen opetusmallin ongelmana pidettiin oppilaiden eriyttämistä, minkä uskottiin johtavan 

ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemuksiin vähemmistöjen kohdalla. Jaottelua ”meihin” ja ”muihin” 

on pidetty ongelmallisena myös tutkijoiden keskuudessa (ks. esim. Alberts 2010; Pihlström 2013). 

Oppilaiden erottelusta pelättiin aineistossa seuraavan paitsi yksilöllisiä myös yhteiskunnallisia 

ongelmia, kuten konflikteja tai jopa radikalisoitumista. Jonkin tietyn uskonnon opettamista ei pidetty 

yhteiskunnan ylläpitämän koululaitoksen tehtävänä. Taulukossa 3 on tiivistettynä aineistossa esitetyt 

oman uskonnon opetuksen hyvät ja huonot puolet. 

 

Taulukko 3. Aineistossa esitetyt oman uskonnon opetuksen vahvuudet ja heikkoudet. 

                                                                       OMAN USKONNON OPETUS 

                                    Vahvuudet                                     Heikkoudet 

+ pedagogisesti järkevä lähtökohta: opetus etenee 
tutusta vieraampaan 

+ perehdyttää syvällisesti omaan katsomukseen 

+ antaa valmiuksia dialogiin 

+ tukee (vähemmistöjen) katsomuksellisen 
identiteetin muotoutumista 

+ lisää ryhmien sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta  

+ auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan 

- ei mahdollisuutta dialogiin oppitunneilla 

- epätasa-arvo: enemmistön pakko osallistua 
evankelisluterilaiseen opetukseen 

- erottelee oppilaita, mikä voi aiheuttaa yksilöllisiä ja 
yhteiskunnallisia ongelmia 

- vähemmistöjen opetuksen vaihteleva taso 

- opetus liian teologista/uskontopainotteista 

- opetuksen järjestämisen hankaluus 

 

 

Osittain yhteistä opetusta perusteltiin melko samankaltaisin argumentein kuin kahta edellä mainittua 

opetusmallia. Vahvuutena pidettiin sitä, että opetuksessa yhdistyvät sekä sivistys omasta 

katsomuksesta että katsomusten välinen vuoropuhelu. Osittain integroituun opetukseen siirtymistä 

pidettiin myös helpompana kuin kokonaan uuden oppiaineen kehittämistä. Tietyistä haasteista 

huolimatta suomalaisten oppilaiden kokemukset osittain integroidusta opetuksesta ovatkin olleet 

suhteellisen myönteisiä ja mallia on pidetty parempana kuin eriyttävää opetusta (ks. esim. Åhs ym. 

2016, 222). 

 

Lisäksi aineistossa ehdotettiin elämänkatsomustiedon avaamista kaikille valinnaiseksi aineeksi, mitä 

perusteltiin lähinnä tasa-arvolla. Ehdotus sai kuitenkin kritiikkiä niiltä, joiden mielestä kyseinen 

oppiaine ei tarjoa riittävästi tietoa erilaisista katsomuksista eikä siis ole yksinään riittävä. Aineiston 

alkupuolella nähtiin myös uskonnon ja historian vastakkainasettelua, mikä sai jotkut ehdottamaan 

uskonnon opetuksen lakkauttamista tai integroimista muihin oppiaineisiin.  
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Yllä esitetyt toteuttamistavat poikkeavat esimerkiksi Räsäsen (2006, 108–109) tutkimuksessa esiin 

nousseista vaihtoehdoista, joita olivat uskontotiedon opetus, kirkollis-kristillinen opetus, 

vapaavalintainen opetus sekä koulu ilman uskonnon opetusta. Uskontotietoa kannatettiin myös tämän 

tutkielman aineistossa, mutta sillä viitattiin yhteisopetukseen toisin kuin Räsäsen tutkimuksessa, jossa 

ei toivottu yhteisopetukseen siirtymistä. Omassa aineistossani ei taas mainittu vapaavalintaista 

opetusta. Sen sijaan Räsäsen tutkimuksessa ei ehdotettu elämänkatsomustietoa kaikille valinnaiseksi 

aineeksi, eikä ehdotus ollut esillä edes Himasen (2015) tuoreemmassa tutkimuksessa. Kyseessä onkin 

selkeästi uudehko näkökulma. 

 

Hullin (2002, 7–8) muotoilema oppia uskonnosta -näkökulma, joka Sterkensin (2001, 63) mallissa 

vastaa uskontojen välistä opetusta, oli aineistossa vahvasti esillä. Opetuksen luonteesta oltiin 

aineistossa kuitenkin erimielisiä myös saman toteuttamistavan kannattajien kesken. Osaltaan 

opetukseen kaivattiin mahdollisimman neutraalia ja objektiivista otetta samoin kuin Räsäsen (2006, 

109) tutkimuksessa, mutta tällaista näkemystä myös kritisoitiin dialogin, osallisuuden ja affektiivisen 

ulottuvuuden puutteesta.  

 

Keskusteluun osallistuvat tahot olivat suurelta osin katsomusten asiantuntijoita: uskonnon, 

elämänkatsomustiedon ja filosofian opettajia, uskonnollisten neuvostojen ja liittojen puheenjohtajia, 

uskonnollisten ja ateististen yhdistysten jäseniä, uskonnon tutkijoita sekä vähemmistöuskontojen 

edustajia, kuten piispoja. Mukana oli myös muiden oppiaineiden opettajia ja muita opetusalan 

ammattilaisia. Aineistossa kuultiin muutamia oppilaita ja opiskelijoita, mutta ei heidän vanhempiaan.    

 

6.2 Johtopäätökset 

 

Aineistossa oli selkeästi havaittavissa vastakkainasettelu nykyisen uskonnon opetuksen ja yhteisen 

katsomusaineen välillä. Nykyistä opetusta perusteltiin erityisesti vähemmistöjen oikeuksilla, kun taas 

uuden oppiaineen tarvetta perustelteltiin enemmänkin enemmistön edulla. Omaa ehdotusta myös 

puolustettiin tuomalla esiin toisen ehdotuksen mahdollisia ongelmakohtia. Roylen (2015, 158) mukaan 

medialle onkin tyypillistä nostaa esiin puheenaiheita, jotka luovat polarisaatiota. On kuitenkin otettava 

huomioon, että mielipidekirjoituksissa on vain vähän tilaa oman näkemyksen esittämiseen, mikä voi 

saada ne näyttämään mustavalkoisilta. Keskustelussa voidaan myös tahallaan ymmärtää väärin tai 

yksinkertaistaa muiden näkemyksiä. Lisäksi mukana saattaa olla argumentteja, jotka pohjautuvat 

tiedon sijaan hypoteeseihin. (Himanen 2015, 150–151.) 
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Keskustelussa yhteisen katsomusaineen kannattajat nousivat selvemmin esille kuin muut, sillä heidän 

ehdotuksensa olivat uudistusmielisiä ja radikaaleja – onhan uskontokunnan mukaan eriytetyllä 

opetuksella Suomessa jo pitkät perinteet. Aineiston pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että myös 

oman uskonnon opetus sai edelleen vahvaa kannatusta. Useat kirjoittajat olivat näkemyksissään 

maltillisia kultaisen keskitien kannattajia, jotka ehdottivat opetuksen varovaista uudistamista 

dialogisempaan suuntaan. Osittain yhteisen opetuksen puolestapuhujia oli myös vaikeaa erottaa 

kokonaan uuden oppiaineen kannattajista, sillä molemmista usein puhuttiin ”yhteisopetuksena”. Eri 

malleja saatettiin myös perustella melko samankaltaisin argumentein, mikä vaikeutti niiden 

erottamista toisistaan. 

 

Uutisartikkeleiden kautta yhteisopetuksesta luotiin hyvin myönteinen kuva. Tämä kävi ilmi esimerkiksi 

juttujen otsikoista, haastateltaviksi valituista henkilöistä ja yleisestä sävystä. Yhteisopetusta 

kannattavien henkilöiden ääni pääsi selkeämmin kuuluviin kuin niiden, jotka vastustivat sitä. Joissakin 

artikkeleissa haastateltaviksi oli valittu vain sellaisia henkilöitä, jotka kiittelivät yhteisopetusta ja 

toivoivat siihen siirtymistä. Sen sijaan kyseisen opetusmallin mahdollisia haasteita ja ongelmia tuotiin 

esiin suhteellisen vähän. Myös mielipidekirjoituksissa kritisoitiin median antamaa yksipuolista kuvaa 

aiheesta. Journalismi ei siis suinkaan ole aina puolueetonta informaation välittämistä, vaan sen kautta 

luodaan – usein tietoisesti, joskus tiedostamatta – tietynlaisia mielikuvia, jotka puolestaan vaikuttavat 

lukijoiden käsityksiin yhteiskunnallisista aiheista. On kuitenkin huomioitava, että täysin objektiiviset eli 

luonteeltaan neutraalit uutiset on rajattu aineiston ulkopuolelle, eikä tutkielmassa voida siis tältä osin 

antaa luotettavaa vastausta siihen, miten Helsingin Sanomat katsomusopetukseen suhtautuu. 

 

Erityisen kiinnostavaa aineistossa on se, miten keskenään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja perusteltiin 

samankaltaisilla teemoilla. Sekä yhteisen katsomusaineen että oman uskonnon opetuksen ajateltiin 

esimerkiksi ehkäisevän radikalisoitumista ja edistävän maahanmuuttajien integroitumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Monikulttuurisuuteen vetoaminen oli selkeästi huomattavissa 

yhteisopetusta puoltavissa argumenteissa, ja voisikin ehkä olettaa, että nykymallin perusteluissa sitä 

ei niinkään otettu huomioon. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan asiaa tarkasteltiin ennemminkin erilaisesta 

näkökulmasta. Monikulttuurisuus nähtiin vähemmistöjen julkisena tunnustamisena, mihin nykyisen 

opetuksen ajateltiin vastaavan hyvin toisin kuin kaikille yhteisen katsomusaineen, jonka ajateltiin 

muotoutuvan enemmistön uskonnon mukaiseksi. Nykyisen opetusmallin kannattajat eivät myöskään 

kiistäneet vuoropuhelun merkitystä vaan he ajattelivat, että sitä voidaan käydä myös muilla 

oppitunneilla ja vapaa-ajalla.  
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Myös yksilön ja yhteiskunnan etu oli näkökulma, joka näkyi sekä yhteisopetuksen että nykymallin 

perusteluissa. Molempia malleja kritisoitiin siitä, että vähemmistöihin kuuluvat oppilaat saattavat 

kokea erilaisuuden tunteita suhteessa enemmistöön, mikä puolestaan voi aiheuttaa ongelmia niin 

oppilaille kuin yhteiskunnallekin. Zilliacuksen ja Holmin (2013, 290–291) tutkimuksessa selvisikin, että 

pienryhmäisten uskontojen oppilaat kokivat yhtäältä olevansa erilaisia luterilaisten toveriensa 

seurassa ja he olisivat halunneet sulautua joukkoon. Toisaalta samassa tutkimuksessa osoitettiin, että 

pienryhmissä syntyy positiivista me-henkeä ja erilaisuus näyttäytyy tällöin myös voimavarana. 

 

Yhteisopetuksen ja kaikille avoimen elämänkatsomustiedon kannattajia puolestaan yhdisti ajatus 

nykymallin eriarvoisuudesta, kun enemmistön uskonnon opetus määräytyy automaattisesti 

uskontokunnan mukaan siinä missä muilla on valinnanvaraa. Poulterin ym. (2017, 8) artikkelissa 

tarkastellaan aihetta ihmisoikeuksien näkökulmasta ja kysytään, missä määrin voidaan edes puhua 

oppilaan ”omasta uskonnosta”, kun oppilas ei voi sitä itse valita – kyseessähän on oppilaan 

vanhempien edustama uskonto. Myös Pihlström (2013, 83) pitää tätä ongelmallisena, sillä se aiheuttaa 

hänen mukaansa ”siiloutumista” eli tietynlaista lokeroitumista uskontokunnan perusteella, mikä ei 

edistä toiseuden kohtaamista ja kunnioittamista.  

 

Aineistossa nousi esiin keskustelun uskontokeskeisyys: vaikka puhuttaisiin ”katsomuksista”, niillä usein 

viitataan nimenomaan uskontoihin eikä maallisiin katsomuksiin. Tämä olennainen huomio oli 

keskiössä myös yhdessä mielipidekirjoituksessa (Mielipidekirjoitus 47). Lisäksi aineiston pohjalta 

voidaan havaita, että ”uskonnolla” viitataan usein kristinuskoon ja erityisesti evankelisluterilaisuuteen. 

Vaikka yhteiskunnassa pyrittäisiinkin kaikin tavoin huomioimaan katsomuksellinen monimuotoisuus, 

keskustelua käydään helposti enemmistön ehdoilla. 

 

On otettava huomioon, että toisenlaisella aineistolla tutkielman tulokset olisivat voineet olla hyvinkin 

erilaisia. Ensinnäkin aineistossa äänessä olevat tahot olivat enimmäkseen korkeakoulutettuja 

uskontojen ja opetusalan asiantuntijoita, jotka katselevat aihepiiriä eri näkökulmasta kuin ”tavalliset 

kansalaiset”. Tämä oli havaittavissa jo tekstien kieliasusta, jossa toistuivat opetussuunnitelmista tutut 

käsitteet. Tutkielman perusteella ei siis ole mahdollista arvioida, mitä esimerkiksi oppilaiden perheet 

ajattelevat katsomusopetuksesta. Myös oppilaiden oma ääni jäi lopulta pieneen rooliin. Ilahduttavaa 

on kuitenkin se, että aineistossa ei kuultu ainoastaan luterilaista enemmistöä, vaan myös muiden 

uskontojen edustajien ja uskonnottomien mielipiteitä. 

 

Toiseksi tutkielman aineisto rajautuu Helsingin Sanomiin. Vaikka kyseessä on valtakunnallinen 

sanomalehti, suuri osa mielipidekirjoitusten laatijoista ja artikkeleissa haastatelluista henkilöistä on 
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kuitenkin pääkaupunkiseudulta, jossa monikulttuurisuus – ja samalla myös maallistuminen – on 

näkyvää toisin kuin monissa maakunnissa. Yhteiselle katsomusaineelle ei ehkä ole samankaltaisia 

edellytyksiä sellaisissa kouluissa, joissa lähes kaikki oppilaat kuuluvat samaan uskontokuntaan. 

Tällaisissa olosuhteissa on vaikeaa toteuttaa dialogia. Tutkielman aineistossa tätä näkökulmaa ei 

huomioitu, vaan keskustelun hallitsevana kehyksenä oli katsomuksellinen monimuotoisuus.   

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, mitä aiheesta kirjoitetaan sosiaalisessa mediassa tai 

muissa sanomalehdissä. Esimerkiksi Helsingin Sanomien verkkolehden kommenttiosiossa käydään 

vilkasta keskustelua, eikä sitä olisi ollut mahdollista tarkastella näin kapean tutkielman puitteissa. Se 

on tämän tutkielman aineistoa tasapuolisempi yhteiskunnallisen keskustelun areena, koska siellä on 

helpompi saada äänensä kuuluviin. Aiheesta puhutaan myös monilla muilla keskustelupalstoilla. 

Erilaisten maakuntalehtien vertailu voisi myös olla hedelmällistä, mikäli aineistoa vain olisi saatavilla 

riittävästi. 

 

Kaiken kaikkiaan aineiston pohjalta voidaan todeta, että katsomusaineiden opetusta pidetään 

tärkeänä osana koulutusta yhä monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa. Kysymys opetuksen 

toteuttamistavasta ei ole helppo, eikä siihen luultavasti voida löytää kaikkia miellyttävää ratkaisua 

ainakaan lähivuosina. Opetukseen kuitenkin kaivataan lisää kulttuurien välisiä kohtaamisia. Mikäli 

opetusta halutaan uudistaa, tarvitaan enemmän tutkimusta. Turvallisin askel voisi olla osittain 

yhteiseen opetukseen siirtyminen yläkoulussa tai viimeistään lukiossa. Vaihtoehtoisesti 

elämänkatsomustieto voitaisiin avata myös enemmistön ulottuville. Jos kokonaan uuteen 

oppiaineeseen halutaan siirtyä tulevaisuudessa, tulisi ainakin opettajankoulutukseen liittyvät haasteet 

ratkaista ennen sitä. Opettajat ovat kokeneet jo osittain yhteisen opetuksen paljon haastavampana 

kuin eriyttävän opetuksen (ks. esim. Åhs ym. 2017, 85), joten kokonaan uuden oppiaineen opetus 

varmasti vaatisi heiltä sitäkin enemmän. Laadukas opetus mahdollistaisi sen, että katsomuksia 

käsiteltäisiin oppitunneilla tasapuolisesti, eikä monikulttuurisuudesta tulisi monokulttuurisuutta. 
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Mielipidekirjoitus 41 Vähemmistöt mukaan katsomusopetuksen 

kehittämiseen 

20.3.2018 

Mielipidekirjoitus 42 Uskonnollisen identiteetin vahvistaminen kuuluu 

uskonnollisille yhdyskunnille, ei koululaitokselle 

1.4.2018 

Artikkeli 17 Uskontoja voi oppia yhdessä – Pitäjänmäen 

peruskoulussa käydään yhteisen katsomusopin 

tunneilla 

18.5.2018 

Mielipidekirjoitus 43 Koulun katsomusopetus on tehokas rokote ääriajattelua 

vastaan  

17.8.2019 

Artikkeli 18 Opetusministeri Li Andersson haluaa avata et-

opetuksen myös kirkkoon kuuluville 

10.9.2019 

Mielipidekirjoitus 44 Elämänkatsomustieto kaikkien ulottuville 10.9.2019 

Mielipidekirjoitus 45 Elämänkatsomustiedon avaaminen kaikille ei riitä, vaan 

tarvitaan kokonaan uusi oppiaine 

13.9.2019 

Mielipidekirjoitus 46 Jokainen oppilas tarvitsee monipuolista 

katsomuksellista osaamista ja uskontojen lukutaitoa 

13.9.2019 

Artikkeli 19 Nyt puhuu 9-vuotias Lenni 22.9.2019 

Mielipidekirjoitus 47 Keskustelu katsomusopetuksesta keskittyy liikaa 

uskontoihin 

23.9.2019 

 

 

 


