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Juha Luodeslampi

Defenders of the contested school subject
Religious education teacher at the birth of the comprehensive school

ABSTRACT

The character of religious education was widely discussed during the planning stage 
of comprehensive school in the late 1960s and in the early 1970s. Discussions on 
school politics and on the role of religious education in society have been appro-
ached in previous research. This study aims at adding the teachers’ own voice to 
the overall view. Its main question is what shared issues there were in the career 
trajectories of RE teachers born in the 1930s at the outset of comprehensive school.

This study examines the career trajectories of the Finnish Religious Edu-
cation (RE) teachers via an autobiographical retrospective approach and via ar-
chival materials from the aforementioned decades. The research data consists of 
retrospective narratives written by now-retired Finnish RE teachers born in the 
1930s (N = 62). The data was collected in 2011 and analyzed with methods of 
qualitative content analysis. In these career-focussed life histories, the teachers 
outline their professionalism as embedded in changing sociohistorical contexts. 
To a great extent, they bear witness to the active development work of the school 
and to how their particular subject was taught. 

on known archives, focusses on establishing the big picture of that era in RE 
discussions. In the second article, founded on previously unpublished archival 
sources and on written career trajectories, the narrative is studied with a content 
analysis guided by a life history approach. The third article is based on written 
career trajectories and on background data gathered at the same time with the 
narratives and provides information about the teachers’ religious background and 

-
rative research, and four typical examples are analyzed in more detail. 

when the new school system was born and what kind of an overall picture could 
be illustrated. The second one asks what kind of challenges RE teachers faced and 
solved. The third one is about the relationship between one’s religious background 
and professionality in career trajectories while the fourth one is centered on RE 
teachers’ career orientations.
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According to these studies, the confessionality of RE was the major concern 
for teachers. They started to defend it and initiated a strong focus on pedagogical 
development in their work as a response for the societal demands and challenges 
that they faced as far as RE as a subject was concerned. Most of the teachers had 

kept their personal religious life distinctively apart from their professional role 
as teachers.The fourth article represents four examples of the teachers’ ways to 
tell about their respective career trajectories including religious aspects, youth 
support, pedagogical development, and political activities in associations.

Together, these four articles state that teachers have perceived their subject 

discussions. They defended it mostly by developing their pedagogical abilities and 
related instruction. They started to develop pedagogy, professional skills, and lear-
ning material in order to prove their high level of competence and professionality 
as well as the equally high quality of the teaching materials and subject contents 
to show in so doing that RE brought as valuable a contribution to the curriculum 
and to general education as the other subjects did.

Keywords: Religious education, career trajectory, RE teacher, birth of compre-
hencive school, school history, confessional RE



5
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Juha Luodeslampi

Haastetun oppiaineen puolustajat
Uskonnonopettajana peruskoulun syntyvaiheessa

TIIVISTELMÄ

Uskonnonopetuksen luonteesta keskusteltiin peruskoulua kaavailtaessa 1960 ja 
1970-lukujen taitteessa sekä peruskoulun alkaessa. Aiemmassa tutkimuksessa 
on nähtävissä tätä yhteiskunnallista ja koulupoliittista keskustelua, jossa tarkas-
tellaan erityisesti opetusmallia. Alan tutkimus ei juurikaan tarkastele opettajien 
omaa ääntä ja kokemusta näistä vaiheista. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan täy-
dentämään kuvaa historiasta opettajien muistelukerronnan oman äänen kautta. 
Kokoavana tutkimusnäkökulmana tässä tutkimuksessa on se, mitkä seikat ovat 
keskeisiä 1930-luvulla syntyneiden uskonnonopettajien urapolkuun kohdistuvissa 
narratiiveissa peruskoulun syntyvaihetta kuvattaessa.

Tutkimuksen kirjoitelma-aineisto kerättiin vuonna 2011 lähettämällä 
1930-luvulla syntyneille uskonnonopettajille kutsu osallistua tutkimukseen. Tut-
kimukseen osallistui 62 opettajaa. Kirjeessä opettajia pyydettiin kirjoittamaan 
kertomus omasta elämänurastaan uskonnonopettajina. Tätä muistelukerronta-ai-
neistoa käsiteltiin laadullisen sisältöanalyysin avulla. Kirjoitelma-aineiston lisäksi 
hyödynnettiin aiemmin tutkimuksessa tuntemattomia arkistolähteitä Kirkkohal-
lituksen arkistosta sekä kirjeen mukana pyydettyä tausta-aineistoa. 

Aiheen ja aineistojen moni-ilmeisyyden vuoksi tutkimuksen menetelmäl-
liset otteet ovat painottuneet eri tavoin tutkimusartikkeleittain. Ensimmäisen 
artikkelin lähteinä ovat olleet aiemmat tutkimukset ja tunnetut arkistolähteet. 
Analyysin tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuvaa tapahtumien kulusta ja sii-
hen liittyvistä piirteistä. Toinen artikkeli hyödyntää tausta-aineistossa aiemmin 
julkaisemattomia arkistolähteitä ja kirjoitelma-aineistoa. Tutkimusmenetelminä 
ovat olleet aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja narratiiviseen tutkimusperintee-
seen pohjautuva elämänhistoriallinen tutkimusote. Kolmannen artikkelin aineis-
ton muodostavat taustatietoaineisto ja kirjoitelma-aineisto. Taustatietoaineistosta 
on teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla tarkasteltu opettajien vastauksissaan 
raportoimaa uskonnollisten ryhmien kannatusta, jota narratiivisen tutkimusot-
teen avulla analysoitu kirjoitelma-aineiston kertomusten analyysi syventää. Nel-
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jäs artikkeli soveltaa narratiivisen tutkimuksen menetelmiä siten, että se nostaa 
tapaustutkimuksen tavoin kertomuksista neljä tyypillistä esimerkkiä tarkemman 
analyysin kohteiksi.

Ensimmäisen osatutkimuksen tutkimuskysymys on, mitä uskonnonopet-
tajien ajamat näkökulmat olivat uuden koulumallin syntyessä ja millainen koko-
naiskuva syntyprosessista voidaan muodostaa dokumentaation varassa. Toisen 
osatutkimuksen tutkimuskysymys on, millaisia haasteita uskonnonopettajat koh-
tasivat työssään ja miten he ratkaisivat ne. Kolmas osatutkimus tarkastelee sitä, 
miten henkilökohtaisen vakaumuksen ja professionaalisuuden suhde tuli esille 
opettajien urakertomuksissa. Neljäs osatutkimus tarkastelee sitä, millaisia ovat 
1930-luvulla syntyneiden uskonnonopettajien opetusuraorientaatiot.

Näiden osatutkimusten aineistoanalyysien pohjalta tuloksena voidaan tode-
ta, että tunnustuksellisuus oli uskonnonopetuksen keskeinen kysymys opettajille. 
He alkoivat puolustaa tunnustuksellisuutta. Työssään opettajat keskittyivät peda-
gogiseen kehittämiseen vastauksena oppiaineen yhteiskunnallisiin ja koulupoliit-
tisiin haasteisiin. Useimmilla opettajilla oli herätysliiketausta jossakin elämänsä 
vaiheessa, mutta he erottivat uskonnollisen puolensa selkeästi ammattiroolistaan 
opettajana. Neljäs artikkeli esittää neljä opetusuran orientaatiota, joiden kautta 
elämänurista kerrotaan. Opettajat jakautuvat uskonnollisiin toimijoihin, pedago-
giikan kehittäjiin, kasvattajiin ja oppiaineen edun ajajiin.

Väitöstutkimuksen tulosten pohjalta voidaan sanoa, että opettajat kokivat 
kertomuksissaan oppiaineen merkittävänä ja erityisenä. He kokivat, että se oli 
haastettu poliittisissa keskusteluissa, ja puolustivat oppiainettaan ennen kaikkea 
ammatillisten taitojen ja oppiaineen kehittämisen kautta. Kehittämistyön tarkoi-
tuksena oli todistaa, että uskonto on samalla lailla korkeatasoinen oppiaine kuin 
koulun muutkin oppiaineet ja tukee siten koulun kokonaisuutta.

Avainsanat: uskonnonopetus, urakertomus, uskonnonopettaja, peruskoulun syn-
ty, kouluhistoria, tunnustuksellinen uskonnonopetus
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KIITOKSET

Tämä tutkimus sisältää kertomuksen. Aloittaessani työurani uskonnonopettajana 
1990-luvun alussa monet vanhemmat kollegat jakoivat auliisti materiaalejaan ja 
erilaisia pedagogisia vinkkejä. Pian huomasin saavani hiljaista tietoa työni tu-
eksi niin, että opettajan urani pääsi alkuun suotuisissa merkeissä. Keskustelut 
vanhempien kollegoiden kanssa koulusta, opettajuudesta, maailmasta ja uskon-
non oppiaineesta avasivat luokkahuoneen perspektiivin laajemmaksi kuin, mitä 
itse olisin kyennyt näkemään. Nämä opettajat olivat syntyneet pääsääntöisesti 
1930-luvulla. Selkeä ääneen lausumaton viesti oli, että ammatillista traditiota 
tulisi välittää seuraaville sukupolville, kun sen aika tulee. Pedagogisessa mielessä 
olisi vaatinut vuosien työn päästä samaan osaamiseen omin voimin, mutta saadun 
näkemyksen varassa saattoi kehittää uutta varsin nopeasti. Tämä taustakokemus 
on varmasti vaikuttanut siihen, että heidän uransa alkuvaiheet alkoivat kiehtoa. 
Miten opettaja kertoisi siitä, millaista oli olla uskonnonopettaja, kun siirryttiin 
peruskoulujärjestelmään ja millaista uskonnonopettajuus on ollut elämänurana?

Päädyttyäni uskonnonopettajien kouluttajaksi tapasin kansallisen tason 
vaikuttajia, jotka pyrkivät avaamaan erilaisten päätösten ja käytäntöjen tausto-
ja nuoremmille kollegoille. Oli selvää, että kollegoiden näkemysten taustalla oli 
työhistorian ja kokemuksen tuomaa viisautta. Tuossa työuran vaiheessa aloitin 
yli 10 vuotta kestäneet jatko-opinnot ja tutkimustyön, sillä uskonnonopettajien 
muistitieto ja elämänurat kiehtoivat vain vähän tutkittuina aiheina. 

Tutkimuksen rahoittaminen osoittautui haasteelliseksi, vaikka tuohon ai-
kaan sai apurahoja suhteellisen hyvin. Aiheen rahoittaminen ei kuulunut kenen-
kään intresseihin. Sain vihdoin kerättyä aineiston Kirkon tutkimuskeskukselta 
saadun kolmen kuukauden apurahan turvin. Sitten tutkimus jäi lepäämään ra-
hoituksen puuttuessa ja päivätyön viedessä voimavarat. 

Kiehtova aihe pysyi mielessäni ja vapaa-ajalla oli mahdollista edistää tut-
kimusta pienin askelin. Työtoverini rovasti Markku Holma kannusti saattamaan 
tutkimuksen loppuun ja sen hänelle lupasinkin. Toinen henkilö, jonka kanssa 
keskustelin aiheesta tutkimuksen alkupuolella, oli professori Pille Valk, joka eh-
dotti mahdollisuutta jatkaa työtä Virossa, ellei se Suomessa onnistuisi. Nyt he 
molemmat ovat tuonilmaisissa, kuten moni tutkimuksen aineistoon kuulunut 
henkilö ja työurallani minua kannustanut. Heille kaikille olen kiitollinen tuesta 
ja arvokkaasta työstä, mitä he ovat tehneet.

Tämä tutkimus ei olisi valmistunut, ellei Helsingin yliopisto olisi lähtenyt 
tukemaan sitä ensin puolen vuoden tutkijapaikalla ja sitten kolmen kuukauden 
loppuunsaattamisapurahalla. Tämä rahoitus on ollut ratkaiseva, jottei kerätty 
aineisto olisi painunut unohduksiin. Olen kiitollinen yliopistolleni, jonka intres-
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seissä on ollut rahoittaa tutkimusta, joka ei ole ollut ulkoisten tutkimusrahoitta-
jien fokuksessa.

Työtäni ovat ohjanneet ja inspiroineet professori Arto Kallioniemi Helsin-
gin yliopistosta, professori Arniika Kuusisto Tukholman yliopistosta ja professori 
Martin Ubani Itä-Suomen yliopistosta. Kiitän heitä sitkeydestä, positiivisuudesta 
ja taitavasta ohjauksesta. Erityinen kiitos kuuluu ensimmäisen tutkimusseminaa-
rini opiskelijakollegiaalisuudesta nykyisille professoreille Kuusistolle ja Ubanille. 
Seminaariyhteys on kantanut.

Haluan kiittää myös eri työyhteisöjäni ja työtovereitani, jotka ovat suhtautu-
neet myötämielisesti työn ohella tutkimiseen ja opiskeluun. Erityisesti instituutioi-
na näistä on mainittava Suomen kirkon seurakuntaopiston säätiö ja Kirkkohallitus. 
Kiitos kuuluu myös uskonnonopettajien yhteisölle, joka on tarjonnut positiivisia 
näkökulmia ja kollegiaalista tukea eri vaiheissa. 

Kiitän perhettäni, ystäviäni ja läheisiäni siitä yhteisestä matkasta, joka on 
jo ajan kultaamaa muisteluaineistoa. Erityinen kiitos kuluu Kirsille, joka on kan-
nustanut saamaan tämän pitkän prosessin valmiiksi.

Tämän tutkimuksen haluan omistaa kohtaamilleni uskonnonopettajille. Olen 
saanut ihailla oman oppiaineen arvostamista ja sitoutumista tavalla, joka kohoaa 
kaiken tehokkuusajattelun yläpuolelle korkeammaksi arvoksi.

Vantaa 2021

Juha  Luodeslampi
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1 JOHDANTO

Katsomusopetuskeskustelu on ollut vilkasta viime vuosina etenkin opetuksen 
toteuttamistavan suhteen. Uskonnonopetuksen tämänhetkistä mallia on kritisoitu 
esimerkiksi siitä, että se jakaa oppilaat eri ryhmiin uskontokuntien mukaan. Tämä 
jako toisaalta paljastaa, mihin uskontokuntaan lapsi kuuluu ja toisaalta rajaa eri 
uskonnoista ja katsomuksista tulevien lasten ja nuorten kohtaamista. Tältä poh-
jalta on kehitetty malleja ja tehty kokeiluja, joissa kaikkia uskontoryhmiä voisi 
opettaa osittain integroidusti yhdessä. (Åhs 2020, Ubani, Rissanen & muut 2019.)

Voidaan sanoa, että uudenlainen uskonnonopetusmalli on kehitteillä aka-
teemisissa piireissä, vaikka vielä sitä ei ole selkeästi ilmaistu lainsäädännössä 
ja opetussuunnitelmissa muutoin kuin opetussuunnitelman oppimisympäristöä 
koskevassa osassa. Käytännössä kouluissa on kokeiltu erilaisia yhteistyömalleja 
uskonto-oppiaineen ja elämänkatsomustiedon välillä. Tunnetuin näistä on Ku-
losaaren yhteiskoulun integroidun opettamisen malli (Uusivaara 2018). Vireillä 
oleva kehittämiskeskustelu herättää kysymyksiä siitä, miten asiaa on aiemmin 
pohdittu ja miltä se on tuntunut koulun tasolla. Keskustelutilanne muistuttaa 
1960-luvun pohdintaa uskonnonopetuksesta. Peruskoulu oli tuolloin kehitteillä 
ja uskonnonopetuksen luonteeseen ja rooliin kiinnitettiin huomiota. Joissakin 
puheenvuoroissa yhteiskunnan katsottiin muuttuneen ja uskonnonopetuksen olisi 
päivityttävä sen mukana. Uskonnonopetuksen mallit ja paikka koulussa käytiin 
tarkkaan läpi erilaisissa työryhmissä sekä julkisessa keskustelussa. Tutkimukses-
sa on hyvin dokumentoituna asiakirjoista ilmenevä kehittämistyö ja keskustelu. 
Sen sijaan opettajien omaa kokemusmaailmaa ei ole laajemmin tutkittu. (Saine 
2000, Pyysiäinen 1983.)

Tämän tutkimuksen keskiössä ovat tietyn ajanjakson uskonnonopettajien 
oman muistelun tutkimus, kun aineistoa on vielä kerättävissä. Muistelu kuvaa 
aikaa, jolloin opettajat olivat aktiivisia työurallaan. Muistelu tapahtuu eläkeiässä, 
jolloin siinä näkyy myös tulkinta oman elämänuran merkityksestä.

Muisteluaineistojen tutkimisella on Suomessa pitkä perinne, sillä kansal-
lisuusaatteen noustessa 1800-luvulla, suomalaiset alkoivat kerätä kansanrunoja 
ja muistelukertomuksia. Tämä on varsin poikkeuksellista tutkimusmielessä, sillä 
Suomessa on muodostunut tutkimustraditiota näiden kerättyjen ja ihmisten itse 
kirjoittamien aineistojen myötä. Tyypillistä on se, että maassamme on tutkittu 
kirjoitettua muistelua (Fingerroos 2010; Rossi 2013). Kerätyn aineiston vahvuus on 
ilmennyt myöhempinä aikoina, kun kertojia ei enää ole. Aineistoja voidaan tutkia 
yhä edelleen ja uusia kertomuksia voidaan kerätä tästä ajasta tulevia sukupolvia 
varten. Tähän ratkaisumalliin päädyttiin opettajien oman äänen taltioinnissa. 
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Johdanto

Kansainvälisessä elämänkertoja hyödyntävissä uskonnondidaktisessa tutki-
muksissa on esitetty uskonnonopettajuuden kolmijakoa mikro-, meso- ja makro-
tasoihin. Mikrotasolla uskonnonopettajuutta lähestytään kysymällä, kuka olen, 
millainen elämäntarinani on ja millaiset asiat ovat vaikuttaneet henkiseen mi-
nääni. Mesotasolla siirrytään ammatilliseen näkökulmaan. Kysymyksiä ovat esi-
merkiksi, mitä teen työkseni tai millainen kutsumukseni on. Mesotason fokus on 
siinä, mitä teen elämässäni. Makrotasolla katsotaan sitä kontekstia, jossa opettaja 
elää ja työskentelee. (Dijk-Groeneboer 2020.) Kerätyssä kirjoitelma-aineistossa 
on nähtävissä koko uskonnonopettajuuden monitasoisuus ja kokonaisuus. Tässä 
tutkimuksessa keskitytään erityisesti peruskoulun syntyaikaan, 1960–1970-lu-
vun taitteeseen. Tämä näkyy uran muistelussa suurena muutoksena ja tässä tut-
kimuksessa keskitytään juuri tuota ajanjaksoa kuvaavaan muistelukerrontaan. 

Selkeän kuvan muodostaminen 1960-luvun katsomusopetuksen kehitysvai-
heista ja keskusteluista on haastavaa, koska sitä ei ole aiemmin kootusti esitetty. 
Ajanjaksoa on tarkasteltu monesta eri näkökulmasta, mutta näiden tarkastelujen 
sitominen samalle ajalliselle jatkumolle sekä yhtenäisen kokonaiskuvan luominen 
oli lisätutkimusta vaativa haaste. Kun tämä tutkimuksen ensimmäinen artikkeli 
peruskoulun synnystä uskonnonopetuksen kannalta valmistui kokoamaan yh-
tenäiskuvaa 2009, vahvistui käsitys, että opettajien omia kokemuksia ja ääntä 
ei tuolta ajanjaksolta ollut juurikaan taltioitu (Luodeslampi 2009, Ubani 2017). 
Lähinnä joitakin näkökulmia opettajan omasta äänestä saattoi löytää Kähkösen 
tutkimuksesta Uskonnonopetuksen asema Suomen koulunuudistuksessa (1976). 
Kähkösen tutkimus keskittyi kuitenkin melko vahvasti koulun kehittämispro-
sessin tutkimiseen sen eri vaiheissa, joihin sisältyi myös poliittista kamppailua. 
Myöhemmät tutkimukset tästä ajasta olivat lähinnä arkistolähteiden varassa tai 
kiinnostuneita muusta kuin opettajan omasta kokemusmaailmasta. Toki suuret 
opettajan arkeakin koskettaneet keskustelulinjat välittyivät tutkimuksista esimer-
kiksi tunnutuksellisuudesta, mutta opettajien omat äänet puuttuivat. (ks esim Sai-
ne 2000, Pyysiäinen 1983.) Uskonnonopettajien kokemusten taltioiminen vaikutti 
tarpeelliselta – ja samalla myös kiireelliseltä tehtävältä. Tämän opettajaikäluokan 
kokemukset olisi taltioitava 1930-luvulla syntyneiden ikärakenteen vuoksi. Tämä 
tutkimus on lähtenyt tarpeesta paikata tuota aukkoa aiemmassa tutkimuskir-
jallisuudessa, ja keskittyä avaamaan uskonnonopettajien omaa retrospektiivistä 
kokemusta urastaan ja erityisesti oppiaineeseen liittyvistä kehitysvaiheista pe-
ruskoulun syntyessä.

Aineisto opettajien omasta kokemuksesta kerättiin urapolkuun kohdentu-
vina kirjoitelmina vuonna 2011. Kirjoitelmiin päädyttiin, jotta mahdollisimman 
moni pääsisi osallistumaan tutkimukseen käytettävien tutkimusresurssien puit-
teissa, sillä opettajien joukko oli jo tuolloin ikääntynyttä. Tutkimukseen osallistuva 
opettajakunta rajattiin 1930-luvulla syntyneisiin opettajiin. Rajaus tehtiin siksi 
että juuri 1930-luvulla syntyneiden opettajien työuralle ajoittuu keskeisesti perus-
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koulun käynnistysvaihe, ja he olivat kokeneet uransa aikana monia kouluelämän 
muutoksia, esimerkiksi koko peruskoulun rakentumisen.

Opettajien narratiivisia kirjoitelmia analysoimalla laadullisilla menetelmillä 
piirtyy muistelun kautta kuva siitä, millaisia haasteita opettajat ovat kokeneet, 
millainen on ollut henkilökohtaisen vakaumuksen ja professionaalisuuden suhde 
sekä millaisia opetusuraorientaatioita heillä on ollut silloin kun peruskoulu syntyi. 
Samaan aikaan on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että kysymys on muistelusta, 
joka sisältää tulkintaa menneestä. 

Taustatietoa analyysin peilaamiseen ja yhteiskunnallisen ajankuvan syven-
tämiseen kerättiin myös arkistoaineiston kautta. Arkistosta kerätty dokumentti-
aineisto käsitti ennen kaikkea kyseisenä aikana kirjattuja aikalaisdokumentteja. 
Kirkkohallituksen arkistosta löytyi kaksi aiemmin luettelematonta kasvatusasiain 
alaan kuuluvaa arkistolaatikkoa, joiden aineisto kohdentui keskeisesti tässä tut-
kimuksessa tarkasteltuun ajanjaksoon. Arkistolaatikoihin oli kerätty ilmeisen sa-
tunnaista materiaalia uskonnonopetuskeskusteluun liittyen joidenkin aihepiiriin 
keskusteluun osallistuneiden virkamiesten työpöydiltä. Dokumenttiaineistosta 
löytyi kirkon kokoamia luottamuksellisia selvityksiä ja keskusteluraportteja. Nii-
hin oli kirjattu juuri sitä keskustelua, jota opettajat olivat käyneet taustaryhmi-
neen uskonnonopetuksesta. Tämä aineisto avasi etenkin sitä, millaisia uhkaku-
via uskonnonopetuksen sisäpiirissä oli nähty. Suomen uskonnonopettajain liiton 
70-vuotisjuhlakirjassa kyseinen aikakausi otsikoidaan: Taistelu koulun uskonnon-
opetuksesta (1968–78) (SUOL 2008). Jälkikäteen katsottuna herää ajatus, oliko 
todella kyse taistelusta vai oliko kyse jostain muusta?
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2 USKONNONOPETUS PERUSKOULUN 
SYNTYPROSESSISSA

2.1 Uskonnonopetus osana suomalaista 
koulujärjestelmää

Kouluhistorian kannalta uskonnonopetuksessa voidaan nähdä erilaisia kerros-
tumia, jotka kytkeytyvät myös siihen, kuka lopulta on koulutuksen järjestäjä. 
Reformaation synnyttämä tarve kansanopetukseen nousee uskonnollisista lähtö-
kohdista 1600-luvulta alkaen, jolloin uskonnonopettaminen uskonnonharjoitta-
misen mielessä on ollut keskiössä kansakoululaitoksen syntyyn saakka 1800-lu-
vun lopussa. Sääty-yhteiskunta muuttui kansalaisyhteiskunnaksi, ja muutos näkyi 
myös koulussa. Kansakoulun syntyessä ihanteeksi nousi ajatus siitä, että oppilaan 
oli saatava valmiuksia hyvään elämään ja samalla hänellä tuli olla yleissivistystä. 
Tarkoitus oli kouluttaa työväestöä. Uno Cygnaeus ajoi voimakkaasti näkemys-
tä, jossa koulu oli riippumaton kirkosta. Uskonto kuului kuitenkin keskeisenä 
oppiaineena kansakouluun. 1900-luvun alussa uskonnonopetuksen asemaa ky-
seenalaistettiin kansakoulun oppiaineena. Silloinen opetussuunnitelmakomitea 
kuitenkin katsoi, että uskonto oli säilytettävä oppiaineena yleisen kasvatustyön 
vuoksi. Sen tavoitteena oli alun perin kristillisen mielen kasvattaminen, mutta 
tämä kristillissiveellinen painopiste muuttui väljemmäksi 1920-luvulla, kun syntyi 
keskustelu yleisestä oppivelvollisuudesta. 1920-luvun keskustelussa nousivat esiin 
puoluepoliittiset linjaukset uskonnon ja siveysopin ympärillä. Sosiaalidemokraatit 
ja sosialistinen työväenpuolue halusivat poistaa uskonnonopetuksen kouluista, ja 
tätä vastustamaan asettui oikeisto. (Iisalo 1989, Saine, 2000; Tamminen 1967a 
& 1967b, Arola 2003.)

Kansakoulun synnyssä ja vakiintumisessa on nähtävissä koko ajan muka-
na kulkenut keskustelu uskonnonopetuksesta. Oli selvää, että keskustelu jatkui 
edelleen, kun peruskoulun lähtökohdat alkoivat hahmottua. Kansakoulu oli alun 
perin ollut sävyltään paikallinen ja vasta myöhemmin siitä tuli valtakunnallises-
ti yhtenäistä. Sen sijaan oppikoulut ja muu ylempi koulutus on ollut tarkemmin 
määriteltyä alusta asti (Iisalo 1989). Uskonnonopetus oli osa oppikoulua alusta 
saakka (Saine 2000). Ammatillisessa koulutuksessa uskontoa ei ole pääsääntöi-
sesti opetettu.

Oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1921, jolloin yleissivistävän koulutuksen 
perusluonne muuttui. Siihen asti vastuuta oli kantanut myös kirkko ja lain myötä 
koulutus siirtyi kokonaan yhteiskunnan tehtäväksi. Ajatus julkisen vallan toteut-
tamasta koulutuksesta oli ollut olemassa jo 1500-luvulla, mutta sen lopullinen 
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toteutuminen kesti vuosisatoja. Oppivelvollisuudelle annettiin maakuntiin varsin 
pitkä siirtymäaika, jolloin viimeiset kunnat perustivat oppivelvollisuuskoulut vas-
ta 1930-luvun loppupuolella (Iisalo 1989.) Kun tarkastellaan peruskoulun syntyä 
60-luvulla, aiemmasta suuresta koulutuspoliittisesta muutoksesta oli kulunut vain 
noin 40 vuotta ja joidenkin maakuntien alueilla vain noin 25 vuotta. Alempien 
luokkien kouluopetuksen historiallinen kirkkoon kytkeytynyt vaihe on saattanut 
vaikuttaa siihen, millaisen roolin uskonnonopetus oli ylipäätään saanut koulu-
järjestelmässä ja siten myös aineenopetuksen puolella ylemmillä vuosiluokilla. 

Suomen koulutusjärjestelmä oli peruskoulun syntyvaiheessa kahden rinnak-
kaisen järjestelmän malli. Kaikki oppilaat aloittivat kansakoulussa, mutta akatee-
misempaan suuntaan valikoituneet oppilaat siirtyivät keskikouluun yleensä neljän 
ensimmäisen vuoden jälkeen. Oppilaat, jotka jatkoivat kansakoulussa, kävivät sitä 
kuusi vuotta, ja sen jälkeen kansalaiskoulua kaksi vuotta. Kansalaiskoulussa oli 
mahdollisuus erikoistua esimerkiksi käsitöihin tai maatalouteen. Keskikouluun 
mentiin useimmiten 10-vuotiaana. Keskikoulun kesto oli viisi vuotta. Tämän jäl-
keen oppilas saattoi mennä lukioon. Peruskoulun tullessa koulupäivien määrä 
väheni Suomessa viiteen entisen kuuden sijasta ja viikoittaisista lauantaikoulu-
päivistä luovuttiin (Arola 2017, Saine 2000, Iisalo 1989).

Myös oppiaineisiin suunnatut tuntimäärät muuttuivat rakenteellisten muu-
tosten myötä. Asiaan vaikuttivat sekä viikoittaisten koulupäivien määrän vähe-
neminen että uudet painotukset opetussuunnitelmissa. Kirkon työryhmä laski 
kokonaistuntimäärän muutoksen uskonnonopetuksessa ja päätyi siihen, että us-
konnon tuntimäärä väheni peruskoulussa 7,88 % verrattuna aiempaan. Työryhmä 
näki tämän tuntimäärämuutoksen uhkana uskonnonopettajien työllistymiselle. 
(Työryhmä 14/2, 1973). 

Oheinen kuvio (ks. Kuvio 1) osoittaa, miten koulujärjestelmän muutos suo-
raviivaisti opintopolkuja. Ennen peruskoulua kansakoululaisen opintie saattoi 
päättyä oppikouluun tai kansalaiskouluun. Oppikouluun pyrittiin pääsääntöisesti 
neljänneltä luokalta. Jos pyrkimiskokeessa näytöt olivat riittävät, oppilas pääsi 
oppikouluun, joka oli ensimmäionen osa keskikoulua. Keskikoulun toinen osa 
oli lukio. Oppikoulun jälkeen oppilaalla oli siis valittavana lukio tai ammatillinen 
koulutus. Kansakoulua jatkaneet oppilaat kävivät kansalaiskoulun ja mahdollisesti 
sen jälkeen ammattiin johtavia opintoja. Peruskoulun myötä ikäryhmää ei enää 
jaettu eri koulumuotoihin lainkaan ensimmäisten yhdeksän kouluvuoden aikana. 



16

Uskonnonopetus peruskoulun syntyprosessissa 

Kansakoulu 4–6 vuotta

4. lk

Kansalaiskoulu 2 vuotta

Lukio 3 vuotta

Lukio 3 vuotta

Ammatilliset opinnot
(ei uskontoa)

Ammatillinen koulutus
(ei uskontoa)

Oppikoulu 5 vuotta

Peruskoulu 9 vuotta

Erilaisia 
korkea-
koulu- 
ja muita 
jatko-
opintoja

Kuvio 1. Koulujärjestelmän muutos peruskoulun syntyessä.

Saine (2000) selvitti opetussuunnitelmien ja arkistolähteiden pohjalta uskon-
nonopetuksen muutosta 1900-luvulla. Koko sadan vuoden tarkasteluajanjaksolla 
tunnustuksellisuuden käsite oli tavalla tai toisella uskonnonopetuskeskustelun 
keskiössä. Tunnustuksellisuus on määritellyt opetuksen sisältöä niin, että opetuk-
sella oli liittymäkohta kirkkoon ja seurakuntaan. Vasta 1973 kirkkoon kuulumatto-
mat ovat voineet saada erikseen anomalla oikeuden opettaa uskontoa. Tämä käy-
täntö oli voimassa vielä 2000-luvun alkuun, jolloin uusittiin uskonnonvapauslaki 
(2003) ja uskonnonopetus muutettiin oman uskonnon opetukseksi opetussuunni-
telman perusteissa (2004). Uskonnonvapauslain muutoksen yhteydessä poistettiin 
vuodesta 1921 asti voimassa ollut vaatimus opettajan kuulumisesta opettamaansa 
uskontokuntaan tai edellä mainittu 1973 alkanut mahdollinen erivapauden anomi-
nen tuomiokapitulilta. Yhteyttä kristinoppiin pidettiin ongelmallisena jo Mikael 
Soinisen johtamassa opetussuunnitelmakomiteassa vuonna 1916. Komitean mu-
kaan kristinoppi on enemmän rippikoulun kuin koulun asia. Samalla komitea oli 
valmis vähentämään historia-ainesta uskonnonopetuksesta. Keskustelu oli vilkas 
ja kristinoppia ei lopulta poistettu kouluopetuksesta. (Pruuki 2009, Saine 2000; 
Pyysiäinen 1982, 24-25.) Myöhemmin 1950-luvun alussa kansakoulun opetus-
suunnitelmakomitea pyrki vähentämään oppiaineen tunnustuksellista luonnetta, 
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mutta joutui lopulta korjaamaan näkemystään niin, että tunnustuksellisuus oli 
selkeästi aukikirjoitettuna heidän mietinnössään vuodelta 1952. Kuvaus sisälsi 
sekä kristinoppia että katekismusta. (Saine 2013, 6–7.)

Saineen (2000, 2013) mukaan 1900-luvun alun ja 1960–1970-lukujen us-
konnonopetuskiistat muistuttivat luonteeltaan toisiaan. 1900-luvun alussa us-
konnonopetuksen vastustajat odottivat uskonnonvapauslakia. Vastoin heidän 
näkemystään kirkosta eroaminen ei ollutkaan odotetun suuruista ja vapautus-
ta uskonnonopetuksesta käytettiin vähän. 1960-luvulla pyrittiin samoin kirkon 
oikeuksien ja vaikutuksen vähentämiseen. Voimakkaimmin uskonnonopetusta 
haastoivat Saineen mukaan 1960-luvulla itseään vapaamielisiksi kutsuneet kult-
tuuriradikaalit sekä uskontoa vastaan taistelleet marxilaiset. (Saine 2013, 6–7.)

Poulter (2011) on osoittanut, että uskonnonopetuksella on ollut myös poliit-
tinen tehtävä, vaikka sitä on perusteltu eri tavoin eri vuosikymmenillä. Kysymys 
on ollut kansalaiskasvatuksen eri muodoista. Poulterin käsitteistössä kansalaisuus 
sisältää myös eksistentiaalisia kysymyksiä elämän tarkoituksesta ja moraalista. 
Tällöin uskonnolla on selkeästi oma paikkansa kansalaisuudessa. Sodanjälkeinen 
aika aina 1960-luvun lopulle merkitsi eräänlaisen kristillisen yhtenäiskulttuurin 
hajoamista. Opetussuunnitelmien osalta on nähtävissä sekularisoitumista ja mo-
nimuotoisempaa arvojen viitekehystä. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana 
syntyneissä opetussuunnitelmissa ja niiden mietinnöissä korostettiin, että koulun 
olisi kasvatettava sosiaalisia, mutta itsenäisiä persoonia demokraattisen ihanteen 
mukaisesti. Kasvatuksen sisällöksi tuli ehdottomien totuuksien tilalle suhteelli-
suus ja kaiken kattavien näkemysten sijaan ajan kontekstissa kiinni olevia aja-
tuksia. Uskonnolla oli kuitenkin selkeästi kansalaiskasvatuksen rooli, sillä se oli 
osa eettis-sosiaalista kasvatusta. Uskonnolliset arvot auttoivat hyvän ja onnellisen 
elämän saavuttamista, mutta samalla tukivat sitä kautta kansalaisen yhteiskunnan 
palvelua. 1940–1960-luvuilla uskonnonopetus nähtiin eettis-yhteiskunnallisesti 
lujittavana voimana ja sen kansalaisihanne oli uskonnosta ja moraalista voimaa 
saava itsenäinen kansalainen. (Poulter 2011, 75–76.)

Uskonnondidaktiikka perustui 1950-luvulla Haavion (1950) ajatuksiin, jotka 
olivat sukua varhaisemmalle kasvatusnäkemykselle kuin yleensä 1950-luvulla 
oppiaineissa. Hänen lähtökohtansa oli varsin ihannoiva kristillistä yhtenäiskult-
tuuria kohtaan. Hänelle kansalaisuuden pohja perustui jumalasuhteesta käsin. 
Jumalasuhde tuki ihmisen yhteyttä muihin ihmisiin ja sitä kautta johti myös 
vastuullisuuteen yhteiskunnassa. (Poulter 2011, 76, Pruuki 2003 & 2009)

Peruskoulun syntyessä 1960- ja 1970-luvulla uskonnonopetukseen liittyvä 
ajattelu muuttui. Opetussuunnitelmatasolla yksilön korostuminen ja pluralisoitu-
minen alkoivat näkyä niin, että yksilö meni kansakunnan edelle. Koulun tavoit-
teisiin kirjattiin kokonaisvaltainen persoonan kehitys ja vastuullisuus läheisistä 
ja koko maailmasta. Ne sopivat hyvin yhteen uskonnonopetuksen kanssa. Vuonna 
1970 ilmestyneessä uskonnondidaktiikan kirjassa Uudistuva uskonnonopetus 
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(Anhava, Iisalo & muut 1970, ix.) ei enää kytketty eettistä kasvatusta pelkäksi kris-
tinuskon moraalin omaksumiseksi. Näkökulma oli jo laajempi ja kansainvälisempi. 
Näin lähimmäisyyden teema nousi eettisen kasvatuksen keskiöön. Kun koulun 
ajatus oli kasvattaa oppilaita yhteiselämään maailmassa, se tuli myös uskonnon-
opetuksen sisältöön. Nyt etiikka koulussa herätti yhteiskunnallista vastuuta ja 
ihanteellinen kansalainen oli motivoitunut lähimmäisen rakkaudesta. Hän kantoi 
vastuuta itsestä ja muista, lähiyhteisöstä ja ihmiskunnasta. (Poulter 2011, 76–77.)

Myös Peltosen (1979) koulunuudistuksen ihmiskäsityksestä ja eettisistä peri-
aatteista 1956–1975 tehdyn tutkimuksen mukaan kyseisenä ajanjaksona eettisessä 
ja maailmankatsomuksellisessa kasvatuksessa on nähtävissä muutos. Tuolloin 
siirryttiin uskontosidonnaisesta ja yksilön erityistä arvoa korostavasta sosiaa-
liseettisestä kasvatuksesta lähemmäs maailmankatsomuksellis-tieteellistä nä-
kemystä. Peltosen näkemyksen mukaan kasvatuksen luonne määräytyi yleisistä 
yhteiskunta- ja koulutuspoliittisista tavoitteenasetteluista käsin. (Peltonen 1979, 
134). Peltosen mukaan koulu-uudistuksessa irtauduttiin kristillisestä ja huma-
nistisesta perinteestä. Tilalle tuli naturalistisia ja marxilaisia näkemyksiä, joissa 
ihminen käsitettiin taloudellis-yhteiskunnalliseksi olennoksi, jota tuli valmentaa 
yhteiskuntaan ja sen hallintaan (Peltonen 1979, 207–208). Peltosen käsitys on 
omana historiallisena ajankohtanaan perusteltavissa oleva, mutta myöhempi aika 
on liittänyt kehityskaaren myös muita piirteitä kuin marxilaisia tai naturalistisia. 
Tällainen on esimerkiksi edellä mainittu Poulterin esiin nostama sekularisaatio-
ilmiö. 

1930-luvulla syntyneiden uskonnonopettajien työurat sijoittuivat 1950-lu-
vun alkupuolelta 2000-luvun alkuun. Kootusti voidaan todeta, heidän työurillaan 
opetussuunnitelma-ajattelussa tapahtui selkeä muutos. Kasvatusajattelun lähtö-
kohtana oli alkuvaiheesta 1960-luvun lopulle asti kansalaisten kasvattaminen niin, 
että kristillisyys oli osa kansansivistystä. Peruskoulu muutti tilannetta ja toi kas-
vatusajatteluun 1970-luvun alusta 1980-luvulle asti lähimmäisenrakkauden koros-
tamisen. Myöhemmin, 1980-luvun alusta 1990-luvun alkupuolelle, eettisyyteen 
liittyvien aiheiden ja oman itseyden etsintään liittyvien teemojen viitekehyksessä 
korostui näiden yhteiskunnallinen merkitys. 1990-luvulta 2000-luvulle painopiste 
oli oman arvoperustan selkeyttämisessä. Suunta oli jälkikäteen tarkasteltuna kohti 
maailmankansalaisuutta. (Poulter 2011; Saine 2000; Pyysiäinen 2008; Pyysiäinen 
1982; Peltonen 1979; Kallioniemi 2000; Launonen 2000.) 

Vuorikoski ja Räisänen (2010) ovat nostaneet esille näkökulmaa, että opet-
tajille pyritään tuottamaan kulloisenkin valtiollisen politiikan mukainen legitii-
mi identiteetti erilaisilla hallinnollisilla ja muilla kouluratkaisuilla. Kansakoulun 
synnystä lähtien opettaja on ollut uskollinen valtion palvelija. He näkevät, että 
kansakouluajan opettajia puhutteli ”jumalallis-kansallinen” eetos. Peruskoulu toi 
mukanaan hyvinvointivaltion päämäärät, esimerkiksi tasa-arvon korostamisen 
muodossa. Tämän näkemyksen mukaan on pyritty tukemaan sellaista opettajana 
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olemisen tapaa, joka legitimoi laajempaa yhteiskunnallista eetosta. (Vuorikoski 
& Räisänen 2010, 63–64.)

Leevi Launonen (2000) tutki väitöstutkimuksessaan koulun pedagogisia 
tekstejä 1880-luvulta 1990-luvulle. Hän havaitsi, että kullakin vuosikymmenel-
lä on omat kasvatusihanteensa, jotka myöhemmin väistyvät taka-alalle. Jotkut 
ihanteet ovat olleet pysyviä suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä. Pysyviä 
arvoja ovat olleet: totuudellisuus, rehellisyys, lainkuuliaisuus, ahkeruus, yritteliäi-
syys, työnteon arvostaminen, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus terveistä elämän-
tavoista, ystävällisyys, huomaavaisuus, kohteliaisuus ja auttavaisuus. Launosen 
mukaan 1940-luvulla tapahtui merkittävä käänne eettisessä ajattelussa. Tuolloin 
alkoi väistyä eettinen objektivismi, jossa uskonnolla oli keskeinen rooli ja tilalle 
nousi eettinen konstruktivismi. Samaan aikaan yhteiskuntaa tukevien hyveiden 
korostuksen sijasta vahvistui yksilön oman valinnan korostus. (Launonen 2000.) 

Kristillinen etiikka väistyi koulukasvatuksesta yleisenä lähtökohtana 
1950-luvulla. Peruskoulun vakiintumisen vuosikymmenellä 1970-luvulla uusiksi 
ihanteiksi nousivat globaalinen yhteiskunnallinen vastuu, kansainvälinen oikeu-
denmukaisuus ja ihmisoikeudet, ekologinen tietoisuus ja elämäntapa sekä kes-
tävän kehityksen edistäminen. (Launonen 2000.) Juuri 1970-luvulla Launosen 
mukaan uusina nousseet ihanteet sopivat hyvin uskonnonopetuksen substanssiin. 
Nämä arvot näkyvät muun muassa kirkon ja muiden uskonnollisten yhteisöjen 
kansainvälisessä toiminnassa, kuten lähetystyössä ja diakoniassa. Launosen ku-
vailemassa pysyvässä ihanneaineksessa on myös sellaista, jonka suhdetta kirkolli-
seen etiikkaan ja oppiin olisi mahdollista problematisoida vaikkapa liittyen naisten 
pappeuskysymykseen tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksenä. Oletettavasti uusien 
ihanteiden nousuun ovat vaikuttaneet monet yhteiskunnalliset tekijät, mutta ne 
istuvat myös hyvin myös vanhoihin pietistisiin uskonnollisiin traditioihin esimer-
kiksi lähimmäisen auttamisen problematiikkaan liittyen.

Kansakoulussa opettaja huolehti uusien sukupolvien kristillis-isänmaallises-
ta kansalaiskasvatuksesta. Opettaja oli mallikansalainen, joka kuvasti edustami-
aan arvoja ja oli kristillis-isänmaallinen kasvattaja. Kuriin perustunut luokkahuo-
ne-elämä alkoi muuttua sodan jälkeen, ja tilalle alkoi tulla toisenlaisia pedagogisia 
menetelmiä. Samalla alkoi syntyä ideologisoitu ajatus opettajapersoonasta, joka oli 
empaattinen ja huolehti oppilaiden tarpeista. Opettajasta tuli eräänlainen väline, 
jonka tehtävä oli heille tuotetun mallikansalaisajatuksen kautta sitouttaa seuraavat 
sukupolvet valtion arvoihin. (Vuorikoski & Räisänen 2010, 63–75.)

Peruskoulun alkuvuosikymmeninä opettajan identiteetti perustui hyvinvoin-
tivaltion koulutuspoliittisen ideologiaan. Siinä keskeistä olivat kaikkien ihmisten 
mahdollisuuksien tasa-arvo ja rationaalinen tieteellinen suunnittelu. Peruskoulun 
myötä keskusjohtoinen normiohjaus vahvistui, mutta opettajan autonomia säilyi. 
Tähän oli syynä kaupungistuminen, jolloin opettajan malliksi kelpaavuutta ei enää 
lähipiirissä arvioitu ja toisaalta ymmärrettiin ammatti professiona (Vuorikoski 
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& Räisänen 2010, 63–75.) Professio tulee ajatuksellisesti lähelle asiantuntijuu-
den käsitettä, ja se sisältää ajatuksen jatkuvasta kehittämisestä (Niemi 2006, 
74–75). Professioajattelun ja opettajan aseman vahvistumisen myötä opettajan 
ammatillinen itsemäärääminen lisääntyi. Toisaalta kysymys oli siitä, että opettajat 
legitimoivat tieteellisellä asiantuntemuksellaan valtiovallan yhteiskuntapoliittiset 
tavoitteet. Tämä kausi alkoi kuitenkin heiketä 1980-luvulla markkinaliberalismin 
noustessa ja uudenlaisten koulun tehokkuuden arvioinnin tapojen yleistyessä. 
Markkinayhteiskunta tarvitsi suorittajia ja kilpailukyvystä tuli keskeinen käsite. 
(Vuorikoski & Räisänen 2010, 63–75.)

Opettajien toiminnassa elävät edelleen ajatukset tasa-arvosta ja kutsumus-
ammatista. Näihin vanhoihin ajattelumalleihin limittyvät uudet virtaukset. Näin 
opettajien identiteetti ei muutu hetkessä, vaan koulu elää niin, että mukana ovat 
myös vanhat ideaalit. (Vuorikoski & Räisänen 2010, 74–75.) Näkemys opetta-
jan identiteetistä sitoutuneena valtiovallan arvopohjaan on uskonnonopettajien 
kohdalla erityinen. Kansakouluajalla uskonto oli ollut sisäänrakennettu koulun 
erääksi keskeiseksi kansalaisuuteen kasvattavaksi elementiksi. Kun peruskoulu 
syntyi, kysymys uskonnosta ja tunnustuksesta muuttui moniarvoisemmaksi. Van-
hemmassa koulujärjestelmässä teologisen koulutuksen saaneella opettajalla, jolla 
oli myös kirkollisia yhteyksiä, oli selkeä paikka. Hän edusti yhtä koulun keskeistä 
tavoitetta. Muutos peruskouluun siirryttäessä on ollut merkityksellinen, koska 
peruskoulu toi mukanaan keskustelua uskonnonopetuksen luonteesta ja tarpees-
ta. Aiempi selkeä paikka muuttuu sellaiseksi, että se täytyy uudelleen määritellä. 
Opettajuuden muutos enemmän professioksi näkyy tässä tutkimuksessa myös 
tarpeena kouluttautua ja kehittää työtä voimakkaasti. 

Opettajuuden muutos on nähtävissä myös opettajien taustoissa ja siinä, 
miten opettajiksi on kouluttauduttu. 1900-luvun alkupuolella aineenopettajiksi 
päädyttiin hyvin keskiluokkaisista perheistä. Tultaessa 1960-luvun lopulle, opet-
tajien taustat monipuolistuivat. Tuolloin alempaa keskiluokkaa ja keskiluokkaa 
edusti 53 % opettajista. Ylempää keskiluokkaa ja yläluokkaa edusti 16 %. opet-
tajista. Maaseudulta kotoisin olevia opettajia oli 20 % ja työväestöön kuuluvia 11 
%. (Kuikka 2002).

Opettajankoulutuksen suuri muutos tapahtui 1970-luvun alussa koulujär-
jestelmän uudistuessa. Vuonna 1971 säädettiin laki opettajankoulutuksesta, joka 
siirsi opettajien kouluttamisen vastuun yliopistolle. 1864 alkaen aineenopettajien 
koulutus oli järjestetty niin, että aineopinnot opiskeltiin yliopistossa ja käytännön 
harjoittelu suoritettiin normaalilyseoissa. Uuden 1971 lain myötä yliopisto vastasi 
myös pedagogisista opinnoista aineopintojen lisäksi. Uudessakin mallissa käy-
tännön harjoittelu tapahtui normaalilyseoissa. Uudistuneessa koulutusmallissa 
aineopintoja suorittava opiskelija haki erikseen opettajakoulutukseen opintojensa 
kuluessa. Aiemmassa mallissa opettajaksi hakeuduttiin vasta aineopintojen val-
mistuttua. Uudessa mallissa pyrittiin kytkemään opetettavan aineen sisältö ja pe-
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dagogiikka toisiinsa. Aiemmin ne olivat saattaneet kulkea varsin erillisiä polkuja. 
Käytännössä täysin uudistunut opettajankoulutus saatiin voimaan 1978 komitea-
työskentelyiden ja säädösten jälkeen (Kuikka 2002) Pääosin 1930-luvulla syntyneet 
opettajat ovat opiskelleen aiemman opettajankoulutusmallin mukaisesti. Muutos 
on tapahtunut peruskoulun käynnistymisvaiheessa.

Opettajakuva muuttui 1960-luvulla didaktisen tutkimuksen vaikutuksesta 
ja tuolloin alettiin korostaa vuorovaikutusta. Opettajankoulutuslaki 1971 muutti 
merkittävästi opettajien koulutusta. Sen seurauksena myös luokanopettajilla oli 
kandidaatin opinnot. Näin koko opettajakunnalle tuli tutuksi tutkimustoiminta. 
On perusteltua sanoa, että tuosta lähtien opettajat olivat tutkivia opettajia myös 
peruskoulun alaluokilla. Seuraavana suurena opettajan koulutuksessa näkyneenä 

jälkeen noussut yksilön arvostaminen yhteiskunnallista painotusta enemmän. 
Samaan aikaan oli myös humanistinen psykologia nostanut tätä näkökulmaa esil-
le. 1980-luvulla vahvistunut kognitiivinen psykologia ja konstruktivismin nousu 

-
la syntyneiden uskonnonopettajien työuralle ja sillä on ollut varmasti vaikutusta 
siihen, millaiseksi opettaja on työnsä mieltänyt ja millaiseksi uskonnonopetuksen 
paikka on koettu koulujärjestelmässä. (Kuikka 1993.) 

Koko peruskoulun tavoitteeksi tuli luoda uskonnollisia, eettisiä ja esteettisiä 
arvoja kunnioittava kulttuuri-ihminen. Uskonnonopetuksen erityinen muuttuva 
elementti koulun kehityksessä oli tunnustuksellisuus ja sen käsittäminen. (Saine 
2013, 3–7; ks. Saine 2000.) Uskonnonopetuksen historiaan peruskoulussa liittyvää 
väitöstutkimusta on Suomessa tehty viimeisen 20 vuoden aikana varsin vähän. 
Opettajien omaa ääntä ei ole juurikaan kartoitettu. Tutkimuksissa teemoina ovat 
nousseet esille keskeisesti juuri tunnustuksellisuus ja sekularisaatio. (Ks. esim. 
Saine 2000; Poulter 2013; Ubani 2017). Tämän perusteella on oletettavaa, että 
nämä asiat näkyvät myös muisteluaineistoissa ja leimaavat uskonnonopetuskes-
kustelua muutenkin.

2.2 Uskonnonopetuksen kehittämisen päälinjat 
1960-1970-luvuilla

Tämän väitöskirjan ensimmäinen osatutkimus julkaistiin Teologisessa aikakaus-
kirjassa (Luodeslampi, 2009), ja se käsitteli peruskoulun syntyyn liittyvää proses-
sia uskonnonopetuksen näkökulmasta. Tämä tutkimusosa loi taustan muistelun 
tutkimiselle ja oppiaineen viitekehykseen asettamiselle. Artikkeli jäsentää käytyä 
uskonnonopetuksen asemaa, tapaa ja paikkaa koskevaa keskustelua ja päätöksen-
tekoa. Tutkimuksessa piirtyi muutama pääteema oppiaineen etsiessä paikkaansa 
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peruskoulussa. Uskonnonopettajat lähipiireineen puolustivat voimakkaasti tun-
nustuksellisen opetuksen säilyttämistä. Erilaisten työryhmien työskentelyssä nou-
si esille myös uskonnonopetuksen malli ja paikka koulussa. Keskustelua kiihdytti-
vät erityisesti kaksi tapahtumasarjaa. Toinen niistä oli 59:n arvovaltaisen henkilön 
vetoomus mediassa uskonnonopetuksen tunnustuksellisuudesta luopumiseksi ja 
toinen oppiaineluettelossa olleen pilkun merkitys uskonnon ja siveysopin välillä.

2.2.1 Lainsäädännön, opetussuunnitelman ja tuntijaon 

kehittyminen

Peruskoulukomitean (1964–1968) tehtävänä oli laatia ehdotuksia yhtenäiskoulun 
perusrakenteesta ja eri koulumuotojen niveltämisestä. (Kähkönen 1976, 141; Saine 
2000, 125; KM1965:A7). Uskonnonopetus ei ollut merkittävässä roolissa komitean 
työskentelyssä, mutta se aiheutti kuitenkin muutoksen uskonnonopetuksen ase-
maan, mitä ei edes aluksi havaittu. Komitea muutti mietinnössään oppiaineiden 
luetteloa yhden pilkun avulla. Pilkulla erotettiin uskonto ja siveysoppi erilleen. 
Kohta kirjoitettiin tällöin:” …sisältyä sen mukaan kuin siitä asetuksella sääde-
tään uskontoa, siveysoppia, ympäristöoppia…”. Syy pilkulle on epäselvä. Se voi 
olla puhtaan lakitekninen, sillä kaikki oppiaineet tulevat sen lisäämisen myötä 
mainituiksi omina aineinaan. (Kähkönen 1976, 143-145; Pyysiäinen 1982, 36; 
KM 1965:A7, 24). Kähkösen (1976) tulkinnan mukaan pilkulla haluttiin varata 
lakiin lisämahdollisuus eettisen opetuksen järjestämiseksi. Pilkku olisi ollut hänen 
mukaansa siis tarkkaan mietitty oppiainetta muuttava toimi (Kähkönen 1976, 
149–151). 

Pilkun merkitystä ei aluksi havaittu, mutta sitten huomattiin, että erillinen 
uskonto ja siveysoppi sisälsivät ainakin kuusi erilaista tulkintamahdollisuutta: 
(1) Uskontoa opetettaisiin entiseen tapaan ja sen lisäksi olisi erillinen yhteinen 
siveysoppi. Uskonnonvapauslain perusteella uskonnonopetuksesta vapautetut op-
pisivat uskonnon historiaa ja siveysoppia. (2) Asetuksella voitaisiin säätää uskonto 
ja siveysoppi yhdessä opetettaviksi, kuten käytäntö oli ollut. Uskonnonvapauslain 
perusteella uskonnonopetuksesta vapautetut opiskelisivat uskonnon historiaa ja 
siveysoppia. (3) Uskonto ja siveysoppi voisivat olla asetuksella säädettyinä valin-
naisia aineita. (4) Uskonnonopetuksesta voisi vapautua muillakin kuin uskonnon-
vapauslakiin perustuvilla syillä. (5) Uskontoa opetettaisiin vain joillakin luokilla. 
(6) Uskonnonopetus voisi jäädä uskonnollisten yhteisöjen tehtäväksi. (Kähkönen 
1976, 148–149.) 

Vuonna 1965 perustetun koulunuudistustoimikunnan puheenjohtajaksi ni-
mitettiin professori L. Arvi P. Poijärvi. Sen tarkoituksena oli tehdä koulun uudis-
tusta koskeva pedagoginen perusselvitys. Toimikunnan mietinnössä ehdotettiin, 
että uskonnonopetus säilytettäisiin tunnustuksellisena. Peruskoulun tavoitteeksi 
nimettiin kulttuuri-ihminen, johon liittyi tutustuminen kulttuurin uskonnollisiin, 
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eettisiin ja esteettisiin arvojärjestelmiin. Kulttuuri-ihmistä ohjaisi sekä selvä tie-
toisuus yksilöllisen elämän erityisarvoista ja sen korkeista päämääristä, että us-
konnollisten, eettisten ja esteettisten arvojen kunnioittaminen (Saine 2000, 128; 
KM 1966, A12,4, 14, 17; Kähkönen 1976, 156–158, Kauppi 1971,8). 

Valtioneuvoston 1966 asettamassa peruskoulun opetussuunnitelmakomi-
teassa tulkittiin myös pilkun merkitystä (Pyysiäinen 1982, 37–38; Saine 2000, 
126). Komiteassa kannatettiin sekä oppiaineiden yhdistämistä että niiden erot-
tamista toisistaan Kuultuaan sekä ortodoksisen että luterilaisen kirkon kantaa 
komitean ajatukset uskonnonopetuksen muuttamisesta laantuivat (Kähkönen 
1976, 206–207). Opetussuunnitelmakomitea muotoili opetusministeriölle erilaiset 
vaihtoehdot uskonnon ja etiikan opettamisesta. Malleja oli sekä uskonnon että 
siveysopin osalta kolme: Uskonnonopetus saattoi tapahtua entisen käytännön 
mukaisesti. Toisena mallina esitettiin, että oppilas saisi valita tunnustuksellisen ja 
tunnustuksettoman opetuksen väliltä. Kolmantena mallina oli kaikille opetettava 
tunnustukseton uskonto. Etiikan kohdalla opetus voitiin liittää entiseen tapaan 
uskontoon tai etiikasta voitiin tehdä oma oppiaineensa. Kolmantena mallina oli 
näiden yhdistelmä: etiikka olisi osana uskontoa aina viimeiselle luokalle asti, jolloin 
se eriytettäisiin omaksi oppiaineekseen. Komitea päätyi kannattamaan pääosin 
kansakoulussa vallinnutta linjaa, mutta 9. luokalle se halusi etiikan omaksi op-
piaineeksi (Kähkönen 1976,208–210). 

Keväällä 1967 julkaistiin 59:n julkisuudessa tunnetun henkilön allekirjoit-
tamasta vetoomus, joka suunnattiin myös eduskunnalle ja opetusministeriölle. 
Tämä vetoomus synnytti uuden vaiheen uskonnonopetuksen paikkaa ja mallia 
koskevassa keskustelussa. Vetoomuksessa ehdotettiin tunnustuksellisesta us-
konnonopetuksesta luopumista ja siirtymistä uskonnon historian ja siveysopin 
opetukseen. (Kauppi 1971, 8–9; Kähkönen 1976, 173–174; Saine 2000,151.) Vetoo-
muksen mukaan uskonnonopetus vesitti koulunuudistustoimikunnan mietinnön 
yleistavoitteet, erityisesti demokratian, yksilönvapauden ja tasa-arvoisuuden arvot 
(Saine 2000,151). Vetoomuksen taustalla oli aktiivinen vapaa-ajattelijoiden joukko. 
Teinilehden julkaistua vetoomuksen kysymys uskonnonopetuksesta siirtyi myös 
kouluihin ja koteihin (Teinilehti, 1967/6–7). Teiniliiton hallituksen keskustelun tu-
loksena koulujen teinikunnille lähetettiin "Uskonnonopetus vapaaehtoiseksi" -ni-
minen vetoomus. Vetoomuksen liitteenä olivat nimien keräyslistat. Nimien keräys 
ei tuottanut merkittävää tulosta, sillä vain 2000 allekirjoitti vetoomuksen, vaikka 
teinikuntia oli noin 500 ja lehden levikki noin 100 000 (Kähkönen 1976, 175–176).

Vetoomus herätti etenkin perinteisen uskonnonopetuksen puolustajat, kuten 
kirkolliset tahot sekä uskonnonopettajien oman joukon. Arkkipiispa Martti Simo-
joki argumentoi, että kuulumalla kirkkoon vanhemmat tukevat tunnustuksellista 
opetusta. Uskonnonopettajat perustelivat näkemystään oppiaineen luonteen ja 
kehityksen kannalta. Keskeistä oli, että tunnustuksellinen uskonnonopetus ei ollut 
dogmaattista oikeaoppisuutta vaan oppilaan uskonnollisen kehityksen edistämistä 
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kristinuskon pohjalta (Kauppi 1971, 9–10; Saine 2000,152). Piispa Erkki Kansan-
aho korosti useissa yhteyksissä, että koulun uskonnonopetus on kulttuuritehtävä 
ja kirkolle kuuluu sekä tunnustuksellisen että dogmaattisen aineksen opettami-
nen. Kansanaho muotoili ajatuksensa niin, että vallitsevassa tilanteessa ei enää 
kannattaisi puhua tunnustuksellisuudesta ainakaan kirkon funktiona (Kauppi 
1971, 10; Kansanaho 1971, 69–70). 

Vuoden 1967 loppupuolella Uskonnonopettajien liitto, Kirkon kasvatus-
asian keskus, Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland ja Suomen 
kirkon seurakuntatyön keskusliitto jättivät eduskunnalle Uskonnonopetus 
uudistuvassa koulussa -muistion, jossa tartuttiin pilkun virittämään keskusteluun. 
Pilkun seurauksena puitelakiehdotus oli monitulkintainen, ja sitä saattoi tulkita 
ehdotuksen kaikille yhteisestä siveysopista, joka olisi erillään uskonnonopetuksesta. 
Muistiossa perusteltiin tunnustuksellisuutta vetoamalla uskonnonvapauteen, 
kotien kasvatusoikeuteen sekä kasvatuksellisiin näkökulmiin. (Kähkönen 1976, 
189–190; Saine 2000, 152; Suol/toimintakertomus 1967.) 

Muistio tarttui myös kysymykseen erilaisista katsomusopetuksen malleista. 
Ensinnä tarkasteltiin mallia, jossa kouluissa ei olisi minkäänlaista uskonnollista 
tai elämänkatsomuksellista opetusta. Tämä malli todettiin mahdottomaksi, koska 
kaikki eettinen kasvatus perustuu joihinkin arvoihin. Toiseksi pohdittiin kaikille 
yhteistä tunnustuksetonta opetusta, mutta ongelmana oli 7–15 vuoden ikä. Heille 
erilaisten katsomusmallien esittely ilman ohjausta voisi olla muistion laatijoiden 
mielestä kohtalokasta kehityksen kannalta. Toinen ongelma oli uskonnonvapau-
dessa, koska kaikille yhteiseen opetukseen edellytettäisiin myös siviilirekisterin 
jäsenten osallistuminen. Kolmantena mallina esitettiin tunnustuksellinen uskon-
nonopetus. Tunnustuksellisuuden todettiin ilmenevän siinä, miten opetusaines 
valitaan. Mallia puolustettiin uskonnonvapaudella. Toisaalta se mahdollisti va-
pautuksen uskonnonopetuksesta (Kähkönen 1976, 189.) 

Peruskoulun puitteet muotoutuivat vuonna 1968 koulujärjestelmän perus-
teista säädetyn lain kautta. Siinä uskonnonopetuksen pohja säilyi vuoden 1957 
kansakoululain tyyppisenä, sillä uskonto oli edelleen oma itsenäinen oppiaineensa, 
kuten se kansakoulussa oli ollut. Mikäli vähintään viisi oppilasta oli vapautettu 
evankelisluterilaisesta uskonnosta, heille tuli tarjota uskontojen historiaa ja si-
veysoppia. Laki sisälsi myös ajatuksen, että oman uskontokunnan tunnustuksen 
mukaista opetusta sai, jos koulussa oli viisi samaan uskontokuntaan kuuluvaa 
oppilasta (Pyysiäinen 1982, 36–37; L 26.7.1968/467.6§). Vuonna 1970 lakia täy-
densi peruskouluasetus, jolloin uskonto säädettiin kaikille yhteiseksi aineeksi koko 
peruskoulussa (Pyysiäinen 1982, 37; AS 26.6.1970/443, 2§,20§). 

Uskonnon osuus peruskoulun tuntijaossa oli 7.–9. luokkien osalta puolet pie-
nempi kuin se oli ollut oppikoulussa. Uskonnonopetuksen tavoitteissa korostettiin 
nyt kriittisen kantaaottamisen, valinnanvapauden ja rehellisyyden merkitystä. 
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Aiempaan verrattuna ei-kristilliset uskonnot saivat lisää painoarvoa opetussuun-
nitelmassa (Kähkönen 1976, 211–212). 

Kokonaiskuvaa tapahtumien kulusta ilmentävä kuviossa on koottuna kes-
keiset ajalliset virstanpylväät peruskoulun uskonnonopetuskeskustelusta, josta 
ilmenee opettajajärjestön olleen eturintamassa pohtimassa uutta opetussuunni-
telmaa jo vuonna 1962. Eduskunta antoi yhtenäiskoululain 1963. Kirkko päätti 
osallistua keskusteluun 1964 luomalla omaa opetussuunnitelmaansa. Peruskoulu-
komitea aloitti työnsä 1964, ja seuraavana vuonna aloitti koulunuudistuskomitea. 
Opetussuunnitelmakomitea aloitti työskentelynsä 1966, ja jo seuraavana vuonna 
väliaikainen opetussuunnitelma oli valmis. Samoihin aikoihin nousi julkisuuteen 
59 nimen sisältämä vetoomus oppiaineen muuttamisesta Uskonnonhistoriaksi ja 
siveysopiksi. Peruskoulun puitelaki valmistui vuonna 1968 ja peruskouluasetus as-
tui voimaan vuonna 1970. Uskonnonopetuksen näkökulmasta tämä oli merkinnyt 
aktiivista keskustelua sen luonteesta ja asemasta kehittämisprosessissa 8 vuotta. 
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Uskonnonopetuskeskustelua peruskoulun valmistelussa

Kuvio 2. Uskonnonopetuskeskustelun virstanpylväitä peruskoulun valmistelussa.

2.2.2 Tunnustuksellisuus uskonnonopetuksen keskeisenä 

kysymyksenä

1960-luvulla evankelis-luterilaista kirkkoa koskeva julkinen keskustelu muuttui. 
Uskonnonopetusta tämä sivusi sikäli, että opetus oli tunnustuksellista ja kirkon 
piiristä osoitettiin mielenkiintoa asiaa kohtaan. Läntisen maailman sekularisaa-
tio 1960-luvulla ei näkynyt Suomessa yhtä voimakkaana kuin monissa muissa 
länsimaissa. Kirkon yhteiskunnallinen asema ja jäsenmäärä oli melko staattinen, 
mutta keskustelu muuttui. Ensimmäinen suuri keskustelu oli 1964 kirkkolain 
käsittelystä eduskunnassa. Kirkkolaista saivat äänestää vain kirkon jäsenet. Tämä 
herätti tyytymättömyyttä ja keskustelua siitä, missä määrin kirkko ylläpiti epäde-
mokraattisia prosesseja. Toinen kohua herättänyt keskustelu oli Hannu Salaman 
romaanista Juhannustanssit (1964) syntynyt jumalanpilkkadebatti ja oikeuden-
käynti. (Huhta 2013, Seppo 2003). 

Näiden kahden vuosikymmenen puolivälin keskustelun jälkeen kirkon pii-
ristä alettiin käyttää aiempaa aktiivisemmin julkisia puheenvuoroja. Keskiluokka 
alkoi irtaantua kirkollisesta kytköksestään ja muuttui liberaalimmaksi ja pluralis-
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tisemmaksi ajatuksissaan. Monet kirkolliset vaikuttajat kokivat, että tuona aikana 
ilmapiiri kirkkoa kohtaan oli suorastaan vihamielinen. Luterilaisen kirkon ase-
masta muuttuneessa yhteiskunnassa käytiin keskustelua ja etenkin vasemmisto 
halusi erottaa sen selkeästi valtiosta.  Kirkon ja valtion suhdetta tarkastelemaan 
perustettiin komitea (Kirkko- ja valtio komitea 1977). Tuona aikana keskustelu 
vaimeni ja lopulta päädyttiin ehdottamaan asioiden säilyttämistä lähes ennallaan. 
Tähän kohtaan liittyy myös uskonnonopetus. Komiteatyön tiimoilta myös uskon-
nonopetuksen paikkaa ja luonnetta kyseenalaistettiin voimakkaasti, mutta sekin 
keskustelu vaimeni ilmapiirin lieventyessä tultaessa 1970-luvulle. Historiallisena 
kehityskulkuna on nähtävissä, että kirkko ja uskonto alkoivat irtaantua omaksi 
erilliseksi keskustelualueekseen yhteiskunnassa. (Huhta 2013, Seppo 2003).

Yleinen kirkkoon liittyvä keskustelun muutos koskettaa monella tavalla us-
konnonopettajia. Tässä tutkimuksessa olevat uskonnonopettajat ovat koulutuk-
seltaan teologeja ja monet heistä ovat myös kirkollisesti aktiiveja. Kun ajanjaksoa 
muistellaan, uskonnonopetus ja yleinen uskonnosta käytävä keskustelu limittyvät. 
Eri peruskoulun uskonnonopetusta valmistelleiden ryhmien toimintaa tarkastelta-
essa on nähtävissä, että erilaisia uskonnonopetuksen malleja on varsin kattavasti 
mukana prosessissa. Näistä malleista on käyty arvioivaa keskustelua ja etsitty 
uudenlaista näkökulmaa. Lopulta on kuitenkin päädytty varsin samankaltaiseen 
ratkaisuun kuin se, mikä aiemmin oli ollut käytössä. Sama uudistusten liuden-
tuminen kuin kirkon ja valtion suhdetta tarkastelevassa komiteassa tapahtui siis 
myös uskonnonopetukseen liittyvässä keskustelussa. Asiaan vaikutti varmasti 
myös uskonnonopetuksen käytäntöä lähellä olevien tahojen ja kirkon toiminta, 
mutta muutos saattoi olla osa suurempaa yhteiskunnallista keskustelua, jonka 
toimijat olivat osin samoja.

1960-luvulla uudet uskonnonopetuksen ideat levisivät opettajien tapaami-
sissa ja oppikirjoissa. Ajantasaista uskonnonopetusopin kirjallisuutta ei ollut ja 
Kirkon Kasvatusasian Keskuksen johdolla koottiin Uudistuva uskonnonopetus: 
Uskonnonopetuksen käsikirja. (Anhava, Iisalo & muut 1970, ix.) Itse teos sisäl-
tää oppiaineen menetelmiä ja opittavia sisältöjä sekä uskonnon oppiaineluonne-
kysymyksiä. Teoksessa näkyy jälki siitä, että tunnustuksellisuutta oli kritisoitu 
oppiainekeskustelussa. Kirkon piirissä uskonnonopetukseen paljon vaikuttaneen 
Mikko Iskalan mukaan, kirkollisten tahojen esiintyminen tunnustuksellisen us-
konnonopetuksen puolesta oli vahvistanut kirkon ja koulun uskonnonopetuksen 
ongelmallista suhdetta. Uskonnonopetukselle oli saatettu asettaa tavoitteita, jotka 
eivät sille kuulu. Kyseessä oli koulun oppiaine siinä kuin mikä muu oppiaine tahan-
sa. Uskon herättäminen tai seurakunnan yhteyteen ohjaaminen eivät kuuluneet 
kouluopetukseen. Iskala varoitti myös ajatuksesta siirtää uskonnonopetusta kir-
kon hoidettavaksi. Se olisi ollut hänen mukaansa kehityksen pyörän kääntämistä 
taaksepäin (Iskala 1970, xiv-xv). 
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Opettajankoulutuksessa oli epäselvyyttä etenkin uskontotieteilijöiden osal-
ta. Uskonnonopettajana toimiminen oli kytketty kirkon jäsenenä olemiseen tai 
tuomiokapitulilta saatavaan poikkeuslupaan. Uskonnonopettajat olivat olleet teo-
logeja, mutta uskontotiede tarjosi sisällöllisiä valmiuksia uskonnonopettajiksi, 
jolloin paine uskonnonopettajuuden koulutuksellisesta avaamisesta uskontotie-
teen suuntaan kasvoi. Teologit olivat olleet kirkon vaikutuspiirissä, mutta näin ei 
välttämättä ollut uskontotieteilijöiden kohdalla. Pienituntisissa oppiaineissa virat 
perustuivat aineyhdistelmiin. Uskontotieteilijöiden asema paranisi heidän ollessa 
kelpoisia opettamaan myös evankelis-luterilaista uskontoa (Sointu 1971, 26–37; 
Honko 1971,38–57). Tampereen normaalikoulun yliopettaja ja rehtori Antti Sointu 
(1971) toteaa, että järjestelmästä, jossa seurakuntapapit opettavat uskontoa sivu-
työnään, on päästävä eroon. Hänen mukaansa uskonnonopetuksen kehittäminen 
vaati uskontotieteen roolin vahvistamista opettajankoulutuksessa ja opetukses-
sa (Sointu 1971, 34–35). Sointu korostaa, että uskonnonopetuksessa tulee sallia 
erilaiset näkökulmat eikä niiden sallivuus ei saa olla kiinni siitä, onko opettaja 
uskovainen vai ei. Tätä taustaa vasten hän esittää, että uskonnonopettajana voisi 
toimia myös ateisti. (Sointu 1971, 36–37). 

Tunnustuksellisuuden määritelmäksi vakiintui peruskoulun alkuvaiheis-
sa neljä erilaista näkökulmaa. Kirkon ja uskonnonopettajien piirissä käytettiin 
1970-luvulta lähtien käsitettä pedagoginen tunnustuksellisuus, joka korosti op-
pilaiden oman uskonnollisen lähiympäristön merkitystä, ja myöhemmin näkö-
kulmaa avarrettiin koko maailmaa koskevaksi. Sisältöperiaatteena tunnustuk-
sellisuus määritti opetettavien asioiden valintaa. Juridisen tulkinnan mukaan 
tunnustuksellinen uskonnonopetus oli tapa toteuttaa uskonnonvapautta sekä 
enemmistölle että vähemmistölle. Teologisen tulkinnan mukaan tunnustukselli-
nen opetus tarjosi valmiuksia oman uskonnollisuuden kehittymiselle. Osa valmi-
uden antamista oli aineen asiasisältö. Näkökulma laajeni vähitellen myös muiden 
uskontojen opiskeluun yleissivistävässä mielessä. Sosiaalinen tunnustuksellisuus 
oli perustelua yhteiskunnallisilla syillä. (Saine 2013, 3–7; ks. myös Saine 2000; 
Kähkönen 1976, 244-245; Tamminen & Vesa 1982, 33; Pyysiäinen 1982, 61, 68, 
221-222; Luodeslampi 2009.)

Kuvaavaa on, että tunnustuksellisuuden puolustajat näkivät jonkin risti-
riidan koulumaailman ja tunnustuksellisen uskonnonopetuksen välillä, mutta 
löysivät silti ratkaisun juuri tunnustuksellisuudesta. Tunnustuksellisuudesta tuli 
arvo, jota oli syytä puolustaa. Tämä puolustusasetelma näkyi uskonnonopetusta 
käsittelevissä kirjoissa.

Teologian tohtori T. P. Virkkusen 1971 julkaiseman Uskonnon opetus - mitä 
ja miksi -teoksen esipuheessa todetaan: "Vaikka uskonnonopetus säilyi tunnus-
tuksellisena peruskoulussa, oppiaineen perimmäinen identiteetti jäi epäselväksi" 
Virkkunen tunnisti siten epäselvyyden liittyen siihen, mitä tunnustuksellisuudella 
oikeastaan tarkoitettiin. Virkkusen mukaan keskustelussa korostuivat liikaa us-
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konnon kognitiivinen komponentti ja oppirakennelmat, vaikka uskonto sisältää 
myös tunteita ja toimintaa. Virkkusen mukaan koulun olisi edistettävä yksilön psy-
kologista kehitystä, jonka osaksi myös uskonnollinen kehittyminen kuuluu. Tämä 
ajatus muodosti vasta-argumentin sille, että kirkkoa oli vaadittu huolehtimaan 
uskonnonopetuksesta. Argumentti perustui siihen, ettei urheilujärjestöjäkään 
vaadittu huolehtimaan liikunnanopetuksesta. Virkkusen mukaan tunnustuksel-
lisuus on välttämätön seuraus siitä, että opiskelulla pyritään edistämään uskon-
nollista kehitystä, joka tapahtuu aina jonkin tradition pohjalta.      (Virkkunen 
1971, 7-13, 30–34.)

Suomen uskonnonopettajain liiton puheenjohtaja, rehtori Vesa Nikunen 
(1973) näki uskonnonopetusta käsittelevässä kirjoituksessaan, että tunnustuk-
sellisuuden takia uskonnonopetus oli ristiriitaisessa tilanteessa. Yhtäältä tunnus-
tuksellisuus oli uskonnollisesti aktiiveille arvokas puolustettava asia, toisaalta se 
oli uskonnonopetuksen vastustamisen lähtökohta. (Nikunen 1973, 7–8.) Niku-
sen mukaan tunnustuksellisuus merkitsi seuraavaa: Ensiksi opetussuunnitelma 
laadittiin uskontokuntasidonnaisesti. Tämä aiheutti oppiaineeseen sisällöllisen 
eron luterilaisten, ortodoksien ja uskontokuntiin kuulumattomien välille. Toisaalta 
oppilaat ovat seuranneet vanhempiensa uskonnollista tunnustusta, ja jos kou-
lussa ei ole ollut tarjolla tunnustuksettomille omaa vaihtoehtoa, on käytännössä 
voinut anoa vapautusta tai osallistua luterilaiseen tai ortodoksiseen opetukseen. 
Yksi tunnustuksellisuuden piirre oli se, että opettajan oli kuuluttava opettamaan-
sa uskontokuntaan. Luterilaisten kohdalla voitiin kuitenkin tehdä poikkeuksia 
anomalla eri vapautta, jos opettaja ei kuulunut kirkkoon (Nikunen 1973, 9–10). 
Koska tunnustuksellisuus-sana sisälsi negatiivisen sävyn, Nikunen ehdotti sen 
poistamista tai käyttämistä kaikkien aineiden yhteydessä (Nikunen 1973, 9–12). 

Kaikille yhteistä uskonnonopetusta Nikunen vastusti pienten uskonnol-
listen ryhmien oikeuksien näkökulmasta. Yhteisessä oppiaineessa enemmistön 
vaikutuksen olisi oltava suuri, jolloin pienempien ryhmien kannalta tulos ei olisi 
tyydyttävä. Nikunen ennusti moniuskontoisuuden lisääntymistä maahanmuuton 
kasvaessa. Tämä asetti myös uskonnonopetukselle vaatimuksia. Eriarvoisuuden 
kasvua uskonnonopetuksen välityksellä ei tulisi hyväksyä (Nikunen 1973, 13–17). 
Nikunen ehdotti "tunnustuksellinen uskonnonopetus" -käsitteen tilalle yleiskäsi-
tettä "uskontokuntapohjainen". Tällöin mainittaisiin, onko kyseessä esimerkiksi 
luterilainen, ortodoksinen vai uskontojen historiallinen opetus. Varttuneilla op-
pilailla ja kodeilla olisi oltava mahdollisuus valita rinnakkaisista vaihtoehdoista 
(Nikunen 1973, 26–29). 

Tutkija Markku Pyysiäisen (1982) mukaan peruskoulu vakiinnutti käsityk-
sen, jossa uskonnonopetuksen tehtävää ei enää samaisteta minkään kirkkokunnan 
tai uskontokunnan kasvatukselliseen tehtävään. Pyysiäinen esittää, että uskon-
nonopetus olisi periaatteessa jäsennettävissä kolmeen näkökulmaan suhteessa 
tunnustuksellisuuteen: Opetus voisi johtaa uskontokunnan jäsenyyttä tukeviin 
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näkemyksiin. Toisaalta se voisi tarjota edellytyksiä uskonnollisen elämän poh-
jaksi.  Kolmanneksi opetus voisi tukea sitä, että oppilaat kykenisivät puolueetto-
masti tarkastelemaan erilaisia uskonnollisia ja muita katsomuksia. (Pyysiäinen 
1982; 74–78.)

Viimeaikaisessa tutkimuksessa (Kimanen 2016) on nostettu esiin tunnis-
tuksellisuus-käsitteen moniulotteisuus, ja tunnustuksellisuutta on pyritty jäsen-
tämään uudelleen. Nykyään käsitteellä on kaksi tarkoitusta: käsite kuvaa eri us-
konnonopetusjärjestelmiä ja samalla opetuksen sisältöjä tai tavoitteita. Kimasen 
mukaan tunnustuksellisuus käsitteenä voidaan jakaa useampaan ulottuvuuteen 
sisällön, tavoitteiden, identiteetin tukemisen ja rituaalien suorittamisen suhteen.  
Tunnustuksellinen sisältö esittelisi pääsääntöisesti vain yhden uskonnon opin 
sisältöjä, ja mahdollisiin haasteisiin olisi opillisesti vakioituja vastauksia. Tavoi-
tetasolla olisi kysymys uskon oppiin sitouttamisesta.  Identiteettikysymyksissä 
pyrittäisiin sitoutumaan uskonyhteisöön. Rituaalitasolla opetus voisi sisältää 
uskonnonharjoittamista esimerkiksi rukouksen ja laulun tai muun rituaalisen 
toiminnan muodossa (Kimanen 2016, 135–136.) Kimasen esittämää tunnustuksel-
lisuuden määrittelyä voidaan täydentää Ubanin mukaan (2018) vielä sillä, miten 
opettajankoulutus on järjestetty ja kuka auktorisoi kelpoisuudet. Peruskouluun 
muodostunut tunnustuksellinen uskonnonopetus sisälsi kyllä piirteitä näistä kai-
kista ulottuvuuksista, mutta oli luonteeltaan väljän tunnustuksellinen esimerkiksi 
sen suhteen, että myös maailmanuskonnot kuuluivat opetussuunnitelmaan. Tässä 
tutkimuksessa peilataan tunnustuksellisuus-kysymystä Markku Pyysiäisen (1982) 
mallin mukaisesti, koska se oli uskonnonopettajien tuntema heidän työuransa 
aikana ja se jäsentää myös kerrontaa. (Pyysiäinen 1982; 74–78.)

Suunnilleen samaan aikaan kun peruskoulu käynnistyi Grimmitt ja Read 
(1975) julkaisivat käsiteparin oppia uskonnosta ja oppia uskontoa (learning about, 
learning from). Oppia uskontoa korostaa uskonnon tietopohjaista sisältöä. Oppia 
uskonnosta taas korostaa enemmän elämyksellistä sisältöä, jonka kautta voidaan 
tarkastella uskontoa laajemmin. (Grimmitt 1987; Teece 2010). Peruskoulu painot-
ti syntyessään kansakoulua enemmän näkökulmaa, jossa opitaan uskonnosta. 
Toisaalta myös oppia uskontoa näkökulma oli vahva opetuksen ollessa tunnus-
tuksellista. Näkökulma kuitenkin laajeni uskonnon ymmärtämisen suuntaan ja 
samalla mukaan tuli opetussuunitelmatasolla uskontotieteellistä ainesta. (Kal-
lioniemi 2005).

Poulter (2013) osoitti, että 150 vuoden aikana koulun uskonnonopetus on 
toiminut välineenä kansalaiskasvatuksen tavoitteiden toteuttamiselle. Koulun 
uskonnonopetus on muuttunut sekularisaatiokehityksen myötä, mutta Poulter 
problematisoi sekularisaation ajatuksen suhteessa katsomuksiin. Sekularisaatio 
voidaan nähdä länsimaisena ajattelutapana, jossa historiaa tulkitaan niin että se 
kulkee kohti sekulaaria tilaa. Hän huomauttaa, että tulkinta sopii huonosti esi-
merkiksi islamin nousun selitykseen. Sekulaari ei ole neutraali käsite, vaan yksi 
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katsomuksellinen tarkastelutapa. (Poulter 2013, 103–115.) Tunnustuksellisuuden 
muutoksen voidaan nähdä ilmentävän yleistä yhteiskunnallista sekulaaria virta-
usta. Sen uudelleen tulkitseminen peruskoulun syntyessä on luonteeltaan uuden 
sisällön antamista vanhalle käsitteelle muuttuneessa toimintaympäristössä.

Peruskoulukeskustelun uskonnonopetuksen mallit olivat varsin käytännöistä 
lähteviä ja sidoksissa muuhun suomalaiseen keskusteluun, vaikka laajempaa kai-
kupohjaa kehittämiselle oli myös ulkomailta. Keskustelussa on ollut taustalla ul-
komaisten teorioiden tuntemus, vaikka niitä ei ole erikseen nostettu asiakirjoihin. 
Samaan aikaan esimerkiksi Britanniassa tunnustuksellinen uskonnonopetus oli 
ajautunut kriisiin uskontotieteen nousun, sekularisaation ja monikulttuuristumi-
sen myötä. Brittiläisessä keskustelussa oli nähtävissä kolme uskonnonopetuksen 
mallia. Perinteisellä tunnustuksellisella mallilla oli myös kannattajansa, mutta 
60-luvun alkupuolelta alkaen implisiittinen malli lähti siitä, että uskonnonope-
tuksen tarkoituksena oli lisätä lasten autonomiaa uskonnollisen ajattelun suhteen. 
Tällainen ajattelu nostaa lapsen oman kokemusmaailman, elämyksellisyyden ja 
kehitysvaiheet pedagogiseen keskiöön. Kysymyksessä oli siirtyminen kristinuskon 
käsittelystä enemmän lasten ja nuorten elämänkysymysten pohdintaan. Keskei-
nen implisiittisen didaktiikan edustaja, Goldman (1964; 1965), lähti siitä, että 
käsitteellisiä asioita voi opettaa vasta sitten, kun kehitystaso on sopiva. Jos niitä 
käsitellään aiemmin, koko asia menettää kiinnostavuutensa. Implisiittinen malli 
oli kuitenkin vielä varsin lähellä tunnustuksellista opetusta, koska sen sisältönä 
olivat keskeisesti esimerkiksi Raamatun kertomukset. Eksplisiittinen eli feno-
menologinen malli alkoi syntyä 60-luvun loppupuolella etenkin Ninian Smartin 
(1968) kehittämänä. Ajatuksena on tarkkailla uskontoja ikään kuin ulkopuolisena 
ja ymmärtää sitä kautta, mitä uskonto merkitsee kannattajalleen. Näkökannan 
edustajat ovat korostaneet ymmärrystä uskonnoista. Oppitunneilla tällainen di-
daktiikka on ilmennyt esimerkiksi uskonnon eri ulottuvuuksien tarkasteluna. 
(Kallioniemi 2005; 105–106). 

Saksalainen uskonnondidaktinen keskustelu lienee vaikuttanut suomalai-
seen uskonnondidaktiikkaan etenkin aikana, jolloin saksan kielen taito oli teologi-
en keskuudessa yleisempi kuin nykyisin. Toisen maailmansodan jälkeen saksalai-
seen uskonnondidaktiikkaan vaikuttivat holokaustin kauhut. Uskonnonopetuksen 
nähtiin olevan yksi väylä ehkäistä tällaista ajattelua. Ennen sotaa didaktiikka oli 
saanut vaikutteita esimerkiksi psykologiasta sekä mytologiasta, ja uskontoa tar-
kasteltiin ilmiötasolla. Sodan jälkeen ajattelussa ikään kuin heilahdettiin taak-
sepäin ja Raamatun opettaminen korostui. Oppitunnit olivat 1960-luvulla he-
ränneen kritiikin mukaan auktoriteettiuskoisia ja vanhanaikaisia. 1960-luvun 
Raamattu-teeman uudistamisen taustalla vaikutti historialliskriittinen Raamatun 
tutkimus. Ajatuksena oli, että nuori asettuu dialogiin tradition kanssa ja toteuttaa 
omaa hermeneuttista ymmärrystään. Uskonnonopetuksen tähtäyspisteeksi nousi 
tällöin autenttinen olemassaolo. Oppilaan etsiessä omaa olemassaoloaan yhteis-
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kunnallinen näkökulma alkoi korostua yleisessä keskustelussa 1970-luvun alussa. 
Oppitunneilla alettiin ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia. Didaktiikan perustana 
oli demokraattisen prosessin korostus. Käsiteltäviä teemoja olivat esimerkiksi 
kolmannen maailman kysymykset, ydinaseet ja rauha. (Mitchell 2005.) Ajatte-
lun vaikutus suomalaisissa peruskoulun syntyajankohdan materiaaleissa näkyy 
ainakin yhteiskunnallisten teemojen valinnassa. Toisaalta yhteiskunnallinen ulot-
tuvuus alkoi näkyä muutenkin kouluissa kouludemokratialiikkeen vaikutuksesta 
(Kärenlampi 1999). 
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3 USKONNONOPETTAJAN AMMATILLISUUS 
TEOLOGIAN JA KASVATUSTIETEEN 
RAJAPINNOILLA

Uskonnonopettajan ammatti sisältää pedagogisen ja didaktisen asiantuntemuksen 
lisäksi oppiaineen sisällön asiantuntijuuden. Tällöin opettaja on sekä kasvatustie-
teellisen että teologisen tieteenalan rajapinnoilla. Uskonnonopettajana toimiminen 
voidaan nähdä professiona joko opettajan tai teologin profession kautta. 

Ammattien määritteleminen professioksi on sidoksissa ajallisiin kehityskul-
kuihin ja siihen, mistä tieteenalasta käsin asiaa tarkastellaan. Yhteiskuntatieteelli-
sestä näkökulmasta tarkastellen professioon kuuluu yhteisen hyvän edistäminen, 
abstrakti tietoperusta ja suhteellisen suuri autonomia sekä asiantuntijana saatava 
auktoriteettiarvostus. Sosiologisessa keskustelussa erottuu ainakin kaksi pää-
linjaa siitä, miksi professiot ovat suhteellisen autonomisia. Toisen näkemyksen 
mukaan julkiselle vallalle on edullista antaa professio-ammattien kontrolloida 
itseään ja määritellä esimerkiksi sitä, miten ammattiin pääsee. Toinen näkökulma 
on se, että professiot pyrkivät ylläpitämään ammatillisia monopoleja. Tällaisen 
monopolin ylläpitämistä edustaa esimerkiksi järjestövoiman käyttö valtiovallan 
painostamisessa. Historiallisesti professio-käsite muuttui 1960-luvulla. Varhaisen 
professiokäsityksen mukaan kehityskulku käy kohti puhdasta professiota, joka on 
luonteeltaan yleishyödyllinen, muita palveleva ja muutoinkin yhteiskunnan integ-
raatiota tukeva. Vuosikymmenen loppupuolella voimistui uusweberiläinen näkö-
kulma, jossa ajatellaan ammattiryhmän itse saaneen aikaan monopolin sulkemalla 
muita pois. Esimerkiksi poissulkemisen menetelmänä ovat tietyt koulutukset ja 
tutkinnot. Opettajan ammatti on hyvä esimerkki juuri tällaisesta professiosta. 
(Luukkainen 2004, Brante 2009.)

Profession tunnistamista varten on pohdittu erilaisia piirteitä, jotka ilmai-
sevat professiota. Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi oma ammattietiikka, tieteel-
linen yhdistys, työhön liittyvien ratkaisujen autonomia, akateeminen koulutus ja 
yleishyödyllisyys yhteiskunnalle. Tunnusomaista on myös se, että työtä arvioi-
daan käytettyjen metodien kannalta. Profession luonteeseen kuuluu, että voidaan 
määritellä toisten tarpeita sillä, että hallussa on erityistä ymmärrystä. Näiden 
piirteiden lisäksi yleisesti ajatellaan professiota ilmentävän oma käsitejärjestelmä, 
jonka tarjoaa riittävästi tietoa ratkaisujen pohjaksi. Professioon kuuluu myös oma 
eettinen koodistonsa. Ammatillinen autonomia profession osana sisältää ajatuksen 
siitä, että ammatissa sitoudutaan työn kehittämiseen itsenäisesti ja tutkimuspoh-
jaisesti. Samoin ammatin arvostuksen yhteiskunnallinen parantamispyrkimys 
näkyy professiossa. Professioon kuuluu myös sen ammattikriteerien määritte-
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ly, jotta tiedetään, kuka voi toimia ammatissa. (Luukkainen 2004). Tirri nostaa 
etiikan merkityksen hyvin keskeiseksi opettajan professiossa. Hän edustaa myös 
näkökulmaa, jossa professioon voi sitoutua eriasteisesti. (Tirri 2002, Luukkainen 
2004, Tirri & Kuusisto 2019).

 Opettajuuden professiosta voidaan Tynjälän (2006) mukaan erottaa kolme 
keskeistä näkökulmaa: asiantuntijuus tiedon hankkijana, asiantuntijuus kult-
tuuriin osallistumisena ja asiantuntijuus tiedon luojana.  Tiedon hankkimisen 
näkökulma on mielen sisäinen ja sen piirissä voidaan erottaa erilaisia prosesseja 
noviisin ja ekspertin välillä. Kulttuuriin osallistumisen näkökulma korostaa sitä, 
että asiantuntijuuden saavuttaminen on sosiaalinen ilmiö. Eksperttiys on tästä 
näkökulmasta osallistumista yhteisön toimintaan sen keskiössä. Nämä edelliset 
kaksi näkökulmaa korostavat ensimmäisessä näkökulmassa yksilöä ja toisessa 
yhteisöä. Näitä näkökulmia yhdistävässä kolmannessa näkökulmassa tiedon luo-
minen on sekä yksilön että yhteisön prosessi. (Tynjälä 2006.)  

Eksperttiyttä tarkasteltaessa on nähtävissä jako kahteen erilaiseen ekspert-
tiyteen: Ensinnä sellaiseen, joka suorittaa tehtävät rutinoituneesti, muttei kehitä 
varsinaisesti totutusta poikkeavaa. Toinen muoto on sellainen, jossa ekspertti 
asettaa uusia tavoitteita ja adaptoituu vastaan tuleviin haasteisiin. Jälkimmäinen 
eksperttiys on kehittymishaluista. Tällaiset ekspertit ovat ammattitaidon kehit-
täjiä. Kun opettaja hallitsee perustaidot, hän voi keskittyä monimutkaisempiin 
ongelmiin, kuten siihen, miten oppilaat todellisuudessa oppivat. Tiedon luomisessa 
myös työyhteisöllä on keskeinen rooli. Koulu voi olla tällainen jatkuvasti kehitty-
mään pyrkivä yhteisö Suomalaisessa koulujärjestelmässä on myös sisäänraken-
nettuna asioita, jotka auttavat opettajia saamaan uutta tietoa työhönsä. Tällainen 
on esimerkiksi VESO-koulutusjärjestelmä. Jossain määrin on ongelmallista, että 
opettajan ja tutkijan professio ovat erillisiä. Näyttää siltä, että uusin tieto otetaan 
hitaammin käyttöön opetuksessa kuin joillakin muilla aloilla. Tätä on yritetty 
ratkaista esimerkiksi tutkivan opettajuuden ajatuksella.  (Tynjälä 2006.) 

Uskonnonopettajuuden professiona Suomessa voidaan katsoa alkaneen 
oppikoulun opettajista 1860-luvulta alkaen. Tuolloin opettajuus oli yksi teologi-
profession muoto. (Innanen 2003, 23). Myös Kallioniemi (1997) näkee uskonnon-
opettajuuden teologi-profession sisällä olevaksi. Räsäsen, Ubanin, Ziebertzin ja 
Riegelin mukaan uskonnonopettajuutta voidaan tarkastella yhtenä teologi-profes-
siona riippumatta siitä, mikä opettajan koulutus on. Tällöin professiota ajatellaan 
yhteiskunnallisen roolin ja odotusten kautta. Toisaalta sitä voidaan myös heidän 
mukaansa tarkastella opettajaprofessiona. (Räsänen, Ubani & muut 2010). Us-
konnon opetettava tietoaines muodostuu lähinnä uskonnontutkimuksen aloilta, 
joita harjoitetaan pääasiassa teologisissa tiedekunnissa (POPS 2014).

Uskonnonopettajien pyrkimys vastata haasteisiin työtä kehittämällä on 
linjassa   profession ja eksperttiyden käsitteistön kanssa. Yksilötasolla tietoa on 
pyritty syventämään monella tasolla. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että uskon-
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nonopettajien kesäkurssit ja erilaiset opintopäivät ovat vakiintuneet osaksi oppi-
aineen opettajuutta. 

Uskonnonopettaja on kuulunut sekä koulunsa yhteisöön että uskonnonopet-
tajien yhteisöön, joihin kuulumalla asiantuntijuus on muodostunut sosiaalisessa 
mielessä. Erityisesti oman oppiaineen yhteisö on ollut merkittävä, koska se on 
tuntenut oppiaineen erityiskysymykset. Tarve kuulua molempiin yhteisöihin on 
myös johtanut siihen, että asiantuntijuutta on käytetty oppisisältöjen tiedon luo-
misessa, oppikirjoissa ja pedagogisissa ratkaisuissa. Uskonnonopettajat ajoivat 
voimakkaasti oman täydennyskoulutuksen instituution syntymistä 1970-luvulta 
alkaen, ja kurssitoiminta vakiintuikin osaksi opettajien työelämää (Suol 2008). 
Uskonnonopettajista tuli näin ammattitaitoaan kehittäviä eksperttejä.

Uskonnonopetuksen asemaan liittyvä keskustelu tuki muistelun perusteella 
eksperttiyden ja professionaalisuuden kehitystä. Tämä on varmasti ollut koulun 
kehittymisen kannalta hyvä asia, mutta muisteluaineiston perusteella myös joskus 
uskonnonopettajaa painava seikka. Hän on kokenut olevansa oppiaineensa puo-
lustaja. Näin uskonnonopettajan professio on ollut samaan aikaan sisäsyntyinen, 
mutta myös ulkoisen paineen tuottama selviytymisstrategia.

Opettajien ammatillista kehittymistä on kuvattu vaiheittaisena prosessina. 
Tunnetuimpia teorioita on Hubermanin (1992) viisivaiheinen malli. Hänen mu-
kaansa ensimmäiset kolme opettajuuden vuotta ovat lähinnä selviytymistä ja am-
matissa selviytymisen keinojen löytämistä. Seuraavina kolmena vuotena tapahtuu 
vakiintuminen ja muodostuu jonkinlainen tyytyväisyys ammattiin. Tämän vai-
heen jälkeen alkaa uudelleenarvioinnin vaihe työuran seitsemännestä vuodesta. 
Tämä kestää reilun vuosikymmenen, jolloin opettaja joko kehittää työtään tai 
miettii koko uransa mielekkyyttä. Hubermanin mallissa noin kahdenkymmenen 
työvuoden jälkeen opettajan ura muuttuu seesteiseen vaiheeseen, jota kestää aina 
30 työvuoteen asti. Jos ammatillisen itsearvioinnin kausi on ollut negatiivinen, 
opettajasta voi Hubermanin mukaan tulla työotteeltaan konservatiivinen, jol-
loin hän ei ehkä saavuta rentoa kokeilevaa otetta. Viimeisenä urapolun vaiheena 
tapahtuu irtaantuminen työstä joko katkerana tai tyytyväisenä riippuen seestei-
syysvaiheen onnistumisesta. (Hubermann 1992, 122–128.) 

Vaikka urapolun vaiheiden erottelu ei ole ollut tämän tutkimuksen keski-
össä ja vaikka vaiheteorioiden tarkkarajaisuutta ja suoraviivaisuutta on kyseen-
alaistettu erilaisten kehitysteorioiden kuvaamisessa, voi urapolun rakentumisen 
vaiheita paikantava teoreettinen malli olla taustana tämän tutkimuksen aineiston 
lukemisessa. Karkeasti jaoteltuna 30-luvulla syntyneiden opettajien ura on ollut 
1960-luvun loppupuolella vaiheessa, jossa osa on ollut työuralla hieman yli 10 
vuotta ja osa alle sen. Hubermanin luokittelussa osa tutkimuksen uskonnonopetta-
jista oli uran alun selviytymisvaiheessa, mutta suurin joukko oli jo vakiintumisen 
vaiheessa tai ohittanut sen. Osa taas oli uransa uudelleenarvioinnin vaiheessa pe-
ruskoulun syntyessä. Urapolkujen etenemisvaiheiden lisäksi Hubermannin malli 
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tuo peilauspintaa pohdinnalle siitä, millaiseksi tutkimuksessa tarkasteltujen us-
konnonopettajien urapolkujen irrottautumisvaihe on mahdollisesti muodostunut. 

Kallioniemi (1997) on tutkinut empiirisesti uskonnonopettajien opettajien 
ammattikuvaa. Kallioniemen tutkimus on toteutettu ajanjaksona, jolloin myös 
tähän tutkimukseen osallistuneita opettajia oli vielä työelämässä mukana. Ubani 
(2017) on esitellyt tarkemmin uskonnonopetuksen alan viimeksi kuluneiden vuo-
sikymmenten keskeisimpiä väitöstutkimuksia ja ainedidaktisia trendejä. Ubanin 
tarkastelu osoittaa, että vuodesta 1967 alkaen tutkimuskirjallisuus sisältää kak-
si väitöstutkimusta, jotka tarkastelevat nimenomaan uskonnonopettajia. Toinen 
on Kallioniemen (1997) ammattikuvaa koskeva tutkimus ja toinen Hellan (2007) 
tutkimus, jonka yhtenä tutkimuskohteena oli uskonnonopettajien käsitys luterilai-
suudesta. Näistä tämä tutkimus on vuoropuhelussa etenkin Kallioniemen kvan-
titatiivisen aineiston pohjalta muodostetun väitöskirjan kanssa hyödyntämällä 
joitakin siinä esitettäviä jaotteluja. Tämä tutkimus on kuitenkin kvalitatiivinen 
ja poikkeaa siinä suhteessa edellisestä. 

Uskonnonopettajien ammattikuvassa on Kallioniemen tutkimuksen (1997) 
perusteella erotettavissa viisi sisällöllistä ulottuvuutta. Osa opettajista painotti 
opetuksen asiantuntijuutta ja osa taas uskonnollista tehtävää. Joillekin painopiste 
oli uskonnonopetuksen käsityksessä tai aineenopettajuuden korostamisessa, osa 
taas painotti teologiaa. Kallioniemen mukaan uskonnonopettajuuden ammatin 
harjoittaminen tiivistyy näiden ulottuvuuksien kysymyksenasetteluihin. Uskon-
nonopettajan ammattikuvassa korostuu kuitenkin aineenopettajuus eikä hengel-
lisen työntekijän ammattikuvan piirteet. (Kallioniemi 1997, 243–245.) 

Hellan tutkimuksessa opettajien suhde luterilaisuuteen jakaantuu neljään 
pääkategoriaan, jotka erottavat opettajien näkökulmia. Historiallinen kategoria 
korostaa Lutherin synnyttämää liikettä. Sosiokulturaalinen näkökulma tarkaste-
lee sitä, miten luterilaisuus vaikuttaa yhteiskunnassa sosiaalisissa käytännöissä. 
Opillinen lähestymistapa keskittyy oikeudenmukaisuuden periaatteen korosta-
miseen. Hengellinen kategoria muodostuu siitä, miten hengellisiin kysymyksiin 
löytyy kristillisiä vastauksia. Näiden neljän tarkasteltavan kategorian välillä 
opettajien käsitys luterilaisuudesta vaihtelee. (Hella 2007.)  

Ubani (2016) on tutkinut uskonnonopettajiksi opiskelevien kompetenssin ja 

siitä, että uskonnonopettajuuteen saattaa liittyä joitakin käyttäytymispaineita. 
Kysymys on siitä, mitä tarkoittaa olla jonkin ammatin edustaja. Uskonnonopettaja 
on opettaja, mutta erityisesti uskonnon opettaja. Yhtenä esimerkkinä uskonnon-
opettajaksi kehittymisessä on etiikan muutos. Yksilön etiikka muuntuu opettajan 
roolissa ammattietiikaksi. Ubanin tutkimuksessa nousee kuitenkin esiin myös 
kysymys siitä, mikä on opettajan ymmärrys oman uskonnollisen katsomuksensa 
ja oppiaineen suhteesta. (Ubani 2016). 
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Uskonnonopettamisen problematiikka näkyy myös luokanopettajiksi opis-
kelevien käsityksissä uskonnonopetuksesta. Erityisen selvää tutkimuksissa on 
ollut se, että opiskelijat ajattelevat uskonnon olevan erityisen haastava oppiaine. 
Haastavuuteen näyttää liittyvän problematiikka oman vakaumuksen ja oppiai-
neen välillä. (Ubani & muut 2015). 

Kallioniemen (1997) tutkimuksen mukaan uskonnonopettajat pitävät mer-
kittävänä perusopetustyötä ja oman työnsä ja toimintansa kehittämistä. Tiede-
pohjana uskonnonopettajat tukeutuvat teologiaan ja tukeutuminen uskonnon 
ainedidaktiseen tiedepohjaan jää ohuemmaksi. He näkevät kulttuuriperinteen 
opettajan ja teologisen asiantuntijan roolin kuvaavan ammattirooliaan. Opettajina 
he arvostavat kutsumuksellisuutta ja itsensä toteuttamisen mahdollisuutta. (Kal-
lioniemi 1997, 238.) Tutkimustulos on sikäli relevantti, että Kallioniemen tutki-
muksen aineistossa on ollut mukana valtaosa myös tämän tutkimuksen opettajista. 

Laajassa eurooppalaisia uskonnonopettajia koskevassa uskonnonopettajien 
ammattikuvaa sivuavassa tutkimuksessa (Räsänen, Ubani & muut 2010) suoma-
laiset uskonnonopettajat asemoituivat moderneiksi traditionalisteiksi. Uskonnon-
opettajat katsoivat, että uskonto sopii hyvin nykyajan kouluun yhteiskunnallisella 
ja yksilöllisellä tasolla. Opettajat katsoivat, että monikulttuuristuminen rikastuttaa 
yhteiskuntaa. Uskonnonopettajat kokivat oppiaineensa aseman koulussa kohtalai-
sen hyvänä. Suomalaiset uskonnonopettajat (99,6 %) kannattivat antropologisesti 
ja uskontotieteellisesti korostunutta näkemystä, jossa opitaan uskonnosta ikään 
kuin objektiivisena tarkkailijana (teaching about). Toisaalta uskonnonopettajat 
(68,7 %) tunnistivat uskonnon persoonan kehitykseen liittyvän piirteen, jolloin 
myös oppia uskonnon avulla (teaching from) oli merkityksellinen näkökulma. 
Suomalaiset opettajat (62,7 %) näkivät kuitenkin, että opetukseen kuului myös 
ajatus, jossa opitaan uskonto. Tätä näkökulmaa selittänee se, että oman uskonnon 
opetus voidaan nähdä edelleen heikosti tunnustuksellisena, koska jako perustuu 
uskontokuntiin. (Räsänen, Ubani & muut 2010.)

Viimeaikaisessa suomalaisessa uskonnondidaktiikan alan tutkimuksessa 
löytyy uskontoa oppiaineena historiallisesti taustoittavia tutkimuksia. Poulter 
(2013) on tarkastellut uskonnonopetuksen muutosta historiallis-yhteiskunnallises-
ti, luoden myös tälle tutkimukselle kontekstia opettajien työuran muutosvaiheisiin. 
Aiemmin Saine (2000) on tutkinut uskonnonopetuksen historiaa 1900-luvulla. 
Sainen tutkimus rakentaa viitekehystä, jonka perinteeseen tämä tutkimus koh-
dentuu erityisesti oppiaineen historian osalta. Innasen (2006) paikallistutkimus 
yhden kyläkoulun uskonnonopetuksen historiasta täydentää edelleen aiemman 
tutkimuksen luomaa ymmärrystä uskonnon oppiaineen kehitysvaiheista. Orto-
doksisten uskonnonopettajien joukosta on olemassa vuosina 2004-2005 kerättyä 
eläkkeellä olleiden opettajien haastatteluaineistoa, jonka pohjalta on tehty jonkin 
verran tutkimusta. (Hyvärinen & Metso 2018). Ortodoksiopettajien tutkimus täy-
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dentää kuvaa uskonnonopetuksesta, jota on tutkittu pääosin luterilaisesta näkö-
kulmasta käsin. 

Eläkkeellä olevien ortodoksiopettajien haastattelututkimus nosti esille neljä 
keskeistä näkökulmaa, jotka poikkeavat osin siitä, mitä luterilaisten opettajien 
tutkimuksesta on noussut esille. Ortodoksiopettajat ovat joutuneet työssään koh-
taamaan vaikeita opetusjärjestelyjä sekä vähemmistön ja enemmistön suhteeseen 
liittyviä jännitteitä. He ovat myös kokeneet, että oppiainetta on ollut puolustettava 
koko ajan. Työyhteisöt sen sijaan ovat olleet pääosin myönteisiä. Opettajat ovat 
myös kokeneet, että he ovat olleet ikään kuin malleja siitä millainen on ortodoksi. 
Tämä mallina oleminen on auttanut identiteetin rakentamisessa. (Hyvärinen & 
Metso 2018.) 

Muilta osin uskonnon oppiainetradition tarkastelu aiemmassa tutkimuskir-
jallisuudessa on ollut vähäistä opetussuunnitelmatutkimusta lukuun ottamatta.

Säntti (2007) tarkasteli muiden kuin vain uskonnonopettajien elämäkerta-
aineistoja ja havaitsi opettajilla yleisesti toistuvan tiettyjä malleja kerrottaessa 
urasta. Useat opettajat kertovat kutsumuksesta, joka usein kytkeytyy myös us-
konnollisuuteen. Opettajilla korostuu myös kehittämistendenssi. Kolmanneksi 
ryhmäksi muodostuivat opettajat, jotka kertoivat elämäntapatumista, jotka ai-
heuttivat uudistumista. Säntin aineistossa neljäs ryhmä olivat syrjintää kokeneet 
opettajat. Syrjinnän syy saattoi olla esimerkiksi opetettava aine. Viidennen ryh-
män muodostavat ne, jotka ovat ajautuneet opettajiksi. (Säntti 2007; 378–396) 
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4 TUTKIMUKSEN EMPIIRISEN OSAN 
TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelma

Tutkimus jakaantuu neljään osatutkimukseen, joista kukin on julkaistu artikke-
limuodossa. Nämä neljä osatutkimusta vastaavat laajempaan kysymyksenasette-
luun uskonnonopetuksen historiassa. Tutkimuskysymyksenä on, mitkä seikat ovat 
keskeisiä 1930-luvulla syntyneiden uskonnonopettajien urapolkuun kohdistuvissa 
narratiiveissa peruskoulun syntyvaiheissa. Tutkimuksen ensimmäinen osajulkai-
su (Luodeslampi 2009.) kohdentui historiallisten dokumenttien sekä aiemman tut-
kimuksen avulla peruskoulun syntyyn liittyvään uskonnonopetuskeskusteluun. 
Näitä dokumentteja ja tutkimuksia analysoimalla muodostettiin kokonaiskuvaa 
tapahtumien kulusta ja taustoista. Tämä tutkimus loi taustan kolmelle seuraavalle 
tutkimukselle. Tämän analyysin päälinjoja esiteltiin luvussa 2.2. Uskonnonope-
tuksen kehittämisen päälinjat 1960-1970-luvuilla.

Ensimmäisen osatutkimuksen tutkimuskysymys selvittää, mitä näkökulmia 
uskonnonopettajat ajoivat uuden koulutusjärjestelmän syntyvaiheessa ja millai-
nen kokonaiskuva syntyprosessista voidaan muodostaa dokumentaation varassa. 
Toisen osatutkimuksen tutkimuskysymys selvittää, millaisia haasteita uskonnon-
opettajat kohtasivat työssään ja miten he ratkaisivat ne.

Osatutkimus II lähestyy monimetodisuutta, vaikkei sitä ole (ks. Denzin 1989) 
yhdistäessään narratiivista elämänhistoria-aineistoa ja ennen julkaisemattomia 
arkistolähteitä. Tämä on sinänsä tyypillistä mikrohistorian tutkimiselle. Elä-
mäkerrallinen aineisto on kerätty 30-luvulla syntyneiltä uskonnonopettajilta ja 
kirjalliset dokumentit ovat löytyneet pääosin Kirkkohallituksen arkiston luette-
loimattomasta osasta. Arkiston dokumenteissa on raportoitu uskonnonopetuk-
sen vaikuttajien keskusteluja ja erilaisia keskusteluissa nousseita tulevaisuuden 
visioita. Tämän keskustelun yhtenä osapuolena ovat olleet uskonnonopettajat. 
Tämän tapaista historian kuvan monimuotoista täydentämistä opettajien omalla 
äänellä on tehty myös Iso-Britanniassa viime vuosina. (Doney ja muut., 2016; 
Freathy ja muut., 2014). Suomalainen tutkimus on sukua teoreettisesti ja ajatuk-
sellisesti näille tutkimuksille. Tämä tutkimusosa voidaan nähdä elämänhistoria-
tutkimuksena tai suullisen historian tutkimuksena, joka täydentää kirjoitettujen 
dokumenttien kertomaa. Suullinen historia voidaan nähdä menetelmänä, joka 
nostaa kuuluviin hiljaiset tai vaietut historian äänet. Tällaista lähestymistapaa on 
toteutettu aiemmin esimerkiksi naistutkimuksen alueella. Usein suullinen historia 
kerätään haastattelemalla. Elämänhistoria tutkimusperinteenä pyrkii puolestaan 
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kokoamaan tiettyjen sosiaalisten ryhmien kokemuksia. Tavoitteena on rikastuttaa 
historiakuvaa yksittäisten ihmisten kokemusten kautta. Elämänhistoriatutkimuk-
selle tyypillisiä aineistoja ovat erilaiset elämäkerrat, päiväkirjat ja haastattelut. 
(Doney ja muut, 2016). Tässä tutkimuksessa on piirteitä molemmista. Suullinen 
historian kerronta on varsin vapaamuotoista ja samalla tavoin elämäkerrat tässä 
tutkimuksessa eivät ole etukäteen strukturoituja. Doney ja muut (2016) sovelsivat 
omassa tutkimuksessaan ajatusta näiden kahden näkökulman yhdistämisestä ja 
kehittivät termin suullinen elämänhistoria. Tässä tutkimuksessa rakennetaan 
tämän näkökulman pohjalle. Kysymys on kuitenkin samalla tavoin opettajien 
äänen nostamisesta kuuluviin.

Elämäkerrat ovat kertojan näkökulmasta yhtenäisiä kertomuksia. Narratiivi 
voidaan nähdä myös jossain määrin teoreettisena luonteeltaan, koska kerronnan 
ja todellisuuden välistä yhteneväisyyttä on usein mahdoton todentaa. (Goodson 
& Sikes, 2001; Kohli, 1981; Säntti, 2007). Arkistolähteistä tähän tutkimukseen 
tulee Brunerin (1986) termein paradigmaattista tietoa. Paradigmaattisella tiedolla 
Bruner tarkoittaa tietoa, joka voidaan jäsentää käsittein. Sen totuus vahviste-
taan loogisin päättelyketjuin ja empiirisin havainnoin. Se etsii kausaalisuutta ja 
yleisiä totuuksia. Brunerin toinen ajattelun muoto on narratiivinen tapa. (Lazlo 
1997) Elämänkerroissa opettajat antavat merkityksiä uransa eri vaiheille. Koska 
koulun kehitys on entuudestaan hyvin dokumentoitua, on syytä verrata, missä 
määrin kerronta-aineistossa esiintyy samoja asioita.  Kerronta aineistossa on sikäli 
problemaattista, että se rakentuu tapahtumiseen nähden vuosia myöhemmin ja 
siihen on vaikuttanut myöhempi historia. Itse tapahtumisen hetkellä elämä on 
saattanut vaikuttaa melko atomistiselta. (Säntti, 2007; Sikes, 2000; Roos, 1996; 
Valtonen, 2004; Saarenheimo, 1997.) Toisaalta on merkityksellistä, että kerron-
nassa opettajat rakentavat pidemmän merkityshistorian tapahtumille. He käyvät 
läpi kertomuksissaan vuosikymmeniä persoonallisella tavalla. Tässä tutkimuksen 
osassa kertomuksissa näkyi jännitteitä oman vakaumuksen ja sosiopoliittisen 
tilanteen välillä. Tähän löytyi lisämateriaalia myös arkistoista. Tässä väitöstyön 
toisessa tutkimusartikkelissa koottiin näitä näkökulmia yhteen uskonnonopet-
tajan perspektiivistä käsin. 

Kolmannessa osatutkimuksessa tutkimuskysymys on, miten henkilökoh-
taisen vakaumuksen ja professionaalisuuden suhde tuli esille opettajien uraker-
tomuksissa. Varsinaista tutkimuskysymystä on aineiston analyysissa lähestytty 
alakysymysten kautta: 1) Millainen oli 1930-luvulla syntyneiden suomalaisten 
uskonnonopettajien katsomuksellinen tausta? 2) Oliko opettajien mahdollisella 
uskonnollisella tai muulla katsomuksellisella taustalla vaikutusta opetustyöhön? 
Millaisia vaikutuksia uskonnollisella tai katsomuksellisella taustalla oli?  Neljän-
nessä osatutkimuksessa tutkimuskysymyksenä on se, millaisia olivat 1930-luvulla 
syntyneiden uskonnonopettajien opetusura-orientaatiot. Tätä tutkimuskysymystä 
lähestytään kahden alakysymyksen kautta: 1) Miten uskonnonopettaja kuvaavat 
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uskonnon oppiaineen tunnustuksellisuutta kirjoitelmissaan? 2) Mitkä ovat kes-
keisiä seikkoja uskonnonopetuksen sisällössä ja mitkä nousevat keskeisiksi opet-
tajien urakertomuksissa? Tämä tutkimuskokonaisuus täydentää omalta osaltaan 
historiallista kuvaa uskonnonopetuksesta peruskoulun syntyessä. Näkökulma 
muodostuu uskonnonopettajien oman kerronnan ja heidän tilannettaan lähellä 
olleiden arkistolähteiden kautta. Kun opettajat kertovat esimerkiksi poliittisesta 
painostuksesta oppiainetta kohtaan, tässä tutkimuksessa tutkitaan heidän ään-
tänsä. 

Kuviossa 3 esiteään kootusti miten kussakin osatutkimuksessa tutkimus-
kysymykset kohdentuvat.

Tutkimus 1

Mitä näkökulmia 
uskonnonopettajat 

ajoivat uuden koulutus-
järjestelmän 

syntyvaiheessa?

Millainen kokonaiskuva 
syntyprosessista 

voidaan muodostaa 
dokumentaation 

varassa?

Tutkimus 3

Miten 
henkilökohtaisen 
vakaumuksen ja 

professionaalisuuden 
suhde tuli esille 

urakertomuksissa?

Tutkimus 4

Millaisia olivat 
opetusura-

orientaatiot?

1930-luvulla

syntyneiden

uskonnonopettajien

kirjoitelmat

Tutkimus 2

Millaisia haasteita 
uskononopettajat 

kohtasivat työssään 
ja miten he 

ratkaisivat ne?

Kuvio 3. Tutkimuskysymysten ja osatutkimusten suhde.
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4.2 Kirjoitelma-aineisto ja tutkimusasetelma 

Opettajien elämäkerrallinen tutkimus eri menetelmillä lisääntyi kansainvälisesti 
jo 1980-luvun loppupuolelta alkaen. Elämänkerta-aines ei ole vain yhden tut-
kimussuunnan materiaali, vaan se voi kytkeytyä monenlaisiin tarkoitusperiin. 
Se sopii esimerkiksi yhteiskunnallisen emansipaation tutkimiseen. Opettajatut-
kimuksessa on selvinnyt, että työurasta kertomisessa luodaan ymmärrystä ta-
pahtumille ja sen yhteydessä opettajan oma, joskus vastarinnankin, ääni tulee 
kuuluvaksi. Siinä tulee näkyväksi, mitä byrokraattinen tai muu päätös aiheuttaa 
luokkahuoneen tasolla. Opettajien identiteetti ei välttämättä ole mitenkään selkeä 
tai yhtenäinen, mutta elämäkerrallisen kerronnan avulla siitä alkaa muodostua 
tulkinta, josta voi erottua kokonaisuuden päälinjoja. (Maclure 1993.) Brittiläisessä 
uskonnonopeuksen tutkimuksessa on havaittu, että uskonnonopetuksen histori-
asta saattaa osa olla tuntematonta. Tutkimusta tehdään virallisten dokumenttien 
avulla ja hyödyntämällä aikaisempia tutkimuksia historiantutkimuksen tapaan. 
Tällainen lähdepohja sivuuttaa helposti opettajien omaa ääntä ja kokemusta tapah-
tuneesta. Piilossa olevan historian etsiminen on ollut ajankohtaista Englannissa 
1969–1979 välillä olleen uskonnonopetuksen suuren muutoksen selvittämisessä. 
Tutkimuksen lähteinä on käytetty pieniä aiemmin tutkimattomia arkistolähteitä 
ja opettajien kuulemista. (Freathy ja muut, 2014.) 

Tällä tutkimuksella on yhtymäkohtia edellä mainittuun kansainväliseen 
tutkimukseen. Peruskoulun synty ajoittuu suunnilleen samaan ajanjaksoon ja 
samalla tavoin suomalaista uskonnonopetuksen historiaa on tutkittu keskeisten 
dokumenttien ja arkistolähteiden avulla. Tällaisia lähteitä ovat olleet mm. ope-
tussuunnitelmat, didaktiikan oppikirjat ja erilaiset komiteoiden pöytäkirjat. Itse 
opettajan ääntä peruskoulun uskonnonopetuksen syntyprosessissa ei ole juuri 
kuultu. Samoin on olemassa tutkimuskirjallisuudessa dokumentoimattomia arkis-
tolähteitä. Kuten edellä mainittiin, uskonnonopettajien ammattikuvaa (Kallionie-
mi 1997) ja heidän suhdettaan luterilaisuuteen on tutkittu (Hella 2007). Muutoin 
suomalaisia uskonnonopettajia tai heidän kokemustaan ei ole väitöskirjatasolla 
tutkittu 50 vuoden aikana. Opettajiksi opiskelevia ja teologien urasuuntautumista 
opintojen kuluessa on tutkittu, joten aihepiiristä on opiskelijoiden osalta myös ajan-
tasaista tietoa. (ks. esim. Hirsto 2011). Näistä tämä tutkimus on vuoropuhelussa 
etenkin Kallioniemen kvantitatiivisen aineiston pohjalta muodostetun väitöskirjan 
kanssa hyödyntämällä joitakin siinä esitettäviä jaotteluja. Tämä tutkimus on kui-
tenkin kvalitatiivinen ja poikkeaa sikäli tutkimustraditionsa puolesta edellisestä. 
Uskonnonopetuksen historiaa on tutkittu. Saineen (2000) ja osin Poulterin (2013) 
väitöskirjat seuraavat historian tutkimuksen perinnettä ja hyödyntävät lähdekri-
tiikkiä ja kriittistä aineiston analysointia. Tämän tutkimuksen arkistolähteiden 
hyödyntäminen seuraa tätä historian tutkimuksen lähdekritiikin perinnettä. Sa-
moin kaikki muukin aineisto on alistettu kriittiselle tarkastelulle ja lähdekritiikille.
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Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty aiemmin tutkimuksessa raportoimat-
tomattomia taustoittavia arkistolöytöjä, kuten Kirkkohallituksen arkistosta löy-
tyneitä dokumentteja. Dokumentteja käsiteltiin historian tutkimuksen kriittisen 
analyysin ja lähdekritiikin valossa. Opettajilta kerättyä taustatietoaineistoa on 
hyödynnetty varsinaisten kirjoitelmien analyysissä esimerkiksi siitä, mihin us-
konnollisiin ryhmiin opettajat olivat olleet sidoksissa. Varsinainen aineisto on 
30-luvulla syntyneiden uskonnonopettajien kirjoittamat ammatilliset elämäker-
rat. Näin aineisto itsessään lähestyy samaa asiaa kolmesta suunnasta, vaikka 
opettajien oma kokemus ilmenee lähinnä kirjoitelma-aineistosta. Aineisto on myös 
vuorovaikutuksessa tutkimuksen ensimmäisen osan aineiston kanssa, joka on jo 
aiemmin tunnettua tutkimusta, sekä virallisia arkistolähteitä. 

Aineiston eri osat herättävät kysymään voiko niiden välillä tapahtua trian-
gulaatiota. Yleisesti triangulaatiota nähdään tapahtuvan neljällä eri tavalla: ai-
neistotriangulaationa, tutkijatrianguaationa, teoriatriangulaationa ja metodit-
riangulaationa. (Denzin 1978; Hirsijärvi ja muut 2003, 215; Tuomi & Sarajärvi 
2002; 141–143.) Triangulaation kautta eri aineistot käyvät ikään kuin keskustelua 
keskenään tutkimusongelman fokusalueesta. Metodit ovat kuitenkin tässä tut-
kimuksessa pääsääntöisesti erilaisia kvalitatiivisia menetelmiä, jolloin ei synny 
varsinaista kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä yhdistävää (mixed met-
hods) tutkimusasetelmaa. Voidaan kuitenkin ajatella, että menetelmien monipuo-
lisuudesta johtuen, tutkimus lähestyy niitä hyötyjä, joita monimenetelmäisessä 
tutkimuksessa on. Kun analyysia tehdään eri menetelmillä, voidaan puhua ana-
lyysitriangulaatiosta. Tällaista tilannetta lähestytään esimerkiksi kysymyksessä 
uskonnollisista taustoista. Taustatietolomakkeen avulla saadaan numeerista tietoa 
siitä, mihin liikkeisiin opettajat ovat sitoutuneet. Analysoimalla ja luokittelemalla 
taustatietodataa saadaan selville esimerkiksi liikkeiden kannattajamäärät ja su-
kupuolijakaumat. Itse narratiivisesta kerronta-aineistosta selviää se, millaiseksi 
on koettu sitoutumisen aste ja ilmenemismuoto käytännön työssä.

Erilaiset aineistot muodostavat kokonaisuuden, joka täydentää aiemmin 
tunnettuja aihepiirin aineistoja. Kerronta- ja taustatietoaineisto on luonteeltaan 
ainutkertaista ja se täsmentää ja täydentää niitä aineistoja, joita on ollut aiemmin 
saatavissa. Sen aineiston merkittävä anti on opettajan oma ääni. Aiemmassa tutki-
muksessa on ollut osin saatavissa samoja tietoja, muttei kaikkia. Voidaan ajatella, 
että uudet aineistot suhtautuvat oheisen (kuvio 4) diagrammin mukaisesti aiem-
paan aineistoon, jota on ollut saatavissa peruskoulun uskonnonopetuksen syntyyn 
liittyen.Ne muodostavat myös aineistopohjaa mahdollisille uusille tutkimuksille 
ja asettuvat mahdollisesti myöhemmin löytyvien aineistojen kanssa vuorovaiku-
tukseen. Tällaista aineistoa voisivat olla esimerkiksi yksittäisten opettajien omat 
arkistot ja muistiinpanot. 
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Tutkimuksen
syntyaika

Historialliset
tapahtumat

Täydentynyttä
aineistoa
tulevaisuudessa
tutkimukselleKertomukset 

ja taustatiedot

Uudet 
arkistolöydöt

Aiempi 
tutkimus 

ja tunnetut 
arkistot

Kuvio 4. Erilaisten aineistojen keskinäinen suhde.

Tutkimusartikkeleissa hyödynnetään aineistokokonaisuuden eri osia. En-
simmäinen artikkeli taustoittaa kokonaisuuden historiallista kulkua ja tärkeänä 
pidettyjä arvoja tunnettujen arkistojen ja tutkimuksen avulla. Toinen artikkeli 
nostaa esille kysymyksiä arvojännitteistä hyödyntämällä kerronta-aineistoa ja 
uusia taustoittavia arkistolöytöjä. Kolmas artikkeli hyödyntää taustatietoa ja ker-
ronta-aineistoa tarkastellessaan kysymystä uskonnollisuudesta. Neljäs artikkeli 
pohjautuu kirjoitelmiin esitellessään 4 mallikertomusta.

4.2.1 Aineiston kerääminen

Aineisto opettajien omasta kokemuksesta kerättiin kirjoitelmina vuonna 2011. Kir-
joitelmamuotoon päädyttiin, jotta mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan 
tutkimukseen käytettävien tutkimusresurssien puitteissa, sillä opettajien joukko 
oli jo ikääntynyttä. Opettajakunta rajattiin 30-luvulla syntyneisiin opettajiin. 
Rajaus tehtiin siksi, että juuri 1930-luvulla syntyneiden opettajien työuralle 
ajoittuu peruskoulun käynnistysvaihe ja he olivat kokeneet monia kouluelämän 
muutoksia.

Kirjoittamispyyntö muotoiltiin niin, että opettajia pyydettiin kertomaan 
vapaamuotoisesti urastaan uskonnonopettajana. Mukana oli esimerkkilista tee-
moista, joita saattoi käsitellä, jos halusi. Teemaesimerkkien tarkoitus oli helpottaa 
kirjoittamistyön alkuun pääsemistä (Liite: Kirjoituspyyntö). Esimerkit oli laadittu 
aiemman, uskonnonopettajien ammattikuvaa koskevan tutkimuksen (Kallioniemi 
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1997) pohjalta. Kirjoituspyynnön mukana kerättiin myös taustatietoaineistoa tut-
kimukseen osallistuneista opettajista. Tässä aineisto-osiossa tiedusteltiin vastaaji-
en perustietoja sukupuolesta, työpaikoista, opetettavista aineista ja mahdollisista 
yhteyksistä uskonnollisiin liikkeisiin.

Tutkimuksen kirjoitelma-aineisto kerättiin lähettämällä kirje kaikille pappis-
matrikkelitietokannasta löytyneille 1930-luvulla syntyneille uskonnonopettajille. 
Kyseinen Pappisliiton julkaisema tietokanta sisältää käytännössä kaikkien suo-
malaisten luterilaisten teologien tiedot (Pappisliitto 1999). Kaikki tutkimukseen 
osallistuneet opettajat ovat olleet luterilaisen uskonnonopetuksen aineenopettajia 
ja saaneet teologin koulutuksen. Käytännössä uskonnon aineenopettajina on ollut 
peruskoulun syntyessä vain vähän muita kuin luterilaisia tai ortodokseja. Tämän 
joukon tutkiminen olisi oma erityinen tutkimustehtävänsä, joka on rajattu tämän 
tutkimuksen ulkopuolelle. Nyt on tutkittu uskonnonopettajien enemmistöä, joi-
den ammattipätevyyteen kuului teologin tutkinto.  Kirjeessä opettajia pyydettiin 
kirjoittamaan kertomus omasta elämänurastaan uskonnonopettajana. Kirjeen 
mukana toimitetulla lomakkeella kerättiin myös taustatietoa vastaajista sekä an-
nettiin kirjoittamistyön tueksi muutamia suuntaa antavia apukysymyksiä (ks. 
taulukko 1), joiden hyödyntäminen kirjoitelmassa oli opettajille vapaaehtoista — 
kuten luonnollisesti tutkimukseen osallistuminen muutenkin. 

Kallioniemen aineisto oli kerätty vuonna 1995, jolloin merkittävä osa tä-
män tutkimuksen opettajista oli vielä työelämässä mukana. Kallioniemi jakaa 
uskonnonopettajan ammattiroolin viiteen osa-alueeseen: työtehtävät, ammatti-
rooli, tiedepohja, ammatilliset arvot ja uskonnonopetuskäsitys. Hän eritteli us-
konnonopettajien ammattikuvaa todeten, että uskonnonopettajuus koostuu vii-
destä sisällöllisestä ulottuvuudesta: (1) Opetuksen asiantuntijuutta painottava 
ulottuvuus, (2) Uskonnollista tehtävää painottava ulottuvuus, (3) Uskonnonope-
tuskäsitystä painottava ulottuvuus, (4) Aineenopettajuutta painottava ulottuvuus 
sekä (5) Teologiaa painottava ulottuvuus.(Kallioniemi 1997.) Tämän tutkimuksen 
kirjoitelmaohjeen apukysymykset ja taustatieto-osio laadittiin siten, että näiden 
Kallioniemen erittelemien viiden ulottuvuuden ja ammattiroolin kukin osa-alue 
tulisi huomioiduksi. Apukysymykset eivät kuitenkaan liity vain peruskoulun syn-
tyaikaan vaan koko uraan. Tutkimuksen keskittyessä peruskoulun syntyaikaan, 
osa saadusta tiedosta jäi hyödyntämättä julkaistuissa artikkeleissa.

Taustietolomakkeessa (ks. liitteet) tiedusteltiin vastaajan sukupuolta ja syn-
tymäaikaa, siviilisäätyä, mahdollista herätysliiketaustaa, tutkinnon suorittamis-
paikkaa, auskultointipaikkaa, kouluastetta, jolla kyseinen opettaja opetti uskontoa, 
maakuntaa, jossa elämäntyö pääasiallisesti tehtiin, opettajauran pituutta vuosina, 
sekä muita oppiaineita, joita opetti. 
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Taulukko 1: Kallioniemen (1997) uskonnonopettajuuden osa-alueiden luokittelun mukainen 
jäsentely apukysymyksistä

Apukysymys Kallioniemen ulottuvuusjakoon 

liittymäkohdat

Uran huippuhetket ja matalasuhdanteet Kaikkia ulottuvuuksia

Pedagogiikan ja uskonnonopetuksen 
muuttuminen uranne aikana

Uskonnonopetuskäsitystä painottava 
ulottuvuus, opetuksen asiantuntijuutta 
painottava ulottuvuus

Peruskoulun syntyminen ja 
uskonnonopetus

Uskonnonopetuskäsitystä painottava 
ulottuvuus, opetuksen asiantuntijuutta 
painottava ulottuvuus

Uskonnonopetuksen uhkakuvat työuranne 
aikana

Uskonnonopetuskäsitystä painottava 
ulottuvuus, opetuksen asiantuntijuutta 
painottava ulottuvuus.

Ilon aiheita uskonnonopettajan työssä Kaikkia ulottuvuuksia

Jaksamistanne tukeneita asioita Kaikkia ulottuvuuksia

Muiden opetettavien aineiden merkitys Aineenopettajuutta painottava ulottuvuus. 
opetuksen asiantuntijuutta painottava 
ulottuvuus

Koulujärjestelmän muutosten vaikutus 
oppituntien tapahtumiin

Uskonnonopetuskäsitystä painottava 
ulottuvuus.

Uskonnonopettajan asema 
kouluyhteisössä uranne aikana

Uskonnonopetuskäsitystä painottava 
ulottuvuus, teologiaa painottava 
ulottuvuus.

Uranne parhaat vuodet ja muistot Kaikkia ulottuvuuksia

Yhteydet entisiin kollegoihin ja oppilaisiin Kaikkia ulottuvuuksia

Uskonnonopettajuuden erityinen merkitys 
verrattuna johonkin muuhun mahdolliseen 
opettajauraan

Uskonnonopetuskäsitystä painottava 
ulottuvuus, opetuksen asiantuntijuutta 
painottava ulottuvuus, teologiaa 
painottava ulottuvuus.

Uskonnonopettajana oleminen eri 
vuosikymmenillä

Uskonnonopetuskäsitystä painottava 
ulottuvuus

Kirkollisen toiminnan merkitys uran 
kannalta

Uskonnollista tehtävää painottava 
ulottuvuus, teologiaa painottava 
ulottuvuus

Merkityksellinen muisto tai tapahtuma 
uraltanne

Kaikkia ulottuvuuksia

Uran merkitys eläkevuosien kannalta Kaikkia ulottuvuuksia
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Kirjoitelman tutkimusaineistoon lähetti peräti 62 uskonnonopettajaa, mikä 
on kirjoitelman laatimisen ja postittamisen vaatiman työmäärän huomioiden suh-
teellisen korkea vastausprosentti: 43 %. Kaikkiaan kirjoituskutsun oli saanut 146 
henkilöä, jotka olivat tietokannan mukaan varmuudella uskonnonopettajia. Asian 
varmistamiseksi tietokannassa listatuille henkilöille lähetettiin vielä 34 lisäkir-
jettä sen selvittämiseksi. Kirjeellä selvitettiin, oliko heillä todellisuudessa myös 
ollut työura uskonnonopettajana. Vastanneista muutamat ilmoittivat työuransa 
suuntautuneen lopulta muuhun kuin uskonnonopetukseen. Uskonnonopettajuu-
teen työurana laskettiin tässä tutkimuksessa vähintään 10 vuoden työkokemus 
uskonnonopettajana toimimisesta. Kirjoittajat ovat syntyneet vuosien 1930 ja 1939 
välillä, joten vastaajien ikä kirjoitelman kirjoittamishetkellä oli 72–81 vuotta. 

Vastaajista 43 oli naisia ja 19 miehiä. Vastauksista 18 oli käsin kirjoitettuja ja 
loput tietokoneella. Vastaaminen oli mahdollista sekä suomeksi että ruotsiksi, ruot-
sinkielisiä vastauksia tuli kaksi. Joissakin vastauksissa oli viittauksia kirjoittajan 
jo heikenneeseen terveydentilaan, mutta silti aineistoa saatiin noin 40 prosentilta 
tietokannasta löytyneiden, tutkimushetkellä elossa olleiden uskonnonopettajien 
joukosta. Esimerkiksi eräässä kirjoitelmassa todetaan: ”Valitettavasti en ole itse 
voinut tätä kirjoittaa koska olen aivovammaisena afaatikko. Mieheni on minua 
avittanut.”  Yksi vastaus videoitiin, koska vastaaja halusi antaa oman panoksensa 
tutkimukseen heikosta terveydentilastaan huolimatta. Saatuaan kirjoituspyyntö-
kirjeen maanantaina, hänellä oli seuraavana torstaina edessään nopeasti kuole-
maan johtaneen sairauden hoitotapahtuma. Hän pyysi videointimahdollisuutta 
osallistuakseen tutkimukseen, vaikka hänellä ei enää pystynyt osallistumaan 
kirjoittamalla. Tämä kuvaa sitä, millä huolellisuudella ja tunnollisuudella monet 
opettajat vastasivat kirjoituspyyntöön. Se kertoo myös vastaajien omistautunei-
suudesta uskonnonopettajuuteen sekä ehkä myös tarpeesta tulla kuulluksi am-
matillisen elämäntarinan kertomisen myötä.

Saatujen vastausten laajuus vaihteli jonkin verran. Jotkut vastaajista tyytyi-
vät vastaamaan pelkän perustietolomakkeen verran (N=8), toiset taas vastasivat 
suoraan liitteenä annettuihin apukysymyksiin (N=4), kun taas suurin osa pohti 
uraansa kirjoitelmamuodossa, toiset laajastikin. Pisimmät vastaukset olivat pituu-
deltaan lähes 20 käsin kirjoitettua sivua. Keskimääräiset vastaukset olivat laajuu-
deltaan noin 8 tekstisivua. Perustietolomake on sisällöltään myös monipuolinen, 
jolloin pelkästään siitäkin on saatavissa uutta tietoa. (Ks. Liitteet)

4.2.2 Aineiston analysointi

Tutkimusprosessissa on ollut monimenetelmäisyyden piirteitä, vaikka pääasial-
linen analyysi kiinnittyy lähinnä narratiiviseen tutkimusperinteeseen. Metodo-
logisena lähestymistapana monimetodista tutkimusotetta edustaisi puhtaimil-
laan sellainen analyysi, jossa yhdistettäisiin kvali- ja kvantitatiivisia aineistoja. 
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(Tashakkori & Teddlie 1998). Tällaista vahvaa kvali- ja kvantitatiivisen aineiston 
yhdistämistä ei suoraan tapahdu, mutta kirjoitelma-aineiston lisäksi on käytössä 
erilaisia taustoittavia arkistoaineistoja.

Koska kirjoitelma-aineisto on luonteeltaan kerronnallista, se on narratiivi-
sen tutkimusperinteen piirissä. Kerronallisuuteen liittyvässä tutkimuksessa on 
tarjolla metodien kirjo ja osin myös siitä syystä käsitteellistä ristiriitaisuutta. (Sii-
vonen ja muut 2013.) Tämän tutkimuksen narratiivisessa tarkastelussa liitytään 
Ivor Goodsonin (1981, 1991, 1992, 1996, 1997, 2001) edustamaan elämänhistoria-
näkökulmaan perustuneeseen tutkimukseen. Sen katsottiin väitöstutkimuksessa 
sitovan tutkimuksen erilaiset osat yhdeksi kokonaisuudeksi.

Goodsonin elämänhistoriallisessa tutkimuksessa opettajilta on kerätty elä-
mäntarinoita haastattelemalla. Niitä analysoidaan ensin sen suhteen, miten tut-
kittava kertoo tapahtuneesta ja kokemastaan. Olennaista on katsoa sitä, miten 
henkilökohtainen ja ammatillinen elämänalue yhdistyvät. Tästä tutkimuksen 
näkökulma laajenee sen ymmärtämistä kohti, miten ihmiset ovat järjestäneet 
elämänsä sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen kautta ja millaisia malleja 
niissä on nähtävissä. (Goodson & Sikes 2001, 87–88, Siivonen ja muut 2013.) 
Henkilökohtaiset elämäntarinat kytkeytyvät analyysissa laajempaan kontekstiin, 
historiaan ja johonkin aikaan. (Goodsonin 1997; Siivonen ja muut 2013.) 

Goodsonin näkemyksen mukaan on ongelmallista, jos opettajien kertomuk-
sia analysoidaan ilman historiallista ja yhteiskunnallista kontekstia. Ilman kon-
tekstia voi käydä niin, että kerrotusta tulee vahvasti tutkijan tarina ja itse kertoja 
jää taka-alalle. (Goodson 1997, 111; Goodson & Sikes 2001, 18; Siivonen ja muut 
2013.) Tässä tutkimuksessa ensimmäinen osatutkimus luo kontekstin siitä, missä 
koulupoliittisessa tilanteessa uskonnonopetus on ollut peruskoulun syntyessä. 
Seuraavat artikkelit nojaavat tässä suhteessa siihen. 

Opettajien elämänhistoriat paikantuvat ajassa olevina sosiaalisina ilmiöinä, 
kun aineistossa on muitakin lähteitä. Tulkinnasta tulee siinä mielessä intertekstu-
aalista (ks. Goodson 1995). Kontekstualisointi on problemaattista, koska se sisältää 
myös vallankäyttöä valintojen kautta. Se, mitä valitaan kontekstiin ja mitä jätetään 
kertomatta, vaikuttaa siihen, miltä asiat alkavat näyttää. (Goodson ja Sikes 2001, 
17; Siivonen ja muut 2013.) Tässä tutkimuksessa rajaus uskonnonopettajien ääneen 
vaikuttaa kontekstualisoinnissa. Se välittyy kertomuksissa siinä, miten tutkimuk-
seen osallistuneet uskonnonopettajat ovat tulkinneet tai kokeneet tapahtuneen.  
On mahdollista, että ikään kuin toisen puolen aikalaiskuvauksessa asia ei näyt-
täisi samalta. Tällaista toista puolta voisivat edustaa esimerkiksi ne tahot, jotka 
olisivat halunneet uskonnonopetuksen pois koulusta tai muuttaa sitä radikaalisti. 

Tämän tutkimuksen voidaan nähdä laajenevan elämänhistoriasta suulli-
sen historian suuntaan, mikä täydentää kirjoitettujen dokumenttien kertomaa. 
Suullinen historia nostaa kuuluviin hiljaisia ja vaiettuja ääniä historiasta. Täl-
lainen lähestyminen on keskeistä esimerkiksi naistutkimuksen alueella. Taval-
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lisesti suullinen historia kerätään haastattelemalla. Elämänhistoria taas pyrkii 
kokoamaan tiettyjen sosiaalisten ryhmien kokemuksia.  (Doney ja muut, 2016).  
Tässä tutkimuksessa on piirteitä molemmista. Suullinen historian kerronta on 
varsin vapaamuotoista ja samalla tavoin elämänkerrat tässä tutkimuksessa eivät 
ole etukäteen strukturoituja. Doney ja muut (2016) sovelsivat omassa tutkimuk-
sessaan ajatusta näiden kahden näkökulman yhdistämisestä ja kehittivät termin 
suullinen elämänhistoria. Eräässä mielessä tässä tutkimuksessa voidaan liittyä 
tähän näkökulmaan vaikkakin itse aineisto on kirjoitettua. Kysymys on samalla 
tavoin opettajien äänen nostamisesta kuuluviin. Suomalaisessa muistelututkimus-
perinteessä käytetään varsin paljon kerättyjä kirjoitettuja aineistoja, jolloin siinä 
mielessä tämä tutkimus liittyy myös siihen (Fingerroos 2010; Rossi 2013, 49–76).

Väitöskirjan neljäs osajulkaisu edustaa narratiivisia tutkimuksia, joissa py-
ritään luomaan mallikertomuksia. Tässä on kuitenkin valittu suuresta aineistosta 
neljä selkeimmin erottuvaa näkökulmaa ja niille tyypilliset edustajat. Siten ei ole 
luotu uutta edustavaa kertomusta, vaan nämä neljä kertomusta on saatettu ana-
lyysiin yhdessä oppianeen keskeisen käsitteistön kanssa.

Kootusti voidaan todeta, että parhaiten kokonaisuutta kuvaa elämänhistoria-
tutkimus laajennettuna suullisen elämänhistorian tutkimuksen suuntaan. Suoma-
laisessa tutkimustraditiossa käytetään käsitettä muistelukerronta-aineisto, jonka 
voidaan nähdä olevan sukua myös tälle tutkimukselle. Kansallinen erityispiirre 
on, että Suomessa on kerätty pitkään kansanrunoustyyppistä aineistoa kirjallisesti 
juuri muistelukerronnan mielessä. Tässä näkökulmassa myös problematisoituu 
se, mistä kertoja lopulta kertoo kertoessaan menneisyydestä. Kerrontahetken vai-
kutus on ilmeinen. (Mikkola 2009).

Ensimmäisen osatutkimuksen lähteinä ovat olleet aiemmat tutkimukset ja 
tunnetut arkistolähteet. Niitä on analysoitu teoriasidonnaisen sisällönanalyysin 
avulla ja historiatutkimukselle tyypilliseen tapaan kriittisesti analysoimalla. Teo-
riasidonnaisuudella tarkoitetaan tutkimusotetta, jossa analyysi ei perustu suoraan 
teoriaan, mutta asiayhteydet ovat nähtävissä (Tuomi & Sarajärvi 2008, 99). Teo-
riasidonnaisuutta edustaa käsitys tunnustuksellisuudesta ja aiempien tutkimus-
ten havainnot prosessista.  Näiden menetelmien avulla on saatu koottua tulkinta 
siitä, miten ja missä järjestyksessä asiat ovat tapahtuneet. Lähestymistapa johtaa 
tässä tapauksessa asiayhteyksien ja kronologisten yhteyksien tarkentumiseen ai-
empaan verrattuna. Historiatutkimuksen luonteeseen kuuluu, että asioiden kulun 
lopputulos on nähtävissä, mutta kehityskululle syntyy aineistojen avulla tulkinta. 
Sisällönanalyysi nostaa keskeiseksi arvoksi tunnustuksellisuuden. Kehityskulun 
tutkiminen ja konstruoiminen tukee tätä näkökulmaa. 

Toinen osatutkimus yhdistää aiemmin tutkimuksessa tuntemattomia ar-
kistolähteitä ja kirjoitelma-aineistoa. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällön 
analyysin avulla (Tuomi & Sarajärvi, 2004; Kyngäs & Vanhanen, 1999) sekä nar-
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ratiiviseen tutkimukseen liittyvän suullisen elämänhistorian tutkimusmetodien 
avulla. Analyysi perustui sisällöstä nouseviin kategorioihin. 

Käytännössä kirjoitelma-aineiston sisällönanalyysin induktiivinen osa to-
teutettiin kolmen osatutkimuksen osalta samalla kerralla. Kirjoitelma-aineisto 
koodattiin ensin pseudonyymeiksi. Opettajille on annettu aineistossa satunnai-
sesti nimet, jolla heihin viitataan. Ainoastaan sukupuoli on pääteltävissä nimes-
tä. Tämän jälkeen aineisto luettiin läpi kahdesti. Paperimuotoiseen aineistoon 
merkittiin kynällä aihepiirejä alleviivaamalla ja marginaalimerkinnöillä. Analyy-
siyksikköinä olivat ensin tiettyä aihetta ilmaisevat sanat. Esimerkiksi uskontoon 
liittyen merkittiin, uskonnollista toimintaa ja esimerkiksi herätysliikkeiden nimiä 
ilmaisevat sanat. Uskonnollista toimintaa ilmaisevaa oli esimerkiksi rukous, piiri ja 
lähetys. Tämän jälkeen katsottiin ilmaisuja. Ne pelkistettiin taulukoinnissa siten, 
että esimerkiksi erilaiset kirkolliset luottamustehtävät menivät samaan ryhmään.  
Pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin niin, että niistä löytyivät alakategoriat. Uskon-
toon liittyvästä toiminnasta löytyi ryhmä, johon kuului kirkollinen aktiivisuus. 
Siihen kuuluivat esimerkiksi luottamustehtävät tai joissakin piireissä käyminen. 
Tämän jälkeen aiheet sijoitettiin taulukkoon. Kun keskeisimmät kertomuksissa 
esiintyvät aiheet oli löydetty taulukkoon, ne ryhmiteltiin siten, että ylä- ja alaka-
tegoriat erottuivat. 

Tämän jälkeen palattiin kutakin tutkimuskysymystä tarkasteltaessa teemoi-
hin alkuperäisissä kertomuksissa ja katsottiin vielä kategorioiden sisältöä tarkem-
min. Näistä kategorioista löytyi uudella läpiluennalla vielä tarkempia jaotteluja. 
Esimerkiksi yläkategoriassa, henkilökohtainen elämä ja sen vaikutus uraan, on 
yhtenä alakategoriana uskonnollinen identiteetti. Uskonnolliseen identiteettiin 
liittyvät kerronta uskonnollisesta aktiivisuudesta, viittaukset kirkon tai järjestön 
hengellisessä työssä olemisesta, maininnat hengellisestä viiteryhmästä, kuvaukset 
koulun hengellisistä tapahtumista sekä esimerkiksi joidenkin opettajien kohdalla 
näkemys hengellisen työn tekijänä olemisesta opettajana. Kirkolliseen aktiivisuu-
teen sen sijaan sijoitettiin luottamuselinpaikat ja kuvaukset siitä, miten kirkol-
lisista asioista on tiedottanut koulussa, miten on toiminut vaaleissa ja miten on 
toiminut kirkon puolustajana koulussa. Tässä kategoriassa nämä edellä mainitut 
ovat siinä merkityksessä, että niillä ilmaistiin olevan merkitystä opettajana toimi-
misen kannalta. Saman kaltaisia uskontoon liittyviä ilmauksia on myös toisessa 
kategoriassa, mutta siinä ne on ilmaistu iloa ja tyydytystä tuottavina ilmiöinä 
eikä niinkään uraan kytkeytyneinä.

Oheisessa kuviossa 2 on esitettynä aineiston luokitteluna tuotetut yläkate-
goriat ja alakategoriat. Yläkategorioita on viisi. Yläkategoria, Henkilökohtainen 
elämä ja sen vaikutus uraan, sisältää seuraavat alakategoriat: uskonnollinen 
identiteetti, lapsuuden hengellinen ympäristö, opinnot/ tutkimus, aktiivisuus kir-
kossa, aktiivisuus uran aikana politiikassa ja yhdistyksissä, perhe, lapset, puo-
liso, puolison ura, terveys. Yläkategoriaan Opettajien ammatillinen muutos si-
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sältyvät alakategoriat opettajien koulutus, kesäkurssit, muut opetettavat aineet, 
oman pedagogiikan löydöt, koettuihin vaatimuksiin vastaaminen. Yläkategoriassa 
opetussuunnitelman ja koulun kehitys ovat alakategorioina peruskoulu, haasteet 
tuntimäärissä ja uskonnonopetuksen rooli muiden aineiden joukossa. Uskonnon-
opetuksen asema -yläkategorian alakategorioina ovat vasemmiston kouludemo-
kratian vaatimukset 1960-luvun peruskoulun kehitysvaiheessa, koulujärjestelmän 
muutokset, valtakunnan tason poliittiset haasteet, uskonnonopettajien yhdistys, 
oman työn pedagoginen kehittäminen ja opetusmateriaalin valmistaminen oppi-
aineen aseman tukemiseksi. Ilon lähteet työssä ja eläkkeellä -yläkategorian alaka-
tegoriaan kuuluvat oppiaine, keskustelut oppilaiden kanssa, muut opettajat, perhe, 
yhdistykset, harrastukset, uran jälkeen kollegoiden ja oppilaiden kohtaaminen, 
hengelliset aktiviteetit, yhdistysaktiivisuus. Kaikkia näitä kategorioita yhdistävänä 
kategoriana on uskonnonopettajuus peruskoulun syntyessä. 

Taulukko 2. Yläkategoriat ja alakategoriat, osatukimukset II,III ja IV

Yläkategoria Alakategoria

Henkilökohtainen 
elämä ja sen 
vaikutus uraan

Uskonnollinen identiteetti, lapsuuden hengellinen ympäristö, 
opinnot/ tutkimus, aktiivisuus kirkossa, aktiivisuus uran aikana 
politiikassa ja yhdistyksissä, perhe, lapset, puoliso, puolison 
ura, terveys

Opettajien 
ammatillinen 
muutos

Opettajien koulutus, kesäkurssit, muut opetettavat aineet, 
oman pedagogiikan löydöt, koettuihin vaatimuksiin 
vastaaminen

Opetussuunnitelman 
ja koulun kehitys

Peruskoulu, haasteet tuntimäärissä, uskonnonopetuksen rooli 
muiden aineiden joukossa

Uskonnonopetuksen 
asema

Vasemmiston kouludemokratian vaatimukset 1960-luvun 
peruskoulun kehitysvaiheessa, koulujärjestelmän muutokset, 
valtakunnan tason poliittiset haasteet, uskonnonopettajien 
yhdistys, oman työn pedagoginen kehittäminen, 
opetusmateriaalin valmistaminen oppiaineen aseman 
tukemiseksi

Ilon lähteet työssä ja 
eläkkeellä

Oppiaine, keskustelut oppilaiden kanssa, muut opettajat, 
perhe, yhdistykset, harrastukset, uran jälkeen kollegoiden ja 
oppilaiden kohtaaminen, hengelliset aktiviteetit, yhdistys-
aktiivisuus

Kolmannen osatutkimuksen aineistossa taustatietoaineisto ja kirjoitelma-
aineisto tukevat toisiaan. Taustatietoaineistosta saadaan teoriaohjaavan sisällön-
analyysin avulla selville uskonnollisten ryhmien kannatus ja kirjoitelma-aineiston 
kertomusten analyysi syventää sitä. 

Tämän tutkimuksen osan metodologisena laajempana viitekehyksenä toi-
mi elämänhistoriatutkimus, jonka lisäksi on hyödynnetty useita elementtejä 
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suullisen historian tutkimusperinteestä. Kirjoittajakutsuun vastanneet opettajat 
ovat kirjoittaneet aineistossa vapaamuotoisesti työelämästään, ja kirjoitelmilla 
ei useinkaan ole tarkemmin määriteltyä rakennetta. Kuten aiemmin todettiin, 
tutkimuskirjallisuudessa Doney ym. (2016) käyttää käsitettä suullinen elämänhis-
toria, mikä aineiston luonteen osalta sopii myös tähän aineistoon, vaikka aineisto 
onkin tuotettu kirjoittamalla. Kysymys on yhtä lailla opettajien ’äänen’ esiintuomi-
sesta. Tässä tutkimuksen analyysin osassa kirjoitelmista koottiin kunkin opettajan 
ammatillinen elämäkerta, jossa näkyivät uran käännekohdat. Tämä analyysi oli 
taustalla kaikissa kolmessa kerronta-aineistoa käyttävässä tutkimuksessa. 

Kirjoitelma-aineiston analysoinnissa sovellettiin kvalitatiivisia menetelmiä 
aineistolähtöisen sisältöanalyysin muodossa, kuten aiemmin todettiin (Kohler 
2008, 53–55; Tuomi & Sarajärvi 2004; Kyngäs & Vanhanen 1999, 3–12). Aineis-
ton kategorioissa tässä artikkelissa keskitytään uskonnollisuuteen ja koulupoli-
tiikkaan liittyviin teemoihin.  

Kaikki sellainen tutkimus, joka käyttää aineistonaan kertomusta on narra-
tiivista (Heikkinen 2010, 143). Tällä perusteella voidaan sanoa, että neljäs osa-
tutkimus edustaa vahvimmin narratiivista tutkimusta. Yleisesti menneisyydestä 
kertomisen tutkimuksessa lähdetään siitä, että kysymyksessä on tulkinta nyky-
ajasta käsin, jossa menneelle pyritään antamaan mielekäs selitys. Kun ihmiset 
kertovat omasta elämästään, he etsivät kerronnallaan elämälleen merkityksiä ja 
eräänlaista koheesiota elämän tapahtumien fragmentaarisille paloille. Vanhan 
sanonnan mukaan aika kultaa muistot ja näin varmasti tapahtuu, mutta tämän 
tutkimuksen kannalta olennaisinta on nyt kerrottu, se millaisena se on muistois-
sa. (Hyry 1995.)

Elämänhistoriatutkimus on sosiologinen ja antropologinen tutkimusperinne, 
joka on sittemmin levinnyt myös muille tieteenaloille. Varhaista tutkimuskautta 
edustivat esimerkiksi intiaanipäälliköiden elämänhistoriat. Tutkimusmenetelmäl-
lä on omat rajoitteensa kertomusten perusluonteeseen liittyen. Pohdittavaksi jää 
muun muassa, miten paljon kysymys on eri ihmisten kertomuksista ja onko niillä 
lopulta kovin paljon yhteistä liittymäpintaa ja kuvataanko elämänhistoriassa yh-
den ihmisen kertomusta vai sittenkin jotain enemmän. Elämänhistorian tutki-
muksessa kiinnostus kohdentuu siihen, miten ihmiset koostavat kertomuksensa, 
ei niinkään siihen, miten heidän se pitäisi tehdä jonkun muun näkökulmasta. 
Kertomus on yksi tulkinnallinen taso, mutta sen muutos elämänhistoriantutki-
muksen osaksi lisää siihen toisen tulkinnan tason tulkintaa. Kertomuksen ym-
pärille rakentuu tutkimuksessa konteksti siitä, missä historiallisissa olosuhteissa 
asiat ovat tapahtuneet. Kysymys on sosiaalisesta konstruktiosta eikä vain ajan ja 
tilan muutoksessa tapahtuneista asioista. (Goodson 2017; 23–31.)

Narratiivista kirjoitelma-aineistoa tarkastellaan tässä tutkimuksessa te-
maattisen analyysin avulla (Kyngäs & Vanhanen 1999; Tuomi & Sarajärvi 2004). 
Narratiivisessa tarkastelussa pääpaino teemoittamisessa on narratiivien sisäl-
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löllisessä tarkastelussa: siinä, mitä on sanottu, pikemminkin kuin siinä, kenelle 
tuo sanominen on kohdennettu tai miten asia on sanottu. Temaattinen analyysi 
soveltuu menetelmällisesti eri tavoin kerättyihin narratiivisiin lähteisiin ja ai-
neistoihin, kuten kirjoituksiin, haastatteluihin ja ryhmäkeskusteluihin (Kohler 
Riessmann 2008, 54). 

Tässä tutkimuksessa elämänhistoria-aineiston analyysia jäsentävänä teo-
reettisena välineenä (Goodson & Sikes 2017; 84–85) toimii opettajien käsitys 
tunnustuksellisuudesta Pyysiäisen (1982) jäsentämällä tavalla (Pyysiäinen 1982; 
74–78.) Perinteinen jako uskonnonopetuksen tunnustuksellisuuden eri näkökul-
miin muodostaa analyysin pohjan sille, miten näiden opettajien ilmaisemaa tun-
nustuksellisuutta arvioidaan. 

 Elämänhistoriatutkimusta on eri muodoissaan tehty runsaasti opettajuuteen 
liittyen. (ks. esim. Säntti 2007; Heikkinen & Syrjälä 2002) Elämänhistoriatutki-
mus pyrkii saamaan selville elämän eri historialliset vaiheet. Uskonnonopetta-
juuteen ei ole erityisesti perehdytty näissä tutkimuksissa, vaan uskonnonopettaja 
ovat kulkeneet yleisemmän opettajuuden tutkimisen mukana. Elämänhistoriatut-
kimuksellinen näkökulma opettajuuteen on oletettavasti samassa linjassa myös 
uskonnonopettajien kohdalla, mutta toisaalta uskontoon oppiaineena liittyy us-
kontoulottuvuus vakaumuksena, joka saattaa näkyä kerronnan tavassa. Tässä 
tutkimuksessa keskitytään työelämään ja muu elämä kulkee sen rinnalla. 

4.2.3 Tutkimukseen osallistuneet 1930-luvulla syntyneet 

uskonnonopettajat

Roosin (1987) elämänkertatutkimuksen ja sukupolvityypittelyn mukaan tutkit-
tuun ajankohtaan, peruskoulun syntyaikaan, kuuluvaa ikäluokka on sodanjäl-
keisen jälleenrakennuksen ja nousun sukupolvea. Roosin kuvaaman tyypittelyn 
mukaan tämä 1920-luvun puolivälin ja 1930-luvun lopun välissä syntynyt suku-
polvi on nuoruudessaan kokenut usein hätää ja puutetta sekä usein kohdannut 
erilaisia vaikeuksia ja elänyt ajanjaksolla, jolloin kulutustavaroita oli niukasti tar-
jolla. Sodan jälkeinen vaurastuminen ja jälleenrakennus on kohdentunut tämän 
sukupolven asemaan yhteiskunnassa. Ikäluokassa tyypillinen elämänkaari on 
ollut sellainen, jossa perhe hankkii oman asunnon, auton ja kouluttaa lapsen-
sa. Heidän elinaikanaan on koettu suuret sosiaaliset ja taloudelliset muutokset.  
Roosin tutkimuksessa tämä sukupolvi rakentaa elämänkertaansa työelämästä 
käsin, sillä Roosin aineisto on kerätty vielä kyseisen sukupolven aktiivisen työuran 
aikana. Elämäkerroissa näkyy se, miten työnteon luonne edustaa myös valtaa. 
(Roos 1987; 54–55.) Tässä tutkimuksessa raportoitu aineisto on kerätty tämän 
sukupolven jo eläköidyttyä, jolloin näiden opettajien työura on jo jäänyt taakse. 
Siten kirjoittajien työurakertomukset paikantuvat retrospektiivisiksi muistelmiksi 
elämänkaaren aiempiin vaiheisiin. 
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Oheisessa kuviossa 5 esitetään kootusti elämänuran muistelua taustoittavia 
tutkimuksellisia näkökulmia. Roosin sukupolvien tyypittely kertoo opettajien ikä-
luokan yleisestä elämänkulusta. Hubermanin teoria avaa sitä, miten ammatillinen 
ura on kehittynyt ja millaiseen pisteeseen se on päätynyt eläkkeen koittaessa. 
Kallioniemen tutkimus avaa näkökulman siihen, millainen opettajan oma kuva 
oppianeensa opettajana toimimisesta on. Keskustelu oppiaineen luonteesta esi-
merkiksi tunnustuksellisuuden suhteen liittää muistelua koulupolitiikkaan. Tä-
män lisäksi kerrontaa jäsentää peruskoulukouluhistoria ja oppianeen asema siinä. 

Muistelu
elämän
urasta

u

Keskustelu
oppiaineen 
luonteesta 

(Pyysiäinen, 
Kallioniemi,K
Poulter jne.)Pou

Sukupolvien
tyypittely

(Roos)

Opettajien 
ammatillisten 
urien kehitys
(Huberman)

Uskonnon-
opettajien

ammattikuva 
(Kallioniemi)

Peruskoulun
syntyhistoria ja
oppiaine siinä

Kuvio 5. Elämänuran muistelua taustoittavia tutkimuksellisia näkökulmia.

Vuoteen 1935 mennessä syntyneiden kouluaikana koulutus on edustanut 
ideaalia. Yhtenäiskoulujärjestelmää ei vielä ollut ja koulutuksen mahdollisuudet 
vaihtelivat suuresti. Kokemustasolla materiaalisilla olosuhteilla on ollut suurta 
merkitystä. Asia ilmenee muun muassa siinä, että sota yhdistää eri elämänvai-
heita ja työllä on keskeinen rooli leivän saamiseksi. Vuosina 1936–1955 synty-
neille koulutus merkitsee mahdollisuutta uraan. Kouluttautumisen mahdollisuu-
det kasvavat koulun uudistusten myötä. Koulutuksella on selkeästi välineellinen 
merkitys. Ihmisten elämässä työ ja koulutus linkittyvät selvästi. Vuodesta 1956 
alkaen muodostuu sukupolvi, jolle koulutukseen on useita mahdollisuuksia, ja 
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itse koulutus ajatellaan taattuna asiana. Itsensä etsiminen, harrastukset ja oma 
identiteetti alkavat korostua ajanjaksona. (Antikainen 2017, 138).

Tämän tutkimuksen kirjoittajakutsuun vastanneen opettajajoukon syntymä 
ajoittuu aikaan, jolloin heidän koulutuksensa on joko edustanut leivän saannin 
vahvistumista tai mahdollisuutta uraan. Toisaalta heidän oppilaansa ovat synty-
neet erilaisen koulutuksen merkityksen ajanjaksona. Heille koulutus oli osa itsensä 
löytämistä. Näin opettajien oma koulutuksellinen tausta oli hyvin toisenlainen 
kuin sen koulumaailman näkökulmat, joissa he tekivät työuraansa.

Kirjoitelma-aineiston analyysissä nousee esille kysymys sukupuolesta. Kir-
joitelma-aineiston vastaajien ammatinvalintavaiheessa 1950–1970-luvulla pappis-
ura ei vielä ollut naisille mahdollinen. Siten naispuolisten teologian ylioppilaiden 
suuntautuminen uskonnon aineenopettajaksi oli luonteva valinta, toisille ehkä 
muiden vaihtoehtojen puuttuessa. Teologinaisten työllistyminen olikin haas-
teellista. Vuonna 1963 Suomessa oli 312 naisteologia. Sodan jälkeen 1945–1963 
seurakuntatyössä oli ollut kaikkiaan 106 naista. (Lehtiö 2004.) Seurakuntatyön 
ulkopuolelle sijoittuneiden työura paikantui esimerkiksi kouluihin ja muihin op-
pilaitoksiin. Useille opettajuus on kuitenkin ollut kutsumusammatti. Ensimmäiset 
naiset vihittiin Suomessa papeiksi 1988. (Ks. HS 2016) Aineistossa ei erityises-
ti korostu naisten pappisvihkimyksen kaipuu tai sen saaminen, vaikka joitakin 
mainintoja teemaan liittyen esiintyy. Anna toteaa: ”Mina elever hoppades att jag 
skulle prästviga mig 1988 för de ville ha mig som vigsel och doppräst. Men jag 
har sett min uppgift som lärare bland vanligt folk!” Toisaalta joukossa on myös 
Alman kertomus siitä, miksi hän lähti opiskelemaan teologiaa: ”Tarkoitus oli val-
mistua papiksi, kun täkäläinen kirkkoherra arveli, että 60-luvulla olisi jo papin-
virka auki naisille. Hän toivoi minusta seuraajaansa. Tuo toive kuitenkin kariutui 
ja piti hankkia opettajan pätevyys.”

Naiset kohtasivat ongelmia myös opintojensa aikana teologisessa tiedekunnas-
sa. Miesopettaja Reino kuvaa naisten tilannetta näin: ”Sen aikaiset vanhemman leh-
toraatin vaatimukset edellyttivät kirkkohistorian laudaturia. Se oli Aarno Malinie-
men professuurin aikana tiedekunnan vaativimpia. Noihin aikoihin naisteologien 
lähes ainoa mahdollisuus päästä ”leipätyöhön” oli uskonnonopettajuus. Maliniemi 
hankaloitti nimenomaan monen naisen etenemistä kirkkohistorian opiskelussa.”

Eira Paunu oli ensimmäinen tohtoriksi väitellyt naisteologi Suomessa. Hän 
toimi uskonnonopettajana ja muutamien opetusvuosien jälkeen havaitsi, että aikaa 
jäisi muuhunkin. Hän aloitti tohtoriopinnot aikana, jolloin järjestelmä oli vahvasti 
kytköksissä pappisvirkaan. Aiemmin ei esimerkiksi voinut väitellä, ellei ollut toi-
minut papin virassa vähintään vuotta. Paunun uskonnonopetuksen alaan kuuluva 
väitöskirja valmistui 1952, mutta hän joutui suorittamaan sitä ennen mittavia 
opintoja professori Maliniemen tulkintojen seurauksena. Lopulta professori oli 
tyytyväinen ja pyysi Paunua yliopistouralle, mutta hän jatkoi uskonnonopetuksen 
parissa. (Tiensuu 2014, Lehtiö 2017.) 
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Tästä sukupuolittuneesta historiallisesta syystä katsomukseen liittyvässä 
analyysissä tehdään jaottelu naisiin ja miehiin. Toisaalta ilmiö on vaikuttanut 
siihen, että naisia on ollut selkeästi enemmän opettajina.

Kirjoitelman lähettäneet opettajat olivat hankkineet pätevyyksiä myös kou-
-

toehdot. Taustatietolomakkeista tai kirjoitelmista 58 sisälsi informaatiota, jos-
sa varmentui opetettavien aineiden kokonaisuus. Näistä 42 oli jossakin uransa 

oli opettanut 8 ja opinto-ohjausta 10 opettajaa. Ainoastaan kaksi mainitsee elä-
mänkatsomustiedon opetettavana aineenaan. Neljä mainitsee rehtorin tehtävistä. 
Muutoin taustatiedoissa mainitaan vaihtelevasti yksittäisiä koulun aineita. Elä-
mänkatsomustiedon pieni lukumäärä on kiinnostavaa sinänsä, sillä esimerkiksi 
matematiikan opettaminen mainitaan kolme kertaa. Käytännössä voi olettaa, että 
useampi on opettanut elämänkatsomustietoa kuin matematiikkaa, mutta syystä 
taikka toisesta sitä ei muistelussa mainita opetettavana aineena. 

Opettajaurat ovat varsin pitkiä muisteluaineistossa. Pisin uramaininta on 
noin 40 vuotta. Uran pituuden keskiarvoksi aineistossa muodostuu 28,7 vuotta. 
Miesten urien keskiarvo oli 28,8 vuotta. Naisten urien pituuden keskiarvo oli 28,7 
vuotta. Kirjoitelma-aineistossa on naisia 43 ja miehiä 19. Keskimäärin vastaajat 
ovat olleet 76-vuotiaita, jolloin keskiarvoinen syntymävuosi on 1935.

Aineistossa suurin hengellinen sidonnaisryhmä on herännäisyys. Sen mai-
nitsee katsomukselliseksi sidoksekseen tai taustakseen 12 naista ja 10 miestä. 
Seuraavaksi suurin ryhmä ovat ne, jotka eivät tunnista kohdallaan minkään yk-
sittäisen herätysliikkeen vaikutusta (12 naista, 3 miestä). Kiinnostavaa on, että 9 
naista mainitsee viidennen herätysliikkeen vaikuttaneen ajatteluunsa, kun taas 
miesten joukossa se ei näy ollenkaan. Vanhoillislestadiolaisuus vaikuttaa kolmen 
naisen ja yhden miehen taustassa, evankelisuus kolmen miehen ja naisen kohdalla 
ja muut hengelliset ryhmät neljän naisen ja kahden miehen taustoissa. Valtaosa 
opettajista kokee jonkin herätysliikkeen vaikutuksen itselleen tärkeänä. Aineis-
ton 62 opettajasta 15 ei mainitse omalla kohdallaan herätysliikeyhteyttä. Nämä 
herätysliikesidokset ovat koottuna taulukkoon 3. 

Opettajat kertovat aineistossa esimerkkejä vapaaehtoistyöstään seurakun-
nissa sekä kokemuksiaan pappeina, mutta ne eivät pääsääntöisesti kytkeydy suo-
raan kouluelämään vaan seurakunnallisen toiminnan alueelle. Miesopettajien 
joukossa pappeutensa mainitsee 12 henkilöä. Muiden kuin pappien seurakunta-
aktiivisuudesta ei ole miesten kertomuksissa mainintoja. Naisten joukossa on 
18 henkilöä, jotka ilmaisevat seurakunta-aktiivisuuttaan. Sellaisia kertomuksia 
ei ole, missä korostettaisiin, ettei seurakuntayhteyttä ole ollut.  Naisopettajien 
osalta aineistossa on myös kaksi pappia ja neljä seurakunnan lehtoria. Aineiston 
opettajien kirkko- tai seurakuntasuhteen osalta on jonkin verran henkilökohtaisia 
eroja. On niitä, jotka ikään kuin pitävät asian ainoastaan siviilielämän puolella, ja 
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niitä, joilla on vahvaa yhteistä kirkkoon liittyvää toimintaa myös koulun puolella. 
Osa opettajista ei esittele kantaansa näiden suhteeseen kirjoitelmassaan. Koulu-
toimintaa ja ammatillista tulokulmaa kuvataan lähtökohtaisesti kasvatustieteen 
näkökulmasta ja opetustyön ja kouluyhteisön kautta, vaikka opettajalla olisikin 
ollut herätysliiketausta.

Taulukko 3.  Herätysliiketausta.

Herätysliike Naiset Miehet

Herännäisyys 12 10

Viidesläisyys 9 0

Vanhoillislestadiolaisuus 3 1

Evankelisuus 3 3

Muita hengellisiä ryhmiä 4 2

Ei herätysliiketaustaa tai 
-sidoksia

12 3

Yhteensä 43 19

4.3 Eettiset näkökulmat

Tutkittaessa ihmisten elämää, ajatuksia ja kertomuksia on varmistettava luotettava 
ja eettisesti korkeatasoinen menettelytapa tutkimustyössä. Tässä tutkimuksessa 
on hyödynnetty Tutkimuseettisen neuvottelukunnan humanistisia, käyttäyty-
mistieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia varten julkaisemia eettisiä 
periaatteita. Neuvottelukunta jakaa eettiset periaatteet itsemääräämisoikeuteen, 
vahingoittamisen välttämiseen sekä yksityisyyteen ja tietosuojaan. (TENK 2009 
& 2019.)

Tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sisältää ajatuksen sii-
tä, että tutkimus on vapaaehtoista ja tutkittava saa riittävästi tietoa, mistä on 
kysymys. Tässä tutkimuksessa kirjoituspyyntöön suostuminen voidaan katsoa 
suostumiseksi tutkittavaksi. Kirjoituspyynnön mukana seurasivat tiedot tutki-
muksen tekijästä ja tutkimuksen kohteesta, jolloin näiltä osin osallistujilla oli mah-
dollisuus ottaa yhteyttä. Muutamia yhteydenottoja tapahtui palautusajankohdan 
määräajan lähestyessä. Ne sisälsivät lähinnä kysymyksen siitä, mitä tapahtuu, jos 
kirjoitus ei tavoita määräaikana tutkijaa. Kirjoituspyynnön mukana seurasi myös 
tutkimuksen tarpeellisuutta ja kirjoittamista kuvaava kirje tutkimusta ohjanneelta 
professori Kallioniemeltä. (ks. liitteet)



58

Tutkimuksen empiirisen osan toteuttaminen  

Vahingoittamisen välttäminen toisena eettisenä pääryhmänä koskee tutki-
muksessa lähinnä henkisten haittojen eliminoimista mahdollisimman pieneksi. 
Osa tätä prosessia on tutkittavien kunnioittaminen, joka ilmenee esimerkiksi kir-
joittamisen ja julkaisemisen tavassa. On huomattavaa kuitenkin, että kirjoittajilla 
on mahdollisuus säädellä sitä, mistä he kertovat myös kertomisen aiheuttamien 

-
oimiseen johtavat tiedot on jätetty tutkimuksen raportoinnin ulkopuolelle. Tällais-
ta tietoa ovat esimerkiksi paikkakunta- ja työpaikkatiedot. Mahdollista vahinkoa 
torjutaan myös aineiston riittävän suurella koolla ja siitä tehtyjen analyysien perus-
teellisuudella. Tässä tutkimuksessa aineiston koko kirjoitelmien keräyshetkellä on 
ollut elossa olevista 30-luvulla syntyneistä uskonnonopettajista hyvin merkittävä.

Yksityisyyden ja tietosuojan toteuttamiseksi mahdollisimman hyvin, tut-
kimuksen analyysin suorittamisessa ja raportoinnissa informanteille on luotu 
satunnaisesti määritelty pseudonyymi. Pseudonyymi seuraa oletettua sukupuolta, 
mutta muutoin siitä ei ole pääteltävissä henkilön tunnistamiseen johtavia tietoja. 
Pseudonyymien ja henkilötietojen välistä yhteyttä ei ole taltioitu eikä siirretty 
sähköisesti. Koodaus on tehty kirjoitelmiin, niin, että kullakin kirjoitelmalla on 
oma pseudonyyminsä. Myöskään kirjoitelma-aineistoa ei ole siirretty verkossa tai 
taltioitu sinne lukuun ottamatta niitä kirjoitelmia, jotka ovat saapuneet sähkö-
postitse. Koska aikakauden uskonnonopettajien populaatio on suhteellisen pieni, 
mahdollisia koulujen nimiä ei mainita. Myös maantieteellisen aineksen raportoin-
nin suhteen pysytään hyvin varovaisella linjalla. 

Neljännen osatutkimuksen osalta raportoinnin erityishaasteena oli esitellä 
narratiivit sellaisella tavalla, jossa pystytään varmistamaan yksilöiden tunnista-
mattomuus raportoidusta aineistosta. Tämä haaste syntyy siitä, että aineistosta 
on valittu neljän opettajan kertomus edustamaan tyypillisiä uraorientaatioita. 
Populaation ollessa varsin pieni, identiteetin paljastumisen riski on olemassa. 
Tätä riskiä on pyritty minimoimaan sillä, että myöskään tässä osassa maantie-
teellisiä tai koulun sijaintitietoja ei ole kerrottu. Samoin henkilöiden kuvaamisessa 
käytetään pseudonyymejä, kuten koko tutkimuksessa. Tällaiseen tutkimukselli-
seen ratkaisuun on päädytty, jotta opettajien autenttinen ääni tulisi kuuluvaksi. 
Toinen mahdollisuus olisi ollut konstruoida kaikista kertomuksista keinotekoisia 
mallikertomuksia. Tässä tutkimuksessa autenttiselle äänelle haluttiin kuitenkin 
antaa tilaa. Yhdessä kertomuksista mainitaan nimeltä esimerkiksi edesmennyt 
ylitarkastaja Aula. Tässä hänen identiteettinsä historiallisesti merkittävänä vi-
ranomaisena on säilytetty. Taustalla on myös tieto, että häneltä ei ole juurikaan 
säilynyt arkistoaineistoja virallisia pöytäkirjoja lukuun ottamatta.

Kirjoitelma-aineisto on ollut koko tutkimusajan tutkijan hallussa. Aineiston 
-

va taustatietoaineisto itse kirjoitelmista. Arkistoaineistojen osalta on noudatettu 
arkiston eettisiä periaatteita. Kirkkohallituksen arkistoaineisto on toistaiseksi 
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luokittelemattomassa laatikkosäilytyksessä, siitä on keskeisiltä osilta tutkimusta 
varten kopio tutkijan hallussa.

4.4 Tieteenfilosofiset lähtökohdat

Kerronta-aineistossa on omat haasteensa, sillä kertomukset voivat sisältää sellaista 
ainesta ja konstruktiota, joka ei ole sinänsä tapahtunutta tai aivan päinvastaista 
sille, mitä on sattunut. Toisaalta tutkijan aineiston pohjalta luoma tulkinta voi olla 
painottunut niin, ettei se tee oikeutta aineistolle. Kysymys on totuusteoreettisesta 
korrespondenssin ongelmasta historiallisessa aineistossa. Korrespondenttinen 
totuusnäkemys lähtee siitä ajatuksesta, että on olemassa joku ilmiö ja jos sen 
kuvaus on yhtä ilmiön kanssa, voidaan puhua todesta. (Kohler 2008, 183–188.) 
Tässä tutkimuksessa kysymys on ihmisten kertomuksista, heidän konstruktiois-
taan menneisyydestänsä. Tällöin tutkittava asia on itse kertomus ja sen antama 
kuva tapahtuneesta eikä niinkään se, miten asiat tarkkaan ottaen tapahtuivat.  
Tietoa kuitenkin muodostuu kertomusten kautta, millaisena niissä ilmenee jokin 
historiallinen tapahtuma tai kehityskulku.

Muistitietotutkimuksen ytimessä ei ole faktojen etsiminen muistista vaan 
itse kerronta, kuten se, kenen näkökulmasta asia on totta. Muistitietoa on kerätty 
jo pitkään, mutta erilaiset tallennusvälineet 1940-luvulta alkaen ovat laajentaneet 
taltioimisen mahdollisuuksia, jolloin syntyi suullinen historia/oral history-liike. 
Tuona ajankohtana oli tärkeää taltioida ihmisten muistoja sodasta. Alun perin 
aineistona oli vain suullinen kerronta, mutta se on laajennut myös muihin lähtei-
siin. Suomessa suullinen historia tutkimuksena alkaa nousta 1980-luvulla, mutta 
muistitietoa on aiemmin Suomessa kerätty runsaasti kirjallisena eri arkistoihin. 
Britanniassa käytetään oral history -käsitettä, mutta suomalaisittain voidaan 
puhua muistitietotutkimuksesta. Itse muistitiedon tutkimusala on laaja ja suul-
linen historia on vain osa sen kirjoa. Suullisen historian tutkiminen on luonteel-
taan hermeneuttista ja konstruktivistista. Kertoja kuvaa sitä, mitä hän ajattelee 
tehneensä.  Kysymys on siitä, mihin ihmiset uskovat muistoissaan. Tyypillisesti 
muistitietotutkimusta tehdään folkloristiikassa ja etnologiassa. Muistitietotutki-
mus yltää ajallisesti noin yhden sukupolven päähän, sillä aineistoa ei enää saada 
aiemmilta sukupolvilta. Muistitietotutkimus ei etsi mahdollisia faktavirheitä tai 
vain täydennä jo olevaa historiankirjoitusta, vaan se pyrkii avaamaan uusia nä-
kökulmia. Monien päätösten taustalla on ajatuksia ja keskusteluja, joita ei kirjata 
dokumentteihin ja niitä voidaan tavoittaa muistitietoa tutkimalla. Itse kertomisen 
hetki on tilanne, jossa konstruoituu tietty näkökulma tapahtuneeseen. Jonakin 
toisena hetkenä näkökulma voi olla toinen. (Fingerroos 2010; Rossi 2013, 49–76.)

Muistelu on hyvin henkilökohtaista ja luonteeltaan ennen kaikkea oman 
kokemuksen sanoittamista. Kokemuksista kerrotaan aineistossa paljon niiden 
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tapahtuma-ajankohtaa myöhemmin, jolloin aika on saattanut ’kullata muistoja’ 
tai mielikuvissa on muutoin luotu niistä vuosien varrella suuntaan tai toiseen 
todellisuuden luonnetta muuttanut muisto. Tämä ei kuitenkaan tee aineistosta 
mitenkään vähemmän arvokasta. (Ks. Säntti, 2007; Sikes, 2000; Roos, 1996; Val-
tonen, 2004; Saarenheimo, 1997.) Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan pyritä siihen, 
että kokemuksia verrattaisiin muuhun uskonnonopetuksen historiaa koskevaan 
tutkimukseen ja ikään kuin näin tarkasteltaisiin korrespondenssitotuusteorian 
hengessä tapahtuneen ’todellista’ luonnetta eli sitä, pitävätkö muistot paikkansa 
suhteessa itse tapahtuneeseen. Ennemminkin muistelu täydentää kuvaa asias-
ta. Brunerin (1986) mukaan on olemassa narratiivista tietoa, joka ei purkaannu 
perinteisiin totuusteorioihin. Tämä tutkimus tutkii sitä, miten yksilö rakentaa 
merkitystä tapahtuneesta kertomalla työelämän vaiheista, jotka tapahtuessaan 
ovat saattaneet olla varsin atomistisia sen hetken kokemuksina. Jälkikäteen ra-
kennetaan merkityksiä. Näiden piirteiden tunnistaminen on merkityksellistä, 
mutta itse kertomusten tarkastelukohde on nimenomaan osallistujien kerrotus-
sa kokemuksessa.

Tutkijan oma positio ja esiymmärrys vaikuttaa osaltaan monien valintojen 
kautta tutkimusprosessin kulkuun. Työurani alkuvaiheessa vastavalmistuneena 
uskonnonopettajana minulle tarjosivat auliisti ohjausta ja neuvoja juuri nämä 
uransa loppupuolella olleet, 1930-luvulla syntyneet kokeneet uskonnonopetta-
jat. Tämä hiljaisen tiedon ja kokemuksen siirtäminen seuraaville sukupolville 
oli luonteva osa uskonnonopettajan professiota. Samalla periytyi yli sukupolven 
pedagogista osaamista, aineistoa ja näkemystä uskonnonopetuksesta. Tutkijana 
olen toiminut erilaisissa uskonnonopetuksen kehittämis- ja koulutustehtävissä 
yli 10 vuotta. Tätä kautta minulle on mahdollisesti myös periytynyt näkemyksiä 
opetuksesta, oppimisesta ja opettajuudesta. 

Toisaalta tässä tutkimuksessa on arkistoaineistoa ja tutkimusta asioiden his-
toriallisen kulun kokonaiskuvasta. Se luo elämähistorian tarvitsemaa ajallista ja 
tapahtumallista kontekstia. Reliabiliteetin ja validiteetin kannalta tällä on merki-
tystä, sillä niiden avulla näkee, kulkeeko kerronnan suuri linja samaan suuntaan.

perinnettä kohtaan. Validiteetti ja relibiliateetti edellyttävät hyvin pitkälle totuu-
den korrespondenssiteoriaa. Validius on sitä, vastaako tutkimus, sitä, miten asi-
at ovat todellisuudessa ja reliabiliteetti kertoo siitä, voidaanko tutkimus toistaa. 
Korrespondenttinen käsitys edellyttää jossain mielessä näkemystä, että on tutkija 
ja tutkittava ulkoinen maailma. Kysymys on subjekti-objekti-suhteesta. Tutkijan 
pitäisi kyetä nousemaan sellaiseen tarkasteluasemaan suhteessa todella olevaan, 
että hän voisi nähdä, onko korrespondenssia olevan ja teorioiden välillä. Martin 

-
nan. Nyt ei ole enää selvää, että on olemassa subjekti tai objekti. Yksinkertaistet-
tuna ei voi olla väitettä todellisuudesta ilman todellisuutta ja väittäjää, joka on 
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myös osa todellisuutta. Tutkija on itse osa olemisessaan koko prosessia. (Kakkori 
& Huttunen 2005.) Gadamerin mukaan tutkijan oma horisontti sulautuu yhteen 
tutkittavan horisontin kanssa hermeneuttisessa kehässä. Ymmärtämisen kehä 
on jatkuvaa kysymysten ja vastausten vuorovaikutusta, dialogia. (Mikkola 2009, 
Gadamer 2004.). Tässä tutkimuksessa on nähtävissä ainakin kaksi tulkinnallista 
tasoa suhteessa historiallisesti tapahtuneeseen. Kertoja kertoo omasta ammatilli-
sesta urastaan. Hänen esittämänsä historian kuvaus on hänen tulkintansa siitä. 
Tutkija tutkii tässä tapauksessa etenkin tätä hänen tulkintaansa. Tälle tulkinnalle 
luodaan ymmärrystaustaa muista aineistoista ja tutkimuksista. Näin erilaisen 
horisontit asettuvat vuorovaikutukseen.

Aineistot, joissa on elämäkerrallinen ulottuvuus, sisältävät jo sisäänraken-
nettuna kysymyksen siitä, miten edustavaa tutkimus voi olla suhteessa laajempaan 
populaatioon (Cohen & muut 2007). Tässä tutkimuksessa otos on huomattavan 
laaja suhteessa koko populaatioon 1930-luvulla syntyneiden elossa olevien uskon-
nonopettajien suhteen. Tässä mielessä se edustaa hyvin koko ryhmää. Toisaal-
ta tutkimusaineistoa ja sen tulkintaa on syytä verrata aiempaan tutkimukseen. 
Tämä tutkimus näyttää täydentävän aiempaa tutkimusta tuoden joitakin uusia 
näkökulmia, mutta se ei asetu kontradiktoriseen suhteeseen aiemman kanssa. 
Keskeinen validiteetin kysymys on, miten hyvin tutkimus tuo esille yksilön tul-
kinnan tapahtuneesta. Erityisesti neljäs tutkimusartikkeli nostaa opettajien omaa 
ääntä esille neljän esimerkkihenkilön kautta. Muissa kirjoitelma-aineistoihin pe-
rustuvissa artikkeleissa opettajien ääntä nostetaan esille kulloisenkin esiteltävän 
teeman kannalta. 

Neljän osatutkimuksen kokonaisuus on tietyssä mielessä esittämistavaltaan 
monimerkityksinen. Ensimmäinen artikkeli nojaa arkistoihin ja tutkimuksiin ko-
konaiskuvan piirtämisessä. Toinen artikkeli tarkastelee elämänurakertomuksista 
arvojännitteitä. Kolmas artikkeli nostaa uskonnollisia taustoja ja vakaumuksen 
merkitystä uralla. Nämä artikkelit ovat luonteeltaan erilaisia suhteessa neljänteen, 
joka tarkastelee tarkemmin koko uraa. Voidaan kysyä, miten hyvin toinen ja kol-
mas artikkeli tekevät oikeutta koko kertomuksille nostaessaan tarkasteluun vain 
tietyt teemat. Tutkimuksen koko rakenne tukee kuitenkin tietyn historiallisen 
ajankohdan uskonnonopettajuuden tarkastelua muisteluna ja samalla rinnalla kul-
kee se, mitä oppiaineen historiasta näiltä osin tunnetaan. Artikkeleiden teemojen 
valinta pyrkii nostamaan esille sen, mikä elämänurissa on toistuvasti keskiössä. 
Neljännen artikkelin kuva tekee enemmän oikeutta elämänhistorialliselle lähes-
tymiselle, jota tässä tapauksessa voisi kutsua myös ammatinhistorialliseksi lähes-
tymiseksi, koska raportoinnin ulkopuolelle on jätetty henkilöiden perhe-elämään 
ja muuhun yksityiseen elämään liittyvät asiat.  Näin ensimmäinen artikkeli luo 
kontekstin, toinen ja kolmas artikkeli nostavat keskeisiä erityisiä kysymyksiä ja 
neljäs artikkeli sitoo ne laajempaan urista kertomisen kaareen.
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5 TULOKSET

5.1 Opettajien kohtaamat haasteet 
uskonnonopetuksessa ja niiden ratkaiseminen

Ensimmäinen osatutkimus nosti esille uskonnonopetuksen luonnetta koskevan 
keskustelun, jossa uskonnonopetuksen sisäpiiri puolusti voimakkaasti tunnustuk-
sellista uskonnonopetusta. Nähtävissä oli ainakin kaksi keskustelun osapuolta: 
tunnustuksellisuuden puolustajat ja sen vastustajat. Toinen osatutkimus (Luodes-
lampi & Kuusisto 2017) tuo tähän keskusteluun mukaan opettajan ääntä.

5.1.1 Haasteet ja niihin vastaaminen

Tässä tutkimuksen osassa pyrittiin vastaamaan siihen, miten suomalaiset 1930-lu-
vulla syntyneet uskonnonopettajat kokivat sosiopoliittiset arvojännitteet elämän-
urakertomuksissaan. Ammatilliset haasteet näyttävät jakautuvaan kahteen pää-
teemaan: 1) uskonnonopetuksen asemaan ja 2) opetussuunnitelmien ja koulun 
kehittämiseen. Kolmantena haasteena teemoissa ovat henkilökohtaiset terveyteen 
ja elämäntilanteeseen liittyvät seikat, joita tässä tutkimuksessa ei käsitellä tar-
kemmin.

Pääasialliset haasteet uskonnonopetuksen suhteen olivat 63 vastaajan ko-
kemuksen mukaan 18:ssa kertomuksessa esille nostetut vähenevät tunnit ja 24 
kertomuksessa poliittinen paine. Suurin osa opettajista ei kuitenkaan maininnut 
erityisiä uhkia, ja nämä kaksi haastetta ovat osittain päällekkäisiä samoilla henki-
löillä. Nämä haasteita korostamattomat opettajat keskittyivät enemmän yksityisen 
työelämänsä vaiheiden tarkasteluun ja pedagogisen toiminnan ja kehittämisen 
kuvaamiseen. Laskeviin tuntimääriin ja poliittiseen paineeseen koki ratkaisuk-
si pedagogiikan kehittämisen 27 henkilöä ja vain viisi näki Uskonnonopettajien 
liiton toiminnan väyläkseen.

Opettajat käsittelivät kokemiaan jännitteitä kirjoitelmissa. Poliittista aktii-
visuutta ei kertomuksissa näy eikä juurikaan uskonnonopettajien järjestötoimin-
nassa mukana olemista. Vain viisi opettajaa mainitsee järjestön.  Tämä on siihen 
nähden merkittävää, että opettajat kuitenkin mainitsevat tuntimäärien vähene-
misen uhkana. Samoin voisi ajatella, että poliittinen paine olisi saanut opettajat 
sankoin joukoin aktivoitumaan sillä saralla. Opettajien keskeinen vastaus kerto-
musten perusteella oli pyrkimys oman ammattitaidon ja opetettavan oppiaineen 
kehittämiseen. Opettajat valmistivat oppimateriaaleja, hankkivat lisäpätevyyksiä 
muihin opetettaviin aineisiin ja täydennyskouluttautuivat.
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Uskonnonopettajien liiton aktiivisen toiminnan tuloksena perustettiin 1986 
Seurakuntaopistolle Järvenpäähän Uskonnonpedagoginen instituutti tukemaan 
täydennyskoulutusta. Rahoitusta instituutille antoi kirkko erillismäärärahoina. 
Tarkoituksena oli tukea uskonnonopetusta koulutuksen, kehittämisen ja julkai-
sujen avulla (Kristillinen Kasvatus, 1986; Laurio, 1986; Huhta, 1986.)  

Merkittävää on havaita, että kaikki puolueet kannattivat peruskoulun syn-
tyaikaan uskonnonopetuksen säilyttämistä silloisissa kansakoulun ja oppikou-
lun perinteen puitteissa. SKDL oli kriittisin ajatuksen suhteen, mutta senkin 
kannattajista kannatti 51 % entisenlaista uskonnonopetusta. Toki SKL:n piirissä 
voimakkaimmin haluttiin uskonnonopetus pois kouluista 22 % osuudella, kun 
muissa puolueissa pysyteltiin viidessä prosentissa tai sen alle. Osassa opettajien 
kertomuksista esille nouseva näkemys vasemmistosta uskonnonopetuksen vastus-
tajana ei ole tämän tuloksen valossa kovin dramaattinen nykyisestä ajasta käsin 
tarkasteltuna, mutta on varmasti puhuttanut oman aikansa opettajia ja on ollut 
silloin kokemuksena vahva. 

Edith, 31 vuotta uskonnon, psykologian ja historian opettajana toimineena, 
kuvaa poliittisen heräämisen aikaa erikoiseksi ajanjaksoksi, jossa nuorten poliit-
tisen aktivoitumisen taustalla vaikuttivat aikuiset. Hänen mukaansa takarivin 
oppilailla oli kirjoja, joissa kerrottiin, miten häiritä uskonnon oppituntia. 

Kukka kuvaa aikaa niin, että kaikissa keskusteluissa oppilaiden kanssa par-
haaksi ratkaisuksi ehdotettiin vallankumousta. Kukka koki, että keskustelun vilk-
kaus oli positiivinen asia.

Kansainvälisessä tutkimuksessa on samana aikana samantapaisia haastei-
ta, mutta poliittiset toimijat ovat erilaisia. Britanniassa Labour-puolue puolusti 
uskonnonopetusta sekulaareja virtauksia ja humanistien kritiikkiä vastaan (Fre-
athy & Parker, 2015). Suomessa opettajat puolestaan kokivat, että vasemmisto oli 
uskonnonopetusta vastaan. 

Johtopäätöksenä tutkimuksen tässä osassa ilmenee, että opettajat vastasivat 
yhteiskunnallisiin ja kouluelämän haasteisiin etenkin pedagogisin keinoin. He 
kehittivät oppiainetta ja omaa ammattitaitoaan. Pedagogiikka ei ollut vain koulu-
tason kysymys, vaan sillä tuettiin myös oppiaineen statusta. Uskonnonopetuksen 
taustalla oli erilaista vaikuttamistoimintaa ja Suomen uskonnonopettajain liitolla 
sekä evankelis-luterilaisella kirkolla oli siinä keskeinen rooli.

5.2 Henkilökohtaisen vakaumuksen ja 
professionaalisuuden suhde uskonnonopetuksessa 

Ensimmäinen (Luodeslampi 2009) ja toinen (Luodeslampi & Kuusisto 2017) osa-
tutkimus nostivat esille kysymyksen tunnustuksellisuudesta, sen puolustamisesta 
ja vakaumuksesta sekä erilaisista selviytymiskeinoista koulupolitiikan ja arvojen 
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suhteen ilmenneissä paineissa. Opettajien uskonnollista taustaa ja sen vaikutusta 
työhön avattiin kolmannessa osatutkimuksessa. Yhtenä näkökulmana oli se, mi-
ten oppilaiden suunnalta haastettiin uskonnonopettajia (Luodeslampi & Kuusisto 
2019). Teologikoulutuksen saaneista pappien uskonnollisia taustoja ja yhteyksiä 
herätysliikkeisiin on selvitetty aiemmin. Pappien kohdalla herännäisyyden pii-
ristä on lähdetty yleisimmin teologian opintoihin ja edelleenkin noin kolmannes 
papeista sanoo saaneensa vaikutteita herännäisyydestä. (ks. Niemelä & Salomäki 
2006). Kytkös herännäisyyteen näkyy todennäköisesti myös muiden teologien 
joukossa, ja tätä näkökulmaa tukee myös 30-luvulla syntyneiden uskonnonopet-
tajien aineisto.

5.2.1 Opettajien uskonnollisen taustan merkitys opetukselle

Useimmat opettajat mainitsivat heihin eniten vaikuttaneen herätysliikkeen, kiin-
topisteenään mahdollisesti lapsuudenkodin tai nuoruusiän hengellisyys. Suoma-
laisessa kontekstissa herätysliike viittaa luterilaisen kirkon piirissä vaikuttavaan, 
pietismin pohjalta syntyneeseen uskonnolliseen ryhmään. Suomalaisessa kirkolli-
suudessa on vakiintunut viisi herätysliikettä, joista kullakin on oma erityiskoros-
tuksensa. (Huotari 1981; Murtorinne 2000.) Nämä painotukset vaikuttavat osal-
taan siihen, millaisena niiden piirissä nähdään kristillisyys ja henkilökohtainen 
uskonnollisuus. Joidenkin liikkeiden näkemykset saattavat näkyä myös yksilön 
suhtautumisena työelämän eri osa-alueisiin. Tämä voisi näkyä esimerkiksi siinä, 
miten henkilö kokee työnsä uskonnollisen tehtävän suorittamisena.

Herätysliikkeistä vanhoillislestadiolaisuus näkyy erityisesti Auran kerto-
muksessa opettajanurastaan. Hän kuvaa esimerkiksi sitä, miten pani kätensä 
oppilaan harteille ja julisti Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä syntien anteek-
siantamuksen.

Huolimatta siitä, että Auran uskonnollinen katsomus vaikutti selkeästi myös 
hänen toimimiseensa opettajantyössä, Aura kokee työssään selkeästi palvelleensa 
koko koulua, vaikka se on saattanut olla haastavaa joissakin tilanteissa vakau-
muksen kannalta.

Olennaista opettajan ammatillisuuden ja henkilökohtaisen vakaumuksen 
suhteessa olevassa jännitteessä on uskonnollisen perinteen suhtautuminen evan-
keliointiin, toisin sanoen se, että osa henkilökohtaisen katsomuksen todeksi elä-
mistä on omasta uskosta kertominen toisille. Esimerkiksi niin kutsuttu Viides 
herätysliike sisältää useita erilaisia ryhmiä, jotka kaikki korostavat henkilökohtai-
sen kääntymisen ja uskossa kehittymisen ja kasvamisen lisäksi sitä, että uskosta 
on kerrottava muille. (Huotari 1981; Murtorinne 2000.) Aineiston opettajistossa 
on huomattava määrä tähän liikkeeseen sitoutuneita, mutta merkkejä käänny-
tystoiminnasta ei näy. Asialle voi esittää useita tulkintoja, mutta lienee kuitenkin 
varmaa se, että opettajauran kerronnassa sitä ei koettu tarpeelliseksi pohtia. Yksi 
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tulkinta voisi olla se, opettajat ovat vahvasti erottaneet koulutyön ja uskonnollisen 
vakaumuksensa eri elämänalueilla. Toisaalta voi olla, että asia on ilmennyt monin 
tavoin arjessa, mutta sitä ei mielletä erityisesti kerrottavaksi asiaksi. Voi olla, että 
tunnustuksellisuuskeskustelu on vaikuttanut myös tähän. Ammatillisesti opettaja 
pysyi opetussuunnitelmassa.

Reino, joka on taustaltaan pappi, kertoi saaneensa ääniä kirkon luottamus-
elimiin, koska oli tuttu koulusta. Reinon näkökulmana kirjoitelmassa on kyseisten 
luottamustoimien erillisyys suhteessa hänen ammattiuraansa. Tämän teeman 
osalta Pirkko omassa kirjoitelmassaan ajattelee asiaa toisin, sillä hän toimi 10 
vuotta opettajan työn ohella pyhäkoulusihteerinä ja sen lisäksi luottamustehtä-
vissä. Kirkolliset työt ja toimet rikastuttivat hänen mukaansa opetustyötä.

Oman näkökulmansa tähän teemaan liittyen virittää koulun ja kirkon välinen 
yhteistyö ja se, miten opettajat ovat olleet siinä mukana. Opettajien suhteet seura-
kuntaan myös tässä roolissa ovat voineet olla hyvinkin läheiset, sillä esimerkiksi 
Hertta ohjasi ja valmensi oppilaiden ilmoittautumista rippikouluun.

Per on pohtinut myöhemmin omaa suhdettaan kirkon ja koulun työhön kriit-
tisesti ja pohtii kirjoitelmassaan tätä avoimesti. Hän pohtii sitä, sekoittiko hän 
pappina olemista koulutyöhön. Akseli pohtii samaa teemaa ja tuo esiin ammatti-

-
tajan identiteetti saattaa häilyä ja tällöin identiteettiään selvittämätön opettaja 
voi helposti mennä ’kirkon’ puolelle.

Opettajien asenteet kirkkoa kohtaan ovat pääsääntöisesti myönteisiä. He 
tarkastelevat tematiikkaa aineistossa ensisijaisesti koulun ja opettajan ammatil-
lisuudesta käsin eivätkä vakaumuslähtöisesti. Osa heistä oli kirkollisesti aktiiveja, 
mutta valtaosan taustalla vaikutti myös herätysliikeyhteys. Oppilaiden aktivoidut-
tua poliittisesti opettajan omalla taustalla saattoi olla merkitystä opettajan kou-
lussa kokemaan ilmapiiriin.

Tämän artikkelin perusteella voidaan sanoa, että uskonnonopettajilla oli 
usein jokin henkilökohtainen yhteys jossakin elämänvaiheessa herätysliikkeisiin. 
Samoin hyvin monet olivat kirkollisissa luottamustehtävissä. Tyypillisimmin ura-
polkujen osalta tarkastellun ajanjakson miesopettaja oli saanut vaikutteita herän-
näisyydestä ja teologian opintojensa päätteeksi vihitty papiksi. Kuitenkin myös 
näiden opettajien ura on ohjautunut koulusta ja opettajan ammatillisuudesta käsin 
ja uskonnollinen aktiivisuus on tyypillisesti paikantunut luottamustoimien ohella 
pääosin yksityiselämän puolelle. Hyvä kysymys on, missä mielessä yksityiselämä 
ja työelämä voi olla segmentoitunutta eri osa-alueisiin ja missä määrin ne kui-
tenkin vaikuttavat toisiinsa. 

Naispuoliset vastaajat eroavat miespuolisista aineistossa pappisvihkimysky-
symyksen lisäksi myös katsomuksellisten taustojensa suhteen: niitä, joilla ei ole 
erityistä yhteyttä herätysliikkeisiin, on lukumääräisesti yhtä suuri joukko kuin 
herännäisyydestä vaikutteita saaneita. Yhtä yleistä aineistossa on myös viidennen 
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herätysliikkeen vaikutus henkilökohtaisen sidonnaisuuden kohdalla. Aineistossa 
ei näy suoranaisesti jonkin herätysliikkeen ajattelutapaa kuin poikkeustapauksis-
sa, joista vanhoillislestadiolaisen Auran kertomus on selkein esimerkki. Toisaalta 
voidaan pohtia kirjoitelma-aineiston luonnetta, jossa pyydetään tarkastelemaan 
ammatillista uraa. Sisältääkö tämä jo jonkinlaisen suodattimen sille, että tämän 
tyyppisiä aineksia ei nosteta esille. Näiden opettajien ajattelussa uskonnollisen 
elämänsä korostaminen ei kuulu samaan kertomukseen kouluasioiden kanssa.

Kallioniemi esitti 1997 uskonnonopettajalle kuusi ammattiroolin ulottuvuut-
ta: opetuksen asiantuntija, hengellisen työn tekijä, kulttuuriperinteen opettaja, 
virkamiesopettaja, teologinen asiantuntija ja kollega. (Kallioniemi 1997, 221–228).  
Tässä aineistossa hengellisen työn tekijän ulottuvuus näkyy vain yksittäisissä kir-
joituksissa, sillä vahvimpana näkyy opetuksen asiantuntijan ulottuvuus.  

5.2.2 Oppilaat opettajan vakaumuksen haastajina

Kukka kuvaa tilannetta omassa koulussaan 1970-luvun alussa näin: ”70-luvun 
alussa politiikka tuli kouluun. Toi aikamoisen mylläkän. Keskustelussa usein 
lopuksi ”vallankumous” paras ratkaisu. Toisaalta keskustelu oli vilkasta. Tosi 
hienoa! – Sen jälkeen ei kellään tuntunut olevan minkäänlaista mielipidettä. 
Vuosien päästä löysin kirjastosta Oppilaan pieni punainen kirja – siinä annet-
tiin ohjeita, miten tulee häiritä uskonnon, psykologian ja historian tunteja. Sitä 
häirintääkin oli omassa koulussani ihan ohjeiden mukaan”.

Kukan kuvaaman tilanteen taustalla oli Teiniliiton ja oppilaiden vasemmis-
toaktiivisuuden voimistuminen 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa (Kähkö-
nen 1976, 172–214). Poliittinen ideologia oli usein uskonnonopetusta ja ylipäätään 
uskontoa vastaan. Terho kuvaa 1970-luvun tilannetta vaikeana: ”Kun ajattelen 
kokemuksiani uskonnonopettajana eri vuosikymmenillä, niin ehkä 1970-luku oli 
vaikeinta. Eräs syy siihen oli, että olin silloin aloitteleva opettaja. Toisena tekijänä 
oli silloin yhteiskunnassa vallinnut uskontokritiikki. Vuosien myötä huomasin, 
että kaikilla vuosikymmenillä oli mediassa debattia siitä, tarvitaanko usk. ope-
tusta kouluissa. Kyseltiin, että voitaisiinko uskontotuntien määrää vähentää. 
Taisteltiin myös uskonnonopetuksen tunnustuksellisuudesta”. 

Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan erikseen mainitse1970-luvun alun poli-
tisoitumista – osa ehkä pitää sitä itsestään selvänä laajempana yhteiskunnalli-
sena kontekstina eikä siksi tuo sitä esiin, toisaalta voidaan ajatella, että alueel-
liset erot poliittisen ilmapiirin suhteen ovat voineet vaihdella merkittävästikin. 
Koulujen välillä on ollut alueellisia ja paikallisia eroja. Esimerkiksi Pirjo toteaa 
kirjoitelmassaan:”1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvun alkupuolella koko kou-
luelämä oli myllerryksessä. Kouludemokratiasta puhuttiin, mutta muistikuvani 
mukaan se ei tuntunut mitenkään koulumme arjessa”.
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Ilmeisesti tilanne ulottui joissakin kouluissa häirintänä konkreettisesti myös 
luokkahuoneisiin ja oppitunneille saakka. Asta kuvaa kirjoitelmassaan, miten 
saman koulun sisälläkin luokkien tilanne vaihteli taistolaisena aikana, ja miten 
tilanne vaikutti opetusmenetelmiin eri luokkien välillä:” Joukossa oli oppilaita, 
jotka olivat käyneet oikein poliittisia kursseja uskonnonopettajan työn häirit-
semiseksi. Ensimmäinen ohje oli: häiritse opettajan työtä kysymällä kaikkea 
mahdollista. Vastasin asiallisesti kaikkiin asiallisiin kysymyksiin, muista sanoin 
etteivät ne kuuluneet toimenkuvaani. Kun se ei riittävästi toiminut, he ottivat 
toisen: Käyttäydy kauniisti, hymyile opettajalle mutta älä viittaa. Opetuskes-
kustelussa vain yksi tyttö viittasi. Lopetin opetuskeskustelun heidän kanssaan 
metodina ja aloitin luennoinnin ja kirjoitin jäsentelyn taululle. Pitihän minun 
saada heidät ylioppilaiksi. Heidän kanssaan tein näin vuoden [- -]. Seuraava 
syksy oli taas tavallinen”

Ilmapiirin herkkyys ja avoimuus keskustelun käymiselle oli toisaalta näh-
tävissä myös positiivisena ilmiönä. Näihin asian positiivisena näkeviin uskon-
nonopettajiin lukeutuu vastaajista Lauri, joka kuvaa tilannetta näin: ”Lukiossa 
oli 60-luvulla muutama maolainen, jotka heiluttelivat Maon punaista kirjaa. Ne 
tunnit olivat tosi mielenkiintoisia. Keskustelu loppui joskus vasta välitunnilla”.

 Kukan aiemmin mainitsema kirja, Koululaisen pieni punainen kirja, on 
tanskasta suomennettu ja sovellettu teos, joka sisältää monenlaisia kouluelämään 
ja nuorten elämänpiiriin laajemminkin liittyviä asioita. Esimerkiksi sen liiteosa si-
sältää myös sukupuolielämään ja huumeisiin liittyviä kirjoituksia. Pääpiirteissään 
kirja käsittelee koulutyötä, oppilaita, opettajia, erityisessä omaa koulua koskevaa 
vaikuttamista korostavassa hengessä. Kirjan lähtökohtana on ajaa oppilaiden oi-
keuksia ja tarvittaessa aiheuttaa järjestelmää muuttamaan pyrkivää häiriötä. Teos 
arvostelee myös opetuksen toimintatapoja. (Andersen ym. 1970.) Kouludemokra-
tialiikehdinnän laajempi tarkastelu on jätetty artikkelin ulkopuolelle, mutta se 
näkyy opettajien kertomuksissa, joten se antaa ajan kuvaa sinänsä. 

Koulujen ylimpänä päätöksenteon väylänä oli vuosina 1973–1985 kouluneu-
vosto. Kouluneuvostoissa oli sekä oppilaita että opettajia. Neuvoston jäsenet valit-
tiin vaaleilla, joka toi poliittisen kampanjoinnin koulujen arkeen. Kouluneuvoston 
päätäntävaltaan kuuluivat esimerkiksi koulun sisäisen toiminnan ja opetuksen 
ohjaaminen. Se teki esitykset uusista oppikirjoista sekä esitti mielipiteensä koulun 
tuntijaosta ja työjärjestyksestä. Neuvostojen vallan piiriin kuului myös laatia 
koulun järjestyssäännöt sekä määrätä kurinpitorangaistukset. (Kärenlampi 1999.) 
Jarmo kuvaa asetelmaa raskaana ja viittaa puoluepoliittisiin kouluneuvostojen 
valintoihin. Hän koki hankalana, että 15-vuotiaan oli sitouduttava johonkin 
puolueeseen.

Ensimmäiset viralliset kouluneuvostovaalit käytiin helmikuussa 1973. 
Björn kertoi olleensa tyytyväinen siihen, että Teiniliiton ajama linja hävisi hä-
nen koulussaan:”1960–1970-luun vasemmistolainen vyörytys (Teiniliitto + niin 
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kuin minusta tuntui koko valtakunnan ylin johto = Kekkonen) tekivät ilmapiirin 
raskaaksi. Makealta tuntui ensimmäisten kouluneuvostovaalien tulos omassa 
lukiossa: kaikki 4 oppilaspaikkaa kokoomukselle! (En ole koskaan ollut tuon 
puolueen kannattaja mutta hyvältä tuntui kuitenkin kun Teiniliiton ajama linja 
koki ainakin meillä täyden mahalaskun)”.

Keskustelu uskonnonopetuksen asemasta on 1970-luvun myllerryksen jäl-
keen ollut jossakin muodossa jatkuvaa näiden opettajien kertomuksissa, vaikka ko-
vin kritiikki oli taittunut. Terho kertoo elämänkatsomustiedon opetuksen alkami-
sen yleisesti ottaen vähentäneen uskonnonopetukseen kohdentunutta kritiikkiä. 

Hans kuvaa kirjoitelmassaan käydyn debatin vaikutusta uraansa yhtenä syy-
nä, joka hänen kohdallaan johti ammattitaidon ja pätevyyksien laajentamiseen 
muiden opetettavien aineiden alueelle:”Uskonto ei varsinkaan 1970-luvulla naut-
tinut ns. suuren yleisön keskuudessa ja varsinkaan mediassa suurta suosiota. 
Kaikenlaisia uhkia sitä vastaan oli ilmassa. En voinut olla mitenkään varma siitä, 
että sillä hommalla voisi elättää itseni eläkkeelle saakka. Osittain tämä seikka 
kannusti laventamaan kelpoisuutta, ja niin hankin kelpoisuuden psykologiaan 
(toisaalta olin sitä opettanut alusta asti, pätevämmän opettajan puuttuessa). 

-
tani tajuamaan, etten ollut jossakin henkimaailmassa huuhaileva fakki-idiootti”.

Hansin näkökulma vaikuttaa ajankohtaiselta, jos sitä vertaa esimerkiksi tut-
kimukseen nyky-yhteiskunnassa uskonnonopettajiksi opiskelevien keskuudessa. 
Matilainen toteaa aineistonsa perusteella: ”Opiskelijoiden esseissä muodostui 
kuva uskonnonopetuksesta monia mahdollisuuksia sisältävänä laaja-alaisena 
katsomusaineena. Samaan aikaan oltiin huolissaan siitä kapeasta kuvasta, mikä 
leimaa uskonnonopetusta julkisessa keskustelussa.” (Matilainen 2016, 58.) Ma-
tilaisen havainto on kiinnostava, sillä 1930-luvulla syntyneiden työuralla, 1960- 
ja 1970-luvuilla, vaikutti aivan vastaava ilmiö. Vaikka sen taustat eivät tämän 
aineiston valossa kokonaisuudessaan olekaan paikannettavissa, on kiinnostavaa 
nähdä, että näitä nykyhetken ilmiöinä pidettyjä kysymyksiä on tosiasiallisesti 
puitu suomalaisessa yhteiskunnassa jo vuosikymmeniä aiemmin

Vasemmiston kouluaktiivisuus haastoi joissakin kouluissa uskonnonopetta-
jia, mutta varsin lyhyen aikaa. Opettajat kokivat pääsääntöisesti olevansa enem-
män koulun uskonnonopetuksen edustajia kuin tietyn katsomuksen puolestapuhu-
jia, vaikka heillä itsellään oli tavalla tai toisella tunnistettavissa oleva hengellinen 
tausta. Poliittisen keskustelun ytimessä oli – ja osaltaan on edelleen se, mikä on 
uskonnonopetuksen rooli koulussa. 

Tämän artikkelin anti koko tutkimukselle on se, että opettajilta löytyy var-
sin kattavasti herätysliikekytkentä jossakin elämänvaiheessa, mutta työ ohjautuu 
kuitenkin koulusta ja pedagogiikasta käsin. Uskonto oppiaineena on tullut haas-
tettua peruskoulun syntyaikoihin poliittisen nuorisoliikehdinnän myötä, mutta 
se on ollut opettajien kannalta varsin lyhytaikaista ja paikallista vaikkakin inten-
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siivistä. Kysymys tunnustuksellisuudesta on kuitenkin ollut keskeinen koko uran 
ajan oppiainekeskustelussa.

5.3 Uskonnonopettajien opetusura-orientaatiot 

Neljäs osatutkimus (Luodeslampi, Kuusisto & Kallioniemi 2019) käsittelee ope-
tusurien orientaatioita. Aineistosta erottuu neljä pääryhmää siinä, miten opetta-
jat kuvaavat uraansa. Tavanomainen ratkaisu narratiivisessa tutkimuksessa olisi 
koostaa näiden neljän ryhmän kautta mallikertomukset, joissa ilmenisi neutraa-
listi ne piirteet, jotka synnyttävät ryhmäjaon.  Tässä tutkimuksessa on päädytty 
ratkaisuun, joka on tutumpi muistelukerronnan ja elämähistorian tutkimisessa. 
Suomessa on esimerkiksi julkaistu paljon tutkimusta vanhojen kerättyjen aineis-
tojen pohjalta joistakin henkilöistä. Näille tutkimuksille on tyypillistä, että ne 
kohdistuvat jo edesmenneisiin henkilöihin. Tällaisen tutkimusnäkökulman etu 
on kertojan äänen autenttisuudessa. 

Opettajien opetusuraorientaatiot muodostivat neljä ryhmää: uskonnollinen 
toimija, pedagogiikan kehittäjä, kasvattaja ja oppiaineen edunajaja. Näistä kasvat-
tajan orientaatio oli ryhmänä suurin ja siihen kuului 27 kertomusta. Pedagogisen 
kehittäjän orientaation oli omaksunut 8 kertojaa. Uskonnollinen orientaatio oli 
7 opettajan kertomuksessa vahvin.  6 kertojaa kuvasi uraansa oppiaineen edun 
ajamisen kautta. 14 kertomusta oli sellaisia, joista ei voinut erottaa orientaatiota. 
Näitä olivat mm. ne, joissa oli tyydytty hyvin lyhyesti vastaamaan taustatietolo-
makkeeseen ja joihinkin apukysymyksiin. 

5.3.1 Aura – uskonnollinen toimija

Aura on yhdeksän lapsen äiti ja hoitanut lapsia kotona. Hänen aktiivinen opetta-
jauransa koulussa on kestänyt tästä syystä 16 vuotta. Hän on vaikuttanut Lapissa 
ja Keski-Suomen alueella. Uskonnollinen viitekehys hänellä on vanhoillislesta-
diolaisuus. Työura on jakautunut aikaan ennen lapsia ja lasten hoidon jälkeen. 
Yhdeksän vuoden työjakso päättyi 1967 ja seuraava alkoi kaksi vuosikymmentä 
myöhemmin 1987.

Aura kuvaa uskonnonopettajaksi päätymiselleen merkittäväksi tekijäksi 
oman kodin hengellisyyden. Hän kuvaa kodin ilmapiiriä vapauttavana: 

”Meillä oli vapaa ilmapiiri. Omatunto ilmaisi synnin synniksi, 
vaikkei siitä olisi puhuttukaan. Silloin sai mennä kertomaan, pyy-
tämään anteeksi ja vanhemmat antoivat Jeesuksen nimessä ja so-
vintoveressä kaikki synnit anteeksi – rauhaan, vapauteen ja iloon 
asti.”
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Auran kerronnassa näkyy uskonnollinen pohjavire, sekä naisen asemaan 
liittyviä kysymyksiä. Hän oli lastenhoidollisista syistä pitkään poissa työelämästä 
ja teki paluun lasten kasvaessa. Uskonnollisuus näkyy esimerkiksi raamattupiirin 
pitämisessä koululla.

Aura pohtii uskonnonopetuksen uhkakuvia ja näkee tunnustuksellisuuden 
hyvänä lähtökohtana: 

”Viihteen nostaessa päätään, arvostus vähenee, tunteja pyritään 
vähentämään muiden aineiden hyväksi, tunnustuksellisuus näh-
dään uhkana, joka opetuksen kannalta on kivijalka. Jos kirkko ero-
tetaan valtiosta, putoaako uskonnon opetus kokonaan pois?”

Aura näkee itsensä kuitenkin koko koulun opettajana ja se vei häntä myös 
epämukavuusalueelle. Aura kokee työssään selkeästi palvelleensa koko koulua:

”Penkinpainajaiset lähestyivät. Kuului, että koulun juhlasaliin jär-
jestetään silloin tanssit. Omassa koulussani ei ollut koskaan juhlia 
järjestetty. Uskovaiset nuoret eivät sinne nytkään tulisi. Mutta kun 
kaikki ovat minulle yhtä rakkaita ja olen vastuussa. Kieltää en voi. 
Olisikohan sillä jotain merkitystä, jos järjestäisin itseni sen pitkän 
pöydän ääreen, joka siellä salin sivustalla on. siihen voisi istahtaa 
joku keskustelunhaluinen vieraanikin. Niin se tulikin miltei täyteen. 
Eräs poika kirjoitti seuraavana kesänä minulle kirjeen ja kertoi is-
tuneensa siinä pöydässä ja paljon muuta”.

5.3.2 Per – kasvattaja

Per aloitti työuransa pappina 1964, jolloin hän koki jonkinlaista osaamattomuut-
ta nuorten parissa:” Emme osanneet tehdä näille nuorille juuri mitään emmekä 
solmineet yhteyksiä sosiaalityöntekijöihin tai terveydenhuoltoon, vaikka varmasti 
olisi pitänyt”. Kirkollisen uran tärkeimpänä oppina Per kertoo pelkojen häviämi-
sen: ”Vaikeita nuoria ei näyttänyt olevankaan.”

Perin ensimmäinen työpaikka opettajana pohjautui siihen, että tuttavaver-
kosto löysi hänelle sopivan juuri vapautuneen opettajapaikan. Per pohti myös 
uskonnonopetuksen asemaa 1963 Tampereen hiippakunnan vuosikirjassa olleen 
artikkelin pohjalta: ”Lehtosen artikkelin otsikko kuului: Kirkon väärät tukipuut. 
“En muista niitä kaikkia mutta ainakin verotusoikeuden ja tunnustuksellisen us-
konnonopetuksen Lehtonen mainitsi; ne olisi purettava. Ajattelin että Lehtonen 
oli oikeassa. Silloin oli päätynyt opettamaan uskontoa eli pitämään pystyssä 
yhtä kirkon vääristä tukipuista.”
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Kouluelämän muutokset erilaisten kokeilujen myötä kehittivät Perin pedago-
giikkaa. Opinto-ohjaajana Per huomasi, että puhuttiin muusta kuin kouluasioista. 
Tähän oli syntynyt valmiutta nuoruuden nuorisokahvilakokemuksista ja vapaaeh-
toistyöstä päihdeongelmaisten parissa. Perin kuvaukset sisältävät kasvatusnäkö-
kulman, hän kuunteli nuoria. Perin uralla merkittävää oli myös yhteistyö kirkon 
kanssa. Erityisesti jouluun liittyvä toiminta oli hänelle tärkeää ja onnistunutta.

Per toteaa muistelunsa lopuksi: ”Mietin myös, kuinka paljon sotkinkaan 
pappina olemista kouluhommiin ja oliko se väärin. Mutta uskallan sanoa, että 
suurta rikkautta minulle on merkinnyt opettajana oleminen”.

5.3.3 Shirley – pedagogiikan kehittäjä

Shirley oli päätynyt uskonnonopettajaksi lapsuuden ja nuoruuden kasvatuksen 
kautta. Koska pappisvirka ei ollut naisille mahdollinen, uskonnonopettajuus oli 
luonteva vaihtoehto. 1950 ylioppilaaksi päässeellä Shirleyllä ei ollut perhettä työ-
uransa aikana.

Koulujärjestelmän muutosten kannalta Shirley kokee 1970-luvun merkit-
täväksi. Hän kuvaa, miten demokraattisessa yhteiskunnassa kaikille lapsille ja 
nuorille haluttiin taata yhtäläiset mahdollisuudet koulunkäyntiin. Hän kuitenkin 
kiinnittää huomiota puolueiden toimintaan. Poliittinen keskustelu oli vilkasta ja 
kouludemokratian kautta se tuli myös kouluihin. Tämä merkitsi myös oppilaiden 
ja opettajan välisen suhteen demokratisoitumista. Tämä johti osittain opettajakes-
keisen opetustyylin murtumiseen, mikä oli uskonnonopetuksen kannalta hyvä. 
Oppilaskeskeisyys tuki uskonnonopetuksen aihepiiriä.

Koulu-uudistuksen merkittävin asia uskonnonopetuksen kannalta Shirleyn 
näkökulmasta oli opetussuunnitelmien monipuolistuminen entiseen verrattuna. 
Uusi opetustekniikka ja materiaalien lisääntyminen antoivat mahdollisuuksia 
havainnollistamiseen ja motivointiin. Ala-asteella opetussisällöt olivat edelleen 
raamatullisia ja seurakunnallisen tiedon perussisältöjä, mutta uudet oppikirjat ja 
vaihtelevat opetusmenetelmät auttoivat sisällön soveltamisessa oppilaiden tasolle 
ja jokapäiväiseen elämään. 

Monikulttuuristumista Shirley kuvaa tärkeäksi koulunuudistuksen piirteeksi:

”Peruskoulun yläasteelle lisättiin vieraiden uskontojen käsittelyä, 
mikä oli tärkeää vieraista kulttuureista tulleiden oppilastovereiden 
perinteiden, arvojen ja ajatustapojen ymmärtämiseksi. Suoma-
laisen yhteiskunnan vähittäinen kehittyminen monikulttuuriseksi 
edellytti kouluta asennekasvatusta erilaisuuden hyväksymisen ja 
toisten ihmisten kunnioittamisen toteutumiseksi.”
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Tuntimäärien vähenemisen Shirley koki ongelmana siksi, että se heikensi 
opettajien mahdollisuutta tutustua oppilaisiin. Tämän oppilastuntemuksen heik-
kenemisen myötä myös opetuksen tehokkuus heikkeni.

Lukion 1980-luvun muutosta Shirley kuvaa positiivisena, koska se tarjosi 
hänen mukaansa opetusaineksen soveltamisen mahdollisuuden oppilaiden tar-
peita vastaavaksi. 

Shirleyn uralla merkittävää on ollut jatkuva uuden oppiminen ja järjestäy-
tynyt täydennyskouluttautuminen. Hän kokee olleensa kutsumustehtävässä. 

Hän myös toteaa omasta urastaan oppimiseen liittyen: ”Viisautta ja tietoa 
olen itse hankkinut toteuttamalla elinikäisen oppimisen ideologiaa. Pysyäkseen 
opettajana uusien haasteiden edessä ajan tasalla on jatkuvasti päivitettävä oman 
opetusalan ja pedagogiikan lisääntyvää ja muuttuvaa tiedon kenttää.”

5.3.4 Hans – oppiaineen edunajaja

Hans päätyi uskonnonopettajaksi vastoin suunnitelmaa, joka hänellä oli ollut 
opintojen alkuvaiheessa. Hänen tarkoituksenaan oli päätyä seurakuntapapiksi. 
Hans päätyi uskonnon lääninkouluttajaksi. Tätä pestiä hän hoiti oman työnsä 
ohella pari vuosikymmentä. Samaan aikaan hän oli aktiivinen uskonnonopet-
tajien järjestössä, Suomen uskonnonopettajien liitossa. Kaiken tämän keskellä 
valmistuivat myös tohtoriopinnot.

Keskeinen osa Hansin uraa on järjestötoiminta uskonnonopettajien ainejär-
jestössä. Vaikuttamistoiminnan lisäksi opettajajärjestössä oli keskeistä uskonnon-
opettajien perus- ja täydennyskoulutus. Opettajat halusivat etenkin täydennyskou-
lutuksen vakiintumista, jota Hans kuvaa näin: ”Mielissä välkkyi lähinnä kirkon 
voimin tai tuella aikaansaatava koulutuskeskus, mallinaan Saksan Evankeliset 
Akatemiat. Kävimme Saksassa sellaiseen oikein tutustumassa. Reijo Heinonen 
oli erityisen tarmokas tässä asiassa. Monien vaiheiden kautta saatiin sitten Seu-
rakuntaopiston yhteyteen perustetuksi UPI.”

Vähitellen Hans pääsi mukaan opetussuunnitelmien laatimiseen. Hans oli 
mukana myös lukuisissa oppimateriaalihankkeissa. 

Hans kokoaa käsitystään urastaan näin: ”Uskonto ei varsinkaan 1970-lu-
vulla nauttinut ns. suuren yleisön keskuudessa ja varsinkaan mediassa suurta 
suosiota. Kaikenlaisia uhkia sitä vastaan oli ilmassa. En voinut olla mitenkään 
varma siitä, että sillä hommalla voisi elättää itseni eläkkeelle saakka. Osittain 
tämäkin seikka kannusti laventamaan kelpoisuutta ja niin hankin kelpoisuuden 
psykologiaan…”
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5.3.5 Yhteenveto orientaatioista

Auran, Perin, Shirleyn ja Hansin tie teologian opinnoista uskonnonopettajaksi 
eroaa sikäli sukupuolittuneesti, että miehet aloittivat ensin pappeina. Perin kir-
kollinen ura ajautui kriisiin työyhteisön jännitteiden takia. Koulu toimi hänelle 
ulospääsynä vaikeasta tilanteesta. Tässä suhteessa henkilökohtaisilla verkostoilla 
oli suuri merkitys. Hans päätyi myös papista opettajaksi, mutta hänellä kysymys 
oli enemmänkin työuran aukeamisesta siihen suuntaan. Molemmat papit joutui-
vat uuden uran äärellä auskultoimaan pätevyyden. Toinen heistä on aktiivinen 
järjestötoiminnassa ja toinen edustaa selkeämmin näkökulmaa, jossa risteytyvät 
yksilön kasvu ja yhteiskunnallinen näkemys. Tyypillinen miesopettajan hengelli-
nen tausta on laajassa aineistossa herännäisyydessä, jota toinen heistä edustaa. 

Naisten kohdalla auskultointi tapahtui heti perusopintojen myötä. Heillä ura 
suuntautui koulutyöhön perusopintojen kuluessa. Asiaan luonnollisesti vaikutti 
myös se, että naispappeus ei ollut tuolloin mahdollista. (Lehtiö 2004.)

Kaksi naisteologia päätyi uralle eri lähtökohdista. Toisella heistä ajattelun 
taustana on vahvasti herätysliike, kun taas toinen heistä on ollut herätysliikkeisiin 
sitoutumattoman kristillisen kasvatuksen vaikutuspiirissä. Heidän uransa muo-
dostuvat erilaisiksi jo uskonnollisen näkemyksen pohjalta. Toinen heistä keskittyy 
pedagogiikan ja oppiaineen kehittämiseen koululähtöisesti. Toinen kokee olevansa 
selkeämmin uskonnollisessa työssä. Aiempi tutkimus on osoittanut, että tällaisia 
julistuksellisia uskonnonopettajia on tuona ajanjaksona ollut suhteellisen vähän 
(Luodeslampi & Kuusisto 2017; Kallioniemi 1997.) Siksi on tärkeä tarkastella tätä 
näkökulmaa tarkemmin. 

Auran työurasta kertominen sisältää runsaasti uskoon ja uskonnollisuuteen 
viittaavaa ainesta. Opettajan uraan on sisältynyt eräänlainen ajatus oppilaista 
uskon etsijöinä. Per on myös kamppaillut uskonnollisen kysymyksen kanssa lä-
hinnä papin uran ja opettajan uran välillä. Hänen näkökulmansa oppilaisiin on 
kerronnassa selkeästi oppilaiden elämänpiiristä nouseva. Kulloinenkin yhteis-
kunnallinen tilanne on vaikuttanut siihen, mistä oppilaiden kanssa keskusteltu. 
Hänen kerronnassaan oppilaiden auttaminen suurien kysymysten käsittelyssä 
on keskeistä.  

Shirley ja Hans pohtivat eniten uskonnonopettajan ammatillista puolta. Shir-
ley suuntautuu pedagogiikan kehittämiseen ja Hans sen ohella järjestötyöhön. 
Heillä uskonnollinen viitekehys näkyy lähinnä taustalla omana henkilökohtaisena 
lähtökohtana ja tulee esille työssä oppiaineen luonteen ymmärtämisessä. Heidän 
työuransa aikana luterilaisen uskonnonopettajan oli oltava kirkon jäsen tai hänel-
lä oli oltava lupa muussa tapauksessa tuomiokapitulilta uskonnonopettamiseen.

Uskonnonopetus oli heidän työuransa aikana tunnustuksellista (Kallionie-
mi 2005; Poulter 2011 & 2013; Pyysiäinen 2008.) Tunnustuksellisuus on uskon-
nonopetuksen piirissä ymmärretty useammalla eri tavalla. Aikalaiskuvauksissa 
tunnustuksellisuudelle annetaan erilaisia merkityksiä. Kähkösen (1976) mukaan 
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tunnustuksellisuus oli eräs uskonnonopetusta vastaan käytetty ase. Hänen mu-
kaansa juridisessa mielessä tuolloin tulkittiin, että tunnustuksellinen uskonnon-
opetus oli tapa toteuttaa sekä enemmistön että vähemmistön uskonnonvapautta. 
Luterilainen uskonnonopetus oli kunnan ja valtion viranomaisten johdettavana 
ja tarkasteltavana, joten ne säätelivät opetusta tehden siitä koulun asian. Teolo-
ginen tulkinta nojasi ajatukseen, että opetus tarjoaa valmiuksia oman uskonnol-
lisuuden kehittymiselle. Osa tätä valmiuden antamista on opiskeltavan aineen 
sisältö. Näkökulma laajeni kuitenkin sellaiseksi, että myös muiden uskontojen 
opiskelu kuului asiaan sivistyksen kannalta. Pedagogisesta näkökulmasta tun-
nustuksellisuus liittyy kotien taustaan. Opetuksessa lähdetään liikkeelle siitä, 
mikä on kotien kasvatuksen ja tradition kautta tuttua. Luterilainen opetus laajeni 
kuitenkin koulun uudistumisen myötä yleiskristilliseen suuntaan. (Kähkönen 
1976; ks Luodeslampi 2009.)

Pyysiäisen (1982) mukaan peruskoulun myötä tunnustuksellisuudesta va-
kiintui käsitys, jossa uskonnonopetuksen tehtävää ei enää samaisteta minkään 
kirkkokunnan tai uskontokunnan kasvatukselliseen tehtävään. Hän problematisoi 
jakoa juridiseen, teologiseen ja pedagogiseen tunnustuksellisuuteen. Etenkin teo-
logisen ja pedagogisen tunnustuksellisuuden raja oli häilyvä. Toisaalta aiemmissa 
tulkinnoissa on esiintynyt myös neljäs tunnustuksellisuuden vaihtoehto: sosiaa-
linen. Sosiaalinen tunnustuksellisuus on lähinnä perustelua yhteiskunnallisilla 
syillä. Pyysiäinen esittää, että uskonnonopetus olisi periaatteessa jäsennettävissä 
kolmeen näkökulmaan suhteessa tunnustuksellisuuteen.  Opetuksen tarkoitus 
voisi olla yhteydessä uskonelämään niin, että se johtaisi uskontokunnan jäsenyyttä 
tukeviin näkemyksiin. Toisaalta se voisi tarjota edellytyksiä uskonnollisen elämän 
pohjaksi. Nämä opiskeltavat asiat olisivat hyvin ennalta määriteltyjä. Kolmannek-
si opetus voisi johtaa siihen, että oppilaat kykenisivät puolueettomasti tarkaste-
lemaan erilaisia uskonnollisia ja muita katsomuksia. (Pyysiäinen 1982; 74–78.)

Kähkösen (1976) ja Pyysiäisen (1982) näkemykset kuvaavat aikalaiskeskus-
telua, jonka keskellä nämä neljä opettajaa ovat tehneet työtään. Kun heidän ku-
vaustaan tarkastelee tunnustuksellisuuden silloisten tulkintojen valossa, havaitsee 
painotuseroja. Aura on selkeästi ymmärtänyt tunnustuksellisuuden Pyysiäisen 
esittämistä uskonnonopetuksen mahdollisuuksista ensimmäisellä tavalla. Ope-
tuksen tarkoitus on johtaa uskonnolliseen yhteisöön. Per pyrkii selkeästi kes-
kustelemaan ja olemaan monipuolisessa kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa 
oppilaiden kanssa. Hänen lähtökohtansa on eväiden tarjoaminen oman maail-
mankatsomuksen muodostamiseen ja toisaalta erilaisten uskonnollisten ja muiden 
katsomuksien puolueeton tarkastelu.  Shirleyn ja Hansin lähtökohtana vaikuttaa 
olevan eväiden tarjoaminen oppilaan oman katsomuksellisen ajattelun rakenta-
miseen.

Politiikan vaikutus koulun elämään näkyy selkeästi Perin, Hansin ja Shirleyn 
kertomuksissa. Etenkin Per nostaa sen esille yhdeksi teemaksi, jota on käsitelty 
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oppilaiden kanssa. Hansin ja Shirleyn näkökulma on enemmän koulun kehittä-
misen ja siihen vaikuttamisen näkökulma. Aura ei painota poliittista näkökulmaa 
juuri lainkaan.

Suhde täydennyskouluttautumiseen ja lisäkoulutukseen on Perillä, Shirleyllä 
ja Hansilla positiivinen. Heistä Shirley mainitsee noudattaneensa elinikäisen op-

Per kuvaa sitä, miten opettajan työ vaatii jatkuvaa oppimista. Aura sen sijaan ei 
koe saaneensa koulutuspäivistä antia työlleen.

Säntti (2007) tarkasteli opettajien elämäkerta-aineistoja ja havaitsi aiem-
man tutkimuksen valossa opettajilla yleisesti toistuvan tiettyjä malleja. Useat 
opettajat kirjoittavat kutsumuksesta, joka usein kytkeytyy myös uskonnollisuu-
teen. Samoin opettajilla korostuu kehittämistendenssi. Kehittämisorientoituneis-
sa kirjoituksissa näkyy usein ajatus uhrautumisesta työn vuoksi. Kolmanneksi 
ryhmäksi muodostuivat opettajat, jotka kertoivat jonkin elämäntapahtuman yh-
teydessä uudistumisesta. Säntin aineistossa neljäs ryhmä olivat opettajat, jotka 
kokivat jonkinlaista syrjintää. Syrjinnän syy saattoi olla esimerkiksi opetettava 
aine. Viidennen ryhmän muodostavat ne, jotka ovat ajautuneet opettajiksi. (Säntti 
2007; 378–396) 

Säntin esittämä jaottelu vaikuttaa selitysvoimaiselta myös näiden uskon-
nonopettajien kohdalla ainakin joidenkin piirteiden osalta. Kehittämisorientaatio 
löytyy kolmelta heistä selkeästi. Elämäntapahtuman synnyttämä muutos nousee 
esille Perin kertomuksessa. Kutsumus nousee esille Shirleyn ja Auran kertomuk-
sissa, mutta niissä sisältö eroaa toisistaan. Eräässä mielessä opettajiksi ovat aja-
tuneet sekä Per että Hans. Itse syrjintää ei esiinny kertomuksissa, mutta Aura, 
Hans ja Shirley kuvaavat oppiaineeseen kohdistuvaa painetta.

Suhteessa tunnustuksellisuuteen Aura edusti vahvimmin uskonyhteisöön 
ohjaavaa mallia. Per edusti näkökulmaa, jossa oppilaan oman kasvun tueksi an-
nettiin erilaisia valmiuksia, jotka eivät sinänsä rajoittuneet uskonnolliseen ai-
nekseen. Shirley ja Hans tulkitsivat tunnustuksellisuutta siten, että koulu antoi 
eväitä oppilaan oman maailmankatsomuksen rakentamiseen uskonnon oppiai-
nesisällön kautta.  

Suhteessa omaan henkilökohtaiseen uskonnollisuuteen Aura pitäytyy oman 
herätysliikkeensä traditiossa. Per käy läpi uskonnonopettajana myös omaa kir-
kollisen työuran aikana muodostunutta historiaansa. Kysymys kiteytyy siihen 
pohdintaan, oliko hän sittenkin myös joskus liikaa pappi opettajana toimiessaan. 
Hänen toiminnassaan näkyvät koulujumalanpalvelukset ja toive siitä, että op-
pilaat nähdään seurakuntana. Shirley ja Hans edustavat selkeästi pedagogista 
koulunäkökulmaa. Heille teologinen tai kirkollinen pohdinta ei ole keskeistä kerto-
musainesta työurasta kerrottaessa. Hans liikkuu politiikan näyttämöllä ja Shirley 
vahvasti pedagogisessa pohdinnassa.
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Suhde yhteiskunnalliseen keskusteluun näyttäytyy näille neljälle opettajalle 
erilaisena. Per kokee selvimmin poliittisen keskustelun hedelmälliseksi myös op-
pitunneilla. Hän epäröi aluksi, onko uskonnonopetuksen kirkollinen kytkös hyvä. 
Auralla poliittinen suunta muodostaa pikemminkin uhkan uskonnonopetukselle. 
Samoin Hans on järjestötyössä ollut uskonnonopetuksen puolustusasemissa. Shir-
ley lähestyy uskonnonopetuksen yhteiskunnallista asemaa pedagogisessa valossa. 
Koulujärjestelmän muutokset ovat hänelle tuoneet haasteita ja mahdollisuuksia 
pedagogisessa mielessä.

Uskonnonopetusta leimaa näillä opettajilla haastettuna oleminen. Haasteen 
on tuottanut heille koulun kehitys ja yhteiskunnallinen murros. Per on heistä sel-
keimmin opettaja, joka ei tarkastele uhkakuvia. Hänelle merkittäviä asioita ovat 
oppituntien ja kouluelämän tapahtumat. 

Näitä neljää uskonnonopettajaa näyttää yhdistävän ajatus siitä, että oppiai-
netta täytyy perustella jotenkin. On olemassa jokin haaste tai paine, joka kohdis-
tuu oppiaineeseen ja sitä on vastustettava. Tapa, jolla tähän uhkaan vastataan, 
vaihtelee opettajilla.

Nämä neljä uskonnonopettajan kertomusta tuovat esille heidän persoonal-
lista ääntään ja täydentävät näin käsitystä uskonnonopetuksen eräästä historialli-
sesta vaiheesta; peruskoulun synnystä ja vakiintumisesta sekä lukion muutoksesta 
heidän uransa aikana. Persoonalliset lähestymistavat uraan kuvaavat sitä, miten 
opettajuus on sidoksissa persoonaan ja kontekstiin, jossa toiminta tapahtuu.  Heitä 
kaikkia yhdistää käsitys siitä, että uskonto koulun oppiaineena on ollut jotakin 
erityistä ja opettajana toimiminen on antanut heidän elämänhistorialleen mer-
kittävän ammatillisen sisällön. 
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6 POHDINTA

6.1 Johtopäätökset tutkimuksen tuloksista ja niiden 
merkitys tutkimukselle ja käytännölle

Neljän osatutkimuksen kautta piirtyy kuva uskonnonopettajana olemisesta pe-
ruskoulun syntyvaiheissa. Opettajien kertomuksissa korostuvat hieman erilaiset 
painotukset kuin arkistolähteissä ja aiemmassa tutkimuksessa.  Arkistojen valos-
sa uskonnonopettajuus olisi kamppailua tuntimääristä ja oppiaineen asemasta. 
Opettajien kertomuksissa nämäkin piirteet näkyvät, mutta laajasti tarkasteltuna 
tutkimusjoukon opettajat vastasivat haasteisin kehittämällä pedagogiikkaa ja 
koulutyötään. Koulu oli se maailma, jossa ensisijaisesti toimittiin.

Tämän tutkimuksen tulokset kerronta-aineiston tutkimuskysymyksiin on 
kuvattu oheisessa taulukossa 4 tiivistetysti.

Taulukko 4. II-IV osatutkimusten tulosten tiivistelmä.

Tutkimuskysymys Päätulos

Osatutkimus II: 
Millaisia haasteita uskonnon-
opettajat kohtasivat työssään 
ja miten he ratkaisivat ne

Opettajat, jotka mainitsevat haasteita, nostavat esille 
vähenevät tunnit ja poliittisen paineen. Opettajat 
ratkaisivat haasteet pääsääntöisesti pedagogisen 
kehittämisen kautta. 

Osatutkimus III: 
Miten henkilökohtaisen 
vakaumuksen ja professio-
naalisuuden suhde tuli esille 
opettajien urakertomuksissa

Tutkimukseen osallistuneilta uskonnonopettajilta
löytyy usein herätysliikekytkentä jossakin
elämänvaiheessa. Työ ohjautuu koulusta ja 
pedagogiikasta käsin eikä esimerkiksi uskonnollisen
näkemyksen pohjalta. Oppiaineen vakaumuskytkös
on haastettu peruskoulun syntyaikoihin poliittisen
nuorisoliikehdinnän myötä. Tilanne on ollut 
opettajien kannalta lyhytaikaista ja paikallista.
Tunnustuksellisuuden problematiikka on kuitenkin ollut 
keskeinen koko uran ajan oppiainekeskustelussa

Osatutkimus IV: 
Millaisia ovat 1930-luvulla 
syntyneiden uskonnonopetta-
jien opetusura-orientaatiot

Opettajien kertomuksen jakaantuvat neljään 
pääryhmään: uskonnollisiin toimijoihin, pedagogiikan 
kehittäjiin, kasvattajiin ja oppiaineen edun ajajiin. 



78

Pohdinta

Tämän tutkimuksen valossa on ilmeistä, että uskonnonopettajana oleminen 
peruskoulun syntyvaiheessa ja kehittyessä oli opettajien oman kokemuksen mu-
kaan jotakin erityistä. Opettajat ovat kokeneet, että oppiainetta on ollut jatkuvasti 
perusteltava ja puolustettava. Tämä kokemus on ollut monella tavoin eteenpäin 
vievä voima. Kokemus sinänsä on vahva ja tosi riippumatta siitä, ovatko koetut 
uhat olleet yhtä vahvoja tai todellisia yhteiskunnallisella tasolla kuin, miltä se on 
tuntunut. Kerronnassa nousee esille poliittinen paine vasemmiston suunnalta 
uskonnonopetusta kohtaan. Oletettavasti opettajajoukossa on ollut myös vasem-
miston kannattajia, mutta he eivät mainitse siitä yhtä opettajaa lukuun ottamatta. 
Huomionarvoista, että suurin osa opettajista ei keskity haasteisiin vaan kuvaavat 
ennemminkin pedagogista toimintaa. 

Puolueiden kannattajien näkemykset uskonnonopetuksesta problematisoi-
vat asiaa. Suurin osa puolueiden kannattajista tukee kansakoulun tapaisen us-
konnonopetuksen jatkumista. Uskonnonopetuksen ympärillä on tehty kuitenkin 
näyttäviä keskustelun avauksia, kuten lehdissä julkaistu merkittävien henkilöiden 
nimilista, joka vaatii uskonnonopetuksen suhteen suuria muutoksia. Opettajille 
on muodostunut näkemys, joka ilmenee muistelussa niin, että kysymys oli ni-
menomaan suuresta paineesta.

Toinen kokemuksellisesti vahva poliittisen paineen ilmentymä oli koulude-
mokratialiikkeen myötä vahvistunut teinikuntien uskonnonopetuksen kritiikki. 
Tämän opettajat asemoivat muistelussaan kuitenkin lyhytaikaiseksi ilmiöksi. Kou-
lujärjestelmän muutos oli myös ammatillinen uhka, sillä se vaikutti uskonnonope-
tuksen tuntimääriin ja opettajien tuntimääriin. Pelkona oli, että opettajat eivät 
enää työllistyisi. Monet opettajat alkoivatkin hankkia eri aineiden lisäpätevyyksiä 
kompensoidakseen väheneviä työmahdollisuuksia.

Painetta ilmenee myös sen suhteen, miten opettajan oma uskonnollinen nä-
kemys ja koulumaailma kohtaavat. Kerronnassaan opettajat lähestyvät asioita 
pääsääntöisesti opettajan ammatin kautta. Itse uskonnon harjoittamisestaan he 
kertovat varsin vähän. Vaikuttaa ilmeiseltä, että rajapinta uskonnon harjoitta-
misen ja koulun opettajuuden välillä on jo tiedostettu peruskoulun syntyessä. 
Ainakin tämä ilmenee muistelun tasolla ja toki siihen on voinut vaikuttaa myös 
myöhempi keskustelu. Toisaalta aikalaiskeskustelua tunnustuksellisuudesta on 
käyty varsin paljon.

Aikakauden uskonnonopettajuuteen liittyy myös selkeästi uskonnon katso-
musmaailmasta nouseva sukupuolittava piirre. Naispappeus tuli mahdolliseksi 
vasta näiden teologitaustaisten opettajien uran loppupuolella. Varsinaisia muita 
teologin työtehtäviä naisille kuin uskonnonopettajuus tai seurakuntien lehtorien 
tehtävät on ollut tarjolla varsin vähän. Miesopettajat olivat pääsääntöisesti olleet 
ensin pappeja ja aloittaneet opettajan työt myöhemmin. Käytännössä opettajan 
ura oli ainoita teologille tarjoutuneita ammatteja, jossa sukupuolinen tasa-arvo 
oli mahdollinen oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen. Aineistossa muistelua sii-
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tä, että naisten opintoja jarrutettiin joidenkin henkilöiden taholta tiedekunnassa 
niin, että heidän oli vaikea saada vakinaisia virkoja. Tämä on ollut ilman muuta 
naisiin kohdistuvaa syrjintää.

Työelämään liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa on vakiintunut resilienssin 
käsite, jolla tarkoitetaan henkilön tai organisaation kykyä suoriutua stressaavis-
ta ja muuttuvista tilanteista sekä palautumiskykyä negatiivisista kokemuksista. 
(Saari 2016.) Uskonnonopettajien kertomuksista nousee väistämättä esiin resi-
lienssiin liittyviä asioita. Heidän urallaan on ollut kertomusten mukaan paineita 
oppiaineen asemaan ja luonteeseen liittyen. Resilienssiä on tarvittu siihen, että 
ylipäätään on jaksettu vaativassa koulutyössä. Opettajan resilienssi on ollut sitä, 
että toimintatapoja on kyetty muuttamaan ja kehittämään toimintaa joustavasti. 
Resilienssi-käsitteen tausta on psykologiassa, jossa sillä viitataan yksilön selviämi-
seen jostakin traumaattisesta kokemuksesta. Traumaattisessa mielessä resilenssiä 
ei ollut erotettavissa aineistossa, sillä lopulta kerrottu oli yhteydessä koulutyön 
arkeen ja koulutuspolitiikkaan. Opettajien resilientit toimintatavat näkyivät osa-
tutkimuksissa. Keskeinen osa tätä oli pedagogisen toiminnan vahvistaminen ja 
kouluttautuminen. Uskonnonopettajien liiton tapahtumilla ja Uskonnonpedago-
gisen instituutin perustamisella voi nähdä yhteyden tähän resilienssiä tukevaan 
toimintatapaan. Nämä toimintatavat ovat olleet hyvin tunnistettuja ja resilienttien 
toimintatapojen voidaan katsoa tukevan inhimillistä työelämää ja työhyvinvoin-
tia. Opettajan resilienssin vahvistumiseen liittyy olennaisesti työn merkityksen 
näkeminen (Kasvio 2015; Kira & muut 2010, Tirri & Ubani 2013, Tirri, Moran 
& muut 2016). Toisaalta resilienssiä ovat ylläpitäneet myös oppilaat ja kollegat.

Kun peruskoulu teki tuloaan, uskonnonopetuksen etua ajaneet tahot pitivät 
kiinni tunnustuksellisuudesta. Se oli itsessään tälle joukolle niin arvokasta, että 
siitä pidettiin kiinni, vaikka vaihtoehtoisia malleja oli jo olemassa. Tunnustuksel-
lisuuden käsite osoittautui moniulotteiseksi ja sen tulkinta sisälsi ainakin neljä 
näkökulmaa: pedagogisen, juridisen, sosiaalisen ja teologisen. Uskonnonopetta-
jien peruskoulun syntyajan julkaisuista ei löydy tunnustuksetonta uskonnonope-
tusta puoltavaa vahvaa argumentaatiota. Myöskään muisteluaineistossa sitä ei ole. 
Voidaan siis sanoa, että tunnustuksellisuus on ollut yksi arvo, jota peruskoulun 
synnyssä on puolustettu. 

Tässä tutkimuksessa ei ilmene, minkä verran käsitys tunnustuksellisuudesta 
muuttui peruskoulun ensivuosikymmenillä. Moninäkökulmaisuus ja jotkut aika-
laisviittaukset herättävät kysymyksen siitä, miten ongelmaton tai ongelmallinen 
valittu linja oli historiallisessa mielessä ja johtiko sen problematiikka oman uskon-
non opetuksen mallin syntyyn. Tämä jää myöhempien tutkimusten selvitettäväksi, 
mutta varsin paljon peruskoulun syntyvaiheen uskonnonopetuskeskusteluissa 
on samoja piirteitä kuin oman uskonnon opetuksen mallin ympärillä käytävässä 
keskustelussa, joka herättää kysymyksen, säilyivätkö tunnustuksellisuuden 
mahdolliset ongelmat myös 2000-luvun uudistuksissa.
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Opettajien urakertomuksia koskevissa tutkimuksissa korostuu usein kut-
sumuksellisuus (ks. esim. Hovila 2004). Kansakoulun kehittyessä 1800-luvun 
lopulla Cygnaeus ajoi linjaa, jossa opettajan työ ymmärretään kutsumuksena 
(Kuikka 2010). Näin voidaan ajatella, että opettajan ammatillinen kutsumus on 
tunnustettu ja arvostettu suomalaisessa koulumaailmassa jo pitkään. Uskonnon-
opettajien kohdalla kutsumuskysymys voi olla varsin moniulotteinen. Heidän 
tiensä opettajan ammattiin on kulkenut teologisten opintojen kautta, joihin voi 
arvella liittyvän uskonnollista kutsumusta. Tätä seikkaa opettajat eivät kerto-
muksissaan korostaneet. Pappeja tutkittaessa näkyy, että he ovat pääsääntöisesti 
kutsumustyössä, jonka kokevat juuri heille tarkoitetuksi (Niemelä 2014; Pruuki 
2013). Ovatko nämä opettajat kutsumustyössä sekä opettajuuden näkökulmasta 
että hengellisessä mielessä? Jälkimmäiseen ei löydy suoraa vastausta, sillä ker-
ronta liikkuu pääosin koulumaailmassa. Selkeimmin hengellisen kutsumuksen voi 
nähdä niissä kertomuksissa, jotka rakentuvat uskonnollisen toiminnan varaan, 
Näitä on kuitenkin hyvin selkeä vähemmistö. Opettajan kutsumus on selkeämmin 
nähtävissä kertomuksissa. 

Toisessa osatutkimuksessa ilmeni, että enemmistö 1960- ja 1970-lukujen 
uskonnonopettajista oli naisia, joista hieman yli puolet kertoi olleensa aktiivisia 
seurakuntaelämässä. Miesten urapoluissa oli tyypillistä, se että uran alkuvaiheessa 
oli saatu pappisvihkimys. Työelämäkuvauksissa uskonnollisen taustan vaikutus 
ei aineistossa korostu, sillä koulutyö rakennettiin yhteiskunnallisen opetuksen 
tavoitteille. Tämä on kiinnostavaa opettajan ammatillisuuden ja ammatillisen 

-
sen positiota on pohdittu useissa kirjoitelmissa, joista osassa tämä on selkeästi 
erotettu ammatillisuudesta, toisissa katsomus taas näkyy myös ammatillisessa 
toiminnassa. Kiinnostavaa on myös kriittinen retrospektiivinen pohdinta siitä, 
oliko oma aikanaan tehty rajanveto ’oikea’ — olisiko eron pitänyt olla selkeämpi 
ja oman katsomuksen paikantua vieläkin enemmän ainoastaan yksityiselämän 
puolelle? Tämä on erittäin kiinnostava kysymys myös nykyään, sillä katsomukset 
näkyvät yhteiskunnassa   aiempaa enemmän.  Koulujen arjessa katsomukset nä-
kyvät, esimerkiksi pienryhmäisen uskonnonopetuksen järjestelyjen tai uskontoon 
perustuvien ruokavalioiden ja muiden käytäntöjen tasolla. Kun katsotaan tilannet-
ta tarkemmin, ’vähemmistön’ positiossa on itse asiassa usein tunnustuksellisuus 
sinänsä, siis uskonnollinen katsomus, kun yhteiskunnallinen hegemonia perustuu 
sekulaariin kristillispohjaiseen traditioon (Poulter ym 2016; Riitaoja ym. 2010). 
Näin ollen uskontojen ja katsomusten paikka koulussa on toisaalta vakiintunut, 
kun puhutaan esimerkiksi islamista, toisaalta ’siivottu pois’, kun tarkastelun koh-
teena on perinteinen institutionaalinen kristillisyys, johon näiden artikkeleiden 
kirjoittajat viittaavat.

Uskonnonopetus on ollut Suomessa ainakin kansainvälisesti tarkasteltuna 
varsin pitkään tunnustuksellista (Valk 2002, 136 – 140.) Tämän opettajajoukon 
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uran aikana ymmärrys siitä, mitä tunnustuksellisuudella ymmärretään, on ollut 
kuitenkin prosessissa kohti väljempää tulkintaa, jossa sen sisältö ei ole enää ollut 
vahvasti uskonnollinen vaan enemmänkin pedagoginen oppiaineen sisällön valin-
nan mielessä. Uran alkuvaiheessa tällä uskonnollisella ulottuvuudella ja tradition 
siirrolla on kuitenkin ollut vaikutusta myös virallisella tasolla (Pyysiäinen 1982, 
Valk 2002, 138 - 140, Poulter 2011.) Tunnustuksellisuuden näkemyksen muutos 
saattaa vaikuttaa kertomuksissa. Joskus aiemmin uskonnollinen ulottuvuus olisi 
saattanut korostua enemmän. Uskonnonopetuksen voimakkain poliittinen haas-
taminen oli vaihtelevaa ja paikallista sekä suhteellisen lyhytaikaista. Itse kysymys 
siitä, mikä on oppiaineen luonne suhteessa uskonnon tunnustukselliseen luontee-
seen, jäi kuitenkin elämään aina 2000-luvulle saakka. Sinänsä mielenkiintoinen 
sivujuonne on, että monet peruskoulun syntyajan poliittisesti aktiiveista nuoris-
ta olivat myöhemmin vaikutusvaltaisia poliitikkoja, jolloin myös uskonnonope-
tuskeskustelulla oli jatkumoa aiemmasta. Uskonnonopettajien oman hengellisen 
taustan ja katsomuksen jännite ilmenee kertomuksissa viittauksenomaisesti juuri 
poliittisen keskustelun kerronnassa. Muutoin kerronta pysyttelee lähinnä koulun 
opetussuunnitelman pohjalta nousevissa asioissa. 

Tutkimukseen osallistuneilla opettajilla oli pääsääntöisesti jossakin elämän-
vaiheessaan yhteys herätysliikkeisiin. He olivat usein myös aktiivisia kirkollisissa 
luottamustehtävissä. Aikakauden miesopettaja on suurella todennäköisyydellä 
pappi. Naisille pappeus tuli mahdolliseksi vasta uran loppupuolella ja varsin har-

Teinien poliittinen aktivoituminen oli opettajien näkökulmasta varsin ly-
hytaikainen ilmiö ja luonteeltaan paikallinen. Opettajat kuitenkin mainitsevat 
vasemmiston painostaneen uskonnonopetusta yhteiskunnallisesti. Arkistolöytö-
jen perusteella kuitenkin kaikkien puolueiden jäsenten enemmistö kannatti us-
konnonopetuksen jatkamista kansakoulun viitoittamalla linjalla. Tuntimäärien 
muutokset aiheuttivat huolta opettajille työpaikkojen saatavuuden ja säilyttämisen 
kannalta. Suurin osa opettajista ei kuitenkaan maininnut erityisemmin uhkia, 
mutta 18 mainitsi vähenevät tunnit ja 24 poliittisen paineen. Valtaosa opettajista 
ratkaisi tämän paineen pedagogisella kehittämistyöllä, sillä vain viisi henkilöä 
aktivoitui ainejärjestön poliittiseen vaikuttamistoimintaan.

Aineistossa korostuu opettajan oman työn kehittämisen merkitys, jonka Hu-
bermann paikantaa erityisesti urapolun työskentelyvuosiin 7–18 (Hubermann 
1992). Luonnollisesti oman työn kehittämistä tehdään pitkin työuraa, ja näiden 
uskonnonopettajien oman ammatillisuuden aktiiviselle kehittämiselle on saatta-
nut olla muitakin merkittäviä syitä kuin tällainen oman yksilöllisen urakaaren 
ominaispiirteenä tapahtuva kehittämisjakso. Aineistossa oman työn kehittäminen 
liittyy erityisesti oppiainepoliittisiiin seikkoihin ja yhteiskunnan muuttumiseen.  
Kirjoitelmaineiston osalta voidaan problematisoida sitä, keitä kirjoittajat olivat. 
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Olivatko he juuri aktiivisia kehittäjiä? Toisaalta vastausten määrä on niin suuri, 
että se tasannee ilmiötä.

Hubermanin teorian (1992) valossa näyttää siltä, että tutkimuksessa mukana 
olleiden uskonnonopettajien ura on sujunut suotuisasti niin, että kehittämismyön-
teinen työote on syntynyt. Toisaalta irrottautuminen on sujunut niin, että uraa 
voi muistella tyytyväisenä. Tämän näkökulman yhdistäminen eksperttiyden ja 
profession vahvuuteen synnyttää vaikutelman, että urapolku on ollut innostava, 
haastava ja työntäyteinen.

Opettajat kertovat mielellään oppilaiden kanssa tapahtuneista vuorovaiku-
tustilanteista, joilla on ollut heille merkitystä. Yleensä näissä tilanteissa tapah-
tuu jokin oivallus. Vastaavia sisällöllisiä kuvauksia kollegoiden kanssa käydyistä 
keskusteluista ei juurikaan ole. Kollegoiden kanssa käydyt keskustelut nousevat 
muisteluihin, ja hyvillä keskusteluilla on sinänsä merkitystä. Niiden rooli lienee 
jokin mielekkyyden kannalta toinen asia kuin oppiminen. Varovaisesti voisi tul-
kita niin, että jokin aktiivinen oppimistilanne on ollut niin merkittävä, että se 
halutaan mukaan myös muisteluun. Tilanne on ollut jotenkin erilainen kuin oppi-
mistilanteet yleensä. Tätä oppimiskäsityksen aihepiiriä ei kuitenkaan pysty tästä 
aineistosta tarkemmin erottamaan. 

Ahonen (2018) tutki tämän päivän opettajien suhdetta aktiiviseen oppimi-
seen väitöstutkimuksessaan. Aktiivinen oppiminen sisältyi pedagogiseen ajatte-
luun melko rajautuneena. Se oli sidoksissa kontekstiin eli siihen, keiden kanssa 
opettaja oli tekemisissä ja millaista toimintaa tehtiin. Luokkahuonetilanteissa 
edettiin usein oppiaineen sisältöjen pohjalta, mutta vaikkapa oppilaskuntatoi-
minnassa liikuttiin vapaammalla alueella, ja opettajasta tuli enemmän oppimi-
sen mahdollistaja. Opettajien kuvauksissa työyhteisö ei ollut oppimisen suhteen 
erityisen merkitsevä. Opettajat kertoivat oppilaista, kun kerrottiin oppimisesta 
(Ahonen 2018.) Nämä Ahosen tulokset saattavat päteä myös tähän ikääntynei-
den opettajien aineistoon. Tutkimusaineistossani puhutaan myös oppilaista eikä 
työyhteisöstä, kun puhutaan oppimisesta.

Pedagoginen orientaatio näkyy myös siinä, että opettajat ajavat voimakkaasti 
omaa koulutusinstituutiota hoitamaan uskonnonopettajien täydennyskoulutus- ja 
kehittämistarpeita. Uskonnonpedagogisen instituutin synty kuvaa hyvin sitä peda-
gogiaan suuntautunutta ajattelutapaa, jolla vaikutettiin myös oppiaineen asemaan. 
Oma koulutusinstituutti ei ollut kirkon tai yliopiston hallussa, vaikka kirkko toki 
sitä rahoittikin. Se oli uskonnonopettajien oma ja heidän tarpeisiinsa räätälöity 
kehittämisyksikkö saksalaisen mallin mukaan. Myöhemmän tutkimuksen teh-
täväksi jäänee selvittää, millaista opettajien haluama täydennyskoulutus oli. Oli-
ko se opettajan identiteettiä vahvistavaa toimintaa vai oliko sillä jokin selkeästi 
määritelty pedagoginen fokus? Uskonnonpedagoginen instituutti on sulautunut 
2000-luvulla osaksi muita koulutusorganisaatioita ja onkin oman tutkimuksen 
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arvoista selvittää, onko uskonnonopettajuudessa ja oppiaineen kehittämisessä 
tapahtunut jokin muutos, joka ei enää tarvitse tuekseen omaa instituuttiaan?

Kirjoitelma-aineistoa tarkasteltaessa opettajien kuvauksista erottuu neljä 
työurasta kertomisen tapaa. Pienimpänä joukkona ovat ne, jotka kertovat työuras-
taan uskonnollisista lähtökohdista käsin. Suositumpia tapoja kertoa urasta ovat 
kasvattajan ja nuorten rinnalla kulkijan näkökulma, järjestöaktiivin näkökulma 
ja oppiaineen pedagogisen kehittäjän näkökulma. Kaikissa näkökulmissa näkyy 
se, että oppiainetta on jotenkin perusteltava ja kokemus siitä, että oppiainetta on 
uhattu jossakin vaiheessa. Hämmentävästi samantapainen perustelemisen tarve 
näkyy myös viime aikoina uskonnonopettajiksi opiskelevien keskuudessa tehdyis-
sä tutkimuksissa (Matilainen 2016.). He pohtivat uskonnonopetuksen mallia ja 
paikkaa koulussa. Suuri kysymys on, miten paljon ajatus siitä, että oppiainetta 
on koko ajan jotenkin perusteltava, on vaikuttanut oppiaineen kehittymiseen ja 
opettajien toimintatapoihin. Onko se ollut lopulta oppiaineen kehittymiselle kes-
keinen ajava voima? Tähän kysymykseen vastaaminen vaatisi laajaa tutkimusta 
aiheesta. Jatkotutkimukselle olisi myös selvitettävää siinä, poikkeaako uhan tai 
perustelun kokemus jotenkin muista oppiaineista vai onko se ylipäätään jaettua 
peruskoulun syntyvaiheessa kaikissa oppiaineissa.

Lyhyesti kuvattuna peruskoulun syntyvaiheessa uskonnonopettaja kehitti 
ammatillisesti pedagogiikkaansa ja näki sen olevan keskeinen vastaus mahdol-
lisiin oppiaineeseen kohdistuviin uhkiin. Hänellä oli useimmiten omakohtainen 
kokemus herätysliikkeestä ja usein myös kirkollisista luottamus- tai vapaaehtois-
tehtävistä. Hengellinen aktiivisuus oli kuitenkin enemmän yksityisyyden alueella 
tapahtuvaa toimintaa ja opettaja ohjautui työssään koulusta ja sen opetussuunni-
telmista käsin, mikä näkyy myös täydennyskouluttautumistarpeena.

Naispappeuden puuttuessa opettajan ura oli ainoita teologille tarjoutuneita 
ammatteja, joissa sukupuolinen tasa-arvo oli mahdollinen oikeuksien ja velvolli-
suuksien suhteen. Aineistossa on muistelua siitä, että naisten opintoja jarrutettiin 
joidenkin henkilöiden taholta tiedekunnassa niin, että heidän oli vaikea saada 
vakinaisia virkoja. Tämä on ilman muuta myös naisiin kohdistuvaa syrjitää.

1930-luvulla syntynyt uskonnonopettaja mieltää työuransa opettajan profes-
siona. Hän toimii koulussa ja koulun ehdoilla. Samaan aikaan hänellä on elämän-
historiassaan liittymäpintaa herätysliikkeisiin ja kirkolliseen toimintaan. Eten-
kin miehillä on pappisvihkimys ja useimmiten tausta herännäisyydessä. Monet 
opettajista toimivat kirkollisissa luottamustehtävissä. Uskonnon oppiaineena ja 
uskonnon harjoittamisen ero on heille pääsääntöisesti selkeä, mutta se tuottaa 
jännitteitä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Aiemmassa tutkimuskirjallisuu-
dessa on kuvattu uskonnonopettajuutta teologi-profession alalajina, mutta tämä 
näkökulma ei korostu opettajien kerronnassa. He kertovat tarinansa opettajana 
ja vain ani harva vaikuttaa asemoivansa itsensä kerronnassaan teologiksi.
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1930-luvulla syntyneiden opettajien joukkoa yhdistää käsitys erityisestä op-
piaineesta, sellaisesta, jota kannattaa puolustaa ja kehittää. Työuran haasteisiin 
he ovat vastanneet kehittämisellä. Haasteet ovat tukeneet eksperttiyden ja pro-
fession kehittymistä.  

Keskeinen seikka narratiiveissa on tyytyväisyys työuraan ja sen mielekkyy-
teen. Uskonnonopettajan ammatti on ollut heille ura, jota he arvostavat elämänteh-
tävänä ja opettajan kutsumuksena. Opettajien kerronnassa erottuu neljä päälinjaa 
uran kuvaamisessa: uskonnollinen toimija, pedagogiikan kehittäjä, kasvattaja ja 
oppiainepoliittisen edun ajaja.  Jokainen opettajan ura on kuitenkin henkilökohtai-
nen ja sisältää ainutlaatuista ainesta. Jokaisessa kertomuksessa näkyy oppiaineen 
arvostamisen lisäksi vuorovaikutus oppilaiden kanssa. Nämä opettajat ovat olleet 
nuorten elämän keskellä. Kerronnan henki on positiivinen.

Jatkotutkimuksessa olisi kiinnostavaa selvittää tarkemminkin juuri sitä, mi-
ten pitkälle tietyt ajattelutavat ja keskustelumallit ovat siirtyneet opettajapolvelta 
toiselle sekä sitä, miten pitkälle nuoremmat sukupolvet konstruoivat näitä arvoja 
ja ajattelumalleja edelleen muuttuvassa sosiokulturaalisessa tilanteessa. 

Tämän tutkimuksen kerronta-aineisto kuvaa retrospektiivisesti opettajan 
näkökulmaa tapahtuneeseen koulumuutoksen. Voidaan kysyä mikä, sen merkitys 
on tämän päivän uskonnonopetuskeskustelulle ja tutkimukselle. Jotkut teemat 
näyttävät olevan edelleen oppiainekeskustelun keskiössä. Aiemmin kysymys oli 
siitä, miten tunnustuksellisuuteen tulisi suhtautua ja minkä verran se sai nä-
kyä opettajan työssä ja oppiaineen sisällössä. Tutkittavan joukon näkökulma oli 
vahvasti koululähtöinen eikä niinkään uskontokuntasidonnainen. Näkökulma 
heijastelee opettajan ammattietiikkaa, jossa sitoudutaan opetussuunnitelmaan 
ja oppilaan parhaaksi toimimiseen (Tirri & Kuusisto, 2019). Tämän päivän kes-
kustelussa pohditaan, onko oman uskonnon opetus toimiva malli globalisoitu-
neessa maailmassa. Tässä keskustelussa on hyvä havaita, että ainakin luterilaista 
uskontoa opettaneet opettajat ovat jo peruskoulun syntyvaiheessa olleet koulun 
näkökulmasta työskenteleviä ammattilaisia. Kehittämisen ja haasteisiin vastaa-
misen lähtökohta on ollut oppiminen ja koulun eikä esimerkiksi uskontokunnan 
tarve. Näin voitaneen ajatella, että opettajat ovat olleet identiteetiltään jo pitkään 
arkityössä koulun edustajia ja heidän kehittämistyönsä on noussut koulun ja oppi-
misen tarpeista jo vuosikymmeniä. Tällä on merkitystä kouluelämän käytännön 
kannalta. Uskonnonopettaja ajaa samaa koulun pedagogisen yhteisön agendaa 
kuin muutkin opettajat eikä jotakin erillistä omaansa. 

Uskonnonopettajien uraa pitkään leimannut pohdinta opetuksen luonteesta 
on tihentynyt koulua koskevissa muutoksissa. Se on ollut myös uskonnonopetuk-
sen lähipiirin pohdintaa leimaava piirre. 

Tutkimuksen kannalta nyt saadut tulokset täydentävät uskonnonopetuk-
sen historian kuvaa opettajien oman kokemuksen äänellä. Pelkistä virallisista 
raporteista, dokumenteista ja muistioista koostettuna kuva uskonnonopetuskes-
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kustelusta piirtyy dramaattisempi kuva kuin millaisena se opettajan kerronnasta 
ilmenee. Opettaja on tehnyt työtään koulussa ja se on tavallaan hänen maailmansa, 
josta hänen äänensä kumpuaa. Siinä äänessä on mukana vahvasti vuorovaikutus 
oppilaiden kanssa. Koulu on ollut elämää varten.  

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusaiheet

Tämän tutkimuksen tausta-aineistoon on koottu tietoa muista tutkimuksista, 
asiakirjalähteistä ja erilaisista löytyneistä keskustelumuistiinpanoista. Aineiston 
valintaan näiltä osin vaikuttaa tutkijan oma positio. Tutkimusta on tehty uskon-
nonopetuksen näkökulmasta. Jos asiaa tarkasteltaisiin vaikka uskonnottomien 
näkökulmasta, ajankuva voisi olla hyvinkin toisenlainen. Uskonnonopettajat ku-
vaavat tapahtumia oppiaineen kehittymisenä ja sen puolustamisena. Se ei juuri-
kaan sisällä elämänkatsomustiedon syntyä oppiaineena kuin joinakin mainintoi-
na. Elämänkatsomustietoa ei mainita myöskään uran jälkipuoliskon opetettavana 
aineena juurikaan.  Jatkotutkimuksessa olisi tarpeen tutkia saman ajanjakson 
keskustelua ja mukana olleiden muistikuvia tarkemmin siitä, miksi yrityksistä 
huolimatta elämänkatsomustiedon kaltainen aine ei mahdollistunut jo perus-
koulun syntyessä. Mikä on ollut sitä ajaneiden opettajien tunnelma ja miten he 
ratkaisivat mahdollisen pettymyksensä?

Opettajia on lähestytty uskonnonopettajina, mutta samaan aikaan heillä on 
ollut muita opetettavia aineita. Jos samoja opettajia olisi lähestytty esimerkiksi 
psykologian opettajina ja pyydetty kertomaan urastaan uskonnon ja psykologian 
opettajana, olisiko kerronta silloin muuttunut uskonnonopetuksen osalta? Tutki-
muskirjallisuudessa uskonnonopettajilla on vahva positio teologi-profession alla, 
mutta miten se muuttuisi, jos keskusteluun tuotaisiin kaikki ne opetettavat aineet 
ja aineyhdistelmät, joita uskonnonopettajilla on? 

Toisen osatutkimuksen kuva opetuksen haasteista tuntimäärissä ja koulu-
politiikassa on dokumentoitavissa asiakirjoista, mutta itse opettajan kokemuk-
sesta ei ole aiemmin laajaa dokumentaatiota. On syytä kysyä, onko nyt saatu 
kuva luotettava, sillä kerrontaan vaikuttavat varmasti myöhemmät analyysit ja 
keskustelut, joista opettajat ovat tietoisia. Olisiko kerronta ollut kovin erilaista 
esimerkiksi 1980-luvulla. Ilmeisesti olisi ollut, sillä nyt kerrotaan näkökulmasta, 
jolloin työura on jo ohi. Tässä mielessä ei voida vetää liian pitkälle meneviä joh-
topäätöksiä siitä, millainen tunnelma on ollut sinä hetkenä, kun opettaja on ollut 
vaikkapa koulupolitiikan myrskyn silmässä. Tässä tutkimuksessa kertomus on 
kerrottu tässä ajassa ja tämän ajan tulkintana. Se täytyy pitää mielessä koko ajan. 
Nyt tutkimus kohdistuu näihin kertomuksiin. Tämä on samalla haaste ja rikkaus. 

Opettajat kertovat uskonnollisesta taustastaan ja jonkin verran kirkollisesta 
aktiivisuudestaan, mutta suurin osa opettajista pitää nämä tiukasti erillään kou-
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lutyöstään. Ovatko opettajat oppineet sen, että omasta uskonnollisuudesta ei sovi 
koulupoliittisesti kertoa vai onko jako ollut todellisuudessa yhtä selvä? Olisiko 
mahdollista, että jostakin muusta kuin oppiaineen näkökulmasta pyydetyissä 
kertomuksissa nämä asiat olisivat sekoittuneet enemmän keskenään? Toisaalta 
aineista on varsin suuri, jolloin merkkejä tällaisesta olisi näkyvissä muodossa 
tai toisessa. 

Opetusura-orientaatiot on jaettu neljään pääryhmään. Käytännössä näin 
suuressa aineistossa samoilla opettajilla on piirteitä useammasta orientaatiosta. 
Opettajan kertomus on aina ainutkertainen. On syytä kysyä, tekeekö tällainen 
tyypittely oikeutta ainutkertaisuudelle. Toisaalta opettajien kertomuksissa näkyy 
selkeästi joitakin samoja piirteitä, jolloin nämä neljä esimerkkitapausta tuovat 
laajemmankin opettajan äänen kuuluviin. 

Metodologisesti tämä tutkimus liittyy laajempaan kansainväliseen tutkimus-
perinteeseen, jossa on tutkittu uskonnonopettajien urapolkuja ja elämänhistori-
aa sekä kartoitettu ja analysoitu aiemmin julkaisematonta dokumenttiaineistoa 
(Goodson 1981, 1991, 1992, 1996, 1997, 2001). Jonkinlaista samankaltaisuutta on 
nähtävissä esimerkiksi brittiläiseen uskonnonopetuksen tutkimukseen (Goodson 
&Sikes 2017.) Voidaan epäillä, että tämä johtuu osin valitusta metodologiasta ja 
jollakin toisella metodologialla saatu jokin toinen tulos. Vastauksena voidaan to-
deta, että tutkimuksessa käytetyt metodit ovat tunnistettuja ja tunnettuja, jolloin 
niiden luotettavuus on koeteltua. Toisaalta tutkijan omat tulkinnat ja analyysit 
aineistosta saattavat ajautua johonkin erityiseen suuntaan. Tätä seikkaa on koe-
teltu vertaisarvioiduissa artikkeleissa ja tutkijayhteisössä. Lopulta kysymys on 
aina tulkinnasta, mutta tulkinnan oikeutusta varmentaa myös aiempi tutkimus, 
jonka kanssa tämä tutkimus ei ajaudu ristiriitaan.

Uskonnonopettajien liiton 70-vuotisjuhlakirjassa (Suol 2008) on historiikki 
liiton toiminnasta ja tämä yhdistystoiminnan aihepiiri jää vähemmälle huomiolle 
tässä tutkimuksessa, sillä tarkoitus on keskittyä yksittäisten opettajien kokemus-
maailmaan Laajemman kokonaisuuden kannalta, olisi olennaista myös tutkia 
oletetun vastapuolen muisteluaineistoja ja arkistolähteitä. Se jää myöhemmän 
tutkimuksen tehtäväksi.

Jatkotutkimuksen kannalta olisi hyödyllistä kerätä kyseisenä ajankohtana 
koulussa oppilaina olleiden kokemuksia uskonnonopetuksesta. Tällaisen kirjoitel-
ma-aineiston tai haastatteluiden kerääminen olisi vielä mahdollista. Se täydentäisi 
osaltaan historian näkökulmaa olennaisella osalla. Nyt on tiedossa opettajien ko-
kemusta ja koulun historiaa näiltä osin. Oppilaiden retrospektiivinen tarkastelu 
pitkän ajan kuluttua piirtäisi ehkä kuvaa siitä millainen yleisvaikutelma heille jäi. 

Samoin olisi hyödyllistä tutkia, eroaako esimerkiksi ortodoksiopettajien 
näkökulma luterilaisten opettajien näkökulmasta, sillä heidän tutkimuksessaan 
näkyy sama oppiaineen puolustamisen teema. On tämä teema jotenkin erilai-
nen? Tämän tutkimuksen aineisto sisältää myös runsaasti opettajien erilaisia 
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kokemuksia peruskoulun syntyessä, jotka eivät nouse tässä tutkimuksessa 
keskiöön. Tällaista on esimerkiksi perhe-elämän ja työn yhteen sovittaminen 
keskellä kiivasta koulunuudistumisvaihetta. Myöhemmässä tutkimuksessa olisi 
mahdollista tarkastella esimerkiksi opettajien henkilökohtaista yksityiselämää 
ja siihen liittyvien valintojen suhdetta urakehitykseen. Mikä rooli on ollut 
esimerkiksi lyhyillä äitiyslomilla tai puolison työn priorisoinnilla? Millaista on 
ollut perheettömien uskonnonopettajan elämä?
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