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1 Johdanto 
 

”eihän täs oo mitää järkee että tää oppiaine joka tuota jaottelee tiettyjen katsomusten 

perusteella oppilaita eri ryhmiin niin ei se oo kyllä nykyaikaa” näin totesi rehtori kysy-

essäni, mistä idea sai alkunsa siirtyä opettamaan katsomusaineita integroidusti. 

Kotimaisella ja kansainvälisellä tutkimuksen kentällä on puhuttu integroidusta 

katsomusaineen opetuksesta. Mitä tarkoitetaan integroidulla katsomusaineen 

opetuksella ja miksi sellaiseen on osassa Suomen kouluista siirrytty? Tähän ky-

symykseen vastaan pro gradu tutkielmassani. Integroidulla mallilla tarkoitetaan 

tässä tutkielmassa opetusta, jossa eri uskontokuntien mukaan järjestettyä uskon-

nonopetusta ja elämänkatsomustiedon opetusta on yhdistetty eri asteisesti. In-

tegroitu katsomusaineiden opetus on tunnuksetonta opetusta, jossa oppilaita ei 

ole erotettu toisistaan. Opetuksen tavoitteena on oppia eri uskonnoista yhdessä, 

oppia toimimaan luokan moninaisuuden kanssa sekä kunnioittamaan muita us-

kontoja. (Albert, 2007, 1.) Opetushallitus linjaa, että samoja teemoja löytyy eri 

katsomusaineista, mutta opetusta voi toteuttaa yhdessä vain rajoitetusti (Opetus-

hallitus, 2018). Tästä syystä tämänkin tutkimuksen kouluissa opetus on vain osit-

tain integroitua katsomusaineiden opetusta. 

 

Katsomusaineiden opetus on ollut keskustelun aiheena niin median, opettajien 

kuin alan tutkijoidenkin kesken. Keskustelu on ollut pääosin mielipiteiden ja risti-

riitaisuuksien valtaama. Hyvänä esimerkkinä toimii Ylen vuonna 2020 toteuttama 

kyselytutkimus, jonka tuloksena selvisi, että 70% suomalaisista kannattaa yleistä 

katsomusainetta uskonnon- ja elämänkatsomustiedon tilalle (Yle, 2020). Saman-

aikaisesti Kirkko ja kaupunki-lehti toi omassa artikkelissaan esille, että eri uskon-

tojen ja elämänkatsomustiedon opettajat eivät ole yhteisen oppiaineen puolella 

(Kirkko ja kaupunki, 2018). Sanomalehti Kaleva puolestaan toi esille artikkelis-

saan, että Suomen nykyinen malli estää toiseuden kokemista varsinkin vähem-

mistöjen näkökulmasta (Kaleva, 2020). Muissa Pohjoismaissa, kuin Suomessa, 

opetus järjestetään katsomusaineiden osalta kaikille oppilaille yhteisenä opetuk-

sena (Mikkola, 2017, 11-12). Uusimpana tulokkaana yhteisen opetuksen kentälle 

tulee Ahvenanmaa, joka on Suomen itsehallintoalue. Uusi uskonnon- ja elämän-
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katsomustiedon oppiaine tulee käyttöön Ahvenanmaalla syksyllä 2021 (Ålands-

radio, 2021). Kaikkien oppilaiden on osallistuttava oppiaineen opetukseen riippu-

matta uskontokunnasta (Läraren, 2020). 

 

Suomessa ei ole vielä siirrytty yhteiseen oppiaineeseen, vaan opetus toteutetaan 

niin sanottuna ”oman uskonnon opetuksena” (Ubani, 2013, 71). Opetuksessa op-

pilaat on jaettu oman katsomuksen mukaisiin ryhmiin tai elämänkatsomustiedon 

tunneille. Jotkut koulut Suomessa ovat kuitenkin siirtyneet osittain integroituun 

katsomusaineiden opetukseen, johon syvennyn tässä tutkielmassa. Albertsin 

(2019) mukaan integroidun opetuksen malli antaa erilaisen viitekehyksen uskon-

nonopetukseen verrattuna opetukseen, jossa oppilaat jaetaan eri ryhmiin heidän 

edustamansa uskontokunnan mukaan. Integroidun opetuksen malli antaa oppi-

laalle tilaa oppia muista uskonnoista. Sen avulla ehkäistään haitallisten normien 

syntymistä. (Alberts, 2019, 67.) 

 

Huomatessani ristiriitaiset näkemykset katsomusaineiden opetuksesta, halusin 

lähteä tutkimaan, miksi osa pääkaupunkiseudun kouluista on siirtynyt osittain in-

tegroituun opetukseen. Kiinnostuin myös siitä, millä tavoin koulut toteuttavat mal-

lia, miten mallin toteuttamistavat suunniteltiin ja missä määrin opetus koetaan 

onnistuneeksi tavaksi toteuttaa katsomusaineiden opetus. Päätin lähteä tutki-

maan aihetta rehtorien näkökulmasta pro gradu-ohjaajani kannustamana, sillä 

asiaa ei ole hänen mukaansa tutkittu ennen tästä näkökulmasta. Haastattelut, 

joita oli yhteensä kuusi kappaletta, toteutettiin vuoden 2020 lopussa sekä vuoden 

2021 alkupuolella. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytin kandidaatin 

tutkielmani antamaa lähtökohtaa, jossa tarkastelin katsomusaineen opetusta 

Suomessa ja erilaisia katsomusaineiden opetuksen malleja. Kandidaatin tutkiel-

mani tein keväällä 2020. Kandidaatin tutkielmassani yhtenä mallina esittelin in-

tegroidun katsomusaineen opetuksen. Tässä tutkielmassa halusin lähteä tutki-

maan aihetta syvällisemmin Suomen ja varsinkin pääkaupunkiseudun konteks-

tista.  

 

Tutkielman teoriaosiossa esittelen ensin katsomusaineiden opetuksen opetus-

suunnitelmaa, erilaisia malleja toteuttaa katsomusaineiden opetusta ja muiden 

Euroopan maiden tapoja toteuttaa katsomusaineiden opetusta. Tämän jälkeen 
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esittelen Suomen katsomusaineiden historiaa, joka rajautuu neljään rajaamaani 

pääajankohtaan, eli vuoden 1921 oppivelvollisuus, peruskoulu uudistus, elämän-

katsomustieto 1985 ja vuoden 2003 uskonnonvapauslaki. Tämän jälkeen esitte-

len eri uskontokuntiin kuuluvien henkilöiden määrää, katsomusaineiden aineva-

lintoja peruskoulussa vuosina 2010-2018 ja ulkomaalaistaustaisten määrää Suo-

messa sekä pääkaupunkiseudulla. Lopuksi käsittelen katsomusdialogia Suo-

messa.  

 

Tutkimustuloksissa esittelen ensin eri koulujen osittain Integroidun katsomusope-

tuksen toteuttamistapoja ja sen suunnitteluprosessia. Tämän jälkeen esittelen 

suurimmat tekijät, joiden vuoksi rehtorien mukaan kouluissa siirryttiin opettamaan 

katsomusaineita osittain integroidusti. Näitä kategorioita muodostui viisi kappa-

letta, eli 1. ideologiset ja katsomusaineiden olemukseen liittyvät tekijät 2. kulttuu-

riseen moninaisuuteen liittyvät tekijät, 3. mahdollisuus rakentaa opetus uudella 

tavalla, 4. taloudelliset tekijät, 5. opetuksen organisointiin liittyvät tekijät. Tämän 

jälkeen avaan, millä tavalla osittain integroitu katsomusaineiden opetus otettiin 

vastaan opettajien, oppilaiden ja huoltajien keskuudessa. Sekä esittelen rehto-

rien pohdintoja mallin toteuttamistapojen onnistumisesta ja niistä ilmi tulleista 

haasteista. Viimeiseksi tarkastelen rehtorien ajatuksia nykyisen integroinnin ope-

tuksen määrän riittävyydestä ja tulevaisuuden toiveista katsomusaineiden ope-

tuksesta Suomessa ja koulun tasolla.  
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Keskeiset käsitteet 

Katsomusaineet = Katsomusaineet ovat yhteisnimike, johon lukeutuu uskonnon 

sekä elämänkatsomustiedon opetus. (Åhs, Kallioniemi, Poulter, 2016, 209).   

 
Vähemmistöuskontojen opetus = Vähemmistöuskontojen opetuksella tarkoite-
taan muiden uskontojen opettamista, kuin evankelisluterilaisen uskonnonopetta-
mista. 
 

UE = Lyhenne uskonnon oppiaineelle 

 

ET = Lyhenne elämänkatsomustiedon oppiaineelle 

 

Nykyinen malli = tarkoitetaan sitä, millä tavalla katsomusaineiden opetus tällä 

hetkellä suurimmassa osin Suomen kouluissa toteutetaan. Oppilaat osallistuvat 

oman uskonnon opetukseen, joka määräytyy oman uskontokunnan perusteella.  

 

Integroitu malli = Integroidulla mallilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa ope-

tusta, jossa eri uskontokuntien tai elämänkatsomustiedon opetusta on järjestetty 

yhdessä 

 

Osittain integroitu malli = Osittain integroidulla mallilla tarkoitetaan tässä tut-

kielmassa opetusta, jossa opetus on osittain yhdistettyä opetusta ja osittain 

oman uskonnonopetusta 

 

Moninaisuus = Moninaisuuden termillä varsinkin kasvatustieteissä ja opettaja-

koulutuksessa tarkoitetaan sitä, että moninaisuus on meissä kaikissa ja kaikki 

kuuluvat moninaisuuden kirjoon. (Muukkonen, 1.)  

 

Kulttuurinen moninaisuus = ”Kulttuurisella moninaisuudella kulttuurien ja yksi-

löiden tapaa elää. Sen mukaan kulttuurit tulisi nähdä tasavertaisina” (Muukko-

nen, 1). 
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2 Teoreettinen tausta 
 

Tutkielmani teoreettisessa taustassani avaan lukijalle, mitä tarkoitetaan katso-

musaineilla ja niiden opetuksella, uskonnonopetuksen historiaa Suomessa, us-

konnollisuutta Suomen kontekstissa sekä esittelen uskonnonopetuksen malleja 

muualla maailmassa Euroopan kontekstissa. Lopuksi käsittelen katsomusdialo-

gia Suomessa. Käytän hyödykseni aikaisempaa tutkimusaineistoa aiheista sekä 

minun kandidaatin tutkielmaani. Kandidaatin tutkielmassa tutkimuskysymyk-

sinäni toimivat ”Millä tavalla katsomusaineiden opetus on toteutettu vuoden 1921 

oppivelvollisuudesta lähtien?” sekä ”Minkälaisia katsomusaineen opetuksen mal-

leja Suomessa on jo toteutettu tai ehdotettu toteutettavaksi?”. 

 

2.1 Katsomusaineiden opetus 

Tässä kappaleessa käydään läpi katsomusaineiden opetusta niin Suomessa, 

kuin kansainvälisestikin. Ensiksi käyn läpi millä tavalla katsomusaineiden ope-

tusta tarkistellaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Tä-

män jälkeen esittelen nykyisen- sekä integroidun mallin ja vaihtoehtoisia malleja, 

millä tavalla katsomusaineita on ehdotettu toteutettavaksi Suomen kontekstissa. 

Viimeiseksi esittelen eri Euroopan maiden toteuttamistapoja katsomusaineiden 

opetukseen.  

 

2.1.1 Katsomusaineet opetussuunnitelman perusteissa 
 

Koulujen opetuksen järjestämistä ohjaa valtakunnallinen sekä paikallinen opetus-

suunnitelma. Paikallinen opetussuunnitelmaan täydennetään ja asetetaan paino-

tukset valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta. Opetussuunnitelma aset-

taa tavoitteet ja tuntijaon eri oppiaineille (Opetussuunnitelman perusteet, 2014, 

7.) Jokaisella opetettavalla oppiaineella on sisällöt vuosiluokille 1-9. Uskonnon 

oppiaineella on yleiset tavoitteet sekä uskonnollisten yhdyskunta kohtaiset omat 

tavoitteet ja sisällöt. Elämänkatsomustiedolle on asetettu omat sisällöt ja tavoit-

teet.  

 

Uskonnonopetuksen opetussuunnitelmassa on annettu opetussuunnitelman pe-

rusteet eri oman uskonnon opetuksen muodoille. Luterilaisella, ortodoksisella, 
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katolisella, islamilla, adventistisella, bahailla, buddhalaisella, helluntaisella, 

krishna-uskonnon ja juutalaisuudella uskonnonopetuksella on omat sisältötavoit-

teet Opetussuunnitelman perusteissa 2014. (e-perusteet, 2014.) Nämä sisältöta-

voitteet noudattavat yleisiä uskonnonopetukseen asettamia tavoitteita oman us-

konnon näkökulmasta. Esimerkiksi uskonnon sisällöllisenä tavoitteena mainitaan 

vuosiluokilla 1-2 juhlaperinteet sekä kalenterivuosi. Islamin opetuksen sisällölli-

senä tavoitteena mainitaan ”opiskellaan alustavasti islamilaisen kalenteri juhlat” 

(Perusopetuksen opetussuunnitelmanperusteet 2014, 141-144.) Alueellisesti 

erot oppilasmäärissä ovat kuitenkin suuria. Monissa kunnissa ei järjestetä luteri-

laisen uskonnonopetuksen lisäksi muuta uskonnonopetusta, kun taas Helsin-

gissä joka neljäs oppilas opiskelee jotakin muuta katsomusainetta. Koulukohtai-

nen vaihtelu on todella suurta, sillä Helsingissä on kouluja, joissa luterilaiseen 

uskonnonopetukseen osallistuu vain alle puolet koulun oppilaista. (Tomperi, 

2013, 67.) 

 

Uskonnon oppiaineen tehtäväksi on asetettu, että oppilaan tulee saada laaja kat-

somuksellinen ja uskonnollinen yleissivistys. Uskontoon ja kulttuuriin tulee tutus-

tua niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Tämän pohjalta oppilaan ymmärrys 

kulttuurien ja uskontojen välisestä yhteydestä kasvaa ja hän saa tietoa muistakin 

uskonnoista. Oppilasta ohjataan myös kehittämään omaa kriittistä ajatteluaan, 

katsomaan uskontoja eri näkökulmista ja pohtimaan eettisiä kysymyksiä. Tavoit-

teena on myös ymmärtää oman uskonnon monimuotoisuus. Katsomuksia tarkas-

tellessa maailmanlaajuisesti, oppilasta ohjataan kunnioittamaan sekä omaa että 

toisen pyhiä asioita. Oppiaineen tehtävänä on antaa mahdollisuus rakentaa 

omaa maailmankatsomustaan ja kasvaa yhteisön sekä yhteiskunnan vastuul-

liseksi jäseneksi (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 141.)  

 

Uskonnon oppiaineelle on asetettu laajat tavoitteet. Tavoitteissa tulee ilmi oman 

uskonnon, kulttuurin sekä perinteiden tunteminen, mutta samalla korostetaan 

myös muiden uskontoihin ja kulttuuriin tutustumista. Tämä on nykypäivänä erit-

täin tärkeää, sillä Suomessakin on paljon ihmisiä eri kulttuureista ja uskonnoista. 

Muiden kulttuurien tunteminen on tärkeä silloin, kun matkustaa ulkomaille esi-

merkiksi lomamatkalla.  
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ET oppiaineen ydintehtäväksi mainitaan oppilaiden kyky edistää hyvää elämää. 

Oppiaineessa painotetaan oppilaiden kykyä vaikuttaa omaan toimintaansa ja 

ajatteluunsa. Tämä näkyy opiskelussa ja oppimisessa, sillä opetukseen on tär-

keää sovittaa oppilaan omaa ajattelu- ja kokemusmaailmaa. Oppiaineen tehtä-

vänä on kehittää oppilaan valmiuksiin kasvaa suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi, it-

senäiseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisön jäseneksi. Näiden tehtävien tavoit-

teena on demokraattinen kansalaisuus muuttuvassa maailmassa. Tämä tehtävä 

edellyttää myös oppiaineelta eettisen- ja kriittisen ajattelun kehittämistä sekä mo-

nipuolista katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistyksen opettamista. ET tukee 

laaja-alaisen osaamisen taitoja muun muassa ajattelun ja oppimaan oppimisen 

taitoja, kulttuurisen osaamisen taitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vas-

tuullisuutta (Perusopetuksen opetussuunnitelmanperusteet, 2014, 147.)  

 

Molemmat oppiaineet jakavat paljon samoja sisältöjä, tehtäviä ja tavoitteita pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014). Uskonnonopetuksen ja elämänkat-

somustiedon oppiaineiden tehtävänä mainitaan muun muassa oman identiteetin 

rakentaminen sekä korostetaan ajattelun taitoja. Näiden oppiaineiden tulee ke-

hittää oppilaiden kriittistä ajattelua ja kasvamista demokraattiseksi yhteiskunnan 

jäseneksi globalisoituvassa ja muuttuvassa maailmassa. Seuraavassa kappa-

leessa esittelen mallin, josta näkyy millä tavalla oppiaineita opetetaan ja miten 

edellä mainittuja tavoitteita toteutetaan.  

 

2.1.2 Katsomusaineiden opetus nykyisen mallin mukaan 
 

 

 

Kuvio 1 Katsomusaineiden opetuksen mallit (Machreich, 2020) 
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Kuviossa yksi on kandidaatin tutkielmassa (Machreich, 2020) havainnoimani mal-

lit katsomusaineiden opetuksen toteuttamisperiaatteista. Tässä kappaleessa 

esittelen Suomen katsomusaineiden opetuksen nykyisen mallin. Tämän jälkeen 

esittelen integroidun katsomusaineiden opetuksen mallin ja ehdotettuja malleja 

aikaisempaa tutkimusta hyödyntäen aiheista.  

 

Katsomusaineiden opetuksen nykyisellä mallilla tarkoitan sitä, millä tavalla kat-

somusaineiden opetus tällä hetkellä pääsääntöisesti Suomen kouluista toteute-

taan. Nykyisen mallin opetukseen vaikutti suuresti vuoden 2004 opetussuunni-

telma, sillä silloin luovuttiin tunnuksellisen uskonnonopetuksen käsitteestä. Uu-

deksi käsitteeksi tuli ”oman uskonnon opettaminen”, joka määräytyy oman us-

kontokunnan perusteella. Suomen perusopetuslaki säätelee sitä, millä tavalla us-

konnonopetus tulisi kouluissa järjestää. (Ubani, 2013, 71-72.) 

 

Perusopetuslaki laki määrittelee, kuinka uskonnonopetus on järjestettävä opetuk-

sen järjestäjän taholta. Opetuksen järjestäjän on järjestettävä uskonnonopetusta, 

johon uskontokuntaan enemmistö oppilaista kuuluu. Enemmistöön uskontokun-

taan kuuluvien oppilaiden on velvollisuus osallistua enemmistön uskonnon ope-

tukseen (Perusopetuslaki 13 §, 6.6.2003.) Suomessa tämä tarkoittaa yleiseensä 

evankelisluterilaisen uskonnonopetusta. Suomessa useat eri yhteisöt voivat toi-

mia opetuksen järjestäjinä, kuten esimerkiksi kunta, rekisteröity yhteisö, säätiö tai 

valtio (Perusopetuslaki 4 §, 7 § ja 8 §, 6.6.2003). Nämä laativat myös opetus-

suunnitelman itse valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta. (POPS, 2014, 

7.) Tähän nojaten voidaan todeta, että muun muassa Helsingin Juutalainen koulu 

on velvollinen opettamaan juutalaista uskonnonopetusta. ”Lupa vieraskielisen 

opetuksen, erityisopetuksen, erityiseen maailmankatsomukselliseen tai kasva-

tusopilliseen järjestelmään perustuvan opetuksen ja kansanopistossa muille kuin 

oppivelvollisille annettavan opetuksen järjestämiseen voidaan myöntää alueelli-

sen tai valtakunnallisen koulutus- tai sivistystarpeen perusteella” (Perusopetus-

laki 7 §, 6.6.2003). 

 

Muiden uskontojen sekä elämänkatsomustiedon opetus vaatii tiettyjen ehtojen 

toteutumista. Ensinnäkin oppiaineen opetukseen tulee osallistua vähintään 

kolme oppilasta, jotta opetuksen järjestäjä on velvollinen sitä opettamaan. 
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Toiseksi tämä vaatii myös sen, että huoltajat itse pyytävät opetuksen järjestäjältä 

uskonnon opettamista (Perusopetuslaki 13 §, 6.6.2003.) Uskonnonopetusta ei 

siis järjestetä automaattisesti, jos koulussa on esimerkiksi kolme islamin uskoon 

kuuluvaa oppilasta. Oppilaan kuuluessa useampaan kuin yhteen uskonnolliseen 

yhteisöön, huoltaja päättää, mihin opetukseen oppilas osallistuu (Perusopetus-

laki 13 §, 6.6.2003).  

 

Elämänkatsomustietoa opetetaan oppilaille, jotka eivät kuulu mihinkään uskon-

nollisiin yhdyskuntiin sekä mahdollisesti niille oppilaille, joiden uskonnonopetusta 

ei koulussa järjestetä. Uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat eivät tarvitse huol-

tajien pyyntöä elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämiseen. Uskontokun-

taan kuulumattomat oppilaat voivat myös osallistua koulussa järjestettävään us-

konnonopetukseen, jos kulttuuritausta tai kasvatus vastaa hänen uskonnollista 

katsomustaan (Perusopetuslaki 13 §, 6.6.2003.)  

 

2.1.3 Integroitu katsomusaineen opetus 
 

Integroidulla mallilla tarkoitan tässä tutkielmassa opetusta, jossa eri uskontokun-

tien tai elämänkatsomustiedon opetusta on järjestetty yhdessä (Kuvio 1). Alberts 

(2007) on tutkinut integroitua uskonnonopetusta Flandersin kontekstissa. Hän ku-

vailee integroitua mallia opetukseksi, jossa oppilaiden uskonnonopetusta ei ole 

järjestetty oppilaiden uskontokunnan mukaan ja se on tunnuksetonta. Oppilaat 

oppivat työskentelemään yhdessä monimuotoisessa luokassa ja kunnioittamaan 

toistensa uskontoja. (Alberts, 2007, 1.) Albertsin (2019) mukaan integroitu ope-

tuksen malli antaa erilaisen viitekehyksen uskonnonopetukseen verrattuna jaet-

tuun tapaan toteuttaa opetus. Siinä vältytään myös monilta ongelmilta, jotka tule-

vat ilmi jaetussa mallissa. Integroitu malli antaa tilaa oppilaille luokassa oppia 

muista uskonnoista ja sen avulla voidaan vaikuttaa haitallisten normien syntymi-

seen. (Alberts, 2019, 67.) Integroidussa mallissa oppilaat haastetaan löytämään 

yhteyksiä oman uskonnon, muiden uskontojen sekä uskonnottomien maailman-

katsomusten välillä. Tärkeää on se, että oppilaita kehotetaan pohtimaan maail-

mankatsomuksia jatkuvasti muuttuvassa maailman kontekstissa. Mallia voi pitää 

myös mahdollisesti tärkeänä työkaluna sosiaalisessa integraatiossa. (Åhs, Kal-

lioniemi, Poulter, 2016, 208-212.)  
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Opetushallitus ei ole kieltänyt järjestämästä Suomessa eri katsomusaineiden 

opetusta samassa ryhmässä. Opetushallitus toteaa, että samoja teemoja löytyy 

eri katsomusaineista, mutta yhdessä toteutettua opetusta voi toteuttaa vain rajoi-

tetusti. Opetusta rajoittaa myös yhdenvertaisuuden periaate sekä syrjinnän kielto. 

Eri katsomusaineiden omat tavoitteet tulee ottaa opetuksessa huomioon ja ope-

tuksessa oppilaan tulee opiskella vain yhden katsomusaineen oppimäärän. Tä-

hän otti kantaa myös eduskunnan oikeusasiamies. Hän totesi, että opetuksen 

toteuttajan tulisi huolehtia, että eri katsomusaineiden tavoitteet saavutetaan ope-

tuksessa. Lisäksi integroidussa opetuksessa opettajan tulisi olla pätevä opetta-

maan kutakin uskontoa sekä elämänkatsomustietoa (Opetushallitus, 2018, 3.) 

 

Käpylehto mainitsee, että oppilaiden opiskellessa muun muassa englantia tai ma-

tematiikka yhdessä, niin katsomusaineiden opiskelukin yhdessä on luontevaa. 

Opetuksen tavoitteena on löytää eri katsomusten teemoja erilaisuuksien löytämi-

sen sijaan. Integroidun katsomusaineiden opetuksessa nähdään myös haasteina 

muun muassa vähemmistöuskontojen opettajien pätevyys ja puuttuvat oppima-

teriaalit (Käpylehto, 2015, 128-139.)  Toisaalta sama ongelma tulee ilmi Suomen 

nykymallista keskustellessa, sillä esimerkiksi Kallioniemi (2013) toteaa, että vä-

hemmistöuskontojen opettajien koulutus on usein vaatimaton (Kallioniemi, 2013, 

73). Opetusmateriaalit ovat tuottaneet haasteita niiden puuttumisen vuoksi, sillä 

integroitu malli ei ole käytössä valtakunnallisesti. Tämä haastaa opettajaa oppi-

materiaalien kehittäjänä ja ohjaa monipuolisten opetusvälineiden käyttöön. (Kä-

pylehto, 2015, 138-139.) 

 

Ubani (2018) on tutkinut integroitua katsomusaineen opetusta ja tuloksia esiteltiin 

kahdessa artikkelissa. Tutkimuksessa haastateltiin oppilaita luterilaisesta- ja or-

todoksisesta uskonnonopetuksesta sekä elämänkatsomustiedosta. Ensimmäi-

sessä artikkelissa, tarkasteltiin mikä saa oppilaat tuntemaan autenttisuutta integ-

roidussa opetuksessa. Oppilaat kokivat, että he pystyivät olemaan yhtä aitoja ja 

omia itsejään integroidussa ryhmässä, kuin omilla erillisillä tunneillaan. Tuli ilmi 

kuitenkin, että varsinkin ortodoksisen uskonnon sekä elämänkatsomustiedon op-

pilaat kokivat, että heidän mielipidettään kysyttiin harvemmin kuin omilla tunneil-
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laan. Tähän vaikutti ryhmän suuri koko verrattuna omiin pienempiin ryhmiin. Tun-

neilla luokan ilmapiiri oli hyvä ja oppilaat kokivat, että luokan ilmapiiri oli parantu-

nut. Oppilaat tunsivat toisensa valmiiksi muilta oppitunneilta tai muualta. Keskus-

teluun oppitunneilla ei vaikuttanut, oppilaiden itsearvioimana, oppilaiden erilaiset 

taustat ja he kokivat yleisesti, että heillä oli tarpeeksi tilaa taustastaan huolimatta 

ja he pystyivät olemaan aitoja omia itsejään oppitunneilla (Ubani, 2018, 175-178.)  

 

Korkeakoski ja Ubani (2018) tutkivat myös, mitä positiivisia puolia eri taustaiset 

oppilaat näkivät integroidussa opetuksessa. Tutkimuksessa tuli ilmi, että luterilai-

seen opetukseen osallistunut oppilas koki yhdistetyn opetuksen erittäin mielen-

kiintoiseksi, opettaja piti motivaation korkeana, integroitu opetus johti moniin mie-

lenkiintoisiin keskusteluihin sekä nosti mielenkiintoa miettiä eettisiä kysymyksiä. 

Tämä kyseinen oppilas koki yhdistetyn opetuksen enemmän merkitykselliseksi ja 

itsensä motivoituneemmaksi kuin perinteisesti jakautuneessa opetuksessa. Elä-

mänkatsomustiedon opetukseen osallistunut oppilas koki integroidun opetuksen 

merkittävämmäksi eettisten kysymysten opiskelun osalta kuin jakautuneessa 

opetuksessa. Tämä johtui siitä, että opetuksessa pääsi kuulemaan myös muiden 

näkökulmia moraalisista asioista. Ortodoksiseen opetukseen osallistunut oppilas 

koki, että integroitu opetus tukisi paremmin taitoja tulevaisuutta varten, kuten su-

vaitsevaisuuteen eri näkemyksiä kohtaan ja vuoropuhelutaitoja. Oppilas koki 

opetuksen tärkeäksi ja arvokkaaksi. Hän oli kiinnostunut kuulemaan muiden nä-

kökulmia eettisiin kysymyksiin ja koki tärkeäksi pohtia omaa mielipidettään laa-

jemmassa perspektiivissä. Oppilas opiskelisi mielellään jatkossakin samalla ta-

valla. Ubanin (2018) tutkimuksessa opetus toteutettiin kokeiluna. Tutkimuksessa 

opettajia oli kolme, mitä kaikki oppilaat pitivät hyvänä asiana. Omiin kysymyksiin 

sai nopeammin apua, kuin oli totuttu yhden opettajan kanssa. (Korkeakoski & 

Ubani, 2018, 56-61.) 

 

2.1.4 Vaihtoehtoinen malli 
 

Vaihtoehtoisella mallilla tarkoitan tässä tutkielmassa sitä, että katsomusaineiden 

opetukseen rakennettaisiin kokonaan uusi oppiaine (Kuvio 1). Esittelen tässä 

kappaleessa kaksi kandidaatin tutkielmassani esittelemääni uuden oppiaineen 

mallia. Nämä ovat Kallioniemen ”yleinen uskonto- ja katsomustieto” ja Pihlströmin 
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yhteisen katsomusaineen opetuksen mallin. Kallioniemen toteaa, että alan asian-

tuntijoiden mukaan uskonnon oppiaineella ei ole tulevaisuutta, ilman oppiainetta 

rikkovaa ja ylittävää luonnetta (Kallioniemi, 2007, 46). 

 

Kallioniemien (2013) mukaan nykyinen koulujärjestelmä ei ole kykenevä anta-

maan jokaiselle oppilaalle asianmukaista uskonnonopetusta, esimerkkinä hän 

käyttää Suomessa opetettavaa yleisislamia. Suomen muslimiväestö on kirjava, 

sillä maassa on sekä shiia- että sunnimuslimeja. Suomessa kuitenkin opetetaan 

yleisislamia ja Kallioniemen mukaan tätä ei voi pitää sopivana kaikille. Tämä 

sama ongelma tulee ilmi myös muissa uskontoyhdyskunnissa esimerkiksi orto-

doksiuskonnon ja Krishna-yhteisön uskonnonopetuksessa. Kallioniemi huomioi 

myös, että opetushallitus on vahvistanut 13 eri uskonnon opetussuunnitelman ja 

on kouluja, joissa opetetaan jopa kuutta eri uskontoa elämänkatsomustiedon li-

säksi. Kallioniemen mukaan opetus ei voi pirstaloitua enempää. On myös huomi-

oitava, että kaikille oppilaille tulisi tarjota yhtä laadukasta opetusta, mistä syystä 

tulisi perustaa vähemmistöuskontojen tutkimusvirkoja, jotta pystyttäisiin tarjoa-

maan laadukasta opetusta ja opetusmateriaaleja kaikille. Vähemmistöuskontojen 

opettajien koulutus on usein vaatimaton. Kallioniemi ei näe, että nykyinen malli 

palvelisi katsomusaineiden opetuksen yhteiskunnallisia tavoitteita tarkoituksen-

mukaisesti. Oppiaineen muokkaamistakaan hän ei näe riittävänä ja vertaa sitä 

seuraavasti: ”Sen kehittäminen on repeilevän verkon parsimista”. (Kallioniemi, 

2013, 73-74.)  

 

Pihlströmin (2013) mukaan Suomen nykyisessä mallissa on kolme ongelmakoh-

taa. Ensimmäisenä ongelmana hän näkee ”oman uskonnon” käsitteen ongelmal-

lisuuden, joka voidaan juridisesti avata, mutta todellisuudessa käsite on hyvin 

hankala. Perheiden tilanteet suhteessa omaan uskonnollisuuteen ovat hyvin eri-

laisia, sillä esimerkiksi kodeissa harvoin annetaan nykyään uskonnollista kasva-

tusta. Käsite jakaa uskonnolliset yhdyskunnat lokeroihin, mikä ei Pihlströmin mu-

kaan ainakaan edistä toiseutta ja toisten kunnioittamista. Toisena ongelmana hän 

mainitsee, että moraalikasvatus jää elämänkatsomustiedon oppiaineen vas-

tuulle. Etiikalla ei ole paikkaa opetussuunnitelmassa ja se yhdistetään uskonnol-

lisiin katsomuksiin, vaikka aidossa etiikassa Pihlströmin mukaan näin ei ole. Kol-
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mantena ongelmana hän näkee vaikeuden uskonnon ja muiden oppiaineiden vä-

lisissä suhteissa. Oppiaine jää oppilaalle vaikeasti motivoitavaksi touhuiluksi ver-

rattuna tiedollisiin ja taidollisiin aineisiin, siitä huolimatta, että se on oppilaan 

”omaa uskontoa”. Esimerkkinä hän mainitsee, että Raamatun kertomuksista op-

pilas ei erota historiallista kontekstia. Rooman valtakunta ja kriittinen Raamatun 

tutkimus eivät näy opetuksessa ennen yläkoulua. Oppilaalle saattaa syntyä myös 

ristiriitoja uskonnon ja eri oppiaineiden välillä, jos pohditaan esimerkiksi luonnon-

tieteitä ja ihmetekoja. (Pihlström, 2013, 84.) 

 

Kallioniemen ehdottama oppiaine olisi nimeltään yleinen uskonto- ja katsomus-

tieto, jossa sana yleinen viittaa yhteiseen oppiaineeseen. Hänen mukaansa ihmi-

set tarvitsevat laajempia ja perustavanlaatuisempia katsomuksellisia tietoja ja tai-

toja. Uuden oppiaineen kehittämisessä voitaisiin käyttää hyväksi Helsingin eu-

rooppalaisen koulun opetussuunnitelmaa, jossa on yhdistetty uskonnon ja elä-

mänkatsomustiedon tavoitteita. Ne on otettu opetussuunnitelmassa pedagogi-

sesti sekä yhteiskunnallisesti huomioon. Oppiaineen opetuksesta ei vapautettaisi 

ketään oppilaista ja sen kehittäminen vaatisi myös opettajien koulutusta, jotta se 

voitaisiin toteuttaa asianmukaisesti. Opetuksen toteuttaisivat nykyiset uskonnon- 

ja elämänkatsomustiedon opettajat, joille järjestettäisiin oppiainetta varten koulu-

tus. Tulevaisuudessa oppiaine rakentuisi uskontotieteen, käytännöllisen filoso-

fian ja kulttuurisenantropologian pohjalle, joka tulisi näkyä myös opettajankoulu-

tuksessa. (Kallioniemi, 2013, 75.) 

 

Pihlströmin mukaan yhteinen oppiaine kunnioittaisi kaikkien oppilaiden katso-

muksellisia taustoja. Hänen mukaansa nykyinen malli erottaa oppilaita, jotka uu-

den oppiaineen myötä yhdistettäisiin. Hänen ehdottamansa oppiaine sisältäisi 

etiikkaa, filosofiaa sekä uskontotietoa, mutta mitään virallista nimeä hän ei oppi-

aineelle antanut. Hänen ajatuksissaan oppiaine sisältäisi uskontotietoa ja laajaa 

tietämystä kristinuskon perinteisiin Suomen oloissa. Oppiaineen ääressä oppilaat 

oppisivat laajemmin maailman katsomuksia sekä pohtimaan yhdessä kaikkia op-

pilaita koskevia elämänkysymyksiä ja ongelmia. Opetuksen toteuttaisi Kallionie-

men mallin mukaisesti uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajat, mutta Pihl-

ström ei mainitse, kuinka oppiaine vaikuttaisi opettajienkoulutukseen. (Pihlström, 

2013, 84-85.) 
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Molemmat tutkijat pohtivat artikkeleissaan sitä, mitkä asiat ovat vaikuttaneet sii-

hen, että miksi nykyiseen malliin ei olla siirrytty. Pihlström toteaa, että jyrkkiä kan-

toja kantavat uskonnon- tai elämänkatsomustiedon opettajat eivät pitäisi tarkoi-

tuksenmukaisena uuden yhteisen oppiaineen tulemista kouluihin (Pihlström, 

2013, 85). Kallioniemi toteaa, että missään maassa, jossa on siirrytty yhteiseen 

katsomusaineen opetukseen, ei olla selvitty ilman yhteiskunnallista keskustelua. 

Uudistuksia on vastustettu uskonnollisten yhdyskuntien sekä sekularistien suun-

nalta, mutta opettajien ja viranomaisten suunnalta taas vähemmän. Kallioniemen 

mukaan uuden oppiaineen saaminen on toiveikas haaste, mutta ennakkoluuloja 

sekä vakiintuneita asenteita vastaan taistelu on turhauttavaa. Hän kuitenkin 

muistuttaa, että maissa, joissa on siirrytty uuteen oppiaineeseen, alussa olleet 

kiistat on saatu ratkaistua. (Kallioniemi, 2013, 75.)  

 

 

2.1.5 Katsomusaineiden opetus Euroopassa 
 

Uskontokasvatusta toteutetaan monilla eri malleilla ja järjestelyillä Euroopassa. 

Uskonnonopetus on aina ollut osa laajempaa yhteiskunnallista keskustelua sekä 

päätöksentekoa. Uskonnonopetuksen järjestämisen malleihin on vaikuttanut his-

toriallinen kehityskulku, aatteellinen ja poliittinen ilmapiiri sekä katsomuksellisen 

kentän rakenne. (Mikkola, 2017, 11.) Tomperi (2013) jakaa katsomus-, uskon-

non- ja etiikanopetuksen kolmeen pääratkaisuun: Kaikille yhteiseen eettiseen tai 

neutraaliin uskontotietoon, taustan mukaan eriytettyyn tunnukselliseen opetuk-

seen tai ratkaisua, jossa julkisessa koulussa ei ole lainkaan erillistä uskonnon 

opetusta (Tomperi, 2013, 64). Osassa Euroopan maissa uskonnonopetus on vain 

uskonnollisten yhdyskuntien vastuulla ja toisissa valtion vastuulla julkisessa kou-

lussa. Julkisissa koululaitoksissa osassa maissa opetus on oppilaille pakollista ja 

osassa vapaaehtoista. Opetuksen luonnekin vaihtelee uskontotieteeseen perus-

tavasta tunnukselliseen, tiettyyn uskontoon perustuvaan uskontokasvatukseen. 

(Mikkola, 2017, 11.) Tomperi (2013) kuitenkin toteaa, että tarkemmin katsottuna 

edes Euroopasta ei löydy kahta täysin samanlaisia ratkaisua (Tomperi, 2013, 64).  
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Muissa Pohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta järjestetään uskonnonopetus 

kaikille oppilaille yhteisenä opetuksena. Uskonnonopetus kuitenkin järjestetään 

kaikissa Pohjoismaissa pakollisena oppiaineena, joka on määritykseltään ei-tun-

nuksellista. Painotukset kuitenkin vaihtelevat maittain. Kristinusko painottuu var-

sinkin Tanskan, Islannin ja Norjan opetussuunnitelmissa, kun taas Ruotsissa pai-

nopiste nojautuu selvemmin yleisen uskontotieteen suuntaan. (Mikkola, 2017, 

11-12.) Ruotsissa yhteisen oppiaineen malliin siirryttiin jo 1960-luvulla, kun siellä 

siirryttiin paikallisen peruskoulujärjestelmään (Grundskola) (Alberts, 2007, 219-

221). Ruotsin mallina toimii yhteinen uskontotieto-oppiaine (Religionskunskap). 

Tanskassa oppiaineessa (Christendom) painotetaan kristillistä kulttuuriperintöä, 

mutta aine katsotaan tunnustuksettomaksi. Oppiaineesta on myös mahdollisuus 

saada vapautus anomuksella. Pohjoismaiden lisäksi muun muassa Isossa-Bri-

tanniassa järjestetään yhteistä tunnuksetonta opetusta (religious education).  

(Tomperi, 2013, 65-69.). Luxemburgissa siirryttiin myös yhteiseen tunnuksetto-

maan oppiaineeseen (Life and society classes) vuonna 2017 (National secular 

society, 2017). Albertsin (2019) mukaan jossain Euroopan maissa, joissa on siir-

rytty muun muassa omaan oppiaineeseen ei olla päästy täysin eroon alkuperäi-

sistä tunnustuksellisista juurista. Tällaisia malleja on muun muassa Norjan ja Iso-

Britannian mallit, jotka eivät ole päässeet lähtökohtaisesti maalliseen lähestymis-

tapaan katsomusaineiden opetuksessa. (Alberts, 2019, 68.)  

 

Norjassa sen sijaan yhteinen oppiaine sai alkunsa vuonna 1997 (Tomperi, 2013, 

69). Norjan mallissa korostui aluksi kristinuskon kulttuuriperintö tunnuksetto-

masta lähtökohdasta. Malli ei saanut sisältää uskonnonharjoitusta. Opetuksessa 

tuli tarkastella yksittäisiä uskontoja objektiivisesti, kriittisesti ja moniarvoisesti. 

Norjan malli on saanut kuitenkin kritiikkiä YK:n ihmisoikeus komitealta vuonna 

2004 ja Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimessa vuonna 2007. Norja kuitenkin 

jatkoi integroitua mallia, jonka järjestämistä se muutti ihmisoikeuskonfliktien jäl-

keen. (Alberts, 2019, 68.) Oppiainetta uudistettiin vuonna 2008 uskontoa- ja elä-

mänkatsomustietoa sekä filosofiaa sisältäväksi katsomusaineeksi (Religion, 

livssyn oh etikk) (Tomperi, 2013, 69). 

 

Ruotsissa siirryttiin yhteiseen uskonnonopetuksen malliin vuonna 1962. Opetuk-

seen on alusta pitäen osallistuneet lähes kaikki oppilaat, muutamia poikkeuksia 
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lukuunottamatta. Vuodesta 1994 lähtien oppiaineesta tuli pakollinen kaikille ja 

opetuksesta ei ollut mahdollisuutta anoa vapautusta esimerkiksi sillä perusteella, 

että uskonnollinen yhdyskunta ottaa vastuun uskonnon opetuksesta. Vuonna 

1994 opetuksen tavoitteetkin muutettiin ja oppiaineessa alettiin painottaa muun 

muassa muiden kunnioittamista, suvaitsevaisuutta ja solidaarisuutta uskontoja 

sekä katsomuksia kohtaan. Ruotsin mallin tavoitteena on Albertsin (2007) mu-

kaan, kehittää yksilön elämänkatsomusta eri uskonnollisista ja uskonnottomista 

perinteistä tullakseen vastuulliseksi demokraattisen vallan kansalaiseksi. Tavoit-

teissa korostetaan tietoisuutta ja ymmärrystä eri uskonnoista. (Alberts, 2007, 

225-226.) Oppiaineen uudistamistarpeista puhutaan Ruotsissa kuitenkin jatku-

vasti (Tomperi, 2013, 65). 

 

Muualla Euroopassa opetuksen järjestämisen kenttä monipuolistuu entisestään. 

Bulgariassa, Hollannissa, Latviassa, Makedoniassa, Sloveniassa, Tšekissä, ja 

Virossa ensisijaisena oppiaineena toimii etiikka. Tämän lisäksi näissä maissa on 

mahdollisesti valinnaisina oppiaineina uskontotietoa tai oman uskonnonopetusta, 

jota voi anoa erikseen. Näihin valinnaisiin opintoihin on kuitenkin tietyt oppilasra-

jat, jotta opetusta järjestetään esimerkiksi Tšekissä vaadittu oppilasmäärä on 7 

oppilasta ja Virossa 15 oppilasta. Italiassa, Espanjassa, Bosnia ja Herzegovi-

nassa sekä Kroatiassa oppilailla on oikeus tunnukselliseen uskonnonopetuk-

seen, joka on vapaaehtoinen valinnainen tai ylimääräinen oppiaine, jossa osal-

listumisesta saa päättää itse 14-vuotiaana. Tätä ennen huoltajat päättävät oppi-

laan osallistumisesta. Varsinkin Italiassa (90% osallistuu katoliseen opetukseen), 

Espanjassa (75%) ja Kroatiassa (80% osallistuu katolliseen opetukseen) osallis-

tujamäärät ovat suuria. Italia on ainoa näistä valtioista, joka ei tarjoa vaihtoeh-

toista oppiainetta uskonnon tilalle, kun yleensä vaihtoehtona muissa maissa tar-

jotaan etiikkaa. Osassa näistä maista opetusta järjestetään useammille uskonto-

kunnille, tiettyjen oppilasmäärien tullessa voimaan. Opetuksen voi järjestää us-

konnollinen yhteiskunta, mutta usein valtio maksaa osan palkkioista. (Tomperi, 

2013, 69.) 

 

Belgiassa, Itävallassa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Slovakiassa, Unkarissa 

ja Suomessa järjestetään tunnuksellista tai niin sanottua oman uskonnonope-
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tusta ensisijaisesti enemmistöuskonnon mukaisesti. Muille uskonnollisille yhdys-

kunnille opetusta järjestetään tiettyjen ehtojen tullessa voimaan. (Tomperi, 2013, 

69.) Suomessa ehtona on oppilasmäärä, joka on kolme oppilasta. Lisäksi oppi-

laiden huoltajien tulee pyytää asianomaista uskonnonopetusta sekä tälle opetuk-

selle tulee olla opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelmat. Vaihtoehtoi-

sena oppiaineena toimii joissakin maissa etiikka tai muu vastaava oppiaine (Tom-

peri, 2013, 69). Esimerkiksi Suomessa oppiaineena toimii elämänkatsomustieto. 

Irlannissa, Kreikassa, Kyproksella, Liettuassa, Maltalla, Pohjois-Irlannissa ja Ro-

maniassa opetus on tunnuksellista tai niin sanottua oman uskonnonopetusta 

enemmistöuskonnon mukaan tai vaihtoehtoisena oppiaineena toimii esimerkiksi 

etiikka, mutta oppiaineesta voi anoa vapautusta. (Tomperi, 2013, 69.) 

 

Ranskassa valtion kouluissa ei järjestetä uskonnonopetusta ollenkaan, vaan etii-

kan ja moraalin opetusta annetaan muiden aineiden opetuksen yhteydessä 

(Tomperi, 2013, 69). Uskonnonopetus poistettiin koulusta jo vuonna 1882 asete-

tulla lailla, jonka taustalla vaikutti valtion ja uskonnon ero. Lain taustalla on ajatus 

siitä, että uskonto on yksityisasia. (Kallioniemi, 2009, 408-409.) Ranskassa on 

noudatettu sekularismin eli valtion tunnustuksettomuuden periaatetta, jonka takia 

julkisen koulun opetussuunnitelmaan ei kuulu uskonnonopetusta. Periaatteena 

kuitenkin on, että viikkoon tulee jättää kouluopetuksesta vapaa aika, jolloin us-

konnolliset yhdyskunnat voivat järjestää uskonnonopetusta sitä toivoville. Uskon-

nonopetusta ei saa kuitenkaan toteuttaa koulun tiloissa. Uskontoja käsitellään 

mahdollisesti muissa oppiaineissa kuten historiassa, filosofiassa ja yhteiskunta-

opissa. (Tomperi, 2013, 64-69.)  

 

 

2.2 Katsomusaineiden opetuksen historia 

 

Tarkastelin kandidaatin tutkielmassani Suomen katsomusaineiden historiaa. Tut-

kimuskysymykseni oli ”Millä tavalla katsomusaineiden opetus on Suomessa jär-

jestetty vuoden 1921 oppivelvollisuudesta lähtien”. Käytin hyödykseni suoma-

laista kirjallisuutta sekä kandidaatin tutkielmassani (Machreich, 2020) ilmi tulleita 

vastauksia myös tässä pro gradu-tutkielmassa. Jaoin kandidaatin tutkielmassani 
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historian neljään ajanjaksoon, jotka olivat oppivelvollisuuslaki ja uskonnonva-

pauslaki vuosina 1921-22, peruskoulu-uudistus, elämänkatsomustieto – 1985 ja 

uudistettu uskonnonvapauslaki vuonna 2003. Nämä neljä ajankohtaa tuloksissa 

todettiin isoiksi käänteiksi Suomen katsomusaineiden opetuksen historiassa.  

 

2.2.1 Oppivelvollisuuslaki 1921 
 

Suomessa oppivelvollisuuslaki tuli voimaan vuonna 1921, mikä vaikutti suuresti 

kirkon rooliin koulutuksessa ja kasvatuksessa (Ubani, 2013, 56). Oppivelvollisuus 

oli kuitenkin ollut puheenaiheena jo aikaisemmin, sillä Uno Cygnaeus ehdotti kan-

sakoulua yleiseksi pohjakouluksi jo 1860-luvulla toimiessaan kansakoulun ylitar-

kistajan virassa. Silloin kaikki eivät tukeneet tätä ideaa, joten Cygnaeuksen toive 

ei toteutunut. Oppivelvollisuuslakiehdotus oli tullut eduskunnalle jo 1910-luvulla, 

mutta asia saatiin vahvistettua vasta vuonna 1921 erimielisyyksien takia. Samoi-

hin aikoihin eduskunnassa muun muassa sosiaalidemokraatit vastustivat pakol-

lista uskonnonopetusta kouluissa. Oppivelvollisuuslain tultua voimaan vuonna 

1921, Suomen ensimmäinen varsinainen opetussuunnitelma tuli voimaan 

vuonna 1925 (Saine, 2000, 66.) 

 

Vuonna 1921 uskonnonoppiaineen lisäksi opetettiin siveysoppia, jonka opetuk-

seen osallistui eri uskontokuntiin kuuluvia oppilaita. Siveysopin tehtävänä oli 

opettaa siveellisiä käsitteitä, jotka tulivat ilmi kaikkien oppilaiden maailmanku-

vassa. Tämä katsottiin auttavan oppilaita ymmärtämään toisiaan paremmin. 

Vuonna 1922 Suomessa tuli voimaan uskonnonvapauslaki (Ubani, 2013, 57). Us-

konnonvapauslaissa ei erikseen mainittu uskonnonopetuksen luonnetta, mutta 

laki määritteli, että uskonnonopetus ei saa olla ristiriidassa oppilaan uskonnolli-

sen näkemyksen kanssa. Vuonna 1923 siveysopin oppiaineesta tehtiin pakollista 

pelkästään uskonnonopetuksesta vapautuneille oppilaille. Oppiaineeseen liitet-

tiin myöhemmin myös uskontohistoria (Saine, 2000, 65-74.) 

 

Vuonna 1923 asetettu kansakoululaki määritteli, miten uskonnonopetus tulisi 

kouluissa järjestää. Laissa määriteltiin, että koulu on velvollinen opettamaan 

enemmistöön kuuluvaa tunnustuksen mukaista uskontoa, eli evankelisluterilaista 
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uskonnonopetusta. Vähemmistöön kuuluville oppilaille tuli tarjota oman uskon-

non uskonnonopetusta, jos tietyt ehdot täyttyivät (Saine, 2000, 83.) Kansakoulu-

lain mukaan opetuksen järjestäjä oli velvollinen järjestämään oppilaan omaa kat-

somusopetustaan, jos samassa koulussa oli vähintään 20 samaan uskontoyh-

dyskuntaan kuuluvaa oppilasta ja huoltajat olivat pyytäneet opetuksen järjestä-

mistä (Jamisto, 2007, 32).  

 

Uskontokuntiin kuulumattomille taas opetettiin uskontojen historiaa ja siveysop-

pia. Uskonto historian ja siveysopin oppiainetta kuvailtiin oppiaineena muun mu-

assa seuraavanlaisesti ”Oppiaineen tulisi olla uskonnollisesti puolueetonta, sen 

oli vedottava välittömään siveelliseen tietoisuuteen sekä vanhempien suostu-

muksella siveysopetus saattoi liikkua uskonnollisella taustalla”. Oppiaineessa tuli 

muun muassa tutustua laajasti eri uskontoihin, elämänkatsomuksiin ja uskonnol-

lisiin ilmiöihin (Saine, 2000, 73-83.) Uskonnonvapauslaista ja valtion määräydyt-

tyä uskonnollisesti neutraaliksi vuonna 1919 huolimatta koulujen aamuhartaudet 

olivat kaikille pakollisia vuoteen 1937 asti. Näihin tilaisuuksiin siis joutui osallistu-

maan myös kirkkoon kuulumattomat oppilaat, kunnes siitä vuonna 1937 luvan 

kanssa vapautui. (Ubani, 2013, 57.) 

 

Jamisto (2007) toteaa, että vaikka vähemmistöuskontoihin kuuluvilla oppilailla oli 

oikeus oman uskonnonopetukseen ehtojen täytyttyä, niin 1900-luvun keskeisiä 

haasteita oli saada minimimäärät täytettyä. Tämä tarkoitti sitä, että vähemmistö-

uskonnonopetusta järjestettiin pääosin vain ortodokseille. Juutalaiset oppilaat 

saivat myös omaa uskonnonopetusta Helsingissä, sillä siellä on toiminut Juuta-

lainen koulu vuodesta 1918. (Jamisto, 2007, 33.) Siveysoppia ja uskontojen his-

toriaa saatettiin kuitenkin opettaa jopa silloinkin, jos ryhmässä oli vain yksi oppilas 

(Kähkönen, 1976, 99-101). On huomattavissa suuria eroja siveysopin ja uskon-

tojen historian opetuksen ja vähemmistöuskontojen opetuksen kriteerien välillä. 

Vaaditut rajat kuitenkin laskivat vuosien aikana. Vuonna 1939 voimaan tullessa 

oppikoululaissa määriteltiin, että opetuksen järjestäjän olisi velvollinen järjestä-

mään opetusta 12 oppilaan kohdalla, mutta se ehdittiin kumota ennen voimaan 

tuloaan vuonna 1948 (Kähkönen, 1976, 99-101). Kansakoululain myötä vuonna 

1957 vähemmistöuskontojen minimimäärä laskettiin kahdeksaan oppilaaseen eri 

tahojen painostuksen ansiosta (Jamisto, 2007, 33).  
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2.2.2 Peruskoulu-uudistus 
 

Suomessa siirryttiin peruskoulujärjestelmään vuonna 1970, kun peruskoululaki 

tuli voimaan. Tämä muutos ei kuitenkaan tapahtunut kerralla, vaan järjestelmään 

siirryttiin vaiheittain vuosina 1972-1977. (Saine, 2000, 126.) Uudistuksen myötä 

uskonnonopetus nousi puheenaiheeksi, puheenvuoroja oli sekä puolesta että 

vastaan (Kähkönen, 1976, 182). 1970-luvulla käydyssä keskustelussa nostettiin 

myös vaihtoehdoksi, että siirryttäisiin tunnuksellisesta uskonnonopetuksesta kai-

kille yhteiseen oppiaineeseen (Jamisto, 2007, 35). Eduskunnassa oli kuitenkin 

selvä päätös peruskoulun uskonnonopetuksen osalta. Eduskunnan mukaan op-

piaineen rooli opetuksessa oli perusteltavissa ja se olisi tunnuksellista. Uskonnon 

oppiaineen tuntimäärä kuitenkin pieneni huomattavasti kouluhallituksen vuonna 

1970 antaman tuntimääräjaon jälkeen, sillä katsomusaineiden oppiaineiden vä-

hennys oli miltei 8% (7,88), kun muissa aineissa lasku oli 0,85%. (Kähkönen, 

1976, 220-221.) Peruskoulu-uudistuksen myötä aamuhartaus muutettiin päivän-

avaukseksi. Päivänavauksen, aamuhartauden tapaan, tuli liittyä positiivisella ta-

valla uskonnolliseen sekä eettiseen kasvatukseen ja olla sisällöltään samanlai-

nen. Jokaisen oppilaan tuli osallistua päivänavaukseen, mutta tapahtuma ei saa-

nut mennä ristiin oppilaan uskonnollisen taustan kanssa, sillä tällaisessa tapauk-

sessa se rikkoisi uskonnonvapauden toteutumista. Tällaisissa tilanteissa oppi-

laan vanhemmat pystyivät pyytämään, että oppilas ei osallistu tilaisuuteen. 

(Saine, 2000, 138-140.) Opettajien oikeuteen opettaa uskontoa tehtiin myös 

muutoksia, sillä vuodesta 1973 lähtien uskontoa pystyi poikkeusluvalla opettaa 

myös kirkkoon kuulumaton henkilö (Ubani, 2013, 64).  

 

Suomen peruskoulun synnyn aikoihin, 1960-luvulla, myös muualla maailmassa 

tehtiin muutoksia katsomusaineiden opetukseen. Ruotsissa siirryttiin paikallisen 

peruskoulu-uudistuksen ohella yhteiseen objektiiviseen uskonnonopetukseen 

vuonna 1969 (Räsänen, 2006, 23). Tämä vaikutti myös muutoksen paineisiin 

Suomessa (Ubani, 2013,62). Vaikkakin peruskoulu-uudistuksessa keskusteltiin 

Suomessa paljon erilaisista uskonnonopetuksen järjestelyistä, niin maassa pää-

dyttiin siihen ratkaisuun, että opetus olisi tunnuksellista ja enemmistön tunnus-



 

21 
 

tuksen mukaista. Tämän lisäksi uudistus ei muuttanut huomattavasti vähemmis-

töuskonto ryhmien opetusta. Opetuksen järjestämiseen vaadittava oppilasmäärä 

pudotettiin vanhempien toiveesta viiteen oppilaaseen. Vähemmistöuskonnot oli-

vat siis periaatteessa tasa-arvoisessa asemassa samalla tavalla kuin vuoden 

1923 kansakoululaissa oli määritelty. (Jamisto, 2007, 36.) 

 

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa tapahtui muutoksia jo vuonna 1965, kun 

se sai epävirallisen hyväksynnän omalle opetussuunnitelmalleen. Tämä oli voi-

massa vain hetken ennen uudistusta, mutta vuonna 1967 opetussuunnitelma ko-

mitea antoi ortodoksiselle uskonnonopetukselle ensimmäisen väliaikaisen ope-

tussuunnitelman. (Saine, 2000, 134.) Peruskoulu-uudistus nosti ortodoksisen us-

konnonopetuksen asemaa kouluissa ja paransi opetuksen laatua opetussuunni-

telman ja materiaalinen ansiosta (Jamisto, 2007, 36). Ortodoksinen uskonnon-

opetus oli myös tunnuksellista, sillä se koettiin tärkeäksi identiteetin sekä vähem-

mistökirkon aseman vuoksi (Saine, 2000, 136). 

 

Ensimmäisessä peruskoulun opetussuunnitelmassa uskonnonopetuksen tavoit-

teet erotettiin selkeästi kirkon kasteopetuksesta ja opetuksesta haluttiin muodos-

taa enemmän yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi (Jamisto, 2007, 35). Vuonna 

1970 peruskoulun opetussuunnitelmakomitea määritteli evankelisluterilaisen us-

konnon opetuksen tavoitteet. Oppiaineen tuli edistää oppilaan uskonnollista, eet-

tistä ja sosiaalista kehitystä, jonka kautta sen tulisi palvella oppilaan persoonal-

lista kypsymistä. Sisällöllisiksi tavoitteiksi mainittiin muun muassa perehtyminen 

kristilliseen perinteeseen, tutustuminen muihin kristillisiin kirkkoihin sekä yhteis-

kunnallisten eettisten ongelmien huomaaminen ja niihin ratkaisujen etsiminen. 

Opetuksessa opettajan tuli huomioida oppilaiden erilaisuus ja persoonallisuus, eli 

opettaja ei voinut odottaa kaikilta oppilailta samanlaisia ajattelutapoja. Sisällölli-

sissä tavoitteissa mainittiin lisäksi myös ei-kristilliset uskonnot: ”Tärkeimpiä ei-

kristillisiä uskontoja on pyrittävä käsittelemään myönteisessä hengessä”. (Saine, 

2000, 132.) 

 

Uskontojen historiaa ja siveysoppia opetettiin oppilaille, jotka eivät kuuluneet kirk-

koon tai joiden vanhemmat olivat pyytäneet erikseen pois enemmistön uskon-
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nonopetuksesta myös peruskoulu uudistuksen jälkeen. Uskontohistorian tavoit-

teena oli esimerkiksi, että oppilas tutustuu omaan kulttuuriseen ympäristöön, sen 

uskonnollisiin tapoihin ja ymmärtää uskonnollisia vakaumuksia sekä maailman-

katsomuksia. Oppilasta tulee ohjata arvostamaan henkistä siveysperintöä ja ym-

märtää, mikä on uskonnon rooli siinä. Siveysopin tavoitteena muun muassa oli 

perehdyttää oppilaita yhteiskunnan sääntöihin, antaa oppilaille tietoa ihmisoi-

keuksista ja pohtimaan, miten yksilön tai yhteisön eettisiä ongelmia pystyttäisiin 

ratkaisemaan eri uskontojen piirissä. (Saine, 2000, 136.)  

 

2.2.3 Elämänkatsomustieto uutena oppiaineena 
 

Vuonna 1985 elämänkatsomustieto tuli uskontohistorian ja siveysopin oppiai-

neen tilalle kouluissa. Tämä johtui siitä, että aiempaa oppiainetta oli pidetty liian 

uskonnollisena ja siitä oli tehty valituksia esimerkiksi YK:n ihmisoikeuskomitealle 

Vapaa-ajattelijain liiton toimesta. Kouluhallitus määritti, että opetuksenjärjestäjän 

tuli järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos koulussa oli vähintään kolme 

kirkkoon kuulumatonta oppilasta. Vuonna 1985 oppiaineen oma opetussuunni-

telma sisältyi opetussuunnitelmaan perusteisiin ja opettajankoulutukseen raken-

nettiin elämänkatsomustiedon sivuaineopinnot. (Saine, 2000, 185-187.) Muu-

tosta tuli myös vähemmistöuskontojen opetukseen, sillä myös niiden opetuksen 

toteuttamiseen riitti vuodesta 1985 lähtien kolme oppilasta (Ubani, 2013, 65-66). 

Kolmen oppilaan vaatimusmäärä on voimassa vielä edelleenkin.  

 

Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa oppiaineen tavoitteiksi määriteltiin 

muun muassa, että opetuksen tuli tukea oppilaan oman elämänkatsomuksen tut-

kimista, oppilaan tulisi ymmärtää eri katsomuksellisia näkökulmia sekä oppilaan 

tulisi tutustua Euroopan ja muun maailman kulttuuriperinteisiin. Näiden tavoittei-

den tehtävänä on, että oppilaalle muodostuisi monipuolinen katsomuksellinen 

yleissivistys. Oppiaineen keskeisiksi sisällöiksi asetettiin moraali ja ihmissuhteet, 

kansalaisetiikka ja yhteiskunta suhde. (Saine, 2000, 187.) 

 

2.2.4 Uskonnonvapauslaki 2003 
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Ubanin (2013) mukaan 2000-luvun alussa keskustelu katsomusaineista perustui 

kolmeen teemaan, jotka liittyivät koulun uskonnonopetuksen oikeutukseen, tun-

nuksellisuuden luonteeseen sekä yleiseen katsomusopetukseen. Tämän lisäksi 

Suomi oli monikulttuurisemmaksi ja monikulttuurisuuden nostamia haasteita alet-

tiin pohtia. Vuonna 2003 Suomeen tuli uusi uskonnonvapauslaki, joka vaikutti 

myös perusopetuslain muuttumiseen. Vuonna 2004 opetussuunnitelman perus-

teisiin tuli muutos, jonka perusteella ei enää käytetty käsitettä tunnustuksellinen 

uskonnonopetus ja opettajilta ei enää edellytetty kuulumista kirkkokuntaan. Peri-

aatteessa opettaja pystyi toimimaan tätäkin ennen uskonnonopettajana ilman 

kirkkoon kuulumista, mutta vain erityisluvalla. Pelkkä koulutus riitti aineen ope-

tukseen ja sääntö kattoi sekä evankelisluterilaisen ja vähemmistöuskontojen us-

konnon opetuksen. Tunnustuksellisen termin poistuessa opetussuunnitelmasta 

siirryttiin ”oman uskonnon opetukseen”, joka määräytyy oppilaan oman uskon-

nollisen yhdyskunnan mukaan. (Ubani, 2013, 69-71.)  

 

Uudessa perusopetuslaissa avattiin katsomusaineiden määritelmiä, jotka Ubani 

(2013) on jakanut eri kysymyksiin. Enemmistöön kuuluville oppilaille, eli luterilai-

seen kirkkoon kuuluvien oppilaiden opetukseen ei tullut muutoksia lain myötä. 

Enemmistöön kuuluvat tulisivat jatkossakin osallistumaan yksinomaan enemmis-

tön uskonnonopetukseen. Vähemmistöuskontojen uskonnonopetukseen osallis-

tuvien oppilaiden opetuksen järjestämiseen tuli kuitenkin muutoksia. Uudessa pe-

rusopetuslaissa riitti, että kunnassa kolmen oppilaan huoltajien pyytäessä ope-

tuksen järjestämistä kunta on velvollinen toteuttamaan opetusta. Muutoksena tuli 

se, että kiintiö on kuntakohtainen eikä enää koulukohtainen. Vähemmistöuskon-

tojen opetus vaati uuden lain mukaan sitä, että uskontokunta on rekisteröity ja 

sille on tehtävä oma opetussuunnitelma. Tilanteissa, joissa ei opetusta ei järjes-

tetä, voi oppilas osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen tai opetus järjes-

tetään muualla. Esimerkiksi Jehovan todistajille uskonnollinen yhdyskunta järjes-

tää opetuksen. Viimeiseksi kysymykseksi Ubani (2013) nostaa juhlat ja tapahtu-

mat. Uuden lain mukaan todettiin, että juhlissa voidaan esimerkiksi laulaa virsiä, 

mutta niiden laulaminen ei ole pakollista. Virsien laulaminen juhlissa on hyväk-

syttyä, sillä ne ovat osa suomalaista kulttuuria. Koulu voi myös järjestää uskon-

nollisia tapahtumia, kuten esimerkiksi vierailut joulu- tai pääsiäiskirkoissa, mutta 
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oppilaita ei voi pakottaa osallistumaan niihin. Uskonnonvapauslain mukaan oppi-

laita ei voi pakottaa osallistumaan, vaan oppilaan huoltajat päättävät oppilaan 

osallistumisesta. (Ubani, 2013, 71-73.)  

 

2.3 Uskonnot, uskonnon ainevalinnat ja ulkomaalaistaustaiset 

Suomessa ja Helsingissä 

 

Suomessa on nykypäivänä useita uskonnollisia ja katsomuksellisia yhdyskuntia. 

Uskonnollinen ja katsomuksellinen ympäristö on muuttunut varsinkin 2000-luvun 

aikana. Suomessa on ollut ennen itsenäisyyttä tataarien ja juutalaisten yhteisöjä. 

Muslimitaustaisten, erilaisten kristillistaustaisten ja muiden uskontojen taustaiset 

maahanmuuttajat ovat monipuolistaneet ja vaikuttaneet uskonnolliseen ja katso-

mukselliseen ympäristöömme. (Rantakari, 5, 2017.) Tämä näkyy myös koulu-

maailmassa, sillä Suomessa opetetaan nykypäivänä useampaa uskontoa.  Lute-

rilaisella, ortodoksisella, katolisella, islamilla, adventistisella, bahailla, buddhalai-

sella, helluntaisella, Krishna-uskonnon ja juutalaisuudella uskonnonopetuksella 

on omat sisältötavoitteet Opetussuunnitelman perusteissa 2014. (e-perusteet, 

2014.) 

 

Taulukko 1 Väestö 31.12 muuttujina uskontokunta ja vuosi (Tilastokeskus, 2019) 

 

 

Uskontokuntiin kuuluvat vuonna 2019 

Uskontokunta Yhteensä 

Suomen evankelisluterilainen kirkko 3 796 918 

Uskontokuntiin kuulumattomat 1 574 392 

Ortodoksiset kirkot 60 567 

Jehovan todistajat 17 083 

Islam 16 674 

Katolinen kirkko 14 224 

Buddhalaisuus 1 792 

Juutalaisuus 1 101 

Hindulaisuus 367 
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Kuvio 2 Väestö 31.12 muuttujina uskontokunta ja vuosi (Tilastokeskus, 2019) 
 

Taulukosta 1. ja kuviosta 2. löytyy tilastokeskuksen tiedot eri uskontokuntiin kuu-

lumisesta vuodelta 2019. Suomessa enemmistö väestöstä kuuluu evankelislute-

rilaiseen kirkkoon, johon kuuluu lähes neljä miljoonaa (3 796 918) ihmistä. Suo-

men väkiluvun ollessa lokakuussa 2020 hieman yli 5,5 miljoonaa (5 535 578) (Ti-

lastokeskus, 2020) evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus on noin 70 

prosenttia (Tilastokeskus, 2019). Suomessa luterilaiseen kirkkoon kuuluvat hen-

kilöt ovat siis selvä enemmistö verrattaessa uskontokuntiin kuulumattomiin sekä 

vähemmistöuskontojen edustajiin. Suomessa uskontokuntiin kuulumattomia oli 

vuonna 2019 noin 1,6 miljoonaa (1 574 392), mikä vastasi 28 prosenttia väes-

töstä (Tilastokeskus, 2019). Evankelisluterilaisen-luterilaisen kirkon jäsenten 

osuus ja sitoutuminen kristilliseen oppiin on kuitenkin vähentynyt vuosien ajan 

tasaisesti. Vaikka Suomessa moni kuuluu johonkin uskontokuntaan, niin Ketolan 

mukaan Suomalaisten uskonnollisuus vaikuttaa hyvin maltilliselta. Suomessa 8 

prosenttia piti itseään hyvin uskonnollisena ja 31 prosenttia jokseenkin uskonnol-

lisena, mikä Ketolan tutkimuksessa jäi kauas aineiston muista maista. (Ketola, 

2011, 8-11.)  

 

Vähemmistöuskontoihin kuuluvien ja uskontokuntiin kuulumattomien henkilöiden 

lukumäärä on kasvanut samaan aikaan, kun evankelisluterilaiseen kirkkoon kuu-

luvien lukumäärä on laskenut. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi vuonna 

2000 buddhalaisia oli 26, ortodoksiseen kirkkoon kuuluvia 56 807, kirkkoon kuu-

lumattomia 659 979 ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului noin 4,4 miljoonaa 
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henkilöä (4 409 576). (Tilastokeskus, 2019.) Verrattaessa taulukossa 1 ilmi tullei-

siin lukuihin ero on selkeä. Vielä 1990-luvulla Suomessa asui noin 1000 musli-

mia, mutta nykyään muslimien määrä on kasvanut huomattavasti. Arvion mukaan 

Suomessa asuu noin 65 000 – 70 000 muslimia, vaikkakin rekisteröityihin uskon-

nollisiin yhdyskuntiin kuuluvia oli huomattavasta paljon vähemmän. (Pauha, On-

niselkä & Bahmanpour, 2017, 105.) Taulukosta 1 tämä tulee selkeästi esille, sillä 

rekisteröityjä muslimeja vuonna 2019 oli vain 16 674.  

 

Muutoksia näkyy myös opetushallituksen tilaistoista (taulukko 2 & 3), jossa tar-

kistellaan katsomusaineiden ainevalintoja vuosilta 2010-2018. Huomioitavaa ti-

lastoissa on se, että islam lukeutuu muihin uskontoihin vuoden 2010 tilastoissa. 

Siitä syystä islamiin osallistuvien oppilaiden määrä ei ole esillä vuoden 2010 ti-

lastoissa. Koko Suomen mittakaavassa oppilaiden osallistumisen evankelislute-

rilaisen uskonnon opetukseen on laskenut kahdeksan vuoden aikana vuosi-

luokilla 1-6 noin 7% ja vuosiluokilla 7-9. noin 4%. Elämänkatsomustiedon opetuk-

sen oppilaiden prosentuaalinen määrä on noussut luokilla 1-6. noin 5.5% ja 7-9. 

luokilla noin 3%. Oppilasmäärät elämänkatsomustiedon ovat melkein kolminker-

taistuneet vuodesta 2010 (11 109) vuoteen 2018 (31 524) 1-6. luokilla.  

 

Islamin opetukseen osallistuvien oppilaiden määrä on kasvanut myös tasaisesti 

kuuden vuoden aikana, jolta mittaustilastoa löytyy. 1-6. luokilla 2012 islamin ope-

tukseen osallistui 1,5% oppilaista ja vuonna 2018 2,5%. Oppilasmäärät ovat mil-

tei kaksinkertaistuneet, sillä vuonna 2012 opetukseen osallistui 5297 oppilasta ja 

2018 9 402 oppilasta. 7-9. luokilla 2012 oppilaiden prosentuaalinen määrä oli 

sama 1,5% ja vuonna 2018 2,2% oppilaista. Ortodoksisen opetuksen valinneiden 

määrä on pysynyt prosentuaalisesti samana, mutta oppilasmäärät ovat hiukan 

nousseet. Muiden uskontojen opetukseen osallistuvien määrä on alakoulussa ja 

yläkoulussa noussut hiukan ja prosentuaalinen määrä on noin 0,5% oppilaista. 
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Taulukko 2 1-6. Luokilla katsomusaineita opiskelleet Suomessa (Opetushallitus, 2019) 

 

Taulukko 3 7-9. luokilla katsomusaineita opiskelleet Suomessa (Opetushallitus 2019) 

 

 

Helsingin tilastoissa (Taulukko 4 & 5) prosentuaaliset määrät eroavat selkeästi 

koko Suomen tilastoissa. Evankelisluterilaiseen opetukseen osallistuvien oppilai-

den prosentuaalinen määrä on selkeästi pienempi verrattuna koko Suomen tilas-

toihin ja siihen osallistuminen on laskenut kahdeksan mittausvuoden aikana huo-

mattavasti. Vuonna 2010 evankelisluterilaiseen opetukseen osallistui 74,8% op-

pilaista, kun taas vuonna 2018 luku oli vain 60,8%. Prosentuaalinen lasku on siis 

14% kahdeksan vuoden aikana. Huomioitavaa kuitenkin on se, että oppilasmää-

rät ovat pysyneet samalla tasolla ja oppilas määrä on noussut noin 100 oppilaalla. 

7-9. luokalla oppilasmäärä on laskenut prosentuaalisesti noin 10,5% ja oppilaiden 

määrä on laskenut noin 1700 oppilaalla.  

 

Elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuvien oppilaiden määrä on noussut 1-

6. luokalla noin 10% ja oppilasmäärä on noussut noin 4500 oppilaalla, eli yli kak-

sinkertaistunut kahdeksan vuoden aikana. 7-9. luokilla prosentuaalinen nousu on 

ollut noin 6,5% ja oppilasmäärät ovat nousseet yli 1000 oppilaalla. Islamin ope-

tuksen määrä on 1-6. luokilla noussut 2% ja oppilaiden määrä noussut yli 1000 

oppilaalla. 7-9. luokilla prosentuaalinen nousu on miltei 3% ja oppilas määrälli-

sesti noin 500 oppilaalla. Ortodoksisen uskonnonopetuksen määrä on prosentu-

aalisesti noussut vuodesta 2010 yläkoulun puolella, mutta laskenut alakoulun 

puolella. Molemmissa oppilasmäärät ovat kuitenkin nousseet. Muiden uskontojen 

osalta alakoulun puolella oppilasmäärät ovat hiukan nousseet, mutta laskeneet 



 

28 
 

yläkoulun puolella. Prosentuaalinen määrä on kuitenkin 1% koko perusasteen 

oppilaista, mikä on suurempi osuus kuin koko Suomen mittakaavassa.  

 

Taulukko 4 1-6. Luokilla katsomusaineita opiskelleet Helsingissä (Opetushallitus, 2019) 

 

 

Taulukko 5 7-9. Luokilla katsomusaineita opiskelleet Helsingissä (Opetushallitus, 2019) 

 

 

Ulkomaalaistaustaisten eli syntyperältään ulkomaalaisten osuus Helsingissä on 

kasvanut joka vuosi. Vuonna 2019 heidän osuutensa Helsingin väestöstä oli 

16,5%, joka on väestömäärältään 107 671. Heistä 81% on syntynyt ulkomailla ja 

19% Suomessa syntyneitä, eli toiseen sukupolveen kuuluvia. Helsingin väestön-

kasvuun on vaikuttanut ulkomaalaistaustaisten määrä, sillä esimerkiksi vuonna 

2019 kolme neljäsosaa väestönkasvusta johtui ulkomaalaistaustaisista henki-

löistä heidän määränsä kasvaessa 4% (4 259). Ulkomaalaistaustaisten määrä on 

Helsingissä kasvanut kokonaisuudessaan 2000-luvulla yli 75 000 henkilöllä. Hel-

sinki, Espoo ja Vantaa erottuvat selkeästi muista kunnista, kun katsotaan ulko-

maalaistaustaisten määrää. Pääkaupunkiseudun väestömäärä on noin viidennes 

kokomaan asukkaista ja ulkomaalaistaustaisesta väestöstä puolet asuivat vuo-

den 2019 lopulla pääkaupunkiseudulla. Helsingissä itsessään asui yli neljännes 

kaikista ulkomaalaistaustaisista, kun Helsingin osuus väestöstä on 12%. Vain 

Vantaalla ja Espoossa (taulukko 6) on suurempi prosentti osuus ulkomaalaistaus-

taisia, kun se meni tilastoissa Helsingin ohi vuonna 2013. Vantaalla 20,6% väes-
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töstä on ulkomaalaistaustaisia, Espoossa 18,1% ja Helsingissä se oli 16,5%. Ah-

venanmaalla on myös suurempi osuus (19,5%), mikä johtuu suuresta määrästä 

ruotsalaistaustaisia. (Helsingin kaupunki, 2021.) 

 

Taulukko 6 Tunnuslukuja väestöstä muuttujina alue ja vuosi. Ulkomaalaistaustaisten 
osuus prosentteina Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja koko Suomessa (Helsingin kau-
punki, 2021) 

 

 

Erot ovat myös suuria verratessa Helsingin prosenttimäärää (Taulukko 8) muihin 

suuriin kuntiin Suomessa. Helsingin 16,5% ulkomaalaistaustaisten osuus on sel-

keästi muita suurempi. Koko maan keskiarvon yli nousee 15 suurimmista kun-

nista vain Helsinki, Turku, Kotka-Hamina ja Vaasa. Turku toiseksi suurimmalla 

prosentilla jää kuitenkin selkeästi Helsingin taakse vertailussa. Huomioitavaa on 

se, että Vaasassa, jossa prosentti on noin 8% väestöstä ja vertailun kärkipäätä 

alkoi islamin opetus ensimmäistä kertaa vasta vuoden 2020 lopussa (Yle, 2020). 

Tämä kertoo, ettei ulkomaalaistausteisten määrä ole välttämättä suoraan yhtey-

dessä katsomusaineiden opetukseen tai oppiaineiden määrään.  
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Taulukko 7 Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä väkiluvultaan 15 suurimmassa seu-
tukunnassa (Helsingin kaupunki, 2021) 

 

 

Helsingissä on paljon ulkomaalaistaustaisia muuhun Suomeen verrattuna, mutta 

suhteellisen pieni verratessa muihin Pohjoismaisiin suurkaupunkeihin (Kuvio 3). 

Pohjoismaiden suurkaupunkien suurin osuus on Malmössä, jossa osuus oli 2019 

lopussa 47%. Huomioitavaa taulukossa on se, että ulkomaalaistaustaisiksi on 

laskettu henkilöt, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla ja 

Ruotsissa mukaan on laskettu myös ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden van-

hemmat ovat syntyneet Ruotsissa. Göteborgissa, Tukholmassa ja Oslossa 

määrä oli noin kolmasosa asukkaista. Kööpenhaminassa määrä oli neljäsosa 

asukkaista. Helsingin 16,5% osuus on siis selkeästi kuitenkin pienimpi verrattuna 

muihin. (Helsingin kaupunki, 2021.) Kuvion maista Ruotsissa, Norjassa ja Tans-

kassa on siirrytty jo yhteiseen katsomusaineiden opetukseen. Ruotsissa yhtei-

seen oppiaineeseen siirryttiin jo 1960- luvulla (Alberts, 2007, 219). Norjassa op-

piaineeseen siirryttiin 1997 (Tomperi, 2013, 69).  
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Kuvio 3 Ulkomaalaistaustaisten prosenttiosuus väestöstä Pohjoismaiden 
suurkaupungeissa vuoden 2019 lopussa (Helsingin kaupunki, 2021) 
 

Katsoin kulttuurisen moninaisuuden olevan tutkimuksena kannalta tärkeä termi, 

sillä käsittelen erityisesti monikulttuurisuutta ja uskontojen kirjoa. Moninaisuuden 

käsitteellä, erityisesti kasvatustieteissä ja opettajakoulutuksessa, tarkoitetaan 

sitä, että moninaisuus on meissä kaikissa ja kaikki kuuluvat osaksi moninaisuu-

den kirjoa. Kulttuurisen moninaisuuden käsitteellä tarkoitetaan: ”Kulttuurisella 

moninaisuudella kulttuurien ja yksilöiden tapaa elää. Sen mukaan kulttuurit tulisi 

nähdä tasavertaisina” (Muukkonen, 1). 

 

2.4 Katsomusdialogi Suomessa 

 

Dialogilla tarkoitetaan luotua tilaa, jossa eri osallistujien todellisuudet ovat yhtei-

sen kiinnostukset kohteena, keskustellaan suoraan ja avoimesti ja siinä tavoitel-

laan yhteistä ymmärrystä. Tavoitteena on, että eri dialogin osapuolet saavat ko-

kemuksen, että he tulevat kuulluksi. Rautionmaa, Illman ja Latvio (2016) jakoivat 

dialogin perusajatukset kolmeen kohtaan, jotka olivat ”erilaisuus ei ole uhka vaan 

mahdollisuus”, ”toisen uskonnon ja katsomuksen kohtaamisessa voidaan käyttää 

sanoja nyrkkien sijaan” ja ”toista kannattaa kuunnella, eikä vain hiljentää omalla 

totuudella”. Suomessa ja maailmalla uskontodialogia lähti liikkeelle maailman us-
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kontojen välillä, mutta ajan kuluessa mukaan ovat tulleet sekä pienemmät uskon-

not, että uskonnottomat katsomukset. Tällä vuosituhannella on myös perustettu 

uskontojen ja katsomusten vuoropuheluja edistäviä kansainvälisiä organisaa-

tioita. Suomessakin dialogikenttä koostuu monista eri toimijoista. (Rautionmaa, 

Illman ja Latvio, 2016, 247-248.) 

 

Suomessa dialogia toimintaa on ollut niin kansainvälisten järjestöjen kuin paikal-

listenkin järjestöjen parissa. Suomi on ollut mukana muun muassa United religi-

ons initiative-järjestössä vuodesta 2000, jonka perusajatuksena on kultainen 

sääntö, joka ohjaa ihmistä tekemään sitä hyvää, mitä itsekin haluaa ottaa vas-

taan. Paikallisia järjestöjä ovat muun muassa Turun uskontojen foorumi (TUF), 

Helsingin uskontojen foorumi (HUF) ja USKOT-foorumi. Turussa toiminnassa on 

jäseniä mukana kuudesta eri katsomuksesta, Helsingissä kymmenestä eri katso-

muksesta ja USKOT-foorumissa jäsenyhteisöt edustavat juutalaisuutta, kristinus-

koa sekä Islamia. (Rautionmaa, ym., 2016, 250.)  

 

Paikallinen toiminta on monipuolista ja toimii laajasti ympäri Suomea. HUF on 

järjestänyt muun muassa eri yhteisöjen tiloissa teemakeskusteluja, joissa kes-

kustellaan yhteisesti tai vierailijan johdolla. Lahden uskontojen välinen työryhmä 

muun muassa keskustelee ajankohtaisista kysymyksistä ja organisoi uskonto-

dialogitilaisuuksia. He ovat myös tehneet oppaan maahanmuuttajille, kun he et-

sivät tietoa omasta uskonnollisesta yhteisöstään, josta on ollut myös apua sosi-

aali- ja terveysalan työntekijöille. USVA, eli Jyväskylän uskontojen ja vakaumus-

ten yhteisymmärryksen verkosto järjesti ”yritä ymmärtää!” -seminaarin vuonna 

2015, jota oli suunnittelemassa 14 eri uskonnon ja vakaumuksen edustajaa. Hel-

singin seurakuntayhtymän uskontodialogitoiminta alkoi järjestää vuonna 2015 

avoimien ovien päiviä, joita toteutettiin kirkoissa ja moskeijoissa. Avoimien ovien 

tavoitteena oli järjestää rakentavia kohtaamisia ja luoda yhteistyötä paikallisesti. 

FOKUS ry on järjestänyt tiedeklubeja, joissa tutustutaan uusiin tieteen kysymyk-

siin ja uskonnon sekä yhteiskunnan ajankohtaisiin ongelmallisiin kysymyksiin. He 

myös järjestävät muun muassa tarinatyöpajoja ja kuvataideklubeja, joissa yh-

dessä eri vakaumukseen kuuluvat pohtivat eettisiä ja katsomuksellisia kysymyk-

siä. YK:n vuonna 2011 julistamana uskontojen välisen yhteisymmärrys viikon ai-
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kana järjestetään muun muassa kulttuuritapahtumia, tutustumiskäyntejä eri us-

kontokuntien pyhiin tiloihin ja kohtaamisia yhteisen aterian äärellä eri puolilla 

Suomea. (Rautionmaa, ym., 2016, 249-254.) 

 

Katsomusdialogia näkyy myös koulumaailmassa valtakunnallisen uskontojen yh-

teisymmärrysviikon sekä eri paikallistenjärjestöjen toimesta. USKOT-foorumi jul-

kaisi muun muassa 2012 nettikalenterin, joka esittelee islamin, juutalaisen, lute-

rilaisen, katolilaisen sekä ortodoksisen uskontoperinteen juhlapyhiä ja merkkipäi-

viä. Tämä kalenteri palvelee isoa yleisöä muun muassa kouluja, sairaaloita ja 

muita yhteiskunnan laitoksia, joissa on osallisena paljon ihmisiä eri uskontotaus-

toista. FOKUS ry tuottaa kasvatusmateriaalia liittyen uskonnonlukutaitoon ja dia-

logiin, jonka lisäksi he myös tekevät kouluvierailuja. Suomessa vuodesta 2011 

asti vietetyn uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikon ohelle on tehty kasva-

tusmateriaalia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti. Viikon aikana tulisi tu-

kea katsomusten välistä yhteisymmärrystä ja hyvän tahdon viestiä oman va-

kaumuksen mukaisesti. Tillsammans för Finland – Yhdessä Suomen puolesta 

dialogiprojektin, joka on alun perin lähtöisin Ruotsista, tarkoituksena on taistella 

ennakkoluuloja sekä rasismia vastaan ja lisätä dialogia monikulttuurisessa kou-

lussa. Ideana on se, että kierretään kouluissa pienissä ryhmissä, jotka koostuvat 

eri uskontojen edustajista ja he kertovat omista uskonnoistaan kokemustensa 

kautta. Tällä hetkellä toimintaa on vain ruotsin kielellä, mutta tulevaisuuden ta-

voitteena on kehittää toimintaa myös suomen kielellä. (Rautionmaa, ym., 2016, 

251-254.) 

 

Perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmien tavoitteissa on mainittu, että 

oppilaille tulisi antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. 

Tätä käydään sekä katsomusten sisällä, että niiden välillä. Lukion opetussuunni-

telman mukaan uskonnonopetuksen tulisi kehittää valmiuksia ymmärtämään 

muita ihmisiä eri vakaumuksista ja toimia eri kulttuureista tulevien sekä ajattele-

vien ihmisten kanssa. Uskonnonopetuksen tulisi myös ottaa laajasti eri näkemyk-

set huomioon ja kunnioittaa yksilöiden vakaumuksia, jolla viitataan oppitunneilla 

käytyyn vuorovaikutukseen. Suomen mallia on kritisoitu jaetuista opetusryhmistä, 

joka ei tue dialogitaitojen oppimista. Opetussuunnitelmassa tähän on reagoitu 
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kannustamalla yhteistyöhön oppiaineiden kesken ja oppiainerajat ylittäen esimer-

kiksi katsomusaineiden kesken toteutetulla ryhmäprojektilla. (Mikkola, 2017, 28-

29.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

35 
 

 

3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä kappaleessa määrittelen tutkimustehtävän sekä esittelen tutkielman tutki-

muskysymykset. Tämän pro gradu -tutkielman tehtävänä on tutkia rehtorien kä-

sityksiä siitä, mistä syystä jossain pääkaupunkiseudun kouluissa on siirrytty osit-

taiseen integroituun katsomusaineiden opetukseen ja millä tavalla osittain integ-

roitu opetus on eri kouluissa toteutettu. Tämän lisäksi tutkielmassa selvitetään, 

miten koulujen opetuksen suunnittelutyö on toteutettu, millä tavalla osittain integ-

roitu opetus otettiin vastaan opettajien, oppilaiden ja huoltajien keskuudessa, 

minkälaiseksi osittain integroitu opetus on koettu ja minkälaisia tulevaisuuden nä-

kymiä rehtoreilla on katsomusaineiden opetuksesta. Tässä tutkielmassa haasta-

teltiin kuuden eri koulun rehtoria tallennetulla videoyhteydellä ja litteroitiin jälkikä-

teen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää vastaus seuraaviin tutkimuskysy-

myksiin: 

 

1. Millä tavalla koulut ovat järjestäneet ja suunnitelleet osittain integroidun 

katsomusaineiden opetuksen kouluissaan? 

2. Mitkä olivat rehtorien mukaan suurimmat syyt ja tekijät siihen, että kou-

luissa on siirrytty osittain integroituun katsomusaineiden opetukseen? 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Sen tehtävänä on tarkastella reh-

torien kokemuksia siirtymän tekijöistä ja mallin toteuttamistavoista. Opettajien, 

oppilaiden ja huoltajien ajatukset ovat rehtorien arvioimia, eikä tässä tutkielmassa 

ole haastateltu muita ryhmiä rehtoreiden lisäksi. Rehtoreiden kokemusten tutki-

minen auttaa ymmärtämään sitä, miksi täysin eriytetystä oman uskonnon opetuk-

sesta on luovuttu ja miten osittain integroitua opetusta käytännössä toteutetaan.  
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimus idean sain syksyllä 2020, kun seminaariohjaajani mukaan aihetta ei ole 

tutkittu tästä näkökulmasta. Haastateltavien etsimisen aloitin nopeasti tutkimus-

työtä ohjaavien seminaarien alkamisen jälkeen, kun tutkimuskysymys tarkentui. 

Aloitin siitä, että selvitin missä kouluissa pääkaupunkiseudulla järjestetään kat-

somusaineiden opetusta osittain integroidusti. Sain nopeasti selville muutamia 

kouluja seminaariohjaajani avulla, jonka jälkeen aloin etsiä rehtoreiden yhteystie-

toja koulujen nettisivuilta, jossa ne olivat julkisesti näkyvillä. Otin rehtoreihin yh-

teyttä sekä sähköpostilla että puhelimitse. Kerroin sähköpostilla tai puhelimitse 

tutkimusaiheeni ja kiinnostuksestani haastatella heitä. Sain neuvoja myös rehto-

reilta, missä muissa kouluissa katsomusaineiden opetusta järjestetään integ-

roidusti. Haastattelut aloitin joulukuussa 2020 saatuani tutkimusluvat Helsingin 

kaupungilta. 

 

Tutkimukseen osallistui kuusi rehtoria (N=6) eri pääkaupunkiseudun kouluista. 

Haastattelut toteutettiin etäyhteyksin zoom -sovelluksessa. Haastatteluista neljä 

toteutettiin joulukuussa 2020, yksi helmikuussa 2021 ja viimeinen maaliskuussa 

2021.Tutkimus toteutettiin etänä vallitsevan Covid-19 pandemian takia. Helsingin 

kaupunki antoi ohjeissaan lupia vain tutkimuksiin, jotka eivät vaadi lähikontaktia 

henkilöiden kesken. Yleisenä ohjeena eduskunnankin mukaan ihmisille oli myös, 

että turhia lähikontakteja tulisi välttää. Haastatteluista sovin haastateltavien 

kanssa sähköpostilla tai puhelimitse. Haastateltavat saivat sähköpostitse myös 

tutkimustiedotteen (LIITE 2), tarkistetun haastattelurungon (Liite 1) sekä mahdol-

lisuuden kysyä vapaasti tutkielmaan tai haastatteluihin liittyviä kysymyksiä. Etä-

haastattelu kuitenkin sopi mielestäni hyvin tähän tutkimukseen, sillä analysoin 

aineistonni sisällönanalyysin keinoin. En siis pitänyt tämän tutkielman kannalta 

kontakteja välttämättöminä. Aineistoon en kerännyt tietoja rehtorien sukupuo-

lesta tai iästä, sillä en katsonut niiden merkitystä olennaisena tutkimuksessani. 

Haastateltavat on koodattu tunnuksilla H ja numeroilla 1-6, joista jokainen nu-

mero tarkoittaa yhtä haastateltavaa, esimerkiksi H2. Kaikkien vastaajien työpaik-

kaan ja henkilöllisyyteen liittyvät tunnistetiedot jätin pois litteroidusta tekstistä.  
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Haastattelurunkoon (Liite 1) kuului yhteensä 25 kysymystä, jotka oli jaettu neljään 

eri teemaan. Nämä olivat: opetuksen järjestäminen (8 kysymystä), tekijät integ-

roidun opetuksen siirtymiseen (5 kysymystä), suunnittelu (4 kysymystä) ja koke-

mukset (6 kysymystä). Näiden lisäksi lopussa oli vielä 2 kysymystä, joissa haas-

tateltava pystyi vielä täydentämään aikaisempia vastauksiaan. Valmiiden haas-

tattelurungon kysymysten lisäksi haastattelijana kysyin tarkentavia kysymyksiä 

haastattelussa ilmi tulleista teemoista. Nämä luonnollisesti muuttuivat haastatte-

lun mukaan, eivätkä olleet valmiiksi mietittyjä. Haastattelurungon rakenteen olin 

tehnyt itse, minkä jälkeen lähetin sen seminaariohjaajalleni Arto Kallioniemelle 

tarkistettavaksi ja täydennettäväksi. Osa kysymyksistä hieman muuttui haastat-

telujen edetessä, sillä huomasin niiden olevan ongelmallisia. Yhdessä kysymyk-

sessä huomasin käyttäväni sanaa vanhempi, mutta toisen haastattelun jälkeen 

muutin sanan kysymyksessä sanaan huoltaja. Haastattelujen keskustelut vaihte-

livat 30 minuutista 60 minuuttiin, kuten olin arvellut jo ennen haastattelujen aloit-

tamista.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä  

 

Tutkielma toteutettiin laadullisena sisällönanalyysina, jossa haastattelut tehtiin 

teemahaastattelun keinoin. Tutkielman haastattelut toteutettiin teemahaastatte-

luina. Varton mukaan (Vilkka, 2005) laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan 

merkitysten maailmaa, joka on ihmisten välinen ja sosiaalinen. Näiden merkitys-

ten luomat kokonaisuudet näkyvät tapahtumina, kuten toimintana, ajatuksina, 

päämäärien asettamisina ja yhteiskunnan rakenteina. Laadullisen tutkimuksen 

tavoitteena on ihmisten kuvaukset koetusta todellisuudesta, joiden oletetaan si-

sältävän ihmiselle itselleen merkityksellisiä ja tärkeitä asioita. (Varto, 1992, Vii-

tattu lähteessä Honkasalo, 2005, 97.) 

 

Sisällönanalyysin valitsin sillä, olin kiinnostunut haastatteluissa ilmi tulleista sisäl-

löistä. Sisällönanalyysissa analysoidaan haastattelussa ilmi tulleita sisältöjä 

(Ruusuvuori & Nikander, 2017, 430). Sisällönanalyysia voidaan toteuttaa ai-

neisto- tai teorialähtöisenä (Vilkka, 2005, 140). Tämä tutkielma toteutettiin aineis-

tolähtöisenä sisällönanalyysina. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tavoit-

teena on löytää aineistosta esimerkiksi aineiston ohjaama jonkinlainen kertomus 
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tai jonkinlainen toiminnanlogiikka. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tutkija 

päättää mitä lähtee aineistosta etsimään, jonka jälkeen aineisto pelkistetään. 

Tämä tarkoittaa epäolennaisen informaation karsimista. (Vilkka, 2005, 140.) 

 

Tässä vaiheessa aineisto tiivistetään tai pilkotaan tutkijan asettamien tutkimus-

kysymysten ohjaamana. Pilkottu aineisto ryhmitellään uudeksi kokonaisuudeksi, 

joka voi tapahtua esimerkiksi piirteiden, käsitysten tai ominaisuuksien mukaan, 

mitkä löytyvät kohteena olevasta analysointiyksiköstä. Analyysikokonaisuudella 

voidaan tarkoittaa sanaa, lausetta, tai ajatuskokonaisuutta. Näistä kootaan ryhmä 

ja nimetään se kattokäsitteellä. Näistä ryhmittelyistä tutkimustuloksena muodos-

tuu luokitteluja, käsitteitä tai teoreettinen malli. (Vilkka, 2005, 140.) Vilkan (2005) 

mukaan Tuomi & Sarajärvi sanoo, että tulosten tavoitteena on ymmärtää tutkitta-

jan kuvaamaa merkityskokonaisuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2002, Viitattu lähteessä 

Vilkka, 2005, 140). 

 

Oman tutkielmani ja sen aineiston analyysin aloitin kuuntelemalla jokaisen haas-

tattelun läpi heti sen tehtyäni. Tämän jälkeen kirjoitin aineistot puhtaaksi, eli litte-

roin ja koodasin ajatuskokonaisuuksina. Tämä oli aineiston teemoittelu vaihe, 

jossa on kyse laadullisen aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä. Ideana tässä 

vaiheessa oli etsiä tiettyyn teemaan liittyviä näkemyksiä. Näillä ei ole tiettyä kaa-

vaa, vaan tutkija voi luoda omanlaisia koodimerkkejä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

105-107.) Näiden koottujen teemojen avulla, analysoin ja vastasin tutkimus kysy-

myksiin. Kerätyt teemat auttoivat kokonaisuuden hallitsemisessa, sillä tutkimuk-

sen kannalta tarpeeton aineisto jäi pois.   

 

Haastattelumenetelmänäni käytin teemahaastattelua, joka on Sirkka Hirsjärven 

ja Helena Hurmaan (1979) käyttämä termi. Tämän menetelmän perusideana on 

se, että tutkija ei määritä tarkkoja haastattelukysymyksiä yksityiskohtaisesti, vaan 

tutkija määrittää haastattelun keskeiset- ja ensisijaiset teemat, joita haastatte-

luissa käsitellään. Teemahaastattelu on melko strukturoitu haastattelumalli, sillä 

siinä painottuu tutkijan laatima teemajärjestys ja niistä haastattelussa johdetut 

kysymykset. (Hyvärinen, 2017, 21-22.) Lähetin haastattelunrungon etukäteen 

haastattelijoille. Näin on järkevää toimia, sillä haastatteluista on tärkeintä saada 
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mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. Haastattelu aineiston keruu me-

netelmänä antaa sen edun, että siinä voi kysyä uudestaan ja tarkentaa haasta-

teltavien vastauksia. (Tuomi, ym., 2018, 85.) 
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5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

 

5.1 Osittain integroidun opetuksen toteutus ja suunnittelu eri 

kouluissa 

 

Tähän tutkimukseen osallistui kuusi rehtoria eri kouluista, joissa toteutetaan osit-

tain integroitua katsomusaineiden opetusta. Tutkimuksessa integroitua katso-

musaineiden mallia on toteutettu eri tavoin. Opetusta toteutetaan muun muassa 

eri ikäluokille ja eri tavoin. Tämä tutkimus perustuu koko peruskoulun toteutumis-

malleihin, eli ala- ja yläkoulun 1-9. luokille. Ensimmäiseksi tarkastelen kuinka 

opetus on toteutettu eri kouluissa. Tämän jälkeen kuvaan opetuksen suunnittelu-

prosessia ja eri henkilökunnan jäsenten roolia suunnittelussa. Lopuksi avaan 

päätekijät, jotka vaikuttivat siirtymiseen osittain integroituun katsomusopetuk-

seen. Käyn myös läpi rehtorien pohdintoja toteuttamistavan nykytilasta ja tulevai-

suuden näkemyksistä.  

 

5.1.1 Opetuksen järjestäminen  
 

Tässä tutkimuksessa tuli ilmi kolme erilaista tapaa järjestää integroidun katso-

musaineiden opetus: yhdelle vuosiluokalle, 2-4. vuosiluokalle ja kaikille perus-

koulun oppilaille. Kahdessa tutkimuksen koulussa opetusta toteutettiin vain ala-

koulun puolella, kolmessa koulussa vain yläkoulun puolella ja yhdessä koulussa 

koko peruskoulun ajan. Huomioitavaa tässä tutkimuksessa oli se, että yhdessä-

kään koulussa opetusta ei järjestetty täysin samankaltaisilla tavoilla. Vaikkakin 

haastatteluissa tuli ilmi, että tutkimukseen osallistuneet koulut olivat jossain ta-

pauksissa ottaneet toisistaan mallia tai tehneet yhteistyötä toteuttamistavan ke-

hitysvaiheessa. Tähän vaikutti muun muassa koulujen erilainen lukujärjestyksen 

toteutus ja oppituntien pituus, joiden kautta suunnitteluvaiheessa päädyttiin eri-

laisiin toteutumistapaan integroidun katsomusopetuksen osalta. Ensimmäiset to-

teutumistavat ovat olleet käytössä jo vuodesta 2013 ja moni aloitti sen uusimman 

opetussuunnitelman tultua voimaan. 
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Haastatteluista tuli selkeästi esille se, että opetuksessa ei ole kyse yhteisestä 

aineesta. Opetus on lähtökohtaisesti aina oman uskonnon opetusta tai elämän-

katsomustiedon opetusta, jota on yhdistetty eri asteisesti. Opetusta on yhdistetty 

sen perusteella, mitkä teemat yhdistyvät eri uskontojen ja elämänkatsomustiedon 

opetussuunnitelmissa. Näitä teemoja, jotka ovat eri opetussuunnitelmissa sa-

moja opetetaan integroidusti yhteisessä ryhmässä esimerkiksi oman luokan kes-

ken. Opetushallituskin on linjannut, että samoja teemoja löytyy eri katsomusai-

neiden opetussuunnitelmista, mutta opetusta voi toteuttaa vain osin yhteisesti 

(Opetushallitus, 2018, 3).  

  eihän tässä ole yhteisestä aineesta kyse oman uskonnon tai ET:n opis-
  kelua ja sitten  eriyttämällä eriasteisesti niin tämä on hoidettu. (H6) 
 
  ettei missään nimessä oo koskaan puhuttu et tää on niinku yhteistä us-
  konnonopetusta. (H4) 
 

Tutkimukseen kuuluvien koulujen toteuttamaan osittain integroituun opetukseen 

osallistuvat kaikki oppilaat yhdessä katsomuksellisesta taustastaan riippumatta. 

Näissäkin oli kuitenkin poikkeuksia kuten: Oman uskontokunnan opetukseen 

osallistuvat oppilaat, toisessa koulussa katsomusaineita opiskelevat oppilaat ja 

oppilaat, jotka eivät muutenkaan osallistuisi koulun katsomusaineiden opetuk-

seen kuten esimerkiksi Jehovan todistajat. Kouluissa vaihteli paljon opetettavien 

katsomusaineiden määrä. Toisissa kouluissa eri katsomusaineiden tunteja järjes-

tettiin kolme kappaletta ja toisissa järjestettiin jopa yli viiden eri katsomusaineen 

oppitunteja. Eri katsomusaineiden opettamisen määrään vaikutti luonnollisesti 

koulun oppilaiden uskonnollisten taustojen kirjo ja kulttuurinen moninaisuus, joka 

vaihteli kouluittain. Tätä vaihtelua tapahtui siis pääkaupunkiseudun sisälläkin, 

vaikkakin useammassa haastattelussa tuli ilmi pääkaupunkiseudun monikulttuu-

risuus verrattuna muuhun Suomeen. Kouluissa, joissa toteutettiin vain kolmen eri 

katsomusaineen opetusta, rehtori arvioi, että tilanne on poikkeuksellinen pääkau-

punkiseudulla.  

 

 oppilas on tässä systeemissä ja tai sitten hän ei ole missään systeemissä sitten 
 on aina oppilaita jotka eivät osallistu lainkaan koulun katsomusopetukseen niin 
 elikkä  meillä on oppilaita esimerkiksi jehovan todistajii muutama jotka ei ollen-
 kaan ja he ei muutenkaan osallistuis olis se meidän systeemi mikä tahansa ja 
 meil on muutamii islamin uskosia oppilaita jotka eivät osallistu tähän että he käy-
 vät oman uskontokunnan opetuksessa. (H2) 
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 Joo osallistuu kaikista ja sitten on tietysti nää jotkut muutamat ihan ääripoikkeuk-
 set jotka eivät osallistu oli puhetta niistä jehovista ja muista tän tapasista mutta 
 niit on siis ainaki täällä meidän koulussa ei taida olla yhtään. (H1) 
 
 Siihen osallistuu itseasiassa kaikki meillä koulu on siinä mielessä hieman poik-
 keus koska meillä on tota ev. lut oppilaita ET oppilaita ja ortodoksi uskonnonop-
 pilaita elikkä jos tulee esimerkiksi islaminuskon oppilas niin hän siirtyy sitte jo-
 honkin toiseen kouluun lähikouluun opiskelemaan sitä ja sitten ne ajat on heidän 
 lukkarin mukaisesti. (H5) 
 

 
Seuraavaksi esittelen jokaisen toteuttamistavan lyhyesti. Aloitan alakoulussa to-

teutettavista toteuttamistavoista, joita oli tässä tutkimuksessa kaksi kappaletta. 

Tämän jälkeen esittelen kolme yläkoulussa toteuttavaa toteuttamistapaa ja lo-

puksi esittelen koko peruskoulussa toteutettavan toteuttamistavan.  

 

Ensimmäisessä alakoulun toteuttamistavassa opetusta järjestetään kolmannen 

vuosiluokan opetuksessa, sillä sieltä koettiin löytyvän paljon yhteisiä teemoja 

opetussuunnitelmista yhdessä opetettaviksi. Opetus järjestetään yhdessä jak-

sossa kouluvuodesta, jolloin kaikki kolmosluokkalaiset ovat yhteisessä opetuk-

sessa ja opetusta integroidusti on noin 15 tuntia. Oppitunnit toteutetaan yleensä 

samanaikaisopettajuudella, eli tunnilla on yhtä aikaa kaksi opettajaa luokassa 

esimerkiksi evankelisluterilaisen- ja islamin uskonnonopettaja. Tuntien sisällöt 

ovat kaikille ryhmille samat, vaikka tunnit olisivat eri ryhmillä eri aikaan, sillä tun-

tien sisällöt on suunniteltu yhdessä kaikkien opettajien kesken.  

 

Toisessa alakoulun toteuttamistavassa opetusta toteutetaan mahdollisuuksien 

mukaan koko alakoulussa, mutta painottuu luokilla 1-2. ja 5-6. Yhteisen opetuk-

sen mahdollistaa koulussa katsomusaineiden palkki, joka antaa mahdollisuuden 

opettajille tehdä yhteistyötä oppiainerajoja rikkoen. Yhteistä opetusta käytetään 

varsinkin syksyisin ja lomien jälkeen, kun käydään yhteisöllisiä asioita läpi. Integ-

roitu opetus painottuu luokille 1-2. ja 5-6., sillä se on parasta yhteistyötä mitä 

koulu on onnistunut järjestämään. 1-2. luokkalaisille opetusta järjestetään varsin-

kin ryhmäyttämisen ja yhteisten asiasisältöjen takia. 6. luokalla käsitellään yhtei-

sesti varsinkin maailmanuskonnot, joita sivuaa myös 5. luokkalaiset. 3-4. luokilla 

yhteisopetusta hankaloittaa 3. luokan katsomusaine palkki, jossa on 2 tuntia ope-

tusta ja 4. luokalla vain 1 tunti viikossa. Koulussa on tehty yhteistyötä 1-2., 3-4. 

ja 5-6. luokkien välillä, joka vaikeuttaa tilannetta hiukan opettaa yhteisesti, sillä 
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opetusta on haastavaa järjestää yhteisesti. Rehtori mainitsi, että samantapaisia 

tapoja toteuttaa opetusta on hyödynnetty myös hänen aikaisemmissaan työpai-

koissaan, joissa hän on toiminut rehtorina.  

 

Ensimmäisessä yläkoulun toteuttamistavassa opetusta järjestettiin 7-9. luokilla, 

jossa integrointi painottuu varsinkin 7. ja 9. luokkaan. 7. ja 9. luokalla ollaan oman 

luokan mukaisissa ryhmissä, jolloin opetuksessa saattaa olla jopa 5 eri katso-

musainetta edustettuna oppitunneilla. 8. luokalla on kaksi luokkaa, joilla on sa-

maan aikaan katsomusaineen opetusta ja kolme opettajaa samaan aikaan opet-

tamassa luokkia. Tämä antaa opettajille mahdollisuuden eriyttämiseen, sillä ope-

tuksessa saa jaettua ryhmää katsomuksen mukaisiin ryhmiin. Näin voidaan opet-

taa oppilaille opetussuunnitelmien sisältöjä, jotka vaativat eriyttämistä. Kahdek-

sas luokka ei ole kuitenkaan täysin eriyttävää opetusta, vaan siellä myös pysty-

tään opettamaan yhteisesti asioita. Opetussuunnitelman sisällöt, jotka vaativat 

eriyttämistä on kerätty kahdeksannen luokan opetukseen. Eriyttämistä tapahtuu 

myös 7. ja 9. luokilla, mutta se tapahtuu luokan sisäisesti. Siellä pystytään muun 

muassa jakamaan tehtäviä sen mukaan, mikä on oppilaan oma katsomusaine. 

Eriyttämisen tarve näillä luokilla on kuitenkin vähäinen, sillä opetussuunnitel-

masta on kerätty yhteisesti opetettavat sisällöt 7. ja 9. luokille. Eriyttämisen määrä 

on koulussa paljon opettajan vastuulla ja se saattaa vaihdella koulussa opettaja 

kohtaisesti. Rehtori painotti haastattelussa, että tärkeintä on kuitenkin opetus-

suunnitelman tavoitteiden saavuttaminen. Koulun opetussuunnitelmassa on pai-

notettu enemmän yhteisesti läpikäytäviä sisältöjä ja suhteessa aikaisempaan to-

teutumistapaan pelkästään omaan uskontoon liittyvät asiat ovat suhteessa kou-

lussa hieman vähentyneet.  

 

Toisessa yläkoulun toteuttamistavassa opetusta järjestetään 7.-9. luokilla, jossa 

oppilaat ovat koko yläkoulun yhteisessä ryhmässä. Koulussa on vuosiluokkiin si-

dottu opetus ja opetussuunnitelma sen mukaan, miten uskontoja ja elämänkat-

somustietoa kullakin vuosiluokalla on. Koulun tavassa toteuttaa mallia eriyttämi-

nen tapahtuu ryhmän sisällä muun muassa tehtävien myötä ja tarvittaessa oppi-

tunneilla on mukana toinen opettaja. Koulussa ryhmittelyllä pyritään siihen, että 
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kullakin luokalla olisi edustettuna 2-3 eri katsomusainetta. Ryhmittely yksinker-

taistaa järjestelyjä, kun ryhmissä on valmiiksi oppilaita eri katsomuksista. Jokai-

nen oppilas opiskelee kuitenkin omaa katsomusainettaan.  

 

Kolmannessa yläkoulun toteuttamistavassa integroitu katsomusopetus painottuu 

perusopetuksen 7. ja 9. luokille. 8. luokan opetus toteutetaan oman katsomusai-

neen mukaisessa ryhmässä. 7. ja 9. luokkien katsomusaineiden kurssilla oppilaat 

ovat integroidussa ryhmässä, mutta seuraavat opetuksessa oman katsomusai-

neensa opetussuunnitelmaa. Opetus toteutetaan pääsääntöisesti yhdessä jak-

sossa, mutta voi olla hajautettuna jaksojen yli. Opetus voi olla eri aikaan vuodesta 

eri ryhmillä, esimerkiksi yhdellä ryhmällä ensimmäisessä jaksossa ja toisella ryh-

mällä toisessa jaksossa.  

 

Yksi koulu toteutti integroitua katsomusaineiden opetusta koko peruskoulun ajan 

1. luokalta 9. luokkaan asti. Opetusta on eri määrä luokilla 1-3. ja 4-9. Luokilla 1-

3 opetus järjestetään 50% integroidusti ja 50% oman katsomusaineen mukai-

sessa ryhmässä. 4-9. luokilla opetus on 75% integroidusti ja 25% oman katso-

musaineen mukaisessa ryhmässä, eli yhden jakson verran. Koko koulussa siir-

ryttiin nelijaksojärjestelmään integroituun opetukseen siirtymisen myötä, koska 

yhteistä katsomusopetusta ja erillistä toteutettua on eri määrä eri luokka-asteilla. 

Koulussa on omat opettajat yhteisopetukselle ja oman katsomusaineen opetuk-

selle. Oppilaalle ei siis tule samaa opettajaa oman uskonnon tunnille integroidun 

opetuksen jakson jälkeen. Opetus toteutetaan katsomusainepalkin aikana, eli 

opetus on kaikilla oppilailla samaan aikaan koko ikäluokalla. Rehtori painotti, että 

koko koulun toimintapa on inklusiivinen, missä katsomusaineet ovat yksi osa. 

Ajatuksena on se, että peruskoulussa tehdään sellaisia asioita, joissa kaikki op-

pilaat voivat olla mukana.  

 

Koulut seuraavat opetussuunnitelman asettelemia tavoitteita integroidussa ope-

tuksessa ja opetus suunnitellaan niiden mukaisesti. Opetukseen on etsitty samat 

sisällölliset tavoitteet eri katsomusaineiden opetussuunnitelmista, jotka on voitu 

opettaa integroiduissa ryhmissä. Tähän tutkimukseen vastanneet rehtorit mainit-

sivat integroidun katsomusopetuksen yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi sen, että 
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oppilaat oppivat oman katsomusaineensa opetussuunnitelman tavoitteiden mu-

kaiset asiat. Vaikka yksi rehtoreista mainitsikin, että opetussuunnitelmaan viitan-

nut vastaus on ”tylsä hallinnon vastaus”. Opetussuunnitelma on kuitenkin asia-

kirja, jota tulee Suomessa noudattaa. Opetuksen toteuttajan tulee huolehtia, että 

eri katsomusaineiden omat tavoitteet tulee opetuksessa ottaa huomioon ja että 

tavoitteet saavutetaan yhteisessä opetuksessa (Opetushallitus, 2018, 3). Haas-

tatteluissa kuitenkin tulee ilmi, että integroidun katsomusopetuksen katsotaan to-

teutettavan todella hyvin nykyisen opetussuunnitelman tavoitteita ja henkeä.  

 No kyllä mun täytyy ajatella näin rehtorina että siellä oppitunnilla pitäisi oppia 
 niitä opetussisältöjä opetussuunnitelman sisältöjä ja tavoitteita mitkä siellä on 
 eri ikäluokille. (H2) 
 

 No tää on vähä tämmöne tylsä hallinnon vastaus kun mä ajattelen että mä sanon 
 heti eka niitten täytyy oppia opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset asia oli se 
 sitten mikä tahansa uskonto tai elämänkatsomustieto mitä ne opiskelee nii se 
 on tietenkin se asiakirja mitä meidän täytyy seurata ja noudattaa. (H4) 

 

Rehtorit mainitsivat useita asioita osittain integroidun opetuksen tärkeimmiksi ta-

voitteiksi muun muassa tasa-arvon, osallisuuden ja toisen kunnioituksen. Ope-

tuksessa nähdään, että kaikilla oppilailla on samat lähtökohdat ja opetuksessa 

päästään sellaiseen luonnolliseen vuoropuheluun, joka on läsnä oppilaiden elä-

mässä koulun ulkopuolellakin. Yksi haastateltu rehtori painotti opetuksen luon-

nollisuutta, eli nuoret kohtaavat joka tapauksessa vapaa-ajallaan eri katsomuk-

siin. Hänen mukaansa sillä on iso tärkeä arvo, että koulu pystyy simuloimaan 

aitoa yhteiskunnallista todellisuutta, jossa nuoret elävät. Osassa haastatteluissa 

pidettiin integroinnin suurimpana hyötynä sitä, että pystytään lisäämään katso-

musten välistä dialogia. Tämä tapahtuu luokassa missä kaikki on läsnä ja luo-

kassa saadaan yhteinen keskustelu käyntiin eri maailmankatsomuksista. Yhteis-

opettajutta pidettiin myös rikkautena oppilaiden kannalta, sillä se tarjoaa oppilaille 

kaksi eri näkökulmaa sekä esimerkin oppilaille yhteistyöstä. 

 

 siinä ei ole jaottelua eikä erotella uskontoja erikseen yksikään ei ole niin kun eri 
 asemassa suhteessa toiseen. (H3) 
  

 se oli se suvaitsevaisuus, inhimillisyys, demokraattisuus ja tasa-arvo elikkä pys-
 tyttäis niinku opettamaan tasapuolisesti kaikille tasa-arvoisesti samoja asioita 
 ja samalla hyväksymään myös toisen se maailmankatsomus ja maailmankä-
 sitys ilman että se ihminen siitä muuttuu mitenkään erityisesti on sitten uskonto 
 mikä vaan. (H1) 
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Integroidussa opetuksessa ajateltiin olevan paljon tärkeitä tavoitteita, mutta tär-

keimmän tavoitteen asettaminen koettiin hankalaksi. Opetuksessa on paljon tär-

keitä tavoitteita ja asioita, joita halutaan oppilaiden oppia integroidun katso-

musopetuksen avulla. 

 

 jos nyt sanon tän jo tärkeimmäks niin täs on paljo muitakin tärkeitä. (H2) 

 

5.1.2 Opetuksen suunnittelu 
 

Opetuksen suunnittelu toteutettiin kouluissa katsomusaineita opettavien opetta-

jien voimin ja rehtorit korostivat kouluissa toimineiden opettajien työpanosta sen 

toteutuksessa. Tässä tutkimuksessa rehtorin ja opettajien rooli opetuksen suun-

nittelussa jakautui rehtorin hallinnollisiin tehtäviin ja opettajien opetuksen suun-

nitteluun. Haastatteluissa myös korostettiin suunnittelun työmäärää ja sen huo-

lellista tekemistä, mitä kuvailtiin esimerkiksi seuraavissa lainauksissa. 

 siinä on ihan oikeasti duunia tuossa suunnittelussa että me tehtiin tää siis 
 opettajat heillä oli resurssia siihen teki sen erittäin huolellisesti ja meillä on sem-
 moista määrätietoisuutta että jos tässä lähdetään niinku soitellen sotaan että 
 se tehdään näin ja sitten sitten siinä tilanteessa lähdetään suunnittelee niin 
 tulee vaikeuksia se on selvä. (H6) 
 
 me ajateltiin myös että tän täytyy olla meille itsellemme hirvittävän selkeä juttu 
 koska me ei voida lähtee niin kun semmosee kummalliseen kaottiseen systee-
 miin et tää pitää piirun tarkasti suunnitella. (H2) 
 

Opetuksen suunnittelu lähti kouluissa opetussuunnitelman perusteiden tutkimi-

sesta ja yhteisten teemojen löytämisestä eri katsomusaineiden opetussuunnitel-

mista. Opetussuunnitelmat katsottiin läpi ja yhteiset teemat teemoitettiin. 

 

Aineistosta nousi kolme erilaista tapaa toteuttaa suunnittelu ja siirtymä. Ensim-

mäisessä opetuksen suunnittelu porrastettiin, eli suunniteltiin ensin yhden tai 

kahden lukuvuoden opetuksen sisällöt. Tämän jälkeen, kun mallin toteuttamis-

tapa on aloitettu on suunniteltu seuraavien lukuvuosien opetuksen sisällöt. Toi-

nen tapa oli kokeiluvuosi, eli opettajat saivat vaihtoehdon lähteä kokeilemaan in-

tegroitua katsomusaineiden opetusta yhden lukukauden verran ja saivat sen jäl-

keen päättää itse missä määrin mallin toteutusta jatketaan koulussa. Kolmas tapa 
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oli se, että opetus oli suunniteltu kaikille opetettaville luokille valmiiksi ja integroi-

tuun katsomusopetukseen siirryttiin kerralla.  

 siitä tehtiin niin kun big picture ensin ja sitten aina se tuli vuosi kerrallaan eteen-
 päin niin sitten niin kun pitkällä aikavälillä toteutettiin aina sen seuraavan vuoden 
 tarkennettu suunnittelu. (H6) 
 
 lukuvuoden aikana tehtiin seiska ja kasiluokille se opetussuunnitelma ja sit seu-
 raavana lukuvuonna, kun alotettiin seiskalla ja kasilla se integroitu opetus, niin 
 suunniteltiin sit se ysiluokan uus opetussuunnitelma. (H4) 
 
 me tota noin päätettiin että me mennään tähän kerta rytinällä mietittiin et men-
 näänkö me tähän sillee vähän hiljaa hivuttaen kun sit me todettiin et se on 
 paljon hankalampaa sitten elikkä kun uusi opsi astu voimaan niin me siirryttiin 
 koko koulu sillon syksyllä padam tähän systeemiin. (H2) 
 

Opetuksen suunnittelun toteutti jokaisessa koulussa koulujen eri katsomusaineita 

opettavat opettajat, jotka yhdessä miettivät opetuksen toteutusta. Rehtorit koros-

tivat jokaisessa haastattelussa opettajien yhteissuunnittelua. Suunnittelun avuksi 

tarjottiin opettajille resursseja ja aikaa suunnittelulle muun muassa kokouksia, 

yhteissuunnitteluaikoja opettajien kesken sekä suunnittelupäiviä. Resursseja tar-

jottiin sen verran, että opettajat ehtisivät suunnitella mallin toteuttamistapaa oman 

opetustyön lisäksi. Opettajien luokkiin on myös tullut sijaisia hoitamaan opetusta, 

jotta opettajat ovat saaneet päivän suunnitella opetuksen toteutusta. Suunnitte-

lussa oli jossain tapauksissa isommassa roolissa yksittäiset opettajat, mutta opet-

tajat korostivat rehtorien mukaan yhteistyötä ja kaikkien panosta.  

  

 no siis tää edellyttää opettajilta yhteissuunnittelua parhaimmillaan. (H2) 

 

Rehtorien rooli oli hallinnollinen. Rehtoreiden ja koulun apulaisrehtorien työhön 

kuului haastattelujen mukaan lukujärjestystyö, suunnittelun seuraaminen, integ-

roidun katsomusopetuksen vaikutus opettajien työtunteihin, integroidun katso-

musopetuksen laillisuus ja raamit missä määrin opetusta voidaan järjestää integ-

roidusti. Rehtorit useammassa tapauksessa olivat ehdottaneet opetuksen toteut-

tamista integroidusti, mutta opettajat suunnittelivat opetuksen käytännön toteu-

tuksen ja opetettavat sisällöt.  

 sitten taas se hallinto ja lakipuoli niin se oli taas mun näpeissä ja sit se resurssi 
 et minkälaisilla raameilla voidaan järjestää ja näin. (H4) 
 
 lukujärjestystyö meillä on vararehtoreilla työnä hän sitten niin kun sovittelee sen 
 sinne lukujärjestykseen ja sitten rehtorityönä tarkistetaan miten se  opettajien 
 työtunteihin on vaikuttanu. (H3) 
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Rehtorit sanoivat itse haastatteluissa, ettei varsinaista konsultointia muista kou-

luista ja niiden toteuttamismalleista tapahtunut kovinkaan suuressa määrin. Ma-

talankynnyksen konsultointia tuli kuitenkin ilmi haastatteluista. Syynä konsultoin-

nin puuttumiselle oli, että muissa kouluissa ei järjestetty joko opetusta vielä osit-

tain integroidusti tai ei järjestetty sillä tavalla, kuin omaan kouluun oli opetusta 

ajateltu järjestettävän. Koulut olivat kuitenkin tehneet jonkin verran yhteistyötä 

keskenään ja kyselleet toisten koulujen toteuttamistavoista erilaisissa tilanteissa, 

joissa eri koulujen opettajat ja rehtorit ovat tavanneet toisiaan. Yhdessä tapauk-

sessa tässä tutkimuksessa mallin toteuttamistavan pohja tehtiin yhteistyössä toi-

sen koulun kanssa. Osan koulujen opettajat ovat myös osallistuneet opettajien 

koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin, joissa on voinut kysellä toisten koulujen to-

teutumismalleista. Rehtoreilla on myös ollut yhteisiä kokouksia, joissa on vaih-

dettu kokemuksia eri koulujen toteuttamismalleista.  

 

 joo ku ei ollu mitään peruskoulua jotka on tässä ei me ainakaa tiedetty et ois ollu 
 nii sit me tehtiin tää meidän lailla. (H2) 
 

 on ollu sellasia niin kun yhteisiä opettajien koulutustilaisuuksia ja tapahtumia ja 
 sit semmosia matalankynnyksen kohtaamisia missä on voinut kysyä et miten te 
 teette sit rehtoreiden no on kokouksia jossa mutta ei oo semmost varsinaista 
 konsultointia mutta tiedetään mitä muissa kouluissa on tehty. H3 
 

 joo ei me oikeestaan tiedetty ku se… ja tota heidän kanssa sitten  tehtiin sitä 
 peruspohjaa yhteistyössä. (H1) 
 

 

5.2 osittain integroituun katsomusaineiden opetukseen siirty-

misen tekijät 

 

Aineistosta nousi esiin useita syitä ja tekijöitä, minkä takia osittain integroidun 

katsomusaineiden opetukseen on kouluissa siirrytty. Muodostin näistä viisi kate-

goriaa (Taulukko 2), jotka korostuivat haastatteluista. Kategorioiksi muodostui 

seuraavat tekijät: 1. ideologiset ja katsomusaineiden olemukseen liittyvät tekijät, 

2. kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvät tekijät, 3. mahdollisuus rakentaa opetus 

uudella tavalla, 4. taloudelliset tekijät, 5. opetuksen organisointiin liittyvät tekijät. 

Useissa haastatteluissa tuli ilmi samoja tekijöitä. Sen sijaan jotkut tekijät tulivat 
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esille vain yksittäisten rehtoreiden haastatteluissa. Esittelen kappaleittain kunkin 

kategorian ja minkälaisia alakategorioita niistä tuli esille.  

 

Taulukko 8 Osittain integroituun katsomusaineiden opetukseen siirtymisen tekijät reh-
torien kuvaamina 

Kategoria Alakategoria 

Ideologiset ja katsomusai-

neiden olemukseen liittyvät 

tekijät 

• Ajankohtaisuus 

• Oppilaiden jaottelu uskonnollisen taustan perusteella 

• Ainoa jaotteleva oppiaine koulussa 

• Oppilailla samat lähtökohdat 

• Muiden oppilaiden maailman katsomusten arvostus 

• Suvaitsevaisuuden lisääminen 

• Oppilaan maailmankuvan eroaminen uskonnon edus-
tamasta maailmankuvasta 

• Oppilaat eivät kokeneet opetuksen järjestelyjä mielek-
käiksi 

Kulttuuriseen moninaisuu-

teen liittyvät tekijät 

• Pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus 

• Koulussa opetettavien katsomusten määrä 
• Maahanmuuttaja- ja S2 oppilaiden määrä koulussa 

Mahdollisuus rakentaa ope-

tus uudella tavalla 

• Lainsäädäntö mahdollistaa 

• Saatiin tietää mahdollisuus suunnitella uudenlainen lä-
hestymistapa 

• Valtakunnalliset linjaukset ja päätökset 

• yksityiskoulun tuomat vapaudet 
Taloudelliset tekijät • Oman katsomusaineen opetus kallista 

Opetuksen organisointiin liit-

tyvät tekijät 

• Integroitu opetus koetaan käytännöllisemmäksi ta-
vaksi toteuttaa opetusta 

• Ryhmäyttämisen mahdollistaminen 

• Lukujärjestys tekniset kysymykset 

• Opettajien pätevyys 

• Kiertävät opettajat 

• Opetus omalla koululla 

• Opettajien toiveet 
 

 

5.2.1 Ideologiset ja katsomusaineiden olemukseen liittyvät tekijät 
 

Ensimmäinen kategoria, joka aineistosta nousi esiin jokaisessa haastattelussa, 

oli ideologiset ja katsomusaineiden olemukseen liittyvissä tekijöissä. Niissä ko-

rostui muun muassa integroidun toteuttamistavan ajankohtaisuus nykypäivänä ja 

uskonnollisen taustan perusteella jaottelu. Ideologisissa ja katsomusaineiden 

olemukseen liittyvissä tekijöissä mainittiin myös tavoitteita ja oppilaan oppimi-

seen liittyviä asioita, joita haluttiin korostaa ja tuoda esille integroidun opetuksen 

avulla. Integroidun katsomusopetuksen katsottiin toteuttavan hyvin nykyisen pe-
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rusasteen opetussuunnitelman tavoitteita ja henkeä. Sen ajateltiin tukevan var-

sinkin opetussuunnitelman toiminnallisuutta, oppilaiden osallisuutta ja aktiivi-

suutta. 

 

Rehtorit katsoivat, että nykyinen malli, jossa oppilaita jaotellaan uskonnollisen 

taustan mukaan ei sovellu nyky-yhteiskuntaan. Haastatteluissa viitattiin muiden 

länsimaiden toteuttamismalleihin, joissa on siirrytty opettamaan yhteistä katso-

musaineiden oppiainetta. Haastatteluissa otettiin kantaa nykyisen mallin järjestä-

misen perustelulle. Nykyistä mallia on perusteltu sillä, että tiedetään mitä opetuk-

sessa tapahtuu, kun oppilaat ovat jaoteltu oman uskontokunnan mukaisiin ryh-

miin ja niissä seurataan omaa opetussuunnitelmaa. Perustelua kritisoitiin siitä 

syystä, että nykymalli mahdollistaa esimerkiksi osan islamin opiskelijoiden osal-

listumisen koraanikouluihin yhteiskunnan koululaitoksessa annettavan katso-

musopetuksen sijaan, jota ei valvota valtion tasolla. Suomessa opetuksen järjes-

täjänä voi toimia monella tasolla esimerkiksi kunta, rekisteröity yhteisö, säätiö tai 

valtio (perusopetuslaki 7 § ja 8 §, 6.6.2003). Haastatteluissa huomioitiin se, että 

samaa perustelua voi käyttää yhteiselle opetukselle. Kun oppilaita opetetaan sa-

massa ryhmässä, niin silloin rehtorit myös tietävät, mitä ryhmässä opetetaan. 

Opetusta ei pidetty nykypäivään soveltuvana siitäkään syystä, että kouluissa var-

sinkin pääkaupunkiseuduilla on paljon eri kansalaisuuksia ja monikulttuurisuus 

on noussut prosentuaalisesti koko ajan. 

 siinä luokassa kaikki läsnä niin saadaan suoraan se yhteinen keskustelu käyntiin 
 eli siinä ei ole jaottelua eikä erotella uskontoja erikseen yksikään ei ole niin kun 
 eri asemassa suhteessa toiseen. (H3) 
  

 ajateltiin sillon että eihän täs oo mitää järkee että tää oppiaine joka tuota jaottelee 
 tiettyjen katsomusten perusteella oppilaita eri ryhmiin niin ei se oo kyllä nykyai-
 kaa. (H1) 

 
Rehtorit pitivät erikoisena sitä, miksi katsomusaineet ainoana oppiaineena jaot-

telee oppilaita eri ryhmiin tietyn asian pohjalta. Rehtorit toivat esille, että koulussa 

ei enää jaotella oppilaita sukupuolen mukaan esimerkiksi liikunnan opetuksessa, 

mutta uskonnonopetuksessa näin toimitaan edelleen, kun oppilaat jaotellaan us-

kontokuntaan kuulumisen pohjalta. Rehtorit pohtivat myös, miksi oppiainetta ei 

voisi opettaa yhdessä ryhmässä ja oppilaat voisivat yhdessä tarkastella katso-
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muksellisia kysymyksiä. Koulussa opiskellaan esimerkiksi englantia ja matema-

tiikkaa yhdistetyissä ryhmissä ja tästä syystä myös katsomusaineiden opiskelu 

yhdessä, yhteisessä ryhmässä on luontevaa (Käpylehto, 2015, 128). Rehtorit toi-

vat esille, että maailmankatsomuksellisia ja eettistä keskustelua tapahtuu saman-

aikaisesti muiden oppiaineiden opetuksessa, kun käsitellään esimerkiksi ilmas-

tonmuutosta tai poliittisia kysymyksiä. Tämän tapaisistakin teemoista syntyy kes-

kustelua ja eriäviä mielipiteitä oppilaiden välillä, eli miksi ei samalla tavalla ei voisi 

käsitellä katsomuksellisia asioita yhdessä. Integroidussa opetuksessa kaikki ovat 

luokassa samassa asemassa ja oppilaat pääsevät keskustelemaan eri katso-

muksista. Rehtorit myös toivat esille, että oppilaille ei muodostu mitään vaaraa 

oppia ja keskustella katsomuksellisista kysymyksistä laajemmin yhdessä kuin 

omaan uskontoon pohjautuvissa opetusryhmissä. Opetus toteutetaan kuitenkin 

opetushallituksen hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesta, vaikka käytän-

nössä opetus toteutettaisiin kaikkien oppilaiden yhteisessä ryhmässä tai erilli-

sissä ryhmissä. 

 Niin on semmonen yleinen ajatus siitä että tota kun ollaan koulussa niin täällä 
 opiskellaan opetussuunnitelman mukaisia juttuja niin ei nyt ole mikään tuota 
 vaara siitä että jos luterilainen oppilas kuulee Islamin asioita hieman syvemmin 
 tai sitten toisin päin että tämmöinen käytännön järki että miks ei tehtäisiin näin 
 että ei silloinkaan jos ollaan vaikka yhteiskuntaopin tunnilla ja on hyvin voimak-
 kaasti erilaisia mielipiteitä vaikka poliittisia tai jotain tota ilmastonmuutokseen liit-
 tyviä ruokaan liittyviä hyvin periaatteellisia asioita niin kyllä niistä aina voidaan 
 keskustella. (H6) 
 
 ihan niin kun ei voitais käydä vakavaa eettistä keskustelua vaikka biologian tun-
 nilla ympäristö ilmastoasteista tai jostain tai politiikasta. (H2) 
 

Rehtorien mukaan oppilaille haluttiin osoittaa integroidun opetuksen avulla, että 

heidän katsomuksellansa tai taustallaan ei ole väliä sekä oppia oppimaan toimi-

maan toistensa kanssa. Opetuksen tavoitteena on rakentamaan yhteistyötä, jotta 

pystytään tekemään yhdessä asioita katsomuksellisesta taustasta riippumatta ja 

arvostamaan toisten oppilaiden ajatuksia sekä maailmankatsomuksia. Suvaitse-

vaisuuden näkökulma tuli monessa haastattelussa ilmi. Kouluissa haluttiin lisätä 

suvaitsevaisuutta ja antaa oppilaille mahdollisuus rakentaa omaa henkilökoh-

taista katsomustaan oppimalla oman katsomusaineensa lisäksi näkökulmia eri 

katsomuksiin. Korkeakosken ja Ubanin (2018) tutkimuksessa tuli ilmi, että oppi-

laat kokivat integroidun opetuksen tukevan suvaitsevaisuutta eri näkemyksiä 
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kohtaan (Korkeakoski ym., 2018, 60). Haastatteluissa arvioitiin, että kaikkien us-

kontojen pohjana on samanlainen yhteisen hyvän käsitys.  

 

 tietysti se että oppilaat tottuu  siihen että mikä se heidän uskontokuntansa on nii 
 sillä ei oo sinällänsä merkitystä vaan että opitaan olee toistemme kanssa yhessä 
 ja arvostamaan ehkä myös niitä ajatuskantoja ja maailmankatsomusta mikä toi-
 sella on mitenkään luopumatta kuitenkaa omasta ja kaikissa uskonnoissa-
 han on periaatteessa se sama yhteinen hyvä niinku se hyvän ihmisen ja ihmisyy-
 den käsitys ja rauha ja toisten hyväksyminen niin se korostuu siinä sitten tästä 
 yhteisestä aineessa. (H1) 
 

Haastatteluissa myös pohdittiin, ettei kyse oli edes välttämättä oppilaan omasta 

katsomuksesta ja monet oppilaat ovat kovin maallistuneita. Katsomuksellisen 

taustan arvioitiin olevan joidenkin oppilaiden kohdalla vain merkintä rekisterissä 

ja perheissä uskonnon rooli ei ole välttämättä merkittävässä roolissa. Maallistu-

minen nähtiin erityisesti evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen osalta vah-

vana tekijänä ja oman katsomuksen opiskelua ei pidetty oppilaiden puolelta mie-

lekkääksi. Ainoaksi poikkeukseksi mainittiin elämänkatsomustieto, jota ei ole pi-

detty rehtoreiden kokemuksen mukaan niin pakonomaisena oppiaineena verrat-

tuna muihin katsomusaineisiin. Siirtyessä integroituun toteuttamistapaan rehtorit 

katsovat, että oppilaat ovat enemmän kiinnostuneita ja ovat pitäneet opetuksesta 

enemmän. Tämä on tullut ilmi, rehtorien mukaan, tähän tutkimukseen osallistu-

vissa kouluissa toteutetuissa kyselytutkimuksissa. 

 

5.2.2 Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvät tekijät 
 

Toiseksi kategoriaksi muodostui kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvät tekijät. 

Päädyin termiin kulttuurinen moninaisuus sen takia, koska rehtorit haastatte-

luissa toivat esille sitä, että oppilaat eivät ole koulussa edustamassa tiettyä kat-

somustaan. He ovat koulussa omana itsenään, eikä oman katsomuksensa edus-

tajina. Rehtorien mukaan tulee kysyä, onko kyse edes oppilaan omasta katso-

muksesta vai pelkästään merkinnästä rekisterissä. Monikulttuurisuuden käsite, 

joka oli alkuperäinen käyttämäni termi tässä tutkielmassa ohjaa huomion kulttuu-

risiin taustoihin sekä eroihin. Se laittaa kysymään kuuluvatko ihmiset johonkin 

kulttuuriin ja saako ihmisiä luokitella johonkin kuuluviksi. (Muukkonen, 1.) 

 



 

53 
 

Kulttuurinen moninaisuus nousi aineistossa esille, erityisesti monikulttuurisuuden 

nousun takia, varsinkin Helsingissä ja pääkaupunkisudulla. Kouluissa on oppi-

laita monista eri kansalaisuuksista sekä katsomuksellisista taustoista ja määrä 

on noussut vuosi vuodelta. Tämän takia ei pidetä järkevänä nykyistä opetuksen 

mallia erotella oppilaita katsomuksellisen taustan mukaisesti. Haastatteluissa vii-

tataan muiden Pohjoismaiden toteuttamismalleihin katsomusaineiden osalta, 

sillä monessa muussa maassa on jo siirrytty esimerkiksi yhteisen katsomusai-

neen opetukseen, jonka yhtenä tekijänä rehtorit ajattelevat olevan monikulttuuri-

suuden kasvu. Yhdessä koulussa arvioitiin oppilaista olevan 30% maahanmuut-

tajataustaisia. Toisessa koulussa oppilaista taas 40% puhui äidinkielenään jota-

kin muuta kieltä kuin suomea. Oppilaiden katsomuksellinen tausta oli useam-

massa tapauksessa muu kuin evankelisluterilainen. Vuoden 2019 lopussa 

106 059 helsinkiläisellä oli rekisteröity äidinkieleksi jokin muu kieli kuin suomi, 

ruotsi tai saame. Tämä vastasi noin 16,2% osuutta Helsingin väestöstä. (Helsin-

gin kaupunki, 2021.) 

 

 niinku vois sanoo suomen mittakaavassa niin hyvinkin monikulttuurinen koulu ja 
 monikulttuurinen alue tää Helsinki ja pääkaupunkiseutu. (H4) 
 
 taustalla oli se et meit sieppas se että meil on hirveesti meil on hirveesti 40% 
 oppilaita joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi ja uskonto ja näin ollen että 
 tavallaan se ajatus että joku oppilas on vaihtopenkillä elikkä sillee että odottaa 
 vaikka ET oppilas et muilla on tunti et se tuntu jotenki nii tyhmältä ja sit meiän 
 niin kun koko toiminta tapa on inklusiivinen täällä. (H2) 

 
 

Teoriaosiossa esittelemissäni taulukoissa, joissa esitellään opetushallituksen ke-

räämiä Suomen ja Helsingin tilastoja, tulee ilmi evankelisluterilaiseen uskonnon 

opetukseen osallistuvien oppilaiden määrän lasku. Muiden uskontojen, varsinkin 

islamin uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuvien 

oppilaiden määrä on taas noussut. Muutokset ovat prosentuaalisesti suurempia 

Helsingissä sekä ala- että yläkoulussa. Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on 

myös enemmän ulkomaalaistaustaisia prosentuaalisesti verrattuna muuhun Suo-

meen (Taulukot 6 & 7) noin puolet Suomen ulkomaalaistaustaisista asuu pääkau-

punkiseudulla. (Helsingin kaupunki, 2021). Tämä ei suoraan kerro kuinka mo-

nesta eri katsomuksesta henkilöitä on, mutta tämä voi osin selittää esimerkiksi 

islamin oppiaineen ainevalinnan nousua Helsingissä. Tämä voi myös selittää sitä, 
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miksi evankelisluterilaisen uskonnon ainevalinta on laskenut 14% Helsingissä 

(Taulukko 5) 1-6. luokilla, mutta osallistujamäärät ovat pysyneet lähes samoina. 

Helsingin väestönkasvu on tullut pääosin ulkomaalaistaustaisesta väestöstä 

(Helsingin kaupunki, 2021). Moninaistuminen näkyy erityisesti yhtenäisessä pe-

ruskoulussa, jossa on kaikki väestöryhmät ja yhteiskuntaluokat edustettuina. 

Tämä näkyy varsinkin pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa. (Tainio & 

Kallioniemi, 2019, 23.) Tilastot vastaavat haastattelujen pohdintoja kulttuurisen 

moninaisuuden noususta Suomessa, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Yksi reh-

tori kuitenkin arvioi, että myös Helsingin sisällä olevat alueelliset erot ovat huo-

mattavat, kun tarkastellaan kouluissa opetettavia katsomusaineita. Tomperikin 

(2013) huomioi, että koulukohtainen vaihtelukin on todella suurta, sillä Helsin-

gissä on kouluja, joissa luterilaiseen uskonnonopetukseen osallistuu vain alle 

puolet koulun oppilaista. (Tomperi, 2013, 67.) 

 

 se on ollu ehkä mikä on Helsingissä aika huomattavaa että on tosi erilaisia alueita 
 tän katsomusaineen suhteen (H5) 
 

5.2.3 Mahdollisuus rakentaa opetus uudella tavalla 
 

Kolmanneksi kategoriaksi muodostui tässä tutkimuksessa mahdollisuuteen ra-

kentaa opetus uudella tavalla, uusista lähtökohdista käsin. Mahdollisuuteen ra-

kentaa opetus uudella tavalla viitattiin tekijöillä, joiden kautta todettiin integroitu 

katsomusaineiden opetus ylipäätään mahdolliseksi toteuttamistavaksi koulussa. 

Näitä syitä oli muun muassa erilaiset valtakunnalliset linjaukset, muiden koulujen 

toteuttamismallit ja yksityiskoulun tuomat vapaudet.  

 

Ensimmäisenä esiin nostettiin se, että saatiin tietää integroidun katsomusainei-

den opetuksen olevan laillinen tapa opettaa katsomusaineita. Tästä nostettiin 

esiin varsinkin aluehallinnon viraston päätös, joka oli linjannut millä raameilla 

opetusta voi järjestää voi toteuttaa integroidusti. Monessa tutkimukseen osallis-

tuvassa koulussa juuri tämä päätös oli sen takana, että otettiin askel eteenpäin 

integroidussa katsomusaineiden opetuksessa. Osa rehtoreista totesi, että alue-

hallinnon linjauksen jälkeen kouluissa tarkasteltiin mitä linjauksella tarkoitetaan 

ja missä määrin opetuksen voi koulussa järjestää yhteisesti.  

 No ihan se, että ensinnäkin et tämmöinen on laillista. (H6) 
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 et sellanen aluehallinto viraston päätös mikä siit tuli nii se oli varmaan se mer-
 kittävin mistä sitten eniten uutisoitiinkin ja silloin se sitten sai tota kaikkein eniten 
 julkisuutta ja varmaan sitä kautta muissakin kouluissa uskallettiin sitten lähtee 
 sitä asiaa edistämään ja Helsingin opetuslautakuntakin otti siihen kantaa jo-
 nain vuonna… että tää on hyvä ja näin saa tehdä. (H4) 
  
 sit me ajateltiin teknisesti iha maalaisjärjellä mitä se tarkottaa et jos lautakunta 
 sanoo et sitä voi opettaa tältä osin niin mitä se tarkottaa. (H2) 
 

Toisena tekijänä rehtorit pitivät integroidun katsomusaineiden opetukseen siirty-

misessä muiden koulujen toteuttamismalleja ja heidän kokemuksiansa opetuk-

sen järjestämisessä. Koulujen rehtorit ja opettajat olivat tutustuneet toisten kou-

lujen toteuttamistapoihin ja saivat sitä kautta tietää, että opettaminen integroidusti 

on ylipäätään mahdollista. Toisena vaikuttavana tekijänä oli yliopistossa tehty tut-

kimus aiheesta, josta tuli tietoa rehtoreille muun muassa uusien opettajien kautta, 

jotka olivat tutustuneet yliopistossa käytyyn tutkimukseen integroidusta katso-

musaineiden opetuksesta.  

 

 peruskoulun apulaisrehtorilta jotka on sitten tän kuullu muista kouluista että 
 tällasta on lähdetty kokeilemaan ja he ovat ehdottaneet sitä katsomusaineiden 
 opettajille tässä talossa. (H3) 

 
Kolmanneksi tekijäksi tässä kategoriassa nousi yksityiskoulujen tarjoamat mah-

dollisuudet. Osa rehtoreista koki, että yksityiskoulun verkosto, yhteistyö ja oma 

johtokunta on mahdollistavana tekijänä integroidun katsomusopetuksen aloitta-

miseen. Yksityiskoulun koettiin antavan enemmän liikkumavaraa, kuin kuntien 

omistamissa kouluissa, sillä asioista on päättämässä oma johtokunta. Rehtorin 

perustellessa hyvin omat asiansa ja ehdotuksensa asiat koetaan menevän eteen-

päin. Yksityiskoulut tarjosivat myös verkoston, jonka kautta tiedettiin muiden kou-

lujen toimintamalleista ja siitä, miten toteuttamistapa on toiminut. Aikaisempien 

kokemusten kautta on lähdetty suunnittelemaan omaa toteutustapaa integ-

roidulle opetukselle. Muiden yksityiskoulujen toteutus ei varsinaisesti ollut syy 

siirtyä integroituun opetukseen, mutta tarjosi vaihtoehtoisen toteutustavan ope-

tukseen, jota haluttiin hyödyntää myös omassa koulussa.  

 

5.2.4 Taloudelliset tekijät 
 

Neljänneksi kategoriaksi muodostui taloudelliset tekijät. Mainintoja taloudellisiin 

syihin tuli muihin kategorioihin verrattuna vähiten. Nykyisen opetuksen malli, 
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jossa oppilaat jaetaan oman katsomusaineen mukaisiin ryhmiin koettiin kalliiksi. 

Uskontoryhmiä saattaa olla jopa viisi kappaletta samaan aikaan ja jokaisessa 

ryhmässä on oma opettaja. Vastauksissa otettiin huomioon se, että järjestelmä 

on kallis myös veronmaksajille.  

  

 taloudellisiakin seikkoja siihen on niin kun lähteny. (H3) 

 

 sitten myös se että onhan se myös hirveen kallista opettaa yhtä samaa sa-
 man nimen alla olevaa oppiainetta siten että tuota jokaisessa aineryhmässä tai 
 jaotetussa porukassa on eri opettajat. (H1) 
 
 (Haastattelija): Joo että yhen oppiaineen oppiaineen kohdalla jaetaan viidelle 
 
 viidelle suurin piirtein riippuu paljon uskontoryhmii on ja kun kolme oppilasta 
 on se raja niin onhan se hurjan kallista veronmaksajillekin. (H1) 

 

5.2.5 Opetuksen organisointiin liittyvät tekijät 
 

Viides kategoria, joka aineistosta nousi esiin on järjestämiseen liittyvät tekijät. 

Tässä kategoriassa ilmenneet tekijät liittyivät opetuksen käytännön järjestämi-

seen, lukujärjestysteknisiin asioihin, opettajien pätevyyteen ja kiertäviin opettajiin.  

 

Integroitu katsomusopetus koettiin käytännölliseksi toteutustavaksi useasta 

syystä. Ensinnäkin integroidussa opetuksessa ryhmät jakautuvat oppilasmääräl-

lisesti tasaisemmin. Nykyisessä mallissa, jossa oppilaat menevät oman katso-

musaineen mukaisin ryhmiinsä ryhmäkokoerot saattavat olla todella suuret eri 

uskontokuntien ja elämänkatsomustiedon ryhmissä, kun integroidussa katso-

musopetuksessa ryhmät jakautuvat tasaisemmin. Rehtorit myös arvioivat, että 

integroitua opetusta voi käyttää hyvänä ryhmäyttämisen keinona, varsinkin al-

kuopetuksessa, kun oppilaat aloittavat kouluaan ja lukuvuoden alussa, kun oppi-

laat eivät vielä tunne toisiaan. Rehtorit ajattelivat myös, että yhteisissä ryhmissä 

voi käsitellä hyvin tunnetaitoihin liittyviä asioita esimerkiksi nuoremmilla oppilailla. 

 

Lukujärjestystekniset asiat olivat iso tekijä, miksi siirtymä integroituun toteutta-

mistapaan koettiin kouluissa järkeväksi. Nykyinen malli koettiin lukujärjestystek-

nisesti hankalaksi, sillä se sitoo katsomusaineiden opetuksen tiettyyn ajankoh-

taan, ei pystytä toimimaan vain koulun omilla opettajilla, se aiheuttaa siirtymiä ja 
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hyppytunteja sekä oppilailta saattaa jäädä yhteisiä asioita välistä luokan kanssa. 

Suurimpana syynä siirtymiseen paljastui se, että integroitu opetus mahdollistaa 

opetuksen toteuttamisen vapaammin aikataulullisesti. Kouluilla on katsomusai-

neiden palkki, jonka aikana muun muassa kiertävät opettajat tulevat pitämään 

kouluille oppitunteja. Integroidut ryhmät mahdollistivat katsomusaineiden tuntien 

pitämisen esimerkiksi keskellä päivää, johon koulujen opettajat ovat olleet myös 

tyytyväisiä. 

 

 niin silloin me ollaan tietenkin sellaisten sivutoimisten tuntiopettajien varassa joit-
 ten jotka ei osallistu koulun toimintaan muuten eli koulun pyörittämiseen ei osa-
 llistu käytännössä ollenkaan plus sitten se että meil tulee jotkut raamit sitten hei-
 dän muitten töitten tapaan et milloin me voidaan niitä oppitunteja järjestää mikä 
 luo rajoitteita meidän oman lukujärjestyksen tekemiselle. (H4) 

 

 se auttaa aivan mielettömästi kun periaatteessa katsomusaine palkkitunnin voi 
 käyttää siihen keskellä päivää niin se oli niin kun suurin positiivinen huomio 
 siitä ja opettajat oli hirmu tyytyväisiä siihen et sitä pystyttiin myös käyttämään 
 koska muuten se on yleensä poissa jostain muualta. (H5) 
 

Lukujärjestysteknisiä ongelmia toivat myös hyppytunnit ja sen varmistaminen, 

ettei niitä tulisi oppilaille. Rehtorit pitivät epätarkoituksenmukaisena sitä, että joi-

denkin oppilaiden tulisi odottaa toisten oppilaiden oppitunnin aikana. Yksi rehtori 

myös huomautti, että hyppytunnit ovat peruskouluikäisille oppilaille laittomia. On-

gelmia toi myös siirtymät toisiin kouluihin. Oppilaiden piti jossain tapauksissa siir-

tyä toiseen kouluun opetukseen, jos oman katsomusaineen opetusta ei järjestetty 

omassa koulussa. Oppilaiden siirtymä toiseen kouluun koettiin rehtorien puolelta 

ikävänä oppilaalle. Rehtorit pitivät hankalana myös sitä, että jotkut oppilaat eivät 

osallistuneet yhteisten asioiden käsittelyyn ja yhteiseen toimintaan, koska osal-

listuivat samanaikaisesti oman katsomusaineen opetukseen. Esimerkiksi orto-

doksioppilas saattoi osallistui iltapäivällä oman uskontonsa opetukseen aikana, 

jolloin muut oppilaat valmistautuivat esimerkiksi kokeisiin.   

 

 saatu sitten järjestymään ne tunnit sillee paljon järkevämmin tässä mallissa ja 
 tosiaan se kanssa ettei oppilaiden tarvii vaeltaa minnekkään muualle opiskele-
 maan niitä katsomusaineita vaan ne voidaan ihan samalla tavalla kun muutkin 
 oppiaineet opiskella täällä omalla koululla aina. (H4) 
 

 sitten siinä on semmoisia käytännöllisiä asioita että esimerkiksi ET opiskelijat tai 
 ortodoksit niin jos he ovat omassa ryhmässään niin eihän ne voi olla jokaisen 
 luokan kohdalla samaan aikaan se oppitunti vaan heillä on sitten oppilaalle tulee 
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 hyppytunti ja sit ne ovat kolmesta neljään tässä oman uskonnonopetuksessa, 
 jossain eri ryhmässä ja se taas niin kun sitoo työjärjestystä ja meillä on oppilaille 
 tarjotaan erinäisiä asioita kolmen ja neljän välillä, kun oppitunteja ei pääsääntöi-
 sesti ole niin sitten nämä oppilaat on ollut ikään kuin näitten muun muassa 
 tällaisten koekertausten ulkopuolella et opetus on estänyt heitä osallistu-
 masta niihin. (H6) 
 

Viimeisenä tekijänä järjestämisen kategoriaan kuului opettajien toiveet, opettajien 

pätevyys ja kiertävät opettajat. Yhden koulun tapauksessa suurin tekijä siirtymi-

sen taustalla oli se, että opettajien ei ole pakko opettaa jotain oppiainetta. Jotkut 

opettajat halusivat opettaa enemmän katsomusaineita kuin toiset. Koulussa ha-

luttiin kunnioittaa opettajien toiveita ja käyttää heidän vahvuuksiaan hyödyksi 

opetuksessa sekä opetuksen suunnittelussa. Integroituun katsomusaineiden 

opetukseen siirtymisen syinä pidettiin myös kiertävien opettajien käyttöön liittyviä 

vaikeuksia sekä erityisesti pienryhmäuskonnoissa ilmi tulleita haasteita palkata 

opettajaksi muodollisen pätevyyden omaava opettaja. Rehtorit pitivät kiertävien 

opettajien satunnaista työskentelyä haastavaksi erityisesti opetustyön suunnitte-

lun osalta. Myös heidän kanssaan käytyä viestintää pidettiin haastavana joissakin 

tilanteissa. Kiertävät opettajat opettivat useissa kouluissa, mikä vaatii huomatta-

vasti enemmän suunnittelua koululta katsomusopetuksen toteuttamisessa. Kier-

tävien opettajien määrä on vähentynyt tutkimukseen osallistuvissa kouluissa osit-

tain integroituneeseen katsomusopetukseen siirtymisen jälkeen. Rehtorit pitivät 

tätä opetusjärjestelyjä olennaisesti helpottavana tekijänä. 

 

 No ehkä se oli just tää että mä en halunnu sitä jakoa sillä lailla että joku joutuis 
 opettamaan jotain asiaa ja et oli toiveita että haluais opettaa sitä tätä ja sitte joku 
 haluaa opettaa tätä katsomusaineita enemmän kuin toiset ja joku ei välttämättä 
 halua ollenkaan kun mä en halunnu opettajien keskuuteen sitä että heidän vä-
 lilleen tulee semmosta jakoa. (H5) 
 

 kun oli näitä kiertäviä opettajia ja tota se oli hirvee tuska aina et eihän tästä tuu 
 yhtään mitään et tää on ihan järjetöntä et tänne tulee joku heittää keikkaa… ja 
 tota vaikeudet saada päteviä opettajia eli ei niinku millään meinaa löytyy tiettyihin 
 katsomusaineisiin muodollisesti päteviä opettajia. (H4) 

 
 

5.3 Miten osittain integroitu katsomusopetus otettiin vastaan 

koulun tasolla? 
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Tässä kappaleessa käsitellään sitä, miten integroitu katsomusopetus otettiin vas-

taan koulun tasolla: opettajien, huoltajien ja oppilaiden keskuudessa. Yleisesti 

integroitu katsomusopetus otettiin positiivisesti vastaan opettajien puolelta, sillä 

he olivat jokaisessa koulussa isossa roolissa suunnittelemassa sitä. Oppilaatkin 

ottivat mallin positiivisesti vastaan ja he ovat pitäneet sitä hyvänä tapana toteut-

taa koulun katsomusopetus. Huoltajien palaute oli rehtorien mukaan pääosin po-

sitiivista. Tosin koulut ovat saaneet myös negatiivista palautetta, kun oli siirrytty 

integroituneeseen katsomusopetukseen. Rehtorit korostivat kuitenkin sitä, että 

negatiivinen palaute huoltajilta on hyvin yksittäistä. Tähän kysymykseen oli reh-

toreilla osin hankalaa vastata, sillä rehtoreille tullutta palautetta pidettiin yleisesti 

negatiivisempana, kuin esimerkiksi yksittäisille opettajille tullutta palautetta.  

 

Opettajat ottivat jokaisessa koulussa integroidun katsomusopetuksen positiivi-

sesti vastaan. Rehtorit painottivat sitä, että ilman opettajien tukea ja innostusta 

malliin siirtyminen olisi ollut lähes mahdotonta. Rehtorit arvioivat, että opettajat 

näkivät enemmän hyötyjä kuin haittoja integroidussa opetuksessa, eli opetuksen 

sisällölliset edut, yhteisopettajuuden lisääntyminen ja työnkuvan muutoksen sekä 

lukujärjestyksen toteuttamiseen liittyvät tekniset hyödyt. Osa rehtoreista oli jopa 

yllättyneitä siitä, että kuinka positiivisesti opettajat reagoivat, kun heille ehdotettiin 

siirtymistä osittain integroituun malliin. Opettajat olivat haastattelujen mukaan heti 

motivoituneina mukana siihen lähdettäessä, joka on tullut myös ilmi uusia opet-

tajia palkatessa. Haastatteluissa opettajat ovat osoittaneet mielenkiintoa ja innos-

tusta, kun he ovat kuulleet koulun tavasta toteuttaa katsomusaineiden opetusta. 

Rehtorit arvioivat, että opettajat ottivat integroidun katsomusopetuksen hyvin vas-

taan siksi, koska he olivat itse saaneet suunnitella opetuksen toteutuksen ja saa-

neet kokeilla erilaisia ideoita. Yksi rehtori painotti sitä, että koulussa keskustel-

laan paljon eri asioista opettajien kanssa. Osasta asioista käydään tiukkaakin 

keskustelua, mutta integroidusta opetuksesta keskustellessa selvittiin ilman suu-

rempia ristiriitoja ja konflikteja.  

 No siis koska he ovat ite olleet sitä suunnittelemassa niin hyvin. (H3) 
 
 No siis nää katsomusaineiden opettajat tietenkin suhtautu asiaan positiivisesti
 Näkivät sisällöllisiä etuja ja myös etuja siinä, että heille itselleen tulee paljon jär-
 kevämpi työnkuva ja järkevämpi lukujärjestys et se oli ihan selvä juttu mut et totta 
 kai jos ois ollu kovaa vastarintaa opettajien puolella et ei tällasta suostu tekemään 
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 ja näin edelleen niin sit ois ollu kyllä tosi vaikee ellei jopa mahdotonta siin asiassa 
 edetä. (H4) 
 
 No mun mielestä se on koettu positiiviseksi sillä lailla että siinä on nähty enem-
 män hyötyjä kuin haittoja ja tavallaan ne on niin kun tehnyt paljon yhteistyötä 
 ja nähnyt ne positiiviset asiat. (H5) 
 

Rehtoreille tuli jopa yllätyksenä joidenkin opettajien, varsinkin kiertävien opetta-

jien reaktiot muutokseen toteuttaa katsomusopetus integroidusti. Yhdelle rehto-

rille kiertävän islamin opettajan reaktio ehdotukseen tuli yllätyksenä. Kyseinen 

islamin kiertävä opettaja otti ehdotuksen positiivisesti vastaan ja näki uuden ta-

van toteutuksen hyödyt opetuksessa. Tämä islamin opettaja ei kuitenkaan voinut 

olla mukana tällaisessa toteutuksessa, sillä kiertävänä opettajana hänellä ei olisi 

ollut aikaa osallistua opetuksen suunnitteluun. Tästä syystä kouluun palkattiin 

uusi islamin opettaja. 

 

 mä ajattelin myös silloin että tähän ei välttämättä lähde suoraan sanoen mä ajat-
 telin että islam opettajat kiertävä islam opettaja niin ei lähde hänkin oli sitä mieltä 
 että tää on ihan ok mut hän ei sen takii osallistunu tähän suunnitteluun koska 
 hänellä oli hirveesti kouluja hän ei oikein ehtinyt elikkä se tavallaan sen takii meil 
 vaihtu se islam opettaja ja se ei vaihtunu sen takii et hän olis vastustanu tai aina
 kaan hän ei siinä sanonu sitä selvästi et hän ei tykkää. (H2) 
 

 
Oppilaat ottivat opettajien tapaan integroidun toteuttamistavan positiivisesti vas-

taan. Oppilaiden reaktio siirtyessä oli kuitenkin neutraalimpi ja vähäisempi kuin 

opettajilla tai huoltajilla. Oppilaiden vähäiseen reaktioon ajateltiin vaikuttavan se, 

että yleensä kouluissa siirryttiin opetukseen porrastetusti. Tämän takia oppilaat 

eivät olleet tietoisia aikaisemmasta toteutumismallista. Rehtorit pohtivat myös 

sitä, että varsinkin alakoulun puolella oppilaat ovat sen verran nuoria, etteivät 

osanneet edes välttämättä ajatella asiaa ja muutosta. Arvioitiin, että tästä syystä 

he eivät osanneet kyseenalaistaa opetuksen toteutumistapaa.  

 

Osassa kouluissa oli kerätty oppilaiden näkökulmia integroidusta katsomusope-

tuksesta jo ennen siihen siirtymistä. Kouluissa oli järjestetty keskusteluja, johon 

oli osallistunut oppilaskunnan edustajia ja kysytty ideatasolla siihen siirtymisestä. 

Näissä keskusteluissa oppilaiden esittämät näkökulmat siirtymisestä integroituun 

katsomusopetukseen ovat olleet pääosin positiivisia. Oppilaat ovat kokeneet kat-
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somuksen perusteella tapahtuvan oppilaiden jaottelun eri ryhmään erikoiseksi ta-

vaksi. Samankaltaisia näkökulmia on tullut esille eri tutkimuksissa, joissa on tar-

kasteltu kouluissa toteutettua integroitua katsomusopetusta. Åhs, ym (2016) tut-

kimuksessa tuli ilmi, että suurin osa uskontoon- ja elämänkatsomustietoon osal-

listuvista oppilaista piti integroitua toteutustapaa hyvänä. Oppilaat pitivät integ-

roidun ryhmän hyvänä paikkana oppia niin omasta kuin muista katsomuksista. 

(Åhs, ym. 2016, 7-8.) 

 

 Oppilaat ei oikeestaa niinku ei he niinku varmaa ajattele sitä niin ne on aika pieniä 
 kuitenki. (H1) 
 

 sit se oppilaiden vastaanotto niin, mutta siis oppilaiden vastaanotto et sinänsä 
 varmaan johtuu siitä että siel ei ihan hirveesti niin kun ole kyseenalaistettu mi-
 tään niin kun uus järjestelmä alotetaan aina seiskaluokiltaniin kun meille tulee 
 kun meillä ei ole yhtenäistä peruskoulua niin meille tukee kaikki joltain toiselta 
 alakoululta joko omalta tai joltain toiselta alakoululta niin nehän ei tiedä tavallaan 
 et mikä siihen yläkouluun kuuluu niin ei ole ehkä osannu sitä kyseenalaistaa 
 samalla lailla et ei oo tullut mitään sellasta. (H3) 

 

 Me pidettiin koska näissä asioissa täytyyhän aina kuulla oppilaita niin me pidettiin 
 semmoinen isompi keskustelu missä oli toista kymmentä oppilasta… käytiin hei-
 dän kanssaan niin kun oppilaskunnan edustaja käytiin heidän kanssaan kes-
 kustelu ideatasolla tästä integroidusta mallista ja se oli yksinomaan po-
 sitiivista ja se perustu nimenomaan siihen että on hassua ja erikoista jakaa oppi-
 laita uskonto pohjaisiin ryhmiin kun opetetaan uskontoon liittyviä asioita. (H6) 
 

Haastatteluissa tuli myös ilmi sitä, että osa oppilaista kyseenalaisti integroidun 

tavan toteuttaa katsomusopetusta ja antoi siitä negatiivista palautetta. Tätä pidet-

tiin rehtorin näkökulmasta positiivisena asiana. Kyseenalaistamisen katsottiin 

olevan tärkeää kouluissa ja se on yksi syy miksi koulua käydään. Oppilaat ilmai-

sevat mielipiteensä ja kyseenalaistavat asioita, jotka eivät ole heille itselleen sel-

keitä. Rehtori kuitenkin pohti sitä, että missä määrin oppilaiden tuomat ajatukset 

ovat oikeasti oppilaiden omia ajatuksia ja mielipiteitä ja missä määrin taas ne 

edustavat oppilaiden huoltajien näkökulmia.  

 

 Oppilaat on mun mielestä suhtautunu itse asiassa hyvin muutamia kysymyksiä 
 kyseenalaistamisia tulee mutta mä oon tavallaan vaan tyytyväinen siihen että 
 näiltä varsinkin koulun vanhemmilta oppilailta vitos-kutosilta tulee kyseenalaista-
 misia sillä sitähän varten me käydään koulua että kyseenalaistais asian joka hei-
 dän mielestään ei oo ihan selvä niin mä oon ollut hirmu tyytyväinen siihen että 
 on tullut näitä kysymyksiä. (H5) 
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Huoltajien vastaanotto oli muita ristiriitaisempi, mutta pääosin se oli positiivista tai 

neutraalia. Osa rehtoreista mainitsi, että integroitu toteuttamistapa tuli esitellä 

huoltajille ja tiedottaa siitä aktiivisesti esimerkiksi Wilmassa ja vanhempainil-

loissa. Tällöin huoltajille annettiin mahdollisuus keskustella vapaasti aihepiiristä 

sekä esittää mahdollisia kysymyksiä ja tuoda esille omia aihepiiriin liittyviä näkö-

kulmiaan. Huoltajille laadittiin myös kyselyjä, joihin sai vapaasti ilmaista ajatuksi-

aan ennen vanhempainiltaa, jossa oli tarkoitus käsitellä asiaa. Kouluissa hyödyn-

nettiin myös monikielisiä ohjaajia, jotta asiasta pystyttiin tiedottamaan huoltajille 

tarvittaessa omalla äidinkielellä. Rehtorit pitivät hyvää tiedottamista tärkeänä, 

jotta toiminta olisi mahdollisimman läpinäkyvää. Muutos oli niin perustavan laa-

tuinen, että huoltajille tuli antaa mahdollisuus kommentoida asiaa. Vastauksia 

koulujen kehittämiin kyselyihin kuitenkaan ei tullut rehtorien odotusten mukaan. 

Esimerkiksi yhden koulun kyselyyn tuli vain muutama kommentti huoltajilta.  

 vanhemmillehan se piti kyllä myydä ja niinku tossa aikasemmin sanoin tarvittiin 
 siihen aika paljon monikielisiä ohjaajia omalla äidinkielellä sitte eri uskontokun-
 tien edustajia kertomaan sitte mitä se homma on et tota et me saatiin se juttu 
 menee eteenpäin mutta nyt ei oo noussu ehkä joskus hirveen harvoin joku yksit-
 täinen huoltaja saattaa kyseenalaistaa. (H1) 
 
 Mä silloin kun me oltiin tehty tää opsi ja ennen kuin tää alko nii mä laitoin
 vanhemmille sellasen kyselylinkin että mitä te ajattelette tästä että laittakaa 
 kommentteja ja ajatuksia ja sit meillä oli yks vanhempainilta missä tää oli yks 
 teema mutta sit ku mä vähän niin kun jännittyneenä sit ajattelin et katon nää ky-
 selyn tulokset et sieltä varmaan läsähtää todellinen pommi päälle ja siellä oli 
 kaksi kommenttia ja niissä luki ihan kiva se oli siis todella ja sit mä ajattelin et 
 onks tää niin kun mahdollista et me ollaan tekemässä näin isoo muutosta ja se 
 oli kaikista ihan kiva. (H2) 
 
 

Rehtorit huomioivat sen, että heille asti tullut palauta on usein negatiivisempaa 

kuin opettajille, sillä innostunut palaute annetaan useammin suoraan opettajille. 

Rehtorit katsoivat, että monet huoltajat näkivät paljon positiivista integroidussa 

katsomusopetuksessa. Kouluille oli tullut enemmän innostunutta ja positiivista 

palautetta huoltajilta, kuin negatiivissävyistä. Huoltajat arvioivat, että integroitu-

neessa katsomusopetuksessa voidaan käsitellä laajemmin ja syvällisemmin eri-

laisiin katsomuksiin liittyviä teemoja ja aihepiirejä. Huoltajat arvioivat lisäksi, että 

integroitu opetus antaa oppilaille yhdenvertaiset mahdollisuudet koulussa tarkas-

tella uskontoja ja katsomuksia. He toivat myös esille, että integroitu katso-

musopetus on neutraalimpaa. Rehtorit arvioivat myös, että huoltajien positiivinen 



 

63 
 

ja vähäinen palaute viittaa luottamukseen peruskoulua ja siellä toteutettuja muu-

toksia ja uudistuksia kohtaan.   

 

 Joo positiivisesti, että muistaakseni en ihan hirveesti oo suoraan palautetta tullut 
 mulle asti mut et sen verran kun on tässä vuosien varrella tullu nii lähes kokonaan 
 positiivista et tosi hyvää kun on tällänen näin et tuntuu tosi luonnolliselta. (H4) 
 

 se jotenki ehkä sit kertoo myös siitä luottamuksesta peruskouluu kohtaa et van-
 hemmat on ihan niin ku ajattelee et jos koulu näin funtsii nii kai sit siin joku järki 
 on. (H2) 
 

Rehtorien arviointien mukaan kyselyjä katsomusopetuksen toteuttamistavasta 

esitetään pari kertaa vuodessa. Rehtorit arvioivat tämän johtuvan esimerkiksi 

siitä, että integroitu katsomusopetus tulee huoltajille yllätyksenä ja huoltajat tule-

vat kysymään, miksi oppilas on väärässä opetusryhmässä. Huoltajat voivat myös 

kaivata oman uskontonsa opettajaa oppitunneille tai he voivat ajatella, ettei oppi-

las opiskele omaa katsomusainettaan. Osan rehtorien kokemuksen mukaan 

huoltajien huoli nousee siitä, että oppilaan kotona esiin tuomat näkökulmat ope-

tuksesta ovat olleet epäselviä ja herättäneet tästä syystä huoltajissa huolta ja 

epäselvyyksiä. Kouluissa käytössä olevassa toimintasuunnitelmassa on kuiten-

kin esitelty opetuksen toteutusta, jonka avulla on voitu avata huoltajille integroi-

tuun katsomusopetukseen liittyviä lähestymistapoja ja näkökulmia. Huoltajat ovat 

kysymyksistä huolimatta hyväksyneet integroidun katsomusopetuksen, sillä kou-

lulla on opetuksen toteutukseen liittyvät selkeät perustelut ja huoltajat ovat ym-

märtäneet sen hyödyt sekä perustelut.  

 Sitten on nämä yksittäiset kriittiset kommentit joko siltä ajalta tai sen jälkeen, jotka 
 niin kun tulee kaivataan ikään kuin oman uskonnon oman porukan opettajaa 
 sinne tai sitten mielletään että lapsi ei opiskele sitä omaa ainetta. (H6) 
 

 Joo jonkun verran siitä aina tulee kysymyksiä ja mehän esitellään näitä esimer-
 kiksi syksyn vanhempainilloissa ja sitten tota siitä kerrotaan muutenkin niin jon-
 kin verran siinä tulee sanotaanko että tällä alueella tulee se muutama yhtey-
 denotto vuodessa joko ne ei oo ollu vanhempainillassa paikalla tai sitten haluavat 
 muuten vaan tietää ja monestihan se menee sillä lailla että se oppilas kertoo ko-
 tona ja se saattaa olla vähän ristiriidassa hänen kertomansa niin sitten siitä tulee 
 niitä huolia mistä huoltajat on yhteydessä niin tavallaan aika nopeesti ne hyväk-
 syy nää asiat että ei oo ollu semmosta niin kun vääntöä mistään asiasta 
 huoltajien kesken. (H5) 
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Rehtorien mukaan kriittinen palaute ja huoli on korostunut varsinkin vähemmis-

töuskontojen opetukseen osallistuvien oppilaiden huoltajien puolelta. Opetuk-

seen on kaivattu esimerkiksi oman uskontokunnan opettajaa pitämään oppitun-

teja. Huolta on herättänyt myös se, missä määrin toteutustapa väheksyy vähem-

mistöuskontojen tai elämänkatsomustiedon oppilaiden oikeuksia. Yksi rehtori ar-

vioi, että kysymyksiä on tullut maahanmuuttajataustaisilta huoltajilta, joille on 

opetuksen toteuttamistapa tullut yllätyksenä. Rehtori arvioi, että koulujärjestelmä 

ei ole heille tuttu ja opetuksen muuttuminen eriytetystä opetuksesta integroituun 

on herättänyt kysymyksiä. Varsinkin islamin opetukseen osallistuvien oppilaiden 

huoltajissa toteutustapaan siirtyminen herätti huoltajissa enemmän pohdintaa, 

kuin tilanne ennen siirtymistä. Yhden rehtorin mukaan pelättiin, että opetus tar-

joaa vääräoppista tietoa oppilaalle ja huoltajat olivat huolestuneita siitä, missä 

määrin peruskouluikäinen on kypsä opiskelemaan katsomusaineita yhdessä mui-

hin uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden kanssa. Integroituneeseen katso-

musopetukseen siirtyminen oli aiheuttanut koulussa pienen laskun koulun tarjoa-

man katsomusaineiden tunneille osallistumisessa. Tilanne oli kuitenkin normali-

soitunut koulussa normaalille tasolle melko nopeasti.  

 

 se oli semmosia uusia muuttajia ja vaikka pakolaisstatuksella tulleita jotain muita 
 tämmösii jotka ei oo tässä järjestelmässä ollu ei suomen koulujärjestelmässä 
 eikä missää oikee muussakaan nii tää saattaa tulla heille vähän yllätyksenä että 
 kun ekaks opetetaan niinku segregoidusti ja sitten yhtäkkii onki tämmöne integ-
 roitu aine nii mitä se tarkottaa nii heidän kanssa pitää sit käydä se keskustelu 
 läpi. (H1) 
  

 Elikkä kun me vähän niin kun heiltä tuli silleen et mä pidin niin kun sellasen van-
 hempain tapaamisen missä oli huoltajia ja he oli niin kun sitä mieltä että ylipää-
 tään me puhuttiin paljon islamin opetuksesta et niin kun et heidän lapset ei saisi 
 osallistua kaoppiin koska he kokee he vähän pelkäs et se on vaarallista tai sieltä 
 tulee jotain vääräoppista tietoa tai joku huoltaja sano jopa että lapsen aivot eivät 
 ole alle 15-vuotiaana tarpeeksi kehittyneet ottamaan vastaan jotain mitään näin 
 radikaalia kun ollaan ET tai ev. lut. oppilaan kanssa samassa luokassa keskuste-
 lemassa jostain. (H2) 
 
 erityinen niin kun se yleisin huoltajan huoli mikä tähän liittyy on tota Islamin us-
 koisen  perheen huoltaja joka niin kun kaipaa islaminuskoista opettajaa, että mil-
 loin se islaminuskoinen opettaja tulee pitämään tunteja tää on niin kun se yleisin 
 murhe mikä tähän liittyy ja se tulee täältä nimenomaan täältä suoraan ääneen 
 lausutulta suunnalta että se on se homma ja sitten toki on sellaisia ihmisiä jotka 
 niin kun ovat huolissaan syystä tai toisesta tästä integroidusta mallista ja kokevat 
 että se jotenkin polkee ET oppilaiden tai esimerkiksi ortodoksien tai islamilaisten 
 oikeuksia. (H6) 
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Kaikki rehtorit painottivat kriittisten palautteiden olevan todella yksittäisiä tapauk-

sia. Siirtymisen kohdalla palautetta annettiin jonkin verran. Rehtorit arvioivat, että 

koska integroitu malli ei ole valtamalli Suomessa, niin se synnyttää väärinkäsityk-

siä huoltajien puolelta. Huoltajat voivat ymmärtää, että kyseessä olisi täysin yh-

teinen oppiaine, mistä ei kuitenkaan ole kyse. Rehtorit painottavat, että integroitu 

toteuttamistapa on kouluissa vakiintunut vuosien aikana ja aiheesta ei ole tarvin-

nut huoltajien kanssa keskustella enää niin paljoa alun jälkeen. Rehtorit muistut-

tivat myös, että keskustelu huoltajien kanssa on ollut alusta asti hyvin rakentavaa 

ja käyty hyvässä hengessä.  

 

 Sehän on selvää että kun tämä ei ole valtamalli niin silloin ihmisillä on odotuksia 
 ja varmasti niin kun menee sekaisin normi kansalaisen mielessä joka ei ole ope-
 tuksen ammattilainen että he kuvittelevat että tässä on yhteisestä aineesta kyse 
 sen väärinkäsityksen. (H6) 
 
 hyvin rakentavassa hengessä käytiin tätä keskustelua et ei ollu missään nimessä 
 mitään sellasta niin kun riitaa tai sellasta. (H2) 
 

 

5.4 Opetuksen integroidun katsomusopetuksen tila ja tulevai-

suuden näkymät 

 

Integroituneen katsomusopetuksen toteuttamistapoja pidettiin kaikissa kouluissa 

onnistuneena tapana toteuttaa katsomusaineiden opetusta. Rehtorit arvioivat, 

että siihen ovat tyytyväisiä niin opettajat, oppilaat kuin huoltajat. Rehtoreiden nä-

kemyksen mukaan, sekä oppilaat että huoltajat pitävät opetusta pääosin mielen-

kiintoisena. Opetusta pidettiin tarkoituksenmukaisena tapana toteuttaa opetus 

koulussa, sillä oppilaat opiskelevat samassa ryhmässä, eikä heitä jaeta uskon-

nollisen taustan perusteella eri ryhmiin. Yksi rehtori arvioi vähäisten valitusten 

olevan merkki onnistuneesta toteuttamistavasta.   

  

 tota sitä on jotenki hankala sanoo että niinku onnistunut tai ei onnistunut kun se 
 on tossa pyöriny jo jonkin aikaa sanotaan kai se on onnistunu ku siitä ei valituksia 
 tule ja se on niinku hyväksytty. (H1) 
 

Rehtorit pitivät integroitua tapaa toteuttaa opetus tarkoituksenmukaisena, erityi-

sesti lukujärjestysteknisistä syistä. Rehtorien mukaan integroitu tapa toteuttaa 
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opetusta on tehnyt lukujärjestyksen tekemisestä osin helpompaa, kun oppilaita ei 

tarvitse jakaa aina omiin ryhmiinsä. Tämän ansioista muun muassa ei tarvitse 

etsiä tiloja jokaiselle ryhmälle erikseen, oppilaiden siirtyminen toisiin kouluihin 

katsomusaineiden opetukseen on vähentynyt ja oppilailta ei jää välistä ajankoh-

taisia asioita kouluarjessa. Ryhmäkoot ovat myös jakaantuneet tasaisemmin, 

sillä integroidun opetuksen ryhmäkoot eivät vaihtele niin paljon kuin eriytetyssä 

opetuksessa. Rehtorit ajattelevat myös, että integrointi on antanut tilaa lukujär-

jestyksen raameihin, jotka koettiin olevan valmiiksi jo täynnä. Yksittäisten uskon-

non- tai elämänkatsomustiedon tuntien pitäminen on vienyt tilaa ja rehtorit koki-

vat, että raameja voi käyttää nykyään tarkoituksenmukaisemmin.  

 

 ryhmäkoot pysyy kutakuinkin niinku inhimillisinä et ne ei mee sen mukaan että 
 mitkä tota miten ryhmitellään tietyn uskontokunnan mukaan että ketä on enempi 
 on sitte yhessä sumpussa ja ketä on vähemmä nii siel joku opettaa kolmea ja 
 joku kolmee kymmentä nii se ei oo kauheen tasa-arvosta. (H1) 
 

Rehtorit pitivät myös opetuksen sisällöllisiä tavoitteita onnistuneena. Opetuk-

sessa korostuu suvaitsevaisuus, kaikkien tasa-arvoisuus. Nämä ovat tuoneet pal-

jon positiivisia ulottuvuuksia opetukseen. Integroinnilla on suuri merkitys nyky-

yhteiskuntaan kuuluvaan tasa-arvoisuuden ja inhimillisen ihmiskäsityksen raken-

tamisessa. Yksi rehtori arvioi, että koulun tulisi simuloida nyky-yhteiskunnan mo-

nikulttuurisuutta, joka näkyy varsinkin pääkaupunkiseudulla. Vahvasti omaan us-

kontoon sitoutuneen uskonnonopetuksen ei katsota antavan oppilaille sellaisia 

valmiuksia, mitä aktiivinen kansalaisuus moninaistuvassa maailmassa edellyttää. 

Rehtorit uskovat integroidun toteuttamistavan antavan paremmat eväät oppilaille 

oman maailmankatsomuksen ja identiteetin rakentamisessa. Tämä suvaitsevai-

suuden lisääntyminen ja oppilaan oman katsomuksellinen kehitys on tullut ilmi 

myös aikaisemmassa tutkimuksessa. Åhsin, Kallioniemen ja Poulterin (2019) tut-

kimuksessa. Siinä vastaajat arvioivat, että integroitu katsomusaineiden opetus 

tarjoaa mahdollisuuden oppilaille kohtaamiseen ja suvaitsevaisuus lisääntyy ope-

tuksessa. Muiden oppilaiden kohtaaminen ja heiltä oppiminen katsottiin tärkeim-

mäksi puoleksi integroidussa opetuksessa, joka tukee myös oppilaan oman kat-

somuksensa rakentumista. (Åhs, ym. 2019, 8.) Rehtorit myös arvioivat, että in-

tegroitu malli on antanut paremman mahdollisuuden vähemmistöuskontoihin 

kuuluville oppilaille käsitellä omaa uskontoaan. Tällöin integroituneeseen katso-
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musaineiden opetukseen osallistuvien oppilaiden ei tarvitse valita elämänkatso-

mustietoa, jos kunnassa ei järjestetä heidän oman uskontonsa opetusta. Integ-

roituun katsomusaineiden opetukseen sisältyy tällöin myös heidän omaan uskon-

toonsa liittyviä sisältöjä ja näkökulmia. 

 

 No tää koetaan todella onnistuneeks että ne tavoitteet mitä on nimenomaan siitä 
 ettei haluta erotella eri uskontoja niin kun et me saadaan voimistettua sitä suvait-
 sevaisuutta ja eri uskontojen ymmärtämistä ja kunnioitusta niin se on lisääntyny 
 eli siltä osin tavoitteet on toteutunut. (H3) 
 

 nää nuoret törmää erilaisiin katsomuksiin ja ovat törmänneet jo koko ikänsä ajan 
 monet on tietenkin monikulttuurisesta ympäristöistä joko jopa monikulttuurisesta 
 perheestä tai sitten vaan kavereitten ja luokkakavereitten ja muitten kautta asuin
 ympäristön kautta nähneet erilaisia katsomuksia uskontoja ja niihin liittyvää kult-
 tuuria, niin se että pystytään koulussakin sillee simuloimaan sitä aitoa yhteiskun-
 nallista todellisuutta niin sillä on iso arvo. (H4) 
 

Rehtorit kuvaavat, että tavat toteuttaa opetusta ovat osoittautuneet myös erilai-

sissa haastatteluissa ja palautteissa onnistuneeksi. Koulut ovat osallistuneet 

muun muassa yliopistoissa tehtyihin tutkimuksiin, joiden tulokset ovat osoittaneet 

sen, että oppilaat ovat kokeneet toteuttamistavan hyväksi tavaksi toteuttaa ope-

tus. Rehtorit arvioivat, että oppiaine on noussut oppilaiden silmissä uuteen ar-

voon ja he ovat pitäneet oppitunneista. Yksi rehtori huomioi, että opettajien nä-

kökulmasta positiivisena on pidetty sitä, että he tuntevat paremmin kaikki vuosi-

luokan oppilaat. Oppilaita ei ole jaettu omiin ryhmiin, jonka ansiosta he opettavat 

useampaa oppilasta kuin ennen.  

 
 nyt tässä näin kun niit sisältöjä on muutettu ja siit on tullu tämmöst enemmän 
 kun monikatsomuksellista siit opiskelusta niin se on noussu ihan uuteen arvoon 
 monien oppilaiden silmissä se aine et se onkin tosi mielenkiintoista ja näin et 
 tälläst palautetta on saatu. (H4) 
 
 positiivisen puolelle vielä opettaja halus erityisesti mainita sen et ku tuntee kaikki 
 vuosiluokan oppilaat nii se on helpompi kun se et siel on niin ku niit on ero-
 teltuna eri ryhmiin niin katsomusaineen opettajalle ei jää käsitystä siitä että ketä 
 täällä on mut se on vähän semmone opettajan näkökulma. (H3) 

 

Monissa haastatteluissa tuli esille, että katsomusaineiden opetuksen laatu on 

kouluissa noussut. Rehtorit arvioivat, että siirtyminen integroituun katsomusai-

neen opetukseen on parantanut opetuksen laatua heidän kouluissaan. Rehtorit 

huomioivat, että kun oppilaat jakautuvat eri ryhmiin katsomusaineiden opetuk-

sessa, niin opetuksen laatu saattaa vaihdella ryhmien välillä. Rehtorit arvioivat 
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myös, että laadun nousuun on vaikuttanut positiivisesti opettajien yhteissuunnit-

telu, jota on hyödynnetty integroidussa opetuksessa. Monen tutkimuksen osallis-

tuvan koulun kohdalla katsomusaineet aineryhmänä on toteuttanut eniten yhteis-

suunnittelua siirtymisen jälkeen. Rehtorit ottivat huomioon myös opettajien päte-

vyyden, sillä varsinkin vähemmistöuskontojen opettajat saattavat opettaa ilman 

pedagogisia opintoja. Kallioniemi on huomioinut myös, että vähemmistöuskonto-

jen opettajien koulutus on usein vaatimaton (Kallioniemi, 2013, 73). Vähemmis-

töuskontojen opettajien pätevyys on koettu haasteeksi myös integroidussa kat-

somusaineiden opetuksessa (Käpylehto, 2015, 128-139) 

 

 Sitten uskon myös siihen, että ainakin toistaiseksi tässä integroidussa opetuk-
 sessa opetuksen taso on ammattimaisempaa et siel on paljon ei kelpoista vä
 keä…  varsinkin islamin puolella niin tommonen koulutettu uskontotieteilijä tai 
 muu jolla on pedagogiset opinnot ja kokemusta ja opettajan ammattitaito niin kyl 
 se antaa laadukkaampaa opetusta nimenomaan.  (H6) 
 

 Meillä tää systeemi on nii vaativa et se edellyttää niin hyvää suunnittelua ja opet-
 tajien yhteistyötä niin siinä kyllä laatu nousi ihan selkeesti. (H2) 
 

 Et se yhteinen suunnittelu aika löyty niin se on ollut ehkä se avain siihen että siitä 
 on tullut varsinkin opetuksen toteuttamisesta on tullut laadukkaampaa koska 
 suunnittelu tehdään ihan eri tavalla. (H5) 

 

Suunnitteluun käytettiin kouluissa paljon aikaa ja resursseja, joiden avulla opetus 

saatiin hyvin liikkeelle kouluissa. Rehtorit korostivat, että hyvä suunnittelu on in-

tegroituun tapaan opettaa katsomusaineita siirtyessä todella tärkeää ja avain 

asemassa. Rehtoreiden mielestä mallit ovat jo vakiinnuttaneet asemansa kou-

luissa ja kaikki tietävät, mitä ollaan tekemässä.  

 

 Suunnittelu on kaiken A ja O, se että ne on jouhevat ne sisällöt ja se on tavallaan 
 läpinäkyvää se et mulla ei oo semmosta huolta ja mä pystyn tavallaan tämmöset 
 yhteydenotot huoltajilla kuittaamaan melko nopeesti sillä että se suunnitelma on 
 tehty etukäteen ja pysyväksi ja kaikkien tietosuuteen niin mul ei oo semmosta 
 huolta että vaikka kuka tahansa kysyin opettajilta tai multa sitä että mitä tehdään 
 ja aina periaatteessa tulee sama vastaus että siinä mielessä se on onnistunutta. 
 (H5) 

 

Rehtoreiden mukaan osittain integroidussa mallissa on tullut esiin erilaisia haas-

teita ja hankaluuksi, varsinkin toteutustavan alkuvaiheessa. Rehtorit painottivat 

haasteiden hälvenemistä, kun pohjatyö oli tehty. Haasteiksi tässä tutkimuksessa 
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ilmentyi yksittäiset huoltajapalautteet, materiaalit, työmäärä, arviointi ja suunnit-

telu. Rehtorit painottivat, että mahdollisia eteen tulevia haasteita kouluissa mie-

tittiin jo suunnitteluvaiheessa, jonka avulla niihin oli valmistauduttu esimerkiksi 

tiedustelemalla muiden koulujen kokemuksia. Osassa kouluissa haasteita oli 

enemmän kuin muissa ja myös se vaihteli, mitä rehtorit luokittelivat haasteiksi.  

 

 en oo kuullu minkään näköisiä ongelmia tässä siirtymisessä et siin oli se et käy-
 tettiin niin paljon hyödyks ku mahollista niitä aikaisempia kokemuksia muista kou-
 luista ja sitten haettiin niin ku se opettajien suunnittelun kautta et he keskenään 
 oli jo valmiiks tosi paljon miettiny niitä mahdollisia ongelmakohtia et ei oo kau-
 heesti ei oo palautettakaan tullu pahemmin huoltajien suunnalta. (H3) 
 

Rehtorit katsoivat alussa haasteeksi työmäärän, jossa korostui suunnittelun mää-

rää ja lukujärjestystyötä. Koulut siirtyivät malliin, joka ei ole valtamallina Suo-

messa. Tämä vaati rehtorien mukaan varsinkin opettajilta paljon työtä ja rehtorilta 

resurssien tarjoamista opettajille. Tarjottujen resurssien avulla toteutustavat saa-

tiin suunniteltua ja mietittyä, mitkä opetussuunnitelman sisällöt voidaan opettaa 

yhdessä ja mitkä taas jätetään oman uskonnon opetukseen. Rehtorit myös huo-

mioivat, että monialainen suunnittelu vaatii aina hieman enemmän työtä, sillä 

siinä moni opettaja suunnittelee opetusta samanaikaisesti. Rehtorit arvioivat 

suunnittelun kiertävien opettajien kanssa hankalaksi, sillä kiertävät opettajat ovat 

kouluilla vain muutaman tunnin viikon aikana ja heihin tulee olla yhteydessä aina 

etukäteen yhdessä opettavista tunneista. Tämä ongelma tuli kuitenkin vain muu-

taman koulun kanssa eteen. Rehtorit arvioivat, että suunnittelu vaatii varsinkin 

opettajilta lisätyötä, mutta rehtorienkin oma työmäärä yllätti heidät. Haastavaksi 

rehtorit kokivat varsinkin lukujärjestystyön, joka vaatii paljon työtä rehtorilta ja 

apulaisrehtoreilta.  

  

 Mutta ehkä tota meillä on ollu se että se ortodoksi uskonto sen takia että siinä on 
 kiertävä opettaja joka muuten oo meillä kun sen kaks tuntia viikossa hänelle saa 
 wilma viestit laitettua ynnä muut mutta ne ortodoksi oppilaat on ehkä eniten ul-
 kona tästä muusta kuviosta että he integroituu aina välillä ja me otetaan etukä-
 teen yhteyttä että meidän luokassa on tämmönen aihe menossa että oisko ok 
 että he on niin kun täällä luokan kanssa ja totta kai kaikki saa järjestettyä. (H5) 
 

 tota ei se oo nyt niin kun hankaluus mutta että tää on työläs malli elikkä se vie 
 aikaa ja tota rahkeita eli tota niin kun kaikki monialainen juttu. meil on myös 
 science monialainen ja ne opettajat, jotka opettaa luonnontieteitä niin nehän niin 
 kun painii samassa tilanteessa et ne et aika loppuu sä et voi kaikkee tehä mo-
 nialaisesti koska sä et ehkä koskaan lähde kotiin täältä työpaikalta että en mä 
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 nää siinä oikeastaan muita haasteita paitsi mun työ tietenkin se ehkä tuli yllä-
 tyksenä että se ei koskaan helpotu se lukujärjestys tekninen säätäminen. (H2) 
 

 
Rehtorit myös katsoivat haasteeksi yksittäiset huoltajapalautteet ja kyselyt katso-

musaineiden opetustavasta. Näitä käsittelin laajemmin kappaleessa 5.2.7. Yh-

dessä haastattelussa rehtori huomioi, että aikaisemmassa segroituneessa järjes-

telmässä huoli huoltajien puolelta oikeanlaisesta opetuksesta oli yleisempää. 

Rehtori arvioi, että koulun siirtyessä integroituun tapaan opettaa katsomusai-

neita, huoltajien palaute on ollut vähäisempää liittyen väärien asioiden opettami-

seen. Huoltajien kysymykset tänä päivänä ovat liittyneet siihen, mitä integroidulla 

opetuksella tarkoitetaan.  

 

 mä oon puhunu edeltäjä rehtorin kanssa ja silloin aiemmin on ollut siitä niin kun 
 enemmän ongelmia et jos on niin kun opettaja opettanu ikään kuin vääriä asioita 
 niin siitä on tullut palautetta mutta tänä aikana juuri kun tätä on tehty nii ei oo tullu 
 sellasta palautetta että sit ehkä enemmänkin niin kun semmone yksittäisiä pa-
 lautteita mitä on tullu niin on sitten selvitetty huoltajan kanssa että mistä siitä on 
 ollu kysymys. (H3) 

 

Rehtorit arvioivat haasteeksi myös opetusmateriaalit, mikä oli varsinkin opetuk-

sen aloittaessa ongelmallista. Opettajat ovat joutuneet toimimaan materiaalien 

kehittäjinä kouluissa, sillä valmiita olevia oppimateriaaleja ei ole ollut. Yhdessä 

koulussa rehtorin mukaan ongelma näkyy varsinkin englanniksi opiskelevien 

opetuksessa. Katsomusaineiden materiaalia löytyy helposti muun muassa maa-

ilmanuskonnoista, mutta tarpeeksi neutraalia etiikan aiheisiin liittyvää materiaalia 

on ollut hankalaa löytää opetuksen tueksi. Materiaalien kehitys vie opettajilta 

enemmän aikaa, kun opettajan pitää miettiä missä määrin valmista materiaalia 

voi käyttää opetuksen tukena.  Käpylehto (2015) mainitsi saman haasteen tutki-

muksessaan, että integroitu toteutustapa haastaa opettajaa oppimateriaalien ke-

hittäjänä ja monipuolisten opetusvälineiden käyttöön (Käpylehto, 2015, 138-139).  

Rehtorit katsovat, että ongelma on helpottanut vuosien aikana, kun materiaalia 

on kehitetty valmiiksi. Opettajat ovat suunnitelleet yhdessä kokonaisuuksia ja teh-

neet kaikille yhteiseen käyttöön esimerkiksi soveltuvia digitaalisia materiaaleja. 

 

 No ehkä oppimateriaali on sellanen sitä ei tietenkään valmiina oo ollu niin 
 opettajat on joutunut tekee siihen sitten paljon työtä (H4) 
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 (Haastattelija): Joo, onks se niin kun työllistänyt opettajii niin kun materiaalien ke-
 hittäjänä vai? 
 
 On työllistäny joo mut ei nyt ehkä enää niin työllistä sinänsä et ne on tehty val-
 miiks jo (H4) 
 
  

Rehtorit katsoivat myös arvioinnin hankalaksi, sillä opettajien tulee integroinnista 

huolimatta arvioida oppilas oman katsomusaineen tavoitteiden mukaisesti. Arvi-

oinnin toteuttava opettaja joutuu tarkastelemaan arviointia monesta arviointilis-

tasta, eikä hänellä ole käytössä yhteistä arviointikirjaa. Arviointi vaatii myös jos-

sain kouluissa opettajien yhteistyötä. Yhteisen opetuksen ja oman uskonnon ope-

tuksen opettajat keskustelevat oppilaan arvioinnista yhteisesti, mikä luo opetta-

jille hieman lisätyötä, kun arviointia suoritetaan  

 

 tää tuottaa myös sellasii tekijöitä että arviointihan on jumalattoman vaikeeta 
 elikkä eihän meidän me aina arvioidaan perusopetuksessa oppiaine aina siihen 
 emoaineeseen… ne opettajat jotka opettaa sille oppilaalle vaikka sitte ET:tä niin 
 heidänhän täytyy yhdessä keskustella et mikä se oppilaan arvosana on ja se ar-
 vosana tulee todistukseen sen oppilaan oman uskonnon kohdalle siellä todistuk-
 sessa ei lue katsomusaineiden yhteisopetus elikkä tää arviointikin on sellanen 
 mikä poikkeaa tästä. (H2) 
 
 Niin kyllä se käytännössähän se tarkottaa sitä että he on et vaikka on ne siinä 
 on jo aika paljon työtä opettajalle että ne arviointi listat on erikseen et opettaja 
 sano just sen että kun hän palauttaa arviointilistat niin kun sillä ei ole sitä ryhmän 
 yhteistä paperia joka pitää palauttaa vaan siellä on sitten se viisi paperia per 
 ryhmä  joka pitää palauttaa. kaikki erikseen arvosanat niin et toki siitä tulee 
 enemmän työtä. (H3) 
 

5.4.1 Riittävyys ja kehitys 
 

Suurin osa rehtoreista arvioi integroidun opetuksen määrän riittäväksi, mutta osa 

rehtoreista ajatteli opetusta olevan vielä liian vähän. Riittävyyden kokemukseen 

voi vaikuttaa se, että kouluissa integroitua opetusta opetetaan eri määrä ja eri 

ikäluokille. Osa rehtoreista kokee integroidun opetuksen määrän riittäväksi, sillä 

integroitua opetusta on mahdollisimman paljon, rakenne on toimiva ja määrää on 

pidetty sopivana kouluissa. Rehtorit myös arvioivat, että nykyisen määrän avulla 

päästään integroidun opetuksen tavoitteisiin muun muassa pohtimaan, ajattele-

maan ja syventymään. Opetusta ei myöskään kyseenalaisteta nykyisellä mää-

rällä ja rakenne on toimiva omaan kouluun. Yksi rehtori korosti sitä, että koulussa 

ei olla mietitty niinkään sitä integroinnin määrää, vaan toteutus on pääasia. 
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 tota se määrä on koettu todella sopivaksi, että tää on koettu erittäin hyväks tää 
 meiän  järjestelmä on riittävä… No ku tää on neljä vuotta ollu käytössä nii mä 
 oon siin käsityksessä  et tää on viilattu nytten aika hyväks niin kun tää yläkoulu 
 malli ja opettajat ite kokee et tää on just hyvä näin. (H3) 
 

 Kyllä se on ihan riittävä sitä on niin paljon kun tota voidaan järjestää kaikki mikä 
 voidaan integroidusti opettaa niin opetetaan integroidusti. (H4) 

 

 Me ei olla niinkään mietitty sitä määrää että kuinka paljon sitä pitäis olla me 
 ollaan mietitty tavallaan että sitä tehdään. (H5) 
 

Kahdessa koulussa nykyistä määrää ei koettu riittäväksi. Ensimmäisen koulun 

tapauksessa opetuksen määrää ei koettu riittäväksi, sillä opetusta toteutettiin ny-

kyisessä toteutustavassa vain yhdessä jaksossa lukuvuodessa. Opetusta toteu-

tettiin kolmannelta luokalla yhdessä jaksossa ja rehtorin arvioinnin mukaan se ei 

ole tarpeellinen määrä opetuksen toteuttamiselle, sillä laajuudella, mitä olisi tar-

peenmukaista. Toisen koulun tapauksessa rehtori koki, että luokanopettajat ha-

luaisivat lähtökohtaisesti opettaa kaikki oppiaineet alakoulussa. Rinnakkaisjärjes-

telmä ei anna tähän mahdollisuutta, sillä koulussa integroidun opetuksen ja oman 

katsomusaineen opetuksen toteuttaa eri opettaja. 

 

Kolmen koulun rehtorit toivat esille, että he ovat esitelleet toteuttamistapaansa 

eteenpäin joko muille kouluille tai opettajankoulutuslaitoksella. Koulut ovat olleet 

kiinnostuneita integroituneesta katsomusaineiden opetuksesta. Rehtoreiden mu-

kaan kysymyksiä muista kouluista on pääosin tullut Helsingistä, mutta jossain ta-

pauksissa jopa Oulusta asti. Koulut ovat myös järjestäneet esittelytilaisuuksia, 

joihin on voinut osallistua rehtoreita eri kouluista kuulemaan koulun toteuttamis-

tavasta. Rehtorien mukaan mallin toteutuksesta on oltu kiinnostuneita, sillä niitä 

on pohdittu toteutettavaksi omissa kouluissa. Yhden rehtorin mukaan kyselleet 

rehtorit ovat kuitenkin yllättyneet työmäärästä, jonka siirtyminen integroituun kat-

somusopetukseen vaatii. Toteutumistapoja on näissä tapauksissa otettu mallia 

vain osin, eli esimerkiksi toteutettu vain yhdellä luokalla useamman sijaan. Reh-

torit korostivat kuitenkin sitä, että integrointia voi toteuttaa monella tapaa ja koulut 

ovat kehittäneet toteuttamistapojaan omaan kouluun sopivaksi. Tässäkin tutki-

muksessa tuli ilmi, että jotkut koulut ovat tehneet toistensa kanssa yhteistyötä 
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eritasolla sekä vastaanottaneet kokemuksia ja näkemyksiä muista kouluista 

omaan toteuttamistapaansa. 

 

 sittenhän niin kun me ollaan käyty esittelemässä tätä monille kouluille ja itse asi-
 assa ihan oulun ja muualla päin suomessa asti käyty kysymässä että miten tää 
 tapahtuu, mutta sitten monet rehtorit on vähän niin kun hätkähtäny sitä nimittäin 
 se on lukujärjestys teknisesti hirveen iso juttu… niin tota se on ehkä ollu sem-
 monen että sit on niin kun tullu että hei tää on ihan jees mut meidän koulus ehkä 
 tehdään vaan vaikka kolmosilla kun niillä on se kaksoistunti tai jotain mutta
 tänhän vois ehkä toteuttaa jollain muullakin tavalla mutta meille tää on nyt se tapa 
 millä me sitä tehään. (H2) 
 

 (H6): Kyllähän me pidettiin ihan seminaari, missä oli laajasti eri kouluista väkeä 
 tästä aiheesta 
 
 (Haastattelija): aa, voisiks mä kysyy vähän minkälainen seminaari? 
 
 (H6): Siellä esiteltiin tätä mallia käytiin siihen liittyvää keskustelua siellä oli use-
 asta eri koulusta väkeä… kyllä me ollaan siellä teidän laitoksella joskus käyty 
 keskustelemassa näistä asioista että siitäkin on vähintään puoli vuosikymmentä 
 jo aikaa niin ei nyt ole ihan kirkkaat toimivat  mielikuvat enää siitä. 

 

Rehtorit pitivät suurimmaksi osaksi opetuksen määrän ja laajuuden riittäväksi, 

mutta lähes jokaisessa koulussa oli toiveita kehityksestä muun muassa koskien 

vapauksia katsomusaineiden opetuksen järjestelyyn koulun tasolla, yhteisestä 

oppiainetta tai ideatasolla olevia konkreettisia kehitysajatuksia. Rehtorit toivoivat 

koulujen tasolla enemmän vapauksia, jolloin voitaisiin vaikuttaa koulun tasolla 

enemmän painotuksiin katsomusaineiden opetuksessa. Rehtorit arvioivat, että 

tämän avulla oppiaineesta ja oppimisesta saataisiin vielä mielenkiintoisempaa ja 

motivoivampaa sisältöjen puolesta. Yhden rehtorin mukaan yhteistä opetusta voi 

selittää samalla perusteella kuin eriytettyä opetusta. 

 

Nykyistä mallia on perusteltu sillä, että tiedetään mitä opetuksessa tapahtuu, kun 

oppilaat ovat ryhmitelty oman uskontokunnan mukaisiin ryhmiin ja niissä seura-

taan omaa opetussuunnitelmaa. Perustelua kritisoitiin siitä syystä, että nykymalli 

mahdollistaa esimerkiksi osan islamin oppilaiden osallistumisen Koraanikouluihin 

yhteiskunnan koululaitoksessa annettavan katsomusopetuksen sijaan, jota ei val-

vota valtion tasolla. Samalla perustelulla voitaisiin perustella yhteistä opetusta, 

sillä tiedettäisiin myös silloin mitä kaikille integroidussa opetuksessa. 
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 No paljon enemmän vapauksia vois vielä opetussuunnitelmaan tulla jos ei täl-
 lasta yhtenäistä oppiainetta saada mut et niin että pystyttäis koulun tasolla sitten 
 vielä enemmän painottamaan erilaisia asioita ja tekemään siitä vielä mie-
 lenkiintosempaa ja motivoivampaa sisältöjen puolesta siitä oppimisesta. (H4) 
 

Yhteinen oppiaine oli monen tähän tutkimukseen osallistuneen rehtorin tulevai-

suuden näkemys katsomusaineiden opetuksessa. Rehtorit arvioivat rinnakkais-

järjestelmän ylläpitämisen eli oman uskonnon- ja integroidun opetuksen opetta-

misen koulussa hankalaksi ja vaativaksi tavaksi toteuttaa katsomusopetus. Reh-

torit tunsivat muissa pohjoismaissa käytössä olevia tapoja toteuttaa katso-

musopetusta sekä yliopistotasolla tehtyjä tutkimuksia katsomusaineiden toteutta-

mistavoista. Rehtorit toivoivat oppiainetta, joka olisi uskontojen ja elämänkatso-

mustiedon yhdistelmä ja sisältäisi tarpeeksi sisältöjä molemmista nykyisistä op-

piaineista. Rehtorit myös arvioivat, että Suomessa ei ole seurattu kovinkaan laa-

jasti alan kansainvälistä kehitystä. Vastauksissa viitattiin kyselytutkimuksiin, joita 

Suomessa on toteutettu, niissä on tullut ilmi, että yhteistä oppiainetta pidettäisiin 

Suomessa hyvänä, kouluun soveltuvana oppiaineena. Rehtorit kuitenkin huo-

mioivat pääkaupunkiseudun erot muuhun Suomeen. Pääkaupunkiseudun ulko-

puolella ei opeteta useinkaan kovinkaan monta uskonnonopetuksen muotoja 

kouluissa, vaan opetus keskittyy lähinnä evankelisluterilaiseen uskonnon- ja elä-

mänkatsomustiedon opetukseen. 

 

 no kyllähän mä tietysti haluaisin ja näkisin tulevaisuudessa että semmosesta op-
 piaineesta kun erillinen uskonto päästäis pikku hiljaa eroon että päästäis onko 
 sitten nimeltä yhteinen katsomusaine tai jotain muuta kansalaistaito eettinen kas-
 vatus suvaitsevaisuus tai jotain muuta niin että se mentäis. (H1) 
 

 No tän haastehan on se että me ylläpidetään niin kun rinnakkaisjärjestelmää mikä 
 on tuskallista ja hankalaa elikkä meil on sekä yhteistä että sekä pakon säätä
 mänä vähän on omaa uskontoo olishan tää niinku aivan fantastista et tää ois 
 ihan kokonaan yhteisopetusta et tavallaan lähdettäis siitä et on se sit niin kun 
 nimeltä katsomusaineiden yhteisopetus tai etiikka tai mikä tahansa filosifia niin 
 tota se olisi kaikille sama ja sieltä sitte karsittais nämä oman uskonnon osiot 
 kokonaan pois. (H2) 
 
 ehkä kuitenkin se ois se hyvä ratkasu pidemmällä aika välillä vähintään, että tulis 
 mahdolliseks ihan tällainen yhteinen katsomusaine sit miten ois ja millä tavalla 
 järjestetty nii siihen on tietenkin tosi paljon mielipiteitä mutta et jon-
 kinlainen uskontojen ja elämänkatsomustiedon semmonen  kombinaatio mikä si-
 sältäis riittävästi sitte joka puolelta et jos tää niin kun katsomusaineen opetus jää 
 jotenkin pois tästä kansainvälistymis kehityksestä ja myös semmosesta niin kun 
 yhteiskunnan maallistumiskehityksestä tai mä nään et se on jäänyt siitä jälkeen 
 aika pahasti ainaki jos ajattelee tällaista kouluu ja tällaisia seutuja  missä ollaan 
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 asia on tietenkin ihan toinen jos mennään jonnekki muualle kauas  maaseudulle 
 Suomessa. (H4) 
 

Haastatteluissa tuli ilmi, että jossain tutkimuksen kouluissa oli mietitty ideatasolla 

tulevia kehitysnäkymiä. Yksi rehtori kertoi, että koulussa on tavoitteena kehittää 

yhteistyötä kiertävien opettajien kanssa, jotta oppitunteja saadaan suunniteltua 

paremmin yhdessä. Yhdessä yläkoulussa integrointia toteutettavan koulun reh-

tori totesi, että koulussa oli mietitty samanlaisen lähestymistavan soveltamista 

lukio-opetukseen. Rehtorin mukaan ajatus syntyi siitä, että lukioon vahvistettiin 

viime vuonna uusi opetussuunnitelma, joka tulee voimaan vuonna 2021. Rehtori 

arvioi, että opetussuunnitelman sisällöistä voitaisiin katsoa samalla tavalla yhtei-

siä sisältöjä, joita voitaisiin opettaa yhteisinä kursseina. Rehtori painotti kuitenkin, 

että tämä oli vasta ideatasolla ja asian eteen ei ole tehty työtä vielä tässä vai-

heessa, mutta tätä pidetään mahdollisena. Toisessa yläkoulun toteuttamistapaa 

toteuttavan koulun rehtori painotti, että kehitystä tapahtuu koko ajan opetuksen 

ohessa. Hän katsoi, ettei pidä tarkoituksenmukaisena toteuttamistavan syste-

maattista kehittämistä, vaan uskoo pikemminkin toteuttamistavan kehittyvän, kun 

sitä toteutetaan käytännössä koulun tasolla. Rehtorin mukaan konkreettisena 

ideana ajateltiin erilaisia tapahtumia aikaisempien lisäksi, joissa voitaisiin nostaa 

esiin katsomuksia ja lisätä yhteistä ymmärrystä maailmasta. Koulussa on toteu-

tettu jo vuosittain katsomusten iltapäivätapahtumia, jossa lukujärjestyksen mu-

kainen opetus katkaistaan esimerkiksi yhdellä vuosiluokalla ja tarjolla on erilaisia 

työpajoja, joiden teemat ovat nousseet integroidusta opetuksesta. Koulussa 

myös toteutetaan jo nyt vierailuja uskonnollisiin tiloihin esimerkiksi synagogaan, 

jolloin tavoitteena on ollut syventää ja elävöittää oppimista.  

 

 

5.5 Yhteenveto 

 

Tässä tutkimuksessa tuli esille kolme erilaista tapaa toteuttaa integroitua katso-

musaineiden opetusta: yhdelle vuosiluokalle, 2-4. vuosiluokalle ja kaikille perus-

koulun oppilaille. Kahdessa tutkimuksen koulussa opetus toteutettiin alakou-

lussa, kolmessa koulussa yläkoulussa ja yhdessä koulussa koko peruskoulun 

ajan. Tutkimuksen koulut olivat jossain tapauksissa tehneet yhteistyötä toisten 
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koulujen kanssa omaa toteuttamistapaa suunnitellessa, mutta yhdessäkään kou-

lussa ei toteutettu integroitua katsomusaineiden opetusta täysin toista vastaa-

valla tavalla. Tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että rehtorit katsoivat, että integroidun 

katsomusaineen mallin toteuttamistavat otettiin positiivisesti vastaan opettajien, 

oppilaiden ja pääosin myös huoltajien osalta. Huoltajat olivat aluksi tiedustelleet 

laajasti toteuttamistavasta. Toteuttamistavan vakiinnuttua kyselyt olivat vähenty-

neet. Rehtorien mukaan huoltajat tiedustelivat integroituneeseen katsomusainei-

den toteutukseen liittyvistä kysymyksistä kerran, pari vuodessa. Rehtorit korosti-

vat tiedustelujen olevan hyvin yksittäisiä tapauksia. Rehtorit katsoivat, että integ-

roidun katsomusaineiden opetus tuli esitellä houkuttelevasti osalle huoltajia. 

Huoltajat ottivat toteuttamistavan hyvin vastaan, kun rehtorit perustelivat sen po-

sitiivisia näkökulmia sekä siihen liittyviä pedagogisia etuja, esimerkiksi kaikkien 

luokan oppilaiden opettamisen samassa ryhmässä sekä mahdollisuutta, että 

kaikki oppilaat opiskelivat ja pohtivat yhdessä katsomuksellisia ja eettisiä kysy-

myksiä.   

 

Opettajilla ja rehtoreilla oli omat roolit toteuttamistapoja suunnitellessa, jossa pai-

nottui opettajien sisältöjen suunnittelu ja rehtorin hallinnolliset tehtävät. Opetuk-

sen suunnittelu lähti kaikissa kouluissa liikkeelle opetussuunnitelman tarkastele-

misesta ja yhteisten teemojen löytämisestä yhteiseen opetukseen. Siirtymä in-

tegroituun katsomusopetukseen toteutettiin tässä tutkimuksessa kolmella eri me-

netelmällä: porrastetusti lähtien liikkeelle eri luokka-asteilta, kokeiluvuoden ai-

kana tai siirtymisellä kerralla kokonaan integroituun katsomusopetukseen. Ope-

tuksen toteutuksen ja sisällöt suunnittelivat kouluissa katsomusaineiden opetta-

jat, jossa rehtorit korostivat opettajien yhteissuunnittelua. Yksi rehtori arvioi, että 

integroituun katsomusopetukseen siirtymisen vaativan opettajilta laajaa ja moni-

puolista yhteissuunnittelua. Rehtorien rooli oli ollut koko mallin ajan hallinnollinen. 

Heidän roolinsa kuului lukujärjestystekniset asiat, suunnittelun seuraaminen ja 

toteutuksen reunaehtojen tarkastelu sekä sen pohtiminen, missä määrin opetusta 

voi ylipäätänsä järjestää integroidusti. Rehtorien mukaan suunnitteluvaiheessa ei 

tapahtunut varsinaista konsultointia muissa kouluissa. Matalankynnyksen kon-

sultointia oli tehty suunnitteluvaiheessa erilaisissa opettajien tilaisuuksissa ja reh-
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torien kokouksissa, joissa on ollut vaihdettu kokemuksia eri koulujen toteuttamis-

tavoista. Osa kouluista olivat myös tehneet toteuttamistavan pohjan toisten kou-

lujen kanssa yhteistyössä.  

 

Tässä tutkimuksessa muodostin viisi tekijää, joiden takia kouluissa siirryttiin opet-

tamaan katsomusaineita integroidusti. Kategorioiksi muodostui 1. ideologiset te-

kijät ja katsomusaineiden olemukseen liittyvät tekijät, 2. kulttuuriseen moninai-

suuteen liittyvät tekijät, 3. mahdollisuus rakentaa opetus uudella tavalla, 4. talou-

delliset tekijät, 5. opetuksen organisointiin liittyvät tekijät. Ideologisissa ja katso-

muksen tekijöissä korostui integroidun opetuksen ajankohtaisuus nykypäivänä. 

Rehtorit arvioivat, että nykyinen malli ei sovellu maallistuneeseen ja kulttuurisesti 

moninaiseen nyky-yhteiskuntaan, jossa nuoret törmäävät eri kulttuureihin myös 

koulun ulkopuolella. Ideologisissa tekijöissä myös rehtoreiden pohdinnat siitä, 

miksi katsomusaineet ovat ainoa jaotteleva oppiaine koulussa, kun muissa oppi-

aineissa esimerkiksi liikunnassa ei jaotella enää sukupuolen mukaan. Rehtorit 

huomioivat, että eettistä ja maailmankatsomuksellista keskustelua käydään myös 

muissa oppiaineissa esimerkiksi ilmastonmuutosta ja poliittisia kysymyksiä poh-

ditaan useissa koulun oppiaineissa. Tästä syystä olisi perusteltua opiskella myös 

katsomuksellisia asioita yhdessä. Koulussa opiskellaan esimerkiksi englantia ja 

matematiikkaa yhteisissä ryhmissä, joten siitä syystä myös katsomusaineiden 

opiskelu yhdessä, yhteisessä ryhmässä on luontevaa (Käpylehto, 2015, 128). 

Tämän kategorian tekijöissä korostuivat myös tavoitteet ja sisällöt, joita haluttiin 

tuoda esiin integroidulla opetuksella. Rehtorit katsoivat osittain integroidun ope-

tuksen toteuttavan hyvin opetussuunnitelman tavoitteita ja henkeä. Rehtorit ko-

rostivat, että integroinnin avulla haluttiin lisätä oppilaiden välistä yhteistyötä ja toi-

mimaan toistensa kanssa yhdessä. Lisäksi integroidulla opetuksella haluttiin li-

sätä suvaitsevaisuutta koulussa ja antaa oppilaalle mahdollisuus rakentaa omaa 

henkilökohtaista katsomustaan. 

 

Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvissä tekijöissä korostui monikulttuurisuuden 

nousu Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Rehtorit viittasivat kategoriassa kou-

lujen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrään, oppilaisiin, joiden äidin-

kieli on muu kuin suomi ja opetettavien katsomusaineiden määrään. Nykyistä 

mallia, jossa oppilaat jaetaan omiin katsomuksensa ryhmiin ei koettu järkevänä 
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kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä. Rehtorit viittasit tässä kategoriassa 

muiden länsimaiden toteuttamistapaan katsomusaineiden opetuksessa, sillä 

useassa länsimaassa on heidän mukaansa siirrytty yhteisen katsomusaineen 

opetukseen. Teoriaosassa esitellyt Helsingin kaupungin ja opetushallituksen ti-

lastot tukevat rehtoreiden arvioita monikulttuurisen moninaisuuden kasvusta var-

sinkin pääkaupunkiseudulla.  

 

Mahdollisuudella rakentaa opetus uudella tavalla tekijä kategoriassa korostui se, 

että katsomusaineiden opetus on laillista toteuttaa integroidusti Suomessa. Eri-

laiset linjaukset osoittivat rehtoreille, että integrointi on mahdollista ja aluehallin-

non linjaus oli monelle koululle käänteentekevä aloittaa integroitu opetus. Tässä 

kategoriassa tuli myös ilmi se, että yksityiskoulustatus toi rehtorien mukaan va-

pauksia opetuksen aloittamiseen, sillä muutoksista on päättämässä oma johto-

kunta. Tässä kategoriassa viimeisenä tekijänä toimi muiden koulujen toteuttamis-

tavat, joista otettiin mallia ja saatiin kuulla integroinnin mahdollisuudesta. Talou-

dellisia tekijöitä tuli tässä tutkimuksessa vähiten verrattuna muihin kategorioihin. 

Niissä rehtorit korostivat sitä, että nykyisen mallin ylläpitäminen on kallista ja tulee 

veronmaksajille kalliiksi.  

 

Opetuksen organisointiin liittyvissä tekijöissä korostui lukujärjestystekniset asiat. 

Integroitu opetus koettiin lukujärjestyksellisesti helpommaksi tavaksi toteuttaa 

opetusta, sillä nykyinen malli sitoo katsomusaineiden opetuksen tiettyyn ajankoh-

taan. Rehtorit myös kokivat, että kiertävät opettajat sitovat opetuksen järjestämi-

sen uskontopalkin kohdalle. Integroitu opetus koettiin mahdollistavan opetuksen 

pitämisen vapaammin aikataulullisesti esimerkiksi keskellä päivää. Rehtorit koki-

vat myös, että hyppytunnit ja siirtymät toiseen kouluun ikävänä oppilaan kannalta. 

Integroitu opetus on helpottanut sitä, sillä oppilaille ei synny hyppytunteja ja ope-

tuksessa ei synny oppilaalle niin paljoa siirtymiä opetukseen toiselle koululle. Tä-

hän kategoriaan kuului vielä opettajien toiveet ja kiertävät opettajat. Siirtymisen 

taustalla oli myös se, että opettajien ei ole pakko opettaa esimerkiksi katsomus-

aineita ollenkaan, jos opettaja näin toivoo. Yksi rehtori painotti, että on tärkeää 

hyödyntää opettajien toiveita ja vahvuuksia opetuksessa. Rehtorit myös arvioivat, 
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että kouluissa on pärjätty paremmin omilla opettajilla. Kiertäviä opettajia ei kou-

luissa ole käytössä enää niin paljoa kuin aikaisemmin ja heidän kanssaan varsin-

kin suunnittelu koettiin välillä hankalaksi.  

 

Osittain integroidun katsomusopetuksen toteuttamistavat koettiin kaikkien rehto-

rien mukaan onnistuneeksi tavaksi toteuttaa opetusta. Rehtorien mukaan se on 

helpottanut lukujärjestysteknisiä asioita, ryhmäkoot ovat pysyneet maltillisina ja 

sisällölliset tavoitteet koetaan onnistuneeksi. Rehtorit kokevat, että katsomusai-

neiden opetuksen laatu on noussut kouluissa. Laadun nousun tekijänä rehtorien 

mukaan on ollut opettajien yhteissuunnittelu, joka on isossa osassa integroitua 

opetusta. Rehtoreiden mukaan integroidussa opetuksessa on tullut eteen myös 

haasteita, jotka painottuivat siirtymä- ja suunnitteluvaiheeseen. Haasteiksi rehto-

rit luokittelivat muun muassa huoltaja palautteet, materiaalit, suuren työmäärän 

ja arvioinnin. Rehtorit kuitenkin huomioivat, että haasteet ovat helpottaneet vuo-

sien aikana ja esimerkiksi materiaalia on tehty jo paljon valmiiksi.  

 

Suurin osa rehtoreista koki nykyisen integroinnin opetuksen määrän riittäväksi 

kouluissaan. Määrä koettiin riittäväksi, sillä integrointia toteutetaan mahdollisim-

man paljon, rakenne koetaan toimivaksi ja opetuksessa päästään tavoittelemiin 

tavoitteisiin. Kahdessa koulussa opetusta ei koettu riittäväksi. Tämä johtui muun 

muassa siitä, että opetusta toteutettiin vain yhdelle vuosiluokalle ja ei riittänyt vie-

mään asiaa tarpeeksi eteenpäin. Kolmen koulun rehtorit sanoivat esitelleensä 

muille koululle ja opettajakoulutuslaitokselle toteuttamistapaansa. Kyselyjä mallin 

toteutuksesta tulee kouluille muutaman kerran vuodessa ympäri Suomea, jos sa-

manlaista toteutustapaa on harkittu kokeiltavan myös omassa koulussa. 

 

Tässä tutkielmassa tuli ilmi rehtorien toive vapauksista katsomusaineiden ope-

tuksessa ja yhteisestä katsomusaineesta. Rehtorit toivoivat koulujen tasolla 

enemmän vapauksia katsomusaineiden järjestämiseen, jotta aineesta saisi mie-

lenkiintoisempaa ja motivoivampaa oppilaille. Yhteistä oppiainetta toivottiin, sillä 

rinnakkaisjärjestelmän ylläpitäminen koettiin rehtorien mukaan kouluissa ras-

kaaksi ja oman uskonnonopetus mallia ei pidetty ajankohtaisena nykypäivänä 

maallistuneessa ja kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Vuosien 2010-2018 
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aikana esimerkiksi islamin opetus ja elämänkatsomustieto ainevalintana perus-

koulussa on noussut selkeästi, mikä korostuu varsinkin pääkaupunkisudulla. 

Evankelisluterilaisen uskonnonopetus ainevalintana on laskenut alakoulussa 

kahdeksan vuoden aikana alakoulussa luokalla 14% ja yläkoulussa noin 10%. 

Osallistujamäärät evankelisluterilaisessa opetuksessa ovat kuitenkin pysyneet 

samalla tasolla (Opetushallitus, 2018), mikä mahdollisesti selittyy sillä, että Hel-

singin väestönkasvu on pääosin ulkomaalaistaustaisista johtuvaa. (Helsingin 

kaupunki, 2021.) Rehtorit olivat tietoisia muiden länsimaiden toteuttamistavoista 

ja yliopistotutkimuksessa, joita aiheesta on tehty myös Suomessa. Rehtorit toi-

voivat oppiainetta, joka olisi uskontojen ja elämänkatsomustiedon kombinaatio. 

Rehtoreilla oli myös konkreettisia kehitysideoita koulujen tasolla siitä, mitä integ-

roidussa opetuksessa voisi parantaa. Kouluissa haluttiin muun muassa parantaa 

suunnittelua kiertävien opettajien kanssa, lisätä erilaisia tapahtumia ja laajentaa 

integroitua katsomusaineiden opetusta myös lukion puolelle uuden opetussuun-

nitelman tullessa voimaan. Tässä tutkimuksessa tulleet ideat olivat kuitenkin 

vasta ideatasolla, eikä niitä ole laitettu käytännön toteutukseen.   
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6 Luotettavuus 
 

Tässä kappaleessa tarkastelen tutkielmani luotettavuutta. Tutkielmani aiheen va-

lintaan vaikutti kiinnostus katsomusaineiden opetusta kohtaan. Laadullisessa tut-

kimuksessa tutkija ei voi olla täysin puolueeton, sillä hän asettaa tutkimusasetel-

man ja tulkitsee aineiston. Samasta aineistosta eri tutkijat, voivat tehdä hyvinkin 

erilaisia tulkintoja (Tuomi, ym., 2018, 143 & 160). Omassa kandidaatin tutkiel-

massani tutkittuani katsomusaineiden historiaa yleisesti Suomessa, olin kiinnos-

tunut syventymään pro gradu -tutkielmassa integroituun katsomusaineiden ope-

tukseen. Katsomusaineiden opetus on keskusteltu aihe monin paikoin, kuten jo 

johdannossa ilmi tulleista uutisoinneista tulee ilmi. Tiedostan, että tämä on vai-

kuttanut ajatuksiini ja mielenkiintooni katsomusaineiden opetusta kohtaan. Kiin-

nostukseeni katsomusaineita kohtaan vaikuttavat myös sivuaineopintoni, joissa 

olen opiskellut ja teologian- ja uskonnontutkimuksen perusopinnot. Maisterivai-

heessa tarkoituksenani on suorittaa teologian- ja uskonnontutkimuksen aineopin-

not, joiden kautta minulla on mahdollisuus opettaa katsomusaineita yläkoulunkin 

puolella. Tässä tutkielmassa pyrin mahdollisimman hyvin tiedostamaan omat ar-

voni ja ennakkokäsitykseni, joita olen aikaisemman kirjoituksen perusteella tul-

kinnut ja pyrkinyt tuomaan sen mahdollisimman hyvin esille.  

 

Tämä tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena sisällönanalyysin keinoin. 

Tarkoituksenani on ollut nostaa esille rehtorien ajatuksia siitä, mitkä tekijät olivat 

osittain integroidun katsomusaineiden opetuksen siirtymän takana. Tutkimuk-

seen osallistuvia rehtoreita ei valittu sattumalta, vaan he valikoituivat sen perus-

teella järjestetäänkö heidän kouluissaan katsomusaineita integroidusti. Yhtäkään 

rehtoria en kuitenkaan tuntenut entuudestaan, vaan kaikki haastatellut rehtorit 

olivat minulle ennen haastattelujen tekemistä tuntemattomia. Pidin tätä tutkimuk-

sen luotettavuuden kannalta positiivisena asiana.  

 

Valitsin haastattelemat rehtorit harkitusti, sillä koulussa tuli järjestää katsomusai-

neita integroidusti. Tämä rajasi minulle selväksi sen, millä perusteella valitsen 

haastateltavat. Aloitin tutkimusten haastateltavien etsimisen ja sopimisen puheli-

mitse, sillä koin sen olevan aikataulullisesti järkevämpää. Puhelimitse koin saa-
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vani nopeammin sovittua alustavasti haastatteluista ja vastattua rehtorien kysy-

myksiin haastattelusta ja tutkielmasta. Soitin yhteensä 11 eri koulun rehtorille, 

joista kuusi suostui haastateltavaksi. Kieltäytymisiin vaikutti suuresti Covid-19 

pandemian tuoma lisätyömäärä ja ajanpuute rehtorien työssä. Koin kuuden haas-

tateltavan olevan kuitenkin tarpeeksi iso aineisto Pro gradu -tutkielmaan sekä tä-

män aiheen tutkimiseen. Valitsin haastateltaviksi rehtorit, sillä ajattelin heillä ole-

van hyvä käsitys opetuksen järjestämisestä ja siitä, miksi kouluissa siirryttiin opet-

tamaan katsomusaineita integroidusti. Haastattelusta aineistonkeruu menetel-

mänä on hyötyä, sillä tutkija voi valita haastateltaviksi henkilöitä, joilla on koke-

musta tutkitusta aiheesta (Tuomi, ym., 2018, 86). 

 

Tässä tutkimuksessa olin kiinnostunut vain pääkaupunkiseudun rehtorien haas-

tattelemisesta, sillä ajattelin osittain integroidun katsomusaineiden opetuksen 

olevan yleisempää pääkaupunkiseudulla, kuin muualla Suomessa. Ajattelen 

myös, että rajaus pelkästään pääkaupunkiseutuun paransi tutkielman luotetta-

vuutta, sillä rehtorit työskentelivät lähes yhtä kulttuurisesti moninaisissa kouluym-

päristöissä, joissa uskontojenkin kirjo on samalla tasolla. Tutkielman luotettavuu-

teen kuitenkin vaikutti negatiivisesti mahdollisesti se, että koulut toteuttivat integ-

roitua opetusta eri luokka-asteilla ja määrät vaihtelivat todella paljon. Luotetta-

vuuden lisäämiseksi jälkikäteen pohdin, olisiko pitänyt valita tutkimuksen haasta-

teltavat sen mukaan, että opetusta toteutettaisiin samoilla luokka-asteilla. Asiaa 

olisi myös jatkon kannalta mielenkiintoista tutkia kunnissa tai kaupungeissa, 

joissa ulkomaalaistaustaisten ja uskontojen kirjon osuusväestöstä on vähäisem-

pää. Tämä saattaisi muuttaa tekijöitä verrattuna tämän tutkielman tuloksiin.  

 

Tämän tutkielman tulokset ovat suuntaa antavia aiheeseen liittyen, eivätkä ole 

yleistettävissä. Tutkielmassa haastateltiin vain kuuden koulun rehtoreita, jotka 

työskentelivät vain pääkaupunkiseudun sisällä. Tästä aiheesta ei ole aikaisem-

paa tutkimusta ainakaan Suomen tutkimuskentällä, joten tulokset eivät ole ver-

rattavissa aikaisempaan tutkimukseen. Tutkielman tulokset antavat näkymän sii-

hen, miksi kouluissa on siirrytty osittain integroituun opetukseen, mutta aihe tar-

vitsee vielä tarkempaa tutkimusta jatkossa. Tutkielmassa tuli ilmi kolme eri tapaa 

toteuttaa katsomusaineiden integroitua mallia ja viisi eri kategoriaa, jotka toimivat 

siirtymän tekijöinä. Rehtorit myös kokivat pääosin, että koulussa toteutetut mallit 
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ovat onnistuneet. Toisaalta kehitysideoita katsomusaineiden opetuksessa nähtiin 

ja toiveena rehtoreilla oli, että tulevaisuudessa Suomessakin tulisi käyttöön yh-

teinen katsomusaine, mihin on siirrytty myös monessa muussa länsimaassa.   
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7 Pohdintaa 
 

Tässä tutkielmassa tutkin sitä, millä tavalla integroitua katsomusaineiden mallia 

on toteutettu eri kouluissa ja miten toteuttamistavat on suunniteltu kouluissa. Tä-

män lisäksi tarkastelin sitä, mitkä tekijät olivat siirtymän takana ja missä määrin 

nykyistä opetuksen määrää pidetään riittävänä. Tämä tutkielma toteutettiin laa-

dullisena tutkimuksena, jossa käytin tutkimusmenetelmänä sisällönanalyysia. 

Tässä tutkielmassa tuli ilmi, että integroitua katsomusaineiden opetusta toteute-

taan hyvin eri tavoin eri kouluissa. Integroitua katsomusaineiden opetusta toteu-

tetaan joissain kouluissa vain ala- tai yläkoulun puolella ja yhdessä koulussa koko 

peruskoulun ajan. Koulujen opetuksen määrä myös erosi, sillä tutkielmassa tuli 

kolme eri tapaa toteuttaa opetusta: yhdelle vuosiluokalle, 2-4. vuosiluokalle ja 

kaikille peruskoulun oppilaille. 

 

Tutkimusongelma syntyi alun perin katsomusaineista käydystä julkisesta keskus-

telusta ja halusin selvittää, miksi osa kouluista on siirtynyt nykyisestä toteuttamis-

tavasta integroituun tapaan toteuttaa katsomusaineiden opetus. Tässä tutkiel-

massa muodostin viisi eri tekijä kategoriaa, jotka olivat syynä siirtymälle. Nämä 

olivat 1. ideologiset tekijät ja katsomusaineiden olemukseen liittyvät tekijät, 2. 

kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvät tekijät, 3. mahdollisuus rakentaa opetus uu-

della tavalla, 4. taloudelliset tekijät, 5. opetuksen organisointiin liittyvät tekijät. Yh-

dessäkään tutkielman koulussa siirtymän takana ei ollut vain yksi näistä teki-

jöistä, vaan eri tekijät toimivat käsi kädessä siirtymän takana. Aineistosta korostui 

varsinkin kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvät tekijät sekä opetuksen organi-

sointiin liittyvät tekijät.  

 

Teoriaosuudessa esitellyt tilastot vastaavat rehtoreiden arvioita siitä, että Suo-

messa on kulttuurinen moninaisuus ja maallistuminen on lisääntynyt, joka näkyy 

varsinkin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Huomioitavaa tilastoissa on kui-

tenkin se, että evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen osallistumisen on las-

kenut vuosien aikana Helsingissä selvästi, mutta oppilasmäärät ovat nousseet. 

Helsingin väestönkasvu, joka koostuu pääosin ulkomaalaistaustaisista saattaa 

selittää tätä. Evankelisluterilaisen opetukseen osallistuminen on pysynyt oppilas-
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määrällisesti samalla tasolla, mutta väestönkasvun koostuessa pääosin ulko-

maalaistaustaisista vähemmistöuskontojen osallistuja määrät ovat nousseet. Tai-

nion ja Kallioniemen (2019) tutkimuksessa vastaajat arvioivat, että elämänkatso-

mustiedon ja islamin uskonnon opetuksen opiskelijamäärät tulevat nousemaan 

väestöennusteen tai maahanmuuton lisääntymisen takia yleisesti tai omassa 

kunnassa (Tainio ym., 2019, 151). 

 

Rehtorit kokivat, että osittain integroitu katsomusopetus on helpottanut opetuk-

sen järjestämistä. Opetus on helpompi toteuttaa lukujärjestyksellisesti. Koulu voi 

toteuttaa opetuksen omien opettajien avulla paremmin, kuin käyttämällä kiertäviä 

opettajia. Oppilaille ei synny hyppytunteja tai siirtymiä esimerkiksi toiseen kou-

luun. Opetuksessa voimaan hyödyntää myös laajemmin opettajien vahvuuksia ja 

kiinnostuksen kohteita. Tässä tutkielmassa tuli ilmi, että kouluissa ei ole käytössä 

enää niin paljoa kiertäviä opettajia, kuin vanhassa toteuttamistavassa. Tämä on 

helpottanut kouluissa myös opetuksen suunnittelua, kun opettajat ovat yhdessä 

suunnitelleet opetuksen sisältöjä.  

 

Tässä tutkielmassa tuli ilmi, että rehtorit kokivat integroidun katsomusaineiden 

opetuksen onnistuneeksi tavaksi toteuttaa katsomusaineiden opetusta. Yksi reh-

tori totesi, että heidän koulussaan ”ei kävisi mielessäkään” siirtyä takaisin täysin 

nykyisen mallin tapaiseen opetukseen. Rehtorin mukaan integroitu katsomusai-

neen opetus sopi alusta asti todella hyvin koulun arkeen sekä oppilaiden ja huol-

tajien elämään ja arvomaailmaan. 

 

Kaikissa kouluissa, joissa on siirrytty osittain integroituun tapaan toteuttaa katso-

musopetus ei ole välttämättä nähty toteuttamistapaa yksinomaan positiivisena. 

Tähän tutkielmaan vastasi kuitenkin vain kuuden koulun rehtorit. Etsiessäni haas-

tateltavia tätä tutkielmaa varten löysin myös kouluja, joissa oli siirrytty opetta-

maan katsomusaineita integroidusti, mutta siirrytty kokeiluvuoden jälkeen takai-

sin nykyisen malliin. Tämä voi kertoa siitä, että integroitua katsomusopetusta ei 

olla koettu onnistuneeksi tavaksi toteuttaa opetusta kaikkialla. Yksi haastatel-

luista rehtoreista pohti sitä, miksi osa kouluista on luopunut integroidusta katso-

musopetuksesta. Hän painotti sitä, että integroidussa mallissa on todella paljon 

työtä ja se vaatii, että opettajille annetaan tarpeeksi resursseja sen suunnitteluun 
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ja toteuttamiseen. Toteuttamistavan suunnittelu ja ylläpitäminen vaatii rehtorin 

mukaan määrätietoista laaja-alaista ja monipuolista kehittämistä. Näin ollen reh-

tori ajatteli työmäärän olevan mahdollisesti yksi syy miksi jotkut koulut ovat siirty-

neet takaisin nykyiseen malliin ja ymmärsi koulujen valintaa takaisin paluussa. 

Toisaalta asiaa ei ole tutkittu ja tässä tutkielmassa ilmi tulleilla lyhyillä pohdinnoilla 

ei voi todeta oikeita syitä paluun takana. Olisi ollut tutkielman kannalta mielen-

kiintoista saada mukaan myös kouluja, joissa näin on toimittu ja selvittää miksi ei 

mallia koettu omaan kouluun sopivaksi tavaksi toteuttaa opetusta.  

 

Muutamat rehtorit totesivat haastatteluissa, että helpommalla koulun arjessa pär-

jää, jos ei lähde muuttamaan katsomusaineiden opetusta. Yksi rehtori totesi, että 

katsomusaineiden opetus on ruotsin opetuksen kanssa tabu, johon ei voi koskea 

ilman, että synnyttää keskustelua. Kallioniemen (2013) mukaan maissa, joissa 

on lähdetty uudistamaan katsomusaineiden opetusta, ei ole selvitty ilman yhteis-

kunnallista keskustelua. Uudistuksia on kritisoitu eri suunnilta, mutta alussa ilmi 

tulleet kiistat on saatu ratkaistua. (Kallioniemi, 2013, 75.) Kallioniemen pohdinnat 

liittyvät koko maan uudistuksiin, mutta reaktioiden voi ajatella olevan samoja liit-

tyen koulukohtaisiin uudistuksiin. Rehtorin mukaan eri tahojen reaktiota ei kan-

nata kuitenkaan pelätä, vaan uudistaa rohkeasti opetusta ja katsoa mitä tapah-

tuu. Toinenkin rehtori painotti sitä, että katsomusaineiden opetus on erilaisia mie-

lipiteitä herättävä oppiaine. Hänen mielestään on kuitenkin tärkeää, että katso-

musaineiden opetuksessakin pysytään ajan hermoilla, kehitytään ja toimitaan.  

 

Tässä tutkielmassa tuli ilmi rehtorien toive yhteisestä oppiaineesta. Yhdessä 

Suomen maakunnassa tähän ollaan jo siirtymässä, sillä Ahvenanmaalla yhteisen 

oppiaineen opetus alkaa syksyllä 2021. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa yh-

teistä oppiainetta ei ole luotu. Onko Ahvenanmaan esimerkki kuitenkin askel 

eteenpäin? Ylen (2020) mittauksessa tuli ilmi, että 70% Suomalaisista kannattaisi 

yhteistä oppiainetta, nykyisen mallin tilalle (Yle, 2020). Ylen artikkeli ja sen tulok-

set herättivät keskustelua myös eduskunnassa. Yhteisen oppiaineen kannalla ar-

tikkelin mukaan oli Vasemmistoliitto, Vihreät, RKP, SDP ja Liike-nyt. Nykymallia 

taas toimivana mallina pitivät keskusta, Perussuomalaiset, Kokoomus ja Kristil-

lisdemokraatit. Elämänkatsomustiedon avaamista kaikille oppilaille pidettiin myös 

yhtenä vaihtoehtona, johon puolueilta tuli samanlaiset kannanotot. (Yle, 2020.) 
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Yksi haastateltu rehtorikin huomioi puhuessaan yhteisestä oppiaineesta, että 

koulu-uudistukset ovat Suomessa poliittisia kysymyksiä ja uuden oppiaineen tu-

leminen kouluihin vaatisi hallituksen tuen aloitteelle. Ahvenanmaa on itsehallin-

toalue, mikä on mahdollistanut siirtymän. Yhteisen katsomusaineen puolesta on 

puhunut myös Suomen uskonnonopettajain liiton puheenjohtaja (Kotimaa, 2020). 

 

Vuonna 2014 eduskunnassa asti keskusteltiin katsomusaineiden opetukseen liit-

tyvistä tulevaisuuden muutospaineista ja mahdollisista uudistuksista. Hallituksen 

esityksessä ehdotettiin muutettavaksi perusopetuslakia ja lukiolakia vähemmis-

töuskontojen opetukseen osallistuvien vaadittavaa oppilaiden vähimmäismää-

rää. Esitys olisi pitänyt elämänkatsomustiedon, evankelisluterilaisen- ja ortodok-

sisen uskonnonopetuksen vaadittavan määrän ennallaan, eli kolmessa oppi-

laassa. Muutos olisi vaikuttanut myös muihin kuin niiden uskontokuntien uskon-

nonopetukseen ja aloitteessa haluttiin nostaa vaadittava oppilasmäärä kymme-

neen oppilaaseen. (HE 136/2014.) Hallitus perusteli muutosta käytännön ongel-

milla liittyen ryhmäkokovaatimusten toteuttamiseen, resursseihin ja pätevien 

opettajien saamiseen (PeVL 37/2014). Hallituksen esityksen pohjalta arvioitiin 

pienryhmäisten uskonnonopetuksen ryhmien laskeneen 1000 ryhmästä 400 ryh-

mään, millä ajateltiin olevan yhteensä 1,3 miljoonan euron säästöt. (Karvonen, 

2014.)  

 

Tämä uudistus ei kuitenkaan mennyt läpi perustuslakivaliokunnassa, sillä se olisi 

ollut yhdenvertaisuusnäkökulmasta ongelmallinen. Lausunnossa viitattiin muun 

muassa kasvavaan maahanmuuttajaryhmän osuuteen yhteiskunnassa. Muutos 

olisi vaikuttanut eniten katolisen opetuksen ja kaikkien pienimpien uskontojen 

opettamiseen ja heikentänyt heidän asemaansa. Valiokunta kuitenkin lausunnos-

saan kiinnitti erityistä huomiota yhdistettyyn opetukseen: ”perustuslaki ei estä pe-

ruskoulun ja lukion opetussisällön sellaista kehittämistä, jossa oman uskonnon 

opetuksen sijasta painopistettä siirrettäisiin kaikille yhteiseen uskontotiedon ja 

elämänkatsomustiedon opetukseen”. (PeVL 37/2014.) Vaadittava oppilasmäärä 

olisi noussut todella paljon kolmesta oppilaasta kymmeneen oppilaaseen. Tämän 

uudistuksen myötä oltaisiin palattu vuoden 1957 vastaaviin vaatimuksiin, sillä 

vuonna 1957 kansakoululaki tiputti minimi oppilasmäärän ensimmäistä kertaa 

alle kymmeneen, kun se tiputettiin 8 oppilaaseen (Jamisto, 2007, 33). 
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Hallituksen suurena motiivina uudistukselle olisivat olleet taloudelliset säästöt. 

Mtv:n artikkelissa arvioitiin, että erillisten katsomusaineiden tuntien järjestäminen 

kaikille ryhmille maksaa vuodessa yli 250 000 euroa. Artikkelissa kuntaliiton ope-

tuksesta ja kulttuurista vastaava johtoja arvioi, että yhdistetty opetus koko 

maassa toisi säästöä lähes 19 miljoonaa euroa vuodessa edellytyksenä se, että 

ryhmäkoot eivät kasva. (Mtv, 2014.) Haastatteluissa yksi rehtori arvioi, että ny-

kyinen malli on todella kallis ylläpitää. Pohdin näiden pohjalta, olisiko yhteinen 

oppiaine järkevä malli myös taloudellisesti. Tätä ei estä perustuslakivaliokunnan 

lausunnon mukaan myöskään perustuslaki. Koulutusleikkaukset ovat asia, mikä 

on herättänyt keskustelua paljon ja tutkielman kirjoittamisen aikana herätti Hel-

singissä paljon keskustelua. Voitaisiinko yhteisen oppiaineen avulla säästää val-

tion varoja ja uudistaa katsomusaineiden opetusta muiden Pohjoismaiden ja Ah-

venanmaan tavoin? Tämä ei saisi kuitenkaan olla vain budjettikysymys. 

 

Tässä tutkielmassa tutkin, miten osittain integroitua opetusta on toteutettu ja 

miksi siihen on siirrytty joissain pääkaupunkiseudun kouluissa. Tässä tutkiel-

massa haastattelin kuitenkin vain kuuden koulun rehtoreita pääkaupunkiseudulta 

ja tulokset eivät ole tämän takia yleistettävissä. Tätä aihetta tulisi tutkia lisää ja 

tämän tutkielman tutkimuskysymyksillä voidaan lähestyä myös katsomusainei-

den opettajia, sillä moni haastateltu rehtori koki haastatteluissa, että moneen ky-

symykseen katsomusaineiden opettajat osaisivat vastata paremmin. Tämä an-

taisi mahdollisesti hieman paremman kuvan suunnitteluprosessista ja erilaisia ko-

kemuksia integroidusta opetuksesta. Olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, miksi 

jotkut koulut ovat siirtyneet takaisin nykyiseen malliin sen jälkeen, kun ovat aloit-

taneet integroidun katsomusaineiden opetuksen kouluissa. Jäin pohtimaan eikö 

mallia ole koettu hyväksi tavaksi toteuttaa opetusta tai vaikuttiko suuri työmäärä 

takaisin siirtymiseen, kuten tämänkin tutkielman haastatteluissa arveltiin.  
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