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1. Johdanto 
 

”Yhdistetty uskonnonopetus syrjii vähemmistöjä”
1
   

 

”Uskonnonopetus jakaa Helsingin kahtia: et-luokat pullistelevat Kalliossa, Arabiassa ja 

Käpylässä – toisin kuin Paloheinässä, Lauttasaaressa ja Munkkiniemessä”
2
 

 

“Suurin osa suomalaisista muuttaisi koulujen uskonnonopetusta – elämänkatsomustiedon 

opettaja: “Uskonto sanana voi olla jollekulle iso peikko”
 3

 

 

 

Muun muassa edellä mainitun kaltaisia uutisotsikoita löytyy viime vuosilta, kun etsii Googlen 

haulla sanaa ”uskonnonopetus”. Eikä tässä todellakaan ole kaikki, päinvastoin. 

Katsomusopetus herättää mielipiteitä kaikkiin suuntiin. Joidenkin mielestä uskonnonopetus 

itsessään on turhaa ja vanhanaikaista, joten se pitäisi siis lopettaa kokonaan. Osan mielestä 

uskonnonopetuksella sen sijaan on suuri merkitys lapsille ja nuorille. Koko oppiaineen 

lopettamisen sijaan, opetusjärjestelyitä tulisi kuitenkin muuttaa nykyaikaisempaan muotoon. 

Monet esimerkiksi ajattelevat, että Suomessa pitäisi siirtyä Ruotsin malliin, jossa kaikki 

opiskelevat yhteistä uskontotietoa. Ja sitten on myös iso joukko niitä ihmisiä, joiden mielestä 

nykyinen systeemi toimii hyvin ja kaiken pitäisi jatkua niin kuin aina ennenkin. 

Katsomusopetus on herättänyt mielipiteitä aina. 1900-luvun alusta lähtien on etsitty 

vastausta ennen kaikkea kysymykseen, miten katsomusopetus pitäisi Suomen kouluissa 

järjestää. Kysymys on nostettu reilun sadan vuoden aikana tapetille jatkuvasti niin lakeja 

tehdessä, opetussuunnitelmien teossa, mediassa, kouluissa kuin myös arkikeskusteluissa. 

Katsomusopetuksen järjestelyyn liittyvä keskustelu yhdistyy myös ajatuksiin uskonnon 

opetuksen merkityksestä, tehtävästä ja tarpeellisuudesta. Keskustelua näistä on käyty aina, 

mutta viime vuosikymmenen aikana keskustelu on saanut uutta virtaa sen jälkeen, kun ympäri 

Suomea on alettu kokeilemaan osittain yhdistettyä katsomusopetusta. 

Tässä tutkimuksessa annan keskustelulle oman panokseni tutkimalla 

pääkaupunkiseutulaisen lukion opiskelijoiden suhtautumista katsomusopetukseen.  

                                                
1
 Suomen ortodoksinen kirkko 4.9.2017. 

2
 Helsingin Sanomat 12.9.2017. 

3
 YLE 7.1.2020. (b)  
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Tutkimukseeni osallistui opiskelijoita evankelisluterilaisen uskonnon- ja 

elämänkatsomustiedon ryhmistä. Tutkimus siis etsii vastausta kysymykseen, millaisia 

merkityksiä evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuvat 

lukiolaiset antavat kokemuksilleen katsomusopetuksesta. Tutkimukseni tavoitteena on siis 

selvittää, miten kyseisten katsomusryhmien opiskelijat suhtautuvat katsomusopetukseen. 

Tarkoituksena on myös selvittää, onko katsomusopetus lukiolaisten mielestä tärkeää, 

tarpeellista tai merkityksellistä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan myös lukiolaisten 

suhtautumista katsomusopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen. 

Tutkimuksen tavoitteena on tarjota uutta tietoa lukiolaisten suhtautumisesta 

katsomusopetukseen antamalla puheenvuoro myös elämänkatsomustiedon opiskelijoille, jotka 

ovat jääneet aikaisemmissa tutkimuksissa varjoon. Näin ollen tutkielman tavoitteena on myös 

selvittää, missä määrin evankelisluterilaiseen uskontoon ja elämänkatsomustietoon 

osallistuvien lukiolaisten näkemykset yhtyvät ja eroavat. Tutkimuksen aineistona toimii 

kahdeksan teemahaastattelua, jotka on toteutettu kevään 2021 aikana eräässä 

pääkaupunkiseudun lukiossa. 
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2. Katsomusaineet ja aikaisempi tutkimus 

2.1. Katsomusaine ja katsomusopetus 

Tässä tutkielmassa käytetään toistuvasti katsomusaineen ja katsomusopetuksen käsitteitä. 

Näin ollen tässä alaluvussa keskitytään näiden käsitteiden avaamiseen ja teoreettiseen 

tarkasteluun. Käsitteiden taustan ja käytön ymmärtäminen auttavat havainnollistamaan 

laajempaa näkökulmaa oppiaineista. 

Katsomusaineilla on perinteisesti tarkoitettu kaikkia Suomessa opetettavia uskontoja 

sekä elämänkatsomustietoa. Elämänkatsomustieto on yleissivistävä oppiaine, jota opetetaan 

peruskoulussa ja lukiossa. Se on korvaava vaihtoehto uskonnonopetukselle, mutta sen ei 

katsota olevan uskonto-oppiaine. Tästäkin syystä puhutaan useimmiten katsomusaineista ja 

katsomusopetuksesta, jos tarkoitetaan sekä uskontoa että elämänkatsomustietoa.
4
 

Katsomusaine ei ole käsitteenä kuitenkaan täysin ongelmaton, jonka vuoksi on syytä 

tarkastella hieman sen taustoja.  

Virallisesti katsomusaineiden käsitettä on käytetty vain vuoden 1994 lukion 

opetussuunnitelmassa, jolloin käsitteen alle luettiin kuuluvaksi uskonto, elämänkatsomustieto 

ja filosofia. Käsite sai osakseen kritiikkiä ja 2000-luvun alussa filosofia irrotettiin kyseisestä 

aineryhmästä. Tämän jälkeen käsitteen käytöstä opetussuunnitelmissa luovuttiin.
5
 

Viimeisimmässä lukion opetussuunnitelmassa
6
 uskonto ja elämänkatsomustieto on eroteltu 

toisistaan. Uskonto-otsikon alla luetellaan eri uskontojen opetussuunnitelman perusteita. 

Elämänkatsomustieto taas on oma otsikkonsa ja siten erillään uskonto-oppiaineista.  

Vaikka katsomusainetta ei opetussuunnitelmissa mainita, on käsite kuitenkin 

vakiinnuttanut paikkansa niin arkipuheessa kuin myös tutkimuksessa. Käsitettä on käytetty, 

sillä parempaa ei ole toistaiseksi löytynyt.
7
 On myönnetty, ettei käsite ole paras mahdollinen 

ja esimerkiksi identiteetti- ja eettinen kasvatus voisi olla kuvaavampi käsite. Katsomusaine on 

kuitenkin niin vakiintunut käsite, ettei perusteita käsitteen täydelle muuttamiselle ole nähty.
8
 

Katsomusaineita on kuvailtu oppiaineiksi, joissa oppilaan tausta vaikuttaa opetukseen. 

Suomen katsomusopetusmallissa tämä toteutuu, sillä oppilaiden tausta selvästikin vaikuttaa 

siihen, missä oppiaineessa oppilas opiskelee.
9
 Katsomusaine on nähty käsitteenä myös  

                                                
4
 Salmenkivi, 2007. 

5
 Satokangas ym.; Salmenkivi, 2007. 

6
 LOPS 2015. 

7
 Sakaranaho, 2007a. 

8
 Salmenkivi, 2007. 

9
 Satokangas ym. 
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tarpeelliseksi, sillä uskonnon ja elämänkatsomustiedon on ajateltu tarvitsevan yhteisen 

käsitteen niiden yhteisten piirteiden vuoksi. Muissa oppiaineissa opetus lähtee ennen kaikkea 

oppiaineen traditiosta, kun taas uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa lähtökohtana ovat 

oppilaan ja hänen kotinsa taustat.
10

  

Katsomusaineilla on paljon yhteistä, jonka takia niitä yhdistävä käsitekin on tarpeen. On 

kuitenkin hyvä huomata, että oppiaineissa on myös eroja, jonka vuoksi ne on 

opetussuunnitelmassakin nykyään eroteltu toisistaan. Uskonto-oppiaineille opetussuunnitelma 

antaa muun muassa samat tavoitteet uskonnosta riippumatta. Elämänkatsomustiedon 

tavoitteet sen sijaan eroavat uskontojen tavoitteista. Myös painotukset oppiaineissa ovat 

erilaisia. Elämänkatsomuksessa painotetaan opetussuunnitelman perusteiden mukaan muun 

muassa suhdetta luontoon ja ympäristöön. Tällaista painotusta ei uskontojen 

opetussuunnitelmista taas löydy. Vaikka eroja löytyykin, on perimmäinen pyrkimys 

molemmissa kuitenkin sama: katsomuksellisen yleissivistyksen tuottaminen.
11

 

Näin ollen lyhyen tarkastelun perusteella voidaan huomata, että katsomusaine ei ole 

käsitteenä täysin selkeä ja ongelmaton. Sen käyttö tässäkin tutkimuksessa on kuitenkin 

perusteltua, sillä käsite on yleisin ja vakiintunein käytössä oleva termi kyseisen aineryhmän 

oppiaineille. Lisäksi uskonnolla ja elämänkatsomustiedolla on selkeitä yhtymäkohtia 

verrattuna muihin oppiaineisiin, jonka vuoksi tutkimuksen aineisto on kerätty nimenomaan 

näiden kahden oppiaineen opiskelijoiden keskuudesta. 

2.2. Aikaisempi tutkimus 

Katsomusopetusta on tutkittu eri näkökulmista oikeastaan sen koko historian ajan. 2000-

luvulta lähtien tutkimuksellisessa kentässä on näkynyt enenevissä määrin tutkimusta liittyen 

uskonnonopetuksen järjestämiseen. Aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty niin teologisessa, 

kasvatustieteellisessä kuin myös humanistisessa tiedekunnassa määrällisesti ja laadullisesti. 

Tutkimukset ovat myös käsitelleet sekä opettajien, oppilaiden, opiskelijoiden kuin myös alan 

ammattilaisten näkemyksiä. 

Tässä alaluvussa teen tiiviin kirjallisuuskatsauksen tutkimukseni kannalta merkittävästä 

aikaisemmasta tutkimuksesta. Käsittelen ensin katsomusopetuksen tutkimusta yleisesti, jonka 

jälkeen otan tarkasteluun nuorten ja lukiolaisten näkemyksiin keskittyvän tutkimuksen. 

Alaluvun lopussa kerron, millä tavalla oma tutkimukseni asettuu esitellyn tutkimuksen 

kenttään. 

                                                
10

 Salmenkivi, 2007. 
11

 Koirikivi ym. 2019. 
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Katsomusopetuksen tutkimus 
 

Katsomusopetuksen historia on pitkä ja vaiherikas.
12

 Aihetta on tutkittu monista eri 

näkökulmista, mutta viime aikoina tutkimus on keskittynyt erityisesti katsomusopetuksen 

järjestämiseen. Suuntaa keskustelulle luo käytännön ongelmien ja muuttuneen 

yhteiskuntarakenteen
13

 lisäksi muun Euroopan katsomusopetusmallit. Esimerkiksi 

naapurimaa Ruotsissa on käytössä kaikille yhteinen oppiaine uskontotieto.
14

 Virossa taas 

katsomusopetus on vapaaehtoista.
15

 

Katsomusopetusta tutkittaessa esiin nousee usein ajatus kaikille yhteisestä 

oppiaineesta Ruotsin mallin mukaisesti. Suomen nykyinen malli on saanut monissa 

yhteyksissä kritiikkiä. Nykyisen mallin ei katsota mahdollistavan katsomusten välistä 

vuorovaikutusta. Nykyisen mallin ei myöskään nähdä edistävän inkluusiota parhaalla 

mahdollisella tavalla.
16

 Toisaalta nykyisellä katsomusopetus mallilla on nähty olevan myös 

hyvät puolensa, ja etenkin pienryhmäisten uskontojen edustajat ovat kannattaneet nykyistä 

mallia. Nykyisen mallin on sanottu vastaavan vähemmistöuskontoihin kuuluvien lasten ja 

nuorten tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla.
17

 

Suomessa on pääasiassa käytössä oman uskonnon opetuksen malli. Muista 

katsomusopetusmalleista Suomessa on kuitenkin pystytty kokeilemaan osittain yhdistettyä 

opetusta. Näin ollen myös suomalainen tutkimus on keskittynyt juuri tämän mallin 

tutkimiseen. Opetusmallin eduiksi on mainittu muun muassa positiivinen vaikutus oppimiseen 

ja katsomusdialogiin. Myös käytännönjärjestelyiden on nähty helpottuvan. Osittain yhdistetyn 

opetuksen haasteiksi sen sijaan koetaan mahdollisuudet omasta uskonnosta keskustelemiseen. 

Tutkimustuloksissa on käynyt myös ilmi, että uskonnon oppiaineen sisällöt olivat yhteisessä 

oppiaineessa isommassa roolissa verrattuna elämänkatsomustiedon sisältöihin.
18

 

 

Opiskelijoiden tutkiminen 
 

Suomessa nuorten kokemuksia ja ajatuksia liittyen katsomusopetukseen on tutkittu melko 

vähän verrattuna esimerkiksi opettajien kokemuksiin. Aikaisemmista tutkimustuloksista on 

käynyt ilmi, että lukiolaiset kokevat tarvetta opetuksen järjestelyn kehittämiselle. Lukiolaiset  

                                                
12

 Katso kpl 4.1.  
13

 Katso kpl 4.4.  
14

 Berglund, 2015. 
15

 Ubani 2013, 44. 
16

 Zilliacus 2014, 1. 
17

 Onniselkä, 2017. 
18

 Åhs 2020, 6–7. 
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ovat esimerkiksi suhtautuneet kaikille yhteisen katsomusaineeseen positiivisesti ja nähneet 

sen hyvänä vaihtoehtona nykyiselle mallille. Vaikka opetuksen järjestely jakaa mielipiteitä, 

on lukiolaisten suhtautuminen uskontoon oppiaineena kuitenkin laajalti positiivista ja 

uskontoa pidetään pääosin tärkeänä oppiaineena. Evankelisluterilaisen uskonnon sisällöt sen 

sijaan ovat saaneet kritiikkiä. Sisältöä pidetään muun muassa liian kristinuskoon 

painottuvana. Sen sijaan monipuolisempi ja eri uskontoihin painottuvampi opetus tuntuisi 

paremmalta vaihtoehdolta.
19

  

Virolaisten ja suomalaisten nuorten mielipiteitä selvittäessä todettiin, että noin puolet 

nuorista ajatteli, että uskontoa tulisi opettaa oman uskonnon mukaisissa ryhmissä. Sen sijaan 

kolmannes nuorista arvioi, että uskontoa tulisi opettaa joko täysin tai osittain yhdistetysti. 

Tulokset olivat samansuuntaisia sekä Suomessa että Virossa.
20

 Näin ollen voidaan huomata, 

että tutkimustulokset eivät ole kaikissa Suomea käsittelevissä tutkimuksissa täysin 

samansuuntaisia. Tutkimusten pohjalta ei siis voida tehdä yleispäteviä päätelmiä nuorten 

suhtautumisesta katsomusopetuksen järjestelyyn.  

Suomalaisen tutkimuksen osalta on myös syytä mainita peruskoululaisiin keskittyvä 

tutkimus. Peruskoululaisten kohdalla tutkimus on keskittynyt etenkin osittain integroituun 

opetukseen sellaisissa kouluissa, joissa kyseistä mallia on kokeiltu. Tutkimustulosten mukaan 

peruskoulun oppilaat suhtautuvat osittain integroituun opetukseen pääosin myönteisesti. 

Elämänkatsomustiedon oppilaat kuitenkin ovat kokeneet, että yhdistetty opetus vastasi 

sisällöltään enemmän uskontojen sisältöjä kuin elämänkatsomustiedon sisältöjä.
21

 

Kansainvälistä tutkimusta nimenomaan nuorten suhtautumisesta katsomusopetukseen 

löytyy myös jonkun verran. Huomioitavaa tässä kohden on, että eri puolilla Eurooppaa on 

käytössä erilaiset katsomusopetusmallit,
22

 joka voi myös vaikuttaa nuorten mielipiteisiin eri 

maissa. Muualla Euroopassa nuorten suhtautuminen uskontojen opettamiseen on ollut pääosin 

positiivista. Kahdeksan Euroopan maata käsittäneessä tutkimuksessa selvisi, että nuoret 

kokevat uskontojen ymmärtämisen tärkeäksi, ja sillä nähdään olevan merkittävä vaikutus 

vuoropuheluun, erilaisuuden ymmärtämiseen ja konfliktien ehkäisyyn. Tutkimuksessa 

kuitenkin myös selvisi, että nuorten näkemys siitä, miten ja missä määrin uskontoa tulisi 

kouluissa opettaa, on vaihteleva. Yhtenäistä ratkaisua tähän ei löydetty, sillä eri maista 

                                                
19

 Kyllästinen 2019, 62. 
20

 Kallioniemi ym. 2017. 
21

 Åhs 2020, 6–7. 
22

 Katso kpl 4.3. 



7 

 

tulevilla nuorilla vaikutti olevan niin eri näkemykset asiasta. Tähän taas nähtiin vaikuttavan 

maiden ja alueiden erilaiset tilanteet.
23

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella siis voidaan todeta, että suhtautuminen 

uskontojen käsittelemiseen koulussa on positiivista. Sen sijaan näkemykset 

katsomusopetuksen järjestämisestä vaihtelevat. Suomalaisten lukiolaisten suunnalta painetta 

katsomusopetuksen uudistamiselle on kuitenkin olemassa. Toisaalta linja aikaisempien 

tutkimusten tutkimustulosten välillä ei ole aivan selvä ja myös suomalaisten nuorten 

mielipiteet tuntuvat vaihtelevan eri tutkimuksissa.   

 

Oman tutkimuksen sijoittuminen tutkimuskenttään 
 

Tutkimukseni sijoittuu edellä esiteltyyn tutkimuksen kenttään kuvaamalla lukiolaisten 

kokemuksia ja näkemyksiä uskonnon opetuksesta. Kuten todettua, suomalaisten lukiolaisten 

mielipiteitä ja ajatuksia on tutkittu suhteellisen vähän verrattuna muiden toimijoiden. Näin 

ollen tutkimukseni laajentaa tätä näkökulmaa ennestään.  

Elämänkatsomustiedon opiskelijoiden mielipiteitä ei ole tietoni mukaan juurikaan 

tutkittu. Sen sijaan tutkimus on keskittynyt enemmän evankelisluterilaisten lukiolaisten 

tutkimiseen. Tältä osin tutkimukseni antaa siis myös tietoa toisen katsomusaineryhmän 

opiskelijoiden mielipiteistä ja näkemyksistä. Elämänkatsomustiedon opiskelijoiden 

tutkiminen on mielenkiintoista myös siltä osin, että kyseisen oppiaineen opettajat eivät ole 

suhtautuneet yhteiseen oppiaineeseen mediassa kovin positiivisesti.
24

 

Edellä esitelty aikaisempi tutkimus tarjoaa omalle tutkimukselleni ennen kaikkea 

pohjan, jonka päältä tutkimuksen tekeminen on helpompaa ja ymmärrettävämpää. Lisäksi 

aikaisemmat tutkimukset lukiolaisten kokemuksista toimivat arvokkaana vertailumateriaalina 

omiin tutkimustuloksiini. Tutkimukseni sijoittuu siis osittain aikaisemman tutkimuksen sisään 

ja jatkoksi, mutta tarjoaa myös uutta näkökulmaa elämänkatsomustiedon opiskelijoiden 

mukaan ottamisen myötä. 

                                                
23

 Knauth ja Körs, 2011. 
24

 Esim. Kirkko ja kaupunki 9.1.2018. 
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3. Aineisto ja menetelmä 
 

Tutkimukseni aineistona toimii kahdeksan pääkaupunkiseutulaisessa lukiossa kerättyä 

teemahaastattelua. Tässä luvussa perehdytään tarkemmin siihen, millä tavalla aineisto on 

kerätty. Lisäksi esittelen aineiston ja sen keräämisen kannalta tärkeitä eettisiä seikkoja. 

Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin, joten viimeisessä alaluvussa 

tutustutaan tarkemmin tähän menetelmään. 

3.1. Aineiston kerääminen 

Aineiston kerääminen aloitettiin ottamalla yhteys sopivaan lukioon. Otin yhteyttä sekä lukion 

rehtoriin että uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajiin. Heiltä saadun hyväksynnän 

jälkeen hain tutkimukselle tutkimuslupaa kaupungin sivistystoimelta. Konkreettinen aineiston 

kerääminen alkoi lopulta maaliskuussa 2021, kun tutkimuslupahakemus hyväksyttiin. 

Aineisto kerättiin erään pääkaupunkiseudun lukion opetusryhmien sisällä. Sovin lukion 

opettajien kanssa sopivat ryhmät sekä uskonnosta, että elämänkatsomustiedosta. Korona-

tilanteen ja siitä johtuvan lukion etäopetuksen takia haastatteluja ei voitu toteuttaa 

kasvotusten. Sen sijaan haastattelut toteutettiin Google Meet -palvelussa koulun suojattuja 

tunnuksia käyttäen. Haastatteluja kerättiin lopulta yhteensä kahdeksan kappaletta. Näistä 

puolet oli elämänkatsomustiedon opiskelijoiden haastatteluja ja puolet evankelisluterilaisen 

uskonnon opiskelijoiden haastatteluja. Elämänkatsomustiedon opiskelijat olivat pakollisen 

kurssin opiskelijoita, kun taas uskonnon opiskelijat tulivat syventävältä kurssilta. Ikäjakauma 

molemmissa ryhmissä oli kuitenkin samanlainen ja tutkimukseen osallistui nuoria kaikilta 

lukion vuosikursseilta molemmista ryhmistä. 

Itse haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna.
25

 Tämä tarkoittaa 

ikään kuin tiukan lomakehaastattelun ja täysin strukturoimattoman haastattelun välimuotoa. 

Puolistrukturoidulle haastattelulle ei ole mitään selkää selitystä tai ohjetta. Yleisesti sitä on 

kuitenkin kuvailtu haastattelutyypiksi, jossa kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat, 

mutta haastattelija saattaa muotoilla ne eri tavoilla. Lisäksi valmiita vastausvaihtoja ei anneta 

valmiiksi, joten haastateltavat saavat kertoa vastauksensa omin sanoin.
26

 Teemahaastattelulla 

sen sijaan tarkoitetaan, että haastattelu jakautuu ikään kuin teemoihin, joista haastattelun 

                                                
25

 Haastattelulomake liitteenä. 
26

 Hirsjärvi ja Hurme 2008, 47. 
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aikana keskustellaan. Haastattelu siis kulkee valittujen teemojen varassa, mutta 

haastateltavasta riippuen se voi ajautua eri suuntiin.
27

 

Puolistrukturoitu haastattelu valikoitu tutkimuksen haastattelutavaksi, sillä se tuntui 

sopivan hyvin sekä aiheeseen että haastateltavien ikään. Haastattelutyypin valinnassa 

huomioin aiheen luonteen, joka sisältää paljon omien kokemusten ja näkemysten 

prosessointia. Tästä syystä valmiit vastausvaihtoehdot tuntuivat liian jyrkältä valinnalta tähän 

tutkimukseen. Strukturoimaton haastattelu sen sijaan tuntui lukiolaisia haastateltaessa liian 

isolta riskiltä. Erityisesti, kun haastattelut tehtiin etänä, tuntui jonkinlainen runko turvalliselta 

valinnalta sekä haastattelijan että myös haastateltavan näkökulmasta. Lisäksi 

tutkimuskysymykseen vastaamisen näkökulmasta on tärkeää, että tietyt kysymykset käydään 

jokaisen haastateltavan kanssa läpi. 

Teemahaastattelu tuntui luonnolliselta valinnalta, sillä tutkimuskysymykset jakautuivat 

selkeisiin teemoihin. Teemoja olivat taustatietojen lisäksi kokemukset katsomusopetuksesta, 

katsomusopetuksen hyvät puolet ja kehitysehdotukset sekä katsomusopetuksen järjestäminen. 

Olin etukäteen valinnut jokaisen teeman alle tietyt kysymykset, jotka kävin läpi jokaisen 

haastateltavan kanssa. Teemoista ja kysymyksistä muotoutui haastattelulomake, jonka avulla 

haastattelut etenivät. Teemahaastattelu mahdollisti sen, että joidenkin haastateltavien kanssa 

pystyi syventymään tiettyihin teemoihin lisäkysymysten avulla.
28

 

Haastattelut äänitettiin, jonka jälkeen äänitetty tiedosto siirrettiin äänityslaitteelta 

yliopiston suojattuun pilvipalveluun. Tämän jälkeen aineisto litteroitiin eli kirjoitettiin 

puhtaaksi.
29

 Litterointiin ei ole tarkkoja tai yksiselitteisiä ohjeita. Litterointi voidaan tehdä 

esimerkiksi valikoiden tai koko haastattelu litteroimalla.
30

 Itse päädyin jälkimmäiseen, sillä 

litterointi oli itselleni uutta. Koko aineiston litterointi esti ainakin sen, että jokin tärkeä kohta 

olisi jäänyt aineistosta pois. Litterointi myös tapahtui sanatarkasti, eikä haastateltavien 

kommentteja muutettu kirjakielelle. 

Haastattelut onnistuivat lopulta hyvin ja haastateltavien löytäminen osoittautui 

yllättävän helpoksi. Tähän vaikutti varmasti sen, että kurssien opettajat antoivat tehdä 

haastatteluja oppituntien aikana. Jos haastateltavien olisi pitänyt osallistua haastatteluun 

omalla ajalla, olisi heidän mukaan saaminen voinut olla mahdollisesti hankalampaa. 

                                                
27

 Hirsjärvi ja Hurme 2008, 47–48. 
28

 Hirsjärvi ja Hurme 2008, 48. 
29

 Hirsjärvi ym. 2009, 222. 
30

 Hirsjärvi ja Hurme 2008, 139–140; Hirsjärvi ym. 2009, 222. 
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3.2. Aineisto ja etiikka 

Tieteen tekemisessä tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tähän kuuluu muun muassa 

se, että pidetään huolta tutkimusetiikasta.
31

 Tässä tutkimuksessa hyvästä tieteellisestä 

käytännöstä on huolehdittu huomioimalla tiedeyhteisön toimintatavat kuten rehellisyys, 

huolellisuus ja tarkkuus. Lisäksi tiedonhankinta, -keräys ja -arviointi on toteutettu tieteellisen 

tutkimuksen kriteerien mukaisesti.
32

 

Lukiolaisia tutkittaessa piti kiinnittää huomiota siihen, että osa heistä saattaa olla 

alaikäisiä. Suomen lainsäädännössä on määritelty lähinnä lääketieteellisen tutkimuksen 

ikärajat, mutta muille aloille suoranaisia ohjeita ei ole. Yleinen lähtökohta on, että alaikäisen 

omaa tahtoa tulee kunnioittaa ja tarvittaessa ilmoittaa tutkimukseen osallistumisesta 

tutkittavan vanhemmille.
33

  Luonnollisesti jokainen tutkimukseen osallistunut osallistui siihen 

vapaaehtoisesti, eikä ketään pakotettu tai painostettu osallistumaan. Lisäksi alaikäisten 

huoltajille ilmoitettiin tutkimukseen osallistumisesta. 

Tutkimusetiikkaan kuuluu myös tunnistettavuus ja anonymisointi, joilla tarkoitetaan 

tutkittavien henkilöiden tunnisteiden poistamista tai piilottamista. Tämän tarkoituksena on 

suojella tutkittavia mahdollisilta negatiivisilta seurauksilta. Tunnistamattomuudesta voi olla 

myös hyötyä itse tutkimuksen kannalta, sillä tutkittava saattaa kertoa asioista 

vapautuneemmin tietäessään, että hänen henkilöllisyytensä on salattu. Anonymisointi ei ole 

kuitenkaan pakollista, vaan tietosuojalainsäädäntö mahdollistaa tutkimuksien julkaisun myös 

siten, että tutkittavien nimet ovat näkyvillä.
34

  

Tämän tutkimuksen kannalta oli alusta alkaen selkeää, että tutkimukset toteutetaan 

anonyymisti. Osallistujien henkilötietoja ei kerätty lainkaan, ja tämä tehtiin osallistujille 

selväksi jo ennen haastatteluja. Tähän ratkaisuun päädyin, sillä en koe, että nimien 

paljastaminen parantaisi haastatteluja tai tutkimusta ylipäätänsä. Päinvastoin koen, että 

tunnistamattomuus antoi haastateltaville mahdollisuuden avoimempaan 

haastattelutilanteeseen. 

Myös aineiston säilyttämiseen liittyy eettisiä kysymyksiä. Suuremmissa tutkimuksissa 

aineistoja voidaan säilyttää erilaisissa tietoarkistoissa. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen tekijä 

säilyttää aineiston luottamuksellisesti itsellään.
35

  

                                                
31

 Kuula 2006, 35. 
32

 Tuomi ja Sarajärvi 2018, 150–151. 
33

 Kuula 2006, 149–150. 
34

 Kuula 2006, 200–203. 
35

 Kuula 2006, 222. 
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3.3. Aineiston analysointi 

Litteroitu aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Laadullisessa 

tutkimuksessa aineistoa kohdellaan ikään kuin kokonaisuutena. Tutkimuksessa ei pyritä 

osoittamaan tilastollisia yhteyksiä suhteessa muuttujiin. Tilastolliset todennäköisyydet eivät 

myöskään kelpaa päätelmiksi. Laadullisen tutkimuksen tavoite on ymmärtää tutkittavaa 

ilmiötä. Tavoitteena ei ole yleistää tutkimustuloksia, ja ajatella, että ne kertoisivat jotain 

yleisistä lainalaisuuksista.
36

 

Myös tässä tutkimuksessa aineistoa tarkasteltiin kokonaisuutena. Tutkimuksen 

tavoitteena ei ole väittää, että kaikki lukiolaiset ajattelisivat, kuten tutkimustuloksissa 

esitetään. Tutkimustulokset eivät myöskään väitä, että kaikki kyseisen lukion tai edes 

kyseisen opetusryhmän opiskelijat ajattelisivat samoin. Tutkimuksessa ei tehdä aineiston 

perusteella todennäköisyyksiin perustuvia johtopäätöksiä. Sen sijaan tutkimus pyrkii 

tarjoamaan yhden näkökulman tutkittavaan ilmiöön eli katsomusaineiden opetukseen. 

Tavoitteena on luoda kuva siitä, millaisia ajatuksia, kokemuksia ja näkemyksiä lukiolaisilla 

ylipäätänsä on. 

Sisällönanalyysi on tekstinanalyysia, jossa etsitään tutkittavasta aineistosta 

merkityksiä. Se eroaa diskurssianalyysista muun muassa siinä, että diskurssianalyysi tutkii 

enneminkin sitä, miten merkityksiä tuotetaan.
37

 Laadullinen sisällönanalyysi valikoitui 

analyysimenetelmäksi, sillä se vastaa parhaiten tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen 

tavoitteena on tutkia lukiolaisten katsomusopetukselle antamia merkityksiä, joten 

sisällönanalyysi vaikutti sopivimmalta metodilta. 

Sisällönanalyysi jakautuu edelleen kolmeen erilaiseen analyysiin. Tässä tutkimuksessa 

teen aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Aineiston analyysi aloitettiin aineistolähtöiselle 

sisällönanalyysille ominaisesti, eli haastattelujen kuuntelulla ja litteroinnilla. Tämän jälkeen 

perehdyin valmiiseen tulostettuun aineistoon useampaan kertaan.
38

 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin ensimmäinen varsinainen vaihe on redusointi eli 

pelkistäminen, jolloin aineistosta karsitaan pois kaikki ylimääräinen ja epäolennainen.
39

 

Konkreettisesti tämä tapahtui ensin etsimällä ja merkitsemällä aineistosta tutkimuksen 

kannalta merkittävät seikat. Tämän jälkeen aloin etsiä merkatuista kohdista yhteneväisyyksiä 

ja eroavaisuuksia. Samaan asiaan liittyvät kohdat värikoodasin erivärisillä kynillä. 

                                                
36

 Alasuutari 1994, 28–30. 
37

 Tuomi ja Sarajärvi 2018, 117. 
38

 Tuomi ja Sarajärvi 2018, 122–123. 
39

 Tuomi ja Sarajärvi 2018, 123. 
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Pelkistämisen jälkeen aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään. Tässä vaiheessa kävin 

redusoidun aineiston läpi ja pyrin löytämään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, jonka myötä 

aineistoa pystytään luokittelemaan alaluokkiin.
40

 Redusointivaiheessa tehty värikoodaaminen 

oli tässä vaiheessa avuksi, sillä se auttoi kategorioiden hahmottamisessa. Lisäksi olin kerännyt 

aineiston teemahaastatteluilla, joissa jo itsessään nousi tietyt teemat esiin. 

Haastattelulomakkeen teemat kulkivat osittain mukana myös klusteroinnissa, mutta lopulta 

aineistosta erottui selkeästi myös varsinaisten teemojen ulkopuolisia ryhmiä. Monissa 

teemoissa haastateltavat saattoivat esimerkiksi puhua samoista aiheista, jolloin keräsin 

kyseiset kommentit yhteen. 

Viimeinen aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaihe on abstrahointi eli 

käsitteellistäminen.
41

 Tässä vaiheessa erotin aineistosta lopullisesti olennaisen tiedon ja etenin 

luokittelussa. Analyysin jäsentely valikoitui muun muassa lopulta vasta tässä vaiheessa. 

Lisäksi lisäsin haastatteluista lainauksia analyysin sisään. Lopullinen analyysin muoto 

yläluokkineen ja alaluokkineen siis syntyi. Lopulta analyysi jäsentyi haastattelun teemoista 

poikkeavalla tavalla. Analyysista nousi lopulta esiin kaksi isoa teemaa, joista muodostui myös 

analyysin kaksi päälukua. Ensimmäinen pääluku käsittelee sitä, miten lukiolaiset suhtautuvat 

katsomusopetuksen merkityksellisyyteen, tärkeyteen ja hyödyllisyyteen. Toinen pääluku taas 

käsittelee lukiolaisten suhtautumista katsomusopetuksen kehittämiseen. Päälukujen sisään 

syntyivät alaluokat klusterionnin ja osittain teemahaastattelun teemojen pohjalta. Analyysin 

viimeisessä vaiheessa aineistosta tehtiin myös johtopäätöksiä vastaamaan 

tutkimuskysymykseen.  

                                                
40

 Tuomi ja Sarajärvi 2018, 124. 
41

 Tuomi ja Sarajärvi 2018, 125–126. 
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4. Katsomusopetuksen kehitys, nykytilanne ja tulevaisuus 
 

Jotta tutkimuskysymykseen on helpompi vastata, täytyy ensin ymmärtää, mistä 

katsomusopetuksessa on edes loppuen lopuksi kyse. Niinpä tässä luvussa keskitytään 

katsomusopetuksen historiaan, nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen.  Ensimmäisessä alaluvussa 

tarkastelen suomalaisen katsomusopetuksen kehitystä 1900-luvun alusta 2000-luvulle saakka. 

Historiakatsauksen jälkeen käsittelen keskustelua Suomen katsomusopetuksen nykytilanteesta 

ja siihen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Keskityn luvussa pääasiassa 

katsomusopetukseen Suomen kontekstissa, mutta esittelen teemaa hieman myös muun 

Euroopan näkökulmasta. Suomen katsomusopetusmalli ja siihen liittyvä keskustelu saavat 

uutta perspektiiviä, kun ymmärtää myös, mitä muualla maailmalla tapahtuu. Viimeisessä 

alaluvussa pohdin katsomusopetuksen tulevaisuuden näkymiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

4.1. Katsomusopetuksen historia ja kehitys Suomessa 

Suomalainen katsomusopetusmalli on maailmalla melko ainutlaatuinen. Jotta nykytilannetta 

voi ymmärtää paremmin, on hyvä ensin tuntea uskonnonopetuksen ja siinä sivussa myös 

hieman suomalaisen koululaitoksen historiaa. Nykyisen suomalaisen uskonnonopetuksen 

juurien voidaan ajatella olevan 1900-luvun alun tapahtumissa. Ennen tätä katsomusopetus ja 

koko suomalainen koulujärjestelmä olivat vahvasti sidoksissa kirkkoon ja uskonnollisiin 

toimijoihin. Uskonnonopetuksen tärkeimmäksi tehtäväksi nähtiin muun muassa 

katekismuksen opettaminen ja Raamatun lukeminen. Vasta 1800-luvulla maallinen ja 

kirkollinen hallinto erottuivat selkeämmin toisistaan, ja suomalainen koulu siirtyi täysin 

julkisen vallan ylläpitämäksi.
42

 

Sekä uskonnonopetuksen että koko suomalaisen koulujärjestelmän merkkipaaluna 

voidaan pitää vuonna 1921 säädettyä oppivelvollisuuslakia. Kirkon vastuu opetuksesta siirtyi 

tuolloin lopullisesti valtiolle. Oppivelvollisuus kattoi myös koko maan, jolloin kaikki lapset 

kaupungeista ja maaseuduilta pääsivät kouluun.
43

 1900-luvun alussa tapahtui myös muita 

merkittäviä muutoksia. Vuonna 1919 valtio määriteltiin uskonnollisesti neutraaliksi, eikä se 

tunnustanut enää luterilaisen kirkon erityistä asemaa yhteiskunnassa. Toinen merkittävä 

lakimuutos oli vuonna 1922 säädetty ja vuonna 1923 voimaan astunut uskonnonvapauslaki. 

Laissa ei kuitenkaan määritelty uskonnonopetuksen luonnetta kovinkaan tarkasti. Sen sijaan 

                                                
42

 Kallioniemi, 2005b. 
43

 Ubani 2013, 56. 
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laissa todettiin, että koulun antama uskonnonopetus ei voinut olla ristiriidassa kotien 

uskontokasvatuksen kanssa.
44

 

Uskonnonvapauslaki ei ottanut kantaa uskonnonopetuksen luonteeseen, joten sen 

määritteleminen jäi vuoden 1923 kansakoululain tehtäväksi. Pohdintaa aiheutti erityisesti se, 

pitäisikö uskonnonopetuksen lisäksi opettaa kaikille yhteistä siveysoppia. Ehdotuksen 

taustalla oli ajatus, jonka mukaan eri uskontokuntiin kuuluvat tarvitsevat samankaltaisia 

taitoja liittyen toisten kunnioittamiseen ja rakastamiseen. Nämä taidot taas eivät olleet 

riippuvaisia uskonnollisesta taustasta. Kirkko vastusti siveysoppia, sillä sen nähtiin olevan 

uhka uskonnonopetuksen asemalle.
45

 

Kansakoululaissa määriteltiin, että kouluissa tuli järjestää uskonnonopetusta sen 

mukaan, mihin uskontokuntaan enemmistö oppilaista kuuluu. Uskonnonopetus määriteltiin 

myös tunnustukselliseksi, jolla tarkoitettiin oppilaan uskontokuntaan sidonnaista opetusta. Jos 

oppilas ei kuulunut enemmistöuskontoon, voitiin hänet vapauttaa uskonnonopetuksesta. 

Laissa myös määriteltiin, että jos toiseen uskontokuntaan kuuluvia on vähintään 20, tulee 

heille järjestää oman uskontokuntansa mukaista opetusta. Uskontokuntaan kuulumattomille 

sen sijaan opetettiin tunnustuksetonta uskonnonhistoriaa ja siveysoppia. Kansakouluissa siis 

tapahtui selkeitä muutoksia kohti sitä uskonnonopetuksen järjestelmää, joka on käytössä 

tänäkin päivänä. Oppikouluissa sen sijaan toimittiin vielä 1800-luvun toimintamallien 

mukaan, eikä esimerkiksi uskontokuntiin kuulumattomille tai muihin uskontoihin kuuluville 

oppilaille järjestetty erillistä opetusta.
46

 

Kuten luvun alussa todettiin, uskonnonopetuksen alkuperäinen tavoite ja tehtävä oli 

pitkään katekismuksen opettaminen. Uskonnonopetus perustuikin pitkään katekismukseen, 

raamatullisiin aiheisiin ja uskontosiveellisiin kertomuksiin. Katekismuksen ja 

raamatunlauseiden ulkoa opettaminen nähtiin lapselle liian haastavana, joten vuonna 1952 

tähän tartuttiin kansakoulun opetussuunnitelmassa, jolloin komitea ei enää hyväksynyt 

uskonnonopetusta pelkkänä rippikouluun valmistavana opetuksena. Vuoden 1952 

opetussuunnitelmassa painotettiin enemmän oppilaan yhteiskuntakelpoisuutta eikä niinkään 

rippikouluun valmistavaa opetusta. Suunnitelmasta välittyi myös näkemys 

uskonnonopetuksen oppiaineen merkityksestä toimivalle yhteiskunnalle. 

Yhteiskuntakelpoisuuden lisäksi suunnitelmassa painotettiin kansalaiskasvatusta, yksilön 

                                                
44

 Kallioniemi, 2005b; Ubani 2013, 57. 
45

 Kallioniemi, 2005b. 
46

 Kallioniemi, 2005b. 
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kehittymistä, itsenäistymistä ja henkilökohtaisen vakaumuksen kehittymistä. Myös lapsen 

edellytysten ja tarpeiden huomioonottamista painotettiin.
47

 

1970-luvulla siirryttiin peruskoulujärjestelmään, jonka johdosta nykyinen peruskoulu- 

ja lukiojärjestelmä alkoi muotoutua. Siirtymisen jälkeen uskonnonopetuksen tavoitteita ja 

tarkoitusta tarkennettiin entisestään. Muiden huomioon ottamista ja erilaisuuden 

ymmärtämistä alettiin korostaa yhä enemmän. Myös erilaisten arvojen sekä muiden 

maailmankatsomusten ja vakaumusten arvostaminen nostettiin uskonnonopetuksen 

tavoitteeksi.
48

  

Vuoden 1923 kansakoululaissa määriteltiin, että uskontokuntaan kuulumattomille tulee 

opettaa uskontojen historiaa ja siveysoppia. Tämä oli merkittävä päätös liittyen myöhemmin 

elämänkatsomustiedon ja muiden pienryhmäisten uskontojen opetukseen. Vuonna 1985 

uskontojen historia ja siveysoppi vaihtui koululainsäädännön uudistuksen myötä 

elämänkatsomustiedoksi. Kyseinen oppiaine on käytössä peruskoulussa ja lukiossa vielä 

tänäkin päivänä. Elämänkatsomustieto nojaa uskontohistoriaan ja siveysoppiin, mutta joitain 

uudistuksia tehtiin liittyen muun muassa oppilaskohderyhmään. Samalla elämänkatsomustieto 

pääsi myös osaksi ylioppilastutkinnon reaalikoetta.
49

 

Ortodoksisella uskonnonopetuksella on perinteisesti ollut evankelisluterilaisen 

opetuksen tavoin erityinen asema. Toisin kuin muiden uskontojen kohdalla, ortodoksista 

uskontoa on opetettu huolimatta huoltajien vaatimuksista, jos oppilaita on ollut riittävästi. 

Oppilasmäärät ovat kuitenkin ortodoksisessa uskonnossa sen verran pienet, että se luetaan 

usein myös pienryhmäisiin uskontoihin.
50

 

Aikaisemmin oppilaita tuli olla 20, jotta ryhmä jonkin muun uskonnon opetukseen 

saatiin järjestettyä. Vaadittava oppilasmäärä laskettiin kolmeen, jonka johdosta yhä useampi 

uskonnollinen yhteisö sai omia opetusryhmiä kouluihin. Tämä myös vaati uusien 

opetussuunnitelmien tekemistä. Monikulttuuristuminen on vaikuttanut pienryhmäisten 

uskontojen osallistujamäärien kasvuun. Etenkin islamin opetukseen osallistuvien määrä on 

noussut viime vuosikymmeninä merkittäväsi muun muassa maahanmuuton myötä.
51

 

1980-luvun jälkeen elämänkatsomustieto ja pienryhmäiset uskonnot vakinaistivat 

paikkaansa suomalaisessa koulussa. Seuraavan kerran katsomusopetus kohtasi merkittäviä 

kysymyksiä 2000-luvun alussa, jolloin oppiaineen oikeutusta ja tunnustuksellisuutta 
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kyseenalaistettiin. Kysymykset olivat hyvin samankaltaisia, joita oli pohdittu jo sata vuotta 

aikaisemminkin. Uuden haasteen 1900-luvun alkuun verrattuna toi monikulttuurisuuskehitys, 

ja siitä seurannut pienryhmäisten uskontojen oppilasmäärien kasvu. Monimutkaisempi 

opetusjärjestelmä tuotti myös käytännönhaasteita liittyen esimerkiksi opetuksen 

tarjoamiseen.
52

 

Myös uskonnonvapaus nousi puheenaiheeksi 2000-luvulla. Se aiheutti kysymyksiä niin 

koulun yleiseen toimintaan, kuin myös katsomusopetukseen liittyen. Vuonna 2003 julistettiin 

uusi uskonnonvapauslaki. Lain mukaan koulun uskonnonopetus ja elämänkatsomustiedon 

opetus ovat perusoikeuksia. Lisäksi määriteltiin, että huoltajilla on oikeus päättää lapsensa 

uskonnollisesta kasvattamisesta. Jokaisella pitäisi myös olla yhtäläinen oikeus oman 

uskonnon tai elämänkatsomustiedon oppimiseen.
53

 

Vuonna 2004 opetussuunnitelmaan tehtiin muutos, jonka myötä luovuttiin 

tunnustuksellisen opetuksen käsitteestä. Tämän myötä uskonnonopettajan ei myöskään 

tarvinnut kuulua opettamaansa uskontokuntaan. 2000-luvun alun muutokset täsmensivät jo 

1960–1970 luvuilla alkunsa saaneista mietintöjä. Päätökset vahvistivat koulun ja kirkon 

kasvatustehtävien erillisyyttä.
54

 

4.2. Katsomusopetuksen järjestäminen Suomessa 2020-luvulla 

2000-luvun alun muutosten jälkeen suuria muutoksia uskonnon opetuksen järjestämiseen ei 

ole tapahtunut. Tällä hetkellä uskonnonopetuksen järjestämistä ohjaavat erilaiset sopimukset 

ja lait. Oikeus uskonnonopetukseen käy ilmi niin YK:n ihmisoikeusjulistuksessa ja lasten 

oikeuksien sopimuksessa kuin myös Suomen uskonnonvapauslaissa.
55

 

Lainsäädännön mukaan koulutuksen järjestäjät ovat velvollisia järjestämään sen 

uskontokunnan mukaista opetusta, johon enemmistö opiskelijoista kuuluu. Tämä pätee sekä 

peruskouluun että lukioon. Sekä perusopetuslain että lukiolain mukaan enemmistöopetuksen 

mukaisen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat opiskelevat kaikki tahdosta riippumatta 

kyseisessä uskontoryhmässä. Lisäksi enemmistöuskonnon opetukseen saavat osallistua myös 

kaikki muihin uskontokuntiin kuuluvat, sekä uskontokuntiin kuulumattomat.
56

 

Edellä mainittu on ollut yksi viime vuosien kuumista mielipiteitä herättävistä  

puheenaiheista. Monien mielestä on epäreilua, että luterilaiseen kirkkoon kuuluvat opiskelijat  
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eivät voi valita elämänkatsomustietoa, mutta muihin uskontokuntiin kuuluvat tai 

uskonnottomat voivat halutessaan osallistua evankelisluterilaiseen opetukseen. Tämän on 

nähty asettavan uskontoja eriarvoiseen asemaan.
57

 Elämänkatsomustiedon avaamista myös 

luterilaiseen kirkkoon kuuluville onkin kannatettu melko laajasti. Opetusministeri Li 

Andersson on ilmoittanut olevansa avoin keskustelulle elämänkatsomustiedon avaamisesta.
58

 

Asiaa ei ole kuitenkaan viety tutkielman kirjoittamishetkellä eteenpäin. 

Enemmistöuskonnon lisäksi koulutuksen järjestäjä on siis velvollinen järjestämään 

muun uskonnon ja/tai elämänkatsomustiedon opetusta, jos näiden opetukseen osallistuvia 

oppilaita tai opiskelijoita on vähintään kolme. Evankelisluterilaista tai ortodoksista uskontoa 

lukuun ottamatta huomioon otetaan vain ne opiskelijat, jotka ovat pyytäneet opetuksen 

järjestämistä. Jos opiskelija kuuluu useampaan uskonnolliseen yhteisöön, saa hän itse valita 

minkä ryhmän opetukseen osallistuu.
59

 Opetushallitus on hyväksynyt uskonnon opetuksen 

perusteet kolmeentoista uskontoon. Näitä ovat evankelisluterilaisuus, ortodoksisuus, 

katolilaisuus, adventismi, bahai-uskonto, buddhalaisuus, helluntailaisuus, Herran kansa ry:n 

uskonto, islam, juutalaisuus, Krishna-liike, kristiyhteisö ja Myöhempien Aikojen Pyhien 

Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Tarvittaessa perusteita laaditaan myös muihin uskontoihin.
60

 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea 

uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää yleissivistystä. Opetuksen tavoitteena on myös, että 

opiskelija saa monipuolista tietoa uskonnoista ja katsomuksista, sekä oppii ymmärtämään 

niihin liittyvää keskustelua. Myös oman maailmankatsomuksen rakentaminen ja arvioiminen, 

sekä kyky uskontodialogiin mainitaan uskonnonopetuksen tavoitteeksi. 

Elämänkatsomustiedon tehtävänä on sen sijaan tukea elämänkatsomuksen ja identiteetin 

rakentumista. Lisäksi oppiaineen tavoitteena on muun muassa elämänkatsomuksiin liittyvien 

tekijöiden kriittinen arviointi, kulttuurillisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen 

laajentaminen ja syventäminen, sekä oman ja muiden ajattelun reflektoiminen. 
61

  

Suomen peruskouluissa ja lukioissa on siis pääasiassa käytössä oman uskonnon 

opetuksen malli, joka erottelee oppijat uskontotaustansa mukaan. Enemmistöuskonto on 

toistaiseksi oikeastaan kaikkialla evankelisluterilainen uskonto, jonka lisäksi kouluissa  

opetetaan elämänkatsomustietoa ja muita uskontoja. Kuten aikaisemmin kävi ilmi, ovat mallin  
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juuret peräisin jo 1900-luvun alkupuolelta. Näin ollen ei ole yllättävää, että maallistuneessa 

Suomessa nykyinen järjestely herättää mielipiteitä. 

Nykyinen katsomusopetuksen järjestämismalli jakaa ihmisiä kahtia. Malli saa niin 

kiitosta kuin myös kritiikkiä. Oman uskonnon opetuksen mallia on pidetty toimivana muun  

muassa sen vuoksi, että sen on sanottu olevan oppilaslähtöinen. Uskot-foorumin 

kannanottojen mukaan nykyinen malli tukee maailmankatsomuksen kehittymistä, sillä 

lähtökohtana on oma kulttuuritausta. Lisäksi nykyisen mallin on nähty edesauttavan 

maahanmuuttajien kotoutumista ja vähemmistöjen hyväksymistä osaksi yhteiskuntaa. Myös 

uskonnonlukutaidon sanotaan kehittyvän parhaiten nykyisen mallin mukaisessa opetuksessa.
62

 

Uskot-foorumin lisäksi nykyistä mallia on kannatettu myös muussa mediassa ahkerasti. 

Islamin uskonnonopettaja Suaad Onninselän mukaan nykyinen malli tarjoaa oppijoille paikan, 

jossa omaa traditiota voi turvallisesti haastaa. Lisäksi hän mainitsee, että oman uskonnon 

opetus suhteuttaa omaa uskontoa suomalaiseen yhteiskuntaan.
63

 

Omaan uskonnon opetukseen perustuvan mallin toimivuus on herättänyt myös 

vastakkaisia näkemyksiä. Ensinnäkin nykyinen malli aiheuttaa kouluille ja kunnille paljon 

käytännön ongelmia. Käytännön haasteet liittyvät etenkin pienryhmäisten uskontojen 

opetuksen järjestämiseen. Koska opetettavia tunteja on vähän, joutuvat opettajat usein 

kiertämään useissa eri kouluissa. Tällöin opettajan on hankala integroitua mihinkään 

työyhteisöön kunnolla. Lisäksi oppilasaines on usein monimuotoinen. Oppilailla saattaa olla 

esimerkiksi heikko suomen kielen taito tai he tarvitsevat muuten erityistä tukea. Tällöin 

pienryhmäisten uskontojen opettajat toimivat myös erityisopettajina ja suomen kielen 

opettajina. Ylipäätänsä pätevien opettajien löytäminen on usein haastavaa. Joissain 

tapauksissa oppimateriaaleja on myös liian vähän tai ne ovat sisällöltään niukkoja.
64

  

Käytännön ongelmien lisäksi nykyinen malli nähdään useissa kannanotoissa 

vanhanaikaisena. Helsingin yliopiston uskonnon didaktiikan professori Arto Kallioniemen 

mukaan oppilaita erotteleva malli ei sovi nykyaikaiseen yhteiskuntaan. Samaisessa 

kannanotossa nykyinen malli nähdään epätasa-arvoisena, sillä se ei anna kaikille samanlaisia 

lähtökohtia uskontojen ymmärtämiseen ja arvomaailman kehittymiseen.
65

 Nykyisen mallin on 

kuvailtu olevan myös pedagogisesti kestämätön, sillä uskonnontunteja joudutaan ajoittamaan 
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lukujärjestyksessä kohtiin, joissa jonkin muunlainen toiminta olisi pedagogisesti 

järkevämpää.
66

  

Lukion osalta epätasa-arvoa eri uskontoryhmien välillä lisää se, että 

ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista kirjoittaa vain evankelisluterilainen uskonto, 

ortodoksinen uskonto ja elämänkatsomustieto.
67

 Lisäksi valtioneuvoston selvityksen mukaan 

pienissä lukioissa on yleensä mahdotonta löytää päteviä opettajia pienryhmäuskontojen 

tunneille, joten tilanne on ratkaisu useassa lukiossa itsenäisillä verkkokursseilla. Islamin 

opetukseen liittyy myös haasteita. Joissain lukioissa on käynyt ilmi, että islamin opettajan 

oma suuntaus on vaikuttanut opetuksen sisältöön. Tällöin toisesta suuntauksesta tullut nuori 

on ahdistunut opetuksesta ja siirtynyt etäopiskeluun.
68

 

Edellä esitellyt oman uskonnon opetuksen mallin ongelmat ovat johtaneet 

katsomusopetusmallin uudelleen pohtimiseen. Pääkysymys on perinteisesti ollut, tarvitseeko 

uskontoa opettaa eriytetysti vai voisivatko kaikki oppilaat oppia yhdessä uskontotaustasta 

riippumatta. Jo säätäessä vuoden 1923 kansakoululakia, keskusteltiin siitä, tulisiko uskonnon 

lisäksi opettaa kaikille yhteistä siveysoppia. Tätä perusteltiin sillä, että uskontotaustasta 

riippumatta ihmisten olisi hyvä oppia siveellisiä käsitteitä, jotka auttavat ymmärtämään ja 

kunnioittamaan muita ihmisiä.
69

 Osittain siis edelleen keskustellaan samoista aiheista, vaikka 

maailma ja katsomusopetuksen tilanne ovatkin tänä päivänä erilaisia 1900-luvun alkuun 

verrattuna. Muutoksia on tapahtunut muun muassa sen suhteen, että konkreettisia kokeiluja 

eri katsomusopetusmalleista on jo tehty. 

Yhteinen oppiaine on toistaiseksi jäänyt saamatta, mutta ajatus eri uskontoryhmien 

yhteisestä oppimisesta on pysynyt. 2010-luvulla joissain kouluissa on tehty kokeiluja osittain 

integroidusta opetuksesta. Osittain integroidun opetuksen lähtökohtana on, että eri taustoista 

tulevia oppilaita ei erotella. Sen sijaan kaikissa katsomusaineiden opetussuunnitelmissa 

toistuvat sisällöt opetetaan kaikille yhteisesti. Esimerkiksi Kulosaaren yhteiskoulussa 

Helsingissä yhdeksäsluokkalaiset opiskelevat osan oppiaineen sisällöistä yhdessä, ja osan 

erikseen. Samaan ratkaisuun on päädytty monissa muissakin kouluissa ympäri Suomen. 

Päätöstä on perusteltu esimerkiksi käytännön järjestelyiden kautta.
70
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Kokemukset osittain integroidusta mallista ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia niin 

oppilaiden, opettajien kuin myös vanhempien osalta. Esimerkiksi Vesa Åhsin väitöskirjan 

mukaan osittain yhdistetyssä opetuksessa on nähty paljon hyviä puolia verrattuna perinteiseen  

oppilaita erottelevaan opetukseen. Oppilaiden näkökulmasta osittain yhdistetty opetus tarjosi  

parempaa keskustelua eri katsomuksiin kuuluvien oppilaiden välillä. Tämän taas nähtiin 

parantavan ylipäätänsä eri maailmankatsomusten ymmärtämistä ja oppimista. Myös opettajien 

mukaan yhdistetyt tunnit tarjosivat ainutlaatuisia mahdollisuuksia keskustella teemoista 

erilaisista taustoista tulevien oppilaiden kanssa.
71

 

Osittain integroitu malli ei ole kuitenkaan saanut pelkkää positiivista vastaanottoa. 

Päinvastoin mallia on kritisoitu niin tutkimuksissa kuin myös mediassa. Useat oppilaat, joilla 

on vahva uskonnollinen tausta, ovat pitäneet oman uskonnon opetuksen mallia parempana 

vaihtoehtona. Heidän mielestään omasta uskonnosta oppiminen on arvostettavaa ja 

merkittävää. He myös kokivat kaipaavansa omaan perinteeseen liittyvää tietoa enemmän kuin 

tietoa liittyen muihin maailmankatsomuksiin. Tämänkaltaiset näkemykset ovat nousseet esiin 

erityisesti sellaisten oppijoiden kohdalla, joiden maailmankatsomus on vahvasti kytköksissä 

johonkin perinteeseen.
72

 

Elämänkatsomustiedon oppijoiden keskuudessa sen sijaan nousee esiin näkemys, jonka 

mukaan osittain integroitu malli nostaa uskonnollisia maailmankatsomuksia esiin liikaa. Näin 

ollen malli vaikuttaa heidän näkemyksensä mukaan paljon enemmän uskonnon kuin 

elämänkatsomuksen opiskelulta. Myös pienryhmätunnit ja -keskustelut tuntuivat 

toimivammilta elämänkatsomustiedon ryhmässä kuin yhdistetyssä ryhmässä.
73

 

Osittain yhdistetty malli on saanut kritiikkiä myös mediassa. Suomen ortodoksinen 

kirkko on ottanut tilanteeseen kantaa omilla nettisivuillaan useaan otteeseen. Vuonna 2016 

osittain yhdistettyä mallia kokeiltiin Jyväskylässä neljäsluokkalaisten katsomusopetuksessa. 

Ortodoksiseen uskonnon opetukseen osallistuvan oppilaan vanhemmat tekivät tilanteesta 

kantelun aluehallintovirastolle. Aluehallintoviraston mukaan pienryhmäisten uskontojen 

oppilaat joutuvat yhdistetyssä opetuksessa heikompaan asemaan muihin nähden. Myös 

opettajien epäpätevyyttä kyseenalaistettiin. Suomen ortodoksisen kirkon kasvatusasian 

koordinaattorin mukaan järjestely rikkoo vähemmistöjen oikeuksia.
74
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USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornikin mukaan yhdistetty opetus on 

lainvastaista. Yhteinen aine ei pysty pitämään huolta siitä, että kaikkien oppiaineiden  

opetussuunnitelmien tavoitteet ja sisällöt täyttyvät. Nadbornikin mukaan osittain yhdistetty 

opetus loukkaa erityisesti muslimi- ja ortodoksioppilaiden oikeuksia. Hän myös huomauttaa, 

että opetushallitus ei ole hyväksynyt yhteisopetuskokeiluja.
75

 

Osittain integroidun mallin lisäksi puhutaan jatkuvasti kokonaan uudesta oppiaineesta, 

joka olisi kaikille yhteinen. Tästä mallista voidaan käyttää nimitystä integroitu malli. 

Integroidun mallin arviointi on vaikeaa, sillä luonnollisesti kenelläkään ei ole kokemusta 

kaikille yhteisestä oppiaineesta eikä minkään tasoisia kokeiluja ole tehty. Osittain integroidun 

mallin kokeiluja voi osittain verrata integroituun malliin, mutta on kuitenkin hyvä huomata, 

että kyseessä on silti täysin eri asiat. Osittain integroitu malli yhdistelee jo olemassa olevia 

oppiaineita ja opetussuunnitelmia. Sen sijaan kokonaan yhteinen katsomusaine olisi täysin 

uusi oppiaine opetussuunnitelmaltaan, tavoitteiltaan ja sisällöltään. 

Vaikka kokeiluja ja kokemuksia yhteisestä oppiaineesta ei ole, tuntuu moni silti 

liputtavan sen puolesta. Vuonna 2015 julkaistiin kansalaisaloite yhteisen katsomusaineen 

puolesta.
76

 Aloite ei kuitenkaan saanut riittävästi kannattajia puolelleen. Myös Ylen 

taloustutkimuksella teetetyn kyselyn mukaan 70 % suomalaisista olisi valmiita yhteiseen 

katsomusaineeseen.
77

 Valtioneuvoston selvityksen mukaan taas 71,6 % selvitykseen 

osallistuneista
78

 kannatti kaikille yhteistä katsomusainetta.
79

 

Katsomusopetus mallien vertailu on vaikeaa, sillä ainoa varsinaisesti käytössä oleva 

malli on oman uskonnon opetuksen malli. Osittain integroitu opetus ei ole 

opetussuunnitelmassa mainittu virallinen tapa järjestää opetusta. Sen sijaan kyseessä on 

koulu- ja kuntakohtaiset päätökset. Täysin integroidusta opetuksesta taas ei ole mitään 

viitteitä tai kokemusta. Näin ollen hyvien ja huonojen puolien vertailu keskittyy paljon 

henkilökohtaisiin kokemuksiin ja näkemyksiin. Näkemykset myös eroavat toisistaan suuresti, 

ja eri ihmisryhmien mielipiteet tuntuvat vastakohdilta. Tässä vaiheessa on hyvä tarkastella 

hieman tarkemmin, mitä Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuu, ja miten katsomusopetus on 

järjestetty muualla. Muiden maiden tilanteen ymmärtäminen antaa näkökulmaa myös Suomen 

tilanteelle, sillä Suomenkin on ehdotettu siirtyvän esimerkiksi samanlaiseen järjestelmään, 

joka Ruotsissa on käytössä. 
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4.3. Katsomusopetus muualla Euroopassa 

Maahanmuuton kasvu, globalisaatio, kulttuurinen moninaistuminen ja sekularisaatio  

koskettavat koko Eurooppaa. Nämä ilmiöt ovat saaneet ihmiset ja päättäjät ympäri maanosaa 

pohtimaan, millainen rooli uskonnoilla, katsomuksilla ja maailmankuvilla tulisi olla koulussa, 

kasvatuksessa ja opetuksessa. Eri maat ovat ratkaisseet tilanteen eri tavoilla, jonka johdosta 

uskonnon opetusta annetaan hyvinkin toisistaan poikkeavilla tavoilla ympäri Eurooppaa.
80

 

Sveitsissä uskonnonopetusta annetaan sovelletun osittain integroidun mallin mukaisesti. 

Opetukseen kuuluu sekä tunnustuksellista että neutraalia uskonnonopetusta. Myös 

kirkkokunnat osallistuvat Sveitsissä uskonnonopetukseen. Saksan malli sen sijaan on hyvin 

samankaltainen Suomen kanssa. Uskonnonopetus on tunnuskuntasidonnaista.
81

 Britanniassa 

puolestaan uskonnonopetus on koulukohtaista. Tämä johtuu siitä, että eri tahojen ylläpitämiä 

kouluja löytyy niin paljon. Esimerkiksi anglikaanisissa, juutalaisissa ja islamilaisissa 

kouluissa uskonnonopetuksen määrä ja sisältö voivat vaihdella hyvinkin paljon.
82

 Etelä-

Euroopassa uskonnonopetus on usein hyvin uskontokuntasidonnaista. Esimerkiksi Espanjassa 

opetus on tiukasti sidoksissa katoliseen kirkkoon, mutta se ei ole pakollinen ja arvioitava 

oppiaine. Kreikassa sen sijaan uskonnonopetus on ortodoksista, ja siitä myös huolehtivat 

ortodoksisen kirkon papit.
83

 

Pohjoismaita tarkastellessa Suomi on selkeä poikkeus oman uskonnon opetuksen 

mallillaan. Islannissa, Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa on käytössä yhden oppiaineen malli, 

jossa samaa opetusta annetaan kaikille. Tosin oppiaineiden sisällöt ja lähtökohdat eroavat 

toisistaan. Esimerkiksi Tanskan opetus on kristinuskoperusteista opetusta, kun taas Norjan 

mallia kuvaillaan moniuskontoiseksi oppiaineeksi.
84

 

Suomea verrataan usein Ruotsiin, jossa käytössä on vuonna 1969 käyttöön otettu 

religionskunskap eli suomennettuna uskontotieto. Oppiaine on myös ollut kaikille pakollinen 

vuodesta 1996 lähtien. Ruotsin opetussuunnitelman mukaan koulun uskonnonopetuksen tulisi 

olla tunnustuksetonta. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei mitään uskontoperinnettä saisi nostaa 

etulyöntiasemaan muihin perinteisiin nähden. Kaikille oppilaille pitäisi myös olla helppoa ja 

miellyttävää osallistua opetukseen riippumatta siitä, millainen heidän katsomuksellinen 

taustansa on. On kuitenkin todettu, että opetusta annetaan usein kristinuskon näkökulmasta. 

Lisäksi vähemmistöuskontojen käsittely voi jäädä yksipuoliseksi. Esimerkiksi islamia 
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käsitellessä uskonnon sisäinen monimuotoisuus saattaa jäädä varjoon, ja sen sijaan 

keskitytään vain tietyssä paikassa hallitsevaan traditioon. Vähemmistöuskontojen opetusta 

annetaan oikeastaan pelkästään yksityisissä kouluissa. Esimerkiksi islamin uskonnon opetusta 

on tarjolla vain maan yhdeksässä islamilaisessa peruskoulussa. Vaikka uskontotiedon 

opetuksen on tarkoitus edistää monikulttuurista yhteiskuntaa, kokevat kuitenkin monet 

Ruotsin muslimit jäävänsä ulkopuolelle. Enemmistöjen ja vähemmistöjen välillä on edelleen 

nähtävissä syrjintää ja segregaatiota.
85

 

Virossa on käytössä yhden oppiaineen malli, mutta sen opiskeleminen on vapaaehtoista. 

Naapurimaassa Venäjällä uskonnonopetus on sen sijaan pakollista. Venäjällä ei kuitenkaan 

ole käytössä yhdenopetuksen mallia kuten muissa edellä mainituissa maissa. Sen sijaan 

Venäjän malli muistuttaa paljon Suomen mallia, sillä siellä vanhemmat valitsevat lapselle 

yhden uskontoryhmän opetuksen viidestä vaihtoehdosta.
86

 

Ranskassa säädettiin 1870-luvulla laki, jonka mukaan koulu on ilmaista, pakollista ja 

myös maallista. Vuonna 2004 säädettiin laki, joka kieltää uskonnollisten tunnusmerkkien 

näkymisen kouluissa. Ranskassa koulut jakautuvat valtion kouluihin ja yksityisiin kouluihin.  

Edellä mainittu laki koskee vain valtion kouluja. Useat yksityiset koulut Ranskassa ovat 

katolisia kouluja, joten ne saivat säilyttää omat ominaispiirteensä. Uskonnonopetus on ollut 

koulun maallistumisen jälkeen melko minimaalista. Uskonnolle ei ole omaa oppiainettaan, 

eikä vähemmistöuskonnonopetusta ole lainkaan. Sen sijaan uskontoa opetetaan jonkin verran 

osana muita oppiaineita, kuten historiaa. Uskontojen vähäinen rooli koulun opetuksessa johti 

2000-luvun alussa useisiin poliittisiin keskusteluihin. Tämä johtui etenkin siitä, että 

kansalaisten uskontotietämys koettiin liian vähäiseksi. Todettiin myös, että koulun antama 

vähäinen tieto uskonnoista oli johtanut siihen, että kansalaisten oli vaikea ymmärtää 

yhteiskunnallisia kehityskulkuja ja tapahtumia, sekä teemoja, jotka liittyvät muun muassa 

historiaan, kirjallisuuteen, taiteisiin ja filosofiaan. Uskonnonopetuksen lisäämisestä kouluihin 

on puhuttu Ranskassa useampaan otteeseen, mutta nykyinen malli on käytössä edelleen.
87

 

Kuten voidaan huomata, Euroopan uskonnonopetuksen kenttä on hyvin moninainen. 

Lähes jokaisesta maasta löytyy oma erilainen systeeminsä uskontojen opiskeluun. Yhteistä 

lähes kaikille Euroopan maille on kuitenkin se, että uskonnonopetus on olemassa. Lisäksi eri 

puolella Eurooppaa ollaan melko samaa mieltä siitä, että uskonnonopetuksen tärkeimpiä 

tavoitteita ovat oppilaiden oman uskonnollisen identiteetin ja elämänkatsomuksen tukeminen. 
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Lisäksi opetuksen tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään erilaisia uskonnollisia 

vaihtoehtoja ja uskontoperusteisia eettisiä valintoja. Olennaista on myös eri uskonnollisten 

uskomusten ja kokemusten tunteminen ja ymmärtäminen.
88

 

4.4. Tulevaisuuden näkymiä 

Seuraavaksi tarkastellaan, miltä Suomen katsomusopetuksen tulevaisuus näyttää. 

Tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta, mutta kehityslinjojen tarkastelu luo kuvaa siitä, 

mihin suuntaan tulevaisuudessa ollaan mahdollisesi menossa. Katsomusopetuksen 

tulevaisuutta tarkastellessa on syytä kiinnittää ennen kaikkea huomiota viime 

vuosikymmenien kehitykseen oppilasmäärissä. Eri uskontoryhmien opetukseen osallistuvien 

määrät ovat kehittyneet suuntaan ja toiseen. Yksinkertaistettuna voidaan todeta, että eniten 

kasvua on islamin ja elämänkatsomustiedon ryhmissä. Sen sijaan evankelisluterilaisen 

uskonnon oppilasmäärät ovat laskussa. Kehitys on ollut samankaltaista sekä peruskoulussa 

että lukiossa.
89

 

Peruskoulun yläluokilla vuonna 2010 93,6 % oppilaista osallistui evankelisluterilaisen 

uskonnon opetukseen. Vuonna 2018 oppilasmäärä putosi 90,1 prosenttiin. Samassa 

aikaikkunassa elämänkatsomustiedon osallistujamäärä nousi 2,9 prosentista 5,4 prosenttiin. 

Islamin oppilasmäärien tilastointi aloitettiin vuonna 2012, jolloin osallistujamäärä oli 1,3 % 

kaikista oppilaista. Vuonna 2018 prosenttiluku oli 2,0.
90

 

Lukion oppimäärän suorittaneista vuonna 2010 91,7 % osallistui evankelisluterilaisen 

uskonnon opetukseen. Vuonna 2017 osallistujia oli 89,8 %. Elämänkatsomustiedon 

opetukseen osallistui vuonna 2010 5,3 % opiskelijoista. Vuonna 2017 lukiolaisista 6,1 % 

osallistui elämänkatsomustietoon. Myös muiden uskontojen osallistujamäärät lisääntyivät 0,9 

prosenttiyksikköä.
91

 

Vaikka prosenttimuutokset ovat vielä kohtalaisen pieniä, on kehityssuunta silti selkeä. 

Kehityssuuntaa vahvistaa pelkkien prosenttilukujen lisäksi myös Suomen väestörakenteen ja 

uskonnollisuuden muutos. Osittain myös Euroopan ja koko maailman uskonnollisuuden 

muutokset heijastavat lopulta myös suomalaiseen kouluun. Suomalaisten identiteetti 

kristittyinä on ollut murroksessa jo vuosikymmenien ajan. Uskonnottomuus ja ateismi ovat 
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Suomessa kasvussa ja kristinusko sekä luterilaisuus tuntuvat ihmisille vierailta. Tämä kaikki 

näkyy suoraan kirkon jäsenmäärän kehityksessä.
92

 Vuonna 2020 Suomen  

evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului enää alle 70 % suomalaisista. Tarkka prosentuaalinen 

osuus oli 68,6 %. Vertailuksi mainittakoon, että 1800-luvulla vielä yli 90 % suomalaisista 

kuului kirkkoon.
93

 

Uskonnonopetuksen osalta kirkosta eroaminen näkyy myös siinä, että 

evankelisluterilaisten oppilaiden määrä vähenee ja opetusryhmien koko pienenee. Kuten 

aiemmin kävi ilmi, etenkin islamin ja elämänkatsomustiedon oppilasmäärät kasvavat. Tähän 

taas vaikuttaa etenkin maahanmuutto. Muiden maiden kansalaisten määrä Suomessa on 

lisääntynyt koko 2000-luvun ajan. Esimerkiksi vuonna 2000 ulkomaalaisia oli Suomessa noin 

91 000. 2010-luvulle tultaessa ulkomaalaisten määrä oli kaksinkertaistunut ja ulkomaalaisia 

oli Suomessa tuolloin noin 183 000.
94

 On kuitenkin hyvä huomata, että kehitys eri puolilla 

Suomea on hyvin erilaista. Pääkaupunkiseudulla ja muissa isoissa kaupungeissa islamin, 

elämänkatsomustiedon ja muiden uskontojen osallistujamäärät kasvavat huomattavasti 

vauhdikkaammin kuin mitä koko maan keskiarvo kertoo.
95

 

Sekä Suomen uskonnollisuuden muutoksen että katsomusaineiden oppilasmäärien 

kehitysten perusteella voisi ajatella, että kehitys tulee jatkumaan samansuuntaisena myös 

tulevaisuudessa. Suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset koulut monikulttuuristuvat, joka  

vaikuttaa koulujen elämään ja toimintaan monella tapaa. Lukion rehtoreiden mukaan 

lukioiden katsomusten kirjo kasvaa. On myös arvioitu, että pienryhmäisten uskontojen 

osallistujamäärät tulevat kasvamaan lukiossa.
96

 

Katsomusopetus joutuu joustamaan ja mukautumaan tilanteeseen jatkuvasti uusilla 

tavoilla. Nykyisen mallin jatkuessa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän resursseja oman 

uskonnon opetuksen mallin ylläpitoon. Esimerkiksi pienryhmäisten uskontojen päteviä 

opettajia ja sisällöllisesti tarpeeksi laadukasta oppimateriaalia tullaan tarvitsemaan enemmän. 

Myös käytännönjärjestelyissä joudutaan joustamaan, jotta kaikkien uskontoryhmien tunnit 

saadaan järjestettyä pedagogisesti viisaasti. Tämä herättääkin kysymyksen, kuinka kauan 

nykyistä oman uskonnon opetuksen mallia voidaan ylläpitää? 
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5. Lukiolaisten suhtautuminen katsomusaineisiin 
 

Kahdessa seuraavassa luvussa käsitellään tutkimusaineiston pohjalta tehtyä analyysia. Tässä 

luvussa keskitytään erityisesti siihen, miten lukiolaiset suhtautuvat katsomusopetuksen 

merkityksellisyyteen, tärkeyteen ja hyödyllisyyteen. Kappale jakautuu kahteen alalukuun, 

joista ensimmäisessä käsitellään lukiolaisten yleistä suhtautumista katsomusaineisiin. 

Toisessa alaluvussa keskitytään siihen, millaisia asioita opiskelijat pitävät uskonnon ja 

elämänkatsomustiedon oppiaineiden parhaina puolina. 

5.1. Katsomusopetus ja sen hyödyllisyys 

Tutkimustulosten mukaan lukiolaiset kertoivat kokevansa katsomusopetuksen pääasiassa 

positiivisena asiana. Lukiolaiset löysivät oppiaineistaan paljon hyviä puolia, ja he olivat 

moniin asioihin opetuksessa tyytyväisiä. Sekä elämänkatsomustiedon että uskonnon 

opiskelijat kokivat, että heidän opiskelemansa katsomusaine on ollut mielenkiintoista ja 

hyödyllistä. Syiksi positiivisille kokemuksille mainittiin muun muassa mielenkiintoiset aiheet 

ja oppiaineiden monipuolisuus.  

 

”JK: Millaisia kokemuksia sulla ylipäätänsä on katsomusopetuksesta? Et onko vaikka 

positiivisia vai negatiivisia kokemuksia?” 

 

”Öö no mä oon aina tykänny et:stä. Ja et sillee mua on kiinnostanu tosi paljon oppii 

uskonnoista ja elämästä ja kaikist tasa-arvoista ja tämmösistä.” H5, 

elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

”No lähinnä positiivisia. Mä tykkään et:ssä just siitä et nähää vähä kaikkia monta eri 

näkemystä.” H2, elämänkatsomustiedon opiskelija 

 

Lukiolaiset pitivät positiivisena myös sitä, että katsomusaineiden opetuksessa käytetään 

erilaisia opetusmetodeja verrattuna muihin oppiaineisiin. Molempien katsomusaineiden 

opetus koettiin erilaiseksi ja virkistäväksi muiden lukiossa opiskeltavien oppiaineiden 

rinnalla. Lukiolaiset pitivät siitä, että katsomusaineissa opetusta annetaan monipuolisesti ja 

oppitunnit ovat keskenään erilaisia. Erityisen positiivisesti suhtauduttiin ryhmätöihin, 

tutkivaan oppimiseen ja yhdessä oppimiseen. 
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”No mä oon oikeestaan aina tykänny ussasta tai silleen mul ei oo ollu mitään sitä 

vastaan…Emmä tiiä, mutta ihan positiivinen kuva silleen must tuntuu, et ussan opetus 

on ollu ainaki mulla, tai mä en tiiä johtuukse jostain, mut aika semmosta erilaista. Et 

meil on ollu varsinki nyt lukiossa ni paljo semmosii ryhmätöitä ja niiku projekteja ja 

sit sen kaut on niinku opiskeltu uskontoo. Ja mä just tykkään projekteista ja 

ryhmätöistä ja semmosest yhteisest oppimisest. Toki meil on ollu myös niinku on 

pitänyt lukee kirjaa ja tehä muistiinpanoi, mutta must tuntuu et uskonnos korostuu 

semmone erilailla oppiminen ja leikit ja pelit ja ehkä sillee. Eli joo ihan positiivinen 

asia on uskonnon oppiminen ollu mulle.” H7, evankelisluterilaisen uskonnon 

opiskelija. 

 

H8 kertoi, että monipuolinen opetus mahdollistaa opittavien aiheiden syvemmän 

ymmärtämisen ja asioiden paremman muistamisen. 

 

”JK: Mikä on uskonnon opetuksessa sun mielestä parasta? ” 

 

”No ehkä set tää opetus ei oo semmost pakkopullaa niinku vaik matikka...et joka tunti 

on sama juttu luento, tehtävät ja loppu. Et nyt ainaki täs meiän uskonnon kurssis on 

ollu kaikkii kahoottei, sit on ollu perus luentoi, sit on pitänyt ite osallistuu. Sit on ollu 

arvioitavii töitä, esityksii, esityksen kuuntelemista ja nyt tulee essee ni siin on hyvää 

moninaisuutta siin opetukses.” H8, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija.  

 

”JK: Miks on hyvä asia et opetus on tollast monipuolista?” 

 

”No mun mielest se niinku antaa mulle semmosen ymmärryksen siit asiast et mä nään 

niinku sen asian mun edes monest eri näkökulmast ja silleen et niin et sen niinku 

muistaa paljon paremmin, ku et luetaa vaa jotain kirjaa.” H8, evankelisluterilaisen 

uskonnon opiskelija. 

 

Elämänkatsomustiedon opiskelijat pitivät myös siitä, kuinka oppiaine mahdollistaa omien 

johtopäätöksien tekemisen. H1 painotti, että elämänkatsomustiedossa positiivista on se, että 

vastauksia ei anneta valmiina, eikä mihinkään ajatusmalliin pakoteta. 
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”Se on hyvin vapaamuotoista ollut itselleni. Eli on ollu sellasta rentoa opiskelua 

vähän sellasta, että kerrotaan mitä vois olla, saa tehdä omat johtopäätökset asioista ja 

ei pakoteta mihinkään. Että annettu tietoa ja sä saat sitte sen tiedon pohjalta tehdä 

omat johtopäätökset, että mitä mieltä sä olet maailmasta.” H1, elämänkatsomustiedon 

opiskelija. 

 

Elämänkatsomustiedon opiskelija H4 mainitsi, että hänen mielestään katsomusopetuksessa 

parasta on se kuinka eri kulttuureista tulevat oppilaat ovat samassa ryhmässä. Tällä nähtiin 

olevan yhteys eri uskontojen syvempään ymmärtämiseen ja oppimiseen. Hänen mukaansa ei 

ole niin uskottavaa, että jonkin uskonnon ulkopuolinen henkilö kertoo siitä. Taustatietona 

kerrottakoon, että H4 on itse muslimi. 

 

”JK: Mikä on sun mielest et:ssä parasta?” 

 

”No et:n opetuksessa mun mielestä parasta on se et niiku oppilaat on eri kulttuureist 

et on kristinuskoo ja buddhalaisuutta ollu joskus mun kaa. Ja islamii kans.” H4, 

elämänkatsomustiedon opiskelija.  

 

”JK: Mitä se sitte tarjoo ku siellä samassa ryhmässä on nii paljo eri kulttuureista 

tulevii lapsii tai nuorii? Mitä hyötyjä ja hyviä puolia siin on? ” 

 

”No esimerkiksi, jos vaik opiskellaa jotai uskontoi ni sit se tyyppi, joka harrastaa sitä 

uskontoo ni voi kertoo siit asiast vähä enemmä ja varmaa tietää siit vähä enemmä.” 

H4, elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

”JK: Eli tuntuuks susta et pystyy syvemmin oppimaan eri uskonnoista, ku vaikka sillee 

et sä oisit jossai muslimiryhmäs ja siel ois vaan muslimeita?” 

 

”Joo siis emmä kauheest uskois jos jotku muslimit alkais selittää jostai kristinuskost 

jotai mitä ne tietäis” H4, elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

H4:n kommentti on mielenkiintoinen, sillä kyseinen argumentti on ollut vahvasti esillä 

keskustelussa katsomusopetuksen järjestelystä. Yhteistä katsomusopetusta on kannatettu juuri 

siitä syystä, että sen nähdään syventävän ja parantavan muista uskonnoista oppimista. 



29 

 

Esimerkiksi osittain integroitua opetusta tutkittaessa kyseisen kaltaiseen opetukseen 

osallistuneet oppilaat ja opettajat pitivät positiivisena nimenomaan mahdollisuutta oppia 

muista uskonnoista syvemmin.
97

 

Mielenkiintoista oli, että molemmissa katsomusaine ryhmissä koettiin, että oppiaineen 

mielekkyys on kasvanut kouluasteiden edetessä. Peruskoulussa sekä elämänkatsomustieto että 

uskonto on koettu tylsiksi oppiaineiksi. Lukiossa taas oppiaineet ovat alkaneet kiinnostamaan 

enemmän molemmissa katsomusryhmissä. Syiksi oppiaineen kiinnostavuuden lisääntymiselle 

mainittiin muun muassa syventyminen aiheisiin paremmin, mielekkäämmät oppimistavat sekä 

kivat opettajat. Lisäksi uskonnon opetuksessa eri uskontoja käsitellessä lukiossa keskitytään 

enemmän erilaisiin uskontoihin, kun peruskoulussa.  

 

”Mut tota mul on ollu ainakin yläasteella et mun mielenkiinto vähän katos. Se johtu 

opettajasta kyllä. Mut mul meni sillee yläasteel aika lailla puolet et:n opetuksest ohi, 

mut mua on kyl aina ala-asteella ja nyt lukios kiinnostanut kaikki uskonnot ja 

ihmisoikeudet tosi paljon ” H5, elämänkatsomustiedon opiskelija 

 

 ”No ala-asteel se (uskonnon opetus) oli semmost et kirjotettii ihan hirveesti kaikkee 

ylös ja se oli semmost tylsää. Yläasteel se sit vähä parantu et sillo ei enää nii paljoo 

kirjotettu et sillo tehtii ja tutkittii ja käytiin semmosii mielenkiintosempii asioita. Ja 

lukios on nyt ollu vähä semmost itsenäist tai oma-alotteist. Et jos sä niinku...tai mitä 

pidemmälle sä täs meet ni sitä parempaa se on. Et ei oo enää semmosii perustietoja, 

sit syvennytää kaikkee enemmä ja silleen.” H8, evankelisluterilaisen uskonnon 

opiskelija. 

 

”No yläasteella mä en oikeen tykänny ussasta, mut sit ku mä tulin lukioon ni se oli heti 

paljon mielenkiintosempaa. Ja must tuntuu et niiku lukio-opettajatki on ollu tosi 

paljon kivempii ni senki takii, että on ollu ihan hyvät kokemukset ainaki lukion 

puolella.”  H6, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

Kysyin H6:lta, miten opetus on muuttunut lukioon siirtymisen jälkeen.  
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”No varmaan ehkä eniten ne uskonnot mitä käydään läpi ni on muuttunu et öö 

yläasteel käytiin oikeestaan pelkästää kristinuskoo ja tämmösii niinku mulle tuttuja. Ja 

sitte lukios käydää vähä enemmä niiku semmosii vaik luonnonuskontoi jotka on mun 

mielest tosi kiinnostavii.” H6, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

Molemmat katsomusaineet koettiin myös hyödyllisiksi. Uskonnon opiskelijat pitivät 

oppiainetta hyödyllisenä sen yleissivistävyyden vuoksi. Erityisen hyödyllisenä pidettiin 

muista uskonnoista ja kulttuureista oppimista. Lisäksi mainittiin myös, että oppiaine on 

auttanut ymmärtämään omaa uskontoa. Eri uskonnoista oppiminen koettiin hyödylliseksi, 

sillä sen sanottiin helpottavan kanssakäymistä muun muassa maahanmuuttajien kanssa. 

Oppiaineen sanottiin myös linkittyvän hyvin muihin oppiaineisiin kuten historiaan, joka on 

auttanut ymmärtämään esimerkiksi maailman konflikteja paremmin. 

 

”JK: Onks uskonnon opetuksesta ollu sulle jotain hyötyä?” 

 

”No ehkä historiaan on ollu helppo linkittää uskontoo ja sitte ehkä siitäki on oppinu 

linkittää semmosii et niinku miks on esim. alettu sotimaan tai jotkut maailmankonfliktit 

niinku et ne voi juurtua myös uskontoihin. Ja tottakai mun mielest on myös tärkeetä et 

jos mä kuulun johonki kirkkoon et mä tiedän siit perusasiat ja osaan myös kertoa siit 

muille.” H7, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

”No periaattees sillee yleissivistävää tietoaha täs tulee tosi paljon ja semmost mitä 

periaattees pitäis tietää. Ja tottakai se helpottaa ku iteki asuu tääl pääkaupunkiseudul 

ku tääl on näit maahanmuuttajii tullu paljon eripuolilt maailmaa ja niiden kaa pitää 

kumminki käydä jonkunlaist kanssakäymist jossain vaihees elämää et kai se siihenki 

helpottaa.” H8, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

Elämänkatsomustiedon opiskelijat olivat samoilla linjoilla ja uskonnoista oppiminen koettiin 

hyödylliseksi. Lisäksi oppiaine on auttanut luomaan kuvaa ihmiskunnasta ja ymmärtämään 

erilaisia ihmisiä. Tämä oli yksi kysymyksistä, joissa eri katsomusryhmien opiskelijoiden 

vastauksissa oli selkeitä eroavaisuuksia. Elämänkatsomustiedon opiskelijat nimittäin 

painottivat uskonnon opiskelijoita enemmän oman maailmankuvan rakentumista. Oppiaineen 

sanottiin olevan hyödyllinen, sillä sen koettiin vaikuttavan oman elämänkatsomuksen 

rakentumiseen.  
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”JK: No onks et:n opiskelusta ollu sulle jotain hyötyä?” 

 

”Mä oon saanu tai yläasteella ku alettiin pohtii noita eettisiä ja moraalisia 

kysymyksiä ni se on avartanu sitä omaa näkökulmaa elämään ja elämänkatsomukseen. 

Eli mitä kaikkea sitte voi ajatella ja miten asioihin voi suhtautua.” H1, 

elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

”Öö no ehkä sillee just, jos mä mietin mun maailmankuvaa tai miten mä nään niiku 

kaikki nää eri asiat maailmassa ni se on sillee auttanu mua muodostamaan semmosii 

kuvia niiku sillee niiku ihmiskunnasta ja ylipäätään sillee miten maailma toimii ja 

millasii kaikkii erilaisii uskontoja ja ihmisiä maailmalla on. Ja sit just esimerkiks niiku 

tietyissä maissa et miten niissä toimii kaikki arvot ja tämmöset.” H5, 

elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

Tässä saattaa ilmetä oppiaineiden välinen ero, jota myös muun muassa Arno Kotro on 

eritellyt.
98

 Elämänkatsomustiedossa keskitytään opetussuunnitelmankin
99

 mukaan vahvasti 

opiskelijan identiteetin ja elämänkatsomuksen tukemiseen ja rakentamiseen. 

 Toisaalta myös uskonnon opetussuunnitelmassa mainitaan oman kulttuurin ja 

identiteetin rakentuminen ja jäsentäminen.
100

 Voi olla, että uskonnon kohdalla tämä 

identiteetin rakentuminen tulee vahvasti oman uskonnon opiskelun eli kristinuskon opiskelun 

mukana. Taustatietojen mukaan haastattelemani uskonnon opiskelijat eivät olleet kovin 

uskonnollisia, eikä uskonnolla ollut suurta merkitystä haastateltavien elämässä. Monet 

luonnehtivatkin itseään tapauskovaisiksi. Voi siis olla, että haastateltavat eivät koe 

kristinuskon opiskelun kehittävän maailmankuvaa tai elämänkatsomusta kovin merkittävästi. 

Toisaalta voi myös olla, että yksinkertaisesti nämä seikat eivät tulleet oppiaineen hyötyjä 

kysyttäessä uskonnon opiskelijoille mieleen. 

Lukiolaisten yleinen kokemus katsomusopetuksesta oli siis positiivinen sekä uskonnon 

että elämänkatsomuksen osalta. Katsomusaineissa nähtiin olevan paljon hyviä puolia ja niitä 

pidettiin kaiken kaikkiaan hyödyllisinä. Eri opetusryhmät olivat näiltä osin asioista melko 

samaa mieltä. Ainoastaan hyödyistä puhuttaessa pieniä eroavaisuuksia ilmeni, sillä 
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elämänkatsomustiedon opiskelijat painottivat oman elämänkatsomuksen rakentumista 

uskonnon opiskelijoita selvemmin.  

5.2. Katsomusaineiden tärkeys ja merkitys 

Sekä elämänkatsomustiedon että uskonnon opiskelijat kokivat katsomusaineet kaiken 

kaikkiaan merkityksellisiksi. Haastatteluissa syvennyttiin oppiaineiden parhaisiin puoliin sekä 

hyödyllisyyteen,
101

 joiden yhteydessä uskonnon opiskelijat painottivat eri asioita kuin 

elämänkatsomustiedon opiskelijat. Merkityksellisyydestä puhuttaessa myös uskonnon 

opiskelijat kuitenkin nostivat esiin katsomusopetuksen vaikutuksen maailmankuvan ja 

identiteetin rakentumiseen. Uskonnon opiskelijat kokivat merkitykselliseksi myös muun 

muassa omasta uskonnosta oppimisen. Sekä H7 että H8 mainitsivat, että uskonnon opetus on 

opettanut heille omasta uskonnosta. H8 myös kertoi opetuksen vahvistaneen hänen omaa 

uskonnollista identiteettiänsä. Tosin H8 kertoi, että identiteetti on vahvistunut oman uskonnon 

osaamisen lisäksi myös muiden uskontojen opiskelun kautta. Hän on esimerkiksi ottanut 

omaan elämäänsä vaikutteita Aasian uskonnoista. 

 

”JK: No onks uskonnon opetuksel ollu sulle joku merkitys? Et onkse ollu jotenki 

merkityksellinen vai ihan merkityksetön?” 

 

”No on sil ehkä silleen merkitys et just se ku mä kuulun kirkkoon ni siit on 

kiva tietää jotain…Ja emmätiiä, emmä oo kokenu mitää valaistumista tai tällasta 

syvempää merkitystä uskonnolla mutta mmm nii, emmä ehkä sanois et mitään suurta 

merkitystä mutta sellaset pienet asiat on kyl niiku avartanu maailmankuvaa, et 

ymmärtää miten muut ihmiset niinku näkee maailmaa ehkä jollain tasolla” H7, 

evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

”No onhan sil ollu tietenki merkitys sillee, et enhä mä sillo nuorempan sillee, jos oli 

uskontoo ni se oli mulle ku mikä vaan reaali tai sillee et ei antanu mulle mitään 

merkitystä, et mä vaan luin ja luin ja kirjotin ja kirjotin. Mut nyt niinku mitä 

vanhemmaks mä oon tullu ni sitä enemmän se on vahvistanut mun omaa uskontoo ja 

niinku antanu semmosii niinku vaikutteita muistaki uskonnoista et mitä ois semmosii 

hyvii asioit mitä voi ottaa sieltä mukaan. Et kaiken ei tarvii olla suoraan kristinuskosta 
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tai Raamatusta. Kaikest buddhalaisuudesta ja muista ottanu vaikutteit omaan 

elämäänki.” H8, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

Elämänkatsomustiedon opiskelijoiden kokemukset oppiaineen merkityksellisyydestä 

hajaantuvat. Osa koki oppiaineen merkityksellisenä ja omaa maailmankuvaa avartavana, 

jonka taas nähtiin lisäävän oppiaineen merkityksellisyyttä. H5 mainitsi, että hänelle 

oppiaineen merkityksellisyys liittyy myös matkusteluun. Hänen mukaansa matkustelun 

kannalta on tärkeää ymmärtää eri kulttuurien tapoja.  

 

”JK: Onks et:llä oppiaineena sulle joku merkitys vai onks se esim. ihan 

merkityksetön?” 

 

”Ei se nyt täysin merkityksetönsä oo, merkitsee se kyl vähä mulle jotai niiku just, jos 

niiku miettii näit uskontoi ja kaikkee ni pääset oppii vähä muit kulttuureit ja tällee.” 

H4, elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

”No mun mielest se on sitä (merkityksellistä) ihan sen takii et esimerkiksi vaikka 

uskontojen tai niiku oppiminen uskonnoista on just sen takii et jos sä matkustat 

maailmalla semmosiin paikkoihin joissa on niikun vaikka tosi vahvat semmoset et siel 

noudatetaan uskontoon liittyviä asioita et vaik käydään kirkossa tai on jotain 

semmosii tapoi jotka näkyy normaalielämässä vaikka ku sä puhut muille ihmisille tai 

ruokaillessa tai jos jotkut esimerkiks vaik rukoilee ni on sillee ihan hyvä tietää vähä  

niiku eri paikoist mihin menee, et miten siel toimitaan ja tälleen.” H5, 

elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

H2 taas koki oppiaineen lähes merkityksettömänä, vaikka siitä saatu tieto koettiinkin 

tärkeäksi. Mielenkiintoista oli, että H2:n mukaan elämänkatsomustieto ei ole hänelle 

merkityksellistä, sillä hän ei ole lainkaan uskovainen. 

 

”Lähinnä merkityksetön et kun mä en oo niiku ollenkaa uskovaine et tää on vähä niiku 

semmosta kiinnostavii näkökulmii yleisälykkyyteen mut ei sillee muuta merkitystä.” 

H2, elämänkatsomustiedon opiskelija.  
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Kysyessäni katsomusopetuksen tärkeimmästä tehtävästä, olivat vastaukset molemmissa 

katsomusryhmissä hyvin samansuuntaisia. Molempien ryhmien vastauksissa nousi esiin tasa-

arvoon ja syrjintään viittaavia teemoja. Katsomusaineiden tärkeimmiksi tehtäviksi mainittiin 

eri uskontojen ja erilaisten ihmisten sekä erilaisten näkökulmien ymmärtäminen. Nämä 

nähtiin tärkeiksi, sillä niiden ajateltiin vähentävän muun muassa rasismia ja negatiivisia 

stereotypioita. Edellä mainittujen teemojen lisäksi katsomusaineiden tärkeänä tehtävänä 

pidettiin oman maailmankuvan rakentumista.  

 

”JK: Mikä on sun mielestä uskonnon opetuksen tärkein tehtävä?” 

 

”No just ehkä se et jokanen pystys ottaa jokasest uskonnosta niinku ittelee sopivii 

arvoja ja sillee et noo et ymmärtää niit muitaki eikä oo täs maailmas yksin.” H8, 

evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

”Ehk se kulttuurijuttu mistä mä just puhuin et ymmärtää muitaki ku vaa omii niiku ja 

sitten mitäs muuta, emmä tiiä se on ehk semmone tärkein mun mielestä niiku 

kaikista.” H3, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

”JK: Miks kulttuurien tunteminen ja ymmärtäminen on tärkeetä?” 

 

”No se välttäis sen et jos kaikki niiku tai jos miettii esim. vaik jotain konflikteja ni ne 

riippuu aika usein just niiku eri näkemyksistä ja sellasista et tavallaa jos kaikki ois 

perehtynyt niihi muihin ajatusmalleihi ni se vois välttää ja sit kans ku on kaikkii 

rasismii ja esimerkiksi ni yleisesti kaikki stereotypiat liittyy niiku siihen et ei vaa oo 

tietoo siit toisen näkemyksestä ja uskonnosta.” H3, evankelisluterilaisen uskonnon 

opiskelija. 

 

”JK: Mikä on sun mielestä et:n tärkein tehtävä? Et mitä kaikkien pitäis vaikka oppia 

täällä?” 

 

”No ainaki ku et:s käydään paljon ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta ni kaikkien olis 

tärkee oppia niiden tärkeys ja vaikka sitä painotetaa tosi paljon et:n tunneilla ni sitä 

ei mun mielest ikinä voi silleen niinku hokee tai kertoo siitä tarpeeks. Et sen tärkeyden 

oikeesti ymmärtäis. Mut ehk tasa-arvo ja sitte niiku et miten ihmisii pitää oikeesti 
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kohdella niiku kaikkii samalla tavalla. Ni ehk se on niiku aika tärkee.” H5, 

elämänkatsomustiedon opiskelija.  

 

Lukiolaisten näkemykset oppiaineiden tärkeimmistä tehtävistä ovat samankaltaisia 

opetussuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden kanssa. Molempien oppiaineiden tavoitteiksi 

mainitaan muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä erilaisten vakaumusten 

ymmärtäminen.
102

  

Käsittelin tutkielman alussa katsomusaineen käsitettä teoreettisesta näkökulmasta. 

Teoreettisessa tarkastelussa selvisi, että katsomusaine on kiistelty käsite, sillä oppiaineilla on 

paljon eroavaisuuksia. Eroavaisuuksista huolimatta molemmille yhteistä on pyrkimys 

katsomuksellisen yleissivistyksen tuottamiseen.
103

 Lukiolaisten vastauksista voidaan huomata, 

että molemmissa opetusryhmissä painotettiin oppiaineiden yleissivistävyyttä. Toisaalta 

opiskelijat antoivat katsomusaineille myös syvempiä merkityksiä liittämällä sen esimerkiksi 

syrjintään, rasismiin, muiden ihmisten ymmärtämiseen sekä oman identiteetin kehittämiseen. 
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6. Lukiolaisten suhtautuminen katsomusopetuksen 
kehittämiseen 

 

Tässä luvussa keskitytään erityisesti siihen, miten lukiolaiset suhtautuivat katsomusopetuksen 

kehittämiseen. Luku jakautuu neljään alalukuun, joista ensimmäisessä keskitytään siihen, 

miten lukiolaiset haluaisivat kehittää olemassa olevia katsomusaineita. Tämän jälkeen 

syvennytään erityisesti viime aikojen pinnalla olleisiin teemoihin eli elämänkatsomustiedon 

avaamiseen uskonnon opiskelijoille sekä yhteiseen katsomusaineeseen. Viimeisessä 

alaluvussa käsitellään lukiolaisten yleisiä toiveita katsomusopetuksen tulevaisuuden suhteen. 

6.1. Nykyisten oppiaineiden kehittäminen 

Yksi haastattelun teemoista oli katsomusopetuksen kehittäminen, jonka tavoitteena oli 

selvittää, miten opiskelijat haluaisivat muuttaa tai kehittää katsomusaineita. Uskonnon ja 

elämänkatsomustiedon opiskelijat olivat pitkälti samaa mieltä katsomusaineiden 

hyödyllisyydestä ja tärkeimmistä tehtävistä.
104

 Kehitysehdotusten kohdalla uskonnon ja 

elämänkatsomustiedon opiskelijoiden vastaukset kuitenkin erosivat selkeästi. Uskonnon 

opiskelijat olivat yhtenäisesti sitä mieltä, että suurin kehityskohde liittyy oppiaineen 

sisältöihin. Kristinuskoa nähtiin painotettavan opetuksessa selvästi liikaa verrattuna muihin 

uskontoihin. Opiskelijat toivoivat, että kristinuskon määrää opetuksessa kevennettäisiin ja 

tilalle tulisi enemmän muiden uskontojen käsittelyä. Lisäksi mainittiin myös, että sisältöä on 

kursseilla liikaa. H8:n mielestä olisi parempi, jos kursseilla olisi vähemmän asiaa, jolloin 

käsiteltäviin aiheisiin olisi mahdollista käyttää enemmän aikaa ja paneutua syvemmin.  

 

”No siis mun mielest kristinuskon opetust vois vähentää, koska se on tosi monelle 

varsinki Suomessa tosi tuttuu. Et enemmä sitte niiku muihin kulttuureihin tutustuu, ku 

vaan siihe suomalaiseen.” H6, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija.  

 

”Joo eli tota kristinuskoo on kyl jankattu ihan niinku mun mielestä liikaa. Et se on nii 

semmosta tietoo millä sä et tee yhtään mitää. Sitä on nii paljon sitä materiaali mitä on 

kristinuskost selietty ihan ala-asteelt lähtien ja eiks ala-asteel puhuttu jostai 

Raamatuista ja käyty niitäki läpi. Et mitä sä ihan oikeesti teet tol tiedolla. Ja mun 

mielest kristinuskoo vois vaa ylipäätään jättää vähän vähemmälle… Ja mun mielest 

                                                
104

 Katso kpl 5. 



37 

 

ois kans parempi jos vaik periaattees yhellä kurssilla käsiteltäis paremmin aiheita mut 

sillee et me läpikotasesti tunnetaan se aihe ja sillee et sä muistat sen viel ku sä oot 

eläkkeel. Et mun mielest täs mennään liian nopeesti uusiin asioihin.” H8, 

evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

”Öö no mun mielestä kristillisyys on ollu paljon esillä no aina, koska se on suurin 

uskonto ja se on myös meidän uskonto. Mut mun mielest emmätiiä vois ehkä myös 

enemmän tuoda esille muita uskontoja. Tai must tuntuu et varsinki vast lukiossa meille 

alettiin kertoo vaik Aasian uskonnoist enemmän ja silleen kyl mä oon ehk 

buddhalaisuudesta kuullu peruskoulussa, mut suurin osa, mitä mulle on jääny mieleen 

on ollu niinku kristillisyyttä erityisesti peruskoulussa. Ja koska lukio ei oo pakollinen 

ni mun mielest myös niit muita uskontoja vois tuoda enemmän esille peruskoulussa.”  

H7, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

H7 mainitsi siitä, kuinka esimerkiksi Aasian uskontoihin on syvennytty paremmin vasta 

lukiossa. Kysyin häneltä, mitä mieltä hän olisi, jos Aasian uskontoja ja muitakin 

uskontoperinteitä käsiteltäisiin enemmän myös pakollisilla kursseilla. H7:n mukaan Aasian 

uskontojen oppiminen auttaa ymmärtämään erilaisten maailmankuvien eroja, joten hänen 

mielestään näitä voitaisiin käsitellä myös pakollisilla kursseilla. 

 

”JK: No mieltä mielt sä oot, ku nythän noita Aasianki uskontoja käsitellää vaa 

kolmoskurssilla, joka on vapaaehtonen. Et pitäiskö se maailmanuskontojen kurssi olla 

vaik pakollisena lukiossa kaikille?” 

 

”Mun mielest pitäis joo koska ne eroo kuitenki siit maailmankuvast niin paljon ku 

kristillisyys. Ja emmätiiä must niinku esim. kristillisyyden ja Aasian uskontojen ero 

vois tuoda eniten esiin sitä erilaista maailmankuvaa niiden välillä ja niinku et miten 

erilail ne näkee maailmaa versus me. Et mun mielest joo.” H7, evankelisluterilaisen 

uskonnon opiskelija.  

 

Uskonnon opiskelijoiden keskuudessa yleinen toive siis oli, että kristinuskoa olisi vähemmän. 

Tilalle taas toivottiin enemmän muiden uskontojen käsittelyä. Lukioiden valtakunnallista 
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kurssitarjontaa
105

 tarkastellessa on helppo ymmärtää, mistä lukiolaisten mielipiteet 

kumpuavat. Pakollisia kursseja on kaksi, joista ensimmäinen UE1-kurssi käsittelee uskontoa 

ilmiönä. Uskontoperinteistä käsittelyssä ovat niin sanotut Lähi-idän uskonnot eli kristinusko, 

juutalaisuus ja islam. UE2-kurssin aiheena taas on maailmanlaajuinen kristinusko. Kurssin 

sisältöihin kuuluu vain kristinuskon käsittelyä eri näkökulmista. Muut maailmanuskonnot 

tulevat käsittelyyn vasta UE3-kurssilla, joka taas ei ole enää pakollinen. Vain siis murto-osa 

lukiolaisista opiskelee lukiossa muita uskontoja Lähi-idän uskontojen lisäksi.  

 Lukion kurssitarjontaa ja kurssien sisältöjä tarkastellessa voidaan huomata, että 

lukiolaisten toiveet ja kurssien sisällöt eivät aivan kohtaa. Kristinuskoa tosiaankin painotetaan 

opetuksessa selvästi enemmän kuin muita uskontoja. Myös se, että pakollisilla kursseilla 

tutustutaan kokonaisuudessaan kolmeen uskontoon, tuntuu melko vähäiseltä lukiolaisten 

toiveisiin verrattuna. 

Elämänkatsomustiedon opiskelijoiden kehitysehdotukset olivat hyvin erilaisia 

verrattuna uskonnon opiskelijoiden kokemuksiin. Elämänkatsomustiedon opiskelijoilta oli 

nimittäin todella vaikea saada irti kehitysehdotuksia. Haastateltavat kokivat, että mitään 

parannettavaa ei ole ja oppiaine on hyvä sellaisenaan. Näin ollen tämän aineiston pohjalta 

voisi päätellä, että elämänkatsomustiedon opiskelijat ovat kaiken kaikkiaan tyytyväisempiä 

oppiaineeseensa kuin uskonnon opiskelijat. 

 

”JK: Miten Et:tä voisi kehittää sun mielestä?”  

 

”No mun mielest nyt on iha hyvä tapa opettaa sitä. Joo, mun mielest ei tarttis muuttaa 

mitää.” H5, elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

”No ei nyt sillee kyl oikeestaa tuu mielee.” H2, elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

Elämänkatsomustiedon opiskelijoista ainoastaan H1 keksi kehitettävää. Hänen mielestään 

elämänkatsomustieto voisi olla vapaaehtoista, sillä se on korvaava aine uskonto-oppiaineille. 

Vaihtoehtoisesti H1 esitti, että elämänkatsomustiedon voisi myös luokitella täysin uudeksi 

oppiaineeksi, joka olisi kaikille pakollinen.  
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”Mun mielestä elämänkatsomustiedon pitäisi olla vapaaehtoista. Nyt se on ollut 

pakollista niille jotka ei oo ollu siellä uskonnossa. Kyllä varmaan tulis käytyä, mutta 

sit seki on vähä jännää, että uskontolaiset ei voi olla elämänkatsomustiedossa. Että 

mun mielest se on just siks, ku se on niin korvaava aine, niin mun mielest sen pitäis 

olla vapaaehtosta tai sitte sen vois luokitella ihan uudeks aineeks, joka on kaikille 

pakollinen.” H1, elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

H1 otti kehitysehdotuksissaan kantaa niin oppiaineen pakollisuuteen, elämänkatsomustiedon 

avaamiseen luterilaisille, kuin myös yhteiseen katsomusaineeseen. Näihin katsomusopetuksen 

järjestelyihin liittyviin kysymyksiin syvennyttiin haastatteluissa erikseen muidenkin 

haastateltavien kanssa, joten niistä lisää alaluvuissa 6.2. ja 6.3. 

 Tutkimustuloksissa oli mielenkiintoista, että vain yksi opiskelija mainitsi 

kehitysehdotuksissa muutoksia liittyen katsomusopetuksen järjestämiseen. Muut 

haastateltavat pohtivat enemmän jo olemassa olevan oppiaineen kehityskohteita. Tämä voikin 

mahdollisesti kertoa siitä, että ehkäpä lukiolaisten suurimmat huolet ja puheenaiheet eivät liity 

katsomusopetuksen järjestämiseen vaan enemmän esimerkiksi opetuksen sisältöihin. 

Otin katsomusopetuksen järjestämisen kuitenkin puheenaiheeksi jokaisen haastateltavan 

kanssa, sillä aihe on niin ajankohtainen. Nopeasti oli selvää, että katsomusopetuksen 

järjestäminen herättää vahvoja tunteita molempien katsomusryhmien opiskelijoissa. 

Lukiolaiset olivat sekä uskonnon että elämänkatsomustiedon ryhmässä vahvasti sitä mieltä, 

että nykyisessä järjestysmallissa on paljon korjattavaa. Voi siis myös olla, että kysymykseni 

katsomusopetuksen kehityskohteista oli liian haastava tai vaikeasti muotoiltu, eivätkä 

lukiolaiset osanneet tässä vaiheessa pohtia katsomusopetuksen järjestysmalleja.  

6.2. Elämänkatsomustiedon avaaminen uskonnon opiskelijoille 

Tunteita herätti ensinnäkin se, miten evankelisluterilaisilla lukiolaisilla ei ole mahdollisuutta 

valita elämänkatsomustietoa uskonnon sijaan. Vastakohtaisesti taas elämänkatsomustiedon 

opiskelijat voisivat halutessaan osallistua myös uskonnon opetukseen. Molemmissa 

katsomusryhmissä oltiin sitä mieltä, että järjestely kuulostaa oudolta ja epäreilulta. Järjestelyn 

sanottiin myös rikkovan uskonnonvapautta, sillä lukiolaisten mielestä jokaisella pitäisi olla 

oikeus tehdä haluamansa ratkaisu. Lisäksi uskonnon opiskelijat painottivat, että suurin osa 

uskonnon opiskelijoista ei ole kovin uskonnollisia, joten he eivät kokisi jäävänsä paljosta 

paitsi, jos eivät saisi niin sanottua oman uskonnon opetusta.  
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”JK: Mitä mielt sä oot siit, et ussan opiskelijat ei vois osallistuu et:n opetuksee vaik ne 

haluiski. Mut sit esim. et-opiskelijat tai muut voi kyl osallistuu teiän ussan opetuksee. 

Nii mitä mielt oot vaik siit, et ET avattais ussan opsikelijoille, et neki vois halutessaan 

osallistuu sinne?” 

 

”Mmm mun mielest joo pitäs. Ja tota mun mielest se on ehk vähän outoo et ne 

jaotellaan edelleen tolla tavalla et minkä takii kaikki ei vois olla samassa ja sit se voi 

olla vaik laajempi se opetus. Ni mun mielest se ois paljon järkevämpää tolleen.” H6, 

evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija.  

 

”Öö no mun mielest se ois ihan hyvä idea, koska mun mielest vaik sä kuulutki johonki 

kirkkoon ja on tärkeet tietää siitä edes perusasiat. Mut sit taas nykyään niinku ei 

mullakaa uskonto hirveesti näy mun elämässä ni mun mielest ois ihan hyvä et ET 

avautuis kaikille, koska niinku emmätiiä kuinka paljosta mä jäisin paitsi, koska 

kuitenki mä voin kuuluu kirkkoon, mut en silti olla niin niinku hyperuskonnollinen ja 

käydä kirkossa joka sunnuntai ja osallistuu kaikkiin jumalanpalveluksiin ja silleen. Ni 

mun mielest tälleen nykymaailmassa se olis ihan hyvä avata kaikille.” H7, 

evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija.  

 

H8 käytti kommentissaan melko vahvoja ilmaisuja, josta voi huomata, kuinka tilanne 

turhauttaa häntä ja tuntuu epäreilulta. 

 

”Joo toi laki on ihan haista paska tos ei oo niinku mitään järkee. Et miks pystyy muist 

uskonnoist tulla tänne mut sit evankelisluterilaiset ei saa mennä mihinkää muualle. 

Eiks sen pitäis olla niinku uskonnonvapautta et sä voit tehä niinku periaattees minkä 

vaan ratkasun.” H8, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija.  

  

Elämänkatsomustiedon opiskelijat olivat sitä mieltä, että oppiaineeseen osallistuminen pitäisi 

olla kaikille mahdollista. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että elämänkatsomustieto on 

kuitenkin sellainen oppiaine, josta jokainen voi oppia elämän kannalta tärkeitä asioita 

riippumatta siitä mihin itse uskoo. Nykyisiä osallistumissääntöjä kutsuttiin myös 

vanhanaikaisiksi ja myös elämänkatsomustiedon opiskelijat ihmettelivät, miten tällaiset 

säännöt ovat nykypäivänä enää edes mahdollisia. 
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”Kyl mä oon ehottomasti sitä mielt et se pitäis avata kaikille just koska jos on 

tämmösii yksilöit jotka haluu mielummi sinne mut sit ne ei suorastaan saa sitä 

opetusta koska ne kuuluu johonkin uskontoon. Must vähä emmätiiä okse nyt 

vanhanaikasta vähä sillee ikääntynyttä, ei sen nyt pitäis mennä sillee. Et jos 

kiinnostaa useemmat näkökulmat ja sit enemmän se et löytää erilaisii näkökulmii, 

johon pystyy ite samaistuu ni se ois paljon tärkeempää ku et ois vaa se oma uskonto 

mitä sun on pakko oppii ja sen arvoihin pakko niiku ottaa ne arvot pakosti.” H2, 

elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

”Joo mun mielest jokaisella pitäis olla oikeus opiskella et:tä, kuulut sä sit mihin 

uskontoon vaa. Koska on tai kaikkien on tosi tärkee oppii kaikista muiden maailmojen 

kulttuureista ja uskonnoista ja kaikesta. Mun mielestä se ois tosi tärkee avata 

kaikille.” H5, elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

Elämänkatsomustiedon avaamista kaikille on pohdittu julkisuudessa laajemminkin. 

Esimerkiksi elämänkatsomustiedon opettajat ovat olleet sitä mieltä, että oppiaine pitäisi olla 

avoin kaikille.
106

  On myös todettu, että elämänkatsomustiedon on vaikeaa kehittyä 

oppiaineena, sillä sille ei anneta mahdollisuutta kasvaa. Jos oppiaine olisi kaikille avoin, se 

mahdollistaisi oppiaineen kehittymisen nykyistä laajemmin.
107

 Vuonna 2020 opetusministeri 

Li Andersson antoi julkisuuteen kommentteja elämänkatsomustiedon mahdollisesta 

avaamisesta kaikille tai ainakin asian selvittelystä.
108

 Asiaa ei kuitenkaan ole toistaiseksi viety 

eteenpäin. 

6.3. Katsomusopetusmallit 

Elämänkatsomustiedon avaamisen lisäksi haastatteluissa keskusteltiin 

katsomusopetusmalleista ja siitä, millainen malli lukiolaisten mielestä olisi paras vaihtoehto. 

Lukiolaiset olivat melko vahvasti yhtä mieltä siitä, että nykyinen oman uskonnon opetuksen 

malli ei ole paras vaihtoehto katsomusopetuksen järjestämiselle. Sekä täysin yhdistetty opetus 

että osittain yhdistetty opetus saivat kannatusta, kun taas kukaan ei ollut sitä mieltä, että 

nykyisessä järjestelmässä olisi järkeä pysyä.  

 Täysin yhdistettyä mallia kannatettiin niin elämänkatsomustiedon kuin myös 

uskonnon opiskelijoiden keskuudessa. Yhteistä oppiainetta perusteltiin muun muassa tasa-

                                                
106

 Kotro, 2014; Kirkko ja kaupunki 9.1.2018. 
107

 Kotkavirta, 2007. 
108

 YLE 7.1.2020. (a) 



42 

 

arvokysymyksillä. Nykyinen malli nähtiin outona ja ihmisiä jaottelevana. H1 vertasi nykyistä 

mallia rotuerotteluun. Hän myös kyseenalaisti, miksi koulussa halutaan antaa eri tietoa eri 

taustoista tuleville lapsille ja nuorille. 

 

”Mun mielestä pitäis yhdistää ryhmät. Et se on vähä semmosta jopa rotuerottelua 

melkeempä koska siis eri uskonnoilla laitetaan eri ryhmiin ne. Mutta jos ne yhdistäis 

ni sen yleistiedon sais kaikille. Tai sen tiedon mitä ne haluaa sivistää. Kouluaha 

käydää sivistyäkseen, joten jos halutaan sivistää, niin miks ihmisille sitte annetaan eri 

tietoa. Muslimeille opetetaan sitä muslimiuskontoa ja elämänkatsomustiedos 

opiskellaan elämänkatsomusta. Nii mä en nää mitää järkee tossa.” H1, 

elämänkatsomustiedon opiskelija.  

 

Myös H6 koki, että yhteinen oppiaine voisi edistää tasa-arvoa. Hän koki eri luokkiin 

jakautumisen jaottelevana ja outona. Lisäksi H6 nosti esiin Suomen monikulttuuristumisen. 

Hänen mielestään pitäisi olla normaalia, että eri taustoista tulevat voisivat opiskella samassa 

ryhmässä.  

 

”JK: Miks ois sun mielestä hyvää et tulis yhteinen katsomusaine ja kaikki opiskeliski 

samassa ryhmässä?”  

 

”No mun mielest se edistäis sitä tasa-arvoaki sinänsä ja sitte ku Suomessa alkaa 

muutenki olee enemmä eri taustoista tulevii ihmisii ne se pitäis olla niinku normaalia 

et kaikki on niinku samas luokas. Et mullaki on muslimikavereita ja mä tiedän niinku 

tosi vähän siitä niitte uskonnosta. Ni mun mielest ois tosi hyvä, jos me oltais kaikki 

samas ni ois paljo helpompaa muutenki.” H6, evankelisluterilaisen uskonnon 

opiskelija. 

 

”JK: Mitä sä tarkotat sillä, et se yhteinen aine voi edistää tasa-arvoa?” 

 

”No emmätiiä must se on jotenki... mä muistan, ku ala-asteel esimerkiksi alko ussan 

tunti ja sitte niinku sanottii et ET lähtee nyt tonne ja sit sielt lähti niinku muutamat 

tyypit sillee pois sielt luokast. Ni se oli sillee mun mielest vähän outoo. Emmätiiä se 

vaa jotenki jaottelee mun mielest ihmisiä paljon.” H6, evankelisluterilaisen uskonnon 

opiskelija. 
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H6:n monikulttuuristumiseen liittyvä kommentti on mielenkiintoinen, sillä Suomi todellakin 

on monikulttuuristunut merkittävästi verrattuna vaikkapa tilanteeseen 2000 luvun alussa. 

Tilastokeskuksen vuonna 2019 julkaistun katsauksen mukaan ulkomaalaistaustaisten määrä 

Suomessa on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällä taas on selvä 

yhteys myös kouluihin, sillä samaisen katsauksen mukaan joka kymmenes alle kouluikäinen 

on ulkomaalaistaustainen. Isojen kaupunkien tilannetta havainnoi se, että 

pääkaupunkiseudulla joka neljäs alle kouluikäinen on ulkomaalaistaustainen.
109

 

Myös H7 mainitsi muiden uskontojen lisääntymisen Suomessa. Hän myös yhdisti 

monikulttuuristumisen opetuksen tarjoamiseen, jonka hän veikkasi helpottuvan yhteisen 

katsomusaineen myötä. 

 

”No mun mielest koska uskontojaki alkaa olee niinku Suomessaki ihan paljon ni se 

varmaan helpottais kyllä niinku opiskelua mut myös sitä opetuksen tarjoamista ja sitte 

jos sais niinku perustiedot mahollisimman monesta uskonnosta ni se kyl ois mun 

mielest niinku hyvä idea.” H7, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

H7:n kommentti opetuksen tarjoamisesta on ollut esillä laajasti keskustelussa yhteisestä 

katsomusaineesta. Nykyiseen malliin on liitetty paljon erilaisia käytännön ongelmia. Vaikka 

pienryhmäuskontojen oppilaiden ja opiskelijoiden määrät ovat kasvussa, käy kuitenkin usein 

niin, että pienryhmäisten uskontojen opettajat joutuvat opettamaan yhdysluokkia. Eri-ikäisille 

ja – tasoisille lapsille on vaikeaa järjestää opetusta siten, että kaikkien ikäluokkien 

opetussuunnitelmien sisällöt ja tavoitteet täyttyisivät. Myös pätevien opettajien löytymien on 

tuottanut paikka paikoin vaikeuksia.
110

 

 Näin ollen opetuksen tarjoaminen yhdistetysti voisi mahdollisesti olla helpompaa 

verrattuna nykyiseen. Toisaalta on kuitenkin hyvä huomata, että yhdistettyynkin opetukseen 

liittyy tiettyjä käytännön kysymyksiä, kuten se mitä yhteisen oppiaineen tulisi sitten lopulta 

pitää sisällään. Huolta on esimerkiksi tuottanut elämänkatsomustiedon ja uskonnon 

lähtökohtaisesti erilainen luonne. Näiden kahden yhdistäminen käytännössä nähdään 

vaikeana.
111

 

Lisäksi todettiin, että yhteinen oppiaine parantaisi oppimista muista uskonnoista ja 

kulttuureista. Tämän taas nähtiin olevan yksi katsomusopetuksen tehtävistä, joten ajateltiin 
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että yhteinen opetus mahdollistaisi muista uskonnoista oppimisen konkreettisemmin 

verrattuna nykyiseen systeemiin. Oman uskonnon opetuksen järjestelmä nähtiin jopa 

ristiriitaisena edellä mainitun tavoitteen kanssa. Muun muassa H8 oli sitä mieltä, että 

uskonnon opetuksen tarkoitus on tutustua mihin uskontoihin ja ymmärtää niitä. Yhteinen 

opetus taas voi mahdollistaa tämän paremmin.  

 

”JK: Mitä mieltä sä olisit, jos Suomeen tulis yhteinen katsomusaine, eli että kaikki 

opiskelis taustasta riippumatta samas ryhmäs?” 

 

”Toi ois varmaa oikeestaa paras ratkasu mitä näis nyt on. Et joshan mun mielest, 

emmätiiä onkse niinku opetussuunnitelman mielest, mut uskonnon tarkotus on se et sä 

tutustut muihin uskontoihi ja ymmärrät niit muit uskontoi. Et toi on vähä ristiriidassa 

sen asian kans et miks sit ei kaikki uskonnot voi olla samas. Et sehä on just niinku niin 

konkreettista ja mun mielest ehk parhaiten opettavaa asiaa, jos sä pystyt keskustella 

muiden uskontojen jäsenten kanssa, varsinki jos ne on saman ikäsii ja samal kurssilla. 

Et sehä sais tost periaattees suoraa opetusta ilman et sä ees opetat.” H8, 

evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

Kuten H8 sanoi, lukion opetussuunnitelman perusteissa mainitaan, että uskonnon opetuksen 

tavoite on muun muassa kehittää uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää lukutaitoa. Lisäksi 

tavoitteita ovat muun muassa uskontojen historiallisen ja ajankohtaisen merkityksen 

ymmärtäminen, sekä ihmisten kunnioittaminen vakaumuksesta riippumatta.
112

  

H4 pohti myös, että oppiminen yhdistetyssä opetuksessa voisi olla syvempää ja 

monipuolisempaa. Kuten aikaisemmin kävi ilmi, H4 piti elämänkatsomustiedon parhaana 

puolena sitä, että eri taustoista tulevat oppilaat ovat samassa ryhmässä. Hän sanoi myös sen 

syventävän oppimista.
113

 H4:n kommentti yhteisestä katsomusaineesta on linjassa hänen 

aikaisemman kommenttinsa kanssa. 

 

”Mun mielest se ois iha niiku hyvä asia et ne yhdistettäis. Tulis eri näkökulmii toisist 

ihmisist ja ne tietää varmaa toisist asioist enemmä ku jotkut muut. Ni sit se oppimine 

vois kans olla syvempää ja monipuolisempaa.” H4, elämänkatsomustiedon opiskelija. 
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Mahdollisessa yhteisessä oppiaineessa nähtiin kuitenkin myös joitain haittapuolia tai 

haasteita. Isoimmat haasteet nähtiin siinä, että uskontoihin kuuluvien kohdalla oman 

uskonnon oppiminen vähentyy. Lukiolaiset olivat muun muassa huolissaan siitä, että kodeissa 

saatetaan opettaa joitain uskonnollisia tapoja ja käyttäytymismalleja, mutta ei niin tarkasti 

pohdita, miksi juuri tällä tapaa toimitaan. Esiin tuotiin myös, että voi olla hankala omaksua 

oma uskonto, jos siihen ei kovin paljon opetuksessa perehdytä. 

 

”JK: No voisko tost yhteisest aineest sit olla jotain haittapuolii tai haasteita?” 

 

”Voi olla. Se esim. sitte että se muslimiuskonto ni sitten ne jotka uskoo siihen 

uskontoon ei ole niin sivistyneitä siitä omasta uskonnosta. Ei tiedä kaikkea. Joten se 

voi olla.” H1, elämänkatsomustiedon opiskelija.  

 

”No ehkä sitte sen tietyn uskonnon tärkeys. Et jos perhe oiski vaikka tosi uskovainen 

niin sen uskonnon tapoja tai tämmösiä niinku mitä siihen sisältyykään niin niit ei 

välttämättä opetettais niinkun koulun ulkopuolella. Et niit ehkä käytis läpi mut niin ei 

silleen tarkemmin pohdittais et miks joku asia on just näin tai miks se ei oo näin, mut 

niit vaan noudatettais.” H5, elämänkatsomustiedon opiskelija.  

 

Mielenkiintoista oli, että oman uskonnon tietämyksen vähenemiseen liittyviä näkökulmia 

painottivat erityisesti elämänkatsomustiedon opiskelijat, jotka nimenomaan eivät opiskele 

uskonto-oppiainetta. Uskonnon opiskelijat eivät juuri kokeneet haasteena sitä, että omasta 

uskonnosta ei opetettaisi enää niin paljon. Tämä voikin selittyä sillä, että monien mielestä 

uskonnon opetuksen suurin kehityskohde oli kristinuskon määrän vähentäminen opetuksessa. 

Kristinuskon määrä koetaan jo nyt liian suureksi, joten on sinänsä luonnollista, että sen puute 

yhteisessä oppiaineessa ei juuri opiskelijoita huoleta. Myös haastateltavien omat taustat 

vaikuttavat todennäköisesti vastauksiin. Haastattelemani lukiolaiset kertoivat olevansa melko 

tapauskovaisia, eikä kristinusko ole heidän elämässään kovin merkittävä asia. Näin ollen 

haastateltavat eivät välttämättä osanneet edes ajatella tällaisia haittapuolia 

haastattelutilanteessa, sillä uskonto ei ole heidän elämässään niin suuressa roolissa. 

H6 myös mainitsi, että todennäköisesti omasta uskonnostaan enemmän kiinnostuneet 

osaavat kyllä etsiä tietoa itse ja myös heidän perheissään uskontoa todennäköisesti käsitellään 

jo lähtökohtaisesti enemmän. 
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”Must tuntuu et semmoset ketkä oikeesti on kiinnostuneit siit (omasta uskonnosta), ni 

niis perheis saatetaa opettaa jo ja näin. Että välttämät sit semmoset ketkä ei välttämät 

oo esimerkiks ku mä oon kristitty mut mä en sillee niiku harjota mun uskoo mitenkää 

ni sitte ne jotka haluu enemmän niinku paneutuu siihen ni osais hoitaa sen itekki 

varmaan tai silleen perheessä muutenki.” H6, evankelisluterilaisen uskonnon 

opiskelija. 

 

Kuten H6 sanoi, voi olla, että omasta uskonnostaan kiinnostuneet harjoittavat ja tutkivat omaa 

uskontoaan myös koulun ulkopuolella. Lisäksi on myös esitetty, että uskonnollisen ja 

katsomuksellisen identiteetin rakentuminen pitäisi joka tapauksessa tapahtua koulun 

ulkopuolella kodeissa ja uskonnollisissa yhteisöissä.
114

  Toisaalta etenkin pienryhmäisten 

uskontojen puolella on kuitenkin herännyt huolta siitä, että uskonnollisilla yhdyskunnilla ei 

välttämättä ole taloudellisia resursseja antaa laadukasta uskonnonopetusta, jonka taas oman 

uskonnon opetus mahdollistaa.
115

 

Uskonnon opiskelijat eivät kokeneen oman uskonnon opetuksen vähenemistä 

haasteena. Sen sijaan uskonnon opiskelijoiden mukaan yhteisen oppiaineen suurimmat 

haasteet liittyivät enemmän siihen, kuinka oppitunneilla saattaa muodostua ristiriitatilanteita, 

kun enemmän eri taustoista tulevia ihmisiä on samassa tilassa. Erityisesti vahvat näkemyserot 

eri asioista huolettivat. H8 nosti myös esiin, miten osa käsiteltävistä aiheista saattaa olla 

arkoja. Häntä myös huoletti opettajien ammattitaidon riittäminen yhteiseen opetukseen.  

 

”JK: Voisko tollasesta yhteisestä opetuksesta olla sit jotain haittaa tai haasteita?” 

 

”No ehkä sillee, et jos on tosi isoi näkemyseroi joissai asiois ni ne vois ehkä aiheuttaa 

sillee niiku, jos miettii jotkut et-opiskelijat on sellasii, et niit ei yhtää kiinnosta 

mitkään uskonnolliset asiat, ni se voi olla niiku et se tuntuu niille turhalta, mut siin on 

hyviä ja huonoja puolia.” H3, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

”No ei mul sillee tuu oikeestaa mitään mielee. Mut tottakai ihan sama mitä tekee ni 

sielt löytyy aina jotain haittaa. Mut se voi olla kans et joku voi ottaa sen loukkauksena 

tai löytyy ihan mitä vaan.” H8, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

”JK: Miks joku vois loukkaantuu tosta?” 
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”No esimerkiks jos joku opettaja sanoo jotain väärää tietoo tai puhutaan jostain 

semmosest asiast, joka on niinku sen uskonnon jäsenille arka. Mut sit joku perus 

uskonnon opettaja ei tajuu sitä itekään.” H8, evankelisluterilaisen uskonnon 

opiskelija. 

  

Opettajien ammattitaitoon viittaavia kommentteja,
116

 on noussut puheenaiheeksi ennenkin, 

erityisesti mediassa. Yksi yhteisen oppiaineen kynnyskysymyksistä onkin ollut se, kuka olisi 

pätevä opettamaan kaikille yhteistä katsomusainetta. Islamin opettaja Suaad Onniselkä on 

nähnyt yhteisen opetuksen haasteeksi muun muassa sen, että omaa traditiota voi olla 

vaikeampi haastaa. Myös eri traditioon kuuluva opettaja voi tuntua pienryhmäisten 

uskontojen edustajille turvattomalta. Toisaalta on hyvä huomata, että tälläkään hetkellä 

uskonnon opettajalta ei vaadita kuulumista opettamaansa uskontoon ja esimerkiksi 

uskontokuntiin kuulumaton voi opettaa islamia.
117

 

H1 nosti haasteeksi myös yhteisen oppiaineen mahdollisen sisällön. H1 on huolissaan 

siitä, että yhteinen oppiaine sisältäisi hirveästi uskonnon opiskelua. Tämä taas ei välttämättä 

kiinnostaisi kovin paljon esimerkiksi elämänkatsomustiedon opiskelijoita 

 

”…Ja sitte vielä, jos yhteisessä ryhmässä käytäis koko uskonnon asiat läpi ni se ei 

välttämättä sitten kiinnostaisi loppuja joita tämä kyseinen uskonto ei sitten 

kiinnostaisi. Niin tota on haittoja.” H1, elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

H1:n kommentti liittyen yhteisen oppiaineen sisältöihin on myös yleisesti tunnettu haaste 

keskustelussa yhteisestä oppiaineesta. Samanlaisen huolen on esittänyt muun muassa Arno 

Kotro, jonka mukaan yhteisestä oppiaineesta voisi tulla uskontoja esittelevä aine, jolloin 

elämänkatsomustiedolle ominaiset piirteet jäisivät pois.
118

 Aikaisemmissa osittain yhdistettyä 

opetusta tutkivissa tutkimuksissa on myös selvinnyt, että nimenomaan elämänkatsomustiedon 

opiskelijat ovat kokeneet opetuksen liian uskontopainotteiseksi.
119

 

Kysyin haastatteluissa, mitä yhteisen oppiaineen pitäisi pitää sisällään, jos sellainen 

tulisi. Opiskelijat pitivät molemmissa opetusryhmissä tärkeimpänä sitä, että yhteisessä  
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oppiaineessa mikään uskonto ei saisi nousta toisia suurempaan asemaan. Sen sijaan eri 

katsomuksia pitäisi käsitellä tasapuolisesti. Elämänkatsomustiedon opiskelija H4 esitti myös, 

että opetuksessa tulisi painottaa eri uskontojen yhteisiä piirteitä. 

 

”JK: Jos tollanen yhteinen katsomusaine sit tulis, ni mitä sen pitäis pitää sisällään?” 

 

”Mun mielest sen pitäis olla silleen et tasa-puolisesti on kaikkee et sitte niinku ei 

mitään pistetä toisen edelle ja näin.” H6, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

”Mun mielest siin kannattais puhuu näist asioist niiku eri uskonnois on näit samoi 

juttui. Niiku esim jossai on rukoukset ain samoi. Sitte niiku miten palvotaan jumalaa 

esimerkiksi. Niiku samoi oppei niiku eri uskonnois.” H4, elämänkatsomustiedon 

opiskelija.  

 

Lisäksi elämänkatsomustiedon opiskelija H5 esitti, että yhteisessä oppiaineessa tulisi olla 

uskontojen lisäksi myös elämänkatsomustiedon sisältöjä. Hän piti tärkeänä muun muassa 

kysymyksiä hyvästä elämästä, ihmisarvoista ja tasa-arvosta. 

 

”No sen pitäis sisältää tai olis hyvä sisältää just....Ehkä silleen tärkeimpiä asioita 

tietyistä uskonnoista ja joitain asioita mitä tietyissä uskonnoissa painotetaan tosi 

paljon. Ja sitten et:n puolesta ois hyvä käydä just läpi  semmosii tärkeitä kysymyksii 

mitä just on et vaik mitä on hyvä elämä ja tämmöstä. Ja sitten ois hyvä kans puhuu 

niinku tai käydä läpi kunnolla ihmisarvot ja tasa-arvot ja kaikkii tämmösiä.” H5, 

elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

Haastateltavat lukiolaiset olivat loppuen lopuksi katsomusryhmästä riippumatta sitä mieltä, 

että yhteinen katsomusaine voisi olla hyvä ratkaisu, vaikka siihen saattaakin liittyä haasteita. 

Mielenkiintoista tässä tutkimustuloksessa on etenkin elämänkatsomustiedon opiskelijoiden 

myönteisyys yhteistä oppiainetta kohtaan. Elämänkatsomustiedon opettajat ovat nimittäin 

aiemmin vastustaneet yhteistä katsomusainetta.
120

 Elämänkatsomustiedon opiskelijoiden 

mielipiteitä taas ei ole aiemmin tietoni mukaan selvitetty, joten vertailua ei siltä osin ole 
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mahdollista tehdä. Evankelisluterilaisten opiskelijoiden positiivinen suhtautuminen 

katsomusopetukseen sen sijaan on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa.
121

 

Yhteisen oppiaineen lisäksi haastatteluissa keskusteltiin myös osittain yhdistetystä 

opetuksesta, joka jakoi yhteistä oppiainetta enemmän mielipiteitä. Osa oli sitä mieltä, että 

kyseessä olisi hyvä kompromissi, jolloin voitaisiin saada ikään kuin parhaat palat sekä 

nykyisestä järjestelmästä että yhteisestä opetuksesta. Positiivisina puolina pidettiin sitä, että 

yhteinen oppiminen erilaisista taustoista tulevien oppijoiden kanssa lisääntyisi, mutta malli 

mahdollistaisi myös omasta uskonnosta oppimisen.  

 

”JK: No mitä mielt sä sit oisit semmosest osittain yhdisteyst opetuksesta. Et vaik 

puolet opetuksesta olis kaikille yhteisesti ja sit puolet ois näis nykyisis ryhmis?” 

 

”Toi kans kuulostaa aika hyvält mun mielest. Pääsee niiku ne eri oppilaat keskustelee 

yhessä ja toimimaan yhessä ja oppimaan ja niiku työskentelemään erilaisten ihmisten 

kaa. Sit ne niiku pääsee myös samal opiskelee omaa uskontoa.” H4, 

elämänkatsomustiedon opiskelija.” 

 

”Öö no se nyt varmaan sit ratkasis sen ongelman et sä saisit mahdollisimman paljon 

tietoo siit sun omast uskonnosta mut sitte se kans helpottais sitä opetuksen antamista, 

et ei tarvis miettii et:tä ja uskontoja erikseen vaan et kaikki opiskelis vaik ne 

maailmanuskonnot samaan aikaan  Nii emmä nää siin mitään sellast ongelmaa vaa 

mun mielest se vois olla ihan hyväkin tai toimivakin konsepti.” H7, 

evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija.  

 

Haastattelun aikana selvisi, että H5:llä oli omaa kokemusta osittain yhdistetystä 

katsomusopetuksesta. Hänen alakoulussaan katsomusopetus oli järjestetty osittain 

yhdistetysti. Haastateltavalle oli jäänyt opetuksesta hyvät kokemukset. Hänen mielestään 

osittain yhdistetty opetus voisi toimia laajemminkin, etenkin kun nykyään koulut ja lukiot 

ovat niin monikulttuurisia. Tällä taas voisi olla positiivista vaikutusta eri uskonnoista 

oppimiseen.   

 

”JK: Oliks se (osittain yhdistetty opetus) sun mielestä hyvä asia?”  

                                                
121

 Esim. Kyllästinen, 2019. 
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”Joo mun mielest se oli tosi hyvä tapa. Mut meil oli tosi pieni koulu et meil oli 73 

oppilasta nii se ois ollu viel kivempi jos meil ois ollu enemmän uskonnon opiskelijoit 

eri uskonnoista. Mut se toimi ainaki meil tosi hyvin, et me saatiin aina tosi hyvin 

keskusteluu aikaan oppilaidenki keskuudes vaik me oltiin tosi nuorii.”  H5, 

elämänkatsomustiedon opiskelija.  

 

”JK: Voisko toi sun mielestä toimia nykyään laajemminki Suomessa?” 

 

”No siis mun mielest joo, koska se oli mun mielest tosi tehokas tapa opiskella ja tota 

joo mun mielest se ois ihan hyvä tapa. Varsinki ku tosi monessa ala-asteella ja 

yläasteella ja lukiossa on just enemmän eri uskontoja mitä opiskellaan ni se ois niinku  

tai siit sais tosi laajaa silleen niinku tietoa monesta eri uskonnosta. Ni mun mielestä se 

olis hyvä tapa kyl.” H5, elämänkatsomustiedon opiskelija.  

 

Osittain integroituun malliin suhtauduttiin suhteellisen positiivisesti ja sen nähtiin olevan 

ainakin parempi vaihtoehto kuin nykyinen malli. Haastateltavien mielestä malli saattaisi 

ratkaista joitain ongelmia osittain, mutta muutos ei olisi riittävä. Osittain yhdistetyssä mallissa 

olisi edelleen samat ongelmat kuin nykyisessäkin mallissa. Jaottelua tapahtuu edelleen. Näin 

ollen osittain yhdistettyyn malliin suhtauduttiin myös kriittisesti.  

 

”No sehä on paljon parempi, ku tää mikä meil on nykyään, et kaikki on plussaa.”  H8, 

evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

”No kyl se varmaan vois toimii, mut siin on edelleen se jako sitte. Et niinku emmätiiä 

onks tos yhtää enemää järkee ku se et jaetaa kokonaa. Et mun mielest toi edelleen 

tekee sitä jakaumaa siihe.” H6, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija.  

 

Tiivistetysti voidaan siis todeta, että lukiolaiset sekä elämänkatsomustiedon että 

evankelisluterilaisen uskonnon opetusryhmissä kokevat, ettei nykyinen malli ole paras 

vaihtoehto katsomusaineiden opetukseen. Lukiolaiset eivät kuitenkaan olleet täysin 

yksimielisiä yhteisen tai osittain yhdistetyn opetuksen suhteen. Molemmissa näissä nähtiin 

sekä positiivisia että negatiivisia puolia.  
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6.4. Toiveita tulevaisuuden katsomusopetukselta 

Lukiolaiset olivat katsomusopetuksen tulevaisuuden suhteen toiveikkaita. Haastattelun 

alkupuolella selvitettiin, miten lukiolaisten mielestä katsomusaineita tulisi kehittää. Tällöin 

elämänkatsomustiedon opiskelijoiden oli vaikea keksiä kehitysehdotuksia. Tulevaisuuden 

toiveista puhuttaessa kuitenkin myös elämänkatsomustiedon opiskelijoilla oli selkeitä toiveita. 

Kaiken kaikkiaan lukiolaisten suurin toive oli, että jotain muutoksia katsomusopetuksen 

järjestämismalliin tulevaisuudessa tapahtuisi. Yhteinen katsomusaine sai kannatusta, sillä sen 

uskottiin vaikuttavan positiivisesti eri uskonnoista oppimiseen. 

 

”JK: Millasena sä näät katsomusopetuksen tulevaisuuden?” 

 

”Mä veikkaan, että tulevaisuudessa tulee olemaan suuri puheenaihe se kuinka ollaan 

kehdattu erotella eri uskonnot eri ryhmiin niin traagisesti kun se nyt ollaankaan 

eroteltu…Uskoisin että tulevaisuudesssa ei enää oo mitää tämmöstä erottelua. Nykyää 

jos on yhdistetty kasvis- ja liharuokaki ni ei pitäis olla ongelmaa uskontojen 

yhdistelemisessä.” H1, elämänkatsomustiedon opiskelija.  

 

Tässä kohdin on syytä huomioida se, kuinka H1 oli ainoa haastateltava, joka mainitsi, että 

oppiaine voisi olla vapaaehtoinenkin.
122

 Hän ehdotti tätä jo oppiaineen kehitysehdotuksia 

kysyttäessä. Haastattelun lopussa, tulevaisuuden toiveista kysyttäessä, H1 painotti kuitenkin 

enemmän oppiaineiden yhdistämistä kuin vapaaehtoista oppiainetta kuten yllä olevasta 

lainauksesta voi huomata. H1 myös kommentoi nykyistä järjestelmää painavin sanavalinnoin 

ja vertaamalla sitä liha- ja kasvisruokaan. Tämä kertoo mielestäni siitä, kuinka vääränä 

kyseinen opiskelija nykyistä katsomusopetusmallia pitää. 

Uskonnon opiskelija H7 ajatteli yhteisen katsomusaineen lisäävän lasten ja nuorten 

kiinnostusta oppiaineeseen tulevaisuudessa. Erityisesti tämän nähtiin johtuvan siitä, että 

kristinusko jäisi opetuksessa vähemmälle huomiolle. H7 mainitsi, että yhteisessä oppiaineessa 

voitaisiin keskittyä enemmän muihin uskontoihin ja pienempiin kokonaisuuksiin, joka voisi 

parantaa opiskelumotivaatiota. 

 

”JK: Millasena sä näät katsomusopetuksen tulevaisuuden?” 

 

                                                
122

 Katso kpl 6.1. 
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”No mä kyl kannatan sitä et tulis yks yhteinen uskonnon opiskelu niinku aine. Ja öö 

mua kyl vähän silleen huolestuttaa kuinka kiinnostuneita lapset ja nuoretki on 

uskonnosta ja niiden opiskelusta. Ja niin ehkä vähän huolestuttaa kuinka 

mielenkiintosta se tulee olee, koska kuitenki uskonnot on koko ajan vähemmän ja 

vähemmän näkyvillä ja niit tuodaan esille vähemmän ku ei ne näy nii paljo enää 

elämässä ku joskus 1900-luvulla ja nii. Vähä ehkä huolestuttaa, mut se vois ehkä 

auttaa et olis sellane yks aine, jota kaikki opiskelee uskonnos.” H7, 

evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija.  

 

”JK: Miten yks oppiaine vaikuttais siihen, et se lisäis kiinnostusta?” 

 

”No emmätiiä jos ne aihealueet ois vähän pienempii ku kristinusko se niinku käyminen 

voi käydä tosi työlääks. Mä koin ainaki sillon peruskoulus ja ala-asteel varsinki et se 

oli sellast aika ykstoikkosta vaikka kristinuskossa onki paljon asiaa. Ni öö ni se ehkä 

vois auttaa siin opiskelumotivaatios ehkä. Se et ois semmosii pienempii osioita, jois 

ois sit niinku eri uskontoja.”  H7, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

Toisaalta haastatteluissa toivottiin myös, että tulevaisuudessa siirryttäisiin osittain 

yhdistettyyn opetukseen. Lisäksi aiheiden puolesta toivottiin, että keskityttäisiin 

ajankohtaisiin asioihin, kuten rasismiin enemmän.  

 

”No mun mielestä se osittain yhdistetty ni se vois toimia aika hyvin. Ja just silleen, 

että niis painotettais enemmän tän päivän tai tulevaisuuden ongelmia esim. just vaikka 

rasismia tai sitten niiku silleen kulttuuripainotteisia asioita mitä ei ehkä niinku... 

Mistä olettais et ei oo niin tärkee osa elämää mutta mitkä kumminki tai että niitä ei 

panoteta tarpeeks että mä en nyt saa esimerkkiä tähän mutta niitä on. Mut mun 

mielest ois tärkee painottaa sen hetken asioita mahollisimman paljon et miten niitä 

voitais muuttaa tulevaisuuteen nähden.” H5, elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

”No must tuntuu et mä ottaisin just sen keskimmäisen et ois niiku osa yhessä ja osa 

erikseen ja ehkä just sen takii et tulee sitä kaikille yhteistä juttuu mut sit on myös niin 

eriksee ni sit jos pistäis kaikki niiku yhtee ni siel voi tulla niit konfliktei. Ni tol ehk 

niiku vältetää sitä et tulis liikaa niit näkemyseroi ja kaikkii semmosii et niiku on sitä 
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yhteistä mut pidetää se niiku sillee ihan hyvissä määrissä et se ei mee niiku yli.” H3, 

evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija.  

 

Tutkimustulokset lukiolaisten suhtautumisesta katsomusopetuksen järjestämiseen ovat 

samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa. Esimerkiksi aikaisemmissa pro graduissa 

lukiolaiset ovat kaiken kaikkiaan kannattaneet yhteistä katsomusainetta. Myös perustelut 

yhteiselle katsomusaineelle ovat olleet samankaltaisia: parempi mahdollisuus oppia eri 

uskonnoista ja ymmärtää muita.
123

 Toisaalta kuten kirjallisuuskatsauksessa
124

 todettiin, 

aikaisemmatkaan tutkimukset eivät ole keskenään täysi johdonmukaisia. Esimerkiksi 

virolaisten ja suomalaisten nuorten suhtautumista tutkittaessa kävi ilmi, että noin puolet 

kannattaa nykyistä järjestelmää. Toisaalta samassa tutkimuksessa myös selvisi, että 

suurimman osan mielestä katsomusopetuksen tulisi olla täysin vapaaehtoista.
125

 Tämän 

tutkimuksen tutkimustuloksissa taas ei nähty juurikaan tämänkaltaisia mielipiteitä. 

Katsomusopetusmallista riippumatta jonkinlainen pakollinen katsomusopetus nähtiin 

poikkeuksetta hyvänä ja tarpeellisena asiana. Katsomusaineen sanottiin vaikuttavan 

positiivisesti oman elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen muodostumiseen.  

Lisäksi oppiaineilla nähtiin olevan yhteiskunnallinen merkitys, sillä niiden nähtiin vähentävän 

syrjintää ja rasismia. H7 painotti, että kulttuuritietämys on tärkeää, sillä se auttaa oman 

elämänkatsomuksen muodostumisen lisäksi myös muiden ihmisten näkökulmien 

ymmärtämisessä. H2 taas painotti maailmalla tapahtuvia konflikteja, joihin hän näki yhden 

parantavan keinon olevan laajempi muiden ihmisten ymmärtäminen. 

 

”JK: Onks katsomusopetus tulevaisuudessa sun mielest joka tapaukses tarpeellista?” 

 

”No mun mielest se ois iha hyvä idea, koska sit se niinku vaikuttaa niin paljon 

kulttuuriin ja mun mielest kulttuuritietämys on tärkeetä. Ni mun mielestä kyllä joo. 

Vaikkakin nyt on ollu paljon puhetta siitä, että koko maailma maallistuu ja uskonnot 

hävii, mut mun mielest myös sen takii on hyvä et on pakollista opiskella eri uskontoja 

vaik sä et ite kuuluis mihinkää.” H7, evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

”JK: Miks se uskonnon opiskelusta tuleva kulttuuritietämys on niin tärkeetä?” 
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 Kyllästinen 2019, 57–58. 
124

 Katso kpl 2.2. 
125

 Kallioniemi ym. 2017. 
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”Mun mielest se auttaa niinku siinä omassa elämänkatsomuksessa ja auttaa 

ymmärtämään eri ihmisiä ja eri tilanteita ja antamaan niiku semmost näkökulmaa ja 

se ehk auttais kans ihmisii asettaa itteensä niinku jonku toisen asemaan ja et miten se 

näkee jonkun tilanteen vaikka. Ja se sit saattais luoda semmosta niinku 

monipuolisuutta ja sellast suvaitsevaisuutta.” H7, evankelisluterilaisen uskonnon 

opiskelija. 

 

”On todella mun mielest tarpeellista et päästäis joku päivä ristiriidoist erilaisis mais 

eroon. Ni olis mun mielest tärkeet.” H2, elämänkatsomustiedon opiskelija. 

 

Kaiken kaikkiaan katsomusaineet koettiin tärkeiksi yleissivistäviksi oppiaineiksi, joiden 

aiheita ei käsitellä muissa oppiaineissa. H6 muun muassa mainitsi, että kulttuurit eivät tule 

missään muussa oppiaineessa samalla tavalla esiin, jonka vuoksi katsomusopetus on 

paikallaan. H8 taas näki katsomusopetuksen tarjoavan tärkeää yleissivistävää tietoa.  

 

”Mun mielest se on tärkeetä, koska mun mielest missään muussa oppiaineessa ei tuu 

samalla tavalla kulttuurit esiin. Että niinku mun mielest se on tärkeet.” H6, 

Evankelisluterilaisen uskonnon opiskelija. 

 

”No joo et emmä nää mitään syytä miks tää pitäis poistaa tai sillee täshä tulee nii 

paljon yleissivistävää tietoo, et jos sä et tiedä mitään uskonnoista ni mitä sä oikeesti 

tiedät tai mitä sä tiedät niinku maailmasta.” H8, evankelisluterilaisen uskonnon 

opiskelija.  

 

Näin ollen lukiolaiset olivat lopulta katsomusryhmästä riippumatta sitä mieltä, että 

katsomusopetus on tarpeellista myös tulevaisuudessa. Opiskelijat eivät myöskään nähneet 

syytä poistaa katsomusopetusta. Tutkimustulokset oppiaineen tarpeellisuuden suhteen ovat 

samansuuntaisia sekä suomalaisen että kansainvälisen tutkimuksen kanssa. Suomalaiset 

lukiolaiset ovat aiemmissakin tutkimuksissa pitäneet katsomusopetusta tärkeänä.
126

 Lisäksi 

myös kansainvälisessä tutkimuksessa on selvinnyt, että nuoret ympäri Eurooppaa ovat 

pääosin sitä mieltä, että uskonnoista oppiminen koulussa on tärkeää.
127

 

                                                
126

 Esim. Kyllästinen, 2019. 
127

 Esim. Knauth ja Körs, 2011. 
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7. Lopuksi 

7.1. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pääkaupunkiseutulaisen lukion evankelisluterilaisen 

uskonnon ja elämänkatsomustiedon opiskelijoiden suhtautumista katsomusopetukseen. 

Katsomusopetuksen kehitys ja historia Suomessa on varsin moniulotteinen. Nykyisen 

katsomusopetusjärjestelmät juuret juontavat aina 1900-luvun alkuun saakka. Vuoden 1923 

kansakoululain myötä Suomeen syntyi niin sanottu oman uskonnon opetuksen malli, joka 

velvoitti koulut antamaan uskonnon opetusta sen mukaan mihin enemmistö oppilaista kuului. 

Lain myötä syntyi myös uskonnon historia ja siveysoppi – niminen oppiaine, joka toimi 

vaihtoehtona uskonnon opetukselle. Malli pysyi jokseenkin samanlaisena 1980-luvulle asti, 

jolloin uskontojen historia ja siveysoppi muuttui elämänkatsomustiedoksi. 1990-luvulla 

ensimmäiset pienryhmäiset uskonnot aloittivat opetuksen elämänkatsomustiedon ja 

perinteisten uskontojen rinnalla. 

Samainen malli on pääpiirteissään käytössä Suomen kouluissa ja lukioissa edelleen. 

Joitain muutoksia on kuitenkin tapahtunut, sillä esimerkiksi tunnustuksellisesta opetuksesta 

on luovuttu ja oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä on muokattu useaan otteeseen. Opetusta 

kuitenkin annetaan edelleen oman uskonnon mallin mukaisesti. Tämä herättää ihmisissä 

paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. Taustalla vaikuttaa myös Suomen 

monikulttuuristuminen sekä elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen 

oppilasmäärien kasvu. Myös muualla Euroopassa tapahtuneet muutokset opetuksen 

järjestämisessä ovat herättäneet mielipiteitä. Katsomusopetus järjestetään ympäri Eurooppaa 

eri tavoilla. Esimerkiksi naapurimaa Ruotsissa opiskellaan kaikille yhteistä uskontotietoa. 

Suomessa on erityisesti viime vuosikymmenen aikana alettu kokeilemaan osittain 

yhdistettyä opetusta. Osa on nähnyt tässä paljon hyviä puolia, kuten uskontojen dialogin 

parantumisen koulussa ja opetuksen järjestämisen helpottumisen. Toisaalta etenkin 

pienryhmäisten uskontojen edustajat ja opettajat ovat kokeneet järjestelyn epäreiluna. Oman 

uskonnon opetuksella on nähty olevan erityisen merkittävä rooli juuri pienryhmäisten 

uskontojen oppijoille. Huolena on myös ollut muun muassa oman uskonnon osaamisen 

vähentyminen. 

Tutkimuksen aineistona toimi kahdeksan pääkaupunkiseutulaisessa lukiossa kerättyä 

teemahaastattelua. Haastatteluista puolet tehtiin evankelisluterilaisen uskonnon opiskelijoille 

ja puolet elämänkatsomustiedon opiskelijoille. Haastatteluissa selvitettiin lukiolaisten 

kokemuksia ja näkemyksiä katsomusopetuksesta ja myös sen tulevaisuudesta. 
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Tutkimustulosten mukaan lukiolaiset sekä elämänkatsomustiedossa että 

evankelisluterilaisen uskonnon opetuksessa suhtautuvat katsomusopetukseen pääpiirteissään 

positiivisesti. Oppiaineet ovat lukiolaisten mielestä mieluisia, hyödyllisiä ja tarpeellisia. 

Lukiolaiset pitivät merkityksellisenä oman maailmankatsomuksen kehittymistä sekä muista 

uskonnoista oppimista. Tärkeäksi osa-alueeksi nostettiin myös muiden ihmisten 

ymmärtäminen. Katsomusopetuksella nähtiin olevan myös yhteiskunnallista vaikutusta, sillä 

sen ajateltiin lisäävän suvaitsevaisuutta ja vähentävän syrjintää ja rasismia.  

Uskonnon opiskelijat näkivät opetuksen suurimpana kehityskohtana kristinuskon 

vähentämisen opetuksessa. Kristinuskon määrä koettiin raskaaksi ja työlääksi. Sen sijaan 

muiden uskontojen roolin toivottiin kasvavan. Uskonnon opiskelijat toivoivat myös, että 

maailmanuskontojen kurssi tulisi pakolliseksi tai, että pakollisille kursseille lisättäisiin 

enemmän muiden uskontojen opiskelua. Lisäksi toivottiin, ettei lukion kursseilla olisi niin 

paljon asiaa, vaan eri uskontojen ja aihepiirien läpikäymiseen voitaisiin käyttää enemmän 

aikaa. Elämänkatsomustiedon opiskelijat olivat haastattelujen perusteella tyytyväisempiä 

oppiaineeseensa, sillä heidän mielestään parannettavaa ei juuri ollut. 

Lukiolaiset olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että nykyinen katsomusopetusmalli ei ole 

paras mahdollinen. Täysin yhdistettyä opetusta kannatettiin, sillä sen arveltiin parantavan eri 

uskonnoista oppimista ja muiden katsomusten ymmärtämistä. Oppimisen uskottiin olevan 

syvempää yhteisessä opetuksessa ja myös opetuksen tarjoamisen ajateltiin helpottuvan. 

Yhteiseltä oppiaineelta toivottiin objektiivista uskontojen käsittelyä siten, ettei yhtä uskontoa 

nosteta muita suurempaan rooliin. Elämänkatsomustiedon opiskelijat toivoivat myös, että 

tärkeitä elämäkatsomustiedon sisältöjä kuten tasa-arvo ja ihmisarvot sisällytettäisiin myös 

yhteisen oppiaineeseen. 

Yhdistetyn mallin haasteiksi elämänkatsomustiedon opiskelijat mainitsivat oman 

uskonnon osaamisen vähentymisen. Sen sijaan uskonnon opiskelijat arvelivat haasteiden 

liittyvän erilaisiin ristiriitatilanteisiin oppitunneilla eri katsomusten ollessa yhteisessä 

ryhmässä. Myös opettajien ammattitaito herätti kysymyksiä. Lukiolaiset pohtivat muun 

muassa sitä, riittääkö opettajien tietämys opettaa eri uskonnoista ilman, että kukaan kyseiseen 

uskontokuntaan kuuluva loukkaantuu. 

Myös osittain yhdistettyä mallia pidettiin hyvänä vaihtoehtona nykyiselle systeemille. 

Lukiolaiset ajattelivat, että osittain yhdistetty malli voisi tarjota ikään kuin parhaat palat 

nykyisestä – ja yhdistetystä mallista. Yhteinen oppiminen ja eri uskontojen ymmärtäminen 

lisääntyisi, mutta mahdollisuus omasta uskonnosta oppimiseen säilyisi. Mallia pidettiin myös 

hyvänä välivaiheena ennen siirtymistä kokonaan yhteiseen opetukseen. Toisaalta osittain 
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yhdistetty malli sai myös kritiikkiä, sille sekin edelleen jaottelee eri vakaumuksellisista 

taustoista tulevia oppijoita, joka nähdään jo lähtökohtaisesti ongelmallisena. 

Kaiken kaikkiaan katsomusopetuksen järjestämismalleista riippumatta katsomusopetus 

koettiin tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Lukiolaisten mielestä on hyvä asia, että katsomusaineita 

ylipäätänsä opetetaan ja että ne ovat kaikille pakollisia. Katsomusaineissa oppii elämän 

kannalta tärkeitä taitoja ja oppeja, joita ei muissa oppiaineissa käydä läpi. Lisäksi 

katsomusaineet mahdollistavat eri kulttuurien ja uskontojen oppimisen, jolla taas nähtiin 

olevan merkittävä vaikutus muiden ihmisten ja näkökulmien ymmärtämiseen.  

Tutkimustulokset olivat pääpiirteissään odotettuja, mutta osin myös yllättäviä ja 

mielenkiintoisia. Lukiolaiset suhtautuivat katsomusopetukseen yllättävän positiivisesti 

molemmissa katsomusryhmissä. Ennakko-oletukseni oli, että aineet eivät herättäisi suuria 

tunteita puolesta tai vastaan, joten oli yllättävää, kuinka paljon haastateltavat pitivät aineista. 

Haastattelemani lukiolaiset olivat myös eri-ikäisiä ja tulivat eri vuosikursseilta. Tästä syystä 

pohdin, suhtautuvatko eri-ikäiset asioihin eri tavoin. Tällaista ei kuitenkaan ilmennyt, vaan 

suhtautuminen oli suhteellisen positiivista vuosikurssista riippumatta. 

Mielenkiintoisinta tutkimustuloksissa oli mielestäni se, missä kohdin ja millä tavoin eri 

katsomusryhmien vastaukset erosivat. Ensinnäkin oletin, että ryhmien välillä olisi ollut 

radikaalimpia eroja. Pääpiirteissään molemmissa ryhmissä oltiin kuitenkin asioista melko 

samaa mieltä. Sen sijaan eri ryhmissä ehkä painotettiin enemmän eri asioita, joka taas voi 

selittyä oppiaineiden luontaisilla eroilla. Esimerkiksi elämänkatsomustiedon opiskelijat 

painottivat oppiaineen hyödyistä kysyttäessä enemmän maailmankatsomuksen ja 

elämänkatsomuksen kehittymistä. Uskonnon opiskelijat mainitsivat suurimmaksi hyödyksi 

enemmänkin muista uskonnoista oppimisen ja muiden ihmisten ymmärtämisen. 

Lisäksi yhteistä katsomusainetta pohtiessa elämänkatsomustiedon opiskelijat nostivat 

esiin ehkäpä yhteisen katsomusopetuksen yleisimmän huolenaiheen, eli oman uskonnon 

tietämyksen vähentymisen. Uskonnon opiskelijat sen sijaan eivät olleet tästä huolissaan. 

Tämä oli mielestäni yllättävää sillä juuri uskonnon opiskelijat ovat niitä joiden kohdalla oman 

uskonnon opetus tulisi vähenemään yhteisessä opetuksessa. Tämä voidaan kuitenkin 

mahdollisesti selittää sillä, että uskonnon opiskelijat olivat vahvasti sitä mieltä, että 

kristinuskoa painotetaan jo nyt opetuksessa liikaa. 

Pääpiirteissään molemmissa katsomusryhmissä oltiin kuitenkin asioista melko samaa 

mieltä. Molemmissa ryhmissä esimerkiksi yhteinen katsomusaine sai kannatusta. Toisaalta 

molemmissa ryhmissä oli myös opiskelijoita, jotka näkevät osittain yhteisen katsomusaineen 

tässä kohtaa parempana vaihtoehtona täysin yhteisen mallin sijaan. Lisäksi oppiaineiden 
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parhaissa puolissa oli paljon samankaltaisuuksia. Molemmat oppiaineet nähtiin ennen kaikkea 

yleissivistävää tietoa tarjoavina ja siksi tärkeinä.  Lisäksi suhtautuminen katsomusopetukseen 

oli yhtä positiivista molemmissa ryhmissä. 

7.2. Jatkotutkimus 

Tämän tutkielman tekeminen on ollut mielenkiintoinen ja opettava prosessi. Olen oppinut 

paljon tutkimuksen tekemisestä, erityisesti haastattelujen tekemisestä ja haastatteluaineiston 

käsittelystä. Haastattelujen tekeminen oli itselleni uutta ja huomasinkin suuren eron 

ensimmäisten ja viimeisten haastattelujen tekemisessä. Viimeisissä haastatteluissa olin itse 

paljon rennompi ja kysyin enemmän jatkokysymyksiä. Viimeiset haastattelut näin ollen myös 

kestivät kauemmin kuin ensimmäiset. Jos tekisin gradun uudestaan, onnistuisin 

todennäköisesti haastattelutilanteissa kokonaisuudessaan paremmin.  

Tutkimuksen tekemiselle haasteita aiheutti etenkin koronavirusepidemia, joka lisäsi 

epävarmuutta kaiken suhteen. Erityisesti stressiä lisäsi lukioiden jatkuva etäopetus, joka 

vaikeutti haastattelujen sopimista ja tekemistä. Tästä syystä haastatteluja jouduttiin 

lykkäämään pariinkin otteeseen. Lopulta haastattelut kuitenkin onnistuivat etäyhteyksin 

yllättävän hyvin. Haastattelujen kokoon saamisen jälkeen työskentelyni sujui mielestäni 

melko hyvin.  

Tutkimukseni keskittyi evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon 

opiskelijoihin. Eri katsomusopetus ryhmistä huolimatta mielipiteet ja näkemykset olivat 

molemmissa ryhmissä melko samansuuntaisia. Jatkossa olisi mielenkiintoista selvittää 

lukiolaisten suhtautumista tutkimuksen aihepiireihin myös muissa katsomusryhmissä. 

Aiemman tutkimuksen ja tiedon valossa on muun muassa selvinnyt, että yhdistettyä opetusta 

kritisoidaan erityisesti pienryhmäisten uskontojen sisällä. Näin ollen olisikin mielenkiintoista 

tutkia, miten esimerkiksi ortodoksiseen opetukseen tai islamin opetukseen osallistuvat 

lukiolaiset näihin asioihin suhtautuvat. Tämä loisi kuvaa siitä, onko esimerkiksi oman 

uskonnon opetus niin merkittävä pienryhmäisille uskonnoille, mitä muun muassa opettajat 

ovat sanoneet. 

Osittain yhdistetystä opetuksesta löytyy suomalaista tutkimusta oikeastaan vain 

peruskoulun näkökulmasta. Tulevaisuudessa jäänkin odottamaan konkreettista tutkimusta 

osittain yhdistetystä tai täysin yhdistetystä opetuksesta myös lukion kontekstista. Tämä 

selkeyttäisi esimerkiksi sitä, nousevatko yhdistetyssä opetuksessa esiin samat haasteet 

koulutusasteesta riippumatta. 
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