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Verkkolinkkejä 
 

Elämänkatsomustieto/katsomusopetus (tälle verkkosivulle vien kaikki tässä kurssissa 
käyttämäni tiivistelmät): http://etopetus.wordpress.com/    

Monikulttuurisuuskasvatus: http://multikult.wordpress.com/   

 

Opetussuunnitelmien perusteet, Opetushallitus:  

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet   

Tekeillä olevat uudet opetussuunnitelmat: http://www.oph.fi/ops2016   

Opetushallituksen muuta ohjeistusta:  

http://www.oph.fi/download/160301_ohje_uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_opetuksen_jarj
estamisesta_esi-ja_peru.pdf  

 

Opetushallituksen Edu.fi-sivut: 
http://edu.fi/perusopetus/uskonto_ja_elamankatsomustieto/uskontonetti  

Yleisradion verkkosivut: http://oppiminen.yle.fi/uskonnot-elamankatsomus  

Religious Education Handbook: http://re-handbook.org.uk/  
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Kysymyksiä?  
 

 Miettikää, millaisia kysymyksiä mieleenne herää liittyen koulun katsomus-, 
uskonnon- ja etiikan opetukseen: Mikä on mielestänne epäselvää? 
Millaisiin ongelmiin tai haasteisiin olette törmänneet? Millaisista asioista 
haluaisitte lisätietoa ja keskustelua? Kirjatkaa mieleenne tulevia 
kysymyksiä ylös paperille, keskustellaan niistä tapaamisessa. 

 

  Miettikää myös, millainen on oma käsityksenne näistä aiheista: Mikä on 
niiden merkitys koulussa? Mitkä tavoitteet ovat opetuksessa olennaisia? 
Miten oppilaat suhtautuvat niihin? Kirjatkaa muistiin myös tällaisiin 
kysymyksiin liittyviä ajatuksianne. 

 

 

 



Opetussuunnitelma ja oikeus oman uskonnon opetukseen 13 
uskontokunnalla.  

Opetushallitus on vahvistanut niiden OPSit 2006  

Kristinusko: evankelisluterilainen, ortodoksinen, katolinen, 
adventistinen ja vapaakirkollinen opetus. Myös kristillisellä 
Herran kansa -liikkeellä oikeus oman uskonnon opetukseen. 

Ei-kristilliset uskonnot: islam, juutalaisuus, bahá´í, buddhalaisuus, 
mormoniuskonto, krishnatietoisuus ja kristiyhteisö. 

Uskonnoton katsomusopetus: elämänkatsomustieto 

 

Opetussuunnitelmat OPH:n verkkosivulla:  
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_peruste

et/perusopetus  

(Opetussuunnitelman perusteista (ensimmäinen linkki) löytyy ev.lut. uskonnon, 
ortodoksiuskonnon ja elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat.  

Muiden uskontojen opetussuunnitelmakirja on ladattavissa samalla sivulla alempana.) 
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Uskonnon-/katsomusopetuksen mahdollisia malleja 

 
Ks. tapaamisessa jaettu artikkeli, joka löytyy myös verkosta: 

http://netn.fi/katsomusaineet  

 

(1) Oman opetuksen malli: eri uskontoryhmille omaa 
opetustaan ja vaihtoehtona uskonnotonta 
katsomusopetusta tai etiikkaa (esim. Suomi, Itävalta osin, 
Saksa osin) 

 

(2) Yksi kaikille yhteinen oppiaine, esim. Ruotsi 
(”uskontotieto”), Norja (”uskonto, elämänkatsomus ja 
etiikka”), Tanska (”kristinuskontotieto”) 
– Linkit muiden Pohjoismaiden opetussuunnitelmiin: 

http://netn.fi/katsomusaineet/lisatietoa  

 

http://netn.fi/katsomusaineet
http://netn.fi/katsomusaineet/lisatietoa


 

(3) Ei lainkaan erillistä katsomusopetusta, mutta uskontoa 
käsitellään muussa opetuksessa, mm. historian ja 
yhteiskuntaopin yhteydessä (esim. osa USA:n 
osavaltioista) 

 

(4) Ei uskonnon/katsomusopetusta, mutta yhteistä etiikan 
opetusta ja moraalikasvatusta (esim. Japanissa 
viikoittaiset moraalikasvatuksen tunnit; joissain maissa 
etiikka tai filosofia oppiaineena, esim. Ranska; Ranskassa 
uskonnon ja valtion ero on voimakas perustuslaillinen 
periaate ja siksi ei ole myöskään uskonnon opetusta 
julkisissa kouluissa) 

 



Uskonnon-/katsomusopetuksen mahdollisia malleja 

 

 myös Suomessa on monia kertoja eri vuosikymmeninä 
keskusteltu siitä, pitäisikö täälläkin järjestää kaikille 
yhteistä opetusta (esimerkiksi etiikkaa)  

- keskustelu on ollut vilkasta jälleen viime vuosina kun 
peruskoulun tuntijakoa on uudistettu, mutta muutoksia 
asiaan ei tullut (uusi tuntijako hyväksytty 2012) 

- Suomessa valtaväestön uskonnonopetus on tärkeää 
luterilaisen kirkon näkökulmasta, joten kirkko vastustaa 
muutoksia ja sillä on paljon sananvaltaa Suomessa  

- mutta olisiko silti mahdollista yhdistää eri malleja ja 
uudistaa katsomusopetusta osittain niin, että myös 
kaikille yhteiset tunnit ja keskustelu tulisivat mukaan? 

 



Uskonnon-/katsomusopetuksen luonne 

 

Eri tyyppisiä uskonnonopetuksen muotoja on jaoteltu mm. 
seuraavasti:  

1) Uskontoon opettamista (tunnustuksellista): opetuksessa johdatetaan 
uskonnollisuuteen, tarkoitus vahvistaa oppilaiden vakaumusta omassa 
uskonnossaan; oppitunneilla voidaan myös harjoittaa uskontoa (esim. 
rukoilla jne.)  

2) Uskonnon opettamista (osin tunnustuksellista): opetuksessa johdatetaan 
tieto- ja historiapainotteisesti oppilaiden oman uskonnon ymmärtämiseen 

3) Uskonnoista ja katsomuksista opettamista (tunnustuksetonta): yleistä, 
tietopainotteista, oman uskonnon lisäksi myös muita uskontoja ja 
katsomuksia (eettisiä katsomuksia, uskonnottomia katsomuksia) 
tarkastelevaa ja vertailevaa opetusta  

Suomessakin opetus historiassa alun perin ensimmäisen tyypin mukaista. 
Vähitellen on siirrytty kohti toista ja kolmatta tyyppiä. Vuodesta 2001 
alkaen opetus on ollut tunnustuksetonta.  



Suomen perustuslaki 11 §:  

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. 

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja 
harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua 
tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei 
ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti 
uskonnonharjoittamiseen. 

 

 

Laki siis takaa kaikille sekä oikeuden olla ilman uskontoa että 
oikeuden harjoittaa uskontoa:  

- ns. negatiivinen uskonnonvapaus (omantunnonvapaus, vapaus 
olla harjoittamatta uskontoa, vapaus vaihtaa uskontoaan tai 
luopua uskonnostaan)   

- ns. positiivinen uskonnonvapaus (oikeus harjoittaa uskontoa) 

 



Suomessa evankelis-luterilainen kirkko ja uskonto ovat 
perinteisesti olleet erityisasemassa:  

Koska täällä on selvä enemmistöuskonto ja valtion suhde 
ev.lut. kirkkoon on ollut tiivis, sen asemaa on lainsäädännöllä 
tuettu 

 Luterilaisuuden harjoittaminen on säilytetty osana valtiollisten 
instituutioiden toimintaa 

Myös koulun kristinuskonnolliset tilaisuudet (ja ev.-lut. 
seurakuntien toiminta kouluissa) ovat olleet osa tätä 
perinteistä asemaa ja niitä on perusteltu osana positiivista 
uskonnonvapautta 

Mutta: paljon heikommin uskonnonvapaus on toiminut 
vähemmistössä olevien uskontojen ja uskonnottomien 
ihmisten kohdalla.  

 



Monissa maissa uskonnonvapauden lähtökohta on nimenomaan 
vapaus olla harjoittamatta uskontoa, olla kuulumatta seura- tai 
kirkkokuntiin, ja olla osallistumatta uskonnolliseen toimintaan 
tai tilaisuuksiin (joko siksi, että haluaa elää uskonnottomana 
tai siksi, että harjoittaa jotakin vähemmistössä olevaa 
uskontoa) 

Tästä syystä monissa maissa ei ole myöskään varsinaista 
uskonnon opetusta kouluissa 

  Suomessa vapaus olla harjoittamatta uskontoa / olla 
osallistumatta luterilaisuuden harjoittamiseen on saatu vasta 
vähitellen vuosikymmenten kuluessa ja yleensä se on 
edellyttänyt omaa aktiivisuutta: esim. on pitänyt anoa oikeutta 
olla osallistumatta 

 



Uusi uskonnonvapauslaki v. 2003 

 

”Eduskunta pani pisteen uskonnonopetuksen 
uskonnonharjoitusluonnetta tähdentäneelle tulkinnalle 
tekemällä selväksi, ettei uskonnonopetus ole 
uskonnonharjoitusta. Näin saatiin päätökseen vuosikausien 
erimielisyys ja sen aiheuttama epävarmuus opetuksen 
kenttätasolla. Käytännön kannalta on tärkeää, ettei kukaan 
uskonnonopetukseen velvoitetuista voi miltään osin vaatia 
vapautusta siitä vetoamalla opetuksen 
uskonnonharjoitusluonteeseen. Sanomattakin on selvää, ettei 
varsinainen uskonnonharjoitus kuulu uskonnontunneille.” 

(Juha Seppo, Uskonnonvapaus 2000-luvun Suomessa) 

 

 



Kouluissa on kuitenkin paljon epäselvyyttä siitä, missä menevät 
tunnustuksellisen ja tunnustuksettoman uskonnonopetuksen rajat. Onko 
niitä ylipäätään mahdollista vetää tarkasti?  

Tutkimuksia opetussuunnitelmista:  

- Etenkin elämänkatsomustieto mutta enimmäkseen myös luterilainen 
uskonnonopetus opetussuunnitelmien tasolla paljolti tunnustukseton 
oppiaine 

- Ortodoksinen ja katolilainen opetussuunnitelma edellisiä enemmän 
tunnustuksellisia, samoin islamin opetussuunnitelma ja useimpien muiden 
pienryhmäisten uskontojen opsit 

Tutkimuksia opetuksen käytännön toteutuksesta:  

- Todellisuus vaihtelee opettajasta toiseen ja myös lasten/nuorten 
ikäkaudella on vaikutusta: alakoulun opetus saattaa olla enemmän 
tunnustuksellista, yläkoulun ja lukion pääosin tunnustuksetonta 

- Samoin oppikirjojen välillä on suuria eroja 

 

Uudet uskontojen opetussuunnitelmat (jotka tulevat käyttöön 2016) on pyritty 
tekemään aiempaa yhtenäisemmiksi ja toisiaan muistuttaviksi.  



Uskonnonopetuksen tulevaisuudesta 
(Pekka Iivonen, ylitarkastaja, Opetushallitus) 

 

Ensinnäkin opetuksen tulee tulevaisuudessa vastata entistä 
paremmin yhteiskunnan muuttumiseen ja sen vaatimuksiin. 
Tämä merkitsee mm. sitä, että globalisaatio, kestävä 
tulevaisuus, yhteiskuntarauha ja oman yhteiskunnan kannalta 
keskeisten kysymysten pitää näkyä opetuksen tavoitteissa ja 
sisällöissä.  

Toiseksi opetuksessa pitää auttaa oppilaita kohtaamaan 
erilaisuus ja eri katsomuksen omaavat ihmiset. Tämä 
merkitsee sitä, että rasismin ja syrjäytymisen ehkäisyn on 
oltava myös tärkeä osa uskonnon opetusta ja -kasvatusta. 
Yhteiskunnan kohdalla juuri lasten ja nuorten irrallistuminen ja 
erkaantuminen omasta perheestä, lähiyhteisöistä ja koko 
yhteiskunnasta on merkittävä haaste. 



 

Kolmanneksi opetuksen tulee vahvistaa lapsen omaa ja perheen 
katsomuksellista vakaumusta , jolloin oppilaan itsetunnon 
vahvistumiseen ja oman katsomuksen syntyyn vaikuttavaa 
ainesta pitää merkittävästi lisätä nykyisestä. 

Neljänneksi opetuksessa pitää lähteä aina oppilaasta ja hänen 
uskontoperinteestään. Tässä kohdassa nousee keskeisimpään 
asemaan dialogi muiden kanssa. Jotta tämä on mahdollista, on 
pidettävä huoli siitä, että oma katsomuksellinen ja 
uskonnollinen perusta on vahva ja lapsi ja nuori oppii sen myös 
tuntemaan. 

Viidenneksi eri katsomusten ja uskontojen tuntemista pitää 
lisätä, jolloin voi syntyä aitoa kansainvälistä vuorovaikutusta 
erilaisten ihmisten välille.  

 
  

 

 



Kuudenneksi kaikkiaan eettisten ja katsomuksellisten asioiden 
entistä laajempi käsittely pitää toteuttaa siten, elämän arvot, 
asenteet, yhteisöllisyys ja eettisyys nousevat nykyistä 
tärkeämmiksi.  

Seitsemäntenä ja viimeisenä kohtana tulee pitää huoli, että 
emme näissä muutoksissa kadota hyvää ja vahvaa 
suomalaista uskonnollista identiteettiämme.  

(Mutta mitä tämä tarkoittaa: suurin osa väestöstä on Suomessa hyvin 
maallistuneita, ja toisaalta suomalaisuus muuttuu monikulttuurisuuden 
myös. Ks. tästä uskonnollisuuden muutoksesta Suomessa tilastotietoja 
näistä ja oheisista tiivistelmistä.) 

 

 

(Pekka Iivosen näkemykset esitetty Ekumeenisen neuvoston järjestämässä 
seminaarissa 5.–6.3.2010:  

- http://www.ekumenia.fi/sen_toimii/kasvatus_ja_ekumenia/arvot_mekin_ansaitsemme_5-
632010/pekka_iivonen_uskonnonopetuksen_tulevaisuus/ 

- http://www.ekumenia.fi/sen_toimii/kasvatus_ja_ekumenia/arvot_mekin_ansaitsemme_5-632010/)  
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Suomalainen yhteiskunta on muuttunut paljon 1980-luvulta 
tähän päivään. Muutos näkyy paitsi maahanmuuton 
lisääntymisenä, yhtä lailla kulttuuristen erojen ja erilaisuuden 
lisääntymisenä ajattelutavoissa, perinteissä ja katsomuksissa 
syntyperäisten suomalaisten välillä. 

Erilaisuus & moninaisuus ovat jo suomalaista arkea ja tämä tulisi 
ottaa huomioon myös koulussa.  

Seuraavilla sivuilla on Tilastokeskuksen (http://www.stat.fi/) kokoamia 
tilastoja suomalaisesta yhteiskunnasta. Tilastotaulukot on 
lainattu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusimmasta 
nelivuotiskertomuksesta 
(http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content2FDF84) 

http://www.stat.fi/
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Tiivistäen edeltäviä tilastoja sanallisesti:  
 

- suomalainen yhteiskunta on varsin maallistunut, eikä 
luterilainen uskonnollisuus juurikaan näy useimpien perheiden 
arkipäivässä 

- luterilaisen kirkon jäsenmäärä vähenee melko nopeasti 

- kirkosta eroavissa on eniten juuri nuoria aikuisia (18–30-
vuotiaat) 

- kirkon yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema (verotuloina) 
ovat riippuvaisia kirkon jäsenmäärästä, joten vähenevä 
jäsenmäärä on kirkolle ongelma 

 



- kirkon ja seurakuntien omat toimintamuodot menettävät 
suosiotaan ja niiden piirissä on enää pieni vähemmistö 
kouluikäisistä lapsista ja nuorista  

- kirkkoon kuuluva lapsi/nuori ei voi vapaasta valinnastaan erota 
ennen kuin täyttää 18 vuotta eli täysi-ikäisenä 

- ainoastaan rippikoulu kokoaa vielä enemmistön ikäluokasta 
seurakuntien toimintaan 

 siksi koulujen merkitys luterilaisen kirkon aseman 
säilyttämisessä on kirkon näkökulmasta entisestään korostunut  

Ennen rippikouluikää (15 v.) ev.lut. kirkko tavoittaa lapset ja 
nuoret pääasiassa koulujen ja uskonnonopetuksen kautta  

 luterilainen uskonnonopetus on pakollista kirkkoon kuuluville, 
eikä kirkko halua, että tätä tilannetta muutetaan 

 seurakunnat pyrkivät pitämään myös muuten yllä läheisiä 
yhteyksiä kouluihin (päivänavaukset, juhlat, 
jumalanpalvelukset) 

 



 

Samalla kuitenkin yhteiskunta muuttuu nopeaan tahtiin: 
monikulttuuristuminen, moniarvoistuminen, 
maallistuminen, maahanmuutto jne.  

 

Herää uusia kysymyksiä, kuten:  

- Vastaako nykyinen uskonnon/katsomusopetuksen 
malli enää parhaalla tavalla oppilaiden eettisen ja 
maailmankatsomuksellisen kasvun tarpeita?  

- Tulisiko koulujen juhlaperinteitä tarpeen mukaan 
harkitusti hieman uudistaa?  



Varsin suuri osa asiantuntijoista kannattaa jonkinlaista muutosta 
nykymalliin. Luterilainen kirkko vastustaa muutoksia.  
 Tilannetta on siis vaikea ratkaista.  
 
Nykyistä uskonnon- ja katsomusopetuksen mallia voisi kuitenkin 
varmasti muuttaa joiltain osin ilman, että siitä luovuttaisiin 
kokonaan. 
 
 Ilman suurta uudistustakin voisi ajatella, että kouluissa olisi 
aina välillä kaikki oppilaat yhdistäviä etiikan opetuksen tuokioita 
ja yhteisiä keskusteluja eri opettajien johdolla sekä yhteistä 
tutustumista koulun oppilaiden katsomusperinteisiin 


