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Johdanto 

Tässä artikkelissa luodaan lyhyt katsaus Viron uskonnolliseen ja 

kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Tässä yhteydessä kuvataan Viron 

väestön jakautumista eri etnisten ja uskonnollisten ryhmien kesken ja 

käsitellään myös sitä, miten asenteet uskontoa kohtaan vaihtelevat 

suurimpien etnisten ryhmien välillä. Lisäksi mainitaan lyhyesti joitakin 

uskonnolliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyviä haasteita ja 

mahdollisuuksia. On huomattava, että huolimatta yhteiskuntamme 

suhteellisen suuresta etnisestä ja uskonnollisesta monimuotoisuudesta 

esimerkiksi uskonnollisten järjestöjen välisiä suhteita voidaan täällä pitää 

rauhanomaisina ja varsin yhteistyökykyisinä. Näin ollen Viron 

kokemukset voivat kiinnostaa myös muiden maiden edustajia, jotka 

lukevat tätä kokoelmaa. Toivomme myös, että tämä kattava artikkeli 

auttaa ymmärtämään paremmin tämän kirjan toista artikkelia, joka 

käsittelee uskonnonopetuksen tutkimusta. 

Artikkelissa käytetyt tietolähteet ovat pääasiassa Viron tilastokeskuksen 

väestölaskentatiedot ja Viron kirkkojen neuvoston tekemä 

yhteiskunnallis-uskonnollinen seurantatutkimus "Elämästä, uskonnosta ja 

uskonnollisesta elämästä". Jälkimmäisen seurannan yhteydessä tehdään 

viiden vuoden välein väestötutkimuksia. Niiden otoskoko on suuri, ja näin 

ollen niistä saadaan kattavaa tietoa paikallisen väestön uskonnollisista ja 

aatteellisista näkemyksistä. Viron kirkkojen neuvostoa organisaationa 

käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä artikkelissa. Toistaiseksi syytä 

mainita lyhyesti, että se on kristillisten kirkkojen ja seurakuntien 

itsenäinen ja vapaaehtoinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää 

yhteiskunnan hengellistä kehitystä kristillisten periaatteiden pohjalta1 . Se 

edustaa kristillisiä kirkkoja niiden suhteissa valtioon ja edistää 

ekumeenista yhteistyötä eri uskontokuntien välillä. 

 

 

Viron väestön etninen jakauma 

 
1 Viron kirkkojen neuvoston verkkosivut. http://www.ekn.ee/english.php , 02.08.2021. 



 

 

Viimeisimmän, vuoden 2011 väestönlaskennan mukaan virolaisten osuus 

Viron vakituisesta väestöstä oli 69,72 prosenttia2 . Tämä tarkoittaa, että 

lähes 30 prosenttia väestöstä koostuu muiden etnisten ryhmien 

edustajista, joista suurimmat ovat slaavilaisia etnisiä ryhmiä: venäläisiä, 

ukrainalaisia ja valkovenäläisiä. Näistä suurimman ryhmän muodostavat 

venäläiset, joiden osuus Viron väestöstä on 25,2 prosenttia.3 Muita etnisiä 

ryhmiä slaavien lisäksi ovat suomalaiset (0,59 %), tataarit (0,15 %), 

juutalaiset (0,15 %), latvialaiset (0,14 %), liettualaiset (0,13 %) ja 

puolalaiset (0,13 %)4 . 

Viron etninen koostumus muuttui huomattavasti 1900-luvulla. Ennen 

toista maailmansotaa maamme oli lähes yksietninen: 88 prosenttia 

väestöstä oli virolaisia 5  . Sodan, pakolaisuuden, karkotusten ja 

Neuvostoliiton miehityksen aikana tapahtuneen maahanmuuton 

seurauksena virolaisten osuus väheni merkittävästi ja idästä tulleiden 

slaavilaisten maahanmuuttajien osuus kasvoi. Myös vähemmistöjen 

koostumus muuttui: kun ennen toista maailmansotaa tärkeimmät 

vähemmistöt olivat venäläiset, saksalaiset ja ruotsalaiset, sodan jälkeen 

saksalaiset ja ruotsalaiset olivat lähteneet ja tilalle tulivat slaavilaiset 

(lähinnä venäläiset) maahanmuuttajat entisestä Neuvostoliitosta 6  . 

Monilla entisillä teollisuusalueilla ja suuremmissa kaupungeissa 

venäläisten osuus on edelleen suuri, ja joissakin Koillis-Viron 

kaupungeissa virolaiset ovat suuri vähemmistö. 

 

2000-luvun avautuminen Eurooppaan ja muuhun maailmaan 

todennäköisesti monipuolistaa Viron väestön etnistä koostumusta 

entisestään. Virossa asuu tällä hetkellä noin 200 eri kansallisuutta. Tosin 

joitakin niistä edustaa vain muutama henkilö7 . Tärkeimmät vähemmistöt 

ovat pysyneet samoina. Ne ovat pääasiassa slaaveja ja ukrainalaisten 

osuus kasvaa 8  . Kuitenkin esimerkiksi aasialaista ja afrikkalaista 

alkuperää olevien ihmisten määrä on kasvussa, ja he ovat tulleet tänne 

töihin tai opiskelemaan. Tulevaisuudessa ulkomaista alkuperää olevan 

väestön osuuden kasvu on todennäköistä, mikä haastaa maamme 

 
2 Wikipedia. https://et.wikipedia.Org/wiki/Eesti_rahvastik#Rahvuslik_koostis, 
02.08.2021. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Viron tilastoviraston verkkosivut, https://vana.stat.ee/60202, 04.08.2021. 
6 Tiit, Ene-Margit. Mitä kansallisuuksia Virossa asuu? 
https://www.stat.ee/et/uudised/millised-rahvused-elavad-eestis, 02.08.2021. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 



selviytymään uskonnollisesta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta 

laajassa merkityksessä. Tämä koskee myös kirkkoja ja 

uskonnonopetusta. 

 
Viron väestön uskonnollinen jakautuminen 

Virolaiset ovat historiallisesti olleet pääasiassa luterilaisia. 

Vähemmistöistä slaavit ovat kuitenkin pääasiassa ortodokseja, 

saksalaiset, suomalaiset ja latvialaiset pääasiassa luterilaisia, puolalaiset 

ja liettualaiset katolilaisia, tataarit muslimeja ja juutalaiset juutalaisia. 

Tietyillä Viron alueilla, kuten Setomaalla Viron kaakkoiskulmassa, Pärnun 

läänin rannikkoalueilla ja Kihnun saarella asuvat virolaiset ovat olleet 

ortodokseja. Nykyään kuva on muuttunut uskonnollisesti 

monimuotoisemmaksi, ja suurin osa väestöstä ei tunnusta uskontoa. 

Kansainväliset vertailevat tutkimukset, kuten "European Values Study", 

ovat osoittaneet, että Viron väestöllä ja erityisesti virolaisilla on yksi 

Euroopan korkeimmasta perinteisestä kristinuskosta irtautumisasteesta .9 

Viron tilastokeskuksen vuosien 2000 ja 2011 väestölaskennoissa voitiin 

66 vuoden tauon jälkeen jälleen kysyä ihmisten uskonnollisesta 

itsemääräämisoikeudesta 10  . Neuvostoaikaisissa väestölaskennoissa 

tämä olisi ollut mahdoton ajatus, sillä kaikki uskontoon liittyvä suljettiin tai 

leimattiin pois julkisesta elämästä. Vaikka väestönlaskennassa vain 

kahden kysymyksen esittäminen ihmisten uskonnosta on väistämättä 

jonkin verran suppeampaa kuin sosiologisissa uskontotutkimuksissa, 

väestönlaskentojen etuna on se, että ne ovat laajamittainen 

tietokokonaisuus, jonka avulla voidaan saada tietoa pienemmistä 

uskonnollisista ja etnisistä ryhmistä, jotka eivät kuulu kyselytutkimuksen 

otokseen. Tämä on väestölaskentojen suuri etu.  

Väestölaskennoissa esitettiin kaksi kysymystä - uskoiko vastaaja 

johonkin tiettyyn uskontoon11 ja toinen kysymys täsmensi uskontoa12 . 

 
9 Ks. tarkemmin esimerkiksi Jaanus, Eva - Liisa; Unt, Marge (2012). ). Religiousness 
of Estonians in the European context. Step down among the people. Articles and 
discussions on the Spirituality of the Estonian Population (ed. E. Jõks), 213-229. 
10 Tiit, Ene-Margit. Attitudes of the Estonian population towards religion. Estonian 
Church. http://www.eestikirik.ee/uploads/2013/09/Eesti-elanike-suhtumine-usku.pdf , 
26.04.2018. 
11 Oli myös mahdollista jättää vastaamatta uskontoa koskevaan kysymykseen. 
12 Uskonnon määrittelemiseksi voitiin käyttää monivalintavaihtoehtoja, toisena 
vaihtoehtona oli käyttää luokittelulaitetta ja kolmantena vaihtoehtona oli kirjoittaa 
teksti (uskonnon nimi) vapaaseen kenttään. - Viron tilastokeskuksen vuoden 2011 
väestö- ja asuntolaskennan ohjeet. https://www.stat.ee/sites/default/files/2020-
12/2011._aasta_rahva_ja_eluruumide_loendus._metoodika.Web_.pdf . 07.09.2021. 



 

 

Miten väestö jakautui uskonnon mukaan vuosina 2000 ja 2011, ja mikä 

oli muutos kymmenen vuoden aikana? Vuonna 2000 29,2 prosenttia 

Viron väestöstä katsoi kuuluvansa johonkin uskontokuntaan. Jäljelle 

jääneistä oli uskonnon suhteen välinpitämättömiä (34,1 %), ateisteja (6,1 

%), niitä, jotka kieltäytyivät vastaamasta uskontoa koskevaan 

kysymykseen (8 %), ja niitä, jotka eivät osanneet vastata (14,6 %) tai jotka 

eivät yksinkertaisesti vastanneet tähän vapaaehtoiseen kysymykseen (8 

%).13 

Yleisin uskonto vuonna 2000 oli luterilaisuus, jota tunnusti 13,6 prosenttia 

väestöstä. Ortodoksisuus oli toiseksi suurin 12,8 prosentilla väestöstä. 

Nämä olivat ylivoimaisesti suurimmat uskontokunnat. Seuraavina tulivat 

baptismi, roomalaiskatolisuus, helluntailaisuus, vanhauskoiset, 

adventismi, metodismi ja lukuisat pienet kristilliset uskontokunnat, joiden 

jäsenet eivät usein edes halua identifioida itseään uskontokunnittain vaan 

kutsuvat itseään yksinkertaisesti "kristityiksi". Suurin ei-kristillisistä 

yhteisöistä oli Jehovan todistajat.14 

Vuoden 2011 väestönlaskennassa uskonnon tunnustavien osuus 

väestöstä oli lähes sama: 29,3 prosenttia väestöstä (35,1 prosenttia 

niistä, jotka halusivat ja pystyivät vastaamaan) ilmoitti tunnustavansa 

jonkin uskonnon. Uskontojen järjestys oli kuitenkin muuttunut. 

Ortodoksisuus oli noussut listan kärkeen (16,1 %), kun taas luterilaisten 

osuus oli laskenut (9,9 %). Ortodoksien määrä oli kasvanut virolaisten ja 

muiden kuin virolaisten keskuudessa15 . Useimpien kristillisten yhteisöjen 

määrä Virossa on valitettavasti laskusuunnassa. On kuitenkin joitakin 

poikkeuksia, kuten jo mainittu ortodoksisuus. Myös kristillisten 

vapaakirkkojen ja yksittäisten kirkkojen määrässä on myönteinen 

suuntaus. Muista maailmanuskonnoista islamia edustaa Virossa yksi 

seurakunta. Seurakunta on kuitenkin pieni ja harjoittavia muslimeja on 

vähän 16  , eivätkä he näy väestönlaskentatilastoissa. Kaukoidän 

alkuperää olevia uskontoja harjoittavat yhteisöt ovat myös tilastolliselta 

painoarvoltaan marginaalisia. 

Väestölaskentakysymyksen ongelma on kuitenkin se, että se mittaa 
henkilön identiteettiä eikä niinkään uskontoon kuulumista tai uskonnollista 
käyttäytymistä. Koska virolaisvenäläisille ortodoksisuus liittyy heidän 

 
13 Ibid. 
14 Viron tilastokeskuksen tietokanta. https://andmed.stat.ee/et/stat , 05.08.2021. 
15 Tiit, Ene-Margit. Attitudes of the Estonian population towards religion. Estonian 
Church. http://www.eestikirik.ee/uploads/2013/09/Eesti-elanike-suhtumine-usku.pdf , 
26.04.2018 
16 Wikipedia. https://et.wikipedia.org/wiki/Islam Eestis. 04.08.2021. 



kansalliseen identiteettiinsä (virolaisen identiteetin yhteyttä 
luterilaisuuteen ei ilmaista näin suoraan), on todennäköistä, että monet 
vastaajat, jotka eivät itse asiassa ole kovinkaan uskonnollisesti aktiivisia 
tai kuulu kirkkoon, kutsuvat ortodoksisuutta "omakseen". 17 Sama ilmiö on 
mahdollinen täällä asuvien armenialaisten ja heidän kirkkonsa osalta18 .  

Virolaisten kohdalla taas kansallisen identiteetin ja uskonnon välinen 
yhteys voi jossain määrin tulla esiin, kun pakanaliike "maausk" mainitaan 
"omaksi": Kaikki väestölaskentaan kirjatut ortodoksit eivät välttämättä ole 
aktiivisesti mukana tässä yhteisössä. 
 
Historiallisten perinteiden vuoksi tietyt kirkot ja uskonnolliset liikkeet ovat 
siis selvästi etnisen alkuperän mukaan rajattuja: uskonnolliset venäläiset 
(ja muut slaavilaiset kansat) omaksuvat todennäköisimmin 
ortodoksisuuden. Virolaiset ovat useimmiten luterilaisia. Kuten jo 
mainittiin, myös "maausk" on pääasiassa virolaisten omaksuma, sillä liike 
esittää itsensä perinteisen vanhan virolaisen uskonnon palauttamisena. 
Myös armenialaiset ja juutalaiset seurakunnat ovat etnisesti määriteltyjä. 
Muut Viron suuret kirkot ja seurakunnat ovat kuitenkin monikansallisia, 
eivätkä ne ole sidoksissa mihinkään tiettyyn kansalliseen identiteettiin. 
Uskonnon ja etnisen alkuperän välinen yhteys ei siis koske esimerkiksi 
niin sanottuja uudempia kristillisiä yhteisöjä, kuten adventisteja, 
metodisteita ja baptisteja. Ne, jotka ovat liittyneet näihin uskontokuntiin, 
ovat henkilökohtaisemmin sidoksissa näihin uskontokuntiin yksilöllisen 
käyttäytymisen ja asenteiden tasolla, ja heidän osaltaan 
väestönlaskennan tulokset heijastavat paremmin todellisuutta. Näissä 
seurakunnissa on huomattava määrä venäläiskansalaisia, joten 
seurakuntien työtä tehdään joskus rinnakkain useilla kielillä. Suhteellisen 
monissa Jehovan todistajien seurakunnissa on myös huomattava määrä 
venäjänkielisiä jäseniä. Roomalaiskatolinen kirkko on luonnollisesti 
maailmanlaajuinen kirkko, ja sen jäsenistö Virossa on myös 
monikansallista. 
 
Viron ortodoksisuudesta puhuttaessa on huomattava, että Virossa on 
kaksi ortodoksista kirkkoa - Moskovan patriarkaatin Viron ortodoksinen 
kirkko ja Viron apostolinen-ortodoksinen kirkko. Edellinen kuuluu 
Moskovan ja koko Venäjän patriarkan kanoniseen tuomiovaltaan, kun 
taas jälkimmäinen on Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan 
tuomiovallan alainen autonominen kirkko. Tämän artikkelin tilan ja 
painopisteen vuoksi ei ole mahdollista käsitellä näiden kahden kirkon 
muodostumisen syitä, mutta on syytä mainita, että kirkot eroavat 
toisistaan etnisen koostumuksensa osalta: Moskovan patriarkaatin Viron 

 
17 Kilemit, Liina (2013). "What do the latest census data reveal about the faith of 
Estonians?". Online magazine "Church and Theology". https://kjt.ee/2013/05/mida-
naitavad-viimase-rahvaloenduse-andmed-eestimaalaste-usust/. 05.08.2021. 
18 Viron tilastokeskuksen tietokanta. https://andmed.stat.ee/et/stat. 05.08.2021. 



 

 

ortodoksisen kirkon seurakunnat ovat pääasiassa venäjänkielisiä, kun 
taas Viron apostolisen-ortodoksisen kirkon seurakunnat ovat pääasiassa 
vironkielisiä. 
 
Viron väestön uskonnolliset uskomukset uskontososiologisten 
tutkimusten valossa. 

Jotta voisimme perehtyä täällä esiintyviin etnisiin ryhmiin ja niiden 
uskonnollisiin ja ideologisiin asenteisiin, meidän on tutustuttava Viron 
kirkkojen neuvoston vuonna 2020 tekemän melko tuoreen 
uskontososiologisen tutkimuksen tuloksiin19 . 

On jo mainittu, että väestönlaskentatietojen mukaan lähes kolmannes 

Viron väestöstä uskoo johonkin uskontoon. Uskontososiologisen 

tutkimuksen tuloksia analysoimalla saadaan kuitenkin tarkempi kuva 

ihmisten uskonnollisesta identiteetistä. Kyselylomakkeessa heille 

tarjottiin useita identiteettejä, joista he saivat valita itselleen parhaiten 

sopivan. Jos listalta ei löytynyt mieleistä identiteettiä, he saattoivat itse 

lisätä sellaisen. Tulokset olivat seuraavat: Virolaisista 28 prosenttia pitää 

itseään hengellisenä mutta ei uskonnollisena, 24 prosenttia ei-

uskonnollisena, 22 prosenttia välinpitämättömänä uskonnon suhteen, 39 

prosenttia uskonnollisena, 9 prosenttia uskonnollisina tai hengellisen 

elämän etsijöinä, 9 prosenttia ateisteina ja 7 prosenttia ei mitään edellä 

mainituista. Vaikka niiden vastaajien määrä, jotka nimenomaisesti 

ilmoittivat olevansa uskonnollisia, oli tässä kysymyksessä vähäinen, 63 

prosenttia vastaajista ilmoitti seuraavassa kysymyksessä tuntevansa 

itsensä läheiseksi kristinuskon kanssa. Vuoden 2020 tietojen mukaan 22 

prosenttia Viron väestöstä kuuluu johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen 

liikkeeseen ja 57 prosenttia on kastettu. Samaan aikaan vain 16 % käy 

kirkossa vähintään 3-4 kertaa vuodessa.20 

 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että monista historiallisista ja 

kulttuurisista syistä niiden ihmisten määrä, jotka kirjaimellisesti kutsuvat 

itseään "uskoviksi", on pieni, eikä se ehkä täysin vastaa niiden ihmisten 

määrää, jotka tosiasiassa yhdistävät itsensä kristinuskoon ainakin 

jossakin määrin ja jotka ehkä kuuluvat johonkin kirkkoon. Viron kirkkojen 

 
19 The survey "On Life, Faith and Religion 2020" was carried out by the research 
company Eesti Uuringukeskus OÜ. The survey was conducted from 25.11.2020 to 
31.12.2020. The online survey was combined with a postal survey (N=1000). The 
questionnaire and the concept of the survey were prepared by the Estonian Council of 
Churches. The author of this article participated in the preparation of this survey as part 
of a team of experts. 
20 Estonian Council of Churches survey "About Life, Faith, Religious Life 2020”. 
http://www.ekn.ee/doc/uudised/EUU2020_esmased_tulemused.pdf. 08.09.2021. 



neuvoston eri vuosina tekemien tutkimusten mukaan noin 23-25 

prosenttia vastaajista piti itseään kristittyinä. Siksi on vaikea sanoa 

yksiselitteisesti, kuinka monen Viron kansalaisen voidaan nykyisin katsoa 

olevan suoraan tai välillisesti yhteydessä kristillisiin kirkkoihin. 

 

31 prosenttia vastaajista tuntee jonkinlaista kiintymystä edellä mainittuun 

uuspakanuuteen 21  . Koska luontoystävällinen ja ympäristöystävällinen 

asenne liitetään toisinaan maallistumiseen, myös tämän uskonnon 

noudattaminen lienee yhteydessä tiettyihin ekologisiin näkemyksiin, eikä 

se välttämättä tarkoita osallistumista kyseiseen uskonnolliseen yh teisöön. 

Myös itäiset uskonnot kiinnostavat kansalaisia. Jopa 24 prosenttia 

vastaajista tuntee itsensä niille läheiseksi .22 

 

Mutta miten suurimpien etnisten ryhmien - virolaisten ja venäläisten - 

uskonnolliset ja ideologiset asenteet eroavat toisistaan? Vuosien varrella 

tehtyjen "Elämä, usko ja uskonto" -tutkimusten tulokset osoittavat, että 

venäläiset ovat yleisesti ottaen kristitympiä kuin virolaiset: he liittyvät 

enemmän kristilliseen kirkkoon (erityisesti ortodoksiseen kirkkoon), ovat 

useammin kastettuja, käyvät useammin kirkossa ja heillä on enemmän 

kristillisiä uskomuksia kuin virolaisilla. He ovat myös konservatiivisempia 

tietyissä moraali- ja arvokysymyksissä. Viron kirkkojen neuvosto on myös 

kysynyt näitä näkökohtia kyselytutkimuksissaan. Myös ihmisten asenteet 

esimerkiksi eutanasiaa, aborttia, kloonausta, homoseksuaalisuutta tai 

avioliiton ulkopuolisia suhteita kohtaan ovat tunnetusti kiinnostavia. 

Virolaiset ovat toisaalta avoimempia uudelle hengellisyydelle ja itämaisille 

uskonnoille, vähemmän sitoutuneita kristinuskoon ja vapaamielisempiä 

edellä mainittuihin elämänilmiöihin ja moraalikysymyksiin.23 

Kuten edellä esitetyistä tiedoista voi päätellä, kristillisten  kirkkojen ja 

seurakuntien vaikutus Viron yhteiskunnassa ei ole nykyään kovin suuri. 

Huolimatta siitä, että Neuvostoliiton hajoamisen ja miehitysvallan 

järjestämän kirkonvastaisen politiikan päättymisen jälkeen 1980-luvun 

lopulla ja 1990-luvun lopulla syntyi hetkeksi "uskonnollinen nousukausi", 

jolloin suuri määrä ihmisiä liittyi kerralla kirkkoihin 24 , se jäi väliaikaiseksi 

 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Estonian Council of Churches surveys "About Life, Faith, Religious Life” 2010, 
2015. 
24 Ateistien painostuksen loputtua kirkot saattoivat jälleen toimia vapaasti, ja ihmisten 
kiinnostus ja halu kirkkoja kohtaan oli suurta. Monet, jotka olivat aiemmin pelänneet, 
kastettiin ja konfirmoitiin. Virolaisten keskuudessa joukkokirkkoon liittyminen 



 

 

ja kirkkojen ja seurakuntien jäsenmäärä alkoi jälleen laskea seuraavina 

vuosikymmeninä. Ymmärrettävästi yhteiskuntamme kristillistymiseen on 

vaikuttanut ennen kaikkea yli puoli vuosisataa kestänyt Neuvostoliiton 

miehitysviranomaisten harjoittama kirkonvastainen sortopolitiikka, jonka 

seurauksena vihamielinen kirkko menetti sosiaaliset verkostonsa ja 

mahdollisuuden julistaa evankeliumia. Toisaalta sorron pelko sai 

pelokkaat ihmiset etääntymään kirkosta eivätkä ihmiset uskaltaneet 

sosiaalistaa lapsiaan kristilliseen uskoon. Kokonaiset sukupolvet 

kasvoivat tietämättä kristinuskosta juuri mitään tai ennakkoluulojen ja 

väärinkäsitysten vallassa. Näin ollen voidaan sanoa, että Viron kristillinen 

perinne katkesi sekä yhteiskunnan että perheiden tasolla, ja tämä on yksi 

tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat nykypäivän maallistumisen 

tasoon 25  . Mutta ei ainoastaan. Modernisaation merkit alkoivat näkyä 

täällä samaan aikaan kuin muissakin Euroopan maissa, jo ennen toista 

maailmansotaa. Lisäksi, vaikka aiemmin mainittiin, että venäläisten 

suurempaa uskonnollisuutta täällä tukee ortodoksisuuden ja venäläisten 

kansallisen identiteetin välinen yhteys, tällainen yhteys ei ole yhtä selvä 

virolaisten kohdalla. Tai jos se on, se ilmaistaan hieman eri tavalla. Syynä 

tähän on se, että 1800-luvun jälkipuoliskolla, jolloin virolaiset alkoivat 

kehittää kansallista itsetuntemusta ja kansallista poliittista ja kulttuurista 

ajattelua, papistoa hallitsivat baltisaksalaiset, jotka muodostivat tuon ajan 

yhteiskunnan eliitin. Kehittyvä virolainen nationalismi ja eliitin hallitsema 

kirkko pysyivät yhteiskunnallisen spektrin vastakkaisilla puolilla, mikä 

valitettavasti johti siihen, että kristillinen kirkko jäi marginaaliseen 

asemaan kehittyvässä virolaisessa itseymmärryksessä ja kansallisessa 

narratiivissa. 26  Valitettavasti tämä vaikuttaa edelleen 

itseymmärrykseemme tänä päivänä. 

 
Uskonnollisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden haasteet 
ja mahdollisuudet nyky-Virossa. 

 

tapahtui jonkin verran aikaisemmin kuin venäläisten keskuudessa. "Uskonnollinen 
nousukausi" oli kuitenkin lyhytaikainen. Yhtäältä kristilliset kirkot eivät kyenneet 
sopeutumaan niin nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen, ja toisaalta se, mitä kirkossa 
sanottiin oli ilmeisen kaukainen ja käsittämätön niille sukupolville, jotka olivat 
vieraantuneet kristinuskosta vuosikymmenien ajan, eikä se vedonnut heihin riittävästi. 
25 Ks. esim. Remmel, A., Altnurme, R. (2018). Religion, State and Atheism. Estonian 
History of Church and Religion (ed. R. Altnurme), 210-224. 
26 Karo, V. K. (2007). National narratives and religion. Multi-religious Estonia II: a 
selection of studies of religion: special edition of Christianity. (toim. L. Altnurme), 13–
46 ja Vihuri, V. (2012). Estonian and Christianity through the eyes of clergy. Step 
down among the people. Articles and reflections on the spirituality of the Estonian 
population. (toim E. Jõks), 24–48. 



Eri etnisten ja uskonnollisten ryhmien välistä vuorovaikutusta nyky-

Virossa voidaan turvallisesti luonnehtia rauhanomaiseksi ja melko 

yhteistyökykyiseksi. Mainitsen tässä muutamia mekanismeja, jotka 

tukevat tätä. 

Viron tasavallan perustuslain 40 §:n mukaan jokaisella on omantunnon, 

uskonnon ja ajatuksen vapaus. Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten 

jäsenyys on vapaata. Kansalliskirkkoa ei ole olemassa. Jokaisella on 

vapaus suorittaa yksin tai yhdessä muiden kanssa uskonnollisia 

toimituksia julkisesti tai yksityisesti, kunhan se ei vahingoita yleistä 

järjestystä, terveyttä tai moraalia. 27  Perustuslaki tarjoaa näin ollen 

oikeusperustan tilanteelle, jossa jokainen voi vapaasti uskoa 

omantuntonsa mukaan, julistaa uskoaan ja asettaa kaikki uskonnot niiden 

alkuperästä ja taustasta riippumatta tasa-arvoiseen asemaan, paitsi 

tietenkin silloin, kun ne ovat uhka yhteiskunnalle tai yksilöille. 

Virossa toimivat kristilliset kirkot sekä eräät seurakuntayhdistykset ovat 

jäseninä Viron kirkkojen neuvostossa, joka ylläpitää jäsenkirkkojen välistä 

teologista vuoropuhelua, edistää ekumeenista viestintää ja on kristillisten 

kirkkojen yhteinen viestintäkumppani valtion kanssa. Kirkkojen neuvosto 

tarjoaa myös yhteisen foorumin kirkkojen avustusyhteistyölle. Se kattaa 

esimerkiksi seuraavat alat: media, koulutus, uskontososiologia, 

kappeliseurakunta, ekumenia, elämänarvot ja etiikka, nuorisotyö, 

yhdyskuntatyö ja kansainväliset suhteet28 . Viron pienen koon vuoksi on 

järkevää järjestää laajoja, esimerkiksi koko yhteiskunnan kattavia 

uskontososiologisia tutkimuksia yhteisvoimin, sillä pienempien 

uskonnollisten yhteisöjen kapasiteetti ei todennäköisesti riitä tähän. 

Kirkkojen neuvoston kaltainen organisaatio edistäisi ymmärrettävästi eri 

uskonnollisten ja etnisten ryhmien (esim. molempien ortodoksisten 

kirkkojen) keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä. 

Vähemmistöjen suuren osuuden vuoksi heidän integroitumisensa Viron 

yhteiskuntaan on ollut keskeisellä sijalla koko maan itsenäisyyden ajan. 

Kielten oppimista pidetään erittäin tärkeänä, sillä viron kielen taito on 

"avain" integroitumiseen paikalliseen yhteiskuntaan. Se antaa ihmisille 

mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan ja tarjoaa 

monipuolisimmat osallistumismahdollisuudet. On myös tärkeää huomata, 

että kielitaito mahdollistaa muun muassa osallistumisen paikalliseen 

informaatiotilaan, mikä antaa ymmärrystä maamme ja kansamme 

 
27 Viron tasavallan perustuslaki 40 §, https://pohiseadus.ee/sisu/3511. 05.08.2021. 
28 Viron kirkolliskokouksen verkkosivut, http://www.ekn.ee/sisu.php?lehe_id=5. 
08.09.2021. 



 

 

pyrkimyksistä ja arvoista. Juuri yhteiskunnan kriisiaikoina kotouttamisen 

puutteet tuntuvat voimakkaimmin. Näin kävi Covid-19-pandemian aikana, 

jolloin tieto rajoituksista ja rokotustoimista tavoitti venäjänkieliset ihmiset, 

jotka kielitaidon puutteen vuoksi seurasivat mieluummin vain venäläisiä 

mediakanavia ja jäivät näin ollen kriisin kannalta olennaisen tärkeän 

operatiivisen tiedonkulun ulkopuolelle. 

Aiemmin mainittiin, että suurimmat kirkkomme - luterilainen kirkko ja 

Moskovan patriarkaatin ortodoksinen kirkko - ovat historiallisen perinteen 

perusteella suurelta osin yksirotuisia. Tilanne on kuitenkin toinen niin 

sanottujen uudempien kristillisten kirkkojen ja seurakuntien (erityisesti 

evankelisten tai karismaattisten yksittäisten seurakuntien ja 

seurakuntayhtymien) osalta 

.  

Kun muualla yhteiskunnassa puhutaan usein tietyn laisesta etnisen 

segregaation riskistä (venäjänkieliset koulut, kulttuurilaitokset, 

työyhteisöt, tietty maantieteellinen ja alueellinen eristyneisyys, joka luo 

tilanteen, jossa eri kansallisuuksia edustavat ihmiset eivät tapaa toisiaan 

kovinkaan usein), edellä mainitut uskonnolliset järjestöt tarjoavat eri 

kansallisuuksille mahdollisuuden toimia yhdessä. Myös muualta 

maailmasta tänne muuttavat kristityt ovat usein halukkaita liittymään 

näihin seurakuntiin. 

Politiikan tutkija Alar Kilp väittää vuonna 2007 julkaistussa artikkelissaan 

"Faith as a promoter of integration", että uskonnollisilla organisaatioilla, 

sekä kirkoilla että lahkoilla, on potentiaalia toimia integraattoreina ja 

sosiaalisen pääoman luojina, jos ne ovat riittävän avoimia. Esimerkiksi 

Virossa Jehovan todistajat, helluntailaiset ja vapaakirkot, joihin kuuluu 

sekä virolaisia että ei-virolaisia, ovat onnistuneet tässä suhteessa 

huomattavan hyvin. Nämä seurakunnat pitävät uskonnollista 

kääntymystä tärkeämpänä kuin yhteisöllisyyttä, ja niihin kuuluu ihmisiä eri 

kansallisuuksista. Suuremmat kirkot, erityisesti tietenkin luterilainen ja 

ortodoksinen kirkko, jotka ovat läheisemmin sidoksissa kansallisiin 

perinteisiin, pysyttelevät kuitenkin yleensä yhteiskunnan eri puolilla. 

Baptistiliitto yhdistää sekä venäjän- että vironkielisiä seurakuntia, mutta 

niiden välisten suhteiden sanotaan olevan heikot. Keskimääräinen 

vastaaja näkee kuitenkin potentiaalia yhdistymiseen suuremmissa 

kirkoissa.29  Tämän artikkelin kannalta tämä on tärkeä havainto, joka 

ansaitsee varmasti lisää keskustelua ja huomiota. 

 

 
29 Kilp, Alar (2007) "Faith as a promoter of integration" - Eesti Päevaleht. 28.09.18. 



Sosiologit Roots, Lilleoja ja Beilmann havaitsivat vuoden 2015 

kotoutumisen seurantatutkimuksen tietojen perusteella, että muiden 

etnisten ryhmien edustajien luottamus lähes kaikkiin virolaisiin 

yhteiskunnallisiin instituutioihin on virolaisia alhaisempi, lukuun ottamatta 

paikallishallintoa, johon luotetaan yhtä paljon, ja kirkkoa, johon luotetaan 

paljon enemmän 30  . Vaikka on todennäköistä, että "kirkolla" muiden 

kansallisuuksien edustajat tarkoittivat ensisijaisesti ortodoksikirkkoa, 

tutkimustulokset ovat huomionarvoisia myös virolaisen yhteiskunnan 

yleisen maallistumisasteen valossa. Kirkko on auktoriteetti, jonka 

mielipidettä tämä yhteiskuntaryhmä kuuntelee, ja tämä tieto voi 

osoittautua tärkeäksi yhteiskunnan kriisinhetkillä, kun on tarpeen kääntyä 

viroksi puhuvan informaatioavaruuden ulkopuolisten ihmisten puoleen. 

Myös tämän artikkelin kirjoittaja uskoo, että tämä tutkimus ansaitsee 

jatkossa enemmän huomiota ja keskustelua. 

 

Viron kirkkojen neuvosto oli vuoden 2015 uskontososiologisessa 

tutkimuksessa kiinnostunut siitä, missä määrin Viron väestö kannattaa 

kristillisten kirkkojen osallistumista ja roolia tietyissä yhteiskunnallisissa 

kysymyksissä. Tutkimuksessa todettiin, että yleisesti ottaen suurin osa 

vastaajista suhtautuu nykyään yhtä myönteisesti kirkon 

yhteiskunnalliseen rooliin 31  . Jotkut ei-virolaiset ilmaisivat kuitenkin 

pelkäävänsä, että vain yhden kirkon, luterilaisen kirkon, osallistuminen 

johtaisi yhteiskunnan suurempaan kansalliseen polarisoitumiseen ja 

yhteiskunnan sisäisen jakautumisen lisääntymiseen. Näin ollen niissä 

tapauksissa, joissa venäläiset eivät kannattaneet kirkon osallistumista 

yhteiskunnan asioihin, kyse oli kuitenkin pikemminkin integraatiosta kuin 

kirkonvastaisuudesta. He yksinkertaisesti haluavat olla enemmän 

mukana. Toiseksi ei-virolaisten kohdalla on silmiinpistävää, että 

(ortodoksisen) kirkon odotetaan pitävän tietynlaista etäisyyttä, 

pysyttelevän poissa yhteiskunnasta ja keskittyvän omaan tehtäväänsä ja 

tavoitteisiinsa, eikä kirkon osallistumista vastustava asenne ole 

tässäkään tapauksessa kirkon hylkäämistä.32 

 
Yhteenveto 

 
30 Ave Roots, Laur Lilleoja, Mai Beilmann (2016) "Networked society as a missiology 
Opportunity. Descriptive part" - Where are you going, Mariana? Quo vadis Terra 
Mariana. Ed. E. Jõks. Estonian Council of Churches. 321-336.. 
31 Valitettavasti tämä rooli on edelleen melko vaatimaton. 
32 Kilemit, Liina (2018) "Estonians and non-Estonians expectations of the social role of 
churches in Estonia - two different visions?". Online magazine “Church and 
Theology”. https://kjt.ee/2018/09/eestlaste-ja-mitte-eestlaste-ootused-kirikute-
sotsiaalsele-rollile-eestis-kas-kaks-erinevat-nagemust/. 05.08.2021. 



 

 

 
Tässä artikkelissa luodaan lyhyt katsaus Viron etniseen ja uskonnolliseen 

jakautumiseen ja sen taustaan sekä käsitellään lyhyesti uskonnollisen 

monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden haasteita nyky-Virossa.  

 

Viron yhteiskunta on historiallisista syistä melko maallistunut, eikä 

kristillisten kirkkojen rooli yhteiskunnassa ole suuri. Kirkkojen uskottavuus 

yhteiskunnallisina instituutioina on kuitenkin huomattava. Tämä antaa 

kirkkoille mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. 

Uskontososiologiset tutkimukset osoittavat, että vaikka valtaosa Viron 

väestöstä ei pidä itseään uskonnollisena, suhtautuminen kirkkoon ja sen 

toimintaan yhteiskunnassa on yleisesti ottaen myönteistä. 

 

Suurimmat kirkkomme, kuten luterilainen ja ortodoksinen kirkko, ovat 

perinteisesti kansalliskirkkoja, mikä tarkoittaa, että ne ovat pääasiassa 

yhden kansallisuuden kirkkoja. Sitä vastoin uudemmat kristilliset 

kirkkokunnat, seurakuntien liitot ja pienemmät yksittäiset seurakunnat 

ovat usein monikansallisia, mikä tarjoaa erinomaisen foorumin eri 

etnisten ryhmien väliselle vuorovaikutukselle, joka edistää yhteiskunnan 

yhteenkuuluvuutta. 

 

Kirkkojen suhteellinen auktoriteetti ja luotettavuus yhteiskunnassa sekä 

joidenkin uskontokuntien kulttuurinen ja etninen monimuotoisuus 

tarjoavat potentiaalia yhteiskunnan sitojina ja sovittajina, joita olisi 

hyödynnettävä enemmän koko yhteiskunnan hyväksi. 
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Yhteenveto 

 

Bulgarian uskonnollisesta monimuotoisuudesta huolimatta maan uskonnollinen tilanne nähdään yleisesti 

ottaen pääasiassa maallistuneena. Suurin osa väestöstä ilmoittaa olevansa ortodoksikristittyjä, mikä on 

kansallisen identiteetin keskeinen ja samalla ensimmäinen osa. Bulgariassa totalitaarisen hallinnon 

kaatumisen jälkeen toteutetut uudistukset muokkasivat kirkon ja valtion välisiä suhteita, ottivat käyttöön 

uskonnonopetuksen julkisissa kouluissa ja muuttivat uskonnollista ja kulttuurista maisemaa 

monimuotoisemmaksi, mutta eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa mittakaavassa se ei ole vielä kovin 

moniarvoinen. Uskonnonopetus on yksi niistä pedagogisista ja andragogisista lähestymistavoista, jotka 

osoittavat selvästi ja samalla ratkaisevat merkittävästi jännitteitä käsittelemällä identiteetin moninaisuutta 

yhtenäisyyden piirteenä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten paikalliset tilanteet eroavat toisistaan 

pohdinnassa ja kuvauksessa useiden eri tutkimuslähestymistapojen näkökulmasta, ja analysoidaan tasa-

arvokasvatusta menetelmänä, jolla muutetaan uskonnollisia arvoja, rakennetaan suvaitsevaisuutta ja 

keskinäistä ymmärrystä.  

 

Avainsanat:  

 

Bulgarian ortodoksinen kirkko (BOC); kristinusko; uskonnollinen identiteetti; eurooppalainen identiteetti;  

kansallinen identiteetti; sosiaaliset arvot; uskonnollinen kuuluminen; monikulttuurisuus; kulttuurienvälinen 

kasvatus; moniarvoisuus. 

 

Johdanto  

 

Bulgarian poliittinen suunta on määritelty tiukasti vuoden 1989 jälkeen, jolloin entisten 

kommunistimaiden taloudelliset ja poliittiset uudistukset alkoivat, ja poliittinen suuntaus kohti 

moniarvoista demokratiaa ja markkinataloutta sai laajaa kannatusta. Vuonna 1995 Bulgaria 

aloitti EU-integraatioprosessin eliittilähtöisen hakemuksen kautta. Sen jälkeen sitä lykättiin 

vuoteen 1997, koska maan oli kehitettävä siirtymäkauden politiikkaa. Maa toteutti 2000-

luvulla joukon uudistuksia valmistautuakseen EU:n jäsenyyteen, mukaan lukien 

demokraattisten järjestelmien lujittamisen, oikeusvaltioperiaatteen luomisen, 

ihmisoikeuksien tunnustamisen, sitoutumisen henkilökohtaiseen sananvapauteen ja 

toimivan vapaan markkinatalouden luomisen. 

 

Bulgaria liittyi EU:n jäseneksi EU:n laajentumisen viidennessä vaiheessa 1. tammikuuta 

2007. Maasta tuli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vuonna 2018, ja sen 

tunnuslauseena on "yhtenäisyys tekee voimaa". Puheenjohtajakauden aikana maan 

painopisteet keskittyivät alueelliseen vakauteen, turvallisuuteen, EU:n yhdentymiseen, 

Euroopan tulevaisuuteen ja nuorisoon sekä digitaalitalouteen. 



 

Merkittävimpiä askeleita, joita Bulgaria on ottanut kommunistihallinnon kaatumisen jälkeen 

matkalla kohti demokratiaa ja oikeusvaltiota olivat uuden perustuslain hyväksyminen 

vuonna 1991, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 

ratifiointi vuonna 1992 sekä kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan 

puiteyleissopimuksen (Национален tilastчески институт, 2021) ratifiointi vuonna 1999. 

 

Uskonnollinen maisema Bulgariassa - menneisyys ja nykyisyys  

 

Bulgarian perinteinen uskonto on ortodoksinen kristinusko, ja yli 75 prosenttia maan 

väestöstä tunnustautuu itäortodoksiksi. Muslimiyhteisö (jota edustavat pääasiassa 

Bulgarian turkkilaiset) on maan toiseksi suurin uskonnollinen vähemmistö viimeisimmän 

väestönlaskennan mukaan 1  . Katolilaisten ja protestanttien osuus on vain 2 prosenttia 

(Национален tilastчески институт, 2011). Viimeisimmät analyysit väestön uskontokuntaan 

kuulumisesta ovat kuitenkin osoittaneet, että nämä prosenttiluvut ovat hieman erilaisia, ja 

pienempien uskonnollisten ryhmien osuudet näyttävät olevan yleisesti ottaen suurempia. 

 

Maan virallisesti tunnustetut uskonnot ovat oikeutettuja julkiseen tukeen valtion 

talousarviosta myönnettävien vähimmäistukien muodossa, joiden vuosittaisista määristä 

keskustellaan asianomaisissa parlamentin valiokunnissa ja jotka sitten hyväksytään ja joista 

äänestetään osana valtion talousarviota. 

 

Uskonnonopetus Bulgariassa - lyhyt katsaus  

 

Uskonnonopetusta käsiteltiin radikaalisti koko kommunismin ajan. Tänä aikana opetus oli 

"tiedepohjaista" ja se tulkittiin ateistiseksi ja uskonnonvastaiseksi. Kommunistihallinnon 

kaatuminen vuonna 1989 käynnisti radikaalin muutosprosessin kaikilla yhteiskuntaelämän 

osa-alueilla. Bulgarian ortodoksinen kirkko (BOC) joutui kohtaamaan haasteen, joka koski 

sen uutta yhteiskunnallista roolia ja sitä, miten se voisi toteuttaa tehtäväänsä globalisaation 

ja poliittisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja uskonnollisen moniarvoisuuden lisääntyessä tässä 

uudessa ympäristössä. Poliittiset muutokset lietsoivat joidenkin bulgarialaisten toiveita siitä, 

että uskonnonopetus otettaisiin uudelleen käyttöön kouluissa. Tänä aikana 

uskonnonopetuksen käsitteestä käytiin kiivasta keskustelua akateemisissa ja poliittisissa 

piireissä. Aluksi tämä johti uskonnonopetusta koskevien mielipiteiden kaksinapaiseen 

jakautumiseen: toisaalta uskonnonopetuksen tarve julkisissa kouluissa hylättiin radikaalisti, 

toisaalta uskonnonopetuksen tärkeys vahvistettiin äärimmilleen. Huolta herätti se, kuinka 

paljon uskonnollista sisältöä voidaan sisällyttää oppimisprosessiin, joko osana 

opetussuunnitelmaa tai koulun ulkopuolisena toimintana, loukkaamatta niiden henkilöiden 

perusoikeuksia, jotka eivät halua opiskella sitä. 

 

Uskonnonopetusta ei alun perin otettu käyttöön koulun maallisen aseman vuoksi. Tilanne 

parani tasaisesti vuoden 1996 jälkeen. Uskonnonopetusta tarjottiin kouluissa ensimmäistä 

kertaa valinnaiskurssina nimeltä "Uskonto" opetusministerin asetuksella nro 06-000-

159/28.8.1997. Lukuvuodesta 1997-1998 lähtien oppiainetta ovat opettaneet teologit 

lukuisissa kouluissa eri puolilla maata (Denev, 2004). Vuonna 2003 julkisen opetuslain 

täytäntöönpanoasetuksiin tehtiin muutoksia. "Maallisissa kouluissa uskontoa voidaan 

opiskella pakollisilla ja valinnaisilla kursseilla järjestettävillä tunneilla, mukaan lukien 

 
1  Kommunismin kaatumisen jälkeen otettiin käyttöön uusi uskontokuntaan liittyvien tietojen keruu, jonka 

kommunistihallinto oli tarkoituksella poistanut aiemmista väestönlaskennoista.  



uskonnon ja kristinuskon sekä uskonnon ja islamin opetusta", todetaan asetusten 4 artiklaan 

lisätyn uudessa kohdassa (3. kohta) 

 

Myöhemmin uskonnonopetuskysymys jäi taka-alalle, ja siitä keskusteltiin silloin tällöin eri 

valiokuntien kokouksissa ja parlamentissa2 , mutta sillä ei ollut juurikaan vaikutusta. Sekä 

hallituksen että BOC:n myönteisestä suhtautumisesta ja kannanotoista huolimatta 

pakollinen uskonnonopetus on nykyäänkin vain suositeltavaa (Aleksandrov, 2015). 

 

Kirkon ja valtion väliset suhteet 

 

Huolimatta siitä, että kirkon ja valtion erottaminen ratifioitiin siirtyessä monarkkisesta 

hallinnosta tasavaltaan vuonna 1945, uskonnollista elämää Bulgariassa säätelivät 

kommunistihallinnon aikana valtion elimet - Bulgarian ortodoksisen kirkon ja uskonnollisten 

yhteisöjen asioiden komitea ulkoasiainministeriössä ja uskonnollisten yhteisöjen ja 

uskontojen komitea ministerineuvostossa, jotka korvattiin vuoden 1989 jälkeen 

uskonnollisella osastolla ministerineuvostossa. 

 

Kommunismin eteneminen lopetti kaikkien itsenäisten julkisten organisaatioiden toiminnan, 

mikä johtui lähinnä yksityisten hankkeiden syntymisestä ja budjettirajoituksista. Lisäksi 

muiden uskontojen hyväntekeväisyystyötä pidettiin riskitekijänä ulkomaisten etujen 

edistämiselle, joten kaikki varat, kokemus ja vastuu siirrettiin uudelle julkiselle hallitukselle 

ja yhteiskunnalliselle ideologialle.  

 

Sosialistisen hallinnon kaatuminen asetti myös BOC:n vaikeaan asemaan. Bulgarialaisten 

sukupolvet olivat eläneet ilman, että he olivat huomanneet sitä elävänä, aktiivisena 

laitoksena, jolla oli julkinen tarkoitus. Vallitseva yleinen käsitys kirkosta on ollut se, että sen 

pitäisi pyrkiä hellittämättä yhtenäisyyteen 1930-luvulta lähtien (Симеонова, 2019) eli lähes 

sadan vuoden ajan. Bulgariassa pitkään jatkunut kirkollinen kahtiajako on viivästyttänyt 

merkittävästi hengellisen ulottuvuuden integroimista uudelleen julkiseen elämään, mikä on 

loppujen lopuksi perustuslain mukaan sallittua, ja se ei ole onnistunut saamaan aikaan 

mitään merkittävää uudelleenkäsitteellistämistä yhtäältä valtion ja kansan ja toisaalta 

uskonnollisten yhteisöjen välisissä suhteissa aiemmin riistettyjen oikeuksien ja vapauksien 

harhakuvitelmissa. 

 

Tänä aikana BOC politisoitui voimakkaasti, mikä aiheutti edelleen erimielisyyksiä sekä 

uskovien että ei-uskovien keskuudessa (Aleksandrov, 2015). Bulgarian uusi hallitus perusti 

vuonna 1991 uskonnollisten asioiden neuvoston. Hallitus alkoi uudistaa maan uskonnollisia 

instituutioita maassa. Vuonna 1992 se julisti Bulgarian patriarkka Maximin valinnan 

laittomaksi, koska kommunistihallitus oli nimittänyt hänet epäkanonisella tavalla. Tämä 

aiheutti erimielisyyttä piispojen keskuudessa, mikä johti vaihtoehtoisen synodin 

muodostamiseen 3  . Bulgarian ortodoksisen kirkon virallinen pyhä synodi julisti uuden 

synodin skismaattiseksi. Vuonna 1998 pidettiin Sofiassa, Bulgariassa tuomiovallan 

yläpuolella oleva yleisortodoksinen kirkolliskokous, jonka tarkoituksena oli päättää 

kanoninen ennakkotapaus ja puuttua hengellisiin seurauksiin, joita olivat kirkon imagon 

 
2 http://parlament.obshtestvo.bg/sessions/203 [12.12.2021, 2:47] 
3 Poliittisen vallanvaihdoksen ja pyhien tilojen palauttamisen ja uudelleen suunnittelun aikaan oli rekisteröity 

vaihtoehtoinen ortodoksinen synodi, joka korvasi kanonisesti laillistetun sosialistisen synodin (jotta paikalliskirkko 

pysyisi ilman hierarkkoja ja synodia), minkä seurauksena noin 200 seurakunnan ja luostarin kirkollinen verkosto oli 

toiminut laillisesti. Samanlaisia prosesseja tapahtui tuolloin ja myöhemmin muissa kin kirkkokunnissa, mutta 

arkistokadon vuoksi niitä  ei ole vielä tutkittu riittävästi ja  riippumattomasti. 



arvon aleneminen, uskon profanointi ja asosialisaatio. Neuvosto aloitti maan uskonnollisten 

instituutioiden uudistamisen.  

 

Vuonna 2002 Bulgaria hyväksyi uskonnollisia tunnustuksia koskevan lain , jota pidetään 

yhtenä Euroopan liberaaleimmista (Донкова, 2014). Uskonnollisia tunnustuksia koskeva 

lakii korvasi vuonna 1949 hyväksytyn sosialistisen lain. Uudessa laissa ortodoksinen 

kristinusko määriteltiin perinteiseksi uskontokunnaksi ja erotettiin uskonnolliset yhteisöt 

valtiosta. Viime aikoihin asti, jolloin rekisteröityjen uskontokuntien määrä ylitti 100 (Донкова, 

2014, 2006), laissa säädettiin myös, että kaikkia uskontokuntia on hallinnoitava 

valtionkomiteassa tai -johdossa (Беров, 2009). Monet samaan uskontokuntaan kuuluvat 

uskonnolliset ryhmät pystyivät rekisteröitymään uuden uskontokuntalain nojalla, mutta 

vaihtoehtoinen synodi ja vanhan kalenterin mukaiset kiihkoilijoiden seurakunnat jäivät 

kuitenkin rekisteröimättä (Донкова, 2014, 2006). Tämä johtuu vaihtoehtoisten 

kirkkorakenteiden merkittävästä sosiaalis-kulttuurisesta vaikutuksesta, joka oli laajalle 

levinnyt 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Lisäksi 

uskonnollisia tunnustuksia koskevan lain täytäntöönpanon jälkeen vaihtoehtoista synodia 

alettiin vainota, ja 20.-21. heinäkuuta 2004 (joka tunnetaan Bulgarian kristalliyönä) välisenä 

yönä vaihtoehtoisen synodin papit häädettiin väkisin noin 250 kirkosta ja muusta 

kiinteistöstä, joita pyhä synodi väitti heidän miehittäneen laittomasti , mikä johti 

oikeustapauksen käsittelyyn Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa vuonna 2009, mutta 

ilman merkittäviä yhteiskunnallisia seurauksia. 

 

BOC on myös ollut aktiivisesti mukana estämässä Istanbulin yleissopimuksen ratifiointia ja 

vaatinut paikallisten LGBT-yhteisöjen paraateja koskevien mielenosoitusten lopettamista 

viime vuosina.  

 

Pakolaiskriisin aikana BOC osoitti toimintakykynsä vaatimalla maahanmuuttajien 

maahantulon pysäyttämistä uhkana Bulgarian kansalliselle identiteetille ja valtion 

suvereniteetille.  Nämä toimet eivät kuitenkaan täysin pilanneet BOC:n institutionaalista 

kuvaa glokaalisena tunnustuksellisena yksikkönä, vaan päinvastoin yhteiskunta tuki niitä 

suurelta osin ja määritteli BOC:n toiminnan tärkeäksi tekijäksi isänmaallisessa 

näkökulmassa.  

 

Positiivinen kuva BOC:sta, joka oli vakiinnutettu Bulgarian kansan pelastajaksi viiden 

vuosisadan ottomaanien tyrannian aikana, voisi selittää edellä mainitut ilmiöt (Kalkandjieva, 

2020). Lukuisista haasteista huolimatta Bulgarian ortodoksinen kirkko - Bulgarian 

patriarkaatti nauttii edelleen perinteisesti suurta julkista uskottavuutta 4  . Olennainen 

taustatekijä on nöyryys ja kärsivällisyys, jota osoitetaan, kun ollaan tekemisissä kaikkien 

yleishyödyllisten instituutioiden kanssa hylkäämättä toiminnan luonnetta, tiimi- ja 

jäsenlähtöisyyttä tai ortodoksisuuteen yhteensopimattomia rahoituslähteitä  

 

Uskonnonopetus Bulgariassa - koulutus tasa-arvoon ja identiteetin muodostumiseen   

 

Koko neuvostokauden ajan uskonto oli pysynyt perheiden yksityisasiana, ja siitä lähtien eri 

etnisyyksiä ja uskonnollista taustaa edustavat ihmiset ovat eläneet Bulgariassa 

rauhanomaisesti rinnakkain ja perinteisesti vastustaneet uskonnollista propagandaa. 

 

 
4  Bulgarian ortodoksinen kirkko on instituutio, jolla on korkein uskottavuusluokitus väestön kesku udessa, 

https://www.diakonia.bg/българската-православна-църква -е-инс/ [23. elokuuta 2019, 11.37] 



Tämän vuoksi uskonnonopetusta pidetään Bulgariassa usein pikemminkin identiteetin 

muodostamisena kuin tunnustuksellisena käytäntönä. Paikallinen väestö pitää tilastollisesti 

hallitsevan ortodoksisen kristinuskon tuntemusta yleensä osana kansallismielistä ja etnistä 

isänmaallista kasvatusta, joka on verrattavissa siihen, mitä nuoret saivat kuulla aiempina 

aikoina. Näin ollen sen enempää tunnustuksellinen kuin vertaileva (ei-tunnustuksellinen) 

koulutus ei voi olla liian uskonnollista kouluttaakseen suoraan oikeudenmukaisuutta 

Bulgarian ympäristössä. 

 

Huolimatta Bulgarian ortodoksisen kirkon pyhän synodin vuonna 2018 tekemistä 

muutoksista kirkon perussääntöön, joissa otettiin käyttöön uusia kulttuurikasvatuksellisia 

käsitteitä ja strategioita (BOC:n perussääntö, https://bg-patriarshia.bg/statute), ja muista 

uskonnollisista uudistuksista kommunistihallinnon kaatumisen jälkeen, erilaiset sosiologiset 

tutkimukset (Фотев, 2009) vahvistavat havainnon, jonka mukaan "Bulgarian kansan 

uskonnollinen kulttuuri ei ole vielä korkealla tasolla" (Донкова, 2014). Tämä lause liittyy 

suoraan uskonnollisen koulutuksen epäsuosioon ja laajaan piittaamattomuuteen maassa, 

mikä on johtanut teologian tutkinnon suorittaneiden korkeaan työttömyysasteeseen. Lisäksi 

uskonnon kannalta Bulgarian identiteetin integroituminen EU:hun on luonut 

perustavanlaatuisia ongelmia liittyen uskovien yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja 

vastarintaa uusien osallistavien poliittisten järjestelmien luomista kohtaan. Yksi tällaisen 

vastarinnan seurauksista voi olla se, että Bulgarian vähemmistöt eivät ole vielä saavuttaneet 

merkittävää yhteiskunnallista asemaa alakulttuureina, mukaan lukien oikeutta uskonnon ja 

elämäntyylin erityiseen ilmaisuun perinteisen naapuruston ulkopuolella (Фотев, 2000). 

Lisäksi isänmaallisen kansan psykologia (Петкова, 2021) on edelleen vakavasti 

kyseenalaistettu kolmen vuosikymmenen aikana tapahtuneen yhteiskunnallisen muutoksen 

vuoksi. Uskosta on todellakin tullut turvapaikka ja lohdutuksen lähde, mutta sen odotetaan 

johtavan vasta ajan myötä yhteiskunnalliseen osallistumiseen, jolla on tarkoitus ja visio. 

 

Jotkut tutkijat väittävät myös, että bulgarialaiset ovat luoneet suvaitsevaisuudestaan myytin, 

johon he itse uskovat, mutta etnosentrismi, rasismi, seksismi ja poliittinen 

suvaitsemattomuus hallitsevat voimakkaasti heidän asenteitaan sekä maan jokapäiväistä 

poliittista ja mediakeskustelua, erityisesti kun on kyse länsimaisesta kulttuurista ja 

yhteiskunnan arvoista (Томова, 2009, с. 122). Tutkijat kuitenkin väittävät, että 

suvaitsevaisuus muita uskontoja, etnisiä ryhmiä tai maahanmuuttajia kohtaan on lisääntynyt 

20 prosenttia vuosien varrella, kun taas romanien ja LGBT-kansalaisten syrjintä ja erottelu 

oli EVS:ssä (European Values Study) vuosina 1999-2011 yli kaksinkertaistunut (Томова, 

2009, с. 120-123), ja jälkimmäinen ryhmä näkyi vähemmän paikallisessa yhteiskunnassa ja 

tutkimuksessa. 

 

Siirtymävaiheen aikana uskonnonopetus oli yksi tärkeimmistä näkökohdista uskonnollisten 

oikeuksien palauttamisessa osana Bulgarian valmistautumista EU:hun yhdentymiseen. 

Monikulttuurisuuden lisääntyminen tarjosi enemmistölle paremmat mahdollisuudet 

uskonnonvapauden harjoittamiseen, mutta myöskin aiemmin syrjäytyneille kulttuurisesti 

etnisille uskonnollisille vähemmistöille. Uskontokasvatusta ei kuitenkaan ole vielä täysin 

sisällytetty kansalaiskasvatukseen, vaikka Bulgaria on ollut EU:n jäsen vuodesta 2007. Yksi 

syy tähän voi olla se, että sitä pidetään usein tärkeänä vain uskonnollisen identiteetin 

rakentamisessa, identiteettien tasapainottamisessa ja kilpailevien tai ristiriitaisten 

identiteettien välttämisessä. Lisäksi useat tutkijat ovat pitäneet ortodoksikirkkoa 

ensisijaisesti sosiaalisena välineenä populistisiin tarkoituksiin, joilla tavoitellaan yksittäisten 

ihmisten sosiaalisia identiteettipyrkimyksiä, ja se, mitä voidaan pitää yhteisöllisenä 

ilmaisuna, on pinnallisesti pikemminkin uskonnollisia seremonioita kuin todellista 



yhteiskunnallista vaikuttamista ja uskontoon perustuvaa tehtävää (Карамелска, 2009, с. 

195). Valitettavasti kriittisten sisäpiiriläisten mielipiteisiin ei aina luoteta myönteisen kirkko- 

ja uskontokuvan rakentamisessa.  

 

Vaatimus demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen luomisesta ja koulutuksen 

deideologisoinnista sekä kommunistihallinnon sortokulttuuripolitiikan muistojen lievästä 

voittamisesta johti siihen, että jotkin uskonnolliset perinteet suljettiin pois kansallisen 

elämänperinnön joukosta. Tämän seurauksena uskonnonopetukseen kehitettiin uusi 

lähestymistapa. Nykyään sen lisäksi, että uskonnonopetusta pidetään valinnaisaineena 

julkisissa kouluissa, monet kirkon seurakunnat ja jopa luostarit järjestävät toimintaa lapsille 

ja harvemmin myös aikuisille. Sofian ja Plovdivin kaupungeissa on myös kaksi teologista 

seminaaria, ja lisäksi joidenkin koulujen opetussuunnitelmiin sisältyy laaja hengellisen ja 

aineellisen kirkollisen perinnön opetus.  

 

Joissakin Bulgarian päiväkodeissa tarjotaan erilaisia päivähoitotoimia uskonnollisesta 

kasvatuksesta kiinnostuneille lapsille. Sofiassa sijaitsevan Theotokosin esirukouksen kirkon 

seurakuntakeskus oli ensimmäinen, joka tarjosi yksityisen kirkollisen päiväkodin ja 

päivähoitotoimintaa sekä työskenteli sosiaalisissa hankkeissa, joiden tarkoituksena oli 

integroida vammaisia ja vähemmistötaustaisia lapsia. Lisäksi on perustettu muslimien 

asuntoloita ja islamilainen instituutti. Sekä uskoville että teologeille tarjottavien kurssien 

aiheisiin kuuluvat erilaiset ammattitaito- ja pätevyyskoulutukset sekä kirkkokulttuuria ja  

-käytäntöjä koskeva koulutus. 

 

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan (Вангелoва, 2021; Galabova, 2020; Христов, 2016) 

eräät uskonnolliset yhteisöt, luostarikeskukset ja julkiset kristilliset järjestöt ovat ottaneet 

vastuun nuorten kouluttamisesta ja kasvattamisesta perinteisiin arvoihin ja identiteettiin 

sekä siihen, miten eräät muut vallitsevat uskontokunnat ymmärretään ja miten niitä 

harjoitetaan Bulgariassa yleisesti uskonnonvapauden ja perusoikeuksien suojelun 

ilmapiirissä. Elinikäinen oppiminen ja kansainvälinen liikkuvuus edistivät myös sosiaalis-

kulttuurista muutosta ja uskonnollisten ryhmien oikeuksien tunnustamista. Pienet 

uskonnolliset yhteisöt osoittivat vahvaa halua saada valtion tukemaa uskonnonopetusta 

tunnustuksellisessa mielessä, jota on jo aiemmin järjestetty niiden jäsenille.  

 

Ei ole epäilystäkään siitä, että nykyaikaista koulutusta voidaan käyttää tehokkaana 

välineenä ennakkoluulojen, vihapuheen, vieraantumisen, syrjäytymisen ja 

marginalisoitumisen torjumiseksi sekä sosiaalisen yhtenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden 

vahvistamiseksi. Uskomme, että tämä tavoite on täysin sovellettavissa uusiin paikallisiin 

pedagogisiin ja andragogisiin lähestymistapoihin (Спирова, Каравълчева, Антонова, 

2018; Спирова, Каравълчева, 2017; Маринова-Легкоступ, 2016; Aleksandrov, 2015; 

Спирова, 2015, 2005; Каравълчева, 2008; Denev, Groß, 2004; Грос, Андонов, 2003) 

pedagogiikkaa sekä lasten henkisyyden kehittämistä sosiaalisia kompetensseja 

vahvistamalla (Vassileva, 2010). BOC:lla sekä Bulgarian uskonnollisten yhteisöjen 

aktiivisilla jäsenillä voisi olla tärkeä rooli autettaessa innovatiivisten uskonnonopetus- ja 

opettajankoulutuskäytäntöjen soveltamista Bulgarian yliopistoissa, kouluissa, 

päiväkodeissa, sosiaalikeskuksissa, kirkoissa ja luostareissa, jota ei vielä sovelleta 

täysimääräisesti kansallisella tasolla. On tietenkin myönnettävä, että useiden 

uskonnonopetusta ja "kirkon hiljaisuutta" koskevien kansallisten pol itiikan laatiminen on 

viivästynyt (Карамелска, 2009, с. 175-177). 

 



Tämä ei kuitenkaan tarkoita akkulturaatiota, maailman myönteisten saavutusten 

väheksymistä tai suhteetonta kirkon yhteiskunnallista osallistumista, varsinkaan verrattuna 

Romaniaan ja Kreikkaan, jotka ovat Balkanin ortodoksisia EU:n jäsenvaltioita (vaikka niiden 

oikeudelliset valtion ja kirkon väliset suhteet poikkeavat Bulgarian vastaavista) ja joiden 

uskonnonopetus voidaan määritellä varsin tehokkaaksi osallistavan politiikan, 

yhteiskuntarauhan ja eurooppalaisen identiteetin kulttuurisen rikastumisen kannalta 

(uskonnon- ja vakaumuksenvapauden asiantuntijaryhmä, 2007). Jotkut tutkijat olettavat, 

että emme voi muuttaa elämämme mallia tai politiikkamme laatua ennen kuin alamme 

huomata ja arvostaa muita ympärillämme olevia ihmisiä yhteistyökumppaneina ja 

kumppaneina. (Димитров, с. 103, 2009). Näin ollen ei ole olemassa parempaa 

kasvatustavoitetta (UNESCO, 2017) uskonnollisten arvojen ja hyveiden opettamiseen 

opettajille ja opiskelijoille kuin tämä. Tässä suhteessa itäisen ortodoksisen kristillisen kirkon 

opetukset tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja. Bulgarian synodin oppikirjat (Св. Синод, 2021), 

jotka julkaistiin hiljattain (valtion rahoituksella), ovat myös suosittuja lähteitä, ja niitä 

käytetään vaihtoehtoisina opetusmateriaaleina useissa muissa tunnustuksellisissa 

koulutusjärjestelmissä. Näitä kirjoja pidetään arvokkaina tietolähteinä, jotka täyttävät 

korkeat vaatimukset (Маринова-Легкоступ, 2012). Ne on suunniteltu käytettäväksi 

monipuolisesti luokkahuoneessa, kuten muutkin uudet ja jo hyväksytyt opetusmateriaalit 

(Хайдиняк, Косева, 2011), ja ne edustavat samalla autenttisuutta (Хайдиняк, Косева, 

2011). 

 

Unohdamme usein, miten vähän tunnemme ja ymmärrämme toistemme kulttuureja ja 

perintöä, kun kyse on uskonnonopetuksesta kirkoissa ja kouluissa. Asiantuntijoiden 

pyrkimykset lieventää muita kulttuureja koskevia jännitteitä ja rohkaista Euroopan 

kansalaisia näkemään identiteettien rikas monimuotoisuus yhtenä tärkeimmistä 

yhtenäisyyden piirteistä, joka on ensisijaisesti kulttuurinen, voisivat auttaa ihmisiä 

unohtamaan stereotypiat ja ajatukset hallitsevuudesta, rajoista, gettoutumisesta, 

polarisaatiosta ja niin edelleen. Tällaisessa monimutkaisessa glokaalisessa kontekstissa 

bulgarialainen käytäntö on tarkastella uskonnonopetukseen liittyvää kirkon ja koulujen 

käytäntöä, mukauttaa sen menetelmiä erilaisiin tilanteisiin ja monimuotoisuustapauksiin 

sekä tasapainottaa uudelleen luodut perinteet elämäntapoina, riitteinä, tapoina, rituaaleina, 

juhlina, matkailuna, hyväntekeväisyytenä ja liturgisena sosialisaationa elävänä perintönä 

todellisten yhteisö- ja yhteiskuntavaatimusten mukaisesti. 

 

Nykyään näyttää kuitenkin siltä, että sosiaalinen ympäristömme on vähitellen muuttumassa 

myönteiseen suuntaan, ja paikallinen suvaitsevaisuuskulttuuri on syntymässä. Tästä ovat 

osoituksena paitsi tilastot myös uskovien ja tavallisten ihmisten todelliset kokemukset, jotka 

ovat muuttuneet vähemmän vihamielisiksi maahanmuuttajia kohtaan, suhtautuneet 

neutraalimmin koko LGBT-kysymysten kirjoon tai osoittaneet aitoa myötätuntoa apua 

tarvitsevia kohtaan huolimatta kirkon kyvyttömyydestä mukautua heidän tarpeisiinsa. 

 

Uskonnollinen identiteetti eurooppalaisen identiteetin kontekstissa  

 

Tuorein eurooppalainen arvotutkimus (EVS 2017-2018) uskonnollisesta vakaumuksesta 

osoittaa, että 57,8 prosenttia (79,5 prosenttia voimassa ja kumulatiivisesti) bulgarialaisista 

kuuluu ortodoksiseen kristinuskoon, muslimeja edustaa 13,3 prosenttia (18,3 prosenttia 

voimassa ja 97,8 prosenttia kumulatiivisesti), katolilaisia 1,0 % (1,3 % voimassa ja 97,8 % 

kumulatiivisesti) ja protestantteja 0,3 % (0,4 % voimassa ja 99,6 % kumulatiivisesti) (Фотев, 

Димитрова, 2019), 73,7 %:sta vastaajista ovat ilmoittaneet kuuluvansa johonkin uskontoon.  

 



Yksi EVS:n kiehtovimmista havainnoista on ihmisten kyvyttömyys erottaa eri identiteettejä 

toisistaan. Ganeva olettaa, että sosiaaliset identiteetit (kansalliset, etniset ja uskonnolliset) 

eivät ole yhtä tärkeitä Bulgarian valtaväestölle, vähemmistöille ja eri kansallisista alkuperistä 

oleville siirtolaisille (Ганева, 2010). Bulgarialaisten uskonnollinen identiteetti asetetaan 

tavallisesti heidän kansallisten ja etnisten identiteettiensä jälkeen. Vähemmistöryhmille 

etninen identiteetti asetetaan usein kansallisen identiteetin  edelle, kun taas enemmistö pitää 

kansallista identiteettiä tärkeimpänä (Ганева, 2010). Kabakchieva olettaa, että 

bulgarialaiset ovat yhtenäinen yhteisö, jolla on vahva kansallinen identiteetti (Кабакчиева, 

2009, с. 266) riippumatta siitä, onko tämä identiteetti etninen vai kansalaisidentiteetti. Hän 

väittää myös, että Bulgariassa muslimiyhteisön identifioituminen on enemmän poliittista, kun 

taas ortodoksikristittyjen yhteisön identifioituminen on enemmän etnistä, ja että "tämä ero 

on jo itsessään ongelma, koska se osoittaa, että yleisesti jaettu kansallinen identifioituminen 

ymmärretään Bulgariassa eri tavoin kahdessa suurimmassa uskonnollisessa ryhmässä. 

(Кабакчиева, 2009, с. 263–265), jotka muodostavat enemmistön ortodokseja vs. 12,8 

prosenttia muslimeista suurimpana vähemmistönä.(Фотев, Димитрова, 2019). Edelleen 

etnisen indikaattorin puuttuessa on vaikea sanoa, missä määrin ihmiset ymmärsivät 

kysymyksen bulgarialaisesta alkuperästä - etnisenä, kansalaisuuden tai kansalaisen 

käsitteenä - ja paikallisesta sosiologisesta aksiologisesta asiantuntemuksesta huolimatta, 

missä määrin bulgarialaiset ymmärtävät uskonnon käsitteen kommunistisen ajanjakson 

jälkeen, jolloin ateismia julistettiin laajasti. 

 

Länsi-Euroopassa uskontokunnat voivat olla merkittävässä asemassa kansallisen ja 

eurooppalaisen identiteetin muodostumisessa. Kabakchieva uskoo, että eurooppalainen 

identiteetti perustuu kristilliseen uskoon ensisijaisena kulttuurisena koodina sekä yhteisten 

kulttuuristen arvojen luomiseen ja jakamiseen, mikä on viime aikoina johtanut yhteisen 

ajattelutavan muodostumiseen (Кабакчиева, 2009, сс. 261-262). Euroopan unionin 

johtajien jatkuvat pyrkimykset institutionalisoida Euroopan kansalaisuuden käsite sekä se, 

että kaikilla EU:n jäsenvaltioilla on samanlaiset oikeudet asuinpaikasta riippumatta, 

vahvistavat ajatusta Euroopan unionista poliittisena yhteisönä, joka minimoi kansallisen 

identiteetin. Keskustelu eurooppalaisesta kulttuuri-identiteetistä heijastuu myös 

keskusteluun maahanmuuttajien oikeuksista ja suvaitsevaisuudesta ulkomaalaisia kohtaan. 

Kabakchieva olettaa, että eurooppalainen kulttuuri-identiteetti eli yhteisiin juuriin ja 

historiaan perustuva identiteetti on paljon rajoitetumpi ja suvaitsemattomampi ulkomaalaisia 

kohtaan. (Кабакчиева, 2009, с. 260). Vaikka EU:n toimielimillä on tärkeä rooli 

eurooppalaisen identiteetin rakentamisessa, sillä ne takaavat ihmisoikeuksien ja vapauksien 

suojelun yhtenä Euroopan kansalaisuuden pääperiaatteena (Кабакчиева, 2009, с. 261), 

tämä ei tarkoita, että nämä periaatteet koskisivat yhtä lailla maahanmuuttajia ja 

ulkomaalaisia. 

 

Toisaalta monet tutkimukset osoittavat, että uskonto ei juurikaan kiinnosta 

ortodoksikristittyjen enemmistöä Bulgariassa. Nykyiseen teologiseen ja kirkolliseen 

tilanteeseen vaikuttavat vahvasti isänmaallinen kuuluminen ja ilmaisu pikemminkin kuin 

yleismaailmalliset itäortodoksiset kristilliset arvot. Bulgarian itäortodoksikristittyjen 

kuuluminen on kiinteästi sidoksissa heidän kulttuuriseen kuulumiseensa tiettyyn 

uskontokuntaan, joka koetaan enemmänkin kansalais- tai kansanuskontona hengellisen 

ilmaisun ja alakulttuurisen elämäntavan luomisen kannalta.  Ortodoksisuus on vasta viime 

aikoina alkanut näyttäytyä eri yhteiskuntapiireissä kansallisen identiteetin muotona, joka 

perustuu historiaan ja uskonnolliseen perintöön sekä perinteisten juhlien, elämäntapojen ja 

seremonioiden uudelleen luomiseen. Ortodoksisten perinteiden henkilökohtainen 

tunnustaminen ja ortodoksiseen kristilliseen identiteettiin kuuluminen on kuitenkin 



lisääntynyt merkittävästi viime vuosina, vaikka huomattava osa ihmisistä ilmoittaa 

kuuluvansa muihin uskontokuntiin, joilla on abstrakti identiteetti, tai vaikka he eivät itse 

asiassa ole uskonnollisia5 , uskovat Jumalaan ja kuolemanjälkeiseen elämään, mutta eivät 

ymmärrä ortodoksisen kristinuskon merkitystä, eivät pidä kristinuskoa tärkeänä, eivät rukoile 

ja osallistu säännöllisesti jumalanpalveluksiin tai jopa ilmoittavat olevansa ateisteja, 

heterodokseja tai neutraaleja, jotka eivät luota kirkkoon tai muihin uskonnollisiin 

instituutioihin ja ovat alttiita uskonnollisin perustein tapahtuvalle politisoinnille, kuten on 

nähty muissa ortodoksisissa tai eurooppalaisissa yhteyksissä ja kaikkialla maailmassa 

(Фотев, Димитрова, 2019). 

 

Vuorottelemalla sosialismin jälkeisen näkökulman välillä, joka koskee eräiden Kaakkois-

Euroopan maiden ateististen kommunistihallitusten neuvostovaikutteista kirkollista perintöä, 

ja kulttuuriperinteen myönteisten piirteiden ja niiden asianmukaisen siirtämisen 

tunnustamisen välillä, bulgarialaisten odotetaan kehittävän uuden uskonnollisen identiteetin 

laajasti tunnustetun eurooppalaisen identiteetin puitteissa, jota ei enää hylätä. 

 

Johtopäätökset: 

 

Moniarvoisuus on yleismaailmallinen arvo, ei vain reaktio uskontoihin, kuten uskovaiset 

yleensä kokevat, koska se on mahdollinen käännytysriski tai yksinkertaisesti siksi, että se 

hämmentää ihmisiä erilaisista vakaumuksista ja maailmankatsomuksista. 

 

Uskonnonopetusta voidaan epäilemättä nykyään käyttää syrjinnän, vihapuheen, 

vieraantumisen, syrjäytymisen ja marginalisoitumisen torjumiseen sekä sosiaalisen 

integraation ja yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen. Sekä BOC:lla, jolla on pitkä julkisuuden 

historia, että Bulgarian muiden uskonnollisten yhteisöjen aktiivisilla jäsenillä voi olla 

ratkaiseva rooli osallistavan politiikan luomisessa, suvaitsevaisuuden edistämisessä ja 

vähemmistöjen ja muiden marginaaliryhmien oikeuksien kunnioittamisessa. Tältä osin 

itäisen ortodoksisen kristillisen kirkon opetus julkisissa kouluissa tarjoaa erilaisia 

vaihtoehtoja, ja uskonnonopetusta voidaan käyttää erilaisissa ympäristöissä ja samalla 

ilmaista todellista ortodoksisuutta.  

 

Bulgarian uskonnonopetus voisi mukauttaa opetusmenetelmänsä erilaisiin tilanteisiin ja 

monimuotoisuustapauksiin ja tasapainottaa uudelleen luodut perinteet elävänä perintönä 

yhteisön ja yhteiskunnan todellisten tarpeiden perusteella. Edistämällä ihmisoikeuksien 

suojelun, keskustelun ja vähemmistöjen suojelun kulttuuria uskonnonopetuksesta voisi tulla 

tehokas väline perinteisen nationalismin ja isänmaallisuuden perinnön tasapainottamisessa.  

 

Eurooppalaisen identifikaation osalta voidaan todeta, että uskontokunnilla on tärkeä rooli 

sekä kansallisen että eurooppalaisen identiteetin rakentamisessa Euroopassa. 

Bulgarialaisten odotetaan myös kehittävän uuden identiteetin laajasti tunnustetun 

eurooppalaisen identiteetin puitteissa, jota ei hylätä.  Samalla on voitettava muita kulttuureja 

koskevat jännitteet, jotta EU:n kansalaiset voivat pitää identiteettien rikasta 

monimuotoisuutta yhtenä yhtenäisyyden tärkeimmistä ominaispiirteistä, joka on ennen 

 
5  Lukuun ottamatta protestanttisia uskontokuntia (joista puolet oli tilastollisesti edustettuna esimerkissä etnisinä 

romaniuskovaisina ja -kansalaisina), mikä teologeille voi vihjata tehokkaasta koulutuksesta, sielunhoidosta ja 

sosiaalisesta missiosta sekä osoittaa yhtenäisyyttä uskonnollisen yhteisön jäsenten julkisessa ja kollektiivisessa 

mielipiteessä (Фотев, Димитровa, 2019). 

 



kaikkea kulttuurinen. Tämä auttaa unohtamaan stereotypiat ja ajatukset ylivallasta, rajoista, 

gettoutumisesta, polarisoitumisesta jne.  

 

Eurooppalaisen identifioitumisen kannalta uskontokunnilla on ratkaiseva merkitys sekä 

kansallisen että eurooppalaisen identiteetin muodostumisessa Euroopassa. Bulgarialaiset 

voisivat myös luoda uuden identiteetin osana yleisesti hyväksyttyä eurooppalaista 

identiteettiä, jota ei hylätä. Samanaikaisesti erilaisiin kulttuureihin liittyvät jännitteet olisi 

ratkaistava, jotta EU:n kansalaiset näkisivät identiteettien rikkaan monimuotoisuuden yhtenä 

yhtenäisyyden perusominaisuutena, joka on ensisijaisesti kulttuurinen. Tämä auttaa 

unohtamaan stereotypiat ja sellaiset käsitteet kuin dominanssi, rajat, gettoutuminen ja 

polarisaatio.  

 

Tämän seurauksena Euroopan unionista voisi tulla todellinen unioni, jossa Balkanin itäisen 

ortodoksisen kristinuskon enemmistö olisi edustettuna ja jota Serbian ja Pohjois-

Makedonian tasavallan kaltaisten valtioiden mahdollinen jäsenyys rikastuttaisi. Vaikka 

Kroatia liittyi jäseneksi vuonna 2013, Albanian, Kosovon ja Turkin mahdollinen läsnäolo 

tulevaisuudessa todennäköisesti eurooppalaistaa muslimien uskoa ja lisää moninaisuutta 

jopa enemmän kuin siirtolaisten yhteiselo. 
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Uskonnonopetuksen merkitys suomalaisessa 

peruskoulussa ja lukiossa  

 

ISMO PELLIKKA, TIMO TOSSAVAINEN JA ANTTI JUVONEN 

ismo.pellikka@uef.f i  

Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja 

opettajankoulutuksen laitos  

Yhteenveto  

Tässä artikkelissa tarkastellaan tyttöjen ja poikien välisiä eroja heidän 

mieltymyksissään, kiinnostuksissaan ja käsityksissään uskonnon 

opiskelun tärkeydestä ja hyödyllisyydestä. Tutkimus on osa laajaa 

kansainvälistä monitieteistä motivaatiotutkimushanketta. Mukana oli 

yhteensä 1654 vastaajaa peruskoulun 5-9 luokilta ja lukiosta. Aineisto 

kerättiin Ecclesin ja Wigf ieldin odotusarvoteoriaan perustuvalla 

internetpohjaisella kyselylomakkeella. Aineistomme perusteella tyttöjen 

ja poikien välillä ei ole suuria eroja uskonnonopiskelijoina; suuremmat 

erot motivaation eri osa-alueilla liittyvät luokka-asteeseen kuin 

sukupuoleen. Uskonto koetaan kiinnostavammaksi ja hyödyll isemmäksi 

yläkoulussa kuin lukiossa, ja se on myös suositumpi yläkoulussa. 

Tytöille uskonto on kuitenkin jonkin verran tärkeämpi kuin pojille. Myös 

tyttöjen käsitys hyvyydestään uskonnon opiskelijoina vaihtelee luokka-

asteiden välillä enemmän kuin poikien. Havaittujen erojen vaikutuskoko 

vaihteli pienestä keskisuuriin. 

Avainsanat 

Motivaatio opiskeluun, opetuksen merkityksellisyys, uskonto.  

 

 



Johdanto  

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että opiskelumotivaatiolla on suora 

yhteys akateemiseen suoritukseen. Opiskelijoiden opiskelumotivaatio 

perustuu käsityksiin oppiaineen kiinnostavuudesta, tärkeydestä, 

hyödyllisyydestä ja halukkuudesta ponnistella tavoitteidensa 

saavuttamiseksi, ja myös uskomukset menestyksestä ovat osa heidän 

motivaatiorakennettaan. (esim. Wigf ield & Eccles, 2000).   
Tässä artikkelissa tarkastelemme 5.-9. luokkalaisten ja lukiolaisten mo-

tivaatiota opiskella ensisijaisesti evankelisluterilaista uskontoa.  

Evankelisluterilaisen uskonnon tutkimisen suurimmaksi ongelmaksi on-

kin todettu se, että opetuksen relevanssi ei aina toteudu. (Kallioniemi 
2007, 48.) Evankelis-luterilaisen uskonnon opiskelu on relevanttia sil-
loin, kun se antaa oppijalle aineksia oman identiteetin rakentamiseen ja 

kun se on yhteydessä koko persoonallisuuden kehittymiseen. 

Hannele Niemen mukaan pelkästään akateemisen sisällön korkea laatu 
ei tee uskonnon opiskelusta merkitykselliseksi. Oppimiseen vaikuttaa 

myös se, miten tärkeäksi ja merkitykselliseksi opiskelua pidetään ja 
voiko opiskelu jopa luoda oppijalle uusia näkökulmia kokea oma elämä 
merkitykselliseksi ja mielekkääksi. Tähän, af fektiiviseen merkitykselli-

syyteen, kuuluu oppijan kiintymys ja myönteinen suhtautuminen opiske-

luun ja oppimiseen (Niemi 1991, 13-15). 

Aiheen laajuuden vuoksi rajoitumme seuraaviin tutkimuskysymyk-

siin: 

1. Mitä eroja tyttöjen ja poikien välillä on siinä, pitävätkö he us-
konnon opiskelusta, ovatko he kiinnostuneita aiheesta ja pitä-

vätkö he sitä tärkeänä ja hyödyllisenä? 

2. Tuntevatko tytöt ja poja olevansat yhtä hyviä oppimaan sitä? 

Tutkimuksemme on osa laajaa kansainvälistä tutkimushanketta, jossa 

tutkittiin ala- ja yläkoululaisten motivaatiota useimmissa koulussa ope-
tettavissa oppiaineissa (McPherson & O'Neill, 2010). Hankkeen pää-
paino oli musiikin opiskelumotivaation tutkimisessa suhteessa muihin 

kouluaineisiin, mutta aineisto soveltuu myös muiden oppiaineid en opis-
kelumotivaation itsenäiseen analysointiin. Tässä artikkelissa raportoidut 

tulokset ovat uusia.  



Teoreettinen viitekehys 

Kyselyaineiston keräämisessä käytetty lomake perustuu Ecclesin 

ja Wigfieldin odotusarvoteoriaan (esim. Eccles et al., 1983; 

Wigfield & Eccles, 2000), jonka mukaan opiskelumotivaatio 

muodostuu yksilön menestysodotuksista ja hänen 

menestykselleen asettamistaan arvosta.  

 
Odotusarvoteorian mukaan henkilökohtaiset tehtäväarvioinnit 
voidaan jakaa neljään osaan: 1) tehtävässä onnistumisen tärkeys 
itselle, ts. tärkeys, saavutusarvo, 2) sisäisen motivaation arvo, ts. 
kiinnostusarvo, 3) tulevien tavoitteiden saavuttamiseen liittyvä 
arvo, ts. hyödyllisyys, hyötyarvo,  

McPhersonin ja O'Neillin kansainvälisestä tutkimuksesta saatujen 
tietojen vuoksi teoreettinen kehyksemme poikkeaa Niemen 
(1991) käyttämästä kehyksestä, mutta affektiivisen merkitykselli-
syyden voidaan kuitenkin tulkita kattavan kolme ensimmäistä 
edellä mainituista arvoista, nimittäin saavutukset, kiinnostuksen 
ja hyödyn. 

Tutkimusmenetelmät ja tiedot 

Tutkimusaineistomme kerättiin alun perin osana laajempaa 

kansainvälistä tutkimusta, jossa tehtiin vuosina 2007-2008 

aihekohtainen motivaatiokysely yli 24 000 osallistujalle. Se toteutettiin 

kahdeksassa maassa (Brasilia, Kiina, Hongkong, Israel, Korea,  

Meksiko, Suomi ja Yhdysvallat). Suomalaisia vastaajia oli yhteensä 

1654.  

 

Käytännössä tiedot kerättiin Internetissä olevalla kyselylomakkeella. 
Linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin sähköpostitse kaikkiin Suomen 

kouluihin, joiden sähköpostiosoite oli käytettävissä. Vastauksia saatiin 
29 paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Otoksen voidaan siis katsoa ole-
van ositettu otos. Vastausten kokonaismäärän ja paikkakuntien maan-

tieteellisen jakauman perusteella otoksen voidaan katsoa kuvastavan 

melko kattavasti suomalaisten koululaisten ajatuksia.  



Kyselylomakkeessa oli yhteensä 36 kysymystä jokaisesta aineesta. 
Vastaajat antoivat mielipiteensä näistä väittämistä viisiportaisella Liker-
tin asteikolla (1 = "En pidä lainkaan", 2 = "Pidän melko vähän", 3 = "Neut-

raali", 4 = "Pidän melko paljon", 5 = "Pidän erittäin paljon"). Lisäksi luot-

tamusta menestykseen kysyttiin 11-portaisella prosenttiasteikolla.  

Kaikkia motivaation osa-alueita mitattiin useilla Likert-asteikollisilla ky-

symyksillä. Samaan motivaation osa-alueeseen liittyvien vastausten yh-
teneväisyyttä kuvaavat Cronbachin alfa-kertoimet olivat kaikissa tarkas-
telemissamme tapauksissa yli 0,8 (maksimiarvo, eli täydellistä yhte-

neväisyyttä kuvaava luku on 1), joten mittarin sisäistä johdonmukai-

suutta voidaan pitää melko korkeana. 

Tulokset  

Kuten aiemmat tutkimukset osoittavat, uskonto ei ole suosituimpia 

aiheita. Jos kaikki oppiaineet olisivat yhtä suosittuja asteikolla 1-9 (1 = 

suosituin ja 9 = vähiten suosittu), kunkin oppiaineen keskiarvon pitäisi 

olla tasan 5. Tässä aineistossa uskonnon keskiarvo on 6,51, mikä on 

huonoin keskiarvo kaikista mukana olevista oppiaineista. Suosituin 

oppiaine on liikunta (3,61).  
 

Kuviossa 1 esitetään tyttöjen ja poikien vastausten keskiarvot eri luokka-
asteilla, kun heiltä kysyttiin heidän mieltymystään uskonnon opiskeluun 
viisiportaisella asteikolla. Kuvion huomionarvoisia piirteitä ovat uskon-

non harrastamisen jyrkkä väheneminen yläkouluun siirryttäessä ja se, 
että tytöillä harrastaminen alkaa lisääntyä kahdeksannen ja yhdeksän-
nen luokan välisenä aikana, kun taas pojilla vasta peruskoulun loppu-

vaiheessa. Yläkoulussa tyttöjen sitoutuminen vaihtelee enemmän kuin 
poikien. Arvosanojen keskiarvojen erojen merkitsevyyden suuruus 

h2 = 0,059
 (efektikoko) on nyt keskisuuri. 

 

 

 

 



Kuvio 1: Uskonnon opiskelun suosiminen eri luokka-asteilla ("luokka-

aste") (n=1648). X-akseli = luokka-aste; luokat 5-9 peruskoulu, luokat 1-

3 lukio. Y-akseli = mieltymys uskonnon opiskeluun eri luokka-asteilla. 

 

Kuvio 2: Tyttöjen ja poikien kiinnostus uskontoa kohtaan koulussa ja 

koulun ulkopuolella (n=1651). X-akseli = luokka-aste; luokat 5-9 yläaste, 

luokat 1-3 lukio. Y-akseli = tyttöjen ja poikien kiinnostuksen taso uskon-

toa kohtaan koulussa ja koulun ulkopuolella.  

 

 



Kuviosta 2 käy ilmi, kuinka kiinnostuneita uskonnosta ollaan koulussa ja 
koulun ulkopuolella. Tulokset on jälleen eritelty sukupuolen ja luokka-
asteen mukaan. Tämä osoittaa, että tyttöjen ja poikien välillä ei ole tilas-

tollisesti merkitsevää eroa. Kummassakaan ryhmässä kiinnostus oppi-
aineeseen vähenee melko jyrkästi yläkouluun siirryttäessä, mutta tytöillä 
se nousee jälleen noin vuotta aikaisemmin kuin pojilla. Toisaalta poikien 

kiinnostus on tyttöjä vakaampaa lukioiässä.  

Jos näiden kahden muuttujan, mieltymyksen ja oppiaineen kiinnostuk-

sen, keskiarvot yhdistetään yhteiseksi summamuuttujaksi, havaitaan 
erittäin tilastollisesti merkitsevä ero peruskoulun (2,59) ja lukion (3,04) 
välillä (t(1650)=7,87; p<0,001). Keskiarvojen eroon liittyvä vaikutuksen 

suuruus on nyt keskisuuri ( d = 0, 42  ).  

Kuviossa 3 esitetään yhteenveto siitä, miten tärkeäksi tytöt ja pojat ko-
kevat uskonnon. Kuvassa oleva muuttuja on kolmen erillisen Likertin as-

teikon summamuuttuja. 

Kuvio 3: Uskonnon koettu merkitys eri luokka-asteilla (n=1652). X-ak-
seli = luokka-aste; luokat 5-9 peruskoulu, luokat 1-3 lukio. Y-akseli = 

uskonnon koettu merkitys eri luokka-asteilla. 

 

 



Poikien kokemuksen mukaan uskonto on tärkeä vielä peruskoulun lo-
pussa, mutta ei enää sen jälkeen. Ero ala-asteen luokkien keskiarvon 
(3,14) ja keskiarvon (2,71) välillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(t(709)=5,01; p<0,001). Tyttöjen käsitykset oppiaineen tärkeydestä vaih-
televat hieman enemmän, mutta lukiossa ja erityisesti sen lopussa he 

pitävät sitä vähintään yhtä tärkeänä kuin viidennellä luokalla.  

Kuvio 4: Käsitys uskonnon hyödyllisyydestä eri luokka-asteilla 
(n=1641). X-akseli = luokka-aste; luokat 5-9 yläaste, luokat 1-3 lukio. Y-

akseli = käsitys uskonnon hyödyllisyydestä eri luokka-asteilla. 

 

Kuviossa 4 esitetään  neljän Likert-asteikolliseen hyödyllisyysväittä-
mään vastaukset yhdellä summamuuttujalla. Siitä käy ilmi, että tyttöjen 

ja poikien käsitykset uskonnon hyödyllisyydestä noudattavat hyvin sa-
manlaista kaavaa kuin edellisissä kuvioissa: murrosiän alkaessa oppiai-
neen kielteinen arvostelu lisääntyy ja ylemmillä luokilla olevat tytöt ko-

kevat oppiaineen hyödyllisyyden vuotta aikaisemmin.  

Toinen tutkimuskysymyksemme liittyi oppilaiden käsityksiin kyvyistä. 

Kuviossa 5 esitetään yhteenveto kahdesta tätä kuvaavasta Likert-as-

teikollisesta muuttujasta.  



Tämä muuttuja kuvastaa myös murrosiän alkamista ja tyttöjen käsitys-
ten hieman suurempaa vaihtelua. Tyttöjen osalta efektikoko on kuitenkin 

edelleen melko pieni (h2 = 0,028 ). Jos tyttöjä ja poikia tarkastellaan 

luokka-asteesta riippumatta, tyttöjen keskiarvo (3,33) on tilastollisesti 
merkitsevästi korkeampi kuin poikien keskiarvo (3,21) (t(1647)=2,92;  
p<0,01). Tämä ero selittyy erityisesti eroilla peruskoulun ja toisen asteen 

koulutuksen päättämisasteissa. Peruskoululaisten ja lukiolaisten välillä 

ei kuitenkaan ole tässä suhteessa merkittävää eroa. 

Kuvio 5: Tyttöjen ja poikien käsitykset omasta hyvyydestään uskonnon-

opiskelijoina (n=1652). X-akseli = luokka-aste; yläasteen luokat 5-9, lu-

kion luokat 1-3. Y-akseli = tyttöjen ja poikien käsitykset omasta hyvyy-

destään uskonnon opiskelijoina. 

 

Lopuksi analysoimme tyttöjen ja poikien vastaukset kahteen kysymyk-
seen asteikolla (1-5 ja 0-100 %), joilla mitattiin, kuinka luottavaisia he 
olivat onnistumisensa suhteen uskonnonopiskelussa. Vastaukset olivat 

hyvin samankaltaisia kuin edellä.  



Pohdinta 

Miten tytöt ja pojat eroavat toisistaan uskonnonopiskelijoina? Vaikka 

havaitsimme joitakin tilastollisesti merkitseviä tai jopa erittäin 

merkitseviä eroja, aineiston suuren koon vuoksi erot tyttöjen ja poikien 

välillä ovat maltillisempia, sillä tulosten efektikoot olivat useimmiten 

keskisuuria. Itse asiassa jo pelkästään tätä voidaan pitää merkittävänä 

tuloksena, sillä tyttöjen ja poikien välillä on havaittu suuria todellisia 

eroja opiskelumotivaatiossa esimerkiksi matematiikassa (esim. Kupari, 

2007).  
 
Tässä tutkimuksessa merkittävimmät erot liittyvät opiskelijoiden ikään.  
Lukiolaiset ovat kiinnostuneempia uskonnosta ja pitävät siitä enemmän 

kuin peruskoululaiset (kuvio 2).  

Rippikoulun vaikutus voi olla yksi selitys uskonnonharjoittamisen lisään-
tymiselle kahdeksannen luokan jälkeen. Kati Niemelän (2002) tutkimuk-
sen mukaan rippikoulun käyminen muuttaa nuorten asenteita kristinus-

koa kohtaan myönteisempään suuntaan. Rippikoulun käymisellä on 
selvä positiivinen vaikutus asenteisiin kristinuskoa kohtaan. Tämä asen-
nemuutos ei kuitenkaan välttämättä ole kovin pitkäaikainen. (Niemelä,  

2002, 183-184).   

Kuvioiden 1, 2 ja 4 selitysmallina voidaan tarjota myös käytännönlähei-
sempää sisältöä lukiota varten. Lukion uskonnonopetuksen tavoitteissa 

korostetaan ajattelutaitojen kehittämistä; oppilaiden tulisi pystyä arvioi-
maan uskontojen kulttuurisia vaikutuksia ja uskontoihin liittyviä kysy-
myksiä sekä hallitsemaan näihin taitoihin liittyvät keskustelutaidot. 

Osana tavoitetta on auttaa oppilaita kasvamaan ihmisinä. Lisäksi oppi-
laiden olisi hallittava uskonnollisen tiedon hankkimistavat ja kyettävä ar-
vioimaan kriittisesti uskonnollista tietoa. Toisen asteen koulutuksessa 

pystytään paremmin käsittelemään tällaisia kysymyksiä.  

On ilmeistä, että lukion opetussuunnitelmien sisältö vastaa lukiota pa-
remmin sekä oppilaiden valmiuksia opiskella ainakin uskontoa että hei-

dän tarvettaan löytää oman identiteettinsä rakentamisen kannalta mer-
kityksellisiä sisältöjä (tästä problematiikasta ks. Niemi 1991, 84-86). Mo-
raalin, etiikan ja eri uskomusjärjestelmien ja kulttuurien välisten suhtei-

den korostaminen uskonnon sisällössä näyttää vastaavan oppilaiden 

tarpeeseen itsenäiseen ja henkilökohtaiseen pohdintaan.  



Kaiken kaikkiaan tuloksemme herättävät kysymyksen: onko jotain teh-
tävissä opiskelumotivaation tilapäiselle laskulle, joka koetaan ylä-
luokilla? Olisiko mahdollista kytkeä koulujen uskonnonopetus vahvem-

min nuorten arkikokemuksiin?  
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Uskonnollinen monimuotoisuus ja kulttuurinen moniarvoisuus 

Kreikassa: Tilannekartoitus ja koulutusnäkymät 

C. Ν. Tsironis 

Abstrakti 

Seuraavassa analyysissä esitellään ja tutkitaan Kreikan uskonnollista 

monimuotoisuutta ja kulttuurista moniarvoisuutta. Kreikan kirkko 

(kreikkalaisortodoksinen kirkko) on Kreikan vakiintunut enemmistökirkko, mutta 

maassa elää vanhempia ja uudempia uskonnollisia yhteisöjä sekä 

määrittelemätön määrä ihmisiä, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen 

yhteisöön. Kreikan valtio takaa kaikille lapsille pääsyn koulutukseen heidän 

etnisestä alkuperästään tai kulttuuri- ja uskontokunnasta riippumatta. 

Analyysissä esitellään tietoja esikoulun ja koululuokkien koulunkäynnistä, ja 

siinä keskitytään kulttuurisen ja uskonnollisen monimuotoisuuden 

kartoittamiseen kreikkalaisessa koulutuksessa sekä nykyaikaisen, 

demokraattisen ja osallistavan koulun haasteisiin. Tässä yhteydessä on 

tärkeää, että Kreikan yliopistojen teologiset ja kasvatustieteelliset tiedekunnat 

kehittävät opetussuunnitelmia ja koulutusohjelmia opettajille ja 

opettajankoulutuksessa oleville opettajille, jotta he voisivat kehittää 

tietämystään ja tietoisuuttaan kulttuurisista ja uskonnollisista kysymyksistä. 

Analyysi päättyy uskonnonopetuksen roolin kehystämiseen sekä nykyisiin 

haasteisiin ja näkymiin opetusalalla. 

 

Avainsanat: monimuotoisuus, uskonnolliset yhteisöt, kreikkalainen opetus, 

uskonnonopetus 

 

Johdanto 

 

Toisen maailmansodan ja sitä seuranneiden kansainvälisten 

uudelleenjärjestelyjen jälkeen kehitettiin erilaisia teorioita, joissa pyrittiin 

tulkitsemaan uskonnon asemaa nykyaikaisessa ympäristössä.  Monet 

tulkitsivat uskonnon ja politiikan erottamisen, uskonnonopetuksen 

normatiivisen luonteen heikkenemisen sekä jumalanpalveluksiin osallistumisen 

vähenemisen Euroopan monikulttuurisissa demokratioissa, Yhdysvalloissa ja 



muualla olevan merkki uskonnon vetäytymisestä julkisesta tilasta. Jotkut jopa 

uskaltautuivat ennustamaan, että uskonnot katoavat nykymaailmasta. 

 

Nykyään voidaan kuitenkin todeta, että uskonto (uskonnot) on edelleen läsnä 

nyky-yhteiskunnissa ja että se on myös erityisen kiinnostava ala monille 

tieteellisille lähestymistavoille, poliittisille ja sosiaalisille analyyseille sekä 

vuoropuhelulle - joskus lähentymiselle ja joskus vastakkainasettelulle - 

julkisessa tilassa. Uskonnolliset yhteisöt järjestäytyvät uudelleen 

kansainvälisesti, ne määrittelevät uudelleen toimintansa ja ilmaisutapansa ja 

järjestävät uudelleen nykyaikaisen monikulttuurisen demokratian 

toimintaympäristössä nykyhetkensä ja rakenteensa. Ihmisten loputon 

liikkuvuus ja ajatusten, mielikuvien, tavaroiden ja käytäntöjen vaihto1 luovat 

uusia edellytyksiä ja haasteita uskonnolliselle ilmaisulle ja uskonnollisten 

arvojen yhteiskunnalliselle toteuttamiselle. Uudet ja dynaamiset prosessit 

kollektiivisten identiteettien jäsentämisessä nousevat esiin. Uskonnon ja 

uskonnollisen vakaumuksen, ilmaisun ja käytäntöjen vapaus on ratkaisevan 

tärkeää nykyaikaisissa demokratioissa, ja ne liittyvät ihmisoikeuksiin, 

oikeusvaltioperiaatteeseen, sosiaalisiin normeihin, julkiseen tilaan ja 

järjestykseen, vuoropuheluun henkilökohtaisista ja kollektiivisista vapauksista, 

identiteettiin ja moniin muihin asioihin.  

 

Nämä kysymykset esiintyvät melko usein koulutusalalla useista syistä: nuoret 

ovat aina kaikkein herkimpiä muutoksen vastaanottajia, ja näin ollen asiaa 

koskevat keskustelut käydään kouluissa ja yleensä koulutusalalla erittäin 

nopeasti ja monimodaalisesti. Lisäksi koulutuspolitiikka on tärkeä osa nyky-

yhteiskuntien yleisiä poliittisia linjauksia. Juuri tällä alalla suunnitellaan, 

vaalitaan ja edistetään yhteiskunnallisia painopisteitä, arvoja ja tavoitteita. Siksi 

 
1 Arjun Appadurai puhuu uusien "identiteettimaisemien" luomisesta, jotka syntyvät ihmisten, 

mielikuvien, ideoiden ja muiden ihmisten jatkuvasta (keskinäisestä) liikkeestä ja joille on ominaista 

homogeenisuuden mutta myös heterogeenisuuden rinnakkaiset suuntaukset. Näissä olosuhteissa 

paikallinen elementti käy vuoropuhelua globaalin kanssa ja muodostaa uusia "etnomaisemia" eli ihmisiä 

ja kulttuureja, jotka ovat vuorovaikutuksessa monien ja yksilöllisten ominaisuuksiensa kautta asukkaina, 

pakolaisina, turisteina jne. ja  "mediamaisemina". Kulttuurisen (inter)liikkeen näkökohtia täydentävät 

ideaalimaisemat, teknomaisemat ja talousmaisemat. Appadurai Arj., “Global Ethnoscapes. Notes and 

Queries for a Transnational Anthropology”, in R. G. Fox (Ed.), Recapturing Anthropology. Working in 

the Present, Santa Fe: School of American Research Press, 1991, 191–210. Appadurai Arj., Modernity 

at Large: Cultural Dimensions of Globalization . Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. 



poliittinen panos on erittäin tärkeä. Erityisesti nykytilanteessa on korostettava, 

että koulutusalalla kokoontuvat yhteen kaikkien yhteiskuntaryhmien ja 

identiteettien edustajat, joilla on perusoikeus tasavertaiseen osallistumiseen. 

Tämä seikka edistää uskonnollisen identiteetin ilmaisemista, turvallisuuden 

vaatimista ja ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden tunnustamista.2 

Lisäksi viime vuosikymmeninä on havaittu nuorten radikalisoitumisen 

lisääntymistä. On myös erittäin huolestuttavaa havaita, että joissakin 

tapauksissa sosiaalisiin ja poliittisiin konflikteihin ja vielä enemmän 

terroritekoihin osallistuneet henkilöt ovat saattaneet olla eurooppalaisessa 

yhteiskunnassa kasvaneita nuoria.  Tämä huolenaihe asettaa etusijalle 

sellaisen koulutusjärjestelmän kehittämisen, joka kasvattaa kunnioitusta, 

vuoropuhelua ja yhteistyötä polarisoitumisen, puolustavan yhteisöllisyyden, 

suljettujen yhteisöjen ja eurooppalaisten yhteiskuntien sosiaalisten jännitteiden 

sijasta.  Lopuksi on tärkeää huomata, että monimuotoisuus ei ilmene vain 

yhteisöjen välillä vaan myös yhteisöjen sisällä. Tämä vahvistaa tarvetta 

ymmärtää paremmin uskontojen roolia yhteiskunnallisen toiminnan 

mobilisoimisessa ja laajemman vuoropuhelun käymisessä arvojen, moraalisten 

periaatteiden, jumalanpalvelusten ja uskonnollisten käytäntöjen roolista 

julkisen tilan muodostamisessa monikulttuurisissa yhteiskunnissa .3 

 

Uskonnollinen monimuotoisuus kreikkalaisessa todellisuudessa: 

Kartoitusyritys 

 

Sosiologiset tutkimukset ja nykyaikainen yhteiskuntateoria ovat osoittaneet 

monista eri maista peräisin olevien tietojen vertailun avulla, että 

myöhäismodernissa maailmassa monimuotoisuuden merkitys saa paljon 

 
2 EU:n perusoikeuskirjan 10 artikla (2000/C 364/01): "1. Jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- 

ja uskonnonvapauteen.  Tähän oikeuteen sisältyy vapaus vaihtaa uskontoa tai vakaumusta sekä uskonnon 

tai sen vakaumuksen vapaa ilmaiseminen henkilökohtaisesti tai kollektiivisesti, julkisesti tai yksityisesti, 

jumalanpalveluksin, opetuksin, uskonnollisten velvollisuuksien hoitamisella ja seremonioin.".  

Pääsihteeristö esittelee ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden suojelua koskevat Kreikan 

perustuslain säännökset sekä kansainväliset oikeudelliset viitekehykset verkkosivulla: 

https://www.minedu.gov.gr/gepo-menu-m/nomothesia-2/26522-syntagma-2 . Pääsy: 22.03.2022. 
3 Katso myös: Ferrari S., Pastorelli S. (Eds.), Religion in Public Spaces: A European Perspective . 

London: Ashgate, 2012. Beckford, J. Public religions and the postsecular: critical reflections. Journal 

for the Scientific Study of Religion , v. 51, n. 1, 2012, 1-15. Calhoun, C. (Ed.). Habermas and the Public 

Sphere, Cambridge: MIT Press, 1992.   



laajempia ja monimutkaisempia ulottuvuuksia.  Erilaisuus, joka liittyy 

kulttuurisiin tai jopa uskonnollisiin viitteisiin, moraalisiin valintoihin, 

elämäntapaan, perinteisiin ja tapaan osallistua modernin yhteiskunnan 

toimintaan, on pitkälti sisäänrakennettua todellisuutta.  Moninaisuutta ei siis ole 

vain eri yhteisöjen välillä vaan myös yhteisöjen sisällä4 .  Vaikka uskonnollisilla 

yhteisöillä on (muihin instituutioihin verrattuna) paljon suurempi sisäinen 

yhteenkuuluvuus, vakaus ja taipumus homogeenisuuteen ja vaikka ne 

näyttävät ajan myötä kehittävän tapoja, joilla tätä sisäistä homogeenisuutta 

vaalitaan ja valvotaan oppien, kulttiharjoitusten, pitkäaikaisten perinteiden ja 

tiettyjen mallien vakiinnuttamisen avulla, eriytymissuuntausten kehittymistä on 

havaittu useissa tapauksissa.  

 

Ääriainesten nousu, väkivaltaisuudet ja terrorismi uskonnollisten järjestöjen  

rauhanjulistuksista huolimatta, uskonnollisten yhteisöjen jakautuminen ja 

"kulttuurisodat" vahvistavat, että uskonnollisella kentällä on erilaisia eroja ja 

suuntauksia. Samalla ne todennäköisesti johtavat varovaisuuteen mahdollisten 

yleistysten suhteen.  Kun puhutaan "homodokseista" ja "heterodokseista" - 

"kristityistä" tai "muslimeista", on viisasta pitää näitä luokitteluja metodologisina 

valintoina. Nämä kategorisoinnit voivat auttaa uskontoilmiön yleisessä 

ymmärtämisessä, mutta niitä on myös aina tutkittava erikseen.  Kun siis 

puhutaan "muslimeista" jossakin maassa, olisi aina sovellettava erityistä 

erillistä lähestymistapaa, joka koskee kyseisessä maassa olevia 

"muslimiyhteisöjä". Tätä metodologista lähestymistapaa olisi sovellettava 

jokaiseen uskonnolliseen yhteisöön samassa maassa eikä yleistettävää 

ryhmittelyä. 

 

Näissä olosuhteissa Kreikan uskonnollisten yhteisöjen kartta sisältää suuren 

enemmistöuskontoryhmän, vanhempia ja uudempia uskonnollisia yhteisöjä, 

mutta myös määrittelemättömän määrän ihmisiä, joilla ei ole tai jotka eivät 

halua olla missään tekemisissä minkään uskonnollisen yhteisön kanssa. 

Kreikassa on siis enemmistöuskontoryhmä, vähemmistöuskontoyhteisöjä, 

 
4 Beck U., A God of Οne's Οwn: Religion's Capacity for Peace and Potential for Violence , Cambridge, 

Malden, MA, Polity, 2010. 



kristillisiä ja ei-kristillisiä yhteisöjä sekä vanhempia ja uudempia uskonnollisia 

yhteisöjä. Suurin uskonnollinen yhteisö on Kreikan ortodoksinen kirkko, jolla on 

uskonnollisia, kulttuurisia, poliittisia ja sosiaalisia siteitä nykyaikaiseen -mutta 

ei ainoastaan- Kreikkaan. Ortodoksinen kirkko vallitsevana (Perustuslaki, 3 

artikla, 1. kohta: "1. Vallitseva uskonto Kreikassa on itäisen ortodoksisen 

Kristuksen kirkon uskonto. ")5 , on useimpien kreikkalaisten kirkko, ja se 

tunnustetaan tärkeäksi kokonaisuudeksi ja instituutioksi maan uskontoa, 

kulttuuria ja koulutusta koskevissa kysymyksissä.  Sillä on 81 hiippakuntaa ja 

Ateenan arkkihiippakunta, kun taas maassa on myös 8 hiippakuntaa Kreetalla 

sekä Kreetan arkkihiippakunta, samoin kuin viisi muuta hiippakuntaa 

Dodekaneesissa (ja Patmoksen eksarkaatti). Lisäksi on muita kristillisiä 

yhteisöjä, kuten roomalaiskatolinen kirkko, jolla on erityisiä historiallisia siteitä 

tietyillä Kykladien saarilla ja muilla saarilla, kuten Korfussa. Roomalaiskatolinen 

kirkko on kooltaan toiseksi suurin kristillinen yhteisö, ja sen jäsenmäärä kasvaa 

Kreikassa taloudellisina siirtolaisina maahan tulleiden ihmisten ansiosta.  Myös 

protestanttis-evankelisia yhteisöjä on lähinnä kaupunkikeskuksissa.  Lisäksi 

olisi otettava huomioon erilaiset etniset ortodoksiset kirkot, kuten koptikristityt, 

tai muut yhteisöt, kuten anglikaanit, helluntailaiset, ja lopuksi yhteisöt, joissa on 

melko vähän jäseniä. Muslimiyhteisö6 on keskittynyt pääasiassa Traakiaan, ja 

se on tunnustettu uskonnolliseksi vähemmistöksi, jonka oikeudet tunnustetaan 

Lausannen sopimuksessa (1923).  Yhteisöön kuuluu jäseniä, jotka kuuluvat eri 

kieli- ja jopa etnisiin ryhmiin (pomakit, turkkilaissyntyiset, romanit), kun taas 

kaupunkien keskuksiin on viime vuosina syntynyt uusia muslimipakolaisten ja -

siirtolaisten yhteisöjä, jotka joissakin tapauksissa kuuluvat eri uskonnollisiin 

alaryhmiin (sunnit, shiiat jne.).  Tämä vahvistaa alkuperäisen hypoteesin 

sisäisen monimuotoisuuden kehittymisestä. Juutalaisyhteisö7 oli Kreikassa 

 
5 Katso: https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/ Access: 

02.05.2022 
6 Tsitselikes K., Old and New Islam in Greece: From historical minorities to immigrant newcomers . 

Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012. Ziaka Agg., Το Ισλάμ στη Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή 

Και Νεότερη Ελληνική Γραμματεία: Πολεμική και Διάλογος, Thessaloniki: PAMAK, 2016. 

Αsemakopoulou F., Chrestidou-Lionaraki S., Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και οι 

ελληνοτουρκικές σχέσεις, Athens: Livane, 2002. Askouni Ν., Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη. 

Από το περιθώριο στην προοπτική της κοινωνικής ένταξης, Athens: Alexandeia , 2006. 
7 Naar D. E. Η Θεσσαλονίκη των Εβραίων. Ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Νεότερη 

Ελλάδα, Athens: Alexandeia , 2018; Saltiel L., The Holocaust in Thessaloniki: Reactions to the Anti-

Jewish Persecution, 1942-1943, London: Routledge 2020; Karampampas Αn.,  Στα ίχνη των Εβραίων 



melko vauras, ja sillä on erityinen merkitys, koska se koostuu holokaustista 

selvinneistä kreikkalaisista juutalaisista. Thessalonikissa oli erittäin tärkeä 

juutalaisyhteisön maailmanlaajuinen keskus. Kreikan juutalaisyhteisö jatkaa 

läsnäoloaan Kreikan yhteiskunnassa, vaikka se onkin vähentynyt 

dramaattisesti. Lisäksi on Jehovan todistajien, sikhien8 , buddhalaisten, 

bahaalaisten ja muiden yhteisöjä. 

 

Uskonnollisten yhteisöjen jäseniä koskevia erityisiä määrällisiä tietoja ei 

virallisesti säilytetä, koska nämä tiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja. 

Kreikan ortodoksiseen kirkoon lasketaan kuitenkin huomattava määrä jäseniä 

väestössä, kun otetaan huomioon kastettujen prosenttiosuus ja suhteellisen 

tuoreiden tutkimusten, kuten Eurobarometrin (2005), Kappa Researchin (2015) 

ja muiden, perusteella. Ensimmäisen tutkimuksen (Eurobarometri) mukaan 

niiden kreikkalaisten osuus, jotka ilmoittavat uskovansa Jumalan 

olemassaoloon, on 81 prosenttia9 , ja toisen tutkimuksen (Kappa Research) 

mukaan niiden osuus, jotka ilmoittavat kuuluvansa ortodoksiseen uskoon, on 

81,4 prosenttia10 .  Edellä mainittujen prosenttiosuuksien perusteella näyttää 

siltä, että ortodoksiseen perinteeseen liittyy vankka uskonnollinen ja 

kulttuurinen viittaus, mikä käy ilmi myös Kreikan alueella hajallaan olevista 

tuhansista kirkoista, luostareista, pyhistä lähteistä ja pyhistä paikoista.  

Toisaalta tutkimukset vahvistavat, että osallistuminen kirkolliseen elämään on 

vähentynyt ja että uskonnollinen sitoutuminen ja jokapäiväinen elämä eroavat 

toisistaan Kreikassa. Tutkimukset osoittavat pikemminkin asenteiden ja 

reaktioiden vaihtelua uskonnollisessa yhteisössä, joka koskee uskon läsnäoloa 

ja roolia kreikkalaisten elämässä, mutta myös maan kollektiivisessa 

viitekehyksessä.  Tuoreessa tutkimuksessa11 Kreikka on niin sanotun läntisen 

 
της Ελλάδας, Athens: Psychogios, 2022; Sidiropoulou Μ. Οι Έλληνες εβραίοι στη σύγχρονη Ελλάδα: η 

περιδίνηση στη νεωτερικότητα, Thessaloniki: εκδ. ΠΑΜΑΚ, 2020. 
8 Papageorgiou N., Θρησκεία και μετανάστευση. Η κοινότητα των Σιχ στην Ελλάδα . Thessaloniki: 

Kornelia Sfakianaki, 2011. 
9 Ks. Special EUROBAROMETER 225, “Social values, Science & Technology”, 2005, 9-10. 
10 Ks. Κάπα Research, Πανελλαδική έρευνα. Πάσχα, Θρησκευτικές συνήθειες, Εκκλησία, Πίστη & 

Κοινωνικές αντιλήψεις. 2015.4: https://kaparesearch.com/wp-content/ uploads/2017/12/ 

KapaVima_Religion_GR.pdf πρόσβαση: 16.03.2022. 
11   Tamir Chr., A. Connaughton and Ar. M. Salazar, The Global God Divide. Spring 2019 Survey Data, 

Pew Research Center, July 20, 2020: https://www.pewresearch.org/global/2020/07/20/the-global-god-

divide/ access: 14.03.2022. 



maailman maiden joukossa hyvin korkealla sijalla, kun on kyse uskon 

merkityksestä Jumalaan moraalisten arvojen kehittymiselle ja vaalimiselle, ja 

80 prosenttia vastaa, että uskonto on tärkeä tai erittäin tärkeä heidän 

elämässään. Tutkimuksissa korostetaan, että väestö on eri tavoin eriytynyt 

iästä, tuloista, koulutustasosta jne. riippuen.  

 

 
 

Lähde: Pew Research Center, kevään 2019 tutkimustiedot 
 

 

Toisessa tutkimuksessa, joka tehtiin pandemian aikana, kreikkalaiset 

vastasivat kysymykseen "mistä löydät merkityksellisyyden elämässäsi" 

"perheestä" 54 prosentin verran, kun taas usko on valinta, joka sijoittuu 

alhaiselle sijalle annettujen vastausten joukossa12 .  Näyttää todennäköisesti 

 
12 Silver L., P. van Kessel, Ch. Huang, L. Clancy and Sn. Gubbala, What Makes Life Meaningful? Views 

From 17 Advanced Economies, Pew Research Center, November 18, 2021: 

https://www.pewresearch.org/global/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/PG_11.18.21_meaning-of-

life_Topline.pdf access: 14.03.2022 



siltä, että ilmiöt, jotka liittyvät yksilölliseen lähestymistapaan uskonnolliseen 

elämään ja uskonnollisen uskon irrottautumiseen uskonnollisten yhteisöjen 

käytännöistä ja instituutioista (uskominen ilman kuulumista tai kuuluminen 

ilman uskomista), tekevät tuloaan myös kreikkalaisessa tilassa. Siksi on 

välttämätöntä, että jokaisessa analyysissä on otettava huomioon, että  

uskonnollisen kokemuksen sisäisimmät ulottuvuudet jäävät yhteiskunnallisen 

tallentamisen ja analyysin lähes saavuttamattomin. Niinpä kirkolliseen elämään 

osallistumisen mitattavat ulottuvuudet voivat tarjota yleiskuvan uskonnon 

sisällyttämisestä yhteiskunnan rakenteelliseen toimintaan , mutta ei pidä 

unohtaa, että ne muodostuvat dynaamisessa, lähes nestemäisessä sosiaalisen 

muutoksen kentässä."13 . 

  

Kreikan muiden uskonnollisten yhteisöjen osalta opetus- ja uskonnollisten 

asioiden ministeriön alainen uskonnollisten asioiden pääsihteeristö ei pidä yllä 

jäseniä koskevia lukumäärätietoja, mutta sillä on tietoja Kreikassa 

rekisteröityjen uskonnollisten yhteisöjen olemassaolosta uskonnon ja opin 

mukaan jaoteltuna sekä niiden käytössä olevista uskonnonharjoituspaikoista. 

Opetus- ja uskontoasiainministeriöltä pyydettiin tietoja tämän tutkimuksen 

laatimiseksi Innovative Religious Education NEtwork: Educating to the religious 

diversity (IRENE) -hankkeen (ERASMUS+-ohjelma) yhteydessä. 

Asiaankuuluvat tiedot ja analyyttiset tiedot esitetään seuraavassa taulukossa 

:14 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Ks. Myös: Tsironis C. Ν., «Οι έρευνες για τη θρησκευτικότητα στη σύγχρονη Ελλάδα. 

Επιστημολογικά προλεγόμενα», in Culture and Research, Vol. 1\2012, 67-82: 

http://ejournals.lib.auth.gr/culres/article/view/2715    
14  Ypourgeio Paideias kai Threskevmaton, Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Διεύθυνση 

Θρησκευτικής Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων & Μητρώου, 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 

29722/Θ1 



  

KRISTILLISET USKONNOLLISET YHTEISÖT DOGMIN 
MUKAAN  

USKONNONHARJOITUS
PAIKKOJA YHTEENSÄ  

Α KATOLISET 228 

Β PROTESTANTTISET 294 

Β
1 

 ANGLICANS 
4 

Β
2 

EVANKELISET 
98 

  

a. KREIKAN EVANKELINEN KIRKKO 38 

b. KREIKAN VAPAIDEN EVANKELISTEN KIRKKOJEN 

YHDISTYS 
46 

c. THESSALONIKIN EVANKELINEN KIRKKO 2 

d. EVANKELISTEN KIRKKOJEN YHDISTYS 8 

e. ΑRMENIALAISET 1 

f. SAKSANKIELISET 3 

Β
3 

HELLUNTALAISET 99 

  a. HELLUNTAIN APOSTOLINEN KIRKKO 17 

  b. HELLUNTAI APOSTOLINEN VAPAAKIRKKO 92 

Β
4 

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN 
KIRKKO 

3 

Β
5 

ADVENTISTIT 10 

Β
6 

MUU EI ORTODOKSINEN 80 

C KRISTITYT JEHOVAN TODISTAJAT  104 

D ORTODOKSINEN (PREKALEDONIALAINEN) 14 

  

EGYPTILÄINEN KOPTILAINEN ORTODOKSI 4 

ETIOPIALAISET 1 

ARMENIALAISET 9 

SYYRIALAISET 1 

Ε 
SUKUPUOLISET ORTODOKSISET KRISTITYT (vanhat 
kalenterit) 195 

  MUUT EI-KRISTILLISET YHTEISÖT    

Α JUUTALAISYHTEISÖT  13 

Β BUDHALAISET 5 

C HINDUT 3 

D ISLAM  14 

Ε BAHA΄Ι  6 

F KREIKKALAINEN KANSALLISUSKONTO (UUSI PAKANUUS) 1 

G 
ANTIIKIN KREIKKALAINEN USKONTO  
(UUSI PAGANISMI) 1 

 

On totta, että viime vuosikymmeninä Kreikkaan on syntynyt uusia uskonnollisia 

yhteisöjä muuttoliikkeiden myötä ja että monimuotoisuuden horisontaalisten 

luokkien lisäksi on olemassa myös vertikaalisia luokkia. Horisontaalisiin luokkiin 

kuuluvat identiteetin erityiset kulttuuriset näkökohdat, jotka liittyvät kieleen, 



uskontoon, kulttuuriin, etniseen alkuperään tai mihin tahansa muuhun 

viitekehykseen. Toisaalta vertikaaliset luokat liittyvät sosiaaliseen ja 

taloudelliseen tilanteeseen, sukupuoleen ja muihin sosiaalisiin näkökohtiin, 

jotka määrittelevät, merkityksellistävät tai edistävät empatiaa kulttuurisen 

monimuotoisuuden suhteen15 . On ilmeistä, että sosioekonomisesti 

heikommassa asemassa olevat opiskelijaryhmät kohtaavat moninaisuutensa 

vuoksi suuremman arvonalennuksen, sosiaalisen leimautumisen ja 

syrjäytymisen mahdollisuuden. 

 
Institutionaaliset puitteet ja koulutushaasteet 

 

Julkiset laitokset eivät virallisesti kirjaa tietoja, jotka viittaavat suoraan 

kreikkalaisissa kouluissa opiskelevien lasten uskonnollisiin vakaumuksiin. Näin 

ollen Kreikan tilastoviranomainen (ELSTAT) ei luottamuksellisuussyistä anna 

tietoja Kreikassa opiskelevista pakolaisista ja heidän uskonnollisesta 

vakaumuksestaan. Näin ollen nykyisten tietojen yhdistäminen, vertailu ja 

analysointi lähinnä esikoulu- ja perusopetuksen sekä yläasteen (05-15-

vuotiaiden lasten koulunkäynnin) osalta on erittäin hyödyllistä nykytilanteen 

ymmärtämiseksi.  Lukuvuonna 2019-202016 esikouluopetukseen rekisteröitiin 

6671 ulkomaalaista oppilasta (poikia 3523, tyttöjä 3148), joista 541 saapui EU-

maista ja 5657 EU:n ulkopuolisista maista, kun taas 473 on rekisteröity olivat 

tuntemattomasta kansalaisuudesta . Perusopetukseen on rekisteröity 24655 

opiskelijaa, joista 1777 oli EU:n jäsenvaltioista, 19143 EU:n ulkopuolisista 

maista ja 3735:n kansalaisuus oli tuntematon.  Alemman keskiasteen kouluihin 

(lukio) on rekisteröity 10549 ulkomaalaista opiskelijaa, joista 852 on EU:n 

jäsenvaltioista, 9314 EU:n ulkopuolisista maista ja 383:n kansalaisuus on 

tuntematon.  On syytä huomata, että vaikka koko oppilasjoukossa etnisesti tai 

uskonnollisesti erilaista alkuperää olevien lasten osuus ei näytä olevan kovin 

 
15 Ks. Tsironis C. Ν., Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα: Προκλήσεις 

στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Thessaloniki: Vanias, 2003, 298 passim. Plexousaki, Α. 

Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο: Πολιτισμός και Σχολείο , Κλειδιά και Αντικλείδια. Athens: Ministry of 

Education and Religious Affairs, University of Athens, 2003. 
16 LÄHDE: ELSTAT. Tiedot on kysytty ja analysoitu Innovative Religious Education Network: 

Educating to the religious diversity (IRENE) -hankkeen (ERASMUS+-ohjelma) tutkimuskontekstissa, 

tiedot on ladattu verkkosivuille: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED11/- and 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED12/- and https://www.statistics.gr/el/statistics/ -

/publication/SED21/- access: 01.04.2022. 



suuri, on alueita tai kouluyksiköitä, joissa osallistumisaste voi olla hyvin korkea 
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Lähde: ELSTAT 

 

Kreikan valtion olisi taattava kaikille lapsille mahdollisuus koulutukseen 

etnisestä alkuperästä, kulttuurisista tai uskonnollisista lähtökohdista 

riippumatta. Oikeus koulutukseen ja tarve suojella kaikkien maassa asuvien 

lasten elämän koskemattomuutta on tunnustettu institutionaalisesti sekä 

ratifioimalla lapsen oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 

(1989/ratifiointi Kreikassa, laki 2101/92) että kaikkien lasten suojelua ja 

osallistumisen varmistamista koskevalla Kreikan lainsäädännöllä. 

Ulkomaalaisilla lapsilla on oikeus olla osallistumatta uskonnonopetukseen18 , 

vaikka he monissa tapauksissa päättävätkin osallistua näille tunneille.  Viime 

vuosina Kreikan yliopistojen teologiset ja kasvatustieteelliset tiedekunnat ovat 

kehittäneet erityisiä koulutusohjelmia opettajille, jotta heidän tietämyksensä ja 

tietoisuutensa kulttuuri- ja uskontokysymyksistä lisääntyisi. Nämä yli 15 vuotta 

kestäneet ponnistelut on ulotettu koskemaan kaikkia koulutusasteita, ja niitä 

täydennetään yliopistojen koulutusohjelmiin sisältyvillä erityiskursseilla, joilla 

opettajiksi valmistuvat oppivat vastaamaan Kreikan yhteiskunnan ja 

 
17Kesidou, Α., Διαπολιτισμική εκπαίδευση: μία εισαγωγή. Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών στο σχολείο, στο: Οδηγός Επιμόρφωσης - Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή , 

Thessaloniki: EPPAS, 2008, 21-36..  
18 L. 1566/1985 - OGG 167/Α/30-9-1985 mukaan uskonnon kurssi sisältyy samoihin järjestelyihin, joita 

sovelletaan kaikkiin muihin opetussuunnitelman lähteisiin, sillä  edellytyksellä, että (1 artiklan a 

alakohta) "Uskonnollisen omantunnon vapaus on loukkaamaton", ja  samalla tunnustetaan oppilaiden ja 

huoltajien oikeus jättäytyä pois. Traakian muslimivähemmistön uskonnonopetuksesta on annettu 

erityissäännöksiä yhteisen ministeriön päätöksen n. 182721/Α3/29-11-2013 mukaisesti. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)                            

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΝΟΜΟ,  ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞHΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο                 6671 3523 3148 541 283 258 5657 3012 2645 473 228 245

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ                                                                                                 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΝΟΜΟ, ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019/2020

Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο                 24655 13027 11628 1777 910 867 19143 10203 8940 3735 1914 1821

Πίνακας 15: Αλλοδαποί μαθητές κατά περιφέρεια, νομό, φορέα, υπηκοότητα και φύλο

Λήξη σχολικού έτους 2019/2020

Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ

    Σύνολο                                                    10549 5781 4768 852 439 413 9314 4959 4355 383 383

ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

Α, ΝΟΜΟΣ 

ΚΑΙ 

ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΕΕ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΥΠΗΚ/ΤΗΤΑΣ

ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ

Περιφέρεια, 

Νομός

   Σύνολο ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
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koulutusympäristön nykyisiin olosuhteisiin.  Lisäksi tehdään tutkimuksia ja 

julkaistaan raportteja etnisistä ja uskonnollisista ryhmistä, joiden tarkoituksena 

on ymmärtää paremmin niiden läsnäoloa kreikkalaisessa yhteiskunnassa .19 

 

Kreikkaan on viime vuosina saapunut ennennäkemätön määrä pakolaisia Lähi-

idästä ja muista maista. Huhtikuusta 2016 lähtien Kreikassa on toiminut useita 

pakolaisten vastaanottorakenteita. Kreikan valtio20 on ryhtynyt tiettyihin 

toimenpiteisiin alaikäisten pakolaisten koulutusta koskevan peruskysymyksen 

ratkaisemiseksi (L. 4415/2016 ja L. 4547/2018)21 . Vuonna 2016 tehdyllä 

yhdistetyllä ministeriön päätöksellä (nro 152360/ΓΔ4) säädettiin alaikäisten 

pakolaisten integroimisesta julkiseen kouluun. Opetusministeriö loi 

pakolaislasten koulutusta varten erityisiä vastaanottorakenteita (Δ. Υ. Ε. Π.), 

tuki- ja tiedotusohjelmia sekä opetusmateriaalia kansalaisjärjestöjen, 

humanitaaristen järjestöjen ja kirkollisten laitosten osallistuessa toimintaan.  

 

 

Kreikan koulutustodellisuus ja uskonnollinen monimuotoisuus: haasteet 

ja suuntaviivat 

Nykyaikaisessa maailmassa tarvitaan jatkuvasti viestintää, synergiataitojen 

kehittämistä ja rauhanomaista konfliktinratkaisua. Tämä tarve ei ilmene vain 

aikoina, jolloin muuttovirta on suuri. Kuten Hannerz totesi jo varhain: 

"Ensimmäisen maailman metropoleista kolmannen maailman kyliin ja 

kansankulttuuriin lähetyssaarnaajien, konsulttien, kriittisten intellektuellien ja 

pikkukaupunkien tarinankertojien välityksellä kulttuurien välinen keskustelu 

jatkuu"22 .  Sekä kasvatusaloitteiden että uskonnonopetuksen kasvatukselliset 

 
19 Ks. Sotireli G., Θρησκεία και εκπαίδευση, Athens: Ant. Sakkoulas, 1993.  Karamouzis P., Πολιτισμός 

και Διαθρησκειακή Αγωγή. Η συγκριτική διδακτική των θρησκειών και της θρησκευτικότητας στο 

σύγχρονο σχολείο. Thessaloniki: Epikentro 2012. Karamouzis P., Athanasiadis E., Θρησκεία, 

Εκπαίδευση, Μετανεωτερικότητα. Η Θρησκευτική Αγωγή στο Σύγχρονο Σχολείο , Athens: Ekd. Kritike, 

2011. Zampeta  Ε., Σχολείο και θρησκεία, Athens: Themelio, 2003. Tsironis, C. N., Stamou Ν., Από την 

προσφυγιά στο σχολείο: Τα παιδιά των Γεζίντι στην ελληνική εκπαίδευση, in Ασκούνη Ν., Θάνος Θ. 

(Εds), Εθνοπολιτισμικές Διαφορές και Ανισότητες στην Εκπαίδευση. Κοινωνικοί αποκλεισμοί και 

πορείες ένταξης. Athens: Gudenberg, 2021, 66-82. Papageorgiou Ν.- Tsironis, C. N., «Φύλο, 

Μετανάστευση και Οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Η τρέχουσα συζήτηση» in Culture and Research, 

Vol 2 (2013), p. 101-120 Ανάρτηση: http://ejournals.lib.auth.gr/culres/article/view/3943/3995. 
20 Pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittyvä lainsäädäntökehys löytyy osoitteesta Asylum Service: 

https://migration.gov.gr/nomothesia -1-2/#metanasteusi .   
21 ΕΕ: Eurydice: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-

situation-languages-and-religions-33_el Access: 11.04.2022. 
22 Hannerz, Ulf, ‘The World in Creolization’, Africa 57(4), 1987: 546–59 (here 555). 



perustavoitteet täydentyvät kehyksessä, johon kuuluu uskonnollisen ja 

kulttuurisen identiteetin kunnioittaminen, kaikkien oppilaiden osallistaminen ja 

vuoropuhelu- ja yhteistyötaitojen kehittäminen sekä omaan perinteeseen 

tai identiteettiin perehtyminen ja syventyminen. 

 

Siksi on välttämätöntä, että koulujen opettajat saavat asianmukaista ja oikea-

aikaista koulutusta uskonnollisesta monimuotoisuudesta sekä sen suhteesta 

muihin kulttuurisen monimuotoisuuden muotoihin, koska opettaja "ei ole 

passiivinen tarkkailija, joka seuraa oppilaiden fyysistä kypsymistä..... 

Päinvastoin, hän järjestää huolellisesti tämän prosessin tekijät, tavat ja keinot 

ja pyrkii aktivoimaan luokkahuoneen henkilöresurssien ominaisuuksia, mistä on 

hyötyä sekä kollektiivisella että yksilötasolla"23 .  Tätä varten korkeakoulujen 

opetussuunnitelmiin on tehty uusia mukautuksia, jotta opettajat voivat vastata 

luokkahuoneen uusiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin sisällyttämällä niihin 

kursseja, kuten kasvatuksen sosiologiaa, kulttuurien ja uskontojen välistä 

vuoropuhelua jne. 

 

Lähitulevaisuudessa uskonnollinen identiteetti näyttää olevan tärkeä osa 

kreikkalaiseen koulutusjärjestelmään integroituneiden lasten identiteettiä. 

Tapa, jolla uskonnollinen viittaus vaikuttaa sosiaaliseen todellisuuteen, lasten 

osallisuuteen sekä kreikkalaisen yhteiskunnan koulutuksellisiin, sosiaalisiin ja 

poliittisiin näkökulmiin ja prioriteetteihin, on vakava kysymys, joka koskee 

tieteellistä tutkimusta ja lisää uuden koulutuspolitiikan tarvetta.  Uskonnon 

kykyä mobilisoida ihmisten toimintaa on tutkittu laajasti24 .  Siksi on tärkeää 

ymmärtää uskontojen roolia sosiaalisen toiminnan motivoijana moniarvoisessa 

ympäristössä, sillä luokkahuone on monitahoisen vuorovaikutuksen kenttä, sillä 

 
 23Tsironis, C. N., Κοινωνική αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού στην ενσωμάτωση των μαθητών. Στο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών 

στο σχολείο: Οδηγός Επιμόρφωσης -  Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή, Thessaloniki: EPPAS, 2008, 

123. See also: Chatzichrestou, Ch. Διαφορετικότητα και πολιτισμός. Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Athens: Typothito, 2004. Sakka, D. (2009). The views of migrant and non 

migrant students on cultural diversity in the Greek classroom. Social Psychology of Education , Vol. 12, 

21-41 (here 25).. 
24 Wuthnow R., Acts of Compassion. Caring For Others and Helping Ourselves. New York: Princeton 

University Press, 1991.Wuthnow R., Saving America? Faith-Based Services and the Future of Civil 

Society, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004. Tsironis, C. N., Θρησκεία και Κοινωνία στη 

Δεύτερη Νεωτερικότητα: Λόγοι, διάλογοι & αντίλογοι στο έργο του Ul. Beck, Thessaloniki: 

Mparmpounakis, 2018. 



"vuorovaikutus toteutuu yhteistyön, yhteistoiminnan, ristiriitojen, etääntymisen, 

aktiivisten aloitteiden ja passiivisten reaktioiden muodossa"25 . Kysymys 

kuuluu, onko uskonnollinen identiteetti pian rauhanomaisen vuoropuhelun ja 

rinnakkaiselon tekijä kreikkalaisessa kouluympäristössä ja miten tämä tekijä on 

vuorovaikutuksessa identiteetin muiden kulttuuristen näkökohtien kanssa. 

Uusien, hybridien kulttuuri-identiteettien (kuten Derek Walcottin 

vertauskuvallisessa säkeistössä "joko en ole kukaan tai olen kansakunta", "The 

Schooner Flight") mahdollinen syntyminen on myös uusi kysymys.   

 

Koulutuksellinen tasa-arvo on edelleen merkittävä yhteiskunnallinen ja 

poliittinen kysymys, jota "julistetaan jatkuvasti, mutta ei koskaan toteuteta"26 .  

Eriarvoisuus koulutushyödykkeiden saannissa näyttää olevan merkittävässä 

asemassa, sillä se vaikuttaa sosiaalisen eriarvoisuuden lisäksi myös 

sosiaaliseen syrjäytymiseen, julkisten hyödykkeiden ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden puutteellisiin mahdollisuuksiin sekä radikalisoitumiseen.  

Uskonnollinen identiteetti ei itsessään aiheuta sosiaalista eriarvoisuutta. 

Eriytymisen moninaiset tasot ja niitä vastaava sosiaalinen syrjintä ovat 

kuitenkin yhteydessä toisiinsa. Jos sosiaalista identiteettiä koskeva eriytyminen 

yhdistyy köyhyyteen, alhaiseen koulutustasoon ja muihin moninaisuuden 

elementteihin, tämä eriytyminen voi määrätietoisesti voimistaa sosiaalista 

syrjäytymistä. Uskonnolla on tässä tapauksessa kaksinkertainen tehtävä: a. se 

voi edistää aktiivista pyrkimystä rasismin ja syrjintäpuheen purkamiseen ja b. 

se voi ja sen pitäisi kiinnittää julkinen huomio uskonnollisen opetuksen 

antropologisiin perusteisiin (mikä pätee erityisesti Kreikan ortodoksiseen 

perinteeseen), jotka koskevat ihmisten tasa-arvoa ja ihmiselämän 

koskemattomuuden kunnioittamista. Paikallisyhteisön (koulu, naapurusto, 

seurakunta) mikrotasolta kansainvälisen tason makrotasolle ulottuen 

uskonnonopetus voi myös edistää rauhanomaista vuoropuhelua eri poliittisten 

yksiköiden, kulttuurien ja uskontojen välillä, sovintoa ja haavojen 

 
25 Tsironis. C. Ν., Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα: Προκλήσεις στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Thessaloniki: Vanias, 2003, 261-262. 
26 Piketty, T. (trans. Rendall S.), A Brief History οf Equality, Cambridge: Harvard University Press, 2022, 

p. 176.. 



parantamista27 . Tässä suhteessa uskonnonopetuksesta voi tulla erinomainen 

sovinnon kurssi.   

 

Päätelmät 
 

Kreikan tilanteen analyysi vahvistaa alkuperäisen hypoteesin, jonka mukaan 

eriytyminen ei tapahdu ainoastaan uskonnollisten yhteisöjen välillä vaan myös 

niiden sisällä. Loppujen lopuksi nämä tiedot vahvistetaan myös vastaavilla 

kansainvälisillä suuntauksilla. Tämä on olemassa oleva suuntaus28 , jonka voi 

havaita uskonnollisella alalla. Moniarvoisuus näyttää olevan todellisuus, joka 

tuo mukanaan uusia haasteita, uusia kysymyksiä, mutta myös epäilyksiä, sillä 

kaikkea pidettiin itsestäänselvyytenä paitsi uskonnollisella alalla myös muilla 

yhteiskuntaelämän aloilla29 . Nykyaikaisessa ympäristössä, jossa tapahtuu 

jatkuvia muutoksia ja uudelleenjärjestelyjä, näyttää siltä, että uskontoa 

koskevan tiedon puute voi aiheuttaa vakavia ongelmia ja erityisesti 

fundamentalististen näkemysten ja radikaalien asenteiden kehittymistä, jotka 

suhtautuvat kielteisesti kaikenlaiseen monimuotoisuuteen, joka vallitsee 

yhteiskunnan kentällä ja jotka perustuvat puutteelliseen ja välineellistettyyn 

tietoon uskonnoista. Päinvastoin, dokumentoitu ja integroitu tieto uskonnoista 

voi edistää tieteelliseen tietoon perustuvaa rationaalista ja demokraattista 

vuoropuhelua ja johtaa nykyaikaisten demokratioiden tavoitteiden 

toteutumiseen. Uskontokasvatus, joka johtaa uskonnon oppimiseen, mutta 

myös uskonnon kanssa30 , voidaan saavuttaa parhaalla mahdollisella tavalla, 

jos korkea-asteen oppilaitokset vaalivat sitä ja hyvin koulutetut opettajat ja 

kouluttajat siirtävät sen kouluihin. Tällöin tietämys ja demokraattinen 

 
27 Kuten Robert Crawford toteaa, "toisten uskomusten, tapojen ja kulttuurien ymmärtämisestä on suuri 

hyöty; lisäksi moniarvoisessa yhteiskunna ssa ja globalisoituneessa maailmassa on välttämätöntä 

kouluttaa lapsia sellaista varten. Näin ollen meidän on kannustettava keskustelua, yhteistyötä ja veljeyttä 

vieraan kanssa, ei vihamielisyyttä ja rasismia", in: Crawford R., What is Religion, Athens: Savvalas, 

2002, 170-171. 
28 Riis, O.  Modes of Religious Pluralism under Conditions of Globalization. In: Koenig M & Guchteneire 

P. Democracy and Human Rights in Multicultural Societies. Hampshire, England: Ashgate; 2007 , 251-

266.  Roy O. Is Europe Christian? Oxford: Oxford University Press; 2020. 
29 Detlef Pollackin vastaus: Toward a New Paradigm for the Sociology of  Religion? in P. L. Berger, The 

Many Altars of Modernity: Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age . Boston: De Gruyter; 

2014, 111-122. 
30 Jackson, R. “Teaching about Religions in the Public Sphere: European Policy Initiatives and the 

Interpretive Approach.” Numen 55, no. 2/3 (2008): 151–82. Keast J. (Ed.), Religious Diversity and 

Intercultural Education: A Reference Book for Schools, Council of Europe CDED (2006)14, 2007. 



vuoropuhelu voivat osaltaan rajoittaa ääriliikkeiden ja uskonnollisen 

monimuotoisuuden välineellistämistä. 

 

Näin ollen Kreikan yhteiskunnassa on vielä tilaa kehittää koulutuksellisia 

lähestymistapoja, joilla pyritään osallisuuteen ja tasa-arvoiseen 

osallistumiseen.  Lähestymistapoja, joiden mukaan maltillisuus, lasten 

osallistuminen koulutukseen ja rationaalinen vuoropuhelu voidaan luoda 

hedelmälliset olosuhteet, jotta nyky-yhteiskuntien monikulttuurisuutta voidaan 

käsitellä vuoropuhelun ja sosiaalisen yhteistyön kehittämisen kenttänä31 . 

 

Kulttuurienvälisen kasvatuksen alalla ekosysteemiteorian (ks. myös 

Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian "EST"32 ) arvoa on korostettu eri 

tavoin. Ekosysteemisessä suunnittelussa interventioita tehdään 

koulutuspolitiikan ja koululuokkien tasoilla, jotka koskevat kaikkia lapsia ja 

opettajien asianmukaista koulutusta. Identiteetin käsite on joka tapauksessa 

erityisen moniulotteinen33 , ja sen eri näkökohtien lähestyminen edellyttää 

dynaamista ja hienostunutta lähestymistapaa kouluympäristöön.  Erityisen 

tärkeä rooli on herkistyneillä ja ammattitaitoisilla opettajilla. Kuten totesin 

eräässä toisessa yhteydessä, opettajista voi tulla oppilaidensa myönteisen 

muutoksen tekijöitä: "Opettajat siis, jotka pyrkivät varmistamaan kaikkien 

oppilaiden integroitumisen edellytykset:   

✓ He tutkivat ja pyrkivät ymmärtämään kaikkien opiskelijoiden 

sosiaalista/kulttuurista todellisuutta.  He antavat heille mahdollisuuksia 

itsetuntemukseen ja henkilökohtaisen identiteetin syventämiseen, sillä 

opettajat ja oppilaat, jotka tuntevat identiteettinsä, toimivat ja 

kommunikoivat ilman fobista asennetta. 

✓ He sovittavat opetusmenetelmät oppilaiden tarpeisiin, lahjoihin ja 

taitoihin yksilöllisellä ja yhteisellä tasolla. 

 
31 Cohen-Almagor, R. Just, Reasonable Multiculturalism: Liberalism, Culture and Coercion, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2021.. 
32  Katso: “An ecological orientation points to the additional importance of relations between systems as 

critical to the child's development (e.g., the interaction between home and school, family and peer 

group).” In: Bronfenbrenner, U. (1974). Developmental research, public policy, and the ecology of 

childhood. Child development, 45(1), 1-5. 
33 Dragona, Th. (2003). Ταυτότητες και Ετερότητες: Ταυτότητα και Εκπαίδευση, Κλειδιά και Αντικλείδια. 

Athens: Ministry of Education and Religious Affairs, University of Athens 



✓ Ne vastaavat yhteiskunnan koulutukselle asettamiin haasteisiin (esim. 

erilaisuuden ymmärtämiseen ja yhteistyön mahdollistamiseen 

kulttuurisessa moniarvoisuudessa). 

✓ Ne rikastuttavat koulutusprosessia, oppilaiden tieto- ja arvomaailmaa 

sekä inhimillisten periaatteiden, tarpeiden ja ominaisuuksien 

moninaisuuden samanaikaista ymmärtämistä. 

✓ Ne edistävät opiskelijoiden vuoropuhelua ja vuorovaikutusta, jonka 

tavoitteena on laajentaa ihmissuhteita (tiedonvaihto, yksilöllisten 

kokemusten lähestyminen empaattisesti) ja kriittistä ymmärrystä 

yhteiskunnallisista ja kansainvälisistä olosuhteista, joihin heidän 

kokemuksensa sisältyvät.  

✓ He kasvattavat kunnioitusta ja kiinnostusta ihmiselämää kohtaan ja 

tutkivat kriittisesti stereotypioita, ennakkoluuloja ja muita negatiivisia 

tekijöitä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa "34 . 

 

Kuten edellä esitetty analyysi osoitti, kulttuurinen moniarvoisuus Kreikassa on 

nyt tosiasia, johon liittyy myös uskonnollinen moniarvoisuus. Tämä tosiasia tuo 

esiin tarpeen tiedottaa, herkistää, lisätä tietoisuutta ja kehittää vuoropuhelu- ja 

synergiataitoja. Tässä tarkoituksessa Kreikassa vuosikymmeniä toimineilla 

neljällä teologisella koululla on tosiasiassa erittäin tärkeä rooli. Ne osallistuvat 

perus- ja keskiasteen opetussuunnitelmien laatimiseen, koulutus- ja 

akateemisten kokousten järjestämiseen sekä kristittyjen ja uskontojen väliseen 

vuoropuheluun kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.  Erityisesti uskonnon 

kurssi voi edistää koulutuksen yleisiä tavoitteita kurssina, joka antaa oppilaille 

mahdollisuuden tuntea ja ymmärtää uskonnollista kokemusta, syventyä 

omaan perinteeseensä ja keskustella uskonnollisten ilmiöiden 

maailmanlaajuisen kehityksen kanssa.   

 

Kreikan opetus- ja uskontoasioiden ministeriö antaa Traakian 

muslimioppilaiden uskonnonopetuksen tavoitteiden kuvauksessa kattavan 

kuvauksen Kreikan virallisen koulutuspolitiikan tämänhetkisistä tavoitteista, 

 
34 Tsironis, C., Κοινωνική αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού στην ενσωμάτωση των μαθητών. Στο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών 

στο σχολείο: Οδηγός Επιμόρφωσης -  Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή, Thessaloniki: EPPAS, 2008,  

123-140 (here: 130). 



jotka koskevat uskonnollista ja kulttuurista monimuotoisuutta kreikkalaisessa 

koulussa: "Uskonnonopetuksen on nykyään vastattava oppilaiden nykyaikaisiin 

koulutustarpeisiin ja palveltava yhtäältä koulutuksen yleisiä tavoitteita ja 

toisaalta "uskonnollista lukutaitoa", joka edistää uskonnollisesti tietoisien ja 

vuoropuhelulle avoimien kansalaisten syntymistä". Uskonnonopetuksella 

pyritään uskonnolliseen lukutaitoon, mutta myös oppilaiden herkistämiseen ja 

itsereflektioon omien uskonnollisten ja moraalisten huolenaiheidensa osalta. "35 

. Nykyaikaiset pedagogiset lähestymistavat tunnustavat uskonnonopetuksen 

roolin nykyaikaisessa koulussa.  Edellä mainittujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi on kerättävä ja testattava hyviä käytänteitä erilaisissa 

koulutusolosuhteissa ja maissa, hyödynnettävä tutkimustietoa ja tehtävä pitkän 

aikavälin pedagogista suunnittelua, jotta voidaan luoda olosuhteet, joissa 

kunnioitetaan oppilaiden persoonallisuutta, Euroopan unionin demokraattisia 

periaatteita ja pyrkimystä oppilaiden kokonaisvaltaiseen kehitykseen 

peruskoulussa ja lukiossa. IRENE-hanke on jälleen yksi tärkeä askel tähän 

suuntaan.  

 
35 https://www.minedu.gov.gr/dimotiko-2/didaktea-yli-dimot/18393-29-02-16-proairetiki-i-didaskalia-

tou-koraniou-gia-tous-mousoulmanous-mathites-tis-thrakis-2 



 

Joitakin pohdintoja julkisesta teologiasta. Alkuperä, suuntaukset ja perusajatukset 

Prof. Călina Gelu 

 

Kristillisessä mielessä 1980-luvun kutsu osallistua yhteisen hyvän edistämiseen tuli näkyvästi keskusteluun 

"julkisen teologian" nimikkeen alla ja johti julkisen teologian maailmanlaajuisen verkoston perustamiseen 

vuonna 2007, vaikka kristillisen teologian (julkisen) suhde muihin uskontoihin ei saanut tarvittavaa huomiota, 

jotta se olisi voinut välittää sanomansa.  

 

Pyhä Augustinus ehdottaa teoksessaan Jumalan kaupunki julkisuuden uudelleenmäärittelyä ja väittää, että on 

olemassa elämää myös kristillisen yhteisön ulkopuolella. Pyhän Augustinuksen panoksen keskeiset 

näkökohdat julkiseen teologiaan voitaisiin tiivistää neljään osa-alueeseen: Ensinnäkin hän sijoitti teologian 

laajempiin poliittisiin yhteyksiin ja näki läheisen yhteyden kristillisen yhteisön ja laajemman politiikan välillä. 

Augustinus pohjusti avointa keskustelua kristillisestä julkisen elämän teologiasta. Toiseksi Augustinus näki 

aikansa teologina Jumalan suvereniteetin politiikassa ja yhteiskunnassa, ja hän osoitti luottamusta kristilliseen 

uskoon ja auktoriteettiin, jotta koko yhteiskunta saataisiin kirkon auktoriteetin alaiseksi Jumalan määräämänä 

instituutiona. Kolmanneksi hän piti yhteiskunnan vakautta ja järjestystä ratkaisevan tärkeänä sekä pyhän että 

profaanin kannalta ja esitti, että kristittyjen ja ei-kristittyjen olisi työskenneltävä yhdessä toimivan suhteen 

luomiseksi. Neljänneksi hän katsoi, että jumalallinen järjestys olisi jatkuvassa vuorovaikut uksessa luonnollisen 

järjestyksen kanssa ja että sen pitäisi olla valtiomiesten ohjenuorana.   

 

Samassa yhteydessä monet uskonpuhdistajat1 käyttivät maallisen hallitsijan tai tuomarin toimivallan käsitteitä 

joka ei vastustanut kristillisiä periaatteita. Tämän omaksui myös Martin Luther, joka augustinolaismunkkina 

rajoitti maallisen hallinnon velvollisuutta suojella hyviä ihmisiä ja rangaista pahoja ihmisiä. Lutherin mielestä 

maallisen vallan tehtävänä oli estää kaaos, mutta sitä ei voitu tehdä pelkästään lain avulla. Hän kyseenalaisti  

opin keskiaikaisen kirkon auktoriteetin kahdesta sfääristä: ajallisesta ja hengellisestä. Augustinolaisessa 

teologiassa perustavanlaatuista oli hänelle "kaikkien uskovien pappeuden" periaate, joka tarkoitti samaa 

asemaa ja kuitenkin eri tehtäviä. Tämä periaate ulotettiin kirkon alueen ulkopuolelle, kun Luther paljasti 

oppinsa kahdesta valtakunnasta, maallinen hallitus toteutuu miekan ja siviililain avulla maallisten hallitsijoiden 

käyttäessä miekkaa ja täyttäessä samalla jumalallista roolia, joten toisin kuin kaksi valtaa, kaksi valtakuntaa 

oli olemassa rinnakkain. Lutherin näkemyksen mukaan hyvää voi johtaa Henki, mutta pahaa on johdettava 

miekalla. Lutherin poliittinen teologia oli pragmaattista ja sopusoinnussa ajan poliittis en todellisuuden kanssa, 

sillä hän vahvisti poliittisen vallan jumalalliseen kaitselmukseen.  

 

Toisaalta Calvin tarjosi uuden tavan ajatella siviilihallintoa2 . Hän katsoi, että valtion viranomaisilla oli oikeus 

pakottaa, koska hengellinen auktoriteetti ottaa vastuun hyveellisyyden edistämisestä. Näin ollen kristilliset 

tuomarit ja papit ovat omistautuneet samalle asialle ja eroavat toisistaan vain toimivaltuuksiensa suhteen. 

Kalvinismi oli olennainen tekijä siirryttäessä keskiaikaisesta käsityksestä maalli sesta järjestyksestä moderniin 

järjestykseen, joka "perustuu muutokseen". 3 

 
1 Harro Hopfl, Introduction, in Harro Hopfl, trans. & ed., Luther and Calvin on Secular Authority (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1991), pp. Vii – xxiii at vii.. 
2 Alister McGrath, Reform Thought: An Introduction , 2nd ed. Oxford: Blackwell. 205–210. 
3 Jurgen Moltmann, God for a Secular Society: The Public Relevance of Theology (London: SCM Press, 1999), pp. 5:00. 



 

 

Radikaali johtaja Thomas Müntzer suhtautui kirkon ja valtion väliseen suhteeseen eri tavalla. Hän uskoi, että 

oikean uskon tulisi toimia väärän uskon vastapainona ja että maallisen vallan tulisi auttaa tässä tehtävässä. 

Toisin kuin Luther, hän korosti valtion viranomaisten velvollisuutta kansaa kohtaan paitsi rauhan ja järjestyksen 

ylläpitämisessä myös kristillisen uskon suojelemisessa ja  uuden yhteiskunnallis -poliittisen järjestyksen 

luomiseks ja levittämiseksii. Müntzer johti vallankumousta, johon kuului radikaali irtautuminen sekä 

valtionkirkosta että siviiliviranomaisista. Samaan aikaan uudistaja Ulrich Zwinglin näkemys kirkon ja valtion 

suhteesta oli, että ne eivät olleet erillisiä kokonaisuuksia, vaan erilaisia tapoja hallita kaupunkia (Zürichiä) 

Jumalan hallinnan näkökulmasta. Zwingli rohkaisi kristittyjä harjoittamaan politiikkaa.  

 

Zwinglin ajatuksia seuraten Sveitsistä alkunsa saanut anabaptistiliike kannatti myös s osiaalista 

oikeudenmukaisuutta ja kirkon muuttamista, koska se aiheutti kirkon putoamisen poliittisen auktoriteetin 

ulkopuolelle.4   

 

Uudistusmieliset pitivät osallistumista politiikkaan ja laajempaan yhteiskuntaan vähemmän merkityksellisenä, 

mikä johtui suurelta osin heidän poliittisesta käsityksestään, jonka mukaan viranomaiset olivat Jumalan 

määräämiä, ja myös heidän huolenpidostaan kirkosta.  

 

Katolinen yhteiskuntaopetus  

 

Kyse on katolisesta yhteiskuntaopista (CST), joka on merkittävä teologisen ajattelun alue, joka kehittyi 1800-

luvun lopulla roomalaiskatolisessa kirkossa taloudellisen ja poliittisen elämän teologiasta kansallisella tasolla 

ja maailmanlaajuisessa kontekstissa. Sen periaatteiden ytimessä on yhteisen hyvän käsite. Tässä ajattelussa 

yhteinen hyvä on yksi kirkon yhteiskuntaopin kolmesta keskeisestä periaatteesta toissijaisuuden ja 

solidaarisuuden ohella. Lisäksi yhteistä hyvää korostetaan yhteiskunnan päätavoitteena; lisäksi todetaan, että 

poliittisen vallan olemassaolon syy on yhteisen hyvän edistäminen ja että valtion on varmistettava yhteinen 

hyvä pitämällä yksilöiden ja ryhmien oikeudenmukaisuuden vaatimukset sen sisällä.  

 

Yhteistä hyvää pidetään kattavana keinona järjestää poliittinen elämä poliittisesta suuntautumisesta 

riippumatta, ja tämän käsitteen kehittäminen koskee ensisijaisesti taloudellista järjestystä ja välttämätöntä 

solidaarisuutta köyhiä kohtaan. Tämän käsitteen ympärillä on myös kiistoja, ja eräs merkittäv istä koskee sitä, 

miten yksilön oikeuksia voidaan suojella samalla kun pyritään yhteiseen hyvään. Toinen kysymys koskee sitä, 

kenen pitäisi määritellä yhteinen hyvä nykyaikaisessa, moniarvoisessa ja maallisessa valtiossa. Siitä 

huolimatta yhteisen hyvän teologia on tarjonnut merkittäviä oivalluksia ihmispersoonan arvokkuudesta, 

pyhyydestä ja sosiaalisesta luonteesta. Erityistä huomiota on kiinnitetty oppiin Jumalan luomasta ihmisestä, 

joka puolustaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa. 

 

 

 

 
4 McGrath, Reformation Thought, pp. 215–217. 



 

Julkisen teologian ekumeeninen kehitys 

 

Kristillisessä teologiassa on aina keskusteltu sosiaalisesta hyvinvoinnista, ja monet kristityt kirjoittajat ovat 

tukeneet kirkon osallistumista sosiaalipoliittiseen toimintaan ja talouskysymyksistä käytävään keskusteluun.  

Kirkko on aina keskittynyt kärsiviin, joita kristillinen omatunto ei voi sivuuttaa. Kasvatuksellisesta näkökulmasta 

katsottuna kristillinen oikeudenmukaisuus on velvollisuus niille, jotka etsivät Jumalaa.  

Kirkko rohkaisee kristittyjä uudistamaan vallitsevaa järjestystä moraalisten periaatteiden mukaisesti, ja tästä 

näkökulmasta katsottuna tarvitaan aina arvotarkasteluja. Tämän pohdinnan ytimessä ovat: ihmisen vapaus, 

solidaarisuus ja palveleminen tai uhrautumisen voima. 

 

Kristillinen yhteiskunnallinen ajattelu Yhdysvalloissa  

 

Richard Niebuhria pidettiin "julkisen elämän teologina", koska hänellä oli kyky saada teologinen tulkinta 

laajemman yleisön ulottuville. Niebuhrille teologian tavoitteena on auttaa modernin yhteiskunnan eettistä 

jälleenrakentamista luomalla uskonnollinen mielikuvitus, joka tukee vahvaa sitoutumista julkiseen elämään.  

 

Edellä mainittujen teologien innoittamana ja vastauksena 1900-luvun lopun vaatimukseen teologian 

yhteiskunnallis-poliittisesta osallistumisesta kolme kirjailijaa vaikutti merkittävästi julkisen teologian 

muotoutumiseen: Martin Marty5 , Jürgen Habermas ja David Tracy. 

 

Martin Marty esitteli näkemyksensä "julkisesta teologiasta" tai "julkisesta kirkosta" teoksessaan Public Church 

(1960); Jürgen Habermas6 herätti paljon keskustelua julkisesta sfääristä kirjoituksessaan Structural 

transformation of the public sphere (1962), ja David Tracy7 ehdotti teoksessaan The Analogical Imagination 

(1981) teologian kolmeksi sfääriksi akatemiaa, kirkkoa ja yhteiskuntaa ja väitti samalla, e ttä kullekin 

kuulijakunnalle on olemassa kolmenlaista teologiaa: perusteologiaa, systemaattista teologiaa ja käytännön 

teologiaa. Muut teologit, kuten David Hollenbach, Richard John Neuhaus, Duncan Forrester, Gavin D'Costa, 

Rowan Williams, Max Stackhouse, Linell Cady, Ronald F. Thiemann ja David Ford, tutkivat "julkisen teologian" 

mahdollisuutta eri näkökulmista ja eri yhteyksissä.  

 

Julkisen teologian edistäminen teologisena diskurssina 

 

Viime vuosina julkisen teologian tieteenalan vakiintumisen myötä julkisen teologian soveltamisala ja 

metodologia ovat laajentuneet, ja ne ovat olleet vuorovaikutuksessa useiden nykyajan julkisten kysymysten 

kanssa. Ne antavat meille myös perustan keskustella joistakin sellaisista aloista, joista ei ole keskusteltu 

julkisessa teologiassa, ja että lähestymistapojen osalta se voidaan tehdä useilla eri tavoilla. Ensinnäkin on 

tutkimuksia, jotka käsittelevät julkisen teologian teologista ja teoreettista kehystä ja "julkisen sfäärin" käsitettä, 

jota käsitellään systemaattisesti. Toiseksi on olemassa artikkeleita, joissa tarkastellaan ajankohtaisia 

 
5 Martin Marty, Public Church: Mainline-Evangelical-Catholic (New York: Crossroad, 1981). 
6 Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, 

trans. Thomas Burger (Cambridge: Polity, 1989) 
7 David Tracy, The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism (New York: Crossroad, 

1981). 



 

kysymyksiä ja aiheita julkisen teologian asianmukaisen metodologian kehittämiseksi. Kolmanneksi on 

artikkeleita, joissa käsitellään julkisuuden henkilöitä, jotta heidän merkityksensä julkisen teologian 

kehittämisessä lisääntyisi. Neljäs artikkelikategoria sijoittuu teorian ja käytännön, teologian ja käytännön 

teologian väliseen vuorovaikutukseen. Viidenneksi on artikkelei ta, joissa tarkastellaan tiettyjä kysymyksiä 

erilaisissa sosiaalis-poliittisissa yhteyksissä julkisen teologian sisällön metodologian kehittämiseksi. Kuten 

todettiin, nämä viisi tutkimuskategoriaa eivät sulje toisiaan pois, ja kirjoittajat ovat vuorovaikut uksessa eri 

kysymysten kanssa. 

 

Julkisen teologian voima piilee lähestymistapojen moninaisuudessa ja sitoutumisessa erilaisiin kysymyksiin; 

tämä johtaa useisiin metodologioihin, joissa keskustellaan systemaattisemmasta lähestymistavasta julkisen 

teologian ja sen metodologian ponnistelujen jatkamiseksi. Ensinnäkin "julkisen" käsite raamatullisesta, 

historiallisesta ja kirkollisesta näkökulmasta sekä "julkisen teologian" merkityksen perustelu systemaattisen 

teologian näkökulmasta vahvistaisi alustaa sitoutumiselle muiden teologien kanssa.  

 

Tähän mennessä "julkisuuden" eri funktioita nyky-yhteiskunnassa on käsitteellistetty monin tavoin: kirkko, 

akatemia ja yhteiskunta (Tracy); uskonnollinen, poliittinen, julkinen, akateeminen ja taloudellinen sfääri 

(Stackhouse); poliittinen sfääri, taloudellinen sfääri, kansalaisyhteiskunta ja julkinen mielipide (Smit); 

institutionaalinen julkisuus, rakennettu julkisuus ja henkilökohtainen julkisuus (Elliot); sekä valtio, markkinat,  

tiedotusvälineet, uskonnolliset yhteisöt, akatemiat ja kansalaisyhteiskunta (Kim). 

 

Näiden alojen tai tärkeimpien elinten käsitteellistämistä julkisen sektorin tarpeista käsin on kehitettävä 

edelleen, ja kutakin alaa on tarkasteltava eri tieteenalojen asiantuntemusta hyödyntäen. Toiseksi on oltava 

aktiivisemmin tekemisissä eri tieteenalojen asiantuntijoiden sekä eri elinten kanssa, jotka ovat 

vuorovaikutuksessa julkisella alalla teologian tai kristillisen yhteisön rajojen ulkopuolella yhteisen hyvän 

tavoittelemiseksi. 

 

Jürgen Moltmann väittää, että teologian on pidettävä julkisesti yllä tulevan Jumalan valtakunnan 

yleismaailmallisia huolenaiheita julkisesti, kriittisesti ja profeetallisesti esittämällä pohdintojaan. Rowan 

Williamsin vuonna 2008 pitämässä luennossa "Vuorovaikutteinen pluralismi" (Civil and Religious Law in 

England: a Religious Perspective) puhutaan keskinäisen vastuun kahdesta ulottuvuudesta: yhdestä 

eksplisiittisestä ja yhdestä implisiittisestä. Yhtäältä siinä vaaditaan tunnustamaan uskonnollisten yhteisöjen 

mahdollinen panos, valtion velvollisuus tarjota tämä mahdollisuus julkisella alueella ja haastamaan valtion 

oikeusvaltiomonopoli. Toisaalta se tuo uskonnolliset yhteisöt julkiseen keskusteluun. Hän väittää, että 

vuorovaikutteinen pluralismi auttaa uskonnollisia yhteisöjä olemaan avoimempia julkiselle tarkastelulle ja 

kannustaa niitä näin ollen integroitumaan laajempaan yhteiskuntaan. Tämä on tervetullutta, koska siitä 

hyötyvät sekä uskonnolliset yhteisöt että yhteiskunta yleensä. Williams haastaa sekä sekulaarin valtion, joka 

monopolisoi julkista keskustelua, että uskonnolliset yhteisöt, koska ne pyrkivät lähestymään laajempaa 

yhteiskuntaa koskevia kysymyksiä eksklusiivisesti. Charles Taylor toteaa kirjassaan Secular Age, että 

sekulaarin yhteiskunnan keskeinen normi on se, että se on muuttunut yhteiskunnasta, jossa usko Jumalaan 

oli kiistaton ja ongelmaton, kontekstiksi, jossa uskon omaaminen on muun muassa inhimillinen mahdollisuus. 

Sekulaarissa kontekstissa Jumala ei ole enää aksiomaattinen, ja se viittaa julkisen sfäärin luomiseen,  jossa 



 

yhteisöt kokoontuvat keskustelemaan yhteisistä periaatteista ja eduista, keskinäiseen kommunikaatioon, ja 

että tämä sosiaalinen imaginaari on avain modernin yhteiskunnan kehitykseen.  

 

Kristillisenä teologiana julkisen teologian on otettava voimavaransa Raamatusta, ja Raamatun viisauden käsite 

voisi olla tärkeä metodologinen väline. Viime vuosina on edistetty laajalti Raamatun viisauden käyttöä, ja tämä 

näyttää tarjoavan mahdollisen lähestymistavan julkiseen teologiaan. 8 Viisaus on seurausta viisaiden 

käytännönläheisistä ja pragmaattisista neuvoista, eli se perustuu Jumalaan ja hänen läsnäoloonsa sen 

perustana, mutta ei rajoitu siihen perustassaan, laajuudessaan ja soveltamisessaan. Toisin sanoen se kattaa 

sekä uskonnolliset että laajemmat yhteiskunnat sekä pyhien että maallisten kysymysten ja huolenaiheiden 

osalta.  

 

Nämä Raamatun viisauden piirteet tarjoavat tärkeän näkökulman asianmukaisen metodologian 

rakentamiseen, jotta teologia voisi osallistua julkiseen toimintaan nyky-yhteiskunnassa. Toisaalta 

oikeudenmukaisuus ja yhteinen hyvä, jotka ovat toistuvia teemoja julkisen teologian kehittämisessä ja 

vähemmistöjen, köyhien, syrjäytyneiden ja äänettömien tukemisessa, kaipaavat enemmän ilmaisua. Vapaus, 

tasa-arvo ja oikeusvaltion periaate ovat nykyaikaisen valtion keskeisiä pyrkimyksiä, jotka mahdollistavat 

inhimillisen yhteiskunnan kukoistuksen, mutta yhteiskunnan on käsiteltävä myös "vähemmistökysymystä", 

eikä kyse ole vain enemmistön tai niiden, joilla on auktoriteetteja,  varallisuutta ja valtaa, suvaitsevaisuudesta, 

myötätunnosta tai hyväntekeväisyydestä. 

 

Kuten Hollenbach vakuuttavasti väittää, nykyään ei ole kyse valinnasta vapauden ja yhteisöllisyyden välillä 

vaan keskinäiseen kunnioitukseen ja solidaarisuuteen perustuvan yhteiskunnan ja sellaisen yhteiskunnan 

välillä, joka jättää monet ihmiset taakseen, ja tällä valinnalla on voimakas vaikutus kaikkien hyvinvointiin.  

Julkista teologiaa on artikuloitu koko kirkon historian ajan, sillä kristityt t eologit ovat ilmaisseet sitoutumisensa 

yksityisen uskon ja julkisuuden yhdistämiseen, kuten olemme nähneet edellä, mutta se vaatii myös kriittistä 

arviointia teologisissa piireissä, jotta se voi jatkaa pyrkimyksiään tuoda Jumala julkiseen tilaan yhteisen hyvän 

vuoksi. 

 

Julkinen teologia ja sovinto 

 

"Sovinnolla" on pitkä historia teologisena käsitteenä, mutta liian lyhyt historia politiikassa ja julkisessa 

keskustelussa esiintyvänä terminä. Nykyinen kiinnostus sovintoon yhteiskunnallisena kysymyksenä on 

kehittynyt 1990-luvulla, ja siitä on tullut merkittävä kysymys ja aihe konf liktien jälkeistä rauhanrakentamis ta 

koskevissa keskusteluissa, mutta myös yhteiskunnissa siirtymäkauden oikeuden alalla. Näissä keskusteluissa 

tarkasteltiin konf liktien jälkeisiä haasteita tai siirtymävaiheita jatkuvien ihmisoikeusloukkausten jälkeen ja sitä, 

miten yhteiskunnat voisivat parhaiten neuvotella keskenään kilpailevista totuuden, oikeudenmukaisuuden,  

sovinnon ja demokratian palauttamisen haasteista yrittäessään rakentaa tulevaisuutta tyhjästä, tapana miten 

teologit näkivät sovinnon tehtävän vastauksena tähän muissa akateemisissa tieteenaloissa ja poliittisissa 

keskusteluissa heränneeseen kiinnostukseen sosiaalista ja poliittista sovintoa kohtaan.  

 
8 Jurgen Moltmann, God for a Secular Society: The Public Relevance of Theology  (London: SCM Press, 1999), pp. 5:00. 



 

 

Sana "sovinto" on nykyään yleisesti käytössä muilla tieteenaloilla ja laajemmin julkisessa elämässä maallisena 

terminä kuvaamaan konf liktin jälkeisten yhteiskuntien keskeistä haastetta, jos väkivallan ja vihamielisyyden 

jakamat yhteisöt haluavat elää yhdessä yhteisessä yhteiskunnassa. Akateemisessa kirjallisuudessa 

sovintokeskustelussa käsitellään konf liktin ja jakautumisen perintöä sekä mekanismeja, joiden avulla entisiä 

vastapuolia voidaan auttaa elämään ja työskentelemään rauhanomaisemmin yhdessä. Eri puolilla maailma a 

koulutetut tutkijat ja käytännön toimijat ovat pyrkineet selventämään ja määrittelemään sovinnon tarkempaa 

käsitettä ja ymmärrystä tässä yhteydessä. Ennen kuin tarkastellaan tarkemmin sovinnon teologiaa, kolme 

viimeaikaisen sovintokeskustelun piirrettä on syytä mainita merkityksellisinä. Ensimmäinen piirre on se, että 

sovinto ymmärretään osana rauhanrakennusprosessia, johon kuuluu eri vaiheita ja ulottuvuuksia. Sovinto on 

työtä, joka on yleensä vielä tehtävä rauhan ja poliittisten sopimusten tai uudistusten allekirjoittamisen jälkeen, 

jos halutaan, että sopimuksella on sisältöä ja merkitystä laajemmalle yhteiskunnalle. Tässä asiakirjassa on 

kyse laajemmista väestöryhmistä kuin poliittisiin neuvotteluihin suoraan osallistuneista.  

 

Poliittiset johtajat voivat neuvotella ja allekirjoittaa sopimuksia, mutta useimmissa konf likteissa tämä ei riitä. 

Näillä sopimuksilla on arvoa ja ne ovat pitkällä aikavälillä kestäviä vain, jos niitä seuraa laajempi 

sovitteluprosessi laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla. Jos so vinto on osa rauhanrakennusprosessia, on 

myös selvää, että sovinto itsessään on usein pikemminkin prosessi kuin valmis vaihe.  

 

Sovinnon kieli on juurtunut syvälle kristilliseen perinteeseen ja sen teologiaan. Sovinnon ilmaantuminen viime 

vuosikymmeninä keskusteluissa rauhanrakentamisesta ja oikeudenmukaisesta siirtymästä ei ole tuonut 

sovinnon ajatusta kristilliseen teologiaan, mutta se on antanut uudenlaisen kontekstin, jos tarkastelemme 

vanhoja ajatuksia. Tämän valossa ei ole lainkaan yllättävää, että yhteiskunnallisesta sovinnosta on käyty 

julkista keskustelua erityisesti maissa, joissa suuri osa ihmisistä on identif ioinut itsensä kristityiksi. Tämä on 

johtanut uuteen tietämykseen ja uuteen ajattelutapaan sovinnon suhteesta konf liktien jälkeisenä 

yhteiskunnallisena haasteena ja pitkän aikavälin kristillisestä ja teologisesta merkityksestä.  

 

Kuten hyvin tiedetään, kreikankieliset termit, jotka on käännetty sanoilla "sovitus" ja/tai "sovittaa", esiintyvät 

Uudessa testamentissa vain viisitoista kertaa, ja nämä esiintyvät pääasiassa Paavalin kirjallisuudessa. 

Sovinnon ajatukselle kiinnitettiin kuitenkin sakramenttiopissa ja systemaattisessa opissa enemmän huomiota 

kuin se ehkä antaa ymmärtää. Yksi kristillisen teologian sovinnolle antamista paradokseista on ku itenkin se, 

että huolimatta sakramentaalisen ja systemaattisen sovinnon laajasta huomiosta yhteiskunnallisen sovinnon 

haasteet eivät ole saaneet paljon huomiota kristillisiltä kirkoilta ja kristityiltä kirjoittajilta ennen vuotta 1990. 

Kaksi tekijää, jotka todennäköisesti auttavat selittämään tätä ilmeistä laiminlyöntiä, ovat  ensinnäkin taipumus 

yksityistää usko ja toiseksi kirkkojen haluttomuus osallistua poliittiseen kiistelyyn. Valistuksen ajoista lähtien 

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa oli voimakas taipumus yksityistää uskontoa. Sekä uskovien että 

laajemman yhteiskunnan keskuudessa uskoa on pidetty yhä enemmän henkilökohtaisena ja yksityisenä 

asiana. Tämä käsitys korostaa yksilön suhdetta Jumalaan ja rajaa uskonnollisen auktoriteetin henkilökohtais -

eettiseksi auktoriteetiksi. Tästä liberaalista näkökulmasta katsottuna uskonnonvapauden ja kulttuurisen 

moniarvoisuuden huomioon ottamisesta eri demokraattisissa yhteiskunnissa on merkittävää poliittista hyötyä. 

Kristillisen uskon kääntyessä sisäänpäin ja vetäytyessä jatkuvasti julkisesta alueesta tämä uskon 



 

yksityistämistendenssi oli kuitenkin erityisen tuntuva sovinnon kannalta. Kirkon sitoutumisella sovintoon on 

ollut ja on sekä sakramentaalinen että opillinen painotus, mutta mikään niistä ei ole kehittänyt vahvaa 

kollektiivista ulottuvuutta tai selkeää yhteiskunnallista sanomaa. Katolilaisille sovinto on ymmärretty 

ensisijaisesti sakramentaalisessa traditiossa, sillä katolisen sakramentin, katumuksen ja sovinnon 

sakramentin, sovinto on yksi seitsemästä tunnustetusta katolisesta sakramentista. Tämä sovinnon 

sakramentaalinen asema olisi voinut olla perustana sosiaalisen ja poliittisen sovinnon ja sen haasteiden 

teologiselle tutkimiselle. Käytännössä sovinnon ja sakramentin läheinen liittäminen toisiinsa on kuit enkin 

yleensä rajoittanut laajemman teologisen kiinnostuksen horisontti in sovintoa kohtaan. Sovinto on samaistettu 

sisäiseen henkeen. Se liittyi yksilölliseen tunnustukseen ja katumukseen henkilökohtaisista synneistä, jotka 

yleensä tunnistettiin yksityisiksi. Kirkko ei ole tehnyt paljonkaan rakenteellisten tai kollektiivisten syntien 

sovittamiseksi tai sakramentaalisten riittien luovien ajatusten soveltamiseksi poliittiseen väkivaltaan,  

erimielisyyksiin ja konf likteihin tai päinvastoin. 

 

Toinen tekijä, joka on todennäköisesti lannistanut kristittyjen historiallista sitoutumista sovintoon, on se, että 

sovintoaloitteet ovat poikkeuksetta kiistanalaisia ja vaativia, ja vielä nykyäänkin, kun sovinto on vakiintunut  

luottamuksen ehdoksi ja useimmat ihmiset pitävät sovintoa myönteisessä mielessä toivottavana tavoitteena, 

on olemassa erilaisia mielipiteitä siitä, mitä se tarkoittaa ja miten sen pitäisi olla. Jotkut kriitikot suhtautuvat  

varauksellisesti kaikkiin sovinnon käsitteisiin, toiset varoittavat, että ihanne on houkutteleva, mutta 

todellisuudessa se on usein epäkäytännöllinen. Julkisen keskustelun vaikeutta on osittain se, että kuten edellä 

mainittiin, sana sovinto viittaa sekä prosessiin että tilaan. Osa sovintoon kohdistuvasta kritiikistä johtuu 

pikemminkin siitä, että sovinto esitetään valmiina tilana, jatkuvana prosessina, jota ei voida koskaan täysin 

toteuttaa, mutta joka on kuitenkin toivottava sitoumus. Odotus sovinnosta täydellisen harmonian tilana asettaa 

liian suuren taakan sille, mikä on realistista. Tämä voi viedä huomion pois myönteisten askelten merkityksestä 

kohti parempia suhteita. Koska mikään ihmisyhteiskunta ei voi väittää olevansa täydellisen rauhanomainen tai 

täydellisen oikeudenmukainen, mikään yhteiskunta ei voi väittää olevansa täydellinen sovinto, mutta kuten 

rauhan ja oikeudenmukaisuuden tapauksessa, tämä ei ole syy olla edistämättä sovintoa niin paljon kuin 

mahdollista.  

 

Toisesta näkökulmasta katsottuna jotkut kriitikot vastustavat sovittelua yksinkertaisena, naiivina "hyvän 

tekemisenä". Tämä kritiikki viittaa siihen, että sovinto on optimistinen ja että syviin ongelmiin voidaan puuttua 

vain hyvän tahdon avulla ja että se on siten keino välttää rakenteelliset perusongelmat, jotka synnyttävät ja 

ylläpitävät suurempia ongelmia. Tämä vastalause liittyy läheisesti näkemykseen, jonka mukaan sovinnon 

retoriikka on eräänlaista välttelyä ja määräaika, johon mennessä ei tehdä mitään. Se on tässä suhteessa 

kyynisempi näkemys sovinnosta, se on tarkoituksellista harhauttamista. Tämän kritiikin mukaan sovinto on 

yleensä tyhjä ele, jota edistävät vallassa olevat tahot, jotka haluavat säilyttää tästä tilasta saamansa edut. 

Molemmissa tapauksissa, jos sovinto nähdään hyväntahtoisena asiana, sekä teologian yksityistäminen että 

haluttomuus paneutua käytännön sovinnon vaikeisiin kysymyksiin voivat selittää, miksi kristillisellä teologialla 

oli 1990-luvulle asti suhteellisen vähän sanottavaa yhteiskunnallisen sovinnon aiheesta.  

 

Paljon laajemmassa "rauhan" teologiaa ja etiikkaa käsittelevässä kristillisessä k irjallisuudessa ja perinteessä 

oli kiinnitetty suhteellisen vähän huomiota sosiaaliseen sovintoon, ainakin sen julkisen ulottuvuuden osalta.  



 

 

Kristilliset kirkot ovat kautta historian toimineet rauhan ja/tai konf liktien aloilla hyvin erilaisissa yhteyksis sä, 

jotka kattavat koko kirjon yksilöiden ja perheiden välisistä konf likteista laajempiin ryhmien tai yhteiskunnallisten 

elinten välisiin konf likteihin ja kansallisiin tai kansainvälisiin konf likteihin. Kun tarkastelemme tätä historiaa, 

voimme todeta, että saavutuksia on paljon, mutta kokonaistulos on riittämätön, sillä tämän alan historia tarjoaa 

laajan kirjon ristiretkien taistelutahtoisuudesta väkivallattomaan taisteluun kansalaisoikeuksien puolesta. On 

varmasti tapauksia, joissa kristilliset kirkot ovat tuoneet myönteisen rauhanviestin vaihtoehtona tai ainakin 

osittaisena lieventäjänä tuhoisille konf likteille. Näissä kannanotoissa on aina ollut ainakin yksi epäsuora 

sovinnon teologia.  

 

Alkuperä 

 

Vaikka roomalaiskatolinen kirkko on pyrkinyt edistämään ja vaalimaan yhteistä hyvää, tämän käsitteen kehitys 

on ollut pitkä ja monimutkainen, ja se on nojautunut niinkin erilaisiin lähteisiin kuten Platonin ja Aristoteleen 

sekä varhaiskristittyjen johtajien, kuten Johannes Krysostomoksen ja Augustinus Hippolaisen kirjoituksiin. 

 

Kysymykseen siitä, onko "hyvä elämä" "sosiaalista", on vahvasti myöntäviä vastauksia Augustinuksen kirjassa 

Jumalan kaupunki, ja Johannes Krysostomos  kirjoituksissaan: "Tämä on täydellisimmän kristinuskon sääntö, 

sen täsmällisin määritelmä, sen korkein kohta, nimittäin yhteisen hyvän tavoittelu, sillä mikään ei voi tehdä 

ihmisestä Kristuksen jäljittelijää ilman lähimmäisistä huolehtimista".  

 

Tuomas Akvinolainen, joka kirjoitti 1200-luvulla, antoi ensimmäisenä yhteiselle hyvälle sen nykyisen muodon, 

ja 1800-luvun lopulla julkaistut paavin enkyylien peräkkäiset kirjeet ovat jalostaneet sitä edelleen ja antaneet  

sille nykyaikaisen merkityksen. Augustinuksen ja Aristoteleen kirjoituksia tiivistäen Akvinolainen analysoi, 

miten hyvä elämä voidaan saavuttaa paitsi yksilön toimesta, kun hän tavoittelee terveyden, koulutuksen ja 

elatuksen kaltaisia päämääriä, myös kollektiivisessa mielessä, kun kaikki pyrkivät saavuttamaan tällaisia 

päämääriä. Akvinolaisen mukaan tämä tehtävä on hyveellisen johtajan vastuulla, sillä hän varmistaa, että koko 

yhteiskunta nauttii tällaisista eduista ja että kaikki voivat elää yhdessä rauhanomaisesti ja keskinäisen 

avunannon hengessä.  

 

Vaikka yhteistä hyvää pidetään yleisesti kristillisenä oppina, sen juuret  antiikin kreikkalaisessa f ilosofiassa 

tekevät selväksi, että se ei välttämättä vaadi uskonnollista merkitystä ja että maalliset kirjoittajat edistävät sitä 

aktiivisesti. 

 

Julkinen teologia globalisaation kontekstissa 

 

Itse asiassa yhteistä hyvää ei pidä sekoittaa utilitarismiin, eikä se ole myöskään konkreettinen visio tulevasta 

ihannetilasta, "utopiasta", jota kohti työntekijät pyrkivät ohjaamaan historiaa, vaan se on pikemminkin tapa 

"tehdä politiikkaa", joka menee edistämistä pidemmälle.  

 



 

Globalisaatio on 21. vuosisadan väistämätön sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen todellisuus. Taustamelu 

värittää sosiaalisia kokemuksiamme, taloudellisia suhteitamme ja poliittisia mahdollisuuksia, joita julkisen 

teologian diskurssissa voidaan tarkastella ja kritisoida. Elämme, kuten William Schweiker sanoi, "monien 

maailmojen aikakaudella", mutta samalla näiden maailmojen väliset rajat ovat nousseet yhä korkeammalle.  

Kuten David Held ja Anthony McGrew kuvaavat: globalisaatio tarkoittaa yksinkertaisesti laajenevaa 

mittakaavaa, lisääntyvää suuruutta, mannertenvälisten virtojen vaikutuksen kiihtymistä ja syvenemistä sekä 

sosiaalisen vuorovaikutuksen malleja. Se viittaa muutokseen tai muutokseen inhimillisen organisaation 

mittakaavassa, joka yhdistää kaukaisia yhteisöjä ja laajenee ulottumalla valtasuhteisiin maailman alueilla ja 

maanosissa. 

Sitä ei kuitenkaan pidä tulkita niin, että se ennakoisi harmonian syntymistä maailman yhteiskunnassa tai että 

se olisi yleismaailmallinen maailmanlaajuinen yhdentymisprosessi, jossa kulttuurit ja sivilisaatiot lähentyvät  

yhä enemmän toisiaan. Tietoisuuden lisääminen keskinäisestä yhteenkuuluvuudesta ei ainoastaan luo uusia 

vihamielisyyksiä ja konf likteja, vaan se voi myös ruokkia taantumuksellis ta politiikkaa ja syvää muukalaisvihaa. 

 

Koska huomattava osa maailman väestöstä on suurelta osin jäänyt globalisaation hyötyjen ulkopuolelle, 

globalisaatio on vakava ongelma ja siksi erittäin kiistanalainen prosessi. Globalisaation epätasa-arvoisuus 

vakuuttaa meille, että se on kaukana siitä, että se olisi yhtenäisesti koettu yleismaailmallinen prosessi kaikkialla 

maailmassa. 

 

Vaikka haaveet globaaleista poliittisista rakenteista ja maailmanhallinnosta  jäävät monien mielissä joko 

saavuttamattomaksi unelmaksi tai dystopiseksi tulevaisuudennäkymäksi, taloudellisten järjestelmien yhä 

yhtenäisempi luonne ja epävirallisempien sosiaalisten suhteiden ylikansallinen luonne viittaavat siihen, että 

syntyy hallitsematon ja toistaiseksi sääntelemätön globaali yhteiskunta. Tämä tilanne voi tuottaa huomattavia 

etuja erityisesti kehittyvälle globaalille yhteiskunnalle, mutta se voi aiheuttaa myös huomattavia kustannuksia 

globaalille yhteiskunnalle. 

 

Vuosien 2007-2008 talouskriisi havainnollisti näiden sääntelemättömien risteyskohtien epävarman luonteen,  

sillä maailmanlaajuisen rahoitusalan sääntelyn puute johti ennennäkemättömään markkinamanipulaatioon ja 

korruptioon asuntolainapapereiden "turvallisessa" kehyksessä. Tuloksena oli suurin taantuma sitten suuren 

laman ja romahduksen partaalla oleva maailmantalous. Viime aikoina Kreikan velkakriisi on havainnollistanut  

euroalueeseen yhdentymisen taloudellisia vaikeuksia. Kreikan hallitukset ovat saaneet osakseen vääryyden 

huutoja Saksan pankkialan vaatimia kovia säästötoimia ja toimenpiteitä vastaan. Koko tämän kiistan ajan 

nationalismin voima on pysynyt vahvana motivaattorina aidosti ylikansallisten taloussuhteiden vallitessa.  

 

Julkisen teologian tehtävänä globaalissa sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa , jossa 

olemme, on valaista sitä, onko pohdintamme taustalla olevilla globaaleilla dynamiikoilla teologiaa vai ei. 

Analysoimalla ja tulkitsemalla nykytilannetta kristillisen teologisen perinteen tarjoamien resurssien valossa 

julkinen teologia voi tutkia, miten tuohon perinteeseen sisältyvät käsitteet voivat näyttäytyä tutkimattomina, 

oletuksina ja odottamattomina ratkaisuina globalisaation jatkuvaan arvoitukseen.  

 

 



 

Globalisaation konteksti 

 

Globalisaation tunnistaminen julkisen teologian kontekstina on välttämätöntä, jotta voidaan ymmärtää, mitä 

globalisaatio on ja miten se toimii ihmisen sosiaalisen ja kulttuurisen todellisuuden moottorina. Tätä 

hankaloittaa itse käsitteen monitahoinen luonne sekä se, että sille ei ole olemassa mitään sov ittua 

määritelmää. 

 

Globalisaatio määritellään usein yksinkertaisesti kuvaamalla, mitä se tekee, miten se vaikuttaa 

paikallisyhteisöihin, miten se tuhoaa kansakuntien ja etnisten ryhmien välisiä esteitä ja miten (riippuen siitä, 

kuka puhuu) se joko pahentaa tai poistaa sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta maailmanlaajuisesti.  

Meidän mielestämme globalisaatio voidaan kuitenkin määritellä "maailmanlaajuiseksi sosiaalisten, poliittisten, 

kulttuuristen, teknologisten ja eettisten dynamiikkojen kokonaisuudeksi, johon vaikuttavat ja jonka 

oikeutuksena ovat tietyt teologiset, eettiset ja ideologiset motiivit, jotka luovat maailmanlaajuisen 

kansalaisyhteiskunnan, joka ylittää minkä tahansa kansallisvaltion kyvyn hallita sitä9 ". 

 

Monissa keskusteluissa globalisaatiota kuvataan vain siten, että se lisää taloudellisen toiminnan rajat ylittävää 

luonnetta, joka on vapautettu yksittäisten kansallisvaltioiden sääntelyrajoitteista, eikä yksittäisten maiden tai 

poliittisten yksiköiden agendoja näin ollen oteta huomioon. Globalisaatio on kuitenkin muuttumassa paljon 

muuksi. Se kattaa ja muuttaa kaikkia kulttuurin ulottuvuuksia, mukaan lukien taide, yirf r, lääketiede, media, 

teknologia ja uskonto. 

 

Globaalit taloudelliset voimat ovat globalisaation ilmeisin ilmentymä, ja ihmisyhteiskunnan yhä globaalimpi 

luonne vaikuttaa niihin vaihtelevassa määrin. Poliittisilla instituutioilla ja rakenteilla sen sijaan näyttää olevan 

jonkinlainen legitimiteetti. 

 

Friedman ja muut globalisaation kannattajat näkevät "maailman tasoittumisen vapauttavana voimana 

yhteiskunnalliselle muutokselle, joka avaa mahdollisuuksia  siellä, missä niitä ei aiemmin ollut, kun taas 

globalisaation kriitikot, kuten Ulrich Duchrow ja Franz Hinkelammert, näkevät globalisaation niin sanottuna 

"pääoman globaalina tyranniana"". Heidän mielestään "globalisaation ainoa tarkoitus on vapauttaa pääoman 

kasautuminen kaikista sosiaalisista ja ekologisista esteistä. Tuloksena ovat täydelliset markkinat, jotka ovat 

tuhoamassa paitsi elämän maapallolla myös oman perustansa". Samoin David Korton varoittaa "globaaleista 

unelmista valtavista yritysimperiumeista, mielistelevistä hallituksista, globalisoituneesta kuluttajien 

monokulttuurista ja yleismaailmallisesta ideologisesta sitoutumisesta yritysten vapaamielisyy destä", mikä 

vaarantaa sekä demokraattiset yhteiskunnallisen hallinnon rakenteet, ihmiskunnan suuren enemmistön 

taloudellisen hyvinvoinnin että planeetan ekologisen kestävyyden.  

 

Molemmat kertomukset ovat päteviä, ja molemmat on otettava huomioon kaikissa globalisaatiota koskevissa 

teologisissa selvityksissä. On kiistatonta, että globalisaatio on avannut mahdollisuuksia muun muassa 

poliittiseen manipulointiin, työvoiman hyväksikäyttöön ja sosiaalisen liikkuvuuden lisääntymiseen alaspäin.  

 
9 Max Stackhouse, Globalization and Grace: God and Globalization vol. 4 . (New York: Continuum, 2007), p. 7. 



 

Lisäksi kysymys globalisaation tarjoamien hyvien asioiden pitkän aikavälin kestävyydestä on oikeutettu myös 

niille, jotka näkevät sen hyödyt hallinnan ja sääntelyn puutteena. Se, että nämä kilpailevat käsitykset 

globalisaatiosta ovat molemmat juurtuneet erilaisiin analyyseihin ja tulkintoihin sen todellisista vaikutuksista, 

osoittaa paradoksaalisesti globalisaation luonteen sellaisena kuin se on tähän mennessä kehittynyt sekä 

vaikeudet, joissa nykyhallintorakenteiden on vaikea pysyä mukana. Se osoittaa myös vaikeuden analyso ida 

globalisaation todellisia seurauksia viittaamatta ideologioihin, jotka pyrkivät tukemaan jompaakumpaa 

narratiivia. 

 

Jokainen näistä ideologisista kannoista paljastaa jotain siitä, miten globalisaatio toimii lyhenteenä aido sta 

huolesta, joka koskee ihmisyhteisön vapautta, oikeudenmukaisuutta ja tulevaisuutta. Sikäli kuin globalisaatiota 

voidaan ymmärtää ja siitä voidaan keskustella vain näiden ideologisten vaihtoehtojen puitteissa, 

globalisaatiokeskustelut jatkavat samoilla linjoilla, eikä niillä ole juuri mitään uutta tarjottavaa. Julkisen 

teologian olisi ihanteellisesti tarjottava vaihtoehtoinen analyysi- ja tulkintakehys, joka voi auttaa kehittämään 

joukon kritiikkejä ja rakentavia ehdotuksia sellaisen globalisaation luomiseksi, jolla on mahdollisuus p arantaa 

kaikkien ihmisten hyvinvointia, mutta myös laajentaa inhimillisen sosiaalisen mahdollisuuden aluetta.  

 

Julkisen teologian asema 

 

Missä määrin julkisella teologialla, joka on erityinen lähestymistapa teologiaan ja moraaliseen pohdintaan, 

näyttää olevan annettavaa globalisaatiokeskusteluun? Jos se voi lisätä ymmärrystämme siitä, miten 

globalisaatio vaikuttaa laajempaan julkiseen maailmaan, jossa elämme, millä tavoin se voisi tehdä sen? 

 

Teologi, joka on kirjoittanut eniten tällä alalla, on Max Stackhouse, jonka teoksessa Jumala ja globalisaatio 

kehitettiin globalisaation julkista teologiaa. Monien yhteistyökumppaneiden, kanssatoimittajien ja avustajien 

työn pohjalta hän kehitti monitahoisen globalisaation teologian, jossa Jumalan kaitselmuksen nähtiin 

ilmenevän kohti yhteiskunnallista ja taloudellista uudelleenjärjestelyprosessia, joka on globalisaatio.  

 

Laajemmasta näkökulmasta katsottuna julkinen teologia on mukana analysoimassa kaikkia niitä sosiaalisia ja 

kulttuurisia instituutioita, jotka muodostavat pluralistisen nykyajan. Tämä analyysi soveltuu erityisen hyvin 

globalisaation ymmärtämiseen useampien institutionaalisten uudelleenjärjestelyjen yhteentörmäyksenä kuin 

monoliittisena ilmiönä. 

 

Lisäksi julkinen teologia pyrkii ylittämään puhtaasti paikalliset, maalliset epistemologiset kannat, jotka 

määrittelivät suuren osan uskontoa koskevasta keskustelusta 1900-luvun jälkipuoliskolla. Päinvastoin, julkinen 

teologia, kuten Stackhouse sen ilmaisee, pyrkii tarjoamaan näkökulman, joka,  jos ei olekaan universaali, niin 

ainakin kykenee luomaan rakentavaa uskontoa, paikallisyhteisöjen rajat ylittävää keskustelua. Kuten 

Stackhouse kirjoittaa: "Nykyään globalisaatio vaatii laajemman yleisön tunnustamista, joka ymmärtää ja 

suhteellistaa kaikki ne erityiset kontekstit, joissa elämme. Tarvitaan uudenlaista partikulaarista 

kontekstuaalista transsendenssiä. Niinpä monet tutkijat eri puolilla maailmaa yrittävät kehittää julkista 

teologiaa, koska on tullut vakavaksi kysymykseksi, voidaanko yhteiskuntaa tai sivilisaatiota tukea joko 

puhtaasti paikalliselta pohjalta ja tietyn uskon varassa tai puhtaasti sekulaariselta pohjalta, joka väittää 



 

ylittävänsä kaiken uskonnon ja teologian. Itse asiassa moraalin siemenet näyttää lähtevän yhteiskunnasta tai 

sivilisaatiosta, jos sitä ei tueta pakottavalla näkemyksellä transsendenssista, joka jatkuvasti ruokkii sen 

henkistä pääomaa".10 

 

Olimmepa sitten samaa mieltä Stackhousen arviosta tai emme, uskonto vastaa väistämättömään tarpeeseen 

saada yhteiskunnassa aikaan transsendenssin periaate, ja julkinen teologia tarjoaa kielen, jonka avulla kristitty 

on erottanut käsityksen transsendentista näkökulmasta, jota voidaan soveltaa pluralismiin, sellaisen 

yhteiskunnan pinnanmuodostukseen, jossa vallitsee syvä erimielisyys korkeimman huolenaiheiden 

kysymyksistä. Vaihtoehdot teologian ja yhteiskunnan välisen suhteen analyysille, käsittää joko kristillisen 

ajattelun täydellisen eron vankasta julkisesta sitoutumisesta (kuten joissakin postliberaalin tai postmodernin 

muodoissa) tai toisaalta vaatii yhden ainoan teologisen diskurssin muodon legitiimiyden yksinoikeutta 

julkisessa elämässä (kuten amerikkalaisessa uskonnollisessa oikeudessa), eivät tee täyttä oikeutta niille 

monitahoisille tavoille, joilla uskonto osallistuu julkiseen keskusteluun. 

 

Samalla täysin maallistunut keskustelussa, jossa uskontoa ei pidetä merkityksellisenä julkisessa elämässä, ei 

myöskään tunnisteta uskonnon jatkuvaa merkitystä nykyaikana. Lisäksi uusateismin kannattajat väittävät, että 

uskonto "myrkyttää kaiken"11.  Suuri osa kulttuurin syvällisestä ulottuvuudesta juontaa juurensa uskonnolliseen 

symboliikkaan, joka edelleen pitää otteessaan jopa maallisen mielikuvituksen. Elaine Graham on tuonut tämän 

esiin kirjoittaessaan Jürgen Habermasin kanssa käymässään dialogissa "post-sekulaarista": "Valistuksen 

luoma raja talouden ja poliittisten prosessien julkisen sfäärin ja uskon yksityisen alueen välillä liukenee siis 

uskonnollisen renessanssin paradoksaalisten virtausten alla, mutta jopa kestävän sekulaarisuuden versiossa. 

Vastaavasti sekulaarissa moderniteetissa on kriisi, joka näyttää menettäneen "hallinnan uskonnon edistämiin 

mielikuviin moraalisesta kokonaisuudesta - Jumalan valtakunnasta maan päällä - salakavalalla tavalla". Jotkut 

pitäisivät ideaalia Jumalan valtakunnasta maan päällä joka tapauksessa sekularisoituna versiona 

monimutkaisesta teologisesta ajattelusta, mutta Habermasin pointtina on, että pelkkä pragmatismi ei riitä 

ylläpitämään globaalia näkemystä ihmisarvosta ja siirtymään sekulaariin, material istiseen tilaan. 

 

Tämä puute voidaan parhaiten ymmärtää luokittelemalla uudelleen symbolit, kun resursseja tarjotaan 

uskonnollisessa diskurssissa, ja lisäksi, kun otetaan vakavasti sosiologisia vaikutuksia siitä, miten näitä 

symboleja käytetään uskonyhteisöissä, on mahdollista tarjota moraalisia resursseja, jotka auttavat 

saavuttamaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, johtuen nyt kaukana horisontissa olevasta täydellisestä 

sekularisoitumisesta yhteiskunnallisen diskurssin.  

 

Globalisaation haaste julkiselle teologialle on siinä, miten kristillisen perinteen erityisiä symbolisia voimavaroja 

voidaan käyttää tehokkaasti, kun otetaan huomioon globalisoituneessa kontekstissa vallitsevien symbolisten 

 
10 Max L. Stackhouse, et al., God and Globalization. Four Volumes. (T & T Clark: 2000–2007), p. 78; Max Stackhouse, 

‘Civil Religion, Political Theology and Public Theology. What’s the Difference?’, Journal of Political Theology 5 (2004), 

275–293. See also Max Stackhouse, Globalization and Grace: God and Globalization vol. 4 . (New York: Continuum, 

2007; idem, Public Theology and Political Economy: Christian Stewardship in Modern Society (Langham, MD: 

University Press of America, 1991); 
11 Elaine Graham, Between a Rock and a Hard Place: Public Theology in a Post-Secular Age (London, SCM Press: 2013), 

p. 49.. 



 

kehysten laaja kirjo. Länsimaisessa yhteiskunnassa näkyväksi tulleen sekularisaation narratiivin lisäksi 

kristillisen teologian on taisteltava ja käytävä vuoropuhelua islamin, konfutselaisuuden, hindulaisuuden, 

buddhalaisuuden ja lukemattomien paikallisten uskontojen symbolimaailmojen kanssa eri puolilla maailmaa. 

Sikäli kuin globalisaatioprosessi on rikkonut paikallisten käsitysten väliset rajat lopullisesta huolenaiheesta,  

mikään käsitys ei voi vaatia itselleen ideologista auktoriteettia diskurssin normatiivisten rajojen 

määrittämiseksi. 

 

Kuten Jorge Rieger huomauttaa12 , globalisaatio, sellaisena kuin se syntyi 2000-luvulla, ei edellytä uskon ja 

toiminnan homogeenisuutta. Päinvastoin, globalisaatio näyttää kehittyvän, ja samalla kun se laajenee 

edelleen, kyse ei ole enää eron poistamisesta - niin kauan kuin ero pysyy vähäpätöisenä. Harva pitäisi 

uskonnollista näkemystään vähäpätöisenä, mutta kehittyvässä globaalissa yhteiskunnassa, jossa kaikki 

uskonnolliset keskustelut marginalisoidaan kansallisten rajojen rapauttamisen ja avointen mark kinoiden ja 

vapaakaupan luomisen nimissä, uskonnon on vahvistettava uudelleen merkityksensä väitteitä vastaan, joiden 

mukaan se on ohimenevä ilmiö. 

 

Uskontoon kohdistuva uhka johtuu ainakin osittain uskontoon perustuvan terrorismin lisääntymisestä viime 

vuosikymmeninä. "McWorldin" edessä jotkut valitsevat "jihadin", virheellisesti. Uskonnolliset reaktiot 

globalisaatiota vastaan, turvautuivatpa ne sitten väkivaltaan tai eivät, ovat yrityksiä paeta, ja jos ne päättävät 

näin vahvistaa arvojaan, uskonnon äänen merkitys muuttuvan maailman keskellä vähenee jatkuvasti.  

 

Globalisaatio on ainutlaatuinen globaali todellisuus, jota määrittelee eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten 

välisten sosiaalisten, kulttuuristen, kansallisten ja oikeudellisten esteiden murtuminen, jonka ansiosta he voivat 

olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa lukemattomilla uusilla tavoilla. Tästä keskustellaan usein 

markkinasuhteiden näkökulmasta, mutta se käsittää paljon muutakin. Tämä globalisoitunut todellisuus kattaa 

kulttuurien väliset erot, myös uskonnolliset näkemykset maailmasta. Uskonnollinen kokemus tekee kuitenkin 

sen eron, joka edellyttää, että kristillinen teologia kehittää selonteon siitä, miten tämä on mahdollista, olla 

kristitty merkityksellisellä julkisella tavalla, joko toteamalla, että kristillisellä teologialla on jotain ainutlaatuista 

ja sanottavaa julkisilla markkinoilla, jota muut perinteet eivät sano, tai esittämällä perusteet yhteiselle 

kehykselle, jonka puitteissa se voi koordinoida muiden uskonnollisten perinteiden kanssa vastauksia 

globalisaation herättämiin moraalisiin kysymyksiin, tai molempia yhdistelmällä. 

 

Tapa, jolla julkinen teologia muotoilee lähestymistapansa uskonnollisen moniarvoisuuden, sosiaalisen ja 

taloudellisen syrjäytymisen ja kansallisten rajojen rapautumisen ongelmaan, määrittää sen kyvyn tarjota 

merkityksellinen kristillinen ääni globalisaation luomien lukemattomien ristipaineiden keskellä. Kristillinen 

traditio tarjoaa monia teologisia resursseja, jotka voivat edistää tällaisen julkisen globalisaatioteologian 

kehittämistä. 

 

 

 

 
12 Jorge Rieger, Globalization and Theology (Nashville: Abingdon Press, 2010), p.42. 

 



 

Globalisaation julkinen teologia 

 

Sikäli kuin julkinen teologia on kristillinen hanke, se hyödyntää kristillisen perinteen voimavaroja 

osallistuakseen laajempaan julkiseen keskusteluun. Sellaisena se edustaa sisällöllisesti globalisaation 

jännitettä partikularismin ja universalismin välillä, jota William Garret ja Roland Robertson kutsuvat "yhdeksi 

perustavanlaatuiseksi tavaksi jäsentää nykytilannetta".13 Kuten Steven Bevans huomauttaa14 , elämme tänään 

kirkossa, maailmankirkossa. Enää ei ole olemassa Euroopan ja Pohjois -Atlantin keskusta ja kolmannen 

maailman periferiaa. Näin ei ole koskaan ollutkaan. Mutta erityisesti tänä päivänä kirkko on täysin vakiintunut  

ja kukoistaa kaikin tavoin, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, kaikkialla maailmassa. Lisäksi 1900-luvun 

lopusta lähtien kristinuskon "painopiste" on siirtynyt Euroopan, Pohjois -Amerikan ja Australian/Uuden-

Seelannin valkoisesta, rikkaasta maailmasta mustaan, ruskeaan ja aasialaiseen maailmaan, jossa kristinusko 

ja teologia kukoistavat. Kristillisen perinteen tarjoamat erilaiset resurssit kattavat lukuisia opillisia ja eettisiä 

mahdollisuuksia, mutta globalisaation ja julkisen teologian vuorovaikutuksessa nousee esiin useita keskeisiä 

teemoja, jotka ovat huomionarvoisia. 

 

Kuten edellä mainittiin, globalisaatio merkitsee laajamittaista muutosta institutionaalisten järjestelyjen tasolla 

kussakin yhteiskunnan osassa, joten se edellyttää institutionaalisen elämän moraalisten ulottuvuuksien 

analysointia. Jos institutionaaliset järjestelyt ovat täysin mielivaltaisia, kristillisessä julkisessa teologiassa on 

vain vähän resursseja, joiden avulla voidaan esittää kritiikkiä globalisaatioprosessin muodostamia erityisiä 

institutionaalisia järjestelyjä kohtaan. Jos on kuitenkin mahdollista osoittaa institutionaalisesti sellaisia muotoja, 

jotka ovat perustavanlaatuisia aidosti inhimillisen elämän luomisen kannalta, julkinen teologia voi jopa tukea 

näiden elämänmuotojen säilyttämistä globalisaation kentän radikaalissa muutoksessa. 

 

Yleensä institutionaalisen analyysin teologinen kulmakivi löytyy liiton ajatuksesta, erityisesti kristillisen 

perinteen yhteisen armon ajatuksen ulottuvuutena. Siinä määrin kuin me luo tuina olentoina olemme olemassa 

sekä yksilöllisesti että sosiaalisesti tiettyjä ja sitten institutionaalisia tarkoituksia varten, muotojen, joissa 

elämme, on palveltava näitä erityisiä tarkoituksia. Liiton ajatus ilmaisee perustavanlaatuisen riippuvuutemme 

ja yhteytemme Jumalaan, joka loi meidät elämään suhteessa toisiimme tiettyjen instituutioiden kautta. Kuten 

Stackhouse kirjoitti, on hyvä huomata, että se, mikä on annettu meille etukäteen ohjaamaan elämänhallintaa,  

on sekä normi että lopullinen, sekä lakina (nomos) että lopullisena päämääränä (telos), kuten f ilosofit ovat jo 

kauan huomauttaneet. Sekä asioiden oikeaa yleistä järjestystä että luomakunnan korkeinta päämäärää on 

tietenkin tulkittava, eikä mitään niistä ole helppo lukea elämän raakadatasta. Tämä johtuu osittain inhimillisen 

ymmärryksen rajoista, osittain niistä vääristymistä, joita ihmisten synnilliset epäonnistumiset vapautensa 

käyttämisessä ovat saaneet aikaan elämässä, ja osittain siitä, että luomakunnan ja historian kaikkia tietoja ei 

ole vielä täysin ymmärretty. Mutta ne, jotka uskovat tähän Jumalaan, väittävät, että hänet tunnetaan tarpeeksi 

hyvin, jotta voidaan perustellusti uskoa, että elämää ohjaa moraalinen laki ja että olemassaolo ei ole vailla 

tarkoitusta. Viime kädessä inhimillistä olemassaoloa ohjaavat ensimmäiset periaatteet, ja me kuljem me kohti 

 
13 Roland Robertson and William Garrett, Religion and Global Order (New York: Paragon House, 1991), xviii.. 
14 Steven Bevans, An Introduction to Theology in Global Perspective (Maryknoll: Orbis Books, 2009, pp. 4–5.. 



 

lopullista päämäärää, jota emme voi tuntea yksityiskohtaisesti emmekä saavuttaa ilman jumalallista apua ja 

ohjausta15 . 

 

Kysymys siitä, miten nämä ensimmäiset periaatteet ilmenevät muodollisissa institutionaalisissa puitteissa, on 

kristillisen yhteiskunnallisen ajattelun jatkuva kiista. Joidenkin mielestä ihmiselämän institutionaaliset muodot 

- perhe, valtio, kirkko ja muut taloudelliset ja sosiaaliset muodot, jotka muodostavat yhteiskunnallisen elämän 

kokonaisuuden - ovat varsin hyvin määriteltyjä ja suurelta osin muuttumattomia yhteiskunnan suvereenien 

sfäärien erityisinä muotoina. Sellaisina ne voivat muuttua ajan myötä, mutta niiden pitäisi muuttua vain tiukasti 

rajoitetuissa rajoissa, jotta ne eivät hylkää liittoon perustuvaa tarkoitustaan ja lakkaa toimimasta Jumalan 

tarkoittamalla tavalla. Toisten mielestä nämä alueet ovat muodoltaan ja suhteiltaan varsin plastisia, ja niitä on 

mahdollista ja jopa välttämätöntä uudistaa muuttuvien yhteiskunnallisten realiteettien ja olosuhteiden valossa. 

 

Jumalan yhteiskunnassa antamien "sfäärien" käsitteen arvosta voidaan keskustella, mutta ymmärtäessämme 

itsemme liittosuhteessa Jumalaan, jonka kautta meidät on luotu tiettyihin tarkoituksiin ja jonka kanssa elämme 

rakastavassa lupaussuhteessa, tunnustamme, että tietyt institutionaaliset muodot, joissa elämme, ovat 

välttämättömiä, jotta voimme ylläpitää meitä, jotka pyrimme tulemaan sellaisiksi kuin Jumala on meidät luonut. 

Toisaalta ne ovat vain kristillisen eskatologian ehdollisia ja toiseksi v iimeisiä ilmenemismuotoja, joihin 

kristittyinä pyrimme ennakoimaan Jumalan valtakuntaa, joka on ihmiselämän ja Jumalan meille lupaaman 

liittosuhteen lopullinen institutionaalinen muoto. Siinä määrin kuin yhteiskunnalliset rakenteet muodostuvat 

ennakoidun kristillisen toivon mukaisesti, ne voidaan omaksua ja sisällyttää globalisaation julkiseen 

teologiaan.  

 

Kun tunnustetaan synnin todellisuus globalisaation tekijänä, meidän on pohdittava mahdollisuutta luoda 

maailmanlaajuinen käsitys yhteisestä hyvästä, joka toimisi linnakkeena omia vakavampia moraalisia 

taipumuksiamme vastaan. 

 

Globalisaatio avaa mahdollisuuden kuvitella maailma, jossa voimme todella ylittää kansallisvaltion ja 

etnisyyden moraaliset ja poliittiset rajoitteet, kuvitella aidosti globaalia politiikkaa, joka toimii koko ihmiskunnan 

kollektiivisen hyvinvoinnin hyväksi. 

 

Tämän mahdollisuuden väittämisen ja sen toteuttamisen välillä on tietenkin suuria vaikeuksia. Kuitenkin vain 

kuvitellessamme tällaisen maailman voimme hyödyntää globalisaation sisäistä potentiaalia, jotta voimme 

todella ottaa askeleita tähän suuntaan ja mahdollisesti estää ne sosiaaliset ja ympäristökatastrof it, joita 

globalisaatio uhkaa aiheuttaa meille pahimpaan mahdolliseen aikaan.  

 

Tämän teeman teologinen kulmakivi on Jumalan valtakunnan eskatologinen mahdollisuus. Kuten edellä 

mainittiin, sikäli kuin kristillinen usko perustuu Jumalan lupauksiin, jotka ilmenivät Jeesuksen Kristuksen 

elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa, Jumalan valtakunta toimii Jeesuksen ruko uksen keskeisenä 

 
15 Max Stackhouse, in Scott Paeth, Hak Joon Lee, and E. Harold Breitenberg, Shaping Public Theology: Selections From 

the Writings of Max L. Stackhouse (Grand Rapids, Eerdmans Publishing Company, 2014), 206. 

 



 

symbolina, jotta Jumalan hallinto ilmenisi maan päällä niin kuin se on taivaassa. Kaikki keskustelu sen 

konkreettisista ulottuvuuksista ja talouselämästä globalisoituneessa yhteiskunnassa kristillisessä yhteisössä 

on käytävä tämän toivon taustalla. . 16 

 

Todella oikeudenmukaisen ja tasapuolisen globalisaation, joka ennakoi Jumalan valtakuntaa pirstaleisten 

inhimillisten olosuhteidemme keskellä, kuvitteleminen edellyttää, että otamme vakavasti tavat, joilla 

globalisaatio todella on olemassa, eikä suinkaan merkitsemistä ja konkreettisten ratkaisujen etsimistä 

ongelmiin, joita se luo tai pahentaa. Se tarkoittaa erityisesti sitä, että on tavoitettava köyhimmät ja 

haavoittuvimmat niistä, joihin globaalin yhteiskunnan sosiaaliset, poliittiset ja t aloudelliset realiteetit vaikuttavat 

- ne ihmisperheen jäsenet, jotka kuuluvat edelleen köyhimmistä köyhimpiin, joiden perinteiset elämäntavat 

kapitalismin maailma on riisunut ja jotka ovat pahenevien ympäristökriisien uhreja.  

 

Ensin mainituissa tapauksissa tämä edellyttää, että vaadimme jo olemassa olevien kansainvälisten poliittisten 

ja taloudellisten instituutioiden, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien, Kansainvälisen valuuttarahaston ja 

Maailmanpankin, vahvistamista, mutta niin, että niitä todella vaaditaan ja valtuutetaan - ja että ne panevat 

ponnistelunsa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palvelukseen - ja että ne pyrkivät kehittämään sitä, 

mitä taloustieteilijä Amartya Sen kutsui "kyvykkyydeksi", jonka avulla ihmiset voivat kokea olevansa 

yhteiskunnan vapaita jäseniä.  

 

Valitettavasti näiden instituutioiden nykyiset rakenteet ovat edelleen sodanjälkeisen konsensuksen 

muovaamia, jossa tuon konf liktin voittajavallat olivat etusijalla kaikkiin muihin nähden. Tämän seurauksena 

Senin tarkoittama substantiivi "vapaudet" on toistuvasti alistettu näiden valtojen poliittisille ja taloudellisille 

agendoille. 

 

Todella globaalit poliittiset ja taloudelliset instituutiot tunnustaisivat velvollisuutensa toimia aidosti 

oikeudenmukaisesti kaikkia ihmisiä kohtaan ja harjoittaa politiikkaa, jolla aidosti pyritään parantamaan kaikkien 

ihmisten hyvinvointia oikeudenmukaisemmilla talouskehityksen painopisteillä, rahajärjestelmän 

oikeudenmukaisemmalla sääntelyllä ja luomalla kansainvälisen ja taloudellisen oikeuden ja säänt elyn 

järjestelmä, jolla on kyky soveltaa oikeudenmukaisesti yhteisiä normeja koko maailmassa yksilöiden lisäksi 

myös kansallisiin valtioihin ja/tai yrityksiin.  

 

Kysymys siitä, miten tällaiset instituutiot olisi muodostettava ja miten niitä olisi johdettav a ja miten niiden 

tavoitteet ja tarkoitukset olisi määriteltävä, juontaa kristittyjen kannalta juurensa periaatteeseen, jonka mukaan 

hyvä Jumala on luonut meidät ihmisinä yhteiselämän lahjaa varten. Kristillisen julkisen politiikan perimmäisenä 

tavoitteena tulisi olla yhteisen hyvän luominen jokaiselle ihmiselle ja kaikille ihmisille.  

Valtavat varallisuuserot, poliittinen sorto ja väkivalta, uskonnollisten, kulttuuristen, seksuaalisten ja etnisten 

vähemmistöjen syrjintä, järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset, taloudellinen hyväksikäyttö ja ekologinen 

tuhoutuminen ovat kaikki ristiriidassa tämän yhteisen hyvän puolesta käytävän taistelun kanssa.  

 
16 Jurgen Moltmann, The Trinity and the Kingdom: The Doctrine of God (Minneapolis: Fortress Press, 1993); The Way 

of Jesus Christ: Christology in Messianic Dimensions (London: SCM Press, 2009). 



 

Viime kädessä "hedelmistä te tunnette heidät" (Matt. 7:16). Tavoitteena on luoda instituutioita, jotka 

menestyvät edistämällä ihmisyhteisön aitoa yhteistä hyvää siinä mielessä, että kaikki ihmiset voivat kukoistaa 

kaikilla niillä tavoilla, joita varten Jumala on meidät luonut - sosiaalisesti, taloudellisesti, esteettisesti ja 

hengellisesti. 
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Koulutus uskontojen välistä vuoropuhelua varten 

 

Brunetto Salvarani 

 

Kuka ei tuntisi Simpsonit-sarjakuvaperhettä, joka on riehunut ruuduilla ympäri maailmaa jo 

yli 30 vuoden ajan? Sarjan luoja Matt Groening päätti heti tarjota realistisen tulkinnan 

nuhjuisista sankareistaan ja julisti: "Oikeistolaiset valittavat aina, että televisiossa ei puhuta 

tarpeeksi Jumalasta, mutta Simpsonit eivät ainoastaan käy kirkossa, vaan he myös sattuvat 

puhumaan Jumalasta". Hän oli (tietenkin) oikeassa. Sarjassa uskonnollinen elementti on 

hyvin läsnä, ja se on läsnä mitä luonnollisimmalla tavalla Yhdysvaltojen kaltaisessa maassa, 

jossa yhteiskuntaa leimaa suuri moniuskontoisuus, jossa uusia uskontoja kasvaa päivittäin 

kuin sieniä ja jossa vapautta tunnustaa omaa uskontoaan suojellaan. Otetaan esimerkiksi 

jakso nimeltä "Homer the Heretic", jossa keskitytään mitä erilaisimpiin uskonnollisiin 

pyrkimyksiin ja jossa juutalainen Krusty-pelle, hindulainen Apu ja kristillis-

fundamentalistinen Ned Flanders yhdistävät voimansa pelastaakseen Simpsonin talon, joka 

on palanut isäpappi Homerin parantumattoman huolimattomuuden vuoksi. Tässä jaksossa 

Homer tekee sarjan kömmähdyksiä ystäviään kohtaan, jotka eivät noudata hänen 

uskontoaan (alkuperäistä, joka liittyy erääseen määrittelemättömään presbyteerilais-

luterilaiseen kirkkoon, ja sitä, jonka hän on juuri luonut ensimmäistä uhmaten), pilkkaa 

julmasti Apua ja sulkee oven Krustyn edestä. 

 

ENNENNÄKEMÄTÖN PANORAAMA 

 

Isä Simpsonin hämmentävä selvitys moniuskontoisuuden prosessista toiminnassa voi 

auttaa meitä keskittymään siihen, että koulutuksella voi olla tärkeä tehtävä suhteessa meitä 

ympäröivään ympäristöön: se voi auttaa meitä olemaan myönteisessä vuorovaikutuksessa 

sen kanssa ja rohkaista eri uskontoja tai poliittisia suuntauksia edustavien ihmisten välisen 

harmonisen suhteen kehittymistä, kunnes saavutetaan molemminpuolinen (kulttuurinen tai 

henkinen) rikastuminen. Nämä näkökohdat pätevät yleisesti, mutta ehkä ennen kaikkea si llä 

erityisellä alueella, jota edustaa uskonnollinen ympäristö, joka on kolmen viime 

vuosikymmenen aikana muuttunut syvästi jopa Italian kaltaisissa uskonnollisesti 

yhtenäisissä maissa. Toisin kuin lähimenneisyydessä, nykyään jopa nopea katsaus 

uskontoihin osoittaa, että ne ovat ennen kaikkea kehitteillä. On mahdollista valita olla ateisti, 

seurata uskonnollista ortodoksisuutta, vaihtaa uskontunnustusta, raivata oma polkunsa itse 



 

uskontojen sisällä1 . Kaikki vaikuttaa hajanaisemmalta ja epävarmemmalta kuin  aiemmin, ja 

uskovat tuntevat itsensä yleensä vapaammiksi, vaikkakin vähemmän vakaiksi hengellisessä 

suuntautumisessaan. Suuret uskonnolliset instituutiot vaikuttavat haavoittuvammilta kuin 

koskaan, ja jumalallisen sanoman ehdottomuus kyseenalaistetaan yleensä edessämme 

olevien mahdollisten vaihtoehtojen moninaisuudella. Uskontojen mosaiikki muuttuu päivä 

päivältä monimutkaisemmaksi ja aiheuttaa hämmennystä, epäilyä ja vain harvoin toivoa. 

 

Uskon, että meidän on reagoitava näihin myrskyisiin muutoksiin uskonnollisella alalla 

sopeutumisprosessilla, mikä puolestaan edellyttää uutta lähestymistapaa kasvatuksen ja 

koulutuksen alalla, jotta ihmiset voivat käsitellä tätä muutosta myönteisellä ja molemmille 

osapuolille hedelmällisellä tavalla. Viime aikoihin asti suurin osa Euroopan ihmisistä eli 

kapeissa, sosiaalisesti rajatuissa uskonnollisissa ryhmissä, joissa tietoisuus omasta 

identiteetistä ja siitä erosta, joka erotti heidät muihin uskonnollisiin perinteisiin kuuluvista 

ihmisistä, oli melko voimakas - koska se oli pohjimmiltaan häiriötöntä -. Esimerkiksi 

buddhalaiset, hindulaiset, sikhit, mutta myös muslimit, elivät kaukaisissa maissa, joissa vain 

muutamat länsimaiset turistit ja oppineet kävivät ja heitä pidettiin yleensä omituisten, 

eksoottisten ja jopa hieman folklorististen henkisten polkujen ikoneina. Nykyiseen 

pakotettuun läheisyyteen ei myöskään ole liittynyt erityistä koulutusta, oikeaa tietoa tai 

riittävää pohdintaa, kun taas syyskuun 11. päivän 2001 iskujen kaltaisten tapahtumien 

herättämät kollektiiviset tunteetth  ja toistuvat väkivaltaiset teot kulloisenkin jumalan nimissä 

ovat osaltaan levittäneet pelkoa, epäluuloa ja epäluottamusta. Tällaiset asiat ovat myös 

vaikuttaneet siihen, että uskonnollinen moniarvoisuus nähdään usein hyvin kielteisenä 

käsityksenä, sillä se nähdään usein järjettömänä kiilana, joka on yhtäkkiä lyöty aikaisemman 

välinpitämättömyyden, apatian ja maallistumisen rauhalliseen skenaarioon, joka on 

naamioitu katolilaisuuden julkisivulla ja mottolla: "Emme voi muuta kuin kutsua itseämme 

kristityiksi" Benedetto Crocen tyyliin .2 

 

Jos tarkastelemme esimerkiksi katolisen kirkon historiaa, kuva näyttää lineaariselta. 

Ensimmäisen kristillisen yhteisön perustamisen ja Vatikaanin II kirkolliskokouksen aaton 

välisenä vuosisatana vallinnutta kantaa kutsutaan "eksklusiiviseksi" tai 

"ekklesiokeskeiseksi", ja sitä kuvaa aksioomana ekstra Ecclesiam nulla salus. Näkökulma 

oli erinomaisen soteriologinen, ja se koski ei-kristittyjen ja jopa vääräuskoisten mahdollista 

 
1 Vrt. P. BERGER, The many altars of modernity, De Gruyter, Berlin 2014. 
2 Vrt. B. CROCE, “Perché non possiamo non dirci cristiani”, La Critica, 20 November 1942. 

 



 

(vaikkakin epätodennäköistä, paitsi hyvin erityisissä tilanteissa) pelastumista... Tämän 

pitkän ajanjakson aikana lähetystyön julistus pysyi sidottuna yksinomaiseen näkemykseen 

pelastuksesta: Kristus tai Saatana; Jumala tai epäjumala; totuus, joka pelastaa, tai ereh dys, 

joka hävittää. Tertium non datur. Vasta välittömästi sodanjälkeisenä aikana kirjoittajat, kuten 

J. Daniélou, Y. Congar, H. De Lubac ja K. Rahner nimettömänä kristillisyytensä kanssa, 

laativat teesin, jonka mukaan muiden uskontojen myönteiset arvot löytäisivät 

täyttymyksensä kristinuskossa, erityisesti niin sanotussa eskatologisessa Kristuksessa. 

Erityisesti "Nouvelle Théologie" -teologit puhuivat uskonnoista evankeliumin valmisteluina 

ja lukivat kristinuskon Jumalan vastaukseksi siihen voimakkaaseen haluun, jonka hän itse 

herättää ihmiskunnassa mutta johon se ei kykene yksin vastaamaan: tämä on "inklusiivinen" 

eli "kristikeskeinen" kanta, joka saa täyden toteutuksensa Vatikaanin II kirkolliskokouksessa. 

(1962-1965). 

 

Paavali VI:n mukaan, joka allekirjoitti 6. elokuuta 1964 päivätyn , vuoropuhelua käsittelevän 

enkyrikan "Ecclesiam Suam"th , oli tullut aika, jolloin "kirkon on ryhdyttävä vuoropuheluun 

sen maailman kanssa, jossa se elää". Todellakin, huipentuman vaikutuksesta "kirkosta tulee 

sana, kirkosta tulee sanoma, kirkosta tulee keskustelu" (ES 67)3 . "Nostra Aetate"- 

julistuksessa - jossa antroposentrisen lähestymistavan mukaisesti suhteiden 

perusperiaatteeksi mainitaan ihmissuvun ykseys kaikille suunnatun jumalallisen 

pelastussuunnitelman ykseyden perusteella - suositellaan puolestaan muiden uskontojen 

uskoville vilpitöntä kunnioitusta, yhteistyötä ja vuoropuhelua (NA 2). Voidaan puhua ei -

kristittyjen uuden antropologisen ja teologisen aseman syntymisestä, jonka myötä sana 

dialogi tuli kirkolliseen sanastoon tavanomaisten termien, kuten julistamisen, opettamisen, 

katekeesin, evankelioinnin ja todistamisen, rinnalle. Vatikaanin II kirkolliskokouksen jälkeen 

ratkaiseva kysymys ei siis enää ole se, voivatko ja miten ei-kristityt yksilöt pelastua 

(klassinen de salute infidelium), vaan se, millainen ilmestys- ja pelastusarvo muille 

uskonnoille sinänsä tulisi antaa: missä mielessä Kristus on välttämätön pelastukselle ja onko 

kirkko pelastuksen väline? 

 

 

 

 

 
3 Latinankielinen termi colloquium viittaa sen päivittäiseen, elettyyn ulottuvuuteen, kun taas dialogus olisi esiintynyt 

vasta tätä enkyykkiä seuraavissa konsiliaarisissa teksteissä. 

 



 

NELJÄNLAISTA VUOROPUHELUA 

 

Uskontojenvälisen vuoropuhelun paavillinen neuvosto on laatinut kaksi tärkeää asiakirjaa, 

"Dialogi ja lähetys" (1984) ja "Dialogi ja julistus" (1991), joissa paavillinen neuvosto esittää 

neljä mahdollista vuoropuhelumallia. Ensimmäinen mainittu malli on "elämän vuoropuhelu", 

jossa ihmiset pyrkivät keskinäisen hyväntahtoisuuden hengessä elämään avoimuuden ja 

hyvän naapuruuden hengessä ja jakamaan toistensa ilot ja surut, ongelmat ja inhimilliset 

huolet. Kutsuisin sitä paavi Franciscusta mukaillen "naapurien vuoropuheluksi". 

 

Toinen on "teosten vuoropuhelu", joka tapahtuu, kun kristityt ja muut uskovaiset miehet ja 

naiset työskentelevät yhdessä kansojen kokonaisvaltaisen kehityksen ja vapautumisen 

puolesta. Tavoitteena on kasvatus rauhaan ja ympäristön kunnioittamiseen, solidaarisuus 

suurta kärsivää maailmaa kohtaan, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen ja rauha 

kansojen välillä.  

 

Kolmas tapa on teologinen vuoropuhelu, jossa eri osapuolten asiantuntijat pyrkivät paitsi 

päätymään yhteisiin nimittäjiin sekä myös syventämään keskinäistä ymmärrystään omasta 

uskonnollisesta perinnöstään niin, että he osaavat arvostaa toistensa hengellisiä arvoja. 

Tavoitteena on tehdä rohkea palvelus totuudelle ja tuoda esiin sekä yhtäläisyyksiä että 

perustavanlaatuisia eroja vilpittömästi pyrkien voittamaan ennakkoluulot ja väärinkäsitykset, 

joita eit ole puuttunut vuosisatojen aikana.   

 

Viimeinen on "uskonnollisen kokemuksen vuoropuhelu", joka tapahtuu, kun ihmiset, jotka 

ovat juurtuneet omiin uskonnollisiin perinteisiinsä, jakavat hengelliset rikkautensa ja pitävät 

kätensä ojennettuina kohti taivasta (paavi Paavali VI): sisältäen esimerkiksi rukousta ja 

mietiskelyä, uskoa ja tapoja etsiä ehdotonta Jumalaa. Erityisesti kontemplaation 

harjoittaminen vastaa hengellisesti etsivien ihmisten suunnattomaan sisäisyyden janoon ja 

auttaa kaikkia uskovia syventymään Jumalan salaisuuteen. 

 

Nämä kaksi asiakirjaa ovat osa keskustelua vuoropuhelun ja julistuksen välisestä suhteesta, 

ja ne osoittavat, että dialogin valitseminen ei kumoa lähetysasennetta, vaan että päinvastoin 

vuoropuhelu on juuri lähetyksen paikka. Esitellessään vuoropuhelun eri muotoja ne 

yksilöivät neljä vuoropuhelun estettä: ennakkoluulot, fundamentalismi, synkretismi ja 

polemisoiva henki. Vuoropuheluun osallistuessa on viime kädessä omaksuttava 



 

avoimuuden, uteliaisuuden ja vastakkainasettelujen asenne, joka ei heikennä uskoamme 

vaan päinvastoin rikastuttaa sitä. Extra Ecclesiam -kirjan jälkeen koko näkökulma on tietysti 

muuttunut. 

 

VUOROPUHELUA KOSKEVA KOULUTUS JA JOITAKIN VIITTEITÄ MENETELMÄSTÄ 

 

Tämän nopean yleiskatsauksen taustaa vasten Groeningin vihje "harhaoppisen Homerin" 

seikkailusta ei vaikuta vähäpätöiseltä. Mitään aitoa vuoropuhelua ei voi käydä luopumalla 

omasta identiteetistä (joka ei ole epäjumala eikä molokki, vaan tutkimuspolku ja jatkuva 

prosessi), tai yleisellä "Rakastetaanpa kaikki toisiamme" -lausahduksella, tai 

välinpitämättömyydellä, joka vähättelee eroja halvalla. Nämä erot ovat olemassa, ne 

pysyvät, eikä niitä pidä vähätellä: jos jotakin, niin ne on suhteutettava asianmukaisesti 

kontekstiin, eikä niitä pidä koskaan dramatisoida. Toisaalta vakava vuoropuhelu edellyttää 

keskustelukumppaneita, jotka ovat tietoisia identiteetistään ja rakastavat sitä! "Vakaista 

vakaumuksista", kirjoittaa perulainen teologi Gustavo Gutierrez, vapautuksen teologian 

perustaja: "eivät ole este vuoropuhelulle, vaan pikemminkin välttämätön edellytys". 

Jeesuksen Kristuksen totuuden hyväksyminen omassa elämässä, ei omien ansioiden vaan 

Jumalan armon kautta, ei mitätöi tapaamme suhtautua ihmisiin, jotka ovat omaksuneet 

erilaisen näkökulman kuin me, vaan antaa asenteellemme aidon merkityksen."4 . Ilmeisen 

paradoksin mukaan kyky kuunnella muita on sitä suurempi, mitä vakaampi 

vakaumuksemme on ja mitä läpinäkyvämpi uskon identiteettimme on. 

 

Toinen uskontojen välisen vuoropuhelun hedelmällisen tuloksen edellytys on myönteisen 

asenteen kehittyminen muita uskontoja kohtaan. Tämä on Vatikaanin II kirkolliskokouksen, 

erityisesti julistuksen "Nostra Aetate", mutta myös sen myöhempien vaiheiden yhteinen säie: 

Johannes Paavali II valitsi "eleiden pedagogiikan" (hän syleili rabbi Elio Toaffia Rooman 

päätemppelissä 13. huhtikuuta 1986,th , osallistui Assisissa saman vuoden lokakuun 27. 

päivänä järjestettyyn maailman uskontojen rauhanrukouspäivään,th , ja hän lähestyi 

Jerusalemin länsimuuria vuonna 2000 ja paljain jaloin Damaskoksen moskeijaan vuonna 

2001), Euroopan kristillisten kirkkojen Strasbourgissa Ranskassa (2001) yhdessä 

julistamaan "Charta Oecumenica" -kirjaan, paavi Franciscuksen toistuviin eleisiin ja 

puheisiin, kuten Abu Dhabin asiakirjaan 3.rd helmikuussa 20195 . Uskontojen väliseen 

 
4 G. GUTIERREZ, "Un nuovo tempo della teologia della liberazione", Il Regno - Attualità 10 (1997), s. 298-315.  
5 PAPA FRANCESCO - AHMAD AL-TAYYEB, Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la 

convivenza comune, Paoline, Milano 2019. 



 

vuoropuheluun tai ainakin ystävälliseen ja myötätuntoiseen elämään muiden uskontojen 

edustajien kanssa tähtäävässä kasvatuksessa ja koulutuksessa on ennen kaikkea pyrittävä 

luomaan yleinen asenne, jossa korostetaan sitä, mikä toisessa uskontokunnassa on 

myönteistä, hyvää ja kaunista, sen kielteisten piirteiden sijaan, ja painotetaan sitä, mikä 

yhdistää tai edistää yhteistyötä ja ystävyyttä, eikä sitä, mikä erottaa.  

 

Kun otetaan huomioon tämä hankinta, on selvää, että on lähdettävä liikkeelle tieltä, joka voi 

osoittautua pitkäksi, monimutkaiseksi ja kuoppaiseksi: on turha elätellä illuusioita (mutta on 

tietysti myös turha kääntyä ennen kuin on tosissaan yrittänyt!). Seuraavassa on joitakin 

ohjeita menetelmästä, joka edistäisi tätä tapaa ja tekisi siitä vähemmän jännittyneen ja 

dramaattisen. Ensinnäkin uskontojen välisen vuoropuhelun on kehityttävä tunnustamalla, 

että vuoropuhelun osapuolet eivät ole uskontoja (abstrakteja kokonaisuuksia) vaan lihaa ja 

verta olevia naisia ja miehiä, joilla on omat ainutlaatuiset ja toistamattomat historiansa, 

kokemuksensa, kärsimyksensä ja toiveensa. Tämä ei ole itsestäänselvyys: kuinka monta 

virhettä on tehty ja tehdään edelleen täysin ideologisen ja metafyysisen tulkinnan vuoksi 

toisesta! Esimerkkejä olisi loputtomasti. Ensinnäkin on luotava ja edistettävä 

mahdollisuuksia kohtaamisiin, siis ympäristöissä, jotka edistävät tehokasta yhteydenpitoa. 

Tämän jälkeen tarvitaan keskustelukumppaneiden hyvää keskinäistä tuntemusta: kirkkojen 

ja uskontojen tekstien ja virallisten asiakirjojen tuntemusta (learning about religions), mutta 

myös inhimillistä tuntemusta, joka lähtee liikkeelle vilpittömästä asenteesta kuunnella toisten 

kertomuksia (learning from religions). Yhteistyö jollakin erityisellä alalla, esimerkiksi 

sosiaalisten ongelmien tai epäoikeudenmukaisen syrjinnän torjunnassa, voisi tehdä 

uskontojen välisestä suhteesta tiiviimmän ja vakuuttavamman (Hans Küngin ajaman 

globaalin etiikan hankkeen taustaa vasten6 , kun taas paavi Franciscus on puhunut 

"sosiaalisesta vuoropuhelusta rauhan puolesta" vuonna 2013 antamassaan kehotuksessa 

"Evangelii gaudium"). Kokemusten ja elettyjen todistusten arvostaminen hedelmällisessä 

vuoropuhelussa, erityisesti nuorimpien silmissä - jotka tarvitsevat elettyjä malleja ja jotka 

ovat vastahakoisia liialliselle teoretisoinnille - auttaa varmasti vuoropuheluprosessia: 

mahdollisuuksien mukaan suorilla kohtaamisilla, vierailuilla yhteisöjen eri paikoissa ja niin 

edelleen. Tämänhetkinen väsymys, johon on vaikuttanut myös meneillään olevan 

pandemian kokemus, voi olla myös arvokas tilaisuus miettiä uudelleen evankelisen 

radikaalisuuden merkitystä kulttuurien ja uskontojen pluralismin yhteydessä: ilman 

 
 
6 H. KÜNG, Global responsibility. In search of a New World Ethic , Crossroad, New York 1991 



 

nostalgiaa epätodennäköisen kristinuskon paluun puolesta ja ilman pakenemista 

tulevaisuuteen ilman juuria, syvyyttä ja realismia. 

 

NE, JOTKA EIVÄT UUDISTU... 

 

Jos siis olemme älyllisesti rehellisiä, nykyään näyttää mahdottomalta kieltää, että "ilman 

vuoropuhelua uskonnot sotkeutuvat itseensä tai nukahtavat ankkuriinsa...". Joko ne 

avautuvat toisilleen tai rappeutuvat" (R. Panikkar7 ). Ja kuten Edgar Morin usein toistaa: " 

Se, joka ei uudistu, rappeutuu. Kuka tietää, uudistuuko Homer sen jälkeen, mitä hänelle on 

tapahtunut? On perusteltua epäillä tätä asiaa. Vaikka toisessa jaksossa ("Screaming Yellow 

Honkers", 1999) kuulemme hänen rukoilevan selvästi: "Jeesus, Allah, Buddha, rakastan 

teitä kaikkia! '8 . 

 

 
7R. PANIKKAR, L’incontro indispensabile. Dialogo delle religioni , Jaca Book, Milano 2001, p.25.. 
8 Käsittelemieni aiheiden osalta viittaan kahteen niteeseeni: Vocabolario minimo del dialogo interreligioso [Minimum 

vocabulary of interreligious dialogue], EDB, Bologna 2008² and Il dialogo è finito? [Dialogue is finished?], EDB, 

Bologna 2013². 

 



Moninaisuudesta oppiminen ja koulutus moniarvoisuuteen: Haasteita ja 

näkökulmia 

 

Andrian Aleksandrov 
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Abstrakti 

 

Suvaitsevaisuus, sanan- ja uskonvapauden ymmärtäminen ja dialogikasvatus ovat 

kaikki tärkeitä uskonnonopetuksen osa-alueita, erityisesti kahden viime 

vuosikymmenen aikana eletyssä globaalissa kontekstissa, jossa alueellinen 

identiteetti on vähentynyt ja mahdollistanut erilaisten uusien uskontojen ja etnisten 

ryhmien rinnakkaiselon. Elinikäinen oppiminen tukee edellä mainittuja näkökohtia, 

vaikka tällaiset kasvatukselliset näkökulmat poikkeavat hieman tunnustuksellisen 

uskonnonopetuksen paikallisesta ymmärtämisestä. EU:n Erasmus+-ohjelmasta 

rahoitetun ja kuudessa Euroopan maassa toteutetun kansainvälisen IRENE-hankkeen 

osana tehdyn vertailevan tutkimuksen tulokset osoittavat, että paikallisen ja globaalin 

kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärtäminen ja kunnioittaminen on melko uusi 

lähestymistapa Bulgarian paikallisiin opetusperinteisiin. Vaikka Bulgarian kansallista 

identiteettiä tarkastellaan ja tulkitaan usein hallitsevan uskonnon, ortodoksisen 

kristinuskon kautta, se on viime aikoina osoittanut merkkejä kehittymisestä kohti 

suurempaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalista läsnäoloa, kuten sisäpiiriläiset ovat 

vahvistaneet. Tässä asiakirjassa systematisoidaan moninaisuutta ja pluralismia 

käsittelevän opetuksen andragogisia tuloksia ja koulutustarpeita, jotka on saatu 

haastattelemalla kymmentä arvostettua bulgarialaista uskonnonopettajaa ja teologian 

ammattilaista, joilla on laaja kokemus tavallisesta ja syventävästä 

uskonnonopetuskäytännöstä sekä korkea reagointikyky ja kyky pohtia työtään. 

 

Avainsanat: uskonnollinen monimuotoisuus, uskonnonopetus, opettajankoulutus, 

tunnustuksellinen kasvatus, vertaileva uskonnonopetus, pedagogiikka, uskonnot ja 

uskomukset, andragogia, monikulttuurisuus, moninaisuuskasvatus, suvaitsevaisuus, 

ihmisoikeudet, kirkkoyhteisöt. 

 

Johdanto: 

 

Tämä artikkeli on laadittu Innovative Religious Education Network: Educating to the 

religious diversity (IRENE) -hankkeessa, jota rahoitetaan Euroopan unionin 

ERASMUS+-ohjelman tuella. Hanke on räätälöity uskonnonopettajille ja 

uskontopedagogiikan ja dialogikasvatuksen ammattilaisille. Se kokoaa yhteen sopivan 

yhdistelmän toisiaan täydentäviä organisaatioita eri koulutusaloilta: EELC:n teologian 

instituutti (Viro); Itä-Suomen yliopisto (UEF); Thessalonikin Aristoteles-yliopisto 

(Kreikka); Vasiliada-yhdistys (perustettu Oltenian arkkipiispan suojeluksessa, 

Romania); Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino della Provincia Sant'Antonio dei 

Frati Minori (Venetsia, Italia), joka kuuluu fransiskaaniveljeskunnan Sant'Antonio da 

Padovan provinssiin; Aluekehityssäätiö, joka isännöi paikallista EUROPE DIRECT -



tiedotuskeskusta Vidinissä yhtenä Euroopan komission alueellisista kumppaneista 

Bulgariassa. Yksi hankkeen päätavoitteista on parantaa uskonnonopetusmenetelmiä, 

joissa otetaan huomioon monimuotoisuus, monikulttuurisuus ja sosiaalisen 

osallisuuden torjunta paikallistasolla, sekä helpottaa kokemusten vaihtoa ja 

innovatiivisten tietojen ja opetusmenetelmien siirtoa uskonnonopettajien ja teologian 

ammattilaisten välillä. 

 

Vuonna 2010 julkaistussa kulttuurienvälistä vuoropuhelua käsittelevässä valkoisessa 

kirjassa, "Tasavertaisina erilaisuudessa", vahvistetaan, että yhteinen 

tulevaisuutemme riippuu kyvystämme suojella ihmisoikeuksia, demokratiaa ja 

oikeusvaltiota sekä edistää keskinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta (Prpic, 2018). EU:n 

kansalaisten yhtenäisyyden käsite synnyttää myönteisen asenteen ihmisoikeuksien ja 

lasten oikeuksien suojelua kohtaan ja tunnustaa opettajien, vanhempien, 

tiedotusvälineiden ja nuorten roolin kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja kasvatuksen 

uskonnollisessa ulottuvuudessa. Perusoikeuskirjan 10 artiklassa todetaan, että 

"jokaisella on oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen. Tähän 

oikeuteen sisältyy vapaus vaihtaa uskontoa tai vakaumusta sekä vapaus ilmaista 

uskonto tai vakaumus joko yksin tai yhdessä muiden kanssa ja julkisesti tai yksityisesti 

jumalanpalveluksissa, opetuksessa, uskonnon harjoittamisessa ja sen 

noudattamisessa". Perusoikeuskirjan 14 artiklassa taataan myös vanhemmille oikeus 

varmistaa, että heidän lapsiaan kasvatetaan ja opetetaan heidän uskonnollisten, 

filosofisten ja pedagogisten vakaumustensa sekä kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti (Prpic, 2018). 

 

Kahden viime vuosikymmenen aikana Bulgarian lainsäädännössä hyväksytyillä 

nykyisillä kansainvälisillä ihmisoikeuspolittisilla linjoilla ei kuitenkaan ole ollut juurikaan 

vaikutusta paikallisiin politiikkoihin tai uskonnonopetusjärjestelmän parantamiseen. 

Vaikka joitakin kansainvälisiä suuntaviivoja on sovellettu sekä tunnustukselliseen 

(teaching/learning religion) että vertailevaan (teaching/learning about religion) 

opetuskäytäntöön, jotkut asiantuntijat kiistelevät edelleen siitä, pitäisikö 

säännöllisessä tunnustuksellisessa opetuksessa keskittyä enemmän ei-teologiseen 

koulutukseen kompromissina, jossa on enemmän vaihtoehtoja. 

 

Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa parempi käsitys Bulgarian uskonnollisesta 

tilanteesta ja keskittyä erityisesti uskonnonopetuksen nykytilaan Bulgariassa sekä 

siihen, miten se voisi edistää suvaitsevaisuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja 

monimuotoisuutta. Siinä tarkastellaan myös uskonnonopetukseen Bulgariassa 

ammatillisesti osallistuvien henkilöiden koulutustarpeita, jotta he voisivat paremmin 

selviytyä monimuotoisuudesta luokkahuoneessa. Tämän artikkelin perustana ovat 

muun muassa Bulgariassa, Virossa, Romaniassa, Kreikassa, Suomessa, Italiassa ja 

Italiassa osana IRENE-hanketta tehdyn vertailevan tutkimuksen tulokset sekä niiden 

vastaavuus Toledon ohjaaviin periaatteisiin, jotka koskevat uskontojen ja 

vakaumusten opetusta julkisissa kouluissa. Vertailevan tutkimuksen päätavoitteena oli 

analysoida ja vertailla uskonnonopetuksen tilannetta ja opetusmenetelmiä kaikissa 

kuudessa IRENE-kumppanuusmaassa sekä hahmotella niiden koulutustarpeita 

uskontojen ja kulttuurien välisen kasvatuksen alalla. Bulgariassa tehtiin kolmen 

kuukauden aikana (maalis-toukokuussa 2021) kymmenen puolistrukturoitua 

haastattelua kymmenen uskontopedagogiikan asiantuntijan kanssa, jotka opettavat 



uskontoa eri muodoissaan. Vastaajat ovat Sofian yliopiston "St. Kliment Ohridksi"- 

teologisen tiedekunnan edustajia, ortodoksikristittyjä teologeja, joilla on pitkäaikaista 

kokemusta opetustyöstä, sekä uskontotieteilijöitä ja pedagogisia asiantuntijoita 

(yliopistojen professoreita, tohtorikoulutettavia, seurakuntakeskusten edustajia, 

opettajia jne. ). Tutkimustulosten avulla saimme paremman käsityksen siitä, millaisia 

strategioita paikallistasolla käytetään uskonnollisen monimuotoisuuden 

käsittelemiseksi ja kulttuurienvälisen viestinnän ja kasvatuksen toteuttamiseksi. Niihin 

sisältyy myös tietoa vastaajien nykyisistä valmiuksista ja koulutustarpeista sekä 

hahmotellaan kulttuurienväliseen viestintään ja opetusmenetelmiin liittyviä käytäntöjä. 

 

 

Uskonnollinen maisema ja identiteetti  

  

Bulgarialaisten etninen ja uskonnollinen koostumus on 6,916 miljoonaa ihmistä 

(https://www.nsi.bg, 2021), joista 82 prosenttia on etnisiä bulgarialaisia (4 374 135 

ortodoksikristittyä kansallisen tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen mukaan) 

(https://www.nsi.bg, 2019), 10 prosenttia on etnisiä turkkilaisia (toiseksi suurin 

vähemmistöryhmä, jotka ilmoittavat olevansa muslimeja) (https://www.nsi.bg, 2019), 

ja seuraavina tulevat protestantit, joiden osuus on 1,1 prosenttia, ja roomalaiskatoliset, 

joiden osuus on 0,8 prosenttia.  Lähes 95 prosenttia muslimeista määritteli itsensä 

sunnalaisiksi; suurin osa lopuista on shiialaisia, ja ahmadien osuus on pieni. Armenian 

apostolisen ortodoksisen kirkon ortodoksiset kristityt, juutalaiset, Jehovan todistajat, 

Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet, Sri Chinmoy ja muut ryhmät muodostavat 0,2 

prosenttia väestöstä (Report on International Religious Freedom: Bulgaria, 2020). 

Etnisiä romaneja, jotka tunnustavat sekä islamia että kristinuskoa, on noin 4,4 

prosenttia väestöstä. 

 

Bulgarian perustuslaki takaa uskonnon- ja omantunnonvapauden. Uskonnolliset 

ryhmät voivat harjoittaa jumalanpalveluksia rekisteröitymättä, vaikka rekisteröidyt 

ryhmät nauttivat etuuksista. Itäinen ortodoksinen kristinusko on maan perinteinen 

uskonto, ja Bulgarian ortodoksinen kirkko (BOC) on vapautettu rekisteröinnistä lain 

nojalla.  Uskonnolliset järjestöt voivat suorittaa uskonnollisia palveluja, pitää 

kirjanpitoa, pitää hallussaan omaisuutta ja tarjota sairaanhoito-, sosiaali- ja 

koulutuspalveluja, jos ne on rekisteröity. Rekisteröimättömät uskonnolliset ryhmät 

saavat harjoittaa uskontoa, mutta niillä ei ole samoja oikeuksia kuin rekisteröidyillä 

uskonnollisilla ryhmillä, kuten mahdollisuus saada valtion rahoitusta ja omistaa 

omaisuutta, avata pankkitilejä ja niin edelleen. Perustuslaissa kielletään uskonnollinen 

syrjintä ja määrätään, että valtion on avustettava suvaitsevaisuuden ja kunnioituksen 

edistämisessä eri uskontokuntiin kuuluvien uskovien sekä uskovien ja ei-uskovien välillä 

(Report on International Religious Freedom: Bulgaria, 2020).  

 

Sosiaalisesta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta huolimatta Bulgarian kansallinen 

identiteetti ymmärretään ja tulkitaan usein hallitsevan uskonnon, ortodoksisen 

kristinuskon, linssin läpi. Kaikki muut uskontokunnat joutuvat kilpailemaan 

enemmistön uskonnon kanssa, koska se on historiallisesti ollut hallitseva uskonto 

maassa. Joidenkin tutkijoiden mielestä tällaiset asenteet ovat vakavia haasteita 

yhteiskunnalle, jolla on vain vähän kokemusta monimuotoisuudesta ja demokratiasta 

(Kalkandjieva, 2015). Kalkandjieva olettaa myös, että bulgarialaisilla on vaikeuksia 



erottaa toisistaan maallisuus, sekularismi ja ateismi. Samalla "heillä on taipumus 

leimata kriittiset asenteet uskontoa ja uskonnollisia instituutioita kohtaan 

kommunistisiksi jäänteiksi". Uskonnollisen kuulumisen muutoksiin suhtaudutaan 

bulgarialaisessa yhteiskunnassa myös epäilevästi, ja ne saatetaan joissain tilanteissa 

nähdä luopioina tai yhteensopimattomina bulgarialaisen identiteetin kanssa 

(Kalkandjieva, 2015). Tiedotusvälineillä on usein ollut merkittävä rooli tällaisten 

asenteiden muodostumisessa. Jopa kommunismin kaatumisen jälkeen, esimerkiksi 

vuoteen 1996 asti, joukkoviestimet suhtautuivat edelleen erittäin vihamielisesti 

turkkilaisiin ja romanivähemmistöihin. Lisäksi Bulgarian turkkilaisiin suhtauduttiin 

epäluuloisesti menneisyyden vuoksi (esim. aiempien historiallisten aluevaatimusten 

koettu uhka), kun taas romanivähemmistö oli jäänyt äärimmäisen köyhyyden 

noidankehään, joka oli sekä heidän nykyisen tilanteensa lähde että tulos (Bulgaria: 

monikulttuurisen yhteiskunnan malli?, 2002).  

 

Vuodesta 1989 lähtien Bulgaria on kuitenkin käynnistänyt useita poliittisia uudistuksia 

vähemmistöjen ja muiden uskontojen oikeuksien suojelemiseksi maassa, kuten 

vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamista ja suojelua koskevien Kööpenhaminan 

kriteerien hyväksyminen vuonna 1996. Lisäksi Bulgarian rauhanomaiseen 

siirtymävaiheeseen vuoden 1989 jälkeisinä vuosina liitettiin usein niin sanottu 

"Bulgarian etninen malli" 1  , joka on saanut monet eri tiede- ja poliittiset piirit 

yhdistämään sen Bulgarian etnisen ja uskonnollisen suvaitsevaisuuden perinteisiin . 

Tämä oletus on saanut jotkut tarkkailijat kutsumaan Bulgarian etnistä mallia 

"ideologiaksi", joka ruokkii laajalle levinnyttä itsestereotypiaa rasismin puuttumisesta 

Bulgariassa (Rechel, 2007).  

 

Joidenkin muiden uskontokuntien ja vähemmistöryhmien nykyinen syrjintä ei 

kuitenkaan ole poliittinen ongelma, joka voidaan korjata pelkästään lainsäädännöllä, 

kuten jotkut tutkijat uskovat. Se edellyttää yhteiskunnallista muutosta, kulttuuri- ja 

sukupolvenvaihdoksia, koulutuksen parantamista ja tehokasta johtajuutta yleisen 

mielipiteen muuttamiseksi. Tämä etnopsykologinen seikka on erityisen merkittävä 

uskonnonopetusta koskevien erilaisten lähestymistapojen kehittämisessä Bulgariassa. 

 

Uskonnonopetuksen tila Bulgariassa 

 

Bulgariassa uskonnonopetus on 1990-luvun alusta lähtien edennyt useiden vaiheiden 

kautta, ja se on vaihdellut uskontojen historian, etiikan, ortodoksisen kristinuskon ja 

islamin välillä. Se otettiin aluksi käyttöön Bulgarian julkisissa kouluissa vuonna 1997, 

muutama vuosi kommunistisen puolueen kaatumisen jälkeen. Se oli ensisijaisesti 

ortodoksisille oppilaille tarkoitettu valinnainen oppiaine, joka oli tarjolla 2-4. luokilla, ja 

se laajennettiin kahdeksalle ensimmäiselle luokalle vuotta myöhemmin. Vuonna 1999 

otettiin käyttöön myös islamin kursseja. Vuonna 2002 annettu laki uskonnollisista 

tunnustuksista loi oikeusperustan uskonnollisten koulujen perustamiselle. (Raportti 

kansainvälisestä uskonnonvapaudesta - Bulgaria, 2013). Kaikkien kahdentoista 

luokka-asteen oppilaat ovat voineet osallistua fakultatiivisille ortodoksisuus- ja 

islaminuskon kursseille vuodesta 2003 lähtien. (Kalkandjieva, 2015). 

 
1 Rechel erottaa kaksi Bulgarian etnisen mallin käsitteeseen liittyvää konnotaatiota: "Yksi viittaa turkkilaisen vähemmistön 
menestyksekkääseen poliittiseen osallistumiseen, jolla on ollut vakauttava rooli kommunismin jälkeisessä Bulgariassa, ja 
toinen liittyy etnisen ja uskonnollisen suvaitsevaisuuden perinteisiin (Rechel, 2007). 



 

Bulgarian hallitus ehdotti vuonna 2007 tunnustuksettoman ja puolueettoman 

uskonnonopetusjärjestelmän käyttöönottoa. Se johti Bulgarian ortodoksisen kirkon 

pyhän synodin viralliseen vastaukseen, jossa suositeltiin tunnustuksellisen 

uskonnonopetuksen opetussuunnitelmaa, joka kattaisi sekä maan vahvan kristillisen 

enemmistön että maan suurimman muslimivähemmistön (jälkimmäinen on hyvin 

edustettuna, ja jotkin poliittiset puolueet tukevat sitä valinnaisten 

uskonnonopetustuntien järjestämisessä). Kumpikaan ehdotus ei kuitenkaan saanut 

rahoitusta, vaikka useita oppikirjasarjoja julkaistiin useita vuosia myöhemmin. 

 

Ortodoksisen kirkon pyhä synodi ja suurmuftiaatti olivat edelleen tyytymättömiä 

tilanteeseen ja yrittivät saada tiede- ja opetusministeriön tekemään uskonnon 

oppiaineesta pakollisen kaikille opiskelijoille. Aloitteet, kuten pyhän synodin vuonna 

2010 järjestämä kansallinen marssi koulujen uskonnonopetuksen puolesta, liittyivät 

näihin pyrkimyksiin. Marssille osallistui papistoa ja asukkaita kaikista maan 

ortodoksisista hiippakunnista (Kalkandjieva, 2015). 

 

Nykyään julkisissa kouluissa tarjotaan kaikilla kouluasteilla valinnainen 

uskonnonopetus, joka kattaa kristinuskon ja islamin 1.-12. luokilla, ja lopuille oppilaille 

on tarjolla uskonnotonta opetusta. Kurssilla käsitellään uskonnon historiallisia, 

filosofisia ja kulttuurisia näkökohtia sekä eri uskonnollisten ryhmien moraalisia arvoja. 

Kaikki virallisesti rekisteröidyt uskonnolliset ryhmät voivat pyytää, että niiden 

näkemykset sisällytetään kurssin opetussuunnitelmaan. Uskontokurssit kiinnostavat 

silti edelleen vain pientä osaa opiskelijoista: vain 1 prosentti opiskelijoista ilmoittautuu 

niille. (Raportti kansainvälisestä uskonnonvapaudesta - Bulgaria, 2013). 

 

Moninaisuuden ja suvaitsevaisuuden opettaminen  

 

Toledon ohjaavissa periaatteissa uskonnoista ja uskomuksista opettamisesta 

julkisissa kouluissa (Etyj/ODIHR, 2007) korostetaan uskonnonopetuksen myönteistä 

arvoa, jossa korostetaan jokaisen oikeutta uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen, ja 

toiseksi sitä, että uskonnoista ja uskomuksista opettaminen voi vähentää haitallisia 

väärinkäsityksiä ja stereotypioita. Periaatteissa, jotka julkaistiin vuonna 2007 

Bulgarian liittyessä Euroopan unioniin, käsitellään yksityiskohtaisesti 

opettajankoulutuksen ja erityisesti uskontoja ja vakaumuksia koskevan opetuksen 

tärkeää roolia, koska tällainen opetussuunnitelma asettaa suuria vaatimuksia 

opettajan tiedoille, asenteille ja pätevyydelle (ETYJ/ODIHR, 2007).  

 

Asiakirjassa ehdotetaan, että opettajien valmistelun tulisi perustua demokraattisiin ja 

ihmisoikeusperiaatteisiin ja että kaikkien tulevien uskonnonopettajien tulisi sitoutua 

uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen, herkkyyteen ihmisoikeuskysymyksiä kohtaan 

sekä keskinäistä suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä edistävään kasvatukseen. Siinä 

korostetaan myös, että on tärkeää panna täytäntöön opettajankoulutusta edeltävä ja 

sen aikana tapahtuva opettajankoulutus, ja korostetaan, että on tärkeää sisällyttää 

siihen kattavia ja hyvin tuettuja opettajankoulutusohjelmia, jotta voidaan varmistaa 

onnistuneet opettajankoulutusinnovaatiot ja pitkän aikavälin kestävyys. Periaatteissa 

erotetaan toisistaan uskontokasvatuksen myönteinen arvo, joka edistää kaikkien 



oikeutta uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen, ja se, että uskontoja ja vakaumuksia 

koskeva opetus auttaa minimoimaan haitalliset stereotypiat ja väärinkäsitykset.  

 

Koska lasten oikeuksia ja ihmisoikeuksia (yleisiä ja uskonnollisia) on kunnioitettava ja 

ne on yhdistettävä asianmukaisesti kaikissa olosuhteissa, Etyjin jäsenvaltioiden on 

tärkeää ottaa Toledon periaatteet huomioon julkisissa kouluissaan. "Uskontoja ja 

uskomuksia koskevaa opetusta on annettava tavalla, joka on oikeudenmukainen, 

tarkka ja perustuu vankkaan tieteelliseen tietoon. Oppilaiden tulisi oppia uskonnoista 

ja uskomuksista ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja kansalaisarvoja kunnioittavassa 

ympäristössä (ETYJ/ODIHR, 2007, 16)", todetaan ensimmäisessä Toledon 

periaatteessa. Kreikkalaiset oppikirjat, jotka hyväksytään ja muutetaan huolellisesti 

niin, että niiden sisältö on syrjimätöntä ja ystävällistä monenlaisille nuorille ja aikuisille 

asukkaille, ovat hyvä esimerkki tämän periaatteen noudattamisesta. Monet oppikirjat 

ovat myös saatavilla verkossa ja vammaisten opiskelijoiden saatavilla sekä Kreikassa 

että Romaniassa. 

 

Yksi Bulgariassa IRENE-hankkeessa tehdyn vertailevan tutkimuksen tärkeimmistä 

tuloksista on, että ortodoksiset uskovat tuskin ymmärtävät muihin uskontokuntiin 

kuuluvia ihmisiä. Tässä tilanteessa on vaikea kuvitella, miten uskonnollista 

suvaitsevaisuutta voitaisiin opettaa ilman tietoa muista perinteistä ja uskonnoista tai 

jopa haluttomuutta tavata heitä tai tutustua epäsuorasti muihin alakulttuureihin ja 

koulutusjärjestelmiin . "Uskontojen ja uskontojen opettamiseen liittyvät laadukkaat 

opetussuunnitelmat voivat edistää tehokkaasti Toledon ohjaavien periaatteiden 

kasvatustavoitteita vain, jos opettajat saavat ammatillisen koulutuksen 

opetussuunnitelmien käyttämiseen ja jos he saavat jatkuvaa koulutusta, jonka avulla 

he voivat kehittää edelleen tietämystään ja osaamistaan kyseisessä oppiaineessa. 

Kaikki opettajien perusvalmennus olisi muotoiltava ja kehitettävä demokraattisten ja 

ihmisoikeusperiaatteiden mukaisesti, ja siihen olisi sisällyttävä näkemys yhteiskunnan 

kulttuurisesta ja uskonnollisesta monimuotoisuudesta (Etyj/ODIHR, 2007, 16).", 

todetaan avainperiaatteessa yhdeksän.  

 

Kahden viime vuosikymmenen aikana liikkuvuuden lisääntymisen ja 

maailmanlaajuisen viestinnän tehostumisen myötä alueellisen kuulumisen 

kulttuurinen merkitys on vähentynyt, mikä on mahdollistanut lukuisten eri puolilta 

maailmaa peräisin olevien uskontojen rinnakkaiselon. Uskonnollisiin oikeuksiin 

suhtaudutaan kuitenkin bulgarialaisissa uskonnollisissa yhteisöissä usein sekä 

myönteisesti että kielteisesti, mikä on saanut erilaisia merkityksiä myös teologisesta 

näkökulmasta. Ihmisoikeuksien ja -vapauksien näkökulmasta paikallisen ja globaalin 

kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärtäminen ja kunnioittaminen on varsin 

uudenlainen lähestymistapa bulgarialaisiin hyvän naapuruuden perinteisiin . Toisaalta 

toisten uskonnollisen oikeuden kunnioittaminen on monikulttuurisen vuoropuhelun 

kriittinen osatekijä ja tärkeää osaamista, joka uskonnonopettajien on hallittava 

pysyäkseen nykyisten kasvatuskäytäntöjen tasalla. Heidän on vaikea odottaa 

opettavansa tehokkaasti muita, jos heillä ei ole perusteellista ymmärrystä 

moninaisuudesta glokaalisessa kontekstissa oman koulutuksensa laajuuden kautta 

(Спирова, 2005; Маринова-Легкоступ, 2016), sekä käsitystä, mitä he pitävät 

dialogisena ja osallistavana (Маринова-Легкоступ, 2012).   



IRENE-tutkimus osoittaa kuitenkin, että koulun alakulttuurin moninaisuudella on 

merkitystä tietyissä olosuhteissa. Bulgariassa on tavallista, että samat opettajat 

opettavat uskontoa sekä koulussa että kirkossa. Tämän vuoksi opettajat ottavat 

opetussuunnitelmaa laatiessaan tai opetusmateriaalia valitessaan huomioon 

oppilaidensa uskonnolliset ja ei-uskonnolliset vakaumukset välttääkseen epätarkan tai 

puolueellisen materiaalin käytön, erityisesti jos se edistää kielteisiä stereotypioita. 

Uudet tulokkaat tuntevat olonsa helpommaksi, pystyvät tulevaisuudessa 

tehokkaammin katumaan tai iloitsemaan ja pohtimaan uusia yhteiskunnallisia 

käsityksiä valtiosta ja kirkosta (Кокудев, 2019), jos uskontoa opetetaan neutraalimmin 

sekä kirkossa ja/tai moskeijassa ja samalla sen koko potentiaalin mukaisesti 

(Марченко, 2015).  

 

Toinen IRENE:n tutkimuksen tulos koskee uskonnonopettajien ja heidän 

aikuisopiskelijoidensa välistä suhdetta. Joissakin tapauksissa, kun opettajilla on 

aikuisopiskelijoita, näyttää olevan vaikeaa luoda tasavertaista suhdetta. Näissä 

tilanteissa opettajien ja oppilaiden tai oppilaiden välinen vuoropuhelu voi helposti 

muuttua moraalisesta traumaattiseksi ja syrjiväksi. Selitystä voi etsiä kirkon 

sanattomista etikettisäännöistä, joita ei artikuloida, koska uskon oletetaan sisältävän 

ne. Havainnot paljastavat, että joillakin uskonnollisilla henkilöillä on luontainen kiusaus 

toimia ylemmyydentuntoisesti ja hierarkkisesti, koska he kuuluvat tiettyyn 

seurakuntaan tai luostariyhteisöön ja koska he uskovat, että he ovat olleet 

valaistuneita pidempään ja paremmin.  

 

Klassisen pedagogisen filosofian mukaan oppiminen tapahtuu oppijalta itseltään ja 

oppilaiden kanssa luotujen hyvien yhteyksien kautta, ja koulutukseen kuuluu kyky 

paitsi kunnioittaa myös antaa ääni muille, myös kaikenikäisille oppijoille. Erilaisuuksiin 

keskittymisen sijaan meidän olisi keskityttävä eri kulttuurien, juhlien ja elämäntapojen 

yhtäläisyyksiin sekä siihen, miten yksilöt eri puolilla maailmaa käyttävät uskon - ja 

uskonnonvapauttaan. 

 

Opettajien taidot ja pätevyys  

 

Bulgariassa uskontojen tai uskomusten opettamiseen vaadittavat taidot ja 

asiantuntemus vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä tietyn kirkon seurakunnan tai 

yhteisön tarjoama tunnustuksellinen opetus vai vertaileva uskonnonopetus julkisissa 

kouluissa. Akkreditoidussa yliopistossa (teologisessa tiedekunnassa/osastolla) 

suoritettu tutkinto (kandidaatin, maisterin, tohtorin tai yliopistollisen erikoisalan 

tutkinto) on perusedellytys sille, että opettaja voi työskennellä maan julkisessa 

koulussa. Muihin uskontokuntiin kuuluvien kristittyjen tai muiden uskonnollisten 

ryhmien jäsenten on myös hankittava tutkintotodistukset samoista oppilaitoksista 

voidakseen toimia opettajina.   

 

IRENEn tutkimus vahvistaa, että useimmat uskonnonopettajat, kuten mon issa muissa 

ortodoksisissa maissa, ovat pääasiassa vilpittömästi uskovia, mutta he opettavat 

uskontoa julkisissa kouluissa mieluummin fenomenologisesti, ottamatta uskoaan 

huomioon. Toisaalta tutkimuksen tulokset osoittavat, että julkisissa kouluissa ei ole 

riittävästi pätevää henkilökuntaa uskonnonopettajiksi, koska teologisista tiedekunnista 

valmistuneilla ei ole Bulgariassa täyttä työoikeutta. Tämän seurauksena oppiainetta 



opettavat usein teologisesti pätevät pedagogit tai humanitaarisen alan asiantuntijat, 

jotka ovat muiden oppiaineiden vakituisia opettajia, ja tästä syystä on 

todennäköisempää, että he opettavat uskontoa millä tahansa tavalla, mikä on 

ristiriidassa Toledon kolmannen keskeisen periaatteen kanssa, jonka mukaan 

"uskontoja ja vakaumuksia koskeva opetus on koulujen päävastuu, mutta tapa, jolla 

tätä opetusta annetaan, ei saisi horjuttaa tai jättää huomiotta perheiden ja 

uskonnollisten tai vakaumuksellisten järjestöjen roolia arvojen siirtämisessä 

peräkkäisiin sukupolviin" (Etyj/BODIHR, 2007, s. 16).   

 

Yksi IRENE-hankkeen koulutustavoitteista on kehittää tasapainoisia ja 

yksityiskohtaisia tiedollisia, viestinnällisiä ja teknisiä taitoja myös luomalla virtuaalinen 

tila, jossa voidaan kommunikoida verkossa ja vaihtaa innovatiivisia käytäntöjä 

uskonnon ja vuoropuhelun opetuksessa. Kuten tutkimuksestamme käy ilmi, opettajien 

suurena vaikeutena on asiantuntemuksen puute sellaisilla aloilla, joilla heidän 

oppilaansa ovat huomattavasti edistyneempiä, kuten digitaalisessa mediassa, 

tietotekniikassa, teini-ikäisten alakulttuurisissa elämäntavoissa, kirkon eetoksessa jne. 

 

Vertailevan tutkimuksen tuloksista on käynyt selväksi, että suurin osa uskonnon- tai 

uskonopettajista haluaisi parantaa digitaalista osaamistaan, osittain siksi, että he eivät 

erottaneet hyvin toisistaan tiedollisia, viestinnällisiä ja teknologisia taitoja, joita 

tarvitaan heidän jokapäiväisessä elämässään, opetuskäytännöissään tai 

tunnustuksessaan. Esimerkiksi jotkut haastateltavista myönsivät, etteivät he luota 

tarpeeksi kykyihinsä löytää sopivaa opetusmateriaalia verkosta, ja korostivat tarvetta 

sisällyttää uutta teknologiaa ja mediaa heidän pedagogiseen tai andragogiseen 

viestintäänsä. Siitä huolimatta, vaikka muutamat vastaajat ovat osoittaneet 

erinomaisia digitaalisen viestinnän taitoja (erityisesti ne, jotka opettavat myös muilla 

tieteenaloilla) ja ovat onnistuneesti siirtäneet seurakuntakurssinsa ja koulunkäyntinsä 

verkkoon COVID-19-pandemian alkamisen jälkeen, toiset yksinkertaisesti kieltäytyvät 

viestimästä verkossa, mikä osoittaa heikkoa sosiaalista sitoutumista uuteen 

digitaaliseen yhteiskuntaan.  

 

Lopuksi ne, jotka osoittivat riippuvuutta virtuaaliseen viestintään, vaativat, että on 

tartuttava hetkeen ja perustettava uskonnonopetuksen verkkojärjestelmä, jotta 

voidaan voittaa käytännön esteet, jotka ovat estäneet tämän digitaalisen alan 

kehittymisen vuosikymmenien ajan.  

 

Toinen tärkeä taito uskonnon- tai uskonopettajalle on sosiaalisen kompetenssin 

hankkiminen. Miksi sosiaalista osaamista tulisi priorisoida? Koska se on yksi 

tärkeimmistä kasvattajien ja oppilaiden välisen opetuksen välittämisen osatekijöistä. 

Koulujen, korkeakoulujen ja kirkollisten alakulttuurien ympäristön vaatimukset ovat 

niin suuret, että kuka tahansa, joka opettaa tai oppii uskontoa millään tavalla, tuskin 

viittaisi eettisiin koodeihin, käyttäytymiseen, arvoihin tai hyveisiin, koska on 

sosiaalisesti lukutaidoton.  

 

Toimintataitojen hankkiminen ihmisoikeuksien ja uskonnollisten oikeuksien 

suojelemiseksi, kulttuurien, uskontokuntien ja uskontojen välisen viestinnän taidot, 

muiden uskontojen kunnioittaminen ja kirkon ihmisarvon käsitteen ymmärtäminen ovat 

IRENE:n kyselyyn vastanneiden tärkeimpiä osaamisalueita. Miksi tällaisten taitojen 



kehittäminen on niin tärkeää uskonnon opetuksessa? Ensinnäkin siksi, että ne ovat 

opetuksen kannalta neutraalimpia eivätkä liity suoraan uskontokuntavalintaan. 

Toiseksi, opettajat ovat niitä, joiden on puhuttava lasten ja nuorten alakulttuurista ja 

ikään liittyvää kieltä; heitä opetetaan ja kutsutaan tarkkailemaan, tuntemaan, 

arvioimaan, diagnosoimaan, muuttamaan ja hallitsemaan oppijoiden erityisiä 

kehityspiirteitä parhaan kykynsä mukaan. Lopuksi, koska opettajat ovat 

henkilökohtaisesti vastuussa toiminnallisten vaatimusten asettamisesta ja yhteistyöstä 

työtovereidensa, oppilaiden ja vanhempien kanssa. Tällaisten taitojen hankkiminen 

edellyttää sellaisen järjestelmän kehittämistä, joka muuttaa tiedon sosiaalisiksi 

taidoiksi (Гюрова, 2002, 304-305), sosiaalisen tiedon asenteiksi ja opettajien 

arvioinnin (Гюрова, 2002, 534-540) pedagogisiksi ja andragogisiksi viestintätaidoiksi, 

vuorovaikutustaidoiksi ja yhteistyökykyiseksi sosiaaliseksi osallistumiseksi.   

 

Toinen IRENE-tutkimuksen vastaajien kohtaama haaste on heidän rajallinen 

tietämyksensä ja asenteensa kansainvälisten uskonnollisten ja uusien siirtolaisten 

kulttuuriperinteistä, hyveistä, etnisestä sosiaalipsykologiasta, tasapainoisesta 

nationalismista ja patriotismista sekä muiden perinteisten ja uusien uskonnollisten 

käytäntöjen kunnioittamisesta niiden yksityiskohdissa etikettinä ja niiden 

potentiaalissa eetoksena.  Jos katsomme taaksepäin neuvostoaikaan, jolloin kaikki 

olemassa olevat uskontokunnat erotettiin sosiaalisesti yksityiselämään ja 

ympäristöön, voimme ymmärtää haastateltaviemme huolenaiheet. Tietämys muista 

uskonnoista, tunnustuksellisesta ja kulttuurisesta monistamisesta oli samalla tavoin 

rajallista, mikä johtaa nykyisin uskonnollisen perinnön väärintulkintaan vain 

materiaalisena, virkistysmielessä tai turistinähtävyytenä. Tästä syystä myös paikalliset 

keskustelut ihmisoikeuksista ja uusista perinteistä jättävät joskus huomiotta niiden 

uskonnollisen ja teologisen perustan. Tällaisissa tilanteissa uskonnollisiin tunteisiin, 

identiteetteihin, elämäntapoihin ja maailmankatsomukseen kohdistuu kielteisiä 

vaikutuksia. Seuraava looginen askel olisi tietysti korostaa kansainvälisten 

uskonnollisten ja kulttuuristen perinteiden, hyveiden, etnisen sosiaalipsykologian ja 

niin edelleen tuntemuksen ja asenteiden kehittämisen tärkeyttä asettamalla etusijalle 

tunnustuksellisten perusarvojen elvyttäminen, vaikka tämä saattaakin sysätä syrjään 

yhtä tärkeän pedagogisen ja andragogisen tavoitteen, joka on kulttuurienvälinen 

kysely, tiedottaminen ja orientaatio vertailevissa ja suhteellisissa uskonnoissa. Tästä 

askeleesta voisi tulla hyödyllinen väline, joka auttaisi opettajia kehittämään korkeaa 

sosiaalista kompetenssia, kykyä tuntea sympatiaa kaikkien uskontojen ja taustojen 

edustajia kohtaan ja kykyä aidosti innostaa tällaisiin kulttuurisiin näkemyksiin. Tämä 

ei tarkoita pelkästään suvaitsevaisuuden kehittämistä ja perinteisen hyvän 

naapuruuden ylläpitämistä, vaan myös monimuotoisuuden, yhteiselon ja 

moniarvoisuuden tunnustamista olemassa olevina yhteiskunnallisina hyveinä. 

 

EU:n Erasmus+-ohjelman ansiosta monet opettajat ja opiskelijat ovat voineet 

matkustaa ja tutustua eri kulttuureihin ja uskontoihin eri puolilla Eurooppaa, ja sen 

ansiosta kulttuurienväliset näkökulmat ovat tulleet hyvin edustetuiksi ja harjoitetuiksi 

koulutusalalla. Lisäksi Bulgarian luokkahuoneista on tullut yhä monimuotoisempia 

viime vuosikymmenen aikana, minkä vuoksi kaikki tutkimukseemme osallistuneet ovat 

innokkaita osallistumaan IRENE-hankkeeseen oppiakseen lisää muiden 

kulttuuritaustoista ja kehittääkseen kulttuurienvälisiä viestintätaitojaan. Jos henkilöllä 

on aiemmin ollut näitä kokemuksia, tällainen avoimuus mahdollistaa luonnollisen tai 



pakotetun akkulturaation lisäksi vahvemman kansalaisidentiteetin vahvistamisen ja 

kontekstualisoitumisen, myös vahvemman uskonnollisen identiteetin. Joillakin 

opettajilla onkin vaikeuksia kehittää suvaitsevaisia asenteita ja kulttuuritietoisuutta 

maailmankatsomusten, elämäntapojen, ilmaisujen ja käytäntöjen moninaisuutta 

kohtaan, mikä johtuu osittain siitä, että heillä ei ole riittävää koulutusta erityisesti 

kansainvälisellä tasolla. Hyvin usein sen jälkeen, kun he ovat tutustuneet 

kansainväliseen ihmisoikeuskirjallisuuteen, heillä on vaikeuksia sen ymmärtämisessä, 

koska he tarvitsevat esimerkkejä, joiden avulla he voivat verrata ymmärrystään 

tiettyihin henkilökohtaiseen kokemukseen perustuviin erityistapauksiin ja testata 

tietojaan käytännössä.  Siksi suvaitsevaisuutta ja kulttuuritietoisuutta voidaan kehittää 

myös kannustamalla opettajia osallistumaan erilaisiin liikkuviin koulutus- tai 

hankealoitteisiin ulkomailla, jolloin he voivat olla vuorovaikutuksessa erilaisista 

kulttuuri- ja uskontotaustoista tulevien ihmisten kanssa, tai osallistumalla 

kansainvälisiin monimuotoisuus- ja vuoropuhelukasvatusohjelmiin.  

 

IRENE-hankkeen vertailevan tutkimuksen tuloksena päädyimme siihen, että 

opettajien kiinnostus elinikäistä oppimista kohtaan on erittäin suurta. Useimmat 

vastaajistamme ovat innokkaita osallistumaan mihin tahansa vapaaseen ja liikkuvaan 

seminaariin, jopa pidemmäksi ajaksi, ja osallistumaan vaativampiin koulutuksiin. 

Kaikki haastateltavat kannattivat ajatusta liittyä jäseneksi virtuaaliseen tilaan , jossa he 

voivat jakaa tietojaa, hyviä opetuskäytäntöjä, opetusmateriaaleja jne. keskenään.  

 

Projektiryhmämme on lähempänä vielä kohteliasta ja optimistista johtopäätöstä, että 

osa bulgarialaisista uskonnonopettajista ei todennäköisesti ole tietoinen kulttuurisista 

ja kasvatuksellisista vaatimuksistaan erityisesti ihmisoikeuksien ja sosiaalisen 

osaamisen aloilla. Teologit tarvitsevat ennen kaikkea rohkaisua, jotta he saavuttaisivat 

täyden potentiaalinsa, ja tietoisuuden lisäämistä siitä, että on tärkeää jatkaa taitojensa 

kehittämistä. Ja yksi strategia tämän kriittisen paikallisen tavoitteen saavuttamiseksi 

on varmistaa, että heillä on tasavertaiset työoikeudet, jotta he voisivat saada todellisen 

harjoittelualan, jossa he voivat oppia ja vaihtaa asiantuntemusta, joka on verrattavissa 

samojen sosiaalisten realiteettien kansainväliseen tilaan. 

 

Tulokset ja näkökulmat 

 

Uskonnonopetuksen innovaatiot ovat merkittävä haaste kaikissa maissa, alueilla, 

kirkoissa ja seurakunnissa, joissa opettajat kieltäytyvät oppimasta, mukauttamasta ja 

toteuttamasta nykyisten sosiaalis-kulttuuristen vaatimusten mukaisia pedagogisia ja 

andragogisia lähestymistapoja. Uskonnolliseen moniarvoisuuteen liittyvä kasvatus ei 

ole helppo tehtävä aikuisille, joiden tehtävänä on opettaa lapsille, nuorille, muille 

aikuisille ja jopa vanhuksille ihmisoikeuksia. Heidän on ensin tiedostettava omat 

oikeutensa ja vapautensa ja sitten todella nautittava niistä, kunnes he tuntevat 

kykenevänsä opettamaan oppilailleen yleismaailmallisia inhimillisiä arvoja. 

Innovaatioissa tarvitaan ennakoivia opettajia, jotka ovat halukkaita ottamaan mukaan 

optimaalisesti toimivia opetusteknologian malleja myös uskonnon alalla, joista voisi 

olla hyötyä paikallisyhteisöille. Tämä tarkoittaisi aluksi sitä, että tutkijat otettaisiin 

mukaan pohtimaan merkittäviä paikallisia käytäntöjä ja keräämään riittävästi tietoa 

systemaattisten monitieteisten didaktisten ja metodologisten tulosten tuottamiseksi, 

niiden testaamiseksi takaisin innovatiivisiksi käytännöiksi kokonaisvaltaisesti ja 



lopuksi koulutusjärjestelmien esittämiseksi pedagogeille ja andragogeille, jotka ovat 

todella halukkaita toteuttamaan niitä.  

 

Tällaisten opettajien koulutustekniikoiden ja todellisten mallien ja käytänteiden 

kehittämisen jälkeen hahmottelimme tässä asiakirjassa vastaajiemme erityiset 

koulutustavoitteet, jotka hankkeen loppuun mennessä johtavat laadukkaiden 

opetusmateriaalien laatimiseen ja hyvien käytänteiden keräämiseen, joiden 

tarkoituksena on edistää monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden opetuksen paikallista 

parantamista suoraan ja laaja-alaisesti Bulgarian kristillisessä ortodoksisessa 

kontekstissa.  
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Kristilliset koulut Virossa 

Triin Käpp, PhD 

 

Tämä artikkeli koostuu kolmesta osasta: ensinnäkin virolaisen yhteiskunnan 

kuvauksesta arvoparadigman näkökulmasta, toiseksi katsauksesta kristillisiin 

kouluihin ja niiden rooliin Virossa ja kolmanneksi selityksestä hengellisen kasvatuksen 

käsitteestä, jota käytetään virolaisessa kontekstissa synonyyminä "kristilliselle 

arvokasvatukselle". Artikkeli perustuu väitöskirjaani "Kristillinen arvokasvatus 

kristillisissä kouluissa ja kristillisten koulujen rooli Viron yhteiskunnassa 21. 

vuosisadallast ".   

Viron yhteiskunta ja arvot 

Viron valtiosta voidaan sanoa, että se on demokraattinen yhteiskunta, jota voidaan 

luonnehtia useiden arvo-ominaisuuksien avulla. World Values Survey -tutkimuksessa 

Viro sijoittuu maallis-rationaalisten maiden joukkoon1 , kun taas paikallinen tutkimus 

"Self. World. Media" vahvistaa, että virolaiset pitävät fyysistä hyvinvointia ja turvallista 

ympäristöä ensisijaisina2 . Molemmat tutkimukset johtavat johtopäätökseen, että 

vaikka itseilmaisun merkitys tärkeänä arvona on hitaasti lisääntymässä virolaisessa 

yhteiskunnassa, asteikko painottuu edelleen voimakkaasti selviytymisarvoihin.  

Demokratia ei kuitenkaan ole sellainen asia, jota voidaan määritellä yksiselitteisesti. 

Saadakseni paremman käsityksen Viron valtion suhtautumisesta demokratiaan tutkin 

perustuslakia, joka on valtiollisen aseman perustava asiakirja, mutta myös 

kompromissi erilaisten ja toisinaan ristiriitaisten arvojen välillä. Esimerkiksi Hent Kalmo 

on havainnut esityksessään "Values in the Constitution of the Republic of Estonia"3 , 

että perustuslakia on vaikea pelkistää yksittäisiin arvoihin. Jos ylipäätään, se onnistuu 

vain johdanto-osassa, jossa todetaan, että Viron valtio perustuu vapauteen, 

 

1 World Values Survey "Findings and insights", http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp  

Luettu 14. toukokuuta 2019. 

2 Peeter Vihalemm ja Anu Masso, „‘Mina. Maailm. Meedia’ metoodikast“, Eesti ühiskond kiirenevas 
ajas. Uuringu „Mina. Maailm. Meedia.“ 2002–2014 tulemused. (Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 

2017), 96–97. 

3 28. marraskuuta 2014 Tarton yliopiston Etiikan keskuksen ja oikeuskanslerinviraston yhteisessä 
konferenssissa "Rahva tahe - seadustega kujundatav tai väljendatav?". Esitys on katsottavissa 

osoitteessa https://www.uttv.ee/naita?id=21168.  



 

 

oikeudenmukaisuuteen ja oikeusvaltion periaatteisiin, mutta laajemmassa 

tarkastelussa käy ilmi, että perustuslaki on useita erilaisia arvoja edistävä asiakirja ja 

usein myös kompromissi, jolla voidaan puolustaa useita keskenään ristiriitaisia arvoja. 

Esimerkkinä Kalmo käyttää keskusteluja rekisteröidystä parisuhdelaista, joka näyttäisi 

suojelevan näennäisesti ristiriitaisia arvoja eli niin sanottua "perinteistä" perhettä ja 

jokaisen perhe-elämän loukkaamattomuutta sen muodosta riippumatta (viitaten 

perustuslain 26 ja 27 §:ään)4 . 

Se on selkeä osoitus demokratiaan kuuluvasta arvoparadoksista, toisin sanoen 

aidosta mahdollisuudesta tukea monenlaisia arvoja. Tämä näkyy myös koulutuksen 

alalla. Koulut ja yhteiskunta ovat hyvin tiiviisti yhteydessä toisiinsa, ja yhteiskunnan 

arvojen ymmärtämisen perusteella voidaan muodostaa oletuksia kouluissa 

edistettävistä arvoista, tai se voi antaa yksittäisille kouluille perusteet valita arvot, jotka 

helpottavat liikkumista haluttuun suuntaan. Koska kysymykseen siitä, onko kouluilla 

suurempi vaikutus yhteiskuntaan vai onko yhteiskunta todennäköisemmin sen 

vaikutuspiirissä, ei voida koskaan vastata täysin, se on parasta nähdä jatkuvana 

vuorovaikutusprosessina. 

Demokratian ymmärtämiseksi erityisesti 21. vuosisadalla haluaisin korostaa kahta 

muuta tärkeää näkökohtaa: 1) enemmistöjen ja vähemmistöjen välisiä valtasuhteita ja 

2) a-kulttuuria.  

Kysymystä enemmistöistä ja vähemmistöistä voidaan tarkastella ryhmien tai yksilöiden 

tasolla, ja molemmilla on yhteyksiä koulun kontekstiin. Koulutuksessa keskustellaan 

usein tasa-arvoisen sisällön tarjoamisesta tilanteessa, jossa oppilailla on erilaisia 

yksilöllisiä tarpeita, mikä johtaa aina kysymykseen oikeudenmukaisesta 

lähestymistavasta, joka vastaa jokaisen oppilaan kehitystarpeita. Viron kouluverkko 

perustuu periaatteeseen, jonka mukaan kaikille maan asukkaille on tarjottava 

yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen. Useimpia kouluja hallinnoivat paikalliset 

kunnat, mutta on myös joitakin valtion kouluja (valtion lukiot), jotka kuuluvat 

opetusministeriön hallinnonalaan. Yksityiset koulut voivat täydentää opetusta tietyillä 

ideologisilla tai pedagogisilla näkökohdilla (esim. kristillinen maailmankatsomus, 

Waldorf-opetus) ja tarjota oppiaineita, joita ei voida opettaa julkisessa koulussa (esim. 

 

4 Hent Kalmo, „Väärtustest Eesti Vabariigi põhiseaduses“ (joint conference “Rahva tahe – seadustega 
kujundatav või väljendatav?” of  the University of  Tartu Centre for Ethics and the Off ice of  the 

Chancellor of  Justice, Tallinn, 28 November 2014), https://www.eetika.ee/et/28-november-2014 .  



 

 

tunnustuksellinen uskonnonopetus)5 . Näin ollen yksityisen koulun muoto on ainoa 

tapa perustaa Viroon kristillinen/uskonnollinen koulu. Lukuvuonna 2021-22 Virossa oli 

58 eri suuntausta edustavaa yksityiskoulua, joiden osuus kaikista virolaisista kouluista 

(517 yleissivistävää koulua) oli 11 %6 . 

Kristillisten koulujen osalta on tärkeää huomata, että vuoden 2011 väestö- ja 

asuntolaskennan mukaan kristittyjä on 28 prosenttia väestöstä7 ja 19 prosenttia 

ihmisistä kuvailisi itseään uskonnollisiksi "Elämä, uskonto ja uskonnollinen elämä 

2020" -tutkimuksen mukaan8 . Tilastollisesti katsottuna he ovat selvästi vähemmistö. 

Jo Cairnsilt keksi termin "a-kulttuuri" viitaten 21. vuosisadan monikulttuurisiin 

demokraattisiin yhteiskuntiin, joissa erilaiset kulttuurit elävät rinnakkain, mutta joissa ei 

ole yhtä ainoaa valtiota hallitsevaa kulttuuria - ei voida sanoa, että kaikki ihmisryhmät 

jakavat täsmälleen samat arvot ja tukeutuvat samankaltaisiin perusperiaatteisiin. Ei ole 

olemassa "yhteistä tietoisuutta"9 . Sanjay Seth menee askeleen pidemmälle ja pohtii, 

olisiko järkevämpää kuvata liberaalia yhteiskuntaa kokoelmana yksilöitä, jotka 

valitsevat oman kulttuurinsa kyseisessä yhteiskunnassa, mutta huomauttaa, että 

tällainen ratkaisu jättäisi huomiotta kulttuurin roolin yksilön muodostamisessa ja on 

siksi todennäköisesti epätarkka10 .  

Tilanteen monimutkaisuuden on tiivistänyt Andrew Wright, joka kirjoittaa, että "kun 

edessämme on valintojen ja vaihtoehtojen moninaisuus, on yhä vaikeampaa saada 

tolkkua monimuotoisesta ja monimutkaisesta maailmasta. Tämä on johtanut ehkä 

väistämättä siihen, että yhteinen korkeakulttuuri on romahtanut ja pirstoutunut 

moninaisiksi populaarikulttuureiksi"11 . Menemättä arvioimaan korkeakulttuuria ja 

 

5 Peruskoulujen valtakunnallisen opetussuunnitelman  1 §:n 7 ja 8 momentti; yksityiskoululain 11 §:n 5 
momentti. 

6 Opetus- ja tutkimusministeriön tilastosivusto, www.haridussilm.ee, vierailtu 21. lokakuuta 2020. 

7 Tilastokeskus "Rahva ja eluruumide loendus 2011", https://www.stat.ee/rel2011. Viitattu 20. 
syyskuuta 2017. 

8 http://www.ekn.ee/doc/uudised/EUU2020_esmased_tulemused.pdf   

9 Cairns, Jo; Faith Schools and Society; Continuud International Publishing Group; New York, USA, 
2009, 34. 

10 Sanjay Seth, „Liberalism and the Politics of  (Multi)Culture: Or, Plurality Is Not Dif ference“, 
Postcolonial Studies 4, nr 1 (aprill 2001), 70–71, https://doi.org/10.1080/13688790120046889. 

11 Andrew Wright, Religion, education, and post-modernity (London ; New York: RoutledgeFalmer, 

2004), 3. 



 

 

populaarikulttuuria, on tärkeää huomata, että yhtenäisen kulttuurisen vakaumuksen 

puuttuminen johtaa yhteiskunnan pirstaloitumiseen.  

Molemmat kysymykset ovat tärkeitä kristillisen kasvatuksen kannalta, sillä kristityt ja 

kristilliset koulut ovat vähemmistö Virossa, ja a-kulttuurisessa yhteiskunnassa on 

erityisen tärkeää kysyä, kuka on vastuussa tietyn eturyhmän arvojen määrittämisestä. 

Koska kouluopetuksen sisältö luo pohjan koko yhteiskunnalle ja koska koulun ja 

yhteiskunnan arvosfäärit eivät voi olla olemukseltaan liian erilaiset, on tärkeää 

tarkastella koulujen tässä suhteessa tekemiä päätöksiä ja niiden mahdollisuuksia.  

Jos hyväksymme väitteen, jonka mukaan yksi tämän hetken suurimmista 

koulutuskriiseistä liittyy siihen, että koulu ei ole enää sidoksissa tiettyyn yhteisöön ja 

sen arvomaailmaan12 , voimme päätellä, että a-kulttuuri on samanaikaisesti ongelma 

ja mahdollisuus. Se on ongelma, koska arvomaailmamme voivat olla hyvin erilaisia, ja 

meidän on opittava elämään rinnakkain sellaisten ihmisten kanssa, joilla on erilaiset 

arvot. Toisaalta a-kulttuuri voi luoda tunteen juurettomuudesta tai pidon puutteesta, 

koska ei ole yhteistä sosiaalista kehystä asioista, joita on arvostettava eniten. 

Enemmistö-vähemmistö-kysymyksen osalta se luo kuitenkin myös mahdollisuuden 

antaa vähemmistöille enemmän vapautta ja antaa heille mahdollisuuden tukeutua 

omaan maailmankatsomukseensa, mitä olisi todellakin kannustettava liberaalissa 

demokratiassa. Kouluverkostoon on vahva yhteys, sillä hyvin yleisesti ottaen 

koulujärjestelmä on yleensä enemmistön muovaama, ja mahdollisuus suurempaan 

eriyttämiseen (vähemmistöjen huomioimiseen) on tällä hetkellä yksityisen koulutuksen 

tarjoama mahdollisuus. Kristillisen kasvatuksen yhteydessä kristinuskon 

maailmankatsomuksena voidaan katsoa tarjoavan eräänlaisen tukipisteen ja 

tarkemman arvomaailman, vaikka asiat eivät ole mustavalkoisia kristinuskonkaan 

sisällä, kuten aiemmin totesin.  

Tutkimus "Elämä, uskonto ja uskonnollinen elämä 2015" antaa tärkeän kuvan 

kristillisistä kouluista ja uskonnonopetuksesta yleensä Viron yhteiskunnassa. On 

myönnettävä, että kristilliset koulut ovat vielä melko uusi ilmiö, ja ni iden on 

 

12 Hargreaves, Changing teachers, changing times, 58. "Juutalais-kristillisen perinteen rappeutuminen 
on koulunkäynnin ja opetuksen ensisijainen tarkoitus uskonnollisen, kulttuurisen ja etnisen 

monimuotoisuuden lisääntyessä, mikä herättää kysymyksiä koulutuksen moraalisista tavoitteista. 
Yksi postmodernin aikakauden suurimmista koulutuksellisista kriiseistä on yhteisen koulun 
romahtaminen: koulun, joka on sidoksissa yhteisöön ja jolla on selkeä käsitys niistä sosiaalisista ja 

moraalisista arvoista, joita sen tulisi välittää."  



 

 

vakiinnutettava asemansa osana koulutusmaisemaa. Toivon, että myöhemmät 

tutkimukset lisäävät vertailuaineistoa, jotta voidaan nähdä, onko tietoisuus lisääntynyt 

vuosien varrella. Aivopesun pelko on edelleen läsnä yhteiskunnassa, ja kummallista 

kyllä, kristilliset koulut nähdään myös instituutioina, jotka asettavat tiukempaa kuria. 

Yleinen havainto on kuitenkin tiedon puute, joka näkyy sekä vastauksissa, joissa 

vastaajat myöntävät suoraan tietämättömyytensä, että puolimyyttisissä mielipiteissä 

aivopesusta ja muusta vastaavasta. Tämä puolestaan vastaa Viron sijoittumista 

maallistuneeseen kulmaan, joka käy ilmi World Values Survey -tutkimuksesta. Olisi 

erittäin tärkeää toistaa kysely sen jälkeen, kun huomattava määrä luokkia on saanut 

opintonsa päätökseen (monissa kouluissa ensimmäinen oppilas suorittaa 

opetussuunnitelman vuonna 2022), mikä tarkoittaisi, että suurempi osa yhteiskunnasta 

olisi saanut jonkinlaista kokemusta kristillisistä kouluista. Lisäksi uusintatutkimus 

osoittaisi, onko Virossa siirrytty maailman arvoasteikolla selviytymisestä kohti 

itseilmaisua ja missä määrin ja miten tämä on vaikuttanut koulutuksen arvosisältöön. 

Tämä on Viron arvojen yleiskuva, jossa kristilliset koulut ja niiden arvot ovat osa 

kokonaisuutta.  

 

Kristilliset koulut Virossa 

Virossa on yhteensä 12 kristillistä yksityiskoulua, joista suurin osa tarjoaa 

perusopetusta, mutta joista yhä useammat ovat siirtymässä lukioiksi. Lukuvuonna 

2021-2022 näissä kouluissa on yhteensä 2 571 oppilasta, joista 265 lasta käy koulujen 

päiväkodeissa13 . Uskontokunnallinen kristillinen opetus on mahdollista vain 

yksityisissä kouluissa; uskonnonopetusta valinnaisaineena voidaan opettaa 

yleisopetuksessa, mutta sitä on tarjolla vain joissakin kouluissa. Näin ollen vain pieni 

osa virolaisesta yhteiskunnasta voi saada kristillistä opetusta, ja onkin tärkeää kysyä: 

mikä on vähemmistönä olevien kristillisten koulujen rooli, miten kristilliset koulut 

valmistavat lapsia elämään ja selviytymään a-kulttuurisessa tai monikulttuurisessa 

liberaalissa yhteiskunnassa ja liittyykö siihen lapsen identiteetin kehittäminen ja miten 

se liittyy kasvatukseen kansalaisena liberaalissa yhteiskunnassa14 ?  

 

13 http://www.kristlik.edu.ee/kool/ Luettu 04.02.2022.  

14 Baker, Swimming against the tide, 11. 



 

 

Kysymys kristillisten koulujen tarpeellisuudesta liberaalissa demokratiassa synnyttää 

yleensä kaksi toisistaan poikkeavaa mielipidettä: 

- Kristillisiä kouluja ei pitäisi olla olemassa, koska tällainen erottelu ei ole 

liberaalien arvojen mukaista.  

- Kristilliset koulut ovat välttämättömiä, sillä ne ovat ainoa tapa varmistaa, että 

erilaisen maailmankatsomuksen omaavilla ihmisillä on mahdollisuus kouluttaa 

lapsensa sen mukaisesti. 

Tämä mielipide-ero johtuu suurelta osin siitä, että liberaalit arvot tulkitaan eri tavoin. 

Kuten olemme aiemmin nähneet, liberalismin yksiselitteinen määrittely on vaikeaa. 

Kuvaan liberaalia demokratiaa ensisijaisesti hallintotavaksi, joka perustuu ilmeisesti 

arvoihin, mutta joka ei samalla vaadi perustavaa laatua olevaa filosofista ratkaisua, 

vaan pyrkii pikemminkin johtamaan a-kulttuuriseen ratkaisuun. Lisäksi, koska 

perustuslakimme julistaa, että meillä on uskonnon- ja ajatuksenvapaus 

valtiossamme15 , emme voi odottaa, että kaikilla täällä on yksi ainoa, yleispätevä 

maailmankatsomus. Sen sijaan liberaalin demokratian pitäisi taata useiden eri 

maailmankatsomuksia edustavien oppilaitosten olemassaolo, ja näin ollen väite, jonka 

mukaan kristilliset koulut eivät ole liberaalien arvojen mukaisia, on ristiriidassa itsensä 

kanssa.  

Ensimmäisen mielipiteen mukaan kysymys on erillisyydestä - pelätään, että 

kristillisissä kouluissa lapset kasvavat "kuplassa", jossa he eivät ole kosketuksissa 

"oikeaan elämään". Tässä yhteydessä "todellisella elämällä" tarkoitetaan maailmaa, 

jossa ihmiset ovat päivittäin tekemisissä eri kulttuurien kanssa ja elävät niiden rinnalla. 

Jos kaikki kristittyjen perheiden lapset viedään opiskelemaan kristillisiin kouluihin, se 

tarkoittaa, että a) heillä ei ole mahdollisuutta opiskella ja elää yhdessä sellaisten lasten 

kanssa, joilla on erilainen maailmankatsomus, ja b) muilla ei ole mahdollisuutta oppia 

kristillisestä maailmankatsomuksesta. Lisäksi olen keskusteluissa törmännyt pelkoon, 

että kristillinen koulu kasvattaa monokulttuurisia lapsia, jotka ovat aikuisena 

haavoittuvassa asemassa ja voivat mahdollisesti vaikuttaa yhteiskuntaan tuhoavasti. 

Toisen mielipiteen kannattajien pääargumentti perustuu ihmisoikeuksiin perustuvaan 

tietoisuuden, uskonnon ja ajatuksen vapauteen 16 , ja kuten edellä todettiin, 

 

15 Viron tasavallan perustuslain 40 §. 

16 Viron tasavallan perustuslain 40 §. 



 

 

vanhemmilla on etuoikeus tehdä päätöksiä lastensa koulutuksesta17 . Jos vanhempi 

haluaa, että hänen lapsensa kasvatetaan arvomaailmassa, joka on samanlainen sekä 

kotona että koulussa, vanhemmilla on oltava todellinen valinnanvapaus ja pääsy 

kouluihin, jotka määrittelevät itsensä maailmankatsomuksen kautta. Tällä hetkellä 

tämä varmistetaan Virossa ensisijaisesti yksityiskoulujen kautta18 .  

Asiaa koskevassa tutkimuksessani tarkastelin asiaa tarkemmin neljästä näkökulmasta 

ja yritin koota laajemman kuvan. Kysyin: "Mikä on kristillisten koulujen rooli 21. 

vuosisadan Virossast  

o Koulujen johtajien mukaan; 

o "Elämä, uskonto ja uskonnollinen elämä 2015" -tutkimuksen tulosten 

perusteella; 

o Suhteessa Virossa arvostettuihin arvoihin; 

o Verrattuna muihin maihin?" 

Kristillisten koulujen johtajien mukaan kristilliset koulut ovat yhteiskunnassamme 

tärkeitä, koska ne tarjoavat kristityille perheille mahdollisuuden sovittaa yhteen kodin 

ja koulun arvot, joissa lapsi viettää suurimman osan päivästä, ja täyttää aukko 

tilanteessa, jossa vanhemmat haluaisivat lapsensa saavan uskonnollista opetusta, 

mutta eivät pysty kokemuksen puutteen vuoksi tarjoamaan sitä itse. Molemmissa 

tapauksissa on tärkeää hankkia asianmukainen sanasto sekä rohkeus ja vapaus 

käyttää tätä sanastoa. Kohderyhmä ei kuitenkaan rajoitu vain kristittyjen perheiden 

lapsiin, vaan arvojen yhdenmukaistaminen nähdään usein laajemmasta 

näkökulmasta. Taustalla on sosiaalinen kuilu, aika, jolloin kristillisistä arvoista ei 

puhuttu, mikä on aiheuttanut puutteita uskontoa koskevissa perustiedoissa. 

"Elämä, uskonto ja uskonnollinen elämä 2015" -tutkimuksen tulokset osoittavat 

varovaista suhtautumista kristillisiin kouluihin. Hieman alle puolet vastaajista suhtautui 

kristillisiin kouluihin myönteisesti tai melko myönteisesti, ja lähes puolet heistä oli 

 

17 Viron tasavallan perustuslain 37 §. 

18 Esimerkiksi Viron kristillisten yksityiskoulujen liiton periaatteet, http://www.kristlik.edu.ee/new/mtu/. 
Luettu 4. lokakuuta 2017. Tässä yhteydessä on myös tärkeää erottaa toisistaan 

maailmankatsomukselliset koulut ja koulujen muotoilemat arvot. Virolaisilta kouluilta edellytetään 
kehityssuunnitelmaa, jossa määritellään koulun arvot; näin ollen kaikki koulut ovat laatineet 
arvojaan koskevan julkilausuman, mutta yksityiset koulut määrittelevät itsensä yleensä suoremmin 

maailmankatsomuksellisiksi kouluiksi. 



 

 

kristittyjä. Joka viides vastaaja olisi ollut valmis lähettämään lapsensa kristilliseen 

kouluun, ja näistä vastaajista 2/3 oli kristittyjä.  

Hengellistä kasvatusta, Jumalan tuntemusta, kristinuskoa, Raamattua ja uskonnollisia 

tapoja koskeva tieto sekä moraalisiin ja eettisiin aiheisiin paneutuminen todettiin 

kristillisten koulujen tärkeimmiksi vahvuuksiksi. Sitä vastoin ne, jotka halusivat välttää 

kristillisiä kouluja, eivät halunneet, että heidän lapsilleen tuputetaan uskonnollisia 

aiheita, eivät eläneet kristillisessä perheessä tai eivät yksinkertaisesti pitäneet sitä 

tarpeellisena ja tiesivät kouluista vain vähän.  

Miten tämä sopii yhteen Viron yleisen arvonnousun kanssa? Ensimmäisen vastauksen 

antaa edellä mainittu tutkimus "Elämä, uskonto ja uskonnollinen elämä 2015" (EUU 

2015), jossa vastaajat suhtautuivat epäröiden kristillisten koulujen tarpeellisuuteen. 

Hieman alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ne ovat tarpeellisia, mikä on järkevää, 

jos otamme huomioon sijaintimme Inglehart-Welzelin maailmanarvokartalla. Selkeä 

sijoittumisemme maallisen rationalismin ja selviytymisen sektorille osoittaa, että 

uskonnolliset valinnat eivät ole ensisijaisia yhteiskunnassamme, sillä vain 18,8 

prosenttia vastaajista sanoi, että uskonnollisuus on tärkeä piirre, jota lapsissa tulisi 

kasvattaa. Tämä tausta auttaa ymmärtämään lievää skeptisyyttä kristillisiä kouluja 

kohtaan tai tietämättömyyttä niiden merkityksestä, joka näkyy EUU 2015 -tutkimuksen 

tuloksissa. Joskus kristillisiin kouluihin suhtaudutaan kirkkokristillisyyden linssin läpi - 

suhtautuminen niihin on myönteistä, mutta ihmiset valitsevat silti omille lapsilleen 

mieluummin toisenlaisen oppilaitoksen.  

A-kulttuurisessa tai monikulttuurisessa yhteiskunnassa koulutuksessa on kaksi 

vaihtoehtoa: joko luoda eriytettyjä kouluja kaikille kulttuuriryhmille tai pyrkiä tukemaan 

kulttuurien sekoittumista. Ensimmäisessä vaihtoehdossa korostetaan arvojen 

yhdenmukaistamista kotona ja koulussa, kun taas jälkimmäisessä korostetaan 

kokemusta monikulttuurisessa yhteiskunnassa toimimisesta. Tämä kysymys ei ole 

tällä hetkellä erityisen korkealla Viron julkisella asialistalla, mutta muiden maiden 

kokemusten perusteella mahdolliset ongelmat voivat liittyä sekä kristillisten koulujen 

erotteluun (kristityt kokoontuvat yhteen eivätkä kohtaa muiden maailmankatsomusten 

edustajia) että kristittyjen puuttumiseen kunnallisista kouluista (ei-kristityt lapset eivät 

tapaa kristittyjä ikätovereitaan). Tämä ongelma olisi tunnustettava, mutta kun otetaan 

huomioon kristillisten koulujen marginaalinen asema tällä hetkellä, sitä ei tarvitse 

korostaa liikaa. On myös tärkeää ottaa huomioon, että kristittyjen perheiden lasten 



 

 

lisäksi kristillisiin kouluihin kuuluu oppilaita monista eri perhetaustoista. Toinen 

näkökohta tässä kysymyksessä on lapsen identiteetin kehittyminen yhtenäisen 

minäkuvan muodossa, mikä on helpompaa, kun lapsi saa vankat juuret, joita tukee 

kodin ja koulun arvojen yhteensovittaminen. A-kulttuurisessa yhteiskunnassa tämä 

lähestymistapa tukee lasten konkreettisempaa "juurtumista". Johan de Jongin ja Ger 

Snikin19 kehittämällä uskonnollisten koulujen heikon ja vahvan aseman asteikolla 

virolaiset kristilliset koulut voidaan luokitella kohtalaisiksi uskonnollisiksi kouluiksi. 

Koulut perustuvat tiettyyn uskonnolliseen perinteeseen, mutta tarjoavat myös 

laajempaa tietoa muista uskonnoista ja erilaisista uskonnollisista lähestymistavoista, 

mikä tukee oppilaiden tulevaa selviytymistä monikulttuurisessa ympäristössä.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että kristillisillä kouluilla on monitahoinen rooli Virossa, 

ja eri sidosryhmillä voi olla tässä suhteessa erilaisia näkemyksiä. Yleisesti ottaen 

niiden olemassaolo lisää vanhempien mahdollisuuksia valita lastensa koulutuspolku. 

Monille perheille kristilliset koulut täyttävät sosiaalisen aukon, sillä yksin he eivät 

pystyisi tarjoamaan lapsilleen uskonnollista opetusta. Koska kristilliset koulut ovat 

voimassa olevan yksityiskoululain mukaan täysivaltainen ja tasavertainen osa Viron 

kouluverkostoa, ne voivat toimia myös eräänlaisena laboratoriona, jossa testataan 

erilaisia lähestymistapoja koulutuksen tarjoamiseen. Vuoden 2015 EUU-tutkimuksen 

mukaan kristillisten koulujen tärkeimpänä vahvuutena pidettiin uskontoa koskevan 

tiedon tarjoamista, mutta valitettavasti tätä kysymystä ei enää sisällytetty uuteen 

tutkimukseen, eikä vastaavaa tietoa ole vuodelta 2020. Voidaan väittää, hieman 

ristiriitaisesti, että kristilliset koulut voivat Virossa olla usein monikulttuurisempia kuin 

muissa maissa, koska niissä korostetaan arvokasvatukseen ja identiteettiin liittyviä 

kysymyksiä ja annetaan lapsille turvallisessa ympäristössä uskonnollista sanastoa, 

jota he voivat käyttää ilmaistakseen ja jakaakseen uskonnollisia näkemyksiään 

ikätovereidensa kanssa, kun taas kunnallisissa kouluissa tällaista mahdollisuutta ei 

yleensä ole. Yhteiskunnassa, jota voidaan kuvata avainsanoilla "liberaali demokratia" 

ja "a-kulttuuri", kristillinen kasvatus on yksi mahdollinen lähestymistapa muiden 

joukossa.  

 

 

19 Jong, Johan De, ja Ger Snik. „Why Should States Fund Denominational Schools ?“  Journal of 

Philosophy of Education 36, nro 4 (2002): 573-87. 



 

 

Hengellinen kasvatus 

Kristillisissä kouluissa käytetään joskus termiä "hengellinen kasvatus" 

"arvokasvatuksen" sijasta tai rinnalla. Tätä termiä ei käytetä ainoastaan suppeassa 

kristillisessä (koulu-)kontekstissa, vaan se on saanut laajemman käytön20 . Tätä 

ilmaisua ei löydy Viron sanastosta, mikä näyttää osoittavan, että se on suhteellisen 

uusi termi. Samaan aikaan ajatukset oman hengen kasvattamisesta ja hoitamisesta 

ovat olleet läsnä jo pitkään, muun muassa yhdessä virolaisessa ydintekstissä, Oskar 

Lutsin romaanissa "Kevät". 

Kristilliset koulut käyttävät termiä "hengellinen kasvatus" tärkeänä arvokasvatukseen 

liittyvänä käsitteenä, usein kristillisen arvokasvatuksen synonyyminä. Vaikka 

uskonnollisella kasvatuksella on tärkeä rooli hengellisessä kasvatuksessa, se ei rajoitu 

yksinomaan tähän alaan. Esimerkiksi Tarton Pyhän Pietarin luterilaisen koulun 

kehittämissuunnitelmassa todetaan seuraavaa:  

"Kristillinen arvokasvatus tai hengellinen kasvatus: Pietarin koulu tarjoaa hengellistä 

kasvatusta, joka:  

− perustuu kristilliseen etiikkaan ja inhimillisiin arvoihin, ja se luo perustan 

sellaisten sosiaalisesti vastuullisten yksilöiden kehittymiselle, jotka 

kunnioittavat kansalaisyhteiskunnan periaatteita;  

− esittelee kristillistä kulttuuria, luterilaista perinnettä, Viron kulttuuriperintöä ja 

historiallisen Pyhän Pietarin koulun historiaa."21 

Kaarlin koulun kehittämissuunnitelmassa täsmennetään: 

"Pyrimme henkiseen kasvuun - sisäisen henkisen koulutuksen 

toteuttamiseen."22 

Siksi ehdotan kristillisten koulujen näkökulmasta seuraavaa hengellisen kasvatuksen 

määritelmää: Hengellinen kasvatus tarkoittaa kaikkea sitä, mikä täydentää koulussa 

annettavaa tietoa, mukaan luettuna sitoutuminen oppilaiden uskomuksiin ja arvoihin 

 
20 Esimerkiksi Petrone Printin verkkosivuilla https://petroneprint.ee/lasteraamatud/sari-mis-opetab-

ajalugu-ja-annab-hingeharidust/ ja Virumaa Teatterissa 
https://virumaateataja.postimees.ee/2266931/kultuur-rektor-tostab-kilbile-hingehariduse.  

21 Tartu Luterliku Peetri Kooli kehitysukava 2016-2019 http://www.luterlik.edu.ee/wp-
content/uploads/2016/03/TLPK-arengukava_2016-2019-1.pdf .  

22 Kaarli kooli kehitysukava 2016-2019, https://www.kaarlikool.ee/wp-

content/uploads/2017/10/KAARLI-KOOLI-ARENGUKAVA-2016-2019.pdf .  



 

 

sekä vastaaminen heidän kysymyksiinsä ihmisenä olemisesta ja toimimisesta tässä 

Jumalan luomassa maailmassa.  

Englanninkielinen termi "spiritual education" vastaa lähinnä virolaista termiä 

"hingeharidus". On kuitenkin tärkeää huomata, että hengellisyyden käsite voidaan 

ymmärtää eri kulttuureissa eri tavoin, ja siihen on suhtauduttava varauksellisesti. 

Esimerkiksi kanadalainen tutkija Joyce E. Bellous kirjoittaa osallistavasta hen gellisestä 

kasvatuksesta asiana, joka auttaa meitä luomaan yhteyksiä toisiimme ja maailmaan. 

Hänen mukaansa hengellisen kasvatuksen tarkoituksena on varustaa ihmiset 

hengellisen itseilmaisun välineillä sanojen, tunteiden, symbolien ja toiminnan kautta.23 

Toinen kysymys liittyy siihen, liittyykö hengellinen kasvatus välttämättä johonkin 

uskontokuntaan vai voiko se olla "uskonnollisesti neutraalia". Tästä aiheesta käytiin 

1990-luvulla tärkeä keskustelu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa hengellinen 

kasvatus on määritelty tärkeäksi koulutuksen tavoitteeksi24 . Tässä yhteydessä 

haluaisin havainnollistaa hengelliseen kasvatukseen liittyviä erilaisia lähestymistapoja 

tekemällä yhteenvedon joidenkin kirjoittajien, nimittäin Nigel Blaken, David Carrin ja 

Jeff Lewisin, kehittämistä ajatuskulkuista. 

David Carr on ensisijaisesti kiinnostunut sanan "hengellinen" merkityksestä, johon ei 

ole mahdollista löytää selkeää ratkaisua, koska se on todellakin hyvin monimutkainen 

käsite. Hän korostaa erityisesti sen yhteyttä transsendenttiin ja väittää, että hen gellinen 

kasvatus olisi rajattava tiettyihin aiheisiin, se ei voi olla jotain universaalia tai 

kokonaisvaltaista.25 Näin ollen Carr sallisi hengellisen kasvatuksen kouluissa, mutta 

vain yhtenä oppiaineena muiden joukossa, ei yleisenä.  

Nigel Blake vetää melko tiukan rajan hengellisen kasvatuksen ja muunlaisen 

kasvatuksen välille ja väittää, että hengellisyys ja kouluopetus eivät voi koskaan kulkea 

käsi kädessä, koska ne perustuvat ristiriitaisiin ajatuksiin ja hengellisyys pitäisi aina 

liittää tiettyihin uskonnollisiin uskomuksiin. Se kuuluu kirkkojen ja luostareiden 

 

23 Joyce E. Bellous, „An Inclusive Spiritual Education“, International Journal of Children’s Spirituality 24, nr 4 

(2. oktoober 2019), 389–400, https://doi.org/10.1080/1364436X.2019.1675603. 

24 Elise Nemliher, „Spirituaalsuse arengu toetamine koolis – Eesti ja  Inglismaa õppekavade sisuanalüüs ja 

võrdlus“ (Magistritöö, Tartu, Tartu Ülikool, 2017), 11–13. 

25 David Carr, „Towards a Distinctive Conception of Spiritual Education“, Oxford Review of Education 21(1) 

(1995), 83–98. 



 

 

opetukseen ja perinteisiin, jotka eivät sovi julkisten koulujen yhteyteen.26 Toisaalta 

näitä kahta kantaa voidaan pitää samankaltaisina: hengellinen kasvatus on pidettävä 

erillään; se on verrattavissa pyhän ja profaanin erotteluun. Toisaalta ne eroavat 

toisistaan hyvin paljon sen suhteen, onko hengellisellä kasvatuksella sijaa kouluissa 

vai ei. Samoin Pike väittää, että kaikki kristilliseen kasvatukseen liittyvät ongelmat 

voidaan pelkistää kysymykseen siitä, voidaanko maailma jakaa yksityiseen ja julkiseen 

sfääriin, jolloin uskonto sijoittuu yksinomaan yksityiseen sfääriin.27   

Kolmatta kantaa edustaa Jeff Lewis, jonka väite perustuu hengellisen kasvatuksen 

kokonaisvaltaiseen ulottuvuuteen. Hänen mukaansa hengellisyyttä ei pitäisi ymmärtää 

erillisenä kategoriana vaan pikemminkin ominaisuutena tai ilmiönä. Hän tiivistää 

näkemyksensä ajatukseen, jonka mukaan hengellistä kasvatusta ei pitäisi rajoittaa 

uskonnollisen kasvatuksen, moraalin tai taiteen alaan. Sen sijaan se on jotakin, joka 

kattaa jokaisen oppilaan kokonaisuutena ja tukee hänen akateemista ja sosiaalista 

edistymistään, ja siksi se on olennainen tai jopa väistämätön osa koulutusta.28 

Lewisin ajatus on varsin samankaltainen kuin kristillisten koulujen lähestymistapa, joka 

myös perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen. Carrin ja Blaken väitteiden 

kohdalla on tärkeää nähdä sekä tarve ajatuksen selkeyteen että vaara, että 

sotkeudutaan vain käsitteen yhteen näkökulmaan. Virolaisesta käsitteestä 

"hingeharidus" ei ole vielä käyty niin tarkkaa keskustelua, että se helpottaisi 

kysymysten esittämistä siitä, missä, kenen toimesta ja miten henkeä voidaan tai pitäisi 

kasvattaa tai onko "kasvatus" edes sopivin sana tässä yhteydessä. Mielestäni 

yhteiskunta käsittää sen lähinnä käsitteenä, joka käsittelee ihmistä kokonaisuutena ja 

tarjoaa yhden mahdollisen vastauksen kysymykseen koulutuksen muista tarkoituksista 

kuin teoreettisen tiedon tarjoamisesta. Luvun alussa kirjoitin koulutuksen ja 

kasvatuksen välisestä yhteydestä; vastaavasti hengellinen kasvatus laajentaa 

näkökulmaa koulutukseen täydentämällä tiedon tarjoamista toisella ulottuvuudella - 

sitoutumisella oppilaiden uskomuksiin ja arvoihin. Tämän käsitteen erityinen istuvuus 

virolaiseen kulttuuripiiriin on sinänsä mielenkiintoinen tutkimuskysymys, joka ansaitsisi 

 

26 Nigel Blake, „Against Spiritual Education“, Oxford Review of Education 22(4) (1996), 443–456. 

27 Mark A. Pike, „The Challenge of  Christian Schooling in a Secular Society“, Journal of Research on 

Christian Education 13, nr 2 (september 2004): 149–66, 
https://doi.org/10.1080/10656210409484967. 

28 Jef f  Lewis, „Spiritual Education as the Cultivation of  Qualities of  the Heart and Mind. A Reply to 

Blake and Carr“, Oxford Review of Education 26(2) (2000), 362–383. 



 

 

laajan tutkimuksen ja sopisi hyvin "Elämä, uskonto ja uskonnollinen elämä" -kirjan 

seuraavan kierroksen aiheeksi.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että hengellisen kasvatuksen lähestymistapa on liittynyt 

läheisesti peruskoulujen ja lukioiden tavoitteisiin29 keskittymällä sekä koulutukseen 

että kasvatukseen - molemmat heijastavat kokonaisvaltaista näkemystä oppilaista. 

Mielestäni Virossa on omaksuttu hengellisen kasvatuksen kokonaisvaltainen käsite, 

joka perustuu Paavalin ajatukseen, jonka mukaan ihmisen hengestä, sielusta ja 

ruumiista on huolehdittava yhtä lailla (1. Tess. 5:23).  

Miten hengellinen kasvatus liittyy kristilliseen arvokasvatukseen? Ovatko ne 

synonyymejä vai onko kristillinen arvokasvatus laajempi käsite, jossa hengellinen 

kasvatus on vain yksi mahdollinen menetelmä? 

Kuten edellä totesin, kristillisten koulujen näkökulmasta hengellinen kasvatus 

tarkoittaa jotain, joka täydentää koulussa annettavaa tietoa, mukaan luettuna 

sitoutuminen lasten uskomuksiin ja arvoihin sekä vastaaminen heidän kysymyksiinsä 

ihmisenä olemisesta ja toimimisesta tässä Jumalan luomassa maailmassa. Tässä 

yhteydessä on tärkeää nähdä hengellisen kasvatuksen ja luonteenmuodostuksen 

yhtäläisyydet ja erot. Yhtäältä lähestymistavat ovat melko samanlaisia - ei ole 

olemassa menetelmiä, joita voitaisiin soveltaa yhdenmukaisesti, ja tavoitteena on 

pikemminkin kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä. Toisaalta jo nimitykset korostavat 

painotuseroja - hengellinen kasvatus ja luonteenmuodostus. Luonteen käsitteeseen 

verrattuna hengen käsite on sekä viron kielessä että kristillisessä näkökulmassa 

ajattomampi. Siksi hengellisen kasvatuksen käsite sopii paremmin kristilliseen 

kasvatukseen, mutta se ei tarkoita, etteikö siihen voisi sisältyä luonteenmuodostuksen 

näkökohtia. Hengellinen kasvatus, sellaisena kuin olen sen tässä tutkimuksessa 

määritellyt, on olemukseltaan integroiva ja todennäköisesti helpottaa kaikkien eri 

arvokasvatusmenetelmien soveltamista tai yhdistämistä. Näin ollen sitä ei voida pitää 

ainoana ja ainoana lähestymistapana arvokasvatuksen harjoittamiseen, vaan se 

muistuttaa pikemminkin Berkowitzin ja Bierin ehdottamaa käsitystä eettisestä 

integraatiokasvatuksesta.  

On myös tärkeää määritellä hengellisen kasvatuksen keskeinen arvo. Jos kuuliaisuus 

on keskeinen arvo kasvatuksessa, itsetuntemus arvojen selventämisessä, 

 

29 Peruskoulun kansallisen opetussuunnitelman  3 § ja lukion kansallisen opetussuunnitelman 3 §. 



 

 

oikeudenmukaisuus kognitiivisessa lähestymistavassa ja huolenpito 

luonteenmuodostuksessa30 , niin mikä on hengellisen kasvatuksen keskeinen arvo? 

Määritelmäni perusteella ehdotan, että arvoja on kaksi: eheys ja tasapaino. Kun 

tarkastellaan arvokasvatuksen eri lähestymistapojen keskeisiä arvoja ja tutkitaan niitä 

kristillisen etiikan kontekstissa, johtopäätös näyttää vahvistavan sen, mitä kirjoitin 

edellä, nimittäin sen, että arvojen kirkastaminen on kauimpana kristillisestä 

arvokasvatuksesta, juurruttaminen perustuu enimmäkseen Vanhan testamentin 

kymmenen käskyn paradigmaan. Kognitiivisen lähestymistavan taustalla olevaa 

oikeudenmukaisuutta voidaan tarkastella sekä kymmenen käskyn että paavalilaisen 

teologian näkökulmasta ja huolenpito luonteenmuodostuksen peruselementtinä näkyy 

selvimmin Vuorisaarnan kontekstissa. Eheys ja tasapaino hengellisen kasvatuksen 

ominaispiirteinä yhdistävät edellä mainitut arvot ja täydentävät niitä transsendenttisellä 

ulottuvuudella (henki, sielu ja ruumis). Siksi katson, että hengellinen kasvatus on hyvin 

sopiva lähestymistapa kristilliseen arvokasvatukseen, ja niitä käytetään usein 

synonyymeinä virolaisten kristillisten koulujen  yhteydessä, vaikka laajemmasta 

näkökulmasta katsottuna kristillinen arvokasvatus voi sisältää myös muita mahdollisia 

lähestymistapoja. 

Päätelmä 

Viro on liberaali demokratia, jossa uskonnolla on suhteellisen marginaalinen rooli koko 

yhteiskunnassa. Kristillisten koulujen suhteellinen merkitys on kuitenkin vähitellen 

kasvamassa, ja niitä pidetään yhteiskunnan kannalta välttämättöminä yleisen 

uskonnollisen lukutaidon alhaisen tason vuoksi. Käsitettä hengellinen kasvatus 

käytetään usein, ja sillä tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä koulussa täydentää tietoa, 

mukaan lukien sitoutuminen oppilaiden uskomuksiin ja arvoihin sekä vastaaminen 

heidän kysymyksiinsä ihmisenä olemisesta ja toimimisesta tässä Jumalan luomassa 

maailmassa. 

 

 

30 Schihalejev ja Jung, „Erinevad väärtuskasvatuslikud lähenemised“, 20. 



 

Vähemmistöjen oman uskonnon opetus - ortodoksinen näkökulma 
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Abstrakti 

Uskonnonopetus, sen asema yhteiskunnan koulujärjestelmässä, opetustavoitteet ja niiden 

saavuttamiseen tähtäävien opetussuunnitelmien sisältö vaihtelevat Euroopan 

koulujärjestelmien välillä. Tätä vaihtelua lisäävät vielä uskonnonopetuksen malli ja eri 

uskontojen oikeudellinen asema kussakin maassa. Tämän seurauksena 

vähemmistöuskonnot kohtaavat haasteita sen suhteen, miten oppilaille opetetaan heidän 

omaa uskontoaan koulussa osana opetussuunnitelmaa. Toisaalta on myös tärkeää, että 

vähemmistöuskontojen jäseniä ei pakoteta osallistumaan muun kuin oman uskontonsa 

opetukseen. Siksi on tärkeää, että koulun elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmassa 

otetaan huomioon uskonnollinen ja elämänkatsomuksellinen moninaisuus tavalla, joka 

kunnioittaa moninaisuutta ja ottaa huomioon YK:n lapsen oikeudet. Samoin 

uskonnonopetuksessa on otettava huomioon yhtäläinen uskonnonvapaus käytännössä. 

Oikein tulkittuna se tarkoittaa oikeutta saada kuulla omasta uskonnostaan eikä vain oikeutta 

olla kuulematta uskonnollisia aiheita opetusympäristössä. Suomessa uskonnonopetusta 

annetaan oppilaan uskontokunnan mukaisesti. 

Asiasanat: uskonnollinen monimuotoisuus, vähemmistöt, ortodoksinen uskonnonopetus, 

opettajankoulutus, tunnustuksellinen kasvatus, vertaileva uskonnonopetus, pedagogiikka, 

uskonnot ja uskomukset, monikulttuurisuus, moninaisuuskasvatus, suvaitsevaisuus, 

ihmisoikeudet, kirkkoyhteisöt. 

Johdanto 

Tämä artikkeli on osa ERASMUS+-rahoitteista hanketta nimeltä Innovative Religious 

Education Network: Educating to the religious diversity (IRENE). Siinä analysoidaan lyhyesti 

Suomessa nykyisin vallitsevia uskontoja, jotka muodostavat pääosin uskonnonopetuksen 

perustan kouluympäristössä. Siinä tarkastellaan myös eri uskontojen ja katsomusten 

opetuksen oikeusperustaa kouluissa ja kasvatusympäristöissä yleensä sekä sen 

täytäntöönpanossa. Siinä tarkastellaan myös uskonnonopetuksen opetussuunnitelmien 

kehitystä suomalaisessa koulujärjestelmässä ja erityisesti sitä, miten ortodoksisen 

uskonnon opetussuunnitelma on muuttunut muiden opetussuunnitelmien kehityksen ohella. 

Keskeinen osa oman uskonnon opettamista on sen pedagoginen toteuttaminen, oppiaineen 

sisällä olevien pedagogisten periaatteiden tarkastelu.  Lisäksi tässä artikkelissa keskitytään 

uskonnonopetuksen toteutuksen esittelyyn Suomessa ja eräisiin tuloksiin vanhempien, 

huoltajien ja opettajien mielipiteistä nykyisestä uskonnonopetuksen opetussuunnitelmasta. 

Tuoreet tutkimustulokset suomalaisesta uskonnonopetuksen mallista esitellään 

osoittamaan vähemmistöuskontojen oman uskonnonopetuksen tärkeys. Tuloksissa 

todetaan, että moninaisuuteen tulisi sisällyttää moniarvoisuus ja uskonnollisen 

moninaisuuden huomioiminen myös koulun uskonnonopetuksessa, jotta käytännössä 

voitaisiin osoittaa tasa-arvon arvo ja merkitys koulutusympäristöissä ja elämässä. 



 

Uskonnollinen maisema Suomessa 

Suomi, kuten kaikki Skandinavian maat, on protestanttinen maa. Tällä hetkellä suurin osa 

5,4 miljoonan asukkaan väestöstä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon (67,0 %). Määrä 

on lievässä laskussa. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluu noin 60 000 jäsentä (1,0 % väestöstä), 

ja määrä on lievässä laskussa, mikä johtuu sekä väestön ikääntymisestä että alhaisesta 

kastemäärästä. Itse asiassa ortodoksiväestö on epävirallisesti suurempi, koska Venäjältä 

tulevat maahanmuuttajat eivät rekisteröidy ortodoksisten seurakuntien jäseniksi.1 

Roomalaiskatoliseen kirkkoon kuuluu noin 15 000 jäsentä. Protestanttisten uskontokuntien, 

kuten baptistien, metodistien, pelastusarmeijan ja adventistien, jäsenmäärä jää alle 

prosenttiin Suomen väestöstä. Lisäksi juutalaisia on noin 2 000. Suomessa lähes joka 

kolmas on väestörekisteriin merkitty tai hänen uskontonsa on tuntematon .2 Myöskään joka 

neljäs väestöstä ei ole liittynyt mihinkään uskonnolliseen järjestöön. 3 

 

On merkittävää, että maahanmuuttajien ja pakolaisten ansiosta muslimien määrä kasvaa. 

Vuoden 2017 lopussa muslimeja arvioitiin olevan noin 70.000-75.000, jotka asuvat 

pääasiassa Etelä-Suomessa. (Suomessa ei ole virallisia tilastollisia lukuja muslimeista, 

koska suurin osa muslimeista ei ole rekisteröitynyt islamilaiseen yhteisöön). Nykyään on 

hyvin tyypillistä, että eri syistä ihmiset eroavat luterilaisen kirkon jäsenyydestä. Vuosittain n. 

2 % eroaa kyseisen kirkkokunnan jäsenyydestä.  

 

Uskonnonopetuksen suuntaviivat Suomessa 

Suomessa uskonnonopetusta saa pääasiassa julkisen koulun oppivelvollisuuden piirissä. 

Yksityisiä kouluja ei yleensä ole, mutta perusopetusta antavia kristillisiä kouluja on 16 eri 
puolilla Suomea, ja kahdessa niistä on myös lukio.4 Seurakunnat ylläpitävät niin sanottuja 

pyhäkouluja, mutta niihin osallistuminen on vapaaehtoista, eivätkä ne ole nykyään kovin 
suosittuja. Ammatillisessa koulutuksessa ei ole varsinaista uskonnonopetusta. 
 

Uskonnonopetus on pakollinen oppiaine sekä peruskouluissa (7-16-vuotiaat) että lukioissa 
(16-18/19-vuotiaat).5 Se järjestetään kunnan alueen oppilaiden suurimman uskontokunnan 

mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa evankelis-luterilaista uskontoa. Oppiaineena sitä 
kutsutaan kuitenkin "koulun yleiseksi uskonnonopetukseksi", ei luterilaiseksi. Suomen 
oloissa suurin osa oppilaista osallistuu luterilaiseen uskonnonopetukseen. Tämä johtuu siitä, 

että koulun yleinen uskonnonopetus on avoin kaikille joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Näin ollen yli 90 prosenttia suomalaisten koulujen oppilaista osallistuu näihin oppitunteihin. 

Tämä tarkoittaa, että yli 20 prosenttia suomalaisista nuorista osallistuu tähän opetukseen 
vanhempiensa/huoltajiensa pyynnöstä, vaikka he eivät ole luterilaisen kirkon jäseniä.  
 

Ortodoksisen uskonnonopetuksen (ORE) asema poikkeaa muiden uskonnollisten 
vähemmistöjen asemasta. Jos opetuksen järjestäjän alueella on vähintään kolme 

ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa oppilasta, heille on automaattisesti opetettava omaa 
uskontoaan. Vanhempien ei tarvitse pyytää sitä. Sääntö ei siis koske kunnan yksittäistä 

 
1  Uusimpien (21.3.2021) tilastotietojen mukaan venäjänkielisiä on yli 80 000. 
2 Suomen virallinen tilasto 21.3.2021. 
3 http://www.stat.f i/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#vaestorakenne.  
4 https://kristillinenkoulu.f i/koulut/ (haettu 7.12.2021). 
5 Perusopetuslaki 1998/628 § 13. 



 

koulua, vaan koko kuntaa eli koulutuksen järjestäjää. Koulutuksen järjestäjä voi olla myös 

yksityinen koulu, johon sovelletaan samaa sääntöä. Muiden vähemmistöjen vanhempia tai 
huoltajia kehotetaan pyytämään lapsilleen uskonnonopetusta, jos edellytys kolmen oppilaan 

vähimmäismäärästä täyttyy. Edellytyksenä hakemukselle on, että henkilö kuuluu johonkin 
Suomessa rekisteröityyn uskontokuntaan.6 ORE:ssä on myös oppilaita, jotka eivät kuulu 
Suomen ortodoksiseen kirkkoon, mutta liittyvät kulttuuritaustansa vuoksi näihin ryhmiin. 

Samoin käy myös islamilaisen uskonnon opetuksen kanssa. Kaikki koulujen islamilaisen 
uskonnonopetuksen oppilaat eivät ole rekisteröityjen islamilaisten yhteisöjen jäseniä. 

Kolmen oppilaan sääntöön ei sisällytetä jäseniin kuulumattomia oppilaita. Yhdessä nämä 
seikat ja luterilaisen uskonnonopetuksen oppilaiden suuri määrä osoittavat, että 
uskonnonopetus ei välttämättä liity kirkon tai uskonnollisen yhteisön jäsenyyteen. 

 
Vuodesta 1985 lähtien on järjestetty erillinen opetus oppilaille, jotka eivät kuulu mihinkään 

uskontokuntaan. Oppiaine on nimeltään elämänkatsomustiede (LSE) tai 
maailmankatsomustiede (Ethics), jolla rohkaistaan oppilaita luomaan oma 
maailmankuvansa.7 Oppiaine ei ole tarjolla niille, joilla on oma uskonnonopetus. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luterilaisen kirkon jäsenet, joilla on oma uskonnonopetus, 
eivät voi osallistua tähän oppiaineeseen. Ortodoksiset oppilaat, joilla ei ole omaa 

uskonnonopetusta, voivat valita sen tai koulun yleisen uskonnonopetuksen, jos heidän 
vanhempansa pitävät sitä vaihtoehtona. 
 

Uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon oppituntien määrä lasketaan viikoittaisten 
oppituntien määränä vuodessa. Vuosiluokilla 1-9 viikoittaisten oppituntien kokonaismäärä 

vuodessa on 10 oppituntia. 8   Tämä on vähimmäismäärä, mutta kunta voi halutessaan 
tarjota enemmän. Ne jaetaan kullekin luokka-asteelle seuraavasti. Luokilla 1 ja 2 on kaksi 
oppituntia viikossa. Lukuvuoden aikana tämä tekee yhteensä 76 tuntia teoriaa. Luokilla 3-6 

on viisi tuntia. Kunta voi päättää, millä luokka-asteella on kaksi oppituntia viikossa. Yleensä 
se on 4. luokalla. Luokilla 7-9 on yksi oppitunti viikossa. Teoriassa yksi tunti viikossa 

tarkoittaa 38 tuntia lukuvuodessa. Kunkin uskonnon oppitunnit opetetaan 
uskontokohtaisissa opetusryhmissä pätevien opettajien toimesta. Vuosiluokilla 1-6 
uskonnonopetusta opettaa alakoulun opettaja muiden oppiaineiden ohella ja vuosiluokilla 7-

9 ja lukiossa aineenopettaja (teologi). 
 

Ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelmat eivät sisällä uskonnon ja etiikan 
opetusta. Esiopetuksessa (6-vuotiaat lapset) ei ole uskonnon ja uskonopin opetusta 
itsenäisenä oppiaineena. Osana opetussuunnitelman sisältöä opetuksessa käsitellään 

erilaisia maailmankatsomuksia, mukaan lukien uskontoja ja uskonnottomuutta. Lasten on 
tarkoitus tutustua omaan ja muihin maailmankatsomuksiin ja uskontoihin, jotka ovat 

edustettuina lapsiryhmässä tai ympäristössä. Tutustutaan niihin liittyviin tapoihin ja 
perinteisiin. Uskonnottomuudesta keskustellaan maailmankatsomusten rinnalla. 9  

Varhaiskasvatuksessa (alle 5-vuotiaat lapset) maailmankatsomuskasvatuksessa 
keskitytään ensisijaisesti tarkastelemaan yhdessä lapsiryhmässä esiintyviä uskontoja ja 

muita maailmankatsomuksia. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä 
erilaisia maailmankatsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuri-identiteettien ja 

 
6 Perusopetuslaki 1998/628 § 13 (6.6.2003/454). 
7 https://et-opetus.fi/ (haettu 7.12.2021). 
8 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja 
perusopetuksen tuntijaosta 422/2012. 
9 Opetushallitus 2016, 34-35. 



 

maailmankatsomusten kehittymistä. Lapset tutustuvat erilaisiin maailmankatsomuksiin ja 

niihin liittyviin perinteisiin. Luonnolliset tilaisuudet maailmankatsomusten tutkimiseen ovat 
osa tätä. . 10 

 
Vuodesta 2003 lähtien perusopetuslain 13 §:n mukaan "uskonnon opetus järjestetään 
oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti sen uskonnon opetuksena, johon oppilas 

kuuluu, erillisten opetussuunnitelmien mukaisesti". 11 Tämän seurauksena Opetushallitus 
on tähän mennessä laatinut opetussuunnitelmat kymmenelle uskonnolle, mukaan lukien 

kristinuskolle ja muille uskonnoille. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2014 ne kattoivat 
evankelis-luterilaisen, ortodoksisen ja roomalaiskatolisen uskonnon. Muihin kuin kristillisiin 
uskontoihin kuuluivat islam ja juutalaisuus.  Vuonna 2020 opetushallitus hyväksyi 

opetussuunnitelmat adventistien, Bahá'ín, buddhalaisten, helluntailaisten ja krishna-
uskontojen osalta.   Edellisessä, vuonna 2004 laaditussa opetussuunnitelmassa oli 

opetussuunnitelmat 13 uskonnolle.12 Kirkot eivät osallistu suoraan opetussuunnitelma-
asioihin tai uskonnonopetuksen opetussuunnitelmien tai oppikirjojen laatimiseen. Ryhmään 
kuuluu yleensä uskonnonopettajia ja muita uskonnonopetuksen asiantuntijoita 

(uskontokuntien edustajia) eri kouluasteilta, ja sen puheenjohtajana toimii Opetushallituksen 
edustaja. Valtio suhtautuu uskontoihin ja kirkkoihin neutraalisti. 

 
Viime vuosikymmenen aikana Suomessa on käyty enemmän tai vähemmän yksipuolista 
keskustelua uskonnonopetusmallista, joka joiltakin osin väheksyy vähemmistöjen oikeutta 

omaan uskonnonopetukseen. Erityisesti se on kiihtynyt vuodesta 2019 lähtien, jolloin 
opetusministeriö esitti, että elämänkatsomustiedon opetus tulisi avata kaikille 

uskonnonopetuksen vaihtoehdoksi. On myös esitetty toinen ehdotus, jonka mukaan 
nykyinen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen malli korvattaisiin kaikille oppilaille 
yhteisellä oppiaineella, jossa tutustuttaisiin maailman uskontoihin omasta vakaumuksesta 

riippumatta.13 Kuten myöhemmin tässä asiakirjassa esitellään joitakin tutkimustuloksia 
mallista käytävästä keskustelusta, ensimmäinen ehdotus olisi hyvä, koska se jättää ti laa 

omalle uskonnonopetukselle, mutta toista ehdotusta ei voida hyväksyä. 
 
"Maailmankatsomusten" yhden oppiaineen kannattajat väittävät, että luokkahuoneessa 

olevilla lapsilla pitäisi olla enemmän tilaisuuksia käydä vuoropuhelua eri uskontojen 
edustajien, sekä kristittyjen että ei-kristittyjen, kanssa. Kouluissa uskonnonopetuksen 

tavoitteena on kasvattaa oppilaita oman uskontonsa mukaisesti arvostamaan ja 
kunnioittamaan omaa perintöään. Oma uskonnonopetus ei kuitenkaan ole yksipuolista tai 
sulkeutunutta uskontojen ja maailmankatsomusten kentän todellisuudelta. Vuoden 2014 

opetussuunnitelmassa uskonnonopetuksen tehtäviksi määritellään selkeästi muun muassa 
seuraavat: "Oppilaat tutustuvat uskontoihin ja maailmankatsomuksiin liittyviin perinteisiin 

Suomessa sekä uskontoihin ja maailmankatsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaineessa 
edistetään uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontoihin ja 
maailmankatsomuksiin liittyvää monilukutaitoa". Opetus antaa monipuolista tietoa 

uskonnoista ja auttaa oppilaita ymmärtämään uskontoihin liittyvää keskustelua."14 Tässä 
todetaan selvästi, että peruskoulussa ei tarvita yhtä ja samaa sisällöllistä uskonnonopetusta 

kaikille oppilaille. Sanomattakin on selvää, mutta LTE-tavoitteet eivät ole samanlaisia eri 
uskonnoissa ja katsomuksissa. 

 
10 Opetushallitus 2019, 45. 
11 Perusopetuslaki 1998/628 § 13 (6.6.2003/454). 
12 Opetushallitus 2004. 
13 Aikonen 2021a. 
14 Opetushallitus 2014, 140. 



 

Ortodoksisen uskonnonopetuksen opetussuunnitelmien kehittäminen  

1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa Suomessa toteutettiin kaksi suurta 
koulutusuudistusta. Vaikka peruskoulun opetussuunnitelma uudistettiin 1980-luvulla, 

uskonnonopetuksen rooli ja luonne kouluissa muuttui melko vähän. Uskonnonopetus oli 
edelleen tunnustuksellista ja kirkkokeskeistä, mutta kirkko ei ollut suoraan mukana 

opetussuunnitelmakysymyksissä eikä uskonnonopetuksen opetussuunnitelmien tai 
oppikirjojen laatimisessa.  

Suomessa ensimmäinen uskonnon oppivelvollisuuden opetussuunnitelma otettiin käyttöön 
vuonna 1925, ja seuraava julkaistiin vuonna 1952. Niihin ei sisältynyt ortodoksisen 

uskonnon opetussuunnitelmaa.  Ensimmäinen ilmestyi oppivelvollisuusuudistuksen 
seurauksena vuonna 1970.15 Peruskoulun ja lukion ortodoksisen uskonnon 

opetussuunnitelmilla (1970, 1977, 1985, 1994) on kaikissa ollut lähes samanlainen 
opetuksen tavoite: "aktiivisten seurakuntalaisten kasvattaminen".16 Opetuksessa on osittain 
pyritty indoktrinoimaan oppilas opetettavaan uskontoon - oppimaan uskontoa.17 Kuten nuo 

aiemmat opetussuunnitelmat osoittavat, uskonnonopetus oli luonteeltaan tunnustuksellista. 
Perusopetuksen opetussuunnitelma vuonna 1994 toi radikaalin muutoksen 

uskonnonopetuksen opetussuunnitelmien merkitykseen ja filosofiaan. Se ei ollut yhtä 
normatiivinen kuin aiemmat ja antoi kouluille paljon tilaa laatia omat uskonnonopetuksen 
opetussuunnitelmansa. Aiempiin opetussuunnitelmiin verrattuna niissä oli ensimmäistä 

kertaa sekä yleisiä että yhteisiä tavoitteita eri uskonnoille. Nämä muodostivat perustan 
uskontokohtaisten opetussuunnitelmien kehittämiselle, joissa on omat tunnustukselliset 

sisällöt ja oppimistavoitteet.18 Tämä oli ensimmäinen askel uskonnonopetuksen 
muuttamiseksi siten, että siinä tarkasteltiin uskontoja oman uskonnon ulkopuolella ja  
yleisellä tasolla, vaikka opetus perustuukin tunnustukseen.  

 

Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa uskonnonopetukseen tehtiin suuri muutos 

perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Opetus ei voinut enää olla tunnustuksellista. 

Opetus muuttui "tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta" "oman uskonnon mukaiseksi 

uskonnonopetukseksi". Kaikille uskonnoille, kristityille ja uskonnottomille, annettiin 

ensimmäistä kertaa yleiset ja yhteiset tavoitteet ja sisällöt. Oppilaita kannustetaan 

henkilökohtaiseen pohdintaan eettisistä kysymyksistä. Uskonnonopetuksen avulla tuetaan 

oppilaiden itsetuntemusta ja -arviointia sekä autetaan heitä rakentamaan ja arvioimaan 

identiteettiään ja maailmankuvaansa. Ortodoksisen uskonnonopetuksen tavoitteissa 

todetaan, että "keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ja ylläpitää oppilaan ortodoksista 

identiteettiä". 19   Tavoitteena oli tukea oppilaan omaa identiteettiä uskonnossa - oppia 

uskonnosta.20   

Vuoden 2014 opetussuunnitelmaa tarkistettiin rakenteen ja sisällön osalta.  Siihen sisältyivät 

viidelle uskonnolle (luterilainen, ortodoksinen, katolinen, juutalainen ja islamilainen) yhteiset 

yleistavoitteet21 ja kolme yhteistä sisältöaluetta. Nämä muodostavat perustan 

 
15 Aikonen 2015. 
16 Aikonen 2015. 
17 Grimmitt 1987. 
18 Opetushallitus 1994, 89. 
19 Opetushallitus 2004, 209. 
20 Grimmitt 1987. 
21 Vuoden 2014 opetussuunnitelmaan sisältyvät uskonnot. Vuonna 2020 Opetushallitus hyväksyi 
opetussuunnitelmat adventistien uskonnon, Bahá'í-uskonnon, buddhalaisuuden, helluntaiuskonnon ja 

Krishna-uskonnon osalta. 



 

uskontokohtaisten opetussuunnitelmien kehittämiselle.22 Opetuksen järjestäminen perustuu 

edelleen oppilaan oman uskonnon opetukseen eikä ole tunnustuksellista. Oppiaineen 

tehtävässä todetaan edelleen, että " Opetus antaa oppilaalle elementtejä identiteettinsä 

sekä henkilökohtaisen elämänkatsomuksensa ja maailmankuvansa rakentamiseen ja 

arviointiin". 23 Perusopetuksen opetussuunnitelmien tulisi kaikilla luokka-asteilla kattaa 

kolme keskeistä sisältöaluetta. Ne ovat suhde omaan uskontoon (C1), uskontojen maailma 

(C2) ja hyvä elämä (C3). 24  

Yleisen tason opetuksen tavoitteet eivät enää keskity yksinomaan opetettavaan uskontoon, 

vaan ne ovat laajempia ja sisällöltään monipuolisempia kuin aikaisemmin. Vaikka painopiste 

on osittain oppilaiden kasvun tukemisessa - uskonnon oppiminen, vuoden 2014 

opetussuunnitelmassa korostetaan myös voimakkaasti uskonnon merkitystä ja 

uskonnollisen ymmärryksen laajentamista - uskonnosta oppimista.25 

Uskontojen opetus perustuu kaikille uskonnonopetuksen oppiaineille yhteisiin yleisiin 

tehtäviin, tavoitteisiin ja sisältöihin (TOC). Kullekin uskonnolle on laadittu erityinen 

opetussuunnitelma, joka perustuu edellä mainittuihin kolmeen sisältöalueeseen. 

Ortodoksisen uskonnon osalta yksityiskohtaiset opetussuunnitelmakuvaukset noudattavat 

uskonnon keskeisiä sisältöalueita.26 Näitä ovat ortodoksisen kirkon opilliset ja muut 

erityispiirteet, kirkollinen elämä ja liturgisen vuoden viettoperinne, kirkollinen taide, pyhät 

ihmiset ja heidän opetuksensa, Raamatun sisältö, etiikka, kirkon ja maailmanuskontojen 

historia.27    

Aiempiin tavoitteisiin ja sisältöihin verrattuna opetuksessa otetaan huomioon kulttuurisesti 

monimuotoinen ortodoksisuus. Lisäksi tutustutaan tarkemmin uskontoihin ja niiden tapoihin 

Euroopassa ja muissa maanosissa sekä tarkastellaan kristillisten ja ei-kristillisten 

uskontojen ominaispiirteitä. Opetussuunnitelman muuttumisen vuoksi joidenkin kotimaan 

uskonnossa opetettavien aiheiden sisältöä ja määrää on vähennetty. Painopistettä on 

siirretty kirkon historiallisesta tarkastelusta nykypäivän uskonnollisuuteen, jossa pohditaan 

oman uskonnon globaalia ja paikallista kehitystä.28   

 

Ortodoksisen uskonnonopetuksen pedagogisista elementeistä  

Heterogeeniset opetusryhmät 

Kouluissa vähemmistöuskontojen opetuksen katsotaan yleensä tapahtuvan pienissä 

ryhmissä. Tämä määritelmä on koskenut kaikkia uskontoja uuden perusopetuslain 

voimaantuloon 1. tammikuuta 2003 asti. Siitä lähtien ortodoksisen uskonnon osalta ei enää 

voida käyttää perinteisessä mielessä tarkoitettua pienryhmäopetusta. Tämä johtuu siitä, että 

opetuksen järjestäjä (kunta) voi nyt yhdistää perusopetuksen luokat 1-9 samaan 

opetusryhmään. Kaikkien vähemmistöuskontojen osalta tilanne on sama, mutta ryhmät 

 
22 Opetushallitus 2014, 21. 
23 Opetushallitus 2014, 134 246 404. 
24 Opetushallitus 2014, 136,151,409. 
25 Grimmitt 1987. 
26 Tarkempi esittely näistä, ks. Aikonen 2019. 
27 Opetushallitus 2014, 136,151,409. 
28 Aikonen 2019. 



 

eivät ole kasvaneet samassa suhteessa kuin ortodoksisessa opetuksessa. 

Luokkien 1-9 opetusryhmiä ei onneksi toteuteta sellaisenaan, vaan ryhmiin voi kuulua 

oppilaita sekä ala- että yläkouluista. Näin ollen ortodoksista uskontoa opetetaan lähes 

poikkeuksetta integroiduissa ryhmissä. Opettajalla on usein kaksi tai jopa neljä 

opetussuunnitelmaa opetettavana samalla oppitunnilla näissä yhdistetyissä 

opetusryhmissä. Oppilasjoukko on monessa suhteessa heterogeeninen. Oppilaat tulevat eri 

luokka-asteilta ja heidän oppimiskykynsä vaihtelevat. Lisäksi on maahanmuuttajia, jotka 

osallistuvat luokkiin kulttuuritaustansa perusteella. He eivät kuitenkaan ole aiemmin 

opiskelleet lainkaan ortodoksista uskontoa. On myös opetusryhmiä, joista 80 prosenttia 

koostuu maahanmuuttajista, joiden kielitaito on heikko.  

Opettajan pedagogiset ratkaisut heterogeenisessa pienryhmässä keskittyvät eriyttämiseen, 

yhdenmukaistamiseen ja jaksottamiseen sekä pitkän aikavälin suunnitteluun ja näiden 

väliseen didaktiseen vuorotteluun. Yksi käytännön ratkaisu on, että vanhemmat oppilaat 

työskentelevät hiljaa keskenään ja nuoremmat oppilaat työskentelevät opettajakeskeisesti 

vaihtaen näitä asetelmia jossain vaiheessa oppituntia. Yleensä oppitunnit alkavat ja 

päättyvät kaikille ryhmille yhteisiin asioihin. Keskustelumahdollisuuksien tarjoaminen on 

keskeistä uskonnollisen ajattelun ja uskontoon liittyvien kysymysten kehittämisessä 

perusopetuksessa. 

Ortodoksisen uskonnonopetuksen pedagoginen suuntaus 

Suomalaisen uskonnonopetuksen ydinluonteeseen kuuluu sekä opettaa että oppia 

uskonnosta ja uskontoa (vrt. Hull 2002, Ziebertz ja Reigel 2009). Vähemmistöuskontojen 

kohdalla on myös lievää taipumusta opettaa/oppia uskontoa kyseisen uskonnon perinteisen 

ja hengellisen perinnön kannalta.29 

Oppitunnilla uskonnon harjoittaminen ei ole sallittua. Ortodoksisessa pedagogiikassa ei ole 

ongelmaa käsitellä kysymystä siitä, minkälainen toiminta "on sallittua ja mikä ei" oppitunnin 

aikana. Tämä johtuu siitä, että useimmissa tapauksissa opetuksen sisältö liittyy rukouksiin 

ja virsiin, joita voidaan käyttää ortodoksisen opin ja opetuksen sisällön selittämiseen ja 

havainnollistamiseen. Tämä pedagoginen lähestymistapa asettaa opetussisällöt kirkon 

käytäntöjen ja perinteen yhteyteen. Tätä pedagogiikkaa voidaan kutsua 

"tunnustuspedagogiikaksi". 

Näin ortodoksinen uskonnonopetus on toteutettu kouluissa, ja periaatteessa oma uskonto 

käytännössä tukee ortodoksista uskonnonopetusta ja sen hyviä käytäntöjä.  Opetuksessa 

esimerkiksi kirkollisten virsien, rukousten, ristinmerkin ja ikonien käytön tulee olla 

pedagogisesti perusteltua. Jos sovelletaan "oman uskonnon" mukaista opetustapaa, 

seurauksena on uskonnon oman pedagogiikan käyttö. Tämä tukee myös 

uskonnonopetuksen kokonaisvaltaista lähestymistapaa.  

Kokonaisvaltainen uskonnonopetus kouluympäristössä tarkoittaa eksegetiikan, etiikan, 

dogmatiikan, kirkkohistorian ja kirkon liturgisen elämän sisällyttämistä opetuksen 

tavoitteisiin ja sisältöön. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opetus ei käsittele pelkästään 

Pyhää Raamattua ja sen sisältöä liittämättä ja suhteuttamatta kertomuksia eettisiin 

kysymyksiin tai kirkon historiaan. Opetus ei ole opetusta ja opetussisältöjen kertaamista 

 
29 Aikonen 2005, 223-224.  



 

peräkkäin, vaan niiden yhdistämistä toisiinsa. Vastaavasti esimerkiksi liturgian opetuksessa 

voimme laajentaa tarkastelun koskemaan Raamattua, etiikkaa, dogmatiikkaa, 

kirkkohistoriaa, kirkkomusiikkia, ikonografiaa jne. Toisin sanoen opetusta toteutetaan 

oppiaineen sisällä integroimalla teologian eri osa-alueita. On huomattava, että kyseessä ei 

ole didaktinen periaate, jonka mukaan aihetta olisi käsiteltävä systemaattisesti sen eri 

ulottuvuuksissa. Periaatetta on sovellettava spiraalimaisesti, jotta nuorempien oppilaiden 

käsittelyyn jää vähemmän aukkoja kuin kypsempien oppilaiden.30 

Kokonaisvaltainen uskonnonopetus tarkoittaa myös sitä, että keskeiset opetussisällöt ja 

teemat esitellään eri luokka-asteilla toistuvasti ja syvällisesti, mutta aina uudesta 

näkökulmasta ja sopivia pedagogisia sovelluksia käyttäen. Opetusmalli muistuttaa osittain 

niin sanottua spiraaliperiaatetta. Se eroaa kokonaisvaltaisesta mallista siinä, että 

oppiaineessa on vähemmän integrointia ja eteneminen on lineaarisempaa. Tämän 

periaatteen mukaan opetettavat pääteemat ovat kirkkovuoden kierto juhlineen ja 

paastoineen sekä rukousten, laulujen ja ikonografian opetus. Tätä periaatetta toteutetaan 

esimerkiksi luokkien rukoushetkissä ja luokan yhteisessä opetuksessa, jossa koko ryhmä 

työskentelee yhdessä esimerkiksi liturgisen vuoden suurten juhlien aiheiden parissa. 

Samalla nämä yleiset teemat ovat osa ortodoksisen uskonnonopetuksen niin sanottua piilo-

opetussuunnitelmaa.31 

Ikonit ovat kirkon monipuolinen opetuskäsikirja ja kirkkovuoden tarinankerronta.32 Yksi 

ilmeinen esimerkki on ikonien käyttäminen kokonaisvaltaisesti. Esimerkkinä mainittakoon, 

että ortodoksinen kirkko juhlii Neitsyt Marian ilmestyspäivää 25. maaliskuuta. Opetettavan 

oppiaineen pedagogiikan ja kirkollisen perinteen mukaisesti opettaja aloittaa esittelemällä 

kyseisen juhlan oppitunnin alussa. Kun tarkastelemme ikonia, voimme havaita, miten siinä 

kuvataan tätä raamatullista tapahtumaa. Troparionin tekstin kautta voimme tutkia juhlan 

dogmaattista sisältöä ja myös suhteuttaa juhlan sisällön kirkon liturgiseen elämään osana 

liturgista vuotta. Tämän analyysin perusteella voidaan jo tässä yhteydessä tunnistaa kolme 

kasvatuksellista näkökohtaa, kun käytetään kokonaisvaltaista pedagogista 

lähestymistapaa. Oman uskonnon pedagogiikassa ei pyritä tarjoamaan vain tietoa vaan 

myös aitoja kokemuksia, toimintaa ja tunnekokemuksia, jotka tässä tapauksessa tapahtuvat 

troparionin laulamisen kautta. 

Kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan kuuluu myös periaate, jonka mukaan ei ole olemassa 

vain "kirkollisia" asioita, vaan koulutus on vuorovaikutuksessa aikansa yhteiskunnan 

kanssa. Uskonto on vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja ottaa siitä nousevat 

kysymykset huomioon uskonnonopetuksen sisällössä. 33  Viime aikoina yksi näistä on luonto 

ja ympäristö. 

Opetusmateriaalit eli oppikirjat on suunniteltu kullekin vuosiluokalle, mutta niitä käytetään 

vuorotellen. Tämä johtuu siitä, että kuten aiemmin mainittiin, opetusryhmissä on oppilaita 

useilta eri luokka-asteilta, eikä opettaja voi opettaa kunkin luokka-asteen oppimäärää 

(oppikirjaa) erikseen. Esimerkiksi yhdistetyssä ryhmässä oppikirjoja käytetään parillisena 

vuonna parillisen vuoden oppikirjalla (esim. 2. luokka) ja parittomana vuonna parittoman 

 
30 Aikonen 2005, 233-236. 
31 ibid. 
32 Aikonen 2017, 150-151. 
33 Koulumzin 1975, 29. 



 

vuoden oppikirjalla (esim. 1. luokka). Ryhmässä, jossa on 1. ja 2. luokkalaisia, oppilaat eivät 

siis lue luokka-asteensa oppikirjaa erikseen, vaan 1. luokkalainen aloittaa 2. luokan 

oppikirjalla ja lukee 1. luokan oppikirjaa seuraavana vuonna. Näin kirjat vuorottelevat. 

Miten ortodoksikristityt suhtautuvat nykyiseen malliin? 

Helmikuussa 2020 tehtiin ortodoksisten vanhempien, huoltajien ja uskonnonopettajien 

(n=446) keskuudessa tutkimus uskonnonopetuksen mallista. 34 

Vastaajien mielestä uskontokuntiin perustuva erillinen uskonnonopetus ja sen jatkaminen 

oli ylivoimaisesti suosituin malli. Tulokset korostivat oman uskonnon opetuksen tärkeyttä 

ortodoksisten vanhempien, huoltajien ja opettajien keskuudessa, eli nykyistä mallia ei tulisi 

muuttaa. Tätä mieltä oli 71 prosenttia vastaajista. Tämä oli myös luterilaisten 

uskonnonopettajien näkemys heille tehdyssä kyselyssä.35   

Miksi haluamme pitää kiinni nykyisestä mallista? Tutkimuksen laadulliset tiedot korostavat 

erityisesti sitä, miten vähemmistöjen uskontokasvatuksen asema koetaan suhteessa 

julkisessa keskustelussa esitettyihin mallivaihtoehtoihin. Tulokset osoittavat avoimien 

kysymysten vastauksista perusteeella, että informantit ovat huolissaan oman uskonnollisen 

kasvatuksen menettämisestä. Yli puolet vastaajista korosti oman uskonnonopetuksen 

kasvatuksellista ja tiedollista merkitystä. Selkeimmin perusteltiin nykyistä 

vähemmistöuskontojen erillisopetuksen mallia sillä, että se tukee oppilaiden ortodoksista 

identiteettiä ja omaa uskontoa ja kulttuuria koskevan tiedon välittämistä. . 36 

Vastaajat katsoivat, että uskonnonopetuksen mallin tulisi edelleen perustua 

erillisopetukseen, mutta sitä voitaisiin täydentää tai täydentää yhteisillä oppitunneilla.  Lähes 

neljäsosa vastaajista on sitä mieltä, että nämä voisivat olla LSE-, maailmanuskontojen 

yläkoulu- tai teematunteja. Suosituimmat tavat järjestää yhteistä opetusta olisivat joko se, 

että uskonnonopetuksen oppilaat ja kaikki heidän opettajansa olisivat yhteisillä 

teematunneilla tai että uskonnonopettajat kiertäisivät yhteisillä tunneilla. Kaikille yhteinen 

opetus sopisi vain 10 prosentille vastaajista. Kaiken kaikkiaan kielteinen suhtautuminen 

LSE:hen ei ollut ylivoimaisen kielteistä. Avoimissa vastauksissa myönteinen näkemys oli 

hieman voimakkaampi kuin kielteinen.  Avoimissa vastauksissa myönteisin perustelu oli 

temaattisesti se, että peruskoulussa ja lukiossa pitäisi olla mahdollisuus valita uskonnollinen 

oppiaine. Hieman yli kolmannes (35 %) vastaajista oli tätä mieltä. Yläkoulussa tämän voisi 

hyväksyä 28 prosenttia vastaajista.37 

Tätä näkökulmaa tukevat myös toisen ortodoksista uskonnonharjoitusta koskevan 

tutkimuksen tulokset. Tässä vuonna 2020 toteutetussa tutkimuksessa (n=372) 

vanhemmilta, huoltajilta ja opettajilta kysyttiin, kuinka merkittävinä he pitivät ortodoksisen 

uskonnonopetuksen uusimmassa, vuonna 2014 hyväksytyssä opetussuunnitelmassa 

esitettyjä oppisisältöjä. Vastaajat pitivät melko luonnollisesti omaa uskontoa (C1) 

arvokkaimpana oppisisältönä. Vastaajista 74 prosenttia oli tästä samaa mieltä. Lisäksi 

avoimella kysymyksellä kysyttiin, mikä on heidän mielestään tärkein asia oppilaiden omassa 

uskonnonopetuksessa. Yli puolet kyselyyn vastanneista vastasi tähän kysymykseen. Heistä 

 
34 Aikonen 2021a, 258. 
35 Enqvist & Lupunen 2020. 
36 Aikonen 2021a, 276-278. 
37 Aikonen 2021a, 263-264; 269-270. 



 

20 prosenttia oli sitä mieltä, että oppiaine on tärkeä oppilaiden identiteetin kannalta. Eettiset 

kysymykset (C3) oli toiseksi arvostetuin sisältöryhmä 62 % vastaajista. Kolmanneksi 

arvostetuin sisältö oli maailmanuskonnot (C2), jonka 42 prosenttia vastaajista piti sitä 

tärkeänä. Erilaisia maailmankatsomuksia arvostettiin vähemmän (27 %). Tätä mieltä oli 

hieman yli joka neljäs vastaaja.38 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimustulokset osoittavat, että ortodoksisessa 

uskonnonopetuksessa olevien lasten ja nuorten vanhemmat ja huoltajat sekä opettajat 

pitävät uskontokuntaan perustuvan erillisopetuksen mallia erityisen tärkeänä normatiivisena 

legitimiteettinä, yhteiskunnallisena arvona. Käytössä olevan mallin korvaaminen kaikille 

yhteisellä oppiaineella osoittaa, että uskonnonopetuksen rooli ja sen mahdollisuudet ja 

merkitys arvokasvatuksessa on ymmärretty ja tulkittu väärin. Tämä olisi kulttuurisesti ja 

sivistyksellisesti kielteinen muutos yhteiskunnallisen ja maailmanlaajuisen 

monimuotoisuuden kehittämisessä. Umpikuja moniarvoisuudelle?  

 
38 Aikonen 2021b, 38-40. 
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Uskonnollinen monimuotoisuus poliittisena, kasvatuksellisena ja 
teologisena ehtona. Ortodoksinen uskonnonopetus vuoropuhelussa 
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Tiivistelmä 
Tässä tutkimuksessa analysoimme uskonnollisen monimuotoisuuden kanssa 
käytävän vuoropuhelun merkitystä osana sekä julkista tilaa että uskonnonopetuksen 
puitteissa tapahtuvaa pedagogista prosessia (μήπως όλα τα Religious Education με 
κεφαλαία τα πρώτα γράμματα;). Tässä mielessä tämä tutkimus liikkuu pikemminkin 
teoreettisessa ulottuvuudessa. Koko aihetta käsitellään tiettyjen saksalaisen 
kasvattajan Dietrich Bennerin teoksessa kehitettyjen periaatteiden pohjalta. Siinä 
tarkastellaan erityisesti sitä, miksi uskonnonopetus on sisällytetty nykyaikaisten 
demokraattisten yhteiskuntien julkiseen koulutusjärjestelmään. Lisäksi analysoidaan 
julkisen tilan käsitettä olemassaolon tapana, joka muodostuu heterogeenisyyksien 
kohtaamisesta. Uskonnollisen ilmiön kaksi puolta eli mystagoginen kokemus ja 
uskonnon julkinen tehtävä erotetaan toisistaan. Lisäksi uskonnonopetuksen 
perustavoite pyritään suhteuttamaan nykypäivän haasteeseen osallistua uskonnon 
julkiseen tehtävään. Lopuksi lähestymme uskonnollisen monimuotoisuuden käsitettä 
ortodoksisen teologisen ajattelun ja elämän näkökulmasta; tätä valintaa pidetään 
tarpeellisena, koska Kreikassa uskonnonopetuksen perustavoitteeksi on asiaa 
koskevan lainsäädännön mukaan asetettu ortodoksikristittyjen oppilaiden 
uskonnollisen tietoisuuden kehittäminen. Näin ollen herää kysymys, voiko 
ortodoksiseen perinteeseen ja elämään perustuvassa uskonnonopetuksessa ottaa 
huomioon uskonnollisen monimuotoisuuden ilmiön ja missä määrin se voi vastata 
nykyaikaisen demokraattisen yhteiskunnan julkisen elämän vaatimuksiin. 

 

Miksi uskonnonopetus on välttämätöntä nykyaikaisen demokraattisen 
yhteiskunnan koulussa? 

Dietrich Bennerin pedagogisen ajattelun mukaan opetus-oppimisprosessi 
etenee koulussa reaalimaailman etähavainnointina ja siten sen "virtuaalisena" 
lähestymistapana (Benner 2015b). Koulussa oppilaat tutkivat maailmaa 

objektina kohdatakseen sen ja seuratakseen tämän kohtaamisen kautta tietä, 
joka johtaa heidän elämänsä päämäärään. Bennerin mukaan koulun 

opetussuunnitelmaan kuuluu nykyaikaisissa demokraattisissa yhteiskunnissa 
myös uskonto; tämä vaihtoehto on perusteltu, koska uskonto edustaa julkisen 
sfäärin osatekijää (Benner 2014c) ja sen tulisi siksi kuulua koulun 

opetussuunnitelman tarjoamien oppiaineiden joukkoon, sillä koulu valmistaa 
nuoria tulevaan astumiseen julkiseen sfääriin (Benner 2005). Mutta miksi tämä 

olisi tarpeen aikana, jolloin, kuten tiedämme, monet uskonnolliset yhteisöt 
osoittavat jo nyt käytännön kiinnostusta ja huolta nuorten jäsentensä 
uskonnonopetuksesta? Eivätkö uskonnolliset yhteisöt kykene tarjoamaan 

nuorille sukupolville sopivaa uskonnonopetusta kasvatuksellisin keinoin, ja 
tarvitsevatko ne siksi kouluopetuksen apua? Vai välittävätkö uskonnolliset 

yhteisöt uskonnonopetusta antaessaan toisinaan sisältöjä ja suuntauksia, jotka 
eivät edistä nykyaikaisen, hierarkiasta riippumattoman maailman harmonista 
toimintaa erilaisten ja erilaisten järkisyiden välisen julkisen kohtaamisen ja 

vuoropuhelun kenttänä. Bennerin ajattelussa on seuraava vastaus, joka kattaa 
molemmat edellä mainitut huolenaiheet: "Syyt tähän voivat olla moninaiset, ja 



ne voivat johtua siitä, että uskontoa ei ole mahdollista pelastaa ja säilyttää 
pelkästään uskonnollisten yhteisöjen tarjoaman uskonnonopetuksen avulla, tai 

myös siitä, että tämä kasvatustehtävä ei voi olla pelkästään uskonnollisten 
yhteisöjen käsissä, koska uskonnollisen fundamentalismin kehittymistä on 

vältettävä uskonnon julkisen tehtävän edistämiseksi" (Benner et al. 2007, 15).  
"Jos uskonnolla on vielä tulevaisuus, se saattaa riippua ennen kaikkea siitä, 
onnistuuko uskonto ja missä määrin se onnistuu sekä päivittämään maailmaan 

kohdistamaansa kritiikkiä ei-fundamentalistisessa mielessä että lisäksi 
suhtautumaan siihen kritiikkiin, jonka kasvatus, etiikka ja politiikka kohdistavat 

uskonnollisiin yhteisöihin ja kirkkoihin" (Benner 2014e). 
 
Edellä esitetyt perustelut osoittavat selvästi, että uskonnonopetus on 

olennainen osa koulujen opetussuunnitelmaa, ei ainoastaan siksi, että uskonto 
on julkisen elämän funktionaalinen osa, vaan myös siksi, että uskonnon 

tulevaisuus julkisen elämän osana on kyseenalaistettu ja vaakalaudalla. Tämä 
merkitsee Bennerin perustelujen mukaisesti sitä, että uskonnolliset yhteisöt 
eivät nykyään toisinaan kykene täyttämään tehokkaasti uskonnonopetuksen 

kasvatustehtävää nuorten jäsentensä osalta ja että tämä heikkous johtuu siitä, 
että ne eivät ole onnistuneesti vuorovaikutuksessa kaikkien nykymaailmassa 

kehittyneiden haasteiden kanssa.  
 

Uskonto modernin julkisen tilan rakenteellisena elementtinä. 

Vuoropuhelu demokraattisissa yhteiskunnissa voi Bennerin mukaan olla 
tehokasta vain, jos edellytykset, joille julkinen tila rakentuu, täyttyvät. 

Saksalaisen kasvattajan mukaan julkisen tilan rakentumisen perusedellytys on 
"inhimillisen toiminnan kokonaisuuden ei-hierarkkiseksi järjestykseksi" kutsutun 
periaatteen hyväksyminen (Benner 2015a); sen mukaan koko yhteiskunta 

rakentuu eriytyneistä toimintasfääreistä, joilla kullakin on oma logiikkansa, 
mutta myös oma tilansa, josta kukin on vastuussa ja tilivelvollinen. Kuitenkin ne 

kaikki muodostavat yhdessä inhimillisen toiminnan kokonaisuuden ja samalla 
erottautuvat toisistaan edistääkseen ihmiskunnan yhteistä edistystä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kukin toiminta-alue ei lähesty reaalimaailmaa vain omasta 

näkökulmastaan, vaan ottaa huomioon myös toisten tarjoamat lähestymistavat 
ja näkemykset. Kun yksi niistä väittää olevansa hegemoninen kaikkien muiden 

yläpuolella ja asettaa oman erityisen logiikkansa ainoaksi kriteeriksi 
arvioitaessa maailman kaikkia näkökohtia, ilmenee absoluuttisen 
fundamentalistinen asenne, joka rikkoo ei-hierarkkisen järjestyksen periaatetta. 

 
Tässä yhteydessä herää kysymys siitä, voivatko uskonnolliset yhteisöt käydä 

vuoropuhelua nykymaailman kanssa ja miten ne voivat sitä tehdä, kun otetaan 
huomioon ei-hierarkkisen järjestyksen periaatteeseen perustuvat julkisen 
keskustelun säännöt. Benner tarttuu tähän kysymykseen sen jälkeen, kun hän 

on käsitellyt uskonnon erityisyyttä (proprium) (Benner 2014e, 19). Bennerin 
pohdintaan tässä suhteessa vaikuttaa vahvasti saksalainen teologi, filosofi ja 

kasvattaja Friedrich Schleiermacher; hänen mukaansa uskonnollinen kokemus 
on sulkeutunut absoluuttisen riippuvuuden (schlechthinnige Abhängigkeit) 
merkityksessä (Benner 2014a, 82) äärettömästä olennosta (Absoluutista), 

jonka kaikki ihmiset kokevat. Tämä ääretön olento (eli Absoluutti) ylittää, 
"ympäröi" ja antaa merkityksen kaikelle, mikä nähdään äärellisenä ja ei-

absoluuttisena. Tämä kokemus ei ole tunne tai "romanttisen" tilan ilmaus, vaan 



se edustaa eräänlaista itsetietoisuutta, kokemusta ja tietoa samanaikaisesti: Se 
on ihmisen tietoisuus siitä, että tämän maailman jokainen sentti on 

ehdottomasti riippuvainen korkeimmasta, ikuisesta ja äärettömästä voimasta, 
joka antaa merkityksen kaikille äärellisille ja katoaville asioille ja johtaa ne kohti 

universaalisuutta ja ykseyttä toistensa kanssa (vrt. Stogiannidis 2013). 
Bennerin ajattelussa tämä "järki" (Gefühl) muotoutuu uskonnon 
tunnusomaisimmaksi piirteeksi elämän universaalisuuden konstitutiivisena 

parametrina. Tämä pohdinta, joka koskee ajatusta ihmisluonnon 
äärellisyydestä (eli sitä, että ihmisellä biologisina olentoina on loppu), on 

peruselementti, joka jäsentää uskonnollisen toiminnan erityistä sisäistä 
perustelua sosiaalisessa tulemisessa (Benner 2014e, 19). Kuten Benner 
väittää, ihmisluonnon äärellisyyden kokemus ja ymmärrys esitetään kussakin 

tapauksessa erilaisin termein, kuten "luodullisuudella", "kuolevaisuudella", 
kuoleman varmuudella tai jopa elävien ihmisten suhteella poisnukkuneisiin 

(Benner 2014e, 19). 
 
Uskonnon julkinen tehtävä 

Kaikkien edellä mainittujen havaintojen perusteella uskontoa pidetään 
elämäntapana ja tapana lähestyä ja hahmottaa todellisuutta, joka perustuu 

tietoisuuteen siitä, että ihminen on rajallinen olento. Tässä Benner siirtyy 
kuitenkin erään eron tekemiseen, joka, vaikkei sitä eksplisiittisesti sanota, on 
hänen teoksessaan ilmeinen. Tämä erottelu tunnustaa uskonnon kaksi 

ulottuvuutta, jotka eivät viittaa minkäänlaiseen uskonnon "pilkkomiseen", vaan 
päinvastoin havainnollistavat kahta eri näkökulmaa, joiden kautta voimme 

lähestyä uskontoa: Toinen liittyy uskonnollisen kokemuksen sisältöön sinänsä, 
kun taas toinen viittaa uskonnon julkiseen tehtävään yhteiskunnassa. 
Molemmat ulottuvuudet liittyvät itse uskonnolliseen ilmiöön, ja molemmat ovat 

erottamattomia; ensimmäisessä tapauksessa pyritään kuitenkin saamaan 
käsitys sisäisestä todellisuudesta, jossa uskonnollinen kokemus näyttäytyy 

jonkinlaisena mystagogisena asiana, jota vain "sisäpiiriläiset" voivat maistaa. 
Toisessa tapauksessa vaikutelma, jonka poimimme, tulee uskonnon ulkoisesta 
näkökulmasta, joka ilmenee maailmassa (eli jonkinlaisena immanenttina) ja 

nousee esiin ilmiönä, joka muotoutuu sen ja muiden inhimillisen toiminnan 
alojen välisestä suhteesta koko yhteiskunnan sisällä. Uskonnon sisäisestä 

aspektista Benner käyttää termejä "Arcanum des Religiösen" (= uskonnon 
arkanum) (Benner 2014d, 126) ja "Geheimnis des Glaubens" (= "uskon 
mysteeri") (Benner 2014d, 125). Uskonnon ulkoisen aspektin osalta 

saksalainen kasvattaja viittaa jälleen Schleiermacheriin, jota hän tulkitsee 
toisaalta toisen vaikutusvaltaisen filosofin, Martin Heideggerin, filosofista 

terminologiaa käyttäen ja toisaalta toisen merkittävän filosofin, Hannah 
Arendtin, teoksista peräisin olevia hermeneuttisia lähestymistapoja käyttäen. 
Erityisesti tässä yhteydessä - jossa Benner pyrkii tuomaan yhteen ja 

yhdistämään harmonisesti Schleiermacherin, Heideggerin ja Arendtin 
filosofiset käsitykset - uskonto käsitetään ihmiselämän olennaisena 

parametrina eli välttämättömänä tekijänä, joka liittyy vahvasti siihen, mitä 
voitaisiin kutsua conditio humana (Benner 2014c; Arendt 2008). 
 

Tässä mielessä uskonto näyttäytyy ihmisen maailmassa olemisen erityisenä 
muotona (In-der-Welt-Sein) (Benner 2014c, 46), eli inhimillisen toiminnan 

sektorina (ei ainoana, vaan yhtenä erityisenä muiden erilaisten sektorien 



joukossa), jossa inhimillinen olemassaolo ilmenee tosiasiana, jossa ihminen on 
vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin ympärillä ja myös maailmaan. Termillä 

"maailmassa oleminen" pyritään implisiittisesti mutta selvästi ilmaisemaan, että 
ihmisen ainutkertainen mahdollisuus, jonka kautta hänen olemassaolonsa 

syntyy, on olla olemassa maailmassa eli kehittää itseään ainutkertaisena 
subjektina maailmassa suhteessa muihin niin ikään ainutkertaisiin subjekteihin. 
Termi "maailmassa oleminen" on erityisen tuttu Heideggerin filosofisessa 

pohdinnassa (Makris 2019), ja se muistuttaa vaivattomasti termiä "Dasein" 
(Makris 2014, 308) sellaisena kuin sitä lähestytään hermeneuttisesti hänen 

tunnetussa teoksessaan "Sein und Zeit" (vrt. Heidegger 2006). Samalla 
"conditio humana" -käsite muodostaa Arendtin filosofista ajattelua paljastavan 
ydinteeman: nykyaikainen Polis, joka muodostuu julkisena tilana erilaisten 

elementtien moninaisuudesta, on inhimillisen olemassaolon erinomainen ja 
ainutlaatuinen ontologinen mahdollisuus. 

 
Edellä esitetty käsitteellinen selitys on tehty, jotta ymmärtäisimme, mitä Benner 
yrittää kertoa meille, kun hän väittää, että uskonnonopetuksen on oltava osa 

koulujen opetussuunnitelmaa. Hänen mukaansa koulujen uskonnonopetuksen 
pitäisi opettaa uusille sukupolville sitä, mitä uskonnolliset yhteisöt eivät voi 

menestyksekkäästi opettaa nykymaailman yhteiskunnissa sukupolvien välisen 
rinnakkaiselon kautta. Näin ollen tässä väitetään, että uskonnolliset yhteisöt 
osoittavat nykyään toisinaan tiettyä kyvyttömyyttä täyttää tehokkaasti tätä 

uskonnonopetuksen tehtävää, joka on antaa uusille sukupolville syvempi 
käsitys uskonnon julkisesta tehtävästä.  Tämän heikkouden vuoksi 

kouluopetuksessa on aukko, joka pitäisi täyttää uskonnonopetuksen avulla. 
 

Mitä osallistumisen uskonnon julkisiin tehtäviin pitäisi olla? 

Mitä tämä osallistuminen uskonnon julkiseen tehtävään tarkalleen ottaen 
tarkoittaa? Tämän kysymyksen tutkimiseksi on syytä muistaa, että saksalainen 

kasvattaja käyttää termiä "räsonierende Öffentlichkeit" (= julkinen tila, jossa 
kansalaiset keskustelevat argumenttien kanssa) havainnollistamaan 
seuraavaa: Julkisuuden onnistunut ja tehokas toiminta perustuu kansalaisten 

pätevyyteen johtaa keskustelua argumenttien avulla (Benner & Brüggen 2000, 
244). 

 
Tähän käsitykseen saattaa vaikuttaa Jürgen Habermasin työ, erityisesti tapa, 
jolla tämä saksalainen filosofi lähestyy julkisuuden käsitettä (Grümme 2018, 47-

74).  Benner on tässä asiassa varsin selkeä, sillä hän puhuu kentästä, jossa 
heterogeenisyydet kohtaavat toisensa; ja tämä kohtaamiskenttä 

kommunikoituu vain silloin, kun sen jäsenet osaavat argumentoida 
diskursiivisesti perustelluilla argumenteilla. Tämä lähestymistapa liittyy 
epäilemättä siihen, mitä Benner kutsuu "Proprium des Religiösen" 

(uskonnollisen toiminnan keskeiseksi piirteeksi) ja "Öffentliche Funktion der 
Religion" ("uskonnon julkiseksi funktioksi"). Implikoidaan ja päätellään, että 

tämän funktion keskeinen piirre on tapa, jolla uskonnollisen toiminnan proprium 
välitetään julkisessa tilassa, eli tietoisuus siitä, että ihmiset ovat riippuvaisia 
transsendentista todellisuudesta, joka "syleilee" heitä universaalina (Benner 

2014b). Vastaavasti ihminen on tietoinen omasta olemassaolostaan vasta, kun 
hän hahmottaa itsensä olentona, joka on riippuvainen Absoluutista ja samalla 

ympäröivästä maailmasta. Näin ajateltuna uskonto osoittautuu julkisuuden 



konstitutiiviseksi elementiksi. Miten tämä väite voitaisiin perustella? Lyhyen 
selityksen antamiseksi on otettava huomioon, että julkinen sfääri voi toimia 

olemassaolon muotona vain, jos ihmiset kansalaisina tiedostavat 
olemassaolonsa riippuvaisina toisistaan. Toisin sanoen uskonnon voidaan 

katsoa edustavan tätä arkipäivän kokemusta, jonka kautta ihminen havaitsee, 
että hänen olemassaolonsa ja jopa hänen eksistentiaalisen päämääränsä 
tavoittelun ehdollistavat hänen kanssaihmisensä eli toisen toiseus. Mitä tällä 

tarkoitetaan? Olisiko mahdollista, että tässä yhteydessä uskonnollinen 
kokemus jotenkin rinnastetaan arkikokemukseen?  

 
Edellä mainitusta kohdasta voidaan todeta seuraavaa: Ihmisen osallistuminen 
uskonnolliseen elämään merkitsee luonnollisesti sitä, että ihmisellä on 

uskonnollinen kokemus. Tämä (uskonnollinen) kokemus, jota esiintyy 
periaatteessa myös muissa tilanteissa, muodostaa myös tietoisuuden siitä, että 

ihmisen olemassaolo on riippuvainen Jumalasta.  Siinä mielessä ihminen 
kokee, että hänen olemassaolonsa on transsendenssin ehdollistama. 
Arkikokemuksessa tapahtuu jotakin melkein samanlaista: ihmisen oletetaan 

elävän yhdessä lähimmäistensä kanssa yhteiskunnassa. Mutta tämä 
edellyttää, että ihminen joskus luopuu omista odotuksistaan tai 

vaatimuksistaan, jotta toisen odotukset tai vaatimukset voivat todella toteutua. 
Vain tällä tiellä ihmisten rinnakkaiselo yhteiskunnassa on ajateltavissa ja 
mahdollista. Tätä kautta jokainen ihminen kokee, että hänen olemassaolonsa 

on riippuvainen kanssaihmisestä. Tietoisuus tällaisesta riippuvuudesta 
osoittaa, että arkielämässä ihminen niin sanotusti ylitetään, jotta toinen voi 

kehittyä ainutlaatuisena subjektina. Transsendenssin ajatus on siis 
löydettävissä ja syvällinen niin uskonnollisessa elämässä kuin arkielämässäkin.  
 

Uskonnonopetus on siis muutakin kuin tietyn uskonnollisen perinteen oppien 
opettamista (vrt. Biesta ja Hannam 2019, 181f). Tältä osin on ilmeistä, että 

uskonnonopetuksen perustavoitteena tulisi olla seuraava: Valmentaa 
huomisen kansalaisia osallistumaan uskonnon julkiseen tehtävään 
kohtaamisen ja kommunikaation tapahtumana modernin "Poliksen" rajoissa. 

Yhteisessä julkaisussaan muiden tutkijoiden kanssa Benner esittää seuraavat 
oivaltavat huomautukset: "Käyttämällä termiä 'kompetenssi osallistua 

uskonnolliseen toimintaan' tarkoitamme kompetenssia, joka liittyy sekä 
uskonnolliseen traditioon että julkiseen toimintaan; tämän kyvyn avulla oppilaat 
voivat kehittää näkemyksiään henkilökohtaisella, kollektiivisella ja julkisella 

tasolla suhteessa uskonnollisiin kysymyksiin tai ilmiöihin. Tätä suuntausta, joka 
mahdollistaa osallistumisen uskonnolliseen toimintaan, ei saa tulkita väärin ja 

johtaa siihen virheelliseen johtopäätökseen, että uskonnonopetuksen 
päätehtävänä on käännyttää nuoria ja saada heidät luottamaan tiettyyn 
uskontokuntaan" (Benner et al. 2007, 143-144). 

 
Osallistuminen uskonnon julkiseen tehtävään uskonnonopetuksen 

perustavoitteena. 
Edellä esitetyt näkökohdat ovat enemmän kuin selviä, kun uskonnonopetuksen 
perustavoitteeksi asetetaan oppilaiden valmiuksien kehittäminen perustellun 

näkemyksen muodostamiseen uskonnollisesti kiinnostavista kysymyksistä (ja 
erityisesti tietoisuudesta ihmisen riippuvuudesta hänet ylittävään 

universaalisuuteen). Tällainen perusteltu näkemys, jota oppilaat voivat tukea 



argumentein, perustuu sekä heille tutun uskonnollisen perinteen että muiden 
uskonnollisten perinteiden ymmärtämiseen, toisin sanoen muiden 

uskonnollisten perinteiden ymmärtämiseen nykyisessä uskonnollisen 
moniarvoisuuden yhteiskunnallisessa kehyksessä. Uskonnollisia kysymyksiä ja 

erityisesti uskonnollisen toiminnan hallitsevaa piirrettä (eli tietoisuutta ihmisen 
riippuvuudesta absoluutista) koskevien argumenttien esittäminen on asia, 
johon oppilaiden olisi ryhdyttävä paitsi henkilökohtaisen henkisen sivistyksensä 

vuoksi, myös toiminta, jonka kautta he voivat osallistua julkiseen tilaan. Tämä 
kanta on merkittävä, koska se antaa uskonnonopetukselle teologisen ja 

eksistentiaalisen luonteen. 
 
Tämän ajatuksenkulun mukaisesti uskomme, että valmistautuminen 

osallistumiseen uskonnon julkiseen tehtävään liittyy seitsemään perustaitoon, 
jotka olisi otettava huomioon uskonnonopetuksessa:  

 
a. Kyky muodostaa henkilökohtainen ja perusteltu näkemys uskonnon 

peruspiirteestä (eli sen tunnustamisesta, että ihminen on rajallinen 

olento ja että hän on olemassaolona riippuvainen 
transsendentista/ei-rajallisesta todellisuudesta) rakenteellisena 

osatekijänä, joka auttaa julkista aluetta toimimaan tehokkaasti.  
b. Pätevyys muodostaa mielipide uskonnon alaan yleisesti liittyvistä 

kysymyksistä (jotka liittyvät joko tuttuihin tai erilaisiin uskonnollisiin 

perinteisiin).  
c. Pätevyys ymmärtää tuttua uskonnollista perinnettä.  

d. Pätevyys ymmärtää erilaisia uskonnollisia perinteitä. 
e. Pätevyys ymmärtää ihmisten (erilaisia) näkemyksiä uskonnollisista 

kysymyksistä yleensä.  

f. Pätevyys käydä vuoropuhelua uskonnollisen monimuotoisuuden 
kanssa julkisella tasolla. 

g. Pätevyys kommunikoida, edustaa ja tukea julkisessa keskustelussa 
omaa uskontoa koskevaa näkemystä. 

 

Vuoropuhelu moninaisuuden kanssa on ortodoksisen hengellisen 
elämän edellytys. 

Kaikki edellä mainitut havainnot lähentyvät ajatusta siitä, että vuoropuhelu 
moninaisuuden kanssa ei ole vain aikamme haaste tai vaatimus, vaan 
edellytys, jota ilman kouluissa tapahtuva koulutusprosessi ja julkisen elämän 

toiminta ovat nykyään mahdottomia ajatella ja saavuttaa. Voimme kuitenkin 
laajentaa ajatteluamme hieman pidemmälle yrittämällä tutkia, liittyykö 

uskonnollista moninaisuutta koskeva vuoropuhelu jollain tavalla kirkon 
elämään. Tältä osin voimme tehdä joitakin havaintoja, jotka perustuvat 
ortodoksis-teologiseen pohdintaan. 

 
Kirkko on "poliittinen" elämäntapa, toisin sanoen ihmisen poliittisen 

olemassaolon ilmenemismuoto, sillä kuten sanan etymologiasta käy ilmi 
(ecclesia > = εκ + καλώ), kirkko on kokoontuminen, siis ihmisten kohtaamisen 
ja rinnakkaiselon tapa. Tämä yhteiselo ei rakenna siihen osallistuvien jäsenten 

välille pinnallista tai satunnaista suhdetta, vaan elämän, yhteyden ja 
keskinäisen osallistumisen liiton, jonka pohjalta kukin jäsen elää ja syleilee 

kaikkien muiden elämää (vrt. Mantzaridis 2015, 62). Näin ainakin apostoli 



Paavali sanelee kuvatessaan kirkkoa Kristuksen ruumiiksi (1 Kor 12, 12; 1 Kor 
12, 14-27). Tämä karismaattinen ykseys ilmenee pyhässä eukaristiassa, joka 

on kirkon elämän keskus. Johannes Damascene korostaa, että osallistumalla 
pyhään eukaristiaan kaikki uskovat ovat yhdistyneet paitsi Kristukseen myös 

toisiinsa, koska he saavat samasta ruumiista ja verestä (eli Kristuksen ruumiista 
ja verestä) (ks. Matsoukas 1992, 374). Edellä esitetyn perusteella voidaan 
väittää, että kirkollista elämäntapaa voidaan kuvata "poliittiseksi" 

elämäntavaksi, sillä ihminen on kutsuttu täyttymään persoonana, joka kohtaa 
toisen Kristuksessa ja osallistuu hänen kanssaan todellisuuteen, joka saa 

"Poliksen" tai "ruumiin" muodon. Näin ollen toisen kohtaaminen kirkossa on 
"Exodus"-liike yksilöllisyydestä ja itsekeskeisyydestä. Tässä yhteydessä 
huomataan, että kristinuskossa Jumalan ja ihmisen välinen suhde ei ole 

kysymys yksilöllisestä hurskaudesta tai yksilöllisestä toiminnasta vaan 
elämäntavasta, joka kehittyy osallistumalla ja sitoutumalla kollektiivisuuteen, 

jota luonnehditaan "kirkoksi" ja "Kristuksen ruumiiksi". 
 
Tämä Jumalan ja jokaisen ihmisen välille muodostunut suhde paljastuu ja 

ilmenee Jumalan ja koko ihmiskunnan välisenä suhteena (eli sillä on 
kollektiivisuuden muoto) kirkon elämässä. Laajemmassa merkityksessä 

kristillinen elämä on käsittämätöntä, jos jätämme huomiotta kirkon "poliittisen" 
luonteen. Elämän tarkoitus sekä ihmisen hengellinen edistyminen kirkollisessa 
"Poliksessa" on kysymys Jumalan ja ihmisen välisestä dynaamisesta ja 

jatkuvasti kehittyvästä kollektiivisesta kumppanuudesta, jatkuvasta 
"keskinäisen merkityksen luomisen" eli "inter-merkityksellisyyden" (Loudovikos 

2015) tulemisesta, jonka kautta Jumala ja ihminen tekevät yhteistyötä ja 
toimivat yhdessä.  (Loudovikos 2019).  
 

Ekklesia jatkuvana vuoropuheluna monimuotoisuuden kanssa 
Kirkko elää "Polisina", mutta samalla sillä on "poliittinen" tehtävä, jolla on 

universaalit ulottuvuudet. Käytännössä tämä toteutuu jatkuvana kutsuna, joka 
kohdistuu koko ihmiskuntaan, jotta se osallistuisi koko luomakunnan 
universaaliseen ykseyteen, joka toteutuu Pyhän Kolminaisuuden pyhittävän 

läsnäolon kautta (Matsoukas 1980, 223). Kyse on siis elämästä 
ekumeenisessa ykseydessä Jumalan kanssa. Tämä osoittaa, että kirkko on 

olemassa maailman tähden. Sen tarkoituksena on pohjimmiltaan jatkuvasti 
kääntyä koko maailman puoleen ja kutsua sitä muuttumaan sellaiseksi 
"Polikseksi", jossa ihmisen toiseutta, ainutlaatuisuutta ja vapautta 

kokonaisuutena, joka tekee yhteistyötä muiden kanssa (joita ei pidetä 
muukalaisina vaan veljinä ja sisarina), korostetaan ja edistetään Pyhän 

Kolminaisuuden epäitsekkään, "uhrautuvan" ja pyhittävän rakkauden ansiosta. 
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kirkko haluaisi tyrkyttää itseään 
maailmalle, eikä sitä, että se pyrkisi antamaan poliittiselle vallalle jumalallisia 

ominaisuuksia. Kirkon "poliittinen" olemassaolo on olemisen tapa, ei vallan tai 
määräämisen muoto. Sen tehtävänä on kohdata maailma, käydä vuoropuhelua 

sen kanssa ja kutsua se osallistumaan sen elämään; tästä syystä sen 
kollektiivinen identiteetti on jatkuvasti matkalla (Nissiotis 1965, 29; vrt. 
Tsompanidis 2014, 596). Tässä sovelletaan seuraavaa logiikkaa: mitä 

enemmän se "avautuu" ja syleilee maailmaa, sitä enemmän sen työ täyttyy ja 
sitä enemmän sen identiteetti paljastuu (Papathanasiou 2009). Tai - 

vaihtoehtoista muotoilua käyttäen - itsensä rakentamisprosessi eli , työnsä ja 



tehtävänsä loppuunsaattamisprosessi, kulkee Pyhän Kolminaisuuden 
karismaattisen läsnäolon kautta toisen kohtaamisen kautta ja suuntautuu kohti 

eskatologista Jumalan valtakuntaa. Jos tämä kohtaaminen, tämä suhde 
toiseen ja viime kädessä vuoropuhelu toiseuden kanssa puuttuu, sen 

identiteetin muodostuminen ei ole mahdollista. Tämä vuoropuhelu on tietenkin 
sen identiteetin merkkinä, eikä se näin ollen muodosta pinnallista suhdetta vaan 
syvään juurtuneen elämänsuhteen, joka toteutuu Jumalan ja ihmisen välisen 

kumppanuuden näkökulmasta. Tästä havainnosta voidaan päätellä, että kirkko 
"Polisina" ja siten myös kirkon muodostavat jäsenet ovat jatkuvassa liikkeessä 

ja luomisen tilassa.  
 
Kaikki edellä mainitut havainnot tekevät selväksi, että kirkon identiteetti 

"Polisina" ja ihmissubjektin identiteetti on "avoin" asia ja jatkuva tuleminen 
(γίγνεσθαι), joka kehittyy heterogeenisyyksien eksistentiaalisen kohtaamisen 

tapahtumana suhteessa transsendentaaliseen (vrt. Loudovikos 2020, 305). 
Jopa kirkolle itselleen on selvää, että tämä on "avoin" kysymys, jota käsitellään 
paitsi antropologian myös teologian tasolla. Kirkollisessa "Poliksessa" jokaisen 

ihmisen jatkuva ja ikuinen kamppailu identiteettinsä löytämiseksi liittyy suoraan 
kamppailuun Jumalan tavoittelusta (vrt. Loudovikos 2020, 305).  

 
Ekklesia Polisina Cosmo-Poliksen globaalissa kehyksessä 
Kirkko muodostaa "kaupungin" eli tavan olla poliittisesti olemassa maailmassa 

(vrt. Papanikolaou 2017, 231). Kirkon "poliittinen" luonne ymmärretään 
tietenkin sen erityisten teologisten ulottuvuuksien kannalta. Kirkko siis kutsuu 

koko maailman osallistumaan elämäänsä Kristuksessa. Tällä kutsulla on 
ekumeeninen ja universaalinen ulottuvuus, mutta samalla se on suuntautunut 
eskatologiseen näkökulmaan. Kun kuitenkin otetaan huomioon poliittinen 

todellisuus maailmanlaajuisella tasolla, huomaamme, että kirkko on  "Polis" 
muiden "Poliksien" joukossa; se on tapa olla olemassa ja tehdä yhteistyötä 

toistensa kanssa maailmassa, mutta se ei ole ainoa. Julkinen tila, kuten 
havaitsemme Bennerin pedagogista teoriaa tutkimalla, on monien erilaisten 
inhimillisen toiminnan alueiden kohtaamispaikka, joista jokaisella on oma 

perustelunsa sekä suhteellinen autonomia. On huomattava, että jokainen 
erillinen toiminta-alue muodostaa itsessään yhteiskunnallisen tilan, jonka 

sisällä ihmisen toiminta ilmenee yhteistoimintana eli heterogeenisyyksien 
kohtaamisena. Tämä viittaa siihen, että inhimillisen toiminnan kokonaisuus 
yhteiskunnassa koostuu eriytyneistä julkisista, niin sanotusti toiminnan osa-

alueista; nämä osa-alueet muodostavat yhdessä julkisen tilan sosiaalisen 
todellisuuden kokonaisuutena (Benner 2014b, 131). Tässä näkökulmassa 

kirkko - poliittisen teorian termein puhuen - on osa julkisen tilan kokonaisuutta 
ja muodostaa "poliittisen" elämäntavan eli "Poliksen", joka kehittyy sekalaisen 
moninaisuuden ympäristössä - eikä sen ulkopuolella (vrt. Stamoulis 2015, 231). 

Aristoteles Papanikolaou liikkuu tähän suuntaan tuomalla teologiseen 
keskusteluun termin "julkinen ekklesiologia" (Papanikolaou 2017, 231).  

 
Ekklesiologian ja julkisuuden välinen korrelaatio merkitsee sitä, että kirkkoa 
"Polisina" kutsutaan ja haastetaan olemaan julkisessa maailmassa rinnakkain 

muiden "Poliksien" eli muiden inhimillisen toiminnan tilojen kanssa, joilla on 
oikeus tulla tunnustetuiksi tasavertaisiksi keskustelukumppaneiksi, mutta joilla 

on samalla suhteellinen autonomia ja erityinen toimivalta toimia (vrt. Kalaitzidis 



2007, 153). Tämä todellisuus ei heikennä eikä vähennä kirkon työtä ja tehtävää, 
vaan päinvastoin se on haaste, jonka perusteella kirkolla on mahdollisuus 

tehostaa ponnistelujaan tehtävänsä toteuttamiseksi. Koska kirkko luonteensa 
vuoksi pyrkii "poistumaan" ja "avautumaan" maailmalle, on ymmärrettävää, että 

maailman kohtaaminen vuoropuheluna moninaisuuden kanssa on sen 
asialistalla. Kirkon on oltava vuoropuhelussa maailman kanssa, ja tämä 
ilmenee itse asiassa kamppailuna ja huolena a. maailman "kielen" 

ymmärtämisestä, sen erityisestä eriytyneisyydestä ja erilaisista perusteluista, 
b. sen moninaisuuden ymmärtämisestä, c. sen hengellisten etsintöjen 

kunnioittamisesta, d. sen humanististen saavutusten tunnustamisesta, e. 
rehellisestä kommunikaatiosta ja kohtaamispisteiden löytämisestä ja f. sen 
oman ajattelu- ja elämäntapansa "kääntämisestä" modernin maailman 

yhteiskuntiin käyttämällä julkisessa keskustelussa ymmärrettävää ja julkista 
altistumista "kestävää" "kieltä". Ja koska kirkon tarkoituksena on maailman 

muuttaminen Kristuksessa, on ymmärrettävää, että kirkon on pyrittävä paitsi 
vuoropuheluun maailman kanssa myös uudistamaan maailmaa Kristuksessa. 
 

Tämä näkökulma korreloi sen sitoumuksen kanssa seistä jokaisen ihmisen 
rinnalla, joka on epäoikeudenmukainen ja jota elämän ongelmat ahdistavat, ja 

ilmaista rohkeasti vastustavansa selkein ja avoimin termein kaikenlaista 
ihmispersoonan vapauden, jonka vuoksi Kristus ristiinnaulittiin ja herätettiin 
henkiin, heikentämistä ja kiertämistä (vrt. Kalaitzidis 2007, 515). Se, että kirkko 

ei voi elää toisin, vaikka vain silloin, kun se on vuoropuhelussa toiseuden 
kanssa ja kun se välittää kärsivistä kanssaihmisistään, on ilmeinen todiste siitä, 

että se muodostaa itsensä "poliittisena" olemisen tapana. Epäilemättä sen 
jäsenet, jotka kokevat maailman uudistuvan Kristuksessa pyhän eukaristian 
kautta, pyrkivät toimimaan maailmassa "kansalaisina", jotka hahmottavat 

roolinsa ja ymmärtävät vastuunsa universaalissa ja maailmanlaajuisessa 
julkisessa tilassa. Näin jokaisesta kirkon jäsenestä tulee kosmo-"polis", 

maailman "kansalainen", eli kosmo-"kansalainen" (vrt. Kotsiopoulos 2020, 
133f).  
 

Päätelmät 
Tässä tutkimuksessa olemme määritelleet, että vuoropuhelu 

monimuotoisuuden kanssa on rakenteellinen elementti, jonka perusteella 
julkinen tila muodostuu. Toisin sanoen julkista tilaa sinänsä ei voi olla 
olemassa, jos monimuotoisuuden rinnakkaiselo ei ole mahdollista. Lisäksi 

olemme nähneet, että koulun uskonnonopetuksessa olisi keskityttävä 
uskonnon julkiseen tehtävään, johon kuuluu muun muassa oppilaiden pätevyys 

käydä vuoropuhelua uskonnollisen monimuotoisuuden kanssa julkisen tilan 
puitteissa. Lopuksi, tarkastelemalla aihettamme ortodoksisen teologian valossa 
on käynyt selväksi, että vuoropuhelu moninaisuuden kanssa ei ole vain 

poliittinen tai pedagoginen välttämättömyys, vaan se on myös olennainen ehto, 
joka luonnehtii kirkon hengellistä elämää ja jokaista uskovaa sen jäsenenä. 

Näin ollen uskonnonopetuksen kurssi, jonka oppisisällöt liittyvät pohjimmiltaan 
ortodoksisen kirkon perinteeseen, voi tarjota oppilaille sopivan paradigman 
kysymykseen siitä, mitä tarkoittaa poliittisena yksikkönä eläminen globaalin ja 

universaalin julkisen tilan puitteissa. 
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Uskonnollinen monimuotoisuus ja moniarvoisuus Italiassa 

 

Enzo Pace 

 
 

 
Johdanto 
 
Missä määrin uskonnollinen monimuotoisuus haastaa katolisen kirkon monopolin Italiassa, 

kun eri maista - yli 180 maasta - saapuu paljon ihmisiä ympäri maailmaa? Kysymys koskee 

karkeasti ottaen uskonnon ja muuttoliikkeen välistä suhdetta Euroopassa, erityisesti 

eteläisissä maissa, ja siinä keskitytään siirtymiseen maastamuuttomaista 

maahanmuuttomaihin. Toiseksi tämä prosessi vaikuttaa näiden maiden  omaleimaisiin 

uskonnollisiin rakenteisiin. Monet näistä maista - kuten Kreikka, Italia, Portugali ja Espanja1 

- ovat historiallisista syistä tähän asti olleet maita, joissa on ollut vallitseva uskonto: 

Kreikassa ortodoksinen, muissa katolinen.  

 

Uskonnollisen kentän monopolistinen rakenne on nyt joka tapauksessa haastettu 

lisääntyvän uskonnollisen monimuotoisuuden vuoksi. Se tarkoittaa yhteiskunnallisen 

monimutkaisuuden lisääntymistä, mikä merkitsee uskonnollisen kentän eriytymistä 

suhteessa vallitsevaan uskomusjärjestelmään ja sen kanssa vallitsevaan jännitteeseen.  

 

Teoreettisesta näkökulmasta katsottuna minusta on hyödyllistä käsitteellistää Etelä-

Euroopassa tapahtuvaa sosio-uskonnollista muutosta systeemiteorian mukaisesti2 . 

Sosiaalisten järjestelmien teorian näkökulma vaikuttaa minusta erityisen hyödylliseltä 

analysoitaessa sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, kun sen ympäristö muuttuu, jolloin se ei 

monin tavoin ole helposti sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen kontrollin 

(poliittisen, ideologisen, taloudellisen ja kulttuurisen) koneiston vastuulla, jota voitaisiin 

soveltaa suhteellisen vakaampaan ja homogeenisempaan yhteiskuntaan. Sekä koko 

yhteiskunnan että katolisen instituution kannalta entropian riski on suurempi, kun eri maista 

ympäri maailmaa tulevien maahanmuuttajien virta ei myöskään ole homogeeninen. 

Moninaisuuden sisällä on monimuotoisuutta. Ei vain islam, vaan muslimit; ei vain 

 
1 Vilaça, Helena. Furseth, Inger. Pace, Enzo. Pettersson, Per. The Chaning Soul of Europe. Farnham, 
Ashgate, 2014 ; Perez-Agote, Alfonso (ed.). Portraits du catholicisme en Europe. Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2012. 
2 Luhmann, Niklas. Soziale Systeme. Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 1987 (Social System. Stanford: 

Stanford University Press 1996); Luhmann, Niklas. Introduction to Systems Theory. Cambridge, 
University of Cambridge Press, 2012; Pace, Enzo. Religion as Communication. London, Routledge, 

2011.  



ortodoksikristityt, vaan romanialaiset, ukrainalaiset, serbit, moldovalaiset, kreikkalaiset ja 

venäläiset ortodoksit, joilla kullakin on omat uskonnolliset erityispiirteensä; ei vain Aasiasta 

tulevat ihmiset, vaan sikhiläiset, buddhalaiset, hindut, tamilikristityt ja niin edelleen; ei vain 

helluntailaiset, vaan afrikkalaiset, latinalais-amerikkalaiset ja kiinalaiset helluntailaiset, jotka 

kuuluvat moniin eri kirkkokuntiin. 

 

Italian tapauksessa poliittista järjestelmää kehotetaan miettimään uudelleen tapaa, jolla 

valtio on perinteisesti hoitanut suhteita toisaalta katoliseen kirkkoon - enemmistön 

hallitsevaan uskontoon - ja toisaalta muihin vähemmistöinä pidettyihin uskontokuntiin, jotka 

nykyään pääsevät julkiseen tilaan laillisesti säänneltyinä. Se tarkoittaa Italian tapaa hallita 

uskonnollista monimuotoisuutta. Uskonnollista moniarvoisuutta koskeva erikoinen politiikka 

Italiassa on jälleen yksi todiste monien tutkijoiden esittämästä käsitteellisestä erosta . 3 

 

Artikkeli on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa aion täsmentää uskonnollisen 

monimuotoisuuden kysymyksen ääriviivoja. Toisessa osassa dokumentoidaan 

jumalanpalveluspaikkakarttojen avulla tärkeimpien uusien uskontojen leviäminen 

nykypäivän Italiassa.  

 
Maahanmuuton vaikutus Italian yhteiskuntaan 
 
Ehdotan, että analysoin Italiassa tapahtuvia yhteiskunnallisia muutoksia tietystä 

näkökulmasta, nimittäin siirtymästä katolisen monopolin alaisesta yhteiskunnasta 

yhteiskuntaan, jolle on ominaista ennennäkemätön ja odottamaton uskonnollinen 

moniarvoisuus. Kartat, jotka havainnollistavat useiden eri uskontojen läsnäoloa kuin 

tyypillisen italialaisen syntyperän (katolilaisuus), osoittavat, miten maan sosiaalinen ja 

uskonnollinen maantiede on muuttumassa. Tällainen muutos on suuri uutuus maassa, joka 

on aina pitänyt itseään katolilaisena pitkäaikaisista historiallisista syistä ja myös syvään 

juurtuneista ja edelleen vahvoista kulttuurisista motiiveista johtuen. 

 

Huolimatta uskonnollisesta monimuotoisuudesta, joka alkaa tulla yhteiskunnallisesti 

ilmeiseksi, katolinen kirkko on edelleen keskeisessä asemassa julkisessa elämässä, mutta 

se on alkanut ymmärtää, että Italian yhteiskunta on kehittymässä, ei ainoastaan siksi, että 

 
3 Beckford, James T. Demerath Jay N. (eds.). The Sage Handbook of Sociology of Religion , 316-348. Los Angeles, Sage, 

2007; Doe, Norman. Law and Religion in Europe. Oxford, Oxford University Press, 2011; Richardson, James T. 

Bellanger, François (eds.). New Religious Movements and Minority Faiths. London, Routledge, 2014; Wuthnow, Robert. 

America and the Challenges of Religious Diversity. Princeton, Princeton University Press, 2005. 
 
 



muut uskonnot pyrkivät saamaan näkyvyyttä ja julkista tunnustusta, vaan myös siksi, että 

ne edistävät joissakin tapauksissa uskonnollisen kentän monipuolistumista. 

 

Katolinen kirkko on edelleen hyvin organisoitu uskomusjärjestelmä, jolla on monimutkainen 

potestas indirecta4 poliittisen päätöksenteon alalla. Se on italialaisten syntymäuskonto. Se 

on edelleen kestänyt maallistumisen rynnäkön, kuten äskettäin vahvistettiin edustavaan 

väestöotokseen kohdistuneessa analyysissä5 ja etnografisessa tutkimuksessa6 . Verrattuna 

muihin Euroopan maihin Italia näyttää maallistuneen ja pysyneen samalla uskollisena 

mielikuvalleen (kollektiivisessa representaatiossa) katolisena maana kirkon organisatorisen 

voiman ansiosta. Se ei ole enää katolinen maa monien italialaisten käytäntöjen kannalta, 

mutta kollektiivinen myytti italialaisten katolisesta identiteetistä7 näyttää edelleen pitävän 

paikkansa. Mutta yhteiskunnallis-uskonnollinen muutos on tapahtumassa: uskonnollisesta 

yhtenäiskulttuurista uskonnollisen monimuotoisuuden uudenlaiseen muotoon. Kyseessä on 

hidas prosessi, joka etenee suurelta osin huomaamatta ja joka ei aiheuta erityisiä jännitteitä 

tai konflikteja (lukuun ottamatta muslimien uskonnonharjoituspaikkoja), mutta joka viime 

kädessä muuttaa maan sosio-uskonnollista maantiedettä. Italialaiset eivät enää synny 

luonnostaan katolilaisina. 

 

Seuraavilla sivuilla pyrin havainnollistamaan ja kuvaamaan tätä muutosta vuonna 2012 

valmistuneesta tutkimuksesta kerättyjen tietojen avulla8 . Näiden tietojen avulla on 

mahdollista tunnistaa pelkät yleiset arviot muiden, ei-katolilaisten uskontojen läsnäolosta 

Italiassa ja kartoittaa eri jumalanpalveluspaikat alueittain ja uskontokunnittain. Vaikka 

maahanmuuttajien määrä oli yli 5 miljoonaa vuonna 2014 (7 prosenttia väestöstä), Italian 

tilastokeskus (ISTAT) ja sisäministeriö eivät ole onnistuneet antamaan tarkkaa kuvaa eri 

uskontojen todellisesta läsnäolosta maassa, lukuun ottamatta muslimien 

uskonnonharjoituspaikkoja, joita poliisi ja tiedustelupalvelut valvovat sisäministeriön 

puolesta yleisen turvallisuuden vuoksi.  Tämä lähde tarjoaa hyvän lähtökohdan tilanteen 

tutkimiselle ja tarkemmalle analyysille, kuten Allievi9 ja Bombardieri10 ovat hiljattain tehneet.  

 
4 Poulat, Émile. L’Église romaine, le savoir et le pouvoir, in Archives de Sciences Sociales des Religions , 1974,  
37 : 5-21. 
5 Garelli, Franco. Gente di poca fede. Bologna, Il Mulino, 2020; Cipriani, Roberto. L’incerta fede. Milano, 
Franco Angeli, 2020. 
6 Marzano, Marco. Quel che resta dei cattolici. Milano, Feltrinelli, 2012. 
7 Garelli, Franco. Guizzardi, Gustavo. Pace, Enzo (eds.). Un singolare pluralismo. Bologna, Il Mulino, 2003. 
8 Pace, Enzo. Religious Congregations in Italy: Mapping the New Pluralism, in C. Monnot & J. Stolz (eds.). 
Congregations in Europe, Springer, Cham, 2018, 139-158. 
9 Allievi, Stefano. La guerra delle moschee. Venezia, Marsilio, 2010. 
10 Bombardieri, Maria. Moschee d’Italia. Bologna, EMI, 2012. 

 



 

Oli miten oli, Italian maahanmuuttajien 189 eri kansallisuutta tekevät selväksi, että 

uskonnollinen monimuotoisuus on nyt osa elämäämme, niin paikallisilla markkinoilla, 

sairaaloissa, vankiloissa ja kouluissa kuin paikallisten sosiaalipalvelujen toimistoissa ja niin 

edelleen. Arviot voivat olla lähtökohta, mutta ne eivät enää riitä antamaan tarkkaa kuvaa 

Italian sosio-uskonnollisesta maantieteestä, joka pystyisi realistisesti kuvaamaan ihmisten 

kokemuksia ja tapoja kuulua tiettyyn uskontoon. Toisin sanoen arviot eivät voi vastata 

kysymykseen siitä, mihin ihmiset, jotka virallisesti luokitellaan muslimeiksi, buddhalaisiksi, 

hinduiksi, sikheiksi, helluntailaisiksi ja niin edelleen, todella uskovat. 

 

Olemme alkaneet saada käsitystä siitä, mille alueille maahanmuuttajien eri uskonnot 

keskittyvät, mutta meillä on vain hyvin epätäydellinen ja epätarkka kartta heidän 

uskonnonharjoituspaikoistaan. Nämä paikat eivät vieläkään ole kovin ilmeisiä paljaalla 

silmällä - ainakaan meidän pintapuoliselle katseellamme: vaikka olemme tottuneet 

tunnistamaan katolisen kirkon yhdellä silmäyksellä, emme ole yhtä hyvin varustautuneet 

huomaamaan rakennuksia, jotka osoittavat muiden, ei-katolisten uskontojen läsnäolon. 

Silmäterävyydellämme on merkitystä uskontojen kannalta. Silmämme heijastavat ja 

tallentavat järjestäytynyttä ulkomaailmaa, jossa näemme meille tuttuja asioita.  

 

Jotta voisimme todella nähdä, miten Italian sosio-uskonnollinen maantiede on 

muuttumassa, meidän on ensin mentävä askeleen pidemmälle ja mentävä pelkkiä arvioita 

pidemmälle niistä erilaisista uskonnollisista realiteeteista, jotka ovat nyt vakiintuneet 

maahamme. Jotkin uskonnolliset yhteisöt ovat huomattavan homogeenisia, kun taas toiset 

eroavat toisistaan jopa keskenään. Edellisistä on helppo löytää tietoa, jälkimmäisistä on 

paljon vaikeampaa (kuten muslimiyhteisöistä, jotka viittaavat erilaisiin yhdistyksiin, joista 

jotkut edustavat koko uskovien maailmaa, kun taas toiset perustuvat maantieteelliseen 

alkuperään). Joidenkin uskontojen kohdalla, vaikka ne eroavat toisistaan jonkin verran, 

voimme ratkaista ongelman saada uskottavan kuvan niiden jumalanpalveluspaikoista 

tukeutumalla (kärsivällisesti rakentamaamme) todistajien verkostoon, joka on antanut 

osoitteita ja muita arvokkaita tietoja. 

Karttoja käytetään matkustamiseen, ja yhdessä kompassin kanssa ne auttavat meitä 

orientoitumaan, kun yritämme tulkita Italian uutta uskontokarttaa. Jos joku matkustaisi Italian 

halki pohjoisesta etelään ja lännestä itään, hän ei varmasti tietäisi heti, missä on sikhien 

temppeleitä tai moskeijoita, eikä hän osaisi tunnistaa ortodoksista kirkkoa (lukuun ottamatta 

muutamia poikkeuksia Triestessä tai Venetsiassa tai etelässä Barissa tai Reggio 



Calabriassa, joissa on kirkkoja, jotka todistavat kukoistavien kreikkalaisten ja albanialaisten 

ortodoksisten yhteisöjen historiallista läsnäoloa). Vielä epätodennäköisemmin he 

törmäisivät todisteisiin hindulaisista mandireista tai buddhalaistemppeleistä, eikä heillä olisi 

juuri mitään mahdollisuuksia havaita afrikkalaisia, eteläamerikkalaisia tai kiinalaisia uus-

pentekostaalisia kirkkoja. Afrikkalaiset uuspentekostaalikirkot ovat olleet erityisen 

tutkimuksen kohteena11 , mutta niiden latinalaisamerikkalaiset ja kiinalaiset vastineet ovat 

jääneet taka-alalle. Uusien kirkkojen ongelmana on lisäksi se, että niitä on hyvin vaikea 

löytää, koska ne syntyvät ja selviytyvät usein hyvin epävarmoissa logistisissa ja 

toiminnallisissa olosuhteissa. On kuitenkin yleisesti tiedossa, että eräät Latinalaisen 

Amerikan megakirkot ja erityisesti Igreja Universal do Reino de Deus (syntynyt Brasiliassa 

vuonna 1977) ovat nykyään laajalle levinneet monissa maissa12 . Tällä kirkolla on 

kymmenen toimipaikkaa Italiassa (Roomassa, Milanossa, Torinossa, Genovassa, 

Mantovassa, Veronassa, Udinessa, Napolissa, Firenzessä ja Siracusassa). Kiinalaisten 

uskonnollisista tottumuksista tiedetään kuitenkin vain vähän tai ei mitään, lukuun ottamatta 

kahta Torinossa ja Pratossa (Toscana) tehtyä tutkimusta .13 

 
Uskonnollisen monimuotoisuuden kartoittaminen 
 

Italian uskontokuntien karttaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että tilanne on 

jumalanpalveluspaikkojen osalta seuraavanlainen: (taulukko 1).  

 
Taulukko 1: Jumalanpalveluspaikat ja jäsenmääräarviot (2018).14 

 
Uskonnot Jumalanpalveluspaikat Jäsenmäärä (arviot) 

Islam 794 (joista 6 
moskeijaa) 

1,614,000 

Ortodoksiset kirkot 486 (seurakunnat) 1,528,000 

Afrikkalaiset uus-pentekostalit 858 150,000 
Sikhit  42 80,000 

Buddhalaisuus 136 
meditaatiokeskusta ja 
kaksi pagodia (Rooma 
ja Prato). 

80,000 

Hindu    2 mandiria, Altare 
(Savona) ja 
Pegognaga 
(Mantova). 

1,500 

  3,453,500 

 

 
11 Pace, Enzo. Butticci, Annalisa. Le religioni pentecostali. Roma. Carocci, 2010. 
12 Corten, André. Dozon, Jean-Pierre. Oro, Ari Pedro (eds.). Les nouveaux conquérants de la foi. L’Église du 
royaume de Dieu. Paris, Khartala, 2003 ; Garcia-Ruiz, Jesus. Michel, Patrick. Et Dieu sous-traita le Salut au 

marché. Paris, Armand Colin, 2012. 
13 Berzano, Luigi et al. Cinesi a Torino. Bologna, Il Mulino, 2010; Giordan, Giuseppe; Cao, Nanlai; Pace, 
Enzo (eds.). Chinese Religions in China and Italy, Religioni & Società, 2018, 1, p. 120. 
14 Source: Pace, Enzo (ed.). Le religioni nell’Italia che cambia, Roma, Carocci, 2013. 



 
Kiinan ja Latinalaisen Amerikan evankeliset kirkot eivät ole luettelossa: ensin mainittuja on 

vaikea kartoittaa ja jälkimmäiset ovat alkaneet levitä, mutta niiden merkitys on vähäinen 

verrattuna muihin edellä olevaan taulukkoon sisältyviin uskontokuntiin. 

 

Islamilaisia jumalanpalveluspaikkoja on hajallaan koko maassa, ja niitä on tiheämmin siellä, 

missä pienten ja keskisuurten yritysten keskittymät (Pohjois- ja Keski-Italian lukuisilla 

teollisuusalueilla) on houkutellut lukuisia maahanmuuttajia muslimienemmistöisistä maista. 

Tämä ei tarkoita ainoastaan Maghreb-maita (Esimerkiksi Marokko josta on tullut puoli 

miljoonaa miestä ja naista, jotka ovat nyt asuneet pysyvästi Italiassa 20-25 vuotta), vaan 

myös Egyptiä, Pakistania ja Bangladeshia. Suhteellisen suuret iranilaiset ja syyrialaiset 

yhteisöt ovat peräisin kauempaa, sillä ne ovat vakiintuneet molempien maiden poliittisten 

ongelmien aikaan, kun Iranissa tuli Khomeinin hallinto ja Syyriassa Hafez el -Assadin 

tukahduttama poliittinen oppositio 1980-luvulla.  

 

Jumalanpalveluspaikat ovat pääasiassa rukoushuoneita (musallayat), jotka sijaitsevat 

joskus epävarmoissa ja epämukavissa tiloissa. Moskeijoiden määrä varsinaisessa 

merkityksessä voidaan itse asiassa laskea yhden käden sormilla: moskeijoita on vain kolme, 

joista tärkein on Roomassa vuonna 1995 avattu moskeija, johon mahtuu 12 000 uskovaa. 

Nämä rukoushuoneet ovat keskittyneet pääasiassa länsi-itä -akselille, ja niiden huippu on 

Lombardiassa, jonka jälkeen tulevat Veneton ja Emilia-Romagnan alueet. Tämä jakauma 

kuvastaa myös muslimimaailman eri osia, jotka ovat tunnistettavissa joissakin tärkeimmissä 

kansallisissa yhdistyksissä - jo pelkästään siitä syystä, että lähes kaikki laskennassa 

mukana olleet rukouspaikat kuuluvat organisatorisesti johonkin näistä yhdistyksistä. 

Toisaalta on Italian islamilaisten yhteisöjen liitto (UCOII), joka on historiallisesti läheinen 

Muslimiveljeskunnalle (vaikka se onkin parhaillaan sisäisessä muutoksessa): se on yksi 

parhaiten järjestäytyneistä yhdistyksistä, joka hallinnoi 31 prosenttia (205) laskennassa 

havaituista rukoushuoneista, kun taas toiset 32 prosenttia (209) kuuluu uuteen Italian 

islamilaiseen liittoon (CII), joka käsittää pääasiassa marokkolaisia maahanmuuttajia (ja 

heidän perheitään). Loput 240 musallayatia kuuluvat muihin, pienempiin yhdistyksiin, joista 

ainakin yhden - nimeltään Islamilainen uskonnollinen yhteisö (COREIS) - perusti islamiin 

kääntynyt italialainen (René Guénonin hahmoon ja ajatteluun palautuvan esoteerisen 

perinteen kautta), joten on helppo kuvitella, että kyseessä on varsinaisesti italialainen islam. 

Vaikka kyseessä on lukumääräisesti pieni ryhmä, se on julkisuudessa näkyvämpi kuin 

mikään muu edellä mainituista yhdistyksistä. 

 



Ortodoksikristittyjen läsnäolo näyttää olevan paljon vakaampi ja tarkemmin määritelty kuin 

eri muslimiyhteisöjen edelleen epävarma asema (myös niiden usein köyhien ja 

ränsistyneiden kaupunkialueiden osalta, jotka on annettu niiden käyttöön 

jumalanpalveluspaikkoina), sillä jälkimmäiset odottavat edelleen, että niiden oikeudellinen 

asema vahvistettaisiin näiden muslimiyhteisöjen ja Italian valtion välisen yhteisymmärryksen 

perusteella Italian perustuslain mukaisesti. Tämä ero ei johdu ainoastaan siitä, että Italian 

valtio tunnusti hiljattain (joulukuussa 2012) yhden ortodoksisen kirkon, vaan myös siitä, että 

katolisen kirkon piispat ovat helpottaneet niiden sisällyttämistä Italian sosiaaliseen ja 

uskonnolliseen rakenteeseen ainakin Romanian, Moldovan ja Ukrainan ortodoksisten 

kirkkojen osalta. Monissa hiippakunnissa, joissa on ollut näkyvää ja kiireellistä tarvetta 

jumalanpalveluspaikoille tai seurakunnille, katoliset piispat ovat antaneet ortodoksien 

papeille luvan käyttää pieniä kirkkoja, jotka ovat jääneet ilman pappia, tai kappeleita, jotka 

ovat olleet käyttämättä jo jonkin aikaa (ja jotka sijaitsevat kaupunkien laitamilla). 

Muslimiyhteisöihin verrattuna ortodoksiset seurakunnat ovat jakautuneet tasaisemmin eri 

puolille Italiaa. 

 
Jos tarkastelemme nyt 42:ta sikhitemppeliä (Gurdwara), niiden epätasainen alueellinen 

jakautuminen johtuu Punjabista tulleiden maahanmuuttajien vähitellen valtaamista 

työmarkkinoiden segmenteistä. Huomattava osa näistä työntekijöistä on täyttänyt tilan, 

jonka italialaiset ovat jättäneet Luoteis- ja Koillis-Italian keskiosissa, mukaan lukien Emilia, 

suurten meijeriteollisuutta palvelevien lehmien kasvattajina ja sianlihavalmisteiden 

kasvattajina: italialaisten bergaminien (kuten heitä kutsuttiin koko Po-laaksossa) 

historiallisen hahmon ovat korvanneet turbaanipukuiset miehet, sikhit. Sopimuksella nämä 

siirtolaiset eivät ole saaneet ainoastaan hyvää palkkaa, vaan heille on myös annettu asunto 

(yleensä karjankasvatustilojen vieressä, jotta he voivat huolehtia eläimistä ympäri 

vuorokauden), ja tämä on helpottanut heidän perheidensä tuomista Italiaan, mikä on paljon 

vaikeampaa muille siirtolaisyhteisöille, koska he eivät yleensä pysty osoittamaan, että heillä 

on vakituinen koti. Näin ollen italialaisten sikhien sukupolvi kehittyi pian (joko siksi, että he 

saapuivat hyvin nuorina, tai siksi, että he olivat syntyneet Italiassa). Intiasta tulleista 120 000 

maahanmuuttajasta noin 80 000 on nyt osa sikhiyhteisöjä. Suurin osa heistä saapui Italiaan 

noin vuonna 1984, mikä johtui useiden tekijöiden ja Punjabin alueen vakavien sosiaalisten 

ongelmien yhdistelmästä: Yhdistynyt kuningaskunta (maa, jonne nämä siirtolaiset olivat 

perinteisesti pyrkineet) kieltäytyi päästämästä heitä maahan, maanviljelys oli kriisissä ja 

itsenäisen Punjabin liikkeen ja New Delhin hallituksen välillä oli poliittinen konflikti 15 .  

 
15 Bertolani, Barbara. Gli indiani in Emilia: tra reti di relazioni e specializzazione del mercato del lavoro, in D. 
Denti, M. Ferrari, F. Perocco (eds.) I Sikh, storia e immigrazione, Milano, Franco Angeli, 2003, 163-176;  



 

Ensinnäkin kartta osoittaa, että sikhiyhteisöt ovat vähitellen institutionalisoituneet, sillä ne 

ovat osoittautuneet kykeneviksi paitsi löytämään taloudelliset resurssit, joita tarvitaan 

vanhojen teollisuushallien kunnostamiseen ja muuttamiseen jumalanpalveluspaikoiksi, ja 

myös neuvottelemaan paikallisten yhteisöjen kanssa kohtaamatta erityisiä hallinnollisia 

vaikeuksia tai poliittisia esteitä (toisin kuin muslimiyhteisöt, kun ne yrittävät perustaa 

rukoushuoneen tai moskeijan). Kartta osoittaa myös ensimmäiset merkit sikhien 

eriytymisestä: on olemassa kaksi eri yhdistystä (Association of the Sikh Religion in Italy ja 

Italy Sikh Council), joihin eri temppelit viittaavat.  On myös uskonnollinen vähemmistö, jota 

valtavirtainen sikhismi pitää epäortodoksisena: Ravidasi, Ravidas Darbar -nimisen 

hengellisen mestarin seuraajat, joka näyttää eläneen 14. ja 15. vuosisatojen välillä 

Punjabissa; viisautensa ja auktoriteettinsa vuoksi hänet tunnustettiin uudeksi guruksi ja 

lisättiin kymmenen gurun joukkoon, joita koko sikhimaailma kunnioittaa. Vaikka joitakin 

Ravidakselle liitettyjä virsiä on sisällytetty sikhien pyhään tekstiin (Granth Sahib), useimmat 

sikhit kieltävät häneltä saman aseman kuin perinteen virallisesti tunnustamilla guruilla.  

 

Edessämme on italialaisen yhteiskunnan hidas liike kohti ennennäkemätöntä ja 

odottamatonta yhteiskunnallis-uskonnollista asetelmaa, joka on monille italialaisille joiltakin 

osin vielä tuntematon. Esimerkkinä mainittakoon, että niillä alueilla, joille sikhejä on 

asettunut, heitä luultiin pitkään turbanilla varustetuiksi arabeiksi tai ortodoksikristityiksi; vain 

harvat ihmiset ymmärsivät niiden välisiä eroja, jotka liittyvät niiden eri kansallisiin kirkkoihin.  

Tämä täydentää kuvaa, joka heijastaa Italian yhteiskunnassa meneillään olevia muutoksia, 

jotka eivät johdu ainoastaan ulkoisista ilmiöistä (kuten miesten ja naisten maahanmuutosta 

muista maista). Seuraavassa taulukossa esitetään muiden kristillisten kirkkojen tai 

seurakuntien läsnäolo, joiden historia on kietoutunut Italian historiaan jo pitkään . Tämä 

läsnäolo muodostaa uskonnollisen moniarvoisuuden vanhan kerrostuman, jonka  kanssa 

uusi uskonnollinen monimuotoisuus on nykyään päällekkäin ja johon se on istutettu. 

 
Taulukko 2: Historialliset uskontokunnat ja seurakunnat Italiassa (jäsenyys ja sopimus valtion kanssa) 
(2013).16 

 
Bertolani, Barbara. Ferraris, Federica. Perocco, Fabio. Mirror Games: A Fresco of Sikh Settlements among 
Italian Local Societies, in Kristina Myrvold and Knut A. Jacobsen (eds.), Sikhs in Europe: Migration, Identities  
and Translocal Practices, London, Routledge, 2011, 133-161; Bertolani, Barbara. I Sikh, in E. Pace (ed.) Le 
religioni nell’Italia che cambia, Roma, Carocci, 2013, 31-46. 

 
 

 
16 Lähteet: Naso, Paolo. Protestanti, evangelici, Testimoni e Santi, in E. Pace (ed.) Le religioni nell’Italia che 
cambia, Roma, Carocci, 2013, 97-130 and Introvigne, Massimo, Zoccatelli Pierluigi (eds.), Le religioni in Italia, 
Torino, Elledici, 2013.   



 

Uskontokunta ja seurakunnat Jäsenyys Jumalanpalveluspaikat Sopimus valtion kanssa 
Waldensian ja metodistikirkko  
(yhdistynyt vuodesta 1975) 

25,000 
/30,000 

22 1984 

Luterilainen kirkko 8,000 11 1993 

Amerikan episkopaalinen kirkko  600 2 Ei sopimusta 
Evankelisten baptistien liitto  
Kirkot (UCEBI) 

25,000 100 1995 

Veljesten kirkko 14,000 216 Ei sopimusta 
Jumalan seurakunnat 150,000 1,181 1986 

Helluntaiseurakuntien liitto 35,000 520 Ei sopimusta 
Seitsemännen päivän adventtikirkko 7,000 18 1986 

Jehovan todistajat 430,000 3,070 Vuosien 2000, 2007 ja 2015 
sopimusluonnokset, joita Italian 
parlamentti ei ole koskaan 
hyväksynyt. 

Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko 
(mormonit) 

20,000 3 tehtävää, 14 aluetta 
Suuri temppeli Roomassa 
(2019) 

2012 

 
On tärkeää korostaa Jehovan todistajien ja eri helluntaiseurakuntien (joista tärkeimmät ovat 

Jumalan seurakunnat ja Helluntaiseurakuntien liitto) viimeisten 10 vuoden aikana 

tapahtunutta kasvua. Molemmat ovat rekrytoineet uusia jäseniä sellaisten italialaisten 

keskuudessa, jotka ovat alun perin olleet katolilaisia, mutta jotka ovat valinneet toisen 

kristinuskon muodon. 

 

Jehovan todistajat tulivat ensimmäisen kerran kuvioihin vuonna 1891, ja sen jälkeen heidän 

lukumääränsä on kasvanut jatkuvasti. Nykyään he ovat levittäytyneet kaikkialle Italiaan, ja 

heillä on yli 3 000 seurakuntaa, 1 500 valtakunnansalia, 250 000 evankelioijaa ja vastaava 

määrä kannattajia. Heillä on myös kaikkea muuta kuin vähäpätöinen määrä uusia 

käännynnäisiä, jotka tulevat albaani-, romani- ja kiinalaissiirtolaisten sekä ranskaa ja 

portugalia puhuvien afrikkalaisten joukosta.  

Helluntaikirkkojen  leviäminen on vielä merkittävämpää. Suurin osa niistä kuuluu Jumalan 

seurakuntien alaisuuteen, ja 1 181 yhteisöä on hajallaan eri puolilla Italiaa, ja niitä on 

enemmän tietyillä eteläisillä alueilla, joilla uskotaan yleisesti olevan vahvat katoliset 

perinteet. Toiseen ryhmään, Helluntaiseurakuntien liittoon, kuuluu tällä hetkellä 400 

seurakuntaa ja noin 50 000 jäsentä. 

 

Jos yhdistämme helluntaiyhteisöt ja -seurakunnat protestanttiseen matriisiin afrikkalaisten, 

latinalaisamerikkalaisten ja kiinalaisten uus- helluntaikirkkojen kanssa, ja sitten lisäämme 

katolisen kirkon sisällä muodostuneen liikkeen nimeltä Renewal in the Spirit (johon kuuluu 

nyt noin 250 000 ihmistä Italiassa, ja 1,842 yhteisöä on perustettu lähes jokaiselle alueelle), 

 
 



voimme nähdä, että katolilaisuuden vuosisatojen aikana kehittämä kirkko-uskontomalli ja 

sen seurakuntapohjainen sivistys haastetaan vaihtoehtoisella mallilla, jossa karisman 

kokeminen (yhteisöllisissä riiteissä) on tärkeämpää kuin joukko dogmeja.  

 

Ennen kaikkea näiden vaihtoehtoisten uskontojen organisaatiomuoto ei enää säilytä 

perinteistä erottelua papiston ja maallikoiden välillä. Jos henki puhaltaa sinne, minne se 

puhaltaa, kun helluntailaisuus (sen eri ilmenemismuodoissa) vakiintuu Italian perinteisesti 

katoliseen yhteiskuntaan, siitä voi tulla erilaistumista lisäävä tekijä italialaisten 

uskonnollisissa valinnoissa.  

 

Jos uudenlainen helluntaikristillisyys haastaa katolilaisuuden, itämaiset uskonnot ovat 

toinen vaihtoehto, joka laajentaa henkistä uskonnollista tarjontaa maassa, jolla on laaja ja 

pitkä katolinen perinne.  

 

Italialainen yhteiskunta oli jo 70- ja 80-luvuilla kohdannut länsimaistuneen buddhalaisuuden 

uudet kasvot Intiasta ja Japanista tulleiden erilaisten hengellisten liikkeiden kautta. 

Tunnetuimpia olivat muun muassa Hare Krishna -liike ja Osho Rajneesh sekä Soka Gakkai. 

On siis olemassa pitkä italialainen buddhalaisuuden tausta.  Nykyään se tunnustetaan 

pääasiassa valtion hyväksymässä yhdistyksessä, Italian buddhalaisliitossa (noin 80 000 

jäsentä). Sri Lankasta, Intiasta ja Kiinasta tulleiden maahanmuuttajien myötä on 

muodostunut uusi kerros eri buddhalaiskoulukuntien seuraajia. Se on itse asiassa 

innovaatio, joka tekee buddhalaisuuden läsnäolosta Italiassa vieläkin moniarvoisempaa17 . 

Eri meditaatiokeskusten jakautuminen, kuten kartta osoittaa, on selvästi dokumentoitu.  

 

Päätelmä 
 

Italian sosio-uskonnollinen maantiede muuttuu - hitaasti mutta jatkuvasti ja 

peruuttamattomasti. Edellä esitetyt kartat ja luvut kuvaavat uskollisesti myös 

väestörakenteen muutosta, joka on vaikuttanut koko Italian yhteiskuntaan ja jota on jatkunut 

ainakin 50 vuotta. 

 

Italian väestö jatkaa ikääntymistään (nykyisin 20 prosenttia väestöstä on yli 65-vuotiaita). 

Samaan aikaan Italian väestön määrä ei vähene, koska syntyvyys naista kohti on kasvanut 

 
17 Macioti, Maria Immacolata. Il Sutra del Loto. Milano, Guerini e Associati, 2001; Molle, Roberto. I nuovi 
movimenti religiosi, Roma, Carocci, 2009; Molle, Roberto. L’Oriente italiano, in E. Pace (ed.), Le religioni 
nell’Italia che cambia, Roma, Carocci, 2013, 73-84. 



(1,19:stä vuonna 2002 1,25:een vuonna 2012), mikä johtuu maahanmuuttajaperheiden 

suuremmasta taipumuksesta hankkia lapsia ja useampia lapsia verrattuna italialaisiin 

pariskuntiin. Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että myös katolinen papisto ikääntyy 

jatkuvasti: kun Italiassa oli 42 000 pappia vuonna 1972, määrän odotetaan laskevan 25 

000:een vuoteen 2023 mennessä. 48 prosenttia italialaisista papeista on nyt yli 65-vuotiaita, 

ja koko papiston keski-ikä on 62 vuotta. Kutsuntoja on vähän, ja nuorten aasialaisten ja 

afrikkalaisten pappien rekrytointiin tähtäävä politiikka ei näytä pystyvän täyttämään sitä 

aukkoa, joka on jo nyt havaittavissa italialaisen papiston riveissä18 . Vertailun vuoksi voidaan 

todeta, että 355 ortodoksisen seurakunnan uudet papit ovat paljon nuorempia: 60 prosenttia 

heistä on 30-45-vuotiaita ja 6 prosenttia alle 30-vuotiaita; muslimiyhteisöjen 600 imaamin 

keski-ikä on alle 35 vuotta, ja afrikkalaisten helluntaiseurakuntien 300 pastoria ovat yleensä 

28-35-vuotiaita.  

 

Italian katoliselle kirkolle uskonnollisella näyttämöllä tapahtuvat muutokset ovat 

historiallinen uutuus. Se on tottunut näkemään itsensä, varsin ymmärrettävästi, hyvin 

järjestäytyneenä pelastusjärjestönä, joka jakautuu kapillaarisesti koko maahan (28 000 

seurakuntaa ja huomattava määrä luostareita, pyhäkköjä, hengellisiä retriittejä tarjoavia 

keskuksia ja niin edelleen). Vaikka katolinen kirkko on edelleen arvovaltainen toimija 

julkisella näyttämöllä, sen on selviydyttävä meneillään olevista muutoksista. Katolinen kirkko 

oli Italian lyhyen historian ajan, aina Vatikaanin toiseen kirkolliskokoukseen asti, suhtautunut 

maan uskonnolliseen moninaisuuteen ikään kuin sivistyneesti ja välinpitämättömästi. Sitten 

se muutti suuntaa ekumeenisen ja uskontojenvälisen vuoropuhelun vuosina ja tuli 

avoimemmaksi vaihdolle heprealaisten yhteisöjen ja protestanttisten kirkkojen kanssa. Se 

onnistui pitämään muita Italiaan sijoittautuneita uskonnollisia yhteisöjä potentiaalisina 

osapuolina eri uskontojen välisessä vuoropuhelussa, jota katolinen kirkko edisti 

esiintyäkseen suvaitsevaisena ja avoimena, mutta korostaen samalla, että se oli edelleen 

Italian uskonnollisen alueen julkista näyttämöä hallitseva hahmo, primus inter pares, 

uskonnollisista asioista käytävän julkisen viestinnän sääntelijä. 

 

Uskonnollisesta näkökulmasta Italian tapaus on hyvä esimerkki siitä, miten ja missä määrin 

symbolisesti monopolistinen järjestelmä voidaan muuttaa eksogeenisesti. 

Ennennäkemätön, odottamaton uskonnollinen monimuotoisuus, joka on alkanut näkyä 

Italiassa19 , tekee tarpeelliseksi päivittää uskonnollisuuden ja sekularisaation karttoja, joita 

 
18 Castegnaro, Alessandro. Nordest. Una società in rapida trasformazione. Vicenza, Osservatorio Socio-
Religioso Triveneto, 2012. 
19 Cartocci, Roberto. Geografia dell’Italia cattolica, Bologna, Il Mulino, 2011 



maan uskontososiologit tutkivat tulkitakseen vuosien varrella tapahtuneita muutoksia. 

Aiemmin nämä muutokset tapahtuivat usein itse katolilaisuuden sisällä, ja niihin liittyi usein 

pieniä prosentuaalisia siirtymiä, kun italialaisten kollektiivinen kuva itsestään oli ilmeisen 

liikkumaton. He pitivät itseään katolilaisina yli 85 prosentissa tapauksista, vaikka he 

paljastivat huomattavia eroja (ja monipuolista sekularisoitumista) sekä suhtautumisessaan 

uskoonsa että käyttäytymisessään (uskonnollisista käytännöistään moraalisiin valintoihinsa, 

jotka olivat toisinaan hyvin yksilöllisiä eivätkä suinkaan yhdenmukaisia katolisen kirkon 

virallisen opin kanssa). 

 

Nyt, ensimmäistä kertaa vuosien tutkimusten jälkeen, kartat (joista osa on kuvattu tässä) 

osoittavat, että meidän on käytettävä erilaista kompassia tulkitaksemme nopeasti ja 

radikaalisti muuttuvaa sosiaalista ja uskonnollista tilannetta. Ajan myötä myös katolilaisuus 

kokee jonkinasteisen sisäisen muutoksen. Katolisen kirkon sisäistä moniarvoisuutta 

koskevassa keskustelussa ei enää riitä, että sanotaan "tuo ratsuväki sisään", jotta voidaan 

peittää se tosiasia, että 5 prosenttia Italian maahanmuuttajaväestöstä on katolilaisia, mutta 

he tulevat maailmoista, jotka ovat etääntymässä roomalaiskatolisen kirkon teologiasta ja 

liturgiasta. Nämä afrikkalaiset, latinalaisamerikkalaiset, filippiiniläiset, kiinalaiset ja 

korealaiset katolilaiset lisäävät oman näkökulmansa siihen, mitä katolilaisuus tarkoittaa, 

eikä se välttämättä ole yhdenmukainen Italian valtavirran perinteiden kanssa. 

Tämä synnyttää uuden tutkimusalan, joka vaatii uusia älyllisiä voimavaroja, jotta voidaan 

tutkia niin monien eri uskontoihin kuuluvien ihmisten todellisia uskonnollisia kokemuksia ja 

ylittää etnis-keskeisyys (tai katolilaisuuskeskeisyys, joka on väistämättä leimannut 

tutkimustamme pääasiassa katolisesta yhteiskunnastamme).  Meidän on myös pohdittava 

kriittisesti käsitteitä ja teoreettisia viitejärjestelmiä, joita tarvitaan, jotta voimme käsitellä 

ennennäkemätöntä uskonnollista monimuotoisuutta, joka on yhä enemmän leimannut 

elämää Italiassa.  

 



 

Lyhyitä pohdintoja uskonnonopetuksen menetelmistä ja tekniikoista 

 

Prof. Călina Gelu 

 

Yliopiston ja yhteisön välinen kumppanuus 

Jatkuva kumppanuus paikallisen yhteisön ja teologisen seminaarin tai yliopiston 

tiedekunnan välillä voi tarjota ihanteellisen kontekstin sellaisten "julkisten teologien" 

kouluttamiselle, joilla on riittävät tiedot, taidot ja itseluottamus sitoutua erilaisiin yhteisöllisiin 

konteksteihin kaikissa töissään nöyrästi ja viisaasti. 

 

Ihannetapauksessa opetussuunnitelman kurssit rakennetaan siten, että niissä tarkastellaan 

aiheita, jotka ovat merkityksellisiä opiskelijoiden tavoitteiden kannalta suhteessa kurssin 

sisältöön. Nämä kurssit kannustaisivat opiskelijoita ja tiedekuntaa testaamaan ja 

rakentamaan uutta tietämystä yhteisön kumppaneilta, ehkä tarjoamalla monialaisia 

apurahoja opiskelijoiden/oppilaiden ammatilliseen ja henkiseen koulutukseen. Tällä tavoin 

opiskelijat voivat kehittää kristillisistä kirjoituksista, historiasta ja teologiasta sellaista tietoa, 

joka on sekä sisällöllistä että merkityksellistä. 

 

Romaniassa on tarjolla valvottuja harjoittelupaikkoja ja sosiaalipalveluvaiheita, jotka 

muodostavat asianmukaisen opinto-ohjelman ytimen. Tehokkaasti suunniteltuna ja 

toteutettuna tämäntyyppinen sitouttava ja kokemuksellinen koulutus on olennaisen tärkeää 

nuorten teologien koulutuksessa monella tasolla. Ensinnäkin harjoittelukokemukset 

tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia käytännön teologiaan sekä pohdintaan suhteessa 

kaikkiin opetussuunnitelmassa edustettuina oleviin tieteenaloihin. Sen sijaan, että 

"sovellettaisiin" teoreettista tietoa luokkahuoneesta valittuihin harjoittelupaikkoihin 

(practicum), tämäntyyppinen kokemuksellinen koulutus antaa oppimisyhteisöille 

mahdollisuuden rakentaa aktiivisesti käytännön teologista tietoa, jotta voidaan kasvattaa 

vivahteikkaampaa, kontekstisidonnaisempaa ymmärrystä, joka perustuu tietysti  

tieteenalojen yhteiseen sisältöön. Kun harjoittelupaikat (practicum) kirkon, pastoraalin tai 

sosiaalityön toimintaympäristöissä yhdistetään tarkoitukselliseen ja taitavaan pohdintaan 

oppimisyhteisössä, ne antavat opiskelijoille mahdollisuuden kyseenalaistaa, haastaa ja 

teoreettisesti rekonstruoida tietämystä omien ainutlaatuisten kontekstiensa ja 

kokemustensa valossa1 . 

 

Toinen olennainen koulutustaso pastoraaliteologian tai teologis-sosiaalisen avun 

opiskelijoille on mahdollisuus pohtia omaa kulttuuriaan, uskontoaan ja koulutustaan, jotta he 

olisivat paremmin valmistautuneita rakentamaan aitoa kumppanuutta ja palvelua eri 

kulttuureista ja uskonnoista tulevien ihmisten kanssa. Tuoreessa tutkimuksessa2 , johon 

osallistui yhdyskuntapalvelujärjestöjen henkilökuntaa, todettiin, että heidän yleisin 

valituksensa harjoittelijoista oli se, että opiskelijat olivat huonosti valmistautuneita 

"kulttuurisen pätevyyden" alalla - tuntemaan sekä oman kulttuuritaustansa että niiden 

 
1 Eyler, Janet and Dwight E. Giles, Jr. Where's the Learning in Service-Learning? San Francisco: Jossey-
Bass, 1999, pp. 64. 
2 DanW. Butin, Service-Learning in Theory and Practice: The Future of Community Engagement in Higher 

Education , New York: Palgrave Macmillan, 2010, pp. 139.  



 

ihmisten erilaiset etniset, taloudelliset ja uskonnolliset taustat, joiden kanssa he ovat 

vuorovaikutuksessa3 . Riittävä valmistautuminen yhteisöllis-sosiaalisiin sfääreihin, 

sovintoon ja myötätuntoon yhteiskunnassa ja maailmassa, joka on äkillisesti jakautunut 

etnisen alkuperän, uskonnon tai taloudellisen aseman mukaan, edellyttää, että kaikki 

opiskelijat pohtivat pitkäjänteisesti omaa koulutustaan historiassa, yhteiskunnassa ja 

globaalissa dynamiikassa sekä tapoja, joilla kristillisiä teologioita on käytetty sekä rotuun, 

sukupuoleen ja uskontoon perustuvan sorron oikeuttamiseen että vastustamiseen. 

Harjoittelujaksojen tulisi liittyä tiiviisti kursseihin, jotka tarjoavat opiskelijoille erinomaiset 

mahdollisuudet osallistua tähän monitasoisen, monitieteisen teologisen pohdinnan kautta, 

jotta he saavat valmiudet tutkia, analysoida ja vastata myötätuntoisesti ja selkeästi 

suhteessa minkä tahansa yhteisön kulttuurihistorialliseen kontekstiin, jossa he 

tulevaisuudessa palvelevat. 

 

Ihannetapauksessa tämän kokonaisvaltaisen koulutusprosessin avulla jokainen opiskelija 

integroisi teologisen koulutuksensa lisäksi myös persoonallisuutensa. Näin heistä voi tulla 

aitoja ja suoraselkäisiä johtajia, jotka ilmentävät uskoaan ja palvelustaan luottaen 

lahjoihinsa, kykyihinsä ja tietoihinsa sekä käytännön kykyynsä kuunnella, erottaa ja kasvaa 

muuttuvissa yhteisöissä ja konteksteissa.  

 

Mentorointikumppanuusmallit 

Opettajien pedagogisten ponnistelujen on annettava oppilaille mahdollisuus tunnistaa, mitä 

he pitivät arvokkaana heidän koulutusmatkallaan. Tämäntyyppinen ohjaus viittaa 

mekanismeihin, jotka voisivat tukea opettajien ja mentoreiden välisten onnistuneiden 

suhteiden kehittymistä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan seuraavia mekanismeja: 

 

- Yhteisen näkökulman kehittäminen 

- Neuvotellaan ja suunnitellaan yhdessä, mitä opintojakson aikana tapahtuu. 

- Yhteistoiminnallisen suunnittelu- ja arviointimenetelmän käyttäminen 

- Asiantuntijan osallistumispaikan määrittäminen kursseille. 

- Oppituntien keskeisten vaatimusten määrittäminen ja kurssin suorittajan 

määrittäminen sekä sen määrittäminen, kuka ne toteuttaisi. 

- Mentoreiden lähestymistapojen muokkaaminen vastaamaan opiskelijoiden taitoja. 

- Mentoreiden määrittäminen opiskelijoiden asiantuntijoiksi 

- Valtuutettujen opettajien nimeäminen luomaan ja ylläpitämään koulun ulkopuolisia 

kumppanuuksia. 

 

Laven ja Wengerin Situated Learning Theory (1991)4 -teoksessa käytännön yhteisöistä ja 

niissä tapahtuvasta oppimisesta havaitaan, että ihmisten käytäntö on synnyttänyt 

tietynlaisen kokemuksen maailmasta, jossa tieto on sisällytetty käytännön kokemuksiin. 

Käytäntöyhteisöjen ajatuksena on, että oppimisen tu lisi perustua autenttiseen käytäntöön, 

joka on mahdollista käytännön tarkastelun kautta. Keskeinen asia, joka mainitaan 

 
3 Randy Stoecker and Elizabeth Tryon, The Unheard Voices: Community Organizations and Service 
Learning, Philadelphia: Temple University Press, 2009, pp. 119.  
4 Lave, J., & Wenger, E. (1991) Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: 

Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511815355 



 

jokaisessa lähestymistavassa, on se, että ajatuksia on jaettava opettajien, ihmisten, 

resurssien ja käytäntöyhteisöjen välillä, jolloin yhteisöjen edustajat voivat auttaa oppijoita 

ymmärtämään paremmin, miten opetussisältöä sovelletaan todellisessa maailmassa. 

 

Miksi uskonto ja teknologia? Uskonto on tärkeä osa ihmisen toimintaa. 

Ensi silmäyksellä saattaa tuntua melko oudolta, että koulutuksessa on luku, jossa yhdistyvät 

uskonto ja teknologia. Akateemikkoja voisi syyttää siitä, että uskonnon ja teknologian välillä 

on vain vähän nimenomaisia suhteita, ja ne, jotka ovat olemassa, ovat pääasiassa 

yksisuuntaisia. Loppujen lopuksi monet 2000-luvun lopun vaikutteet näyttävät menevän 

teknologian suuntaan ja vahvistavan vääjäämättömästi vaikutusvaltaansa ja valtaansa 

uskonnon ja henkisyyden alueella, kuten on tapahtunut kaupassa ja taloudessa, 

instituutioissa (kulttuuri-, koulutus- ja sosiaalialan instituutioissa), elämässä, politiikassa, 

urheilussa ja muilla inhimillisen ponnistelun ja toiminnan aloilla. Mutta jos emme tarkoita 

ihmisen toimintaa, jonka tarkoituksena on tyydyttää ihmisen tarpeet suurimman osan 

elämästämme, voimme heti nähdä joitakin tapoja, joilla uskonto, teknologinen maailma ja 

teknologiaan liittyvät tavoitteet, taidot ja menetelmät ovat väistämättä ja jatkuvasti 

vuorovaikutuksessa keskenään.  

 

Satunnaisellekin tarkkailijalle pitäisi olla selvää, että oppimisvaatimuksiin liittyy väistämättä 

opettajien, oppilaiden ja laajemman yhteisön estetiikkaa, arvoja, tarpeita, toiveita ja 

teknologian käyttöä, jotka viittaavat uskonnollisiin perinteisiin, uskonnollisiin käytänteisiin ja 

tiettyihin yhteiskunnan ryhmiin, joiden ensisijainen identifikaatio on yksi tai useampi tietty 

uskonto, jota ne edustavat, esimerkiksi ruokavaliovaatimukset, tietynlainen pukeutumisen 

estetiikka, ihmisiä ja muita olentoja (sekä isoja että hyvin pieniä) koskevat tuntemukset sekä 

opetukset, joita kannattajat pitävät olennaisena osana sitä, miten he suhtautuvat 

laajempaan maailmaan, ja arvoja, jotka todennäköisesti vaikuttavat syvällisesti heidän omiin 

tuleviin osuuksiinsa tuossa laajemmassa maailmassa. 

 

Uskonto, kuten sana "teknologia", on osoittautunut vaikeasti määriteltäväksi, kohtuullisen 

työmääritelmän mukaan uskonto on yhtenäinen uskomusten ja käytäntöjen järjestelmä 

elämästä ja suhteellisesta maailmasta yliluonnolliseen, joka yhdistää uskovia tai seuraajia 

sosiaaliseen organisaatioon tai moraaliseen yhteisöön" (Yang 2011: 36)5 . Kuten Yang 

totesi, "tämä määritelmä sisältää uskonnon neljä olennaista elementtiä: (1) uskomus 

yliluonnolliseen; (2) joukko uskomuksia elämästä ja maailmasta; (3) joukko rituaalisia 

käytäntöjä, jotka ilmentävät uskomuksia; ja (4) erillinen sosiaalinen organisaatio tai uskovien 

ja harjoittajien moraalinen yhteisö" (Yang 2016:15 ).6 

Jotkut ovat ennustaneet kaikenlaisten järjestäytyneiden uskontojen täydellistä häviämistä 

sen edessä, mitä kuvitellaan tieteen ja teknologian edistykseksi, kun se purkaa, uudelleen 

käsitteellistää ja muokkaa maailmaa. Uskonnoille yleensä, erityisesti niille, joita pidetään 

 
5 David Carless, Diane Salter, Min Yang & Joy Lam (2011) Developing sustainable feedback 
practices, Studies in Higher Education, 36:4, 395-407, DOI: 10.1080/03075071003642449 
6 Yang, F. (2011). Religion in China: Survival and revival under communist rule. New York: Oxford 
University Press. 
Yang, F. (2016). Exceptionalism or chinamerica: Measuring religious change in the globalizing. 

 



 

suurina maailmanuskontoina, on ominaista narratiivinen ja filosofinen suuntautuminen, jolla 

pyritään saamaan koko elämä kyseisen uskonnon selittävän voiman ja vaikutuksen piiriin. 

Uskonnollisille ihmisille, pitkälti esihistoriallisista ajoista lähtien, luonto itsessään on foorumi, 

jonka  "merkkien ja symbolien" kautta välittyvät mystisetkin korkeamman, näkymättömän 

maailman aspektit, ominaisuudet ja halut. Näihin merkkeihin ja symboleihin voivat kuulua 

itse maan pinta, maanpinnan alla olevat tai pinnasta lähtevät asiat, taivaalta putoavat 

esineet, ihmisen havainnot, aistit sekä ajatukset ja unet mielessä - mukaan lukien "yhteys" 

yhteen tai useampaan muuhun maailmaan, jota välitetään kielen avulla (kyky, jota ei harvoin 

pidetä myös lahjana tältä näkymättömältä, salaperäiseltä maailmalta). Tässä mielessä 

luonto toimii siltana meidän maailmamme ja sen maailman tai niiden maailmojen välillä, 

jotka saattavat olla olemassa oman olemassaolomme ulkopuolella. Jopa uskonnot, jotka 

näyttävät olevan hyvin tuonpuoleiseen keskittyviä, omaksuvat tämän asemoinnin sen 

fyysisen todellisuuden kautta, jossa ne tällä hetkellä asuvat ja jota ne arvostavat sen vuoksi, 

mitä se paljastaa heistä itsestään tai siitä, mitä tuolla puolen on (Bellah, 20117 ). 

 

Kolme vaikutusvaltaista monoteistista uskontoa, juutalaisuus, kristinusko ja islam, joilla on 

joitakin yhteisiä uskonnollisia tekstejä ja näkökulmia, ovat perinteisesti väittäneet, että 

maapallo ja fyysinen maailmankaikkeus, jossa Jumala elää, ovat selvästi erillään. Jumala 

itse ei tarvitse mitään fyysisyyttä ollakseen olemassa, ja hän elää ulkoisessa ajassa 

"ikuisuuden valtakunnan sisällä". Samaan aikaan Jumala synnyttää maailman ja on 

läheisessä suhteessa luotuun järjestykseen, mukaan lukien tässä järjestyksessä eläviin 

ihmisiin - mutta näkyvä maailmankaikkeus ei kuitenkaan täysin kata eikä ilmaise jumalallista 

olemusta, eikä se myöskään sisällytä luotua järjestystä jumalalliseen olemukseen. 

 

Muut uskonnot ovat pyrkineet vastaavalla tavalla järjestäytymään itse ja edistämään 

vuorovaikutusta niiden uskonnon kannattajien välillä, jotka ansaitsevat elantonsa tieteen 

alalla. Esimerkiksi Hans Jonas (1984)8 , harjoittava juutalainen ja tunnettu teknologiafilosofi, 

pyrki rakentamaan täysin eettisen muodon, joka voisi ohjata teknologista päätöksentekoa, 

välttäen huolellisesti viittaamasta uskonnollisiin lähteisiin, jotka kertoivat hänelle hänen 

omista käsityksistään ja toimistaan. Muut kirjoittajat ovat selittäneet, millä monin tavoin 

arvojen, etiikan ja teologisten näkökohtien tulisi olla kiinnostavia tieteen ja teknologian 

harjoittamisen ja politiikan kannalta (Gorman ym.9 2005). 

 

Lähes kaikissa teknologia- ja suunnittelukehyksissä korostetaan arvojen merkitystä 

erityyppisen teknologisen työn toteuttamisessa. Kaikissa virallisissa uskonnoissa opetetaan 

yleensä käyttäytymissääntöjä, määrätään tai kannustetaan tiettyihin toimintamuotoihin ja 

 
7 Bellah, R. N. (2011). Religion in human evolution: From the Paleolithic to the axial age. 

Cambridge, MA: Belknap Press 
8 Jonas, Hans (1984). The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age . 
University of  Chicago Press. 
9 Gorman, U., Drees, W. B., & Eisinger, H. M. (Eds.). (2005). Creative creatures: Values and ethical issues in 
theology, science, and technology. New York: Bloomsbury T & T Clark. Grant, G. (1986). Technology and 
justice. Toronto: House of  Anansi Press. Harrison, P. (2015). The territories of science and religion. Chicago: 

University of  Chicago Press. Herzfeld, N. (2009). Technology and religion: Remaining human in a co-created 
world. West 
Conshohoken: Templeton Press. 

 



 

omaksutaan ajatuksia itsestä, muista, yhteiskunnasta ja ihmisen tarkoituksista. Hyvin 

suunnitellut keskustelut voivat johtaa monenlaisiin uskonnollisesti inspiroituneisiin ajatuksiin 

osana opetusta tai prosessia, jossa päätetään, mitä arvoja erilaisiin teknologisiin toimintoihin 

tulisi soveltaa. Tällainen lähestymistapa voi tuoda esiin erilaisia lähteitä, joista arvot 

kumpuavat, keinoja, joilla artikuloimme niitä yhteiskunnissa, ja sitä, miten ihmisryhmät 

lajitellaan näiden arvojen perusteella, jotta päästään yhteisesti sovittuihin tapoihin valita, 

mukauttaa ja käyttää arvoja inhimillisten käytäntöjen perustana. 

 

Uskontoon liittyvien instituutioiden laaja läsnäolo ihmisyhteisöissä, mukaan luettuna ne, 

jotka ovat osa virallisia koulutusjärjestelmiä eri puolilla maailmaa, on toinen tärkeä seikka, 

jonka vuoksi uskonnon ja teknologian välisten yhteyksien selkeyttämistä ja 

tarkoituksellisuutta on pyrittävä lisäämään. Koulut ja yliopistot, joissa opetetaan teologiaa, 

saattavat haluta korostaa uskonnollisten perinteiden omia erityispiirteitä, mutta laadukas 

opetus edellyttää myös vakiintuneiden arvojen korostamista. Useimmissa arvostetuimmissa 

yliopistoissa ympäri maailmaa on teologian tai uskontotieteen professoreita tai tutkijoita, 

jotka tekevät tunnetuksi uskonnollisia uskomuksiaan ja käytänteitään ja jotka ovat usein 

monista eri uskontojen haaroista ja/tai tuntevat monia eri uskontoja. Nämä tiedekunnan 

kollegat voivat osoittautua arvokkaiksi liittolaisiksi ja vuoropuhelukumppaneiksi, jotka voivat 

luoda ja tarjota tasapainoisia keskusteluja, joissa tutkitaan uskontojen, uskomusten ja 

uskonnollisten käytäntöjen sekä teknologiaan liittyvien käytäntöjen ja kehityksen välistä 

vuorovaikutusta. Esimerkiksi roomalaiskatolisella kirkolla on järjestäytynyt sosiaalisten 

artikulaatioiden kokonaisuus, sen kirkkojen oppi eri puolilla maailmaa, joka on saatavilla 

useilla kielillä (Pontifical Council for Justice and Peace 2005). Tällainen asiakirja voi paitsi 

helpottaa tällaisten keskustelujen löytämistä myös auttaa kaikkia osallistujia (opettajat 

mukaan luettuina) saamaan parempaa tietoa kyseisen uskonnollisen ryhmän virallisista 

opetuksista ja siitä, miksi nämä asenteet ja arvot ilmaistaan niin kuin ne ilmaistaan 

suhteessa nykyteknologiaan (Teschner ja Tomasi 201610 ). 

 

Teologis-ammatillinen koulutus 

Ammatillista koulutusta voidaan muokata kolmen päävoiman avulla. Ensimmäinen on uuden 

teknologian kehittyminen, joka mahdollistaa uudet oppimistavat ja edistää työn 

uudelleenmuotoilua. Uuden teknologian käyttö vaikuttaa siihen, miten ihmiset osallistuvat 

nykyisiin oppimisohjelmiin, ja mahdollistaa yksilöllisen pääsyn verkkoresursseihin. Toiseksi 

työpaikan uudet ammattiedellyttykset vaativat uusia tieto- ja taitovaatimuksia. Ne horjuttavat 

vanhoja rajoja ammatillisen ja akateemisen koulutuksen välillä ja edellyttävät aiempaa 

vahvempia emotionaalisia ja kognitiivisia taitoja. Kolmanneksi uusien tieteenalojen 

näkökulmien nousu luo merkittäviä uusia näkökulmia kaikkiin oppimisen muotoihin. 

 

Globalisaation myötä 1980-luvulta lähtien uusien teknologioiden muotoilun ja käytön sekä 

niiden kehittämisen ja toteuttamisen soveltamisala on laajentunut jatkuvasti. Vaikka 

teknologisen kehityksen vaikutukset esitetään usein väistämättöminä seurauksina, 

 
10 Teschner, G., & Tomasi, A. (2016). Turning toward technology: A glimpse into the asian paradigm . 

Piscataway: Transaction Publishers 



 

Heidegger ja Petersen11 osoittavat, miten teknologian kehitykseen perustuvissa 

analyyseissä unohdetaan kulttuuristen tekijöiden merkitys. 

 

Kun työn ja teknologian välistä viimeaikaista suhdetta analysoidaan oppimisen 

näkökulmasta erityisesti ammatillisen koulutuksen alalla, tällaisille menettelyil le ja 

prosesseille on avautunut uusia mahdollisuuksia. Heideggerin ja Petersenin (2018) mukaan 

kyse on persoonallisuuden kehittämisestä ja osallistumiskykyjen jatkuvasta kehittämisestä 

aikuiselämässä; DeJaegheren (2018)12 mukaan kyse on toimeentulon ja hyvinvoinnin 

kestävyyden kannalta välttämättömien kriittisten taitojen kehittämisestä. 

 

Ammatillinen koulutus jatkuu myös tutkinnon tai todistuksen saamisen jälkeen, kun uudet 

tutkinnon suorittaneet pääsevät syvemmälle työharjoitteluun ja ryhmätyökokemukseen. Kun 

on tehty tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet asioiden uudenlaisen tilan ja eri 

tietämysmuotojen käyttöönoton tavat, ammatillisen koulutuksen on hyväksyttävä ja 

käytettävä innovatiivisia menetelmiä ja tekniikoita tieteellisen kehityksen tahdissa, mutta 

menettämättä kuitenkaan sisältöä, jonka perusteella ne välitetään. 

 

Tapa, jolla ihmiset tulevat tunnetuiksi ja kehittävät luovia kykyjään, edellyttää uusia 

käsitteellistyksiä tiedon ja ammatillisen käytännön välisestä suhteesta. Hordern13 tutkii, 

miten ammatillinen käytäntö voidaan ymmärtää erikoistumisena tiedon perustelemisessa ja 

siinä, missä määrin tämä tieto on eksplisiittistä koulun opetussuunnitelmassa. 

 

Gustavssonin ja Persson-Thunqvistin (2018)14 vastakkainen lähestymistapa tiedon 

uudelleenkontekstualisointiin opiskelijoiden ammatillisessa koulutuksessa keskittyy 

luomaan suotuisia olosuhteita tiedon toteuttamiselle, jotta opiskelija voi saada syvällisempiä 

näkökulmia koulutuksen ammatillisiin puitteisiin liittyviin olosuhteisiin, mikä edellyttää 

ammatillisen oppimisen prioriteettien uudelleenajattelua systeemisissä konteksteissa. 

Ammatillinen oppiminen on nivoutunut kansallisiin järjestelmiin, ja innovointi ja digitalisaatio 

asettavat haastavan kysymyksen siitä, miten koulutuksen ja koulutuksen ammattilaiset 

voivat pysyä ajan tasalla niistä taidoista ja osaamisalueista, joita tarvitaan uudenlaisten 

ammattilaisten kehittämiseksi. 

 
11 Heidegger G, Petersen W (2018) Shaping occupational biography and working conditions: a pedagogical 

principle in different VET systems . In: McGrath, S., Mulder, M., Papier, J., and Stuart, R. (eds.) (2019). 
'Handbook of  vocational education and training: Developments in the changing world of  work'. Switzerland:  
Springer. 
12 DeJaeghere J (2018) A capability approach to entrepreneurship education: fostering recognition and 
community care to address inequalities for marginalized youth. In: McGrath S, Mulder M, Papier J, Suart R 
(eds) Handbook of  vocational education and training: developments in the changing world of  work. Springer, 

Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49789-1_13-1 
13 Hordern J (2018) Knowledge, practice, and workplace learning. In: McGrath S, Mulder M, Papier J, Suart 
R (eds) Handbook of  vocational education and training: developments in the changing world of  work. 

Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49789-1_63-1 
14 Gustavsson M, Thunqvist D (2018) Students’ vocational learning: enabling conditions for putting knowledge 
to work. In: McGrath S, Mulder M, Papier J, Suart R (eds) Handbook of  vocational education and training:  

developments in the changing world of  work. Springer, Cham  



 

 

Opetus digitaalisella aikakaudella  

Digitalisaatio muuttaa maailmaa ja sen myötä myös teknologian avulla tapahtuvan 

oppimisen rooleja, vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Vaikka määritelmä ja laajuus 

epäilemättä muuttuvat, tämä on tehtävä mielikuvituksellisesti, tehokkaasti ja 

oikeudenmukaisesti. Digitalisaatio merkitsee syvällistä kasvua eteenpäin uudessa 

ulottuvuudessa - välttämätöntä harppausta inhimillisessä potentiaalissa, joka on yhtä syvä 

kuin pyörä kehityksen kannalta ja yhtä merkittävä kuin kirja koulutuksen kannalta (Prensky 

2001). Nuoret ovat kasvaneet digitaalisessa maailmassa; nuoret havaitsevat sen 

välttämättä, vaikka digitaaliaika edellyttääkin sen uudelleenarviointia, mitä se on 

koulutusprosessille. On myös huomattava, että tekoäly luo teknologioita, jotka on koodattu 

koneisiin ja infrastruktuureihin, tiedon ja toiminnan kehyksiin. Nykyinen teknologia auttaa 

meitä ratkaisemaan joitakin maailman ärsyttävimpiä ongelmia - arkipäivän viestintää, 

terveydenhuoltoa, liikennettä, yksinäisyyttä - mutta sen todellinen taika tulee olemaan 

teknologia, joka mukautuu ihmisiin. Tietokoneet eivät ole täällä antaakseen meille kaikki 

vastaukset, vaan esittääksemme maailmankaikkeudelle uusia kysymyksiä uusilla tavoilla.  

 

Mitä nämä "digitaaliset taidot" ovat? Digitaalisia taitoja arvostetaan jo nyt suuresti koko 

työelämässä. Näiden taitojen soveltaminen voidaan luokitella seuraavasti: 

- Digitaalinen lukutaito, jolla tarkoitetaan kykyä ajatella ja käyttää luovasti digitaalisen 

maailman kielen kehitystä, toisin sanoen niitä kykyjä, joita henkilöllä on elää, oppia ja 

työskennellä 2000-luvulla. 

- Digitaalinen ymmärtäminen [tai sujuvuus], joka perustuu tämän kielen varmaan 

tuntemukseen, jotta voidaan pohtia sen käytännön vaikutuksia. 

 

Vaikka työpaikat eksplisiittisellä sektorilla ja niin sanotussa tieto- ja viestintätekniikassa sekä 

matkaviestinnässä kukoistavat, ne eivät suinkaan ole ainoita digitaalisia taitoja vaativia 

mahdollisuuksia. 

 

"Vaikeat taidot" ovat taitoja, joita tarvitaan todellisen työn tekemiseen, kun taas "pehmeät 

taidot" ovat ihmissuhdetaitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka ovat toivottavia 

työpaikalla menestymisen kannalta. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi tehokas 

viestintä, kohteliaisuus, joustavuus, rehellisyys, hyvä huumorintaju ja työmoraali. 

 

Moodle - virtuaalisen oppimisalustan mahdollisuudet 

Avoimien opetusresurssien joukossa Moodle-ympäristöstä on tullut yhä suositumpi. "Moodle 

on lyhenne sanoista "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", ja se on 

automatisoitu tietokone- ja verkkopohjainen oppimisen hallintajärjestelmä. Vaikka Moodle-

järjestelmä suunnattiin alun perin yliopisto-opetukseen, sitä käytettiin myöhemmin 

menestyksekkäästi sekä yliopistoa edeltävän koulutuksen (koulu) että toisen asteen ja 

yliopisto-opetuksen jälkeisen koulutuksen (yritys) järjestämiseen.  

Voit osallistua tähän yhteisöön osoitteessa www//moodle.org/ja osallistua Moodle-kurssille. 

Sieltä löydät monia ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan uusia käyttäjiä Moodlen 



 

käyttöönotossa, ongelmien korjaamisessa ja Moodlen tehokkaassa käytössä. Moodle on 

tällä hetkellä käännetty yli 75 kielelle (http://moodle.org). 

 

Moodlea käytetään: 

- Etäopiskeluun, jossa opettaja ja opiskelija eivät useinkaan tapaa 

henkilökohtaisesti. 

- Etätukeen päätoimisessa koulutuksessa - opiskelija voi saada sähköisten 

oppimisvälineiden avulla tehtäviä ja niiden ratkaisemisen jälkeen lähettää ne 

tarkistettavaksi Moodle-järjestelmän avulla. 

- Täysipäiväisen koulutuksen tukea - yksittäisten käytännön tehtävien 

toteuttaminen; kokeet suoritetaan Moodle-verkko-oppimisjärjestelmän 

koulutustilaisuuksien aikana. 

 

Moodle mahdollistaa yksilölliseen tahtiin tapahtuvan koulutuksen (oppilas voi itse määrittää, 

kuinka nopeasti hän opiskelee tarjottua materiaalia henkilökohtaisten olosuhteiden ja 

tarpeiden mukaan); se tarjoaa vapautta ja joustavuutta (oppilas voi itsenäisesti suunnitella 

kurssien ajankohdan, paikan ja keston); tarjoaa saavutettavuuden (koulutusresurssit ovat 

käytettävissä opiskelijan ja oppilaitoksen maantieteellisestä ja ajallisesta sijainnista 

riippumatta), liikkuvuuden (tehokas opettajan ja opiskelijan välinen palaute on yksi 

oppimisprosessin onnistumisen tärkeimmistä edellytyksistä ja perusteista), teknologisen 

oppimisen (tietotekniikan ja televiestinnän viimeisimpien saavutusten hyödyntäminen 

koulutusprosessissa) ja luovuuden (mukavien olosuhteiden luominen koulutettavan luovalle 

itseilmaisulle) (Dobrydina et al. 2014, s. 285-286). Kuten edellä mainittiin, Moodlen 

tärkeimmät koulutusyksiköt ovat koulutuskursseja.  

 

Uskontotieteen tutkimusmenetelmät 

On yleisesti sovittu, että menetelmät yhdessä teorioiden, käsitteiden ja kategorioiden 

kanssa ovat nykyaikaisen tieteen perustekijöitä: "tieteelliseksi" hyväksytyn tiedon on 

perustuttava empiiriseen aineistoon (tietoon), joka on kerätty "tieteelliseksi" hyväksytyillä 

menetelmillä, ja niiden analyysi on suoritettava "tieteellisiin" menetelmiin perustuvien 

sääntöjen mukaisesti käyttäen asianomaisen akateemisen yhteisön hyväksymiä käsitteitä 

ja teorioita. Tietenkin sääntöjä siitä, mitä voidaan pitää tieteellisenä tietona, menetelminä, 

kategorioina ja teorioina, voidaan muuttaa. Sen sijaan rajoista sen välillä, mikä on tiedettä 

ja mikä ei-tiedettä tai pseudotiedettä, käydään jatkuvaa keskustelua ja neuvotteluja. 

 

Tutkimusmenetelmiin liittyviä kysymyksiä käsitellään konferensseissa harvoin. Menetelmiä 

käsitteleviä artikkeleita on julkaistu hyvin vähän huippulehdissä, edes sellaisissa, joiden 

otsikossa on "metodi".15 Menetelmiä käsitellään harvoin johdantokirjoissa, ja erillisiä 

tutkimusmenetelmiä käsitteleviä kursseja on harvoin sisällytetty uskonnollisten opintojen 

ohjelmiin. Tältä osin uskontotutkimus on jyrkässä ristiriidassa muiden tieteenalojen kanssa, 

jotka painottavat suuresti tutkimusmenetelmien opetusta - usein jo ensimmäisenä vuonna - 

ja joilla on runsaasti julkaistuja menetelmiä käsitteleviä artikkeleita, mukaan luettuina 

 
15 B B. Lincoln, „Theses on method”, în Method and Theory in the Study of Religion 8 (3), (1996), (pp. 225 – 

227), p. 225. 



 

erikoislehtiartikkelit, oppikirjat ja niteet. Uskontotieteessä ei ole keskustelua, joka voisi 

kilpailla monilla muilla tieteenaloilla vakiintuneen teknisen hienostuneisuuden tason 

kanssa.16 Tämä tutkimus pyrkii ottamaan merkittävän askeleen kohti uskonnontutkimuksen 

valottamista vankempien tutkimusmenetelmien kautta erityisesti jatko-opiskelijoille. 

 

Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä perusoletuksesta, että menetelmät ovat tieteellisen 

työn pelisääntöjä. Sanan kreikkalaisen etymologian mukaisesti (meta "jälkeen" ja odos 

"tapa") käsite ymmärretään tässä metaforana, joka viittaa "tapaan" (suunniteltuun), tiettyyn 

tapaan tehdä asioita, organisoituun menettelyyn. Tieteellinen menetelmä on hyvin laajasti 

ottaen yleisesti hyväksytty menettelytapa tieteissä laajemmassa merkityksessä (mukaan 

lukien humanistiset tieteet). Teorioiden valossa menetelmät rakentavat, keräävät ja/tai 

tuottavat tietoa tieteellistä työtä varten. Tieto ei ole yksinkertaisesti "olemassa", tarkkailijasta 

ja havainnosta riippumatta. Tietoa ei ole olemassa ilman menetelmiä ja teorioita. 

Menetelmät auttavat meitä analysoimaan todellisuutta, mutta samalla ne tuottavat osittain 

analysoitavaa tietoa. Tässä mielessä menetelmät ovat tehokkaita17 , koska ne tuottavat 

osittain todellisuuden, jota ne sitten analysoivat. Menetelmillä ja käsitteillä, jotka antavat 

tietoa ja kuvaavat niitä, on myös historia, joka muuttuu tieteellisten sukupolvien aikana.18 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa käsitys nykyisistä menetelmistä ja 

menetelmäkeskusteluista uskonnon tutkimuksessa. 

 

Muodollisesti tutkimusmenetelmät ovat tekniikoita, joilla kerätään ja analysoidaan tai 

omaksutaan tieteellisestä tutkimuksesta saatuja tietoja. Vaikka näihin menetelmiin tai 

tekniikoihin liittyy aina jonkinasteista improvisointia, ne noudattavat yleensä suunnitelmaa, 

rutiinia tai järjestelmää. Näitä vakiintuneita menettelytapoja ei pidä ymmärtää väärin 

muuttumattomina lakeina vaan ohjeina ja esimerkkeinä vakiintuneista tai parhaista 

käytännöistä (mikä ei tarkoita käytäntöjen dynaamisuuden kieltämistä). Näin ollen tämän 

tutkimuksen tarkoituksena ei ole säännellä tai standardoida uskonnon tutkimuksen 

tutkimuskäytäntöjä, vaan parantaa tutkimusta ja kannustaa sen jatkokehittämiseen 

tarjoamalla pohdintaa ja ehdottamalla vaihtoehtoja. 

 

Yksi merkittävimmistä metodologisista keskusteluista koskee kvantitatiivisten ja 

kvalitatiivisten menetelmien käyttöä. Yksinkertaisuuden vuoksi kvantitatiiviset menetelmät 

käyttävät numeerisia mittauksia, kun taas kvalitatiiviset tutkijat eivät. Erimielisyydet 

heijastavat tutkimussuunnittelua koskevia peruskantoja: jotkut kvalitatiivisten 

lähestymistapojen kannattajat väittävät, että tiettyjä asioita ei yksinkertaisesti voida mitata, 

kun taas jotkut kvantitatiivisten menetelmien kannattajat kritisoivat kvalitatiivisen työn 

subjektiivista luonnetta. 

Kolme tunnettua kriteeriä tutkimustiedon luotettavuuden, pätevyyden ja yleistettävyyden 

arvioimiseksi ovat tutkimustiedon luotettavuus, pätevyys ja yleistettävyys. Luotettavuudella 

 
16 C. Smith, „Five proposals for reforming article publishing in the social scientific study of religion (especially 

quantitative): improving the quality, value, and cumulativeness of our scholarship”, în Journal for the Scientific Study of 

Religion 49 (4), (2010), (pp. 583 – 595), p. 589. 
17 J. Law, After Method: mess in social science research, Routledge, London, New York, 2004, p.143. 
18 J. Platt, A History of Sociological Research Methods in America, 1920–1960, Cambridge University Press, Cambridge, 

1999, pp. 44–52. 



 

tarkoitetaan yleensä tietojen tai käsitteen mittaamisen johdonmukaisuutta tai vakautta, 

pätevyydellä sitä, kuvastaako (tai mittaako) indikaattori (tai indikaattorijoukko) oikein niitä 

käsitteitä, joita sen on tarkoitus kuvastaa, tai vaihtoehtoisesti sitä, ennustaako se tarkasti  

asiaankuuluvat tulokset, ja yleistettävyydellä sitä, ovatko tulokset sovellettavissa tietyn 

tutkimuksen otoksen ulkopuolelle. 

 

Toinen strategia tutkimuksen validoimiseksi on triangulaatio. Tällä tarkoitetaan useiden 

menetelmien ja/tai empiirisen aineiston lähteiden (tai tyyppien) käyttöä tutkimuksessa. 

Kolmion metafora viittaa menetelmää ja aineistoa koskevien näkökulmien moninaisuuteen19 

. Eri menetelmien ja aineistojen (tai niiden eri variaatioiden) osallistumisen lisäksi käsite 

viittaa myös useiden tutkijoiden (tarkkailijoiden) ja/tai teorian käyttöön. Tämä kuvastaa 

näkemystä, jonka mukaan menetelmien välisiä eroja ja niiden erilaisia vaikutuksia on 

tarkasteltava aktiivisesti. Triangulaatio nähdään usein osana sekamenetelmien tutkimusta. 

Vaikka tämä ei ole mahdollista useimmissa humanistisissa tutkimushankkeissa, jotka 

yleensä toteuttaa tutkija, jolla on tiukasti rajallinen aika ja resurssit, triangulaation 

elementtien sisällyttäminen on hyödyllistä myös pienemmissä hankkeissa. Metodologinen 

pluralismi ei opeta, että kaikki menetelmät ovat yhtä hyviä tai huonoja jokaiseen tehtävään. 

Joka tapauksessa sopivien tutkimusmenetelmien valinta on tärkeä metodologinen kysymys, 

jota kaikkien tutkijoiden on käsiteltävä. 

 

Teorialla on erilainen rooli eri tutkimusmalleissa, ja tämä vaikuttaa menetelmien rooliin. 

Voimme erottaa eri mallit suunnilleen toisistaan tieteellisen käytännön usein kiistellyn 

jatkumon varrella, jota ei voida käsitellä tässä yksityiskohtaisesti. Vastakkaisessa 

ääripäässä ovat teorian testaamisen (tieteellinen menetelmä) ja teorian rakentamisen 

(grounded theory) mallit. Tieteellisessä menetelmässä teorialla tarkoitetaan väittämien 

(aksioomien ja hypoteesien) kokonaisuutta, jota testataan ja tarkistetaan jatkuvasti 

empiirisen todentamisen ja falsifioinnin avulla. Kokeet ovat tämäntyyppisen tutkimu ksen 

klassinen menetelmä, ja kyselytutkimuksilla ja muilla kvantitatiivisilla menetelmillä on 

vastaava rooli yhteiskuntatieteissä. Perustuvalla teorialla taas tarkoitetaan tieteellisen 

käytännön mallia, jossa ei käytetä aineistoa teorian testaamiseen, vaan  käsitteet, kategoriat 

ja lopulta teoria rakentuvat aineistonkeruun ja analyysin dynaamisen vuorovaikutuksen 

tuloksena. 

 

Moniin muihin tieteenaloihin verrattuna uskonnontutkijoiden kiinnostus tutkimusmenetelmiä 

kohtaan on ollut vähäistä, mutta myös kiinnostus uusien metodologisten vaihtoehtojen 

aktiiviseen tutkimiseen näyttää olevan vähäistä. Näin ollen yksi tämän teoksen 

päätavoitteista on tehdä uskonnon alan akateemikot tietoisiksi metodologisten vaihtoehtojen 

kirjosta ja niistä monista vaihtoehdoista, joita on käytetty ja voidaan käyttää pedagogisessa 

toiminnassa, sekä erilaisista rajoituksista. Tutkimus kannustaa asianmukaiseen ja luovaan 

lähestymistapaan tutkimusmenetelmiin ja auttaa tutkijoita välttämään metodologisia 

sudenkuoppia. Samalla se auttaa lukijoita arvioimaan tieteellistä työtä ja kehittämään 

 
19 E.G. Guba and Y.S. Lincoln, Competing paradigms in qualitative research, în N.K. Denzin and Y.S. Lincoln, 
(eds), Handbook of Qualitative Research, SAGE, Thousand Oaks, CA, London, 1994, (pp. 105 – 117), pp. 

105–106. 



 

kriittistä tietoisuutta vahvoista ja heikoista tutkimuksista. Kun otetaan huomioon 

menetelmien keskeinen merkitys tieteelle ja tieteelliselle työlle, menetelmiä ja metodologisia 

kysymyksiä koskeva pohdinta on ratkaisevan tärkeää akateemisen työn laadun 

määrittämiseksi ja parantamiseksi. 

 

Uskontotutkimuksen epistemologiset aiheet 

Useimmat epistemologian aiheet ovat yhtä tärkeitä uskonnon tutkimuksessa kuin millä 

tahansa muullakin akateemisella alalla. Jotkin aiheet ansaitsevat kuitenkin tarkemman 

keskustelun, koska ne ovat tärkeitä uskonnon tutkimuksen tieteelliselle käytännölle. 

Luultavasti tärkein kysymys on uskonnollisen diskurssin asema suhteessa soveltavaan 

diskurssiin uskontotieteessä, tai yksinkertaisesti kysymys "kuka on oikeassa?" ja "mikä on 

totta?". Aluksi on todettava, että uskonnolliset ja tieteelliset pätevyysvaatimukset ovat 

radikaalisti erilaisia. Uskonnollisia väitteitä totuuksista tai transsendenttisistä toimijoista on 

mahdotonta validoida tieteellisesti, ja suurin osa uskonnollisesta diskurssista on tieteen 

tietojen, selitysten ja tulkintojen valossa läpäisemätöntä. Tästä huolimatta on yhtä ilmeistä, 

että uskonnontutkimuksen aiheita voidaan itse asiassa tutkia inhimillisinä 

käyttäytymismalleina, ajatuksina ja instituutioina, eikä tässä mielessä totuusväittämien 

kanssa näytä olevan erityisiä ongelmia. Tässä mielessä uskontotiede kuuluu täysin 

humanistisiin ja yhteiskuntatieteisiin ja kohtaa käytännössä samat ongelmat. Uskontotieteen 

akateemisen historian ja sen globaalien, kulttuurienvälisten pyrkimysten vuoksi on kuitenkin 

mainitsemisen arvoista puhua epistemologiasta yleensä. Näitä ovat muun muassa: tiedon 

luonne, päättelytavat, relativismin seuraukset, argumentoinnin ja oikeuttamisen syyt, 

"episteemisten hyveiden" ongelma ja "havaitsemattoman tiedon" ongelma. 

 

Ensimmäinen näkemys, empirismi, on vakioajatus, joka on useimmilla meistä 

"oletusarvoinen" psykologinen mekanismi: tietomme maailmasta perustuu kokemukseen, 

aistimuksiin, joihin perustamme uskomuksemme, teemme väitteitä ja siten saavutamme 

(eräänlaisen) tiedon. Empirismille keinot tiedon rakentamiseen tulevat induktion kautta ja 

pätevyyden kriteerinä toimii viittaus20 . Kategoriat, joiden avulla ymmärrämme maailmaa, 

muotoutuvat pitkälti sen mukaan, millainen maailma on. Toisessa "-ismissa", 

rationalismissa, kategorioita, joiden avulla tulkitsemme maailmaa, pidetään synnynnäisinä, 

vakaina eikä niitä johdeta suoraan kokemuksesta. Päinvastoin, kokemuksemme ja 

tietomme muotoutuvat kognitiivisten mekanismien avulla. Kolmas "-ismi", konstruktivismi, 

on toistaiseksi tunnettu kanta humanistisissa tieteissä ja yhteiskuntatieteissä 

(luonnontieteissä se on harvinainen, ei kuitenkaan tieteenfilosofiassa ja -sosiologiassa). 

Tämän näkemyksen mukaan sosiaaliset olosuhteet ja voimat ovat vastuussa 

tietämyksestämme ja tiedonmuodostusprosesseista. 

 

Uskontotutkimusta koskevissa keskusteluissa on esiintynyt lukemattomia kertoja kaksi 

toisiinsa liittyvää "-ismia", nimittäin positivismi ja reduktionismi. Positivismi kehittyi 1800-

luvulla tieteellisen edistyksen keskeiseksi filosofiaksi. Perusperiaatteena on, että tieteen 

tulisi keskittyä ongelmiin, joista meillä on positiivista ja luotettavaa tietoa, ja siksi 

 
20 A. Chalmers, What Is This Thing Called Science? An assessment of the nature and status of science and 

its methods. 3rd edn., Open University Press, New York, 1999, pp. 1-21 



 

metafyysistä spekulointia tulisi välttää. Tämä on pohjimmiltaan hyvin voimakas pyrkimys 

objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä uskonnon 

tutkimus on hyötynyt tutkimuksen positivistisesta asenteesta. Positivisteillakin on mielipiteitä 

ja ennakkoluuloja, ja he myös allekirjoittavat teorioita, vaikka eivät olisi siitä tietoisia. 1900-

luvun jälkipuoliskolla positivistinen ajattelu alkoi taantua, ja "positivistista" ja "positivismista" 

tuli pejoratiivisia termejä tutkijoille, jotka olivat teoreettisesti tietämättömiä omista 

olettamuksistaan. Nykyisessä tutkimuksessa ihanteena on pikemminkin pyrkimys sisällyttää 

tutkimuksen lähtökohdat ja siten laajentaa objektiivisuuden tavoite itse tieteelliseen 

käytäntöön.21 

 

"Reduktio", "reduktionismi" ja "reduktionisti" esiintyvät säännöllisesti myös halventavina 

termeinä uskonnon tutkimuksessa, useimmiten niitä käytetään niihin (vastustajiin), jotka 

"redusoivat" uskonnon "joksikin muuksi" (esim. politiikaksi, taloudeksi tai tietämykseksi) ja 

siten uskonnon olennaiset uskonnolliset ominaisuudet. Termillä "reduktio" on useita 

merkityksiä, mutta tieteessä se tarkoittaa ensisijaisesti teorian tai tason muutosta ja tuottaa 

siten "uuden kuvan asioista". Reduktionismilla on merkitystä heti, kun sanotaan "toisin 

sanoen"22 , koska silloin käytetään erilaista selityskehystä ja siihen liittyviä tulkintoja ja 

selityksiä. Jos uskonnon tutkimuksessa halutaan välttää täydellinen redusointi, tässä 

mielessä ainoaksi tehtäväksi jäisi sen toistaminen, mitä uskovaiset uskovat, sanovat ja 

tekevät. Suurin osa epistemologian ja tieteenfilosofian keskusteluista on keskittynyt 

luonnontieteiden ehtoihin ja ongelmiin luotettavan tiedon, perusteiden ja perustelujen 

etsimisessä. Humanististen ja yhteiskuntatieteiden tiedonmuodostusta ei ole tarkasteltu 

samassa määrin, eivätkä jotkut ole pitäneet näitä aloja lainkaan tieteellisinä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että monet epistemologiset huolenaiheet paljastavat, että ei 

tarvitse olla fyysikko tai filosofi tietääkseen, mitä tiede on, koska tieteelliset hyveet ovat 

periaatteessa melko helppoja ymmärtää ja käyttää. On olemassa inhimillisten kykyjen 

laajennuksia ja jatkumoita, jotka ovat kehittyneet niin, että emme kulje viidakon puissa. Kun 

tähän lisätään sosiaalisen elämän velvoitteet ja normatiivinen kielenkäyttö, näemme 

tieteellisen käytännön ääriviivat samanlaisina kuin inhimillisen käytännön yleensä. Samat 

normit pätevät myös tieteen harjoittamiseen, minkä vuoksi meidän pitäisi mielestäni suosia 

"hyveiden" skenaariota tiukan sääntökokonaisuuden etsimisen sijaan. Kuka tahansa voi 

noudattaa tiukkoja sääntöjä, mutta on paljon vaikeampaa pysyä järkevänä, kun säännöt 

loppuvat. Tähänkin on olemassa ratkaisu, sillä kuten filosofi Hilary Putnam kerran sanoi, 

meillä on aliarvioitu, primitiivinen velvollisuus olla järkevä, ei toki "moraalinen velvollisuus" 

tai "eettinen velvollisuus", mutta silti hyvin todellinen velvollisuus olla järkevä."23 . 

 

Analyysin sisältö 

Tutkimusmenetelmissä, kuten kokeissa ja kyselyissä, ihmiset reagoivat valvottuihin 

tilanteisiin tai vastaavat kysymyksiin, jolloin saadaan tietoa, jota ei aiemmin ollut saatavilla. 

Jotkut tutkijat tutkivat mieluummin viestejä, jotka ovat jo olemassa tallennetussa tai 

 
21 Ibid, pp. 113-123 
22 J. S. Jensen, The Study of Religion in a New Key: theoretical and philosophical soundings in the comparative 
and general study of religion, Aarhus University Press, Aarhus 2003, pp.134–139. 
23 H. Putnam, The Many Faces of Realism, Open Court, LaSalle, IL, p. 84. 



 

visuaalisessa muodossa. Tekstianalyysi on menetelmä, jota käytetään tallennetun tai 

visuaalisen viestin ominaisuuksien kuvaamiseen ja tulkintaan. "Tekstejä" ovat kaikki 

esineet, artefaktit tai käyttäytyminen, joissa käytetään symboleja. Tekstit voivat olla 

puheiden tai keskustelujen kirjallisia puhtaaksikirjoituksia, kirjallisia asiakirjoja (kirjeitä, 

henkilökunnan pöytäkirjoja, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, oppikirjoja), sähköisiä asiakirjoja 

(ääninauhoja, elokuvia, videonauhoja, tietokonetiedostoja) tai visuaalisia tekstejä 

(maalauksia, valokuvia ja arkkitehtuuria). 

 

Sisällönanalyysi on kehitetty ensisijaisesti menetelmäksi, jolla voidaan kuvata ja selittää 

joukkotiedotusvälineiden ja julkisten tiedotusvälineiden teksteihin sisältyvien viestien 

ominaispiirteitä (vaikka niihin voi sisältyä myös yksityisluonteisia tai yhdelle tai useammalle 

henkilölle suunnattuja viestejä). Sisällönanalyysi määritellään "tutkimustekniikaksi, jonka 

avulla teksteistä (tai muusta merkittävästä aineistosta) voidaan tehdä toistettavissa olevia ja 

päteviä päätelmiä niiden käyttöyhteydessä"24 . Se sisältää "minkä tahansa monista 

tutkimustekniikoista, joita käytetään kirjallisen, puhutun tai kuvallisen viestinnän - kuten 

kirjojen, sanomalehtien, televisio-ohjelmien tai haastattelupöytäkirjojen - sisällön 

kuvaamiseen ja systemaattiseen analysointiin"25 ja johtaa yleensä objektiivisten ja 

määrällisten tietojen kehittämiseen, vaikka laadulliset lajit, jotka tukeutuvat pääasiassa tai 

yksinomaan laadulliseen analyysiin ja raportointiin, ovat yleisiä. Sisällönanalyysin juuret 

ovat uskontotieteessä, ja se voidaan jäljittää 1700-luvun Ruotsiin, jossa tutkijat laskivat 

uskonnollisten symbolien määrän 90 virren kokoelmassa selvittääkseen, saarnattiinko 

virsissä kirkkoa vastaan. 26 

 

Ensinnäkin sisällönanalyysi on hyödyllinen, jos tutkijat ovat kiinnostuneita seuraamaan 

tiettyjä tietoja, jotta he voivat tunnistaa ja ymmärtää tiettyjen ilmiöiden suuntaa tai muutoksia 

ajan kuluessa. Toiseksi sisällönanalyysi on tarkoituksenmukaista, jos tutkijat haluavat 

tunnistaa tietyn genren yhteisiä malleja tai elementtejä. Kolmanneksi, jos he eivät etsi 

yhteisiä piirteitä, tutkijat voivat käyttää sisällönanalyysiä erojen tunnistamiseen vertailemalla 

samantyyppisiä muuttujia kahdessa eri järjestelmässä tai eri yhteyksissä. Neljänneksi 

tutkijat voivat käyttää sisällönanalyysiä arvioidakseen tiettyjen ryhmien imagoa 

yhteiskunnassa. Viidenneksi sisällönanalyysin avulla voidaan mitata tiettyä ilmiötä tiettyä 

standardia vasten, jotta ilmiö voidaan luokitella, arvioida sitä tai määrittää, kuinka lähellä se 

on tietyn standardin tai odotuksen täyttymistä. Kuudenneksi sisällönanalyysin avulla 

voidaan korreloida viestin tiettyjä piirteitä muiden muuttujien kanssa. 

Ensinnäkin sisällönanalyysi on erillinen tapa mitata ilmiöitä. Toiseksi sisällönanalyysin avulla 

tutkijat voivat systemaattisesti hallita ja tiivistää suuria määriä suhteellisen jäsentymätöntä 

tietoa helpommin kuin muilla tutkimusmenetelmillä. Lisäksi sisällönanalyysin avulla voidaan 

kuvata viestinnän ilmiöitä tavalla, joka mahdollistaa triangulaation muiden 

tutkimusmenetelmien kanssa. 

 
24 K.H Krippendorf f , Content analysis: an introduction to its methodology,  Sage Publications, Thousand Oaks, 
California, 1980, p. 18. 
25 W.P. Vogt, Dictionary of statistics and methodology , third edn. Sage Publications, Thousand Oaks, 
California, 2005, p. 59. 
26Vrt. K Dovring, „Quantitative semantics in 18th century Sweden”, Public opinion Quarterly 18, 1954-1955,  

(pp. 389 – 394). 



 

 

Sisällönanalyysi ei empiirisestä perustastaan huolimatta ole puhtaasti objektiivinen 

menetelmä. Teksteillä ei ole puhtaasti objektiivisia ominaisuuksia, ne eivät ole "lukijasta 

riippumattomia"27 . Sisällönanalyysin tapauksessa merkitykset tuovat teksteihin tutkijat, 

jotka suunnittelevat analyysin huolellisesti käyttäen tiettyjä teoreettisia viitekehyksiä, 

valmistelevat riippumattomia koodaajia kuvaamaan tiettyjä piirteitä ja tulkitsevat tuloksia 

huolellisesti. Lisäksi sisällönanalyysi perustuu oletukseen, että symbolien ja niiden 

merkitysten välillä on yhtenäisiä suhteita. Tekstien ja tekstianalyysin luonne edellyttää, että 

tutkijat tekevät teksteistä tietyissä yhteyksissä erityisiä johtopäätöksiä - eli tekstistä 

päätellään, mitä kirjoittaja aikoo, tekstistä päätellään, mitä teksti merkitsee käyttäjille, ja 

tekstistä päätellään, miten teksti vaikuttaa käyttäjiin. 

 

Tähän ryhmään kuuluvat tutkijat keskittyvät uskonnollisiin rituaalikäytäntöihin tai (joko 

yksilöllisesti tai kollektiivisesti) enemmän tai vähemmän muuttumattomiin muodollisten 

uskonnollisten tekojen ja lausumien sarjoihin. Tutkijat ovat esimerkiksi kiinnostuneita 

rukousten sisällöstä, rakenteesta ja suorittamisesta. Joskus rukouksen sisältö on 

yhteydessä muihin muuttujiin, ja se yhdistää rukouksen sisällön fyysiseen, henkiseen ja 

hengelliseen terveyteen. Toiset tutkivat jumalanpalvelusmusiikkia ja virsiä tai yrittävät 

ymmärtää pyhäkoulukertomusten ja -laulujen sisältöä. Käännytyskertomusten ja 

jumalakuvausten sisällön analysointi auttaa tunnistamaan yhteisiä kokemuksellisia teemoja, 

jotka sijoittavat yksilölliset uskonnolliset kokemukset laajempiin sosiaalisiin ympäristöihin. 

 

Eräässä tutkimuskategoriassa tutkitaan, miten valtavirran uutismediat kuvaavat tai 

kehystävät uskonnollisia ihmisiä, ryhmiä tai tapahtumia. Toiseksi tutkimuksissa voidaan 

keskittyä uskonnollisen sisällön esiintymiseen tai puuttumiseen valtavirran viihde- ja 

kaupallisissa tiedotusvälineissä, usein keinona kuvata tiettyjä uskonnollisia vakaumuksia, 

tunnistaa suuntauksia tai tuoda esiin ennakkoluuloja. Kolmanneksi tutkijat tutkivat 

uskonnollista mediaa selvittääkseen uskonnollisten järjestöjen tai yksilöiden asenteita, 

uskomuksia, käytäntöjä ja identiteettejä. Useat tämän alan tutkimukset viittaavat 

hallitukseen ja kansalaisuuteen. Toiseksi monet tutkimukset keskittyvät uskontoon ja sen 

suhteeseen terveyteen ja hyvinvointiin. Kolmanneksi uskonnon ja koulutuksen välinen 

risteys herättää merkittävää kiinnostusta. Neljänneksi monet tutkijat ovat kiinnostuneita 

uskonnon roolista perhe-elämässä. Lopuksi tämän alan tutkimuksissa keskitytään rotu- ja 

sukupuolikysymyksiin. 

 

Sisällönanalyysi soveltuu erinomaisesti uskontotutkimukseen, koska sen avulla tutkijat 

voivat siirtyä teksteistä löytyvän ilmeisen sisällön - näkyvän, pinnallisen sisällön - ohi 

piilevään sisältöön tai sisällön tulkintoihin, jotka koskevat viestijöiden luonnetta tai 

vaikutuksia viestijöihin. Sisällönanalyysissä on kuitenkin sen monista tässä kuvatuista 

eduista huolimatta joitakin rajoituksia. Ensinnäkin voi olla vaikeaa löytää edustavia otoksia. 

Toiseksi yhden sisällönanalyysin tulosten yleistäminen toiseen on vaikeaa, koska tutkijat 

eivät välttämättä käytä samanlaisia koodausyksiköitä tai kategorioita. Lopuksi, vaikka 

 
27 K. Krippendorf f , „Reliability in content analysis: some common misconceptions and recommendations”, 

Human Communication Research 30 (3), 2004, (pp. 411 – 433), p. 22. 



 

sisällönanalyysi on hyödyllinen viestin ominaisuuksien ja suuntausten kuvaamisessa, sen 

avulla tutkijat eivät voi tehdä johtopäätöksiä syystä ja seurauksesta, kuten kokeiden 

tapauksessa. 

 

Keskustelun analyysi 

Keskustelunanalyysi on menetelmä, jolla analysoidaan puhuttua vuorovaikutusta. Se 

käsittelee erityisesti vuorovaikutteisen keskustelun peräkkäistä organisointia28 . Toisin 

sanoen siinä pyritään tutkimaan, miten puheessa esiintyvät toimet ja käänteet seuraavat 

toisiaan järjestelmällisesti. 

 

Vaikka keskustelunanalyysia harjoitetaan nykyään monilla eri tieteenaloilla, kuten 

kielitieteissä, viestintätutkimuksessa, psykologiassa ja kasvatustieteissä, sen juuret ovat 

alun perin sosiologiassa. Sen loi sosiologi Harvey Sacks 1960-luvulla29 . Siihen vaikutti 

erityisesti Harold Garfinkelin etnometodologinen sosiologia. Keskustelun analyysin tärkein 

sovellusalue uskontotieteessä on uskonnollisten puhetapahtumien mikroanalyyttinen 

tutkimus. Jokaisessa uskonnollisessa yhteisössä on lukuisia toistuvia diskursiivisia 

tapahtumia. 

 

Keskustelunanalyysiaineisto koostuu niin sanotun luonnollisen keskustelun tallenteista.30 

Tämä tarkoittaa, että kenttämuistiinpanoja tai haastatteluja ei pidetä riittävänä aineistona. 

Keskustelun analyysissä analyysi on sovitettava yhteen todellisten keskustelujen pienten 

yksityiskohtien kanssa, ja tällaisia yksityiskohtia on vaikea, ellei mahdotonta muistaa 

myöhemmin. Käytetään sekä ääni- että videotallenteita, mutta videotallenteita suositaan, 

koska niillä voidaan tallentaa vuorovaikutuksen ei-verbaaliset näkökohdat. Tämäntyyppinen 

tietojen kirjaaminen voi aiheuttaa käyttöoikeusongelmia. On uskonnollisia ryhmiä, joiden 

keskuudessa on mahdotonta saada lupaa rekisteröintiin. Näissä ryhmissä tulisi käyttää 

muita menetelmiä31 . 

 

Vuorovaikutteisten tietojen tallentamiseen liittyy myös eettisiä kysymyksiä. 

Vuorovaikutukseen osallistujien luottamuksellisuutta on suojeltava. Erityisesti silloin, kun 

nauhoitus tehdään ei-julkisessa tilassa, on välttämätöntä saada kirjallinen suostumus 

kaikilta osallistujilta. Osallistujille on kerrottava tutkimuksen tarkoituksesta, siitä, miten tietoja 

käytetään ja missä tallenteita tarkastellaan. Transkriptiossa tavanomainen käytäntö on 

suojata osallistujien luottamuksellisuus muuttamalla kaikki nimet, paikat ja muut 

yksityiskohdat, jotka mahdollistavat tunnistamisen. 

 

 
28Vrt. E.A. Scheglof f, Sequence Organization in Interaction: a primer in conversation analysis. Volume 1.  
Cambridge University Press, Cambridge, 2007.  
29 Esa Lehtinen, „Conversation analisys”, The routledge handbook of research methods in the study of 
religions, eds. Michael Stausberg and Steven Engler, Routledge, London and New York, 2011, (pp. 122-133), 
p. 123. 
30Vrt J. Heritage, Garfinkel and Ethnomethodology. Polity Press, Cambridge, 1984. 
31 Esa Lehtinen, „Conversation analisys”, The routledge handbook of research methods in the study of 
religions, eds. Michael Stausberg and Steven Engler, Routledge, London and New York, 2011, (pp. 122-133), 

p. 128. 



 

Keskustelunanalyysiin kuuluu aineiston yksityiskohtainen mikroanalyysi. Tämä on sekä 

menetelmän voima että rajoitus. Menetelmän tärkein vahvuus on se, että siinä on kyse siitä, 

mitä uskonnollis-vuorovaikutuksellisessa keskustelussa todella tapahtuu. Koska 

keskustelunanalyysissä on kyse myös sekventiaalisesta analyysistä, se voi selittää, miten 

osallistujat itse tulkitsevat toisten toimintaa. Tämä tapahtuu tarkastelemalla sitä, miten 

osuuksia käsitellään seuraavalla kierroksella. Näin ollen keskustelun analyysi voi valottaa 

uskonnonharjoituksen näkökulmaa harjoittajien näkökulmasta. 

 

Koska analyysi on kuitenkin niin yksityiskohtainen, keskustelunanalyytikon on yleensä 

keskityttävä yhteen uskonnollisen kohtaamisen tyyppiin. Näin ollen voidaan väittää, että 

keskustelunanalyysin tulokset antavat rajallisen kuvan mistä tahansa uskonnollisesta 

yhteisöstä. Lisäksi erityisesti silloin, kun tutkijat tutkivat uskonnollista yhteisöä, joka ei ole 

heille tuttu, he tarvitsevat yhteisön kulttuurista tuntemusta ymmärtääkseen siihen liittyviä 

päätelmäkehyksiä. Tällaisen tiedon hankkimiseksi on suoritettava etnografinen havainnointi 

yhteisössä. Näin ollen etnografisten analyysi- ja keskustelumenetelmien yhdistelmä voi 

tuottaa erinomaisia tuloksia. Paras mahdollinen skenaario olisi perustaa etnografien ja 

keskustelunanalyytikkojen tutkimusryhmä. Etnografit voivat keskittyä antamaan 

kokonaisvaltaisen kuvan puheyhteisöstä, kun taas keskustelunanalyytikot voivat keskittyä 

erityyppisiin puhetapahtumiin. . 32 

 

Hermeneutiikka  

Kun tulkintaa kehitetään tieteellisessä menetelmässä, sille annetaan kreikkalainen nimi - 

"hermeneutiikka" - käsite, joka on johdettu sanasta hermeneuein, joka tarkoittaa "ilmaista", 

"kääntää", "tulkita". Hermeneutiikan lähdeaineistona ovat tekstit ja muut lausumat, ja 

tavoitteena on niiden merkitysten ymmärtäminen. Uskontotieteessä tekstien ja lausumien 

tutkiminen ei ole itsetarkoitus, vaan keino sanoa jotakin uskonnosta ja uskonnollisista 

prosesseista yhteiskunnassa. 

 

Kristityt kirjoittajat ovat erottaneet Raamatun eri merkityskerrokset toisistaan. Origenes 

(185-254) erotti toisistaan Raamatun kirjaimellisen, moraalisen ja hengellisen merkityksen. 

Käytännössä tällaiset erottelut on usein pelkistetty kirjaimellisen ja allegorisen merkityksen 

väliseksi jaoksi. Renessanssiaikana hermeneutiikka liittyi läheisesti filologiaan, yhdistettiin 

lähdekritiikkiin ja sitä pidettiin humanististen tieteiden perusmenetelmänä. 

 

Hermeneutiikka koostuu lukemisesta, joka liikkuu edestakaisin tekstin osien ja koko tekstin 

välillä, sen rakenteen ja merkityksen välillä, lukijan ja tekstin horisontin välillä sekä tekstin ja 

sen kontekstien välillä. Hermeneutiikka on sekä tulkintamenetelmä että tulkintafilosofia. 

Menetelmää ei voi käyttää tai selittää tyydyttävästi ilman, että sen juuret ovat tiukasti 

tulkinnan teorioissa, koska tulkinnan tekoon pitäisi aina sisältyä systemaattinen pohdinta 

hermeneuttisesta prosessista ja omista lähtökohdista tässä prosessissa. 

 
32 Vezi E. Lehtinen, „Conversation analysis and religion: practices of talking about Bible texts in Seventh -day 

Adventist Bible study”. Religion 39, pp. 233 – 247 apud Esa Lehtinen, „Conversation analisys”, The routledge handbook 

of research methods in the study of religions, eds. Michael Stausberg and Steven Engler, Routledge, London and New 

York, 2011, (pp. 122-133), p. 130. 
 



 

 

Ensimmäinen ohje hermeneuttisen menetelmän käyttämiseen on lukea teksti hitaasti ja 

perusteellisesti. Tekstiä voi lukea satoja kertoja - eteen-, taakse- ja poikittaissuunnassa - ja 

joka kerta saada uutta tietoa. Hermeneuttisen ympyrän mallin mukaan menemme tekstiin 

omien ennakkoluulojemme kanssa ja projisoimme sitten siihen merkityksiä. Ensimmäisen 

lukukerran kautta saatu tieto muuttaa ennakkoluuloja, ja teksti saa rikkaamman tulkinnan 

jokaisella seuraavalla lukukerralla. 

 

Toinen ohje on soveltaa kaikkea, mitä tiedetään tekstin kielestä ja asiayhteydestä. Sana 

"teksti" tulee latinan textere-sanasta, joka on varsin osuva, sillä teksti on verkosto, joka 

sisältää viittauksia käsitteisiin, ideoihin, käytäntöihin ja muihin teksteihin 

(intertekstuaalisuus). Konteksti edustaa niitä toisistaan riippuvaisia olosuhteita, joissa jokin 

asia tapahtuu tai ilmenee. Tekstin tapauksessa konteksti käsittää erityisesti tekstin 

ympäristön sekä sen sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön. Erään hermeneuttisen kehän 

version mukaan lukija liikkuu edestakaisin tekstin ja sen kontekstin välillä. Tekstillä on aina 

useita konteksteja, ei vain yhtä. 

 

Hermeneutiikan moderniin historiaan sisältyy virikkeitä raamatuntutkimuksesta, filosofiasta 

ja vertailevasta kirjallisuudesta. Se heijastaa tulkinnan luonnetta koskevan syvemmän 

näkökulman kehittymistä sekä hermeneuttisia prosesseja ja tulkinnan tarkoitusta koskevia 

ristiriitoja. Hermeneutiikan modernin historian merkittäviä nimiä ovat Friedrich 

Schleiermacher (1768-1834), Wilhelm Dilthey (1833-1911), Martin Heidegger (1889-1976), 

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) ja Paul Ricoeur (1913)-2005). 

 

Hermeneutiikka on tärkeää uskontotieteessä, koska se käsittelee tekstejä, merkityksiä ja 

tulkintaa teoreettisesti pohtivalla tavalla. Yksi tämän lähestymistavan vahvuuksista on, että 

uudet näkökulmat ja kontekstit kutsuvat esiin uusia kysymyksiä ja tulkintoja33 . 

 

Hermeneuttinen lähestymistapa uskonnollisiin teksteihin edellyttää kyseisen uskonnon 

sisäisen tulkintatradition tuntemusta. Siksi uskonnollisten tekstien luovan käytön ja niiden 

tieteellisen tulkinnan välillä on ero. Uskontotieteen hermeneutiikka on sitoutunut 

rakentamaan tulkintoja, joiden uskon kertovan jotain tekstin käyttäjistä ja tekstiyhteisöistä 

tietyssä historian vaiheessa. Uskonnollisten tekstien hyväksyttävien lukutapojen kirjo on 

siten rajallinen, eikä sen tulisi ylittää tulkinnan rajoja, jotka riippuvat tekstin kulttuurisesta ja 

yhteiskunnallisesta kontekstista. 

 

Fenomenologia 

Fenomenologia on tehokas menetelmä, mutta sitä ei käytetä riittävästi uskonnon 

tutkimuksessa - osittain siksi, että liian monet tutkijat ymmärtävät väärin, mitä se tarkoittaa. 

Mikä tahansa tutkimushanke on mielenkiintoinen. Se, mikä erottaa ne toisistaan, on 

visuaalinen syvyys, jota niissä etsitään. Pinnalliset ja syvät näkemykset ovat erilaisia 

 
33 Ingvild Sælid Gilhus, „Hermeneutics”, The routledge handbook of research methods in the study of religions ,  

eds. Michael Stausberg and Steven Engler, Routledge, London and New York, 2011, (pp. 275-284), p. 282. 



 

tutkimuskohteita, jotka vaativat erilaisia tutkimustekniikoita - vastaavasti kyselytutkimuksia 

ja haastatteluja. 

 

Uskontotutkimuksessa termi "fenomenologia" johdattaa meidät kokemuksiin, joiden pitäisi 

olla uskonnollisen elämän taustalla. Kutsu kokemukseen sai tieteellistä merkitystä 1600-

luvun lopulla, kun Friedrich Schleiermacher (1799) yritti perustella kristinuskoa 

valistusrationalismia vastaan. Tätä kokemusta pohtiessaan hän kehittää ajatuksen 

kaikkivaltiaasta ja hyväntahtoisesta Jumalasta, joka on ainoa mahdollinen lähde, joka 

tällaisella kokemuksella voi olla. Tämä ajatus on William Jamesin myöhempää termiä 

käyttääkseni "yliluottamusta". Jamesin sanoin uskonnolliset ajatukset "edellyttävät 

välittömiä kokemuksia aiheekseen. Ne ovat seurausta uskonnollisesta tunteesta, ne eivät 

ole sen kanssa koordinoituja, eivät riippumattomia siitä, mitä se toteaa"34 . Husserl aloitti 

filosofiansa tietoisesta kokemuksesta. Fenomenologiaan kuuluu tällaisten subjektiivisten 

kokemusten tiheä kuvaus niiden rakenteiden paikantamiseksi. Fenomenologia etsii malleja 

tällaisista kuvauksista kuvittelematta niiden viittaavan mihinkään muuhun kuin 

subjektiiviseen tietoisuuteen. 

 

Husserlin oppilas Martin Heidegger kehitti fenomenologiaa hieman eri suuntaan ja totesi, 

että subjektiivinen kokemus ei ole irrallinen. Sen sijaan se sijoittuu aina jo olemassa olevaan 

maailmaan. Paitsi että kokemus on aina jotakin, kokijalle esitetyt asiat esitetään aina 

kontekstissa, joka muokkaa toiminnan molempia osapuolia. Heideggerilainen 

fenomenologia tutkii, millainen rooli näillä konteksteilla on sekä kokemuksen että kokijan 

konstituoimisessa. 

 

Siinä missä Heidegger keskittyi kontekstiin, Maurice Merleau-Ponty keskittyi elävään 

ruumiiseen. Koska ruumis on sekä tietoisuuden mekanismi että yksi sen kohteista, 

erottamaton, ruumiillinen havaitseminen on ainoa kohta, jossa itse tietoisuutta ei voida 

erottaa tietoisuudesta. Tällä kertaa ruumis-mieli-maailma esittäytyvät tietoisuudelle 

yhtenäisellä tavalla. Ero on silmiinpistävä. Merleau-Pontyn fenomenologia pyrkii kuvaamaan 

tällaisia eroja, sillä hän näki ne eroina siinä, mitä voisimme kutsua "eläväksi ruumiiksi". 

Kokemus on aina ruumiillistunut kokemus, joka sisältyy elettyyn, ruumiilliseen maailmaan. 

Tämä fenomenologian muoto asettaa väistämättä ruumiin uskonnollisen elämän 

keskipisteeseen. 

 

Edellä esitetyn perusteella pitäisi olla selvää, että Mircea Eliaden ja Ninian Smartin 

kaltaisten uskontotieteen tutkijoiden toiminta ei ollut "fenomenologiaa" missään 

varsinaisessa merkityksessä. Kuten James Cocs huomauttaa, he ja muut käyttivät "teemoja, 

jotka on liitetty fenomenologiaan - aiempien hypoteesien sisällyttäminen, täysin empaattisen 

lähestymistavan käyttäminen, typologioiden tunnistaminen ja sen korostaminen, että 

uskonto käsittää kategoriana itsessään"35 . 

 

 
34 W. James, The Varieties of Religious Experience, Modern Library, New York.1961, pp. 424. 
35 J.L. Cox, A Guide to the Phenomenology of Religion, T&T International, London, 2006, pp. 204–205. 



 

Nykyinen empiirinen fenomenologia pyrkii tekemään jotain aivan muuta. Se pyrkii 

ymmärtämään maailmaa sellaisena kuin ihmiset sen kokevat, ottamatta huomioon heidän 

tulkintojaan näistä kokemuksista. Husserlin seuraajat korostavat tietoisuuden ja tulevan 

tietoisuuden dynamiikkaa. Heideggerin seuraajat korostavat objektin ja kontekstin 

samanaikaista kokemista. Merleau-Ponty korostaa kaikkien kokemusten ruumiillista 

luonnetta. Siitä huolimatta hän pyrkii vangitsemaan subjektiivisen tietoisuuden. Tämä on 

kohde, johon fenomenologinen menetelmä on suunnattu. 

 

Fenomenologisen projektin ytimessä näyttää olevan ristiriita. Toisaalta fenomenologian 

pitäisi tutkia puhtaita kokemuksia ja poistaa ihmisten tulkinnat niistä. Toisaalta 

antropologiset, psykologiset ja sosiologiset fenomenologiat tuottavat erilaisia kertomuksia 

näistä kokemuksista. 

 

Kaikki vakavasti otettavat fenomenologiset tutkijat kamppailevat tämän ongelman kanssa - 

tämä on yksi syy siihen, miksi fenomenologia on yksi vaikeimmista tutkimusmenetelmistä 

käyttää oikein. Meidän on aina kiinnitettävä huomiota narratiiveihin, jotka estävät meitä 

katsomasta fenomenologisesti. 

 

Kuuloaistimukset 

Koska uskontotutkimus on kehittynyt näin moni- ja poikkitieteelliseksi tutkimusalaksi, kuten 

tämäkin tutkimus osoittaa, on tarpeen viitata "korvien tunnustamisen" synnyttämiin 

metodologioihin36 . Lisäksi jotkin uskonnontutkijoiden perinteisesti kuvaamista ja 

analysoimista alueista, kuten käytäntö, kokemus, identiteetti, liturgia, performanssi, 

välittäminen, ruumiillisuus ja tilallisuus, soveltuvat hyvin äänellisen analyysin kohteiksi. 

 

Aluksi on vielä tehtävä lisää tutkimusta siitä, millainen suhde tiettyjen äänien (ympäristön 

äänet tai äänten tai soittimien tuottamat äänet) ja tiettyjen jumaluuksien tai hengellisten 

olentojen välillä koetaan olevan, mitä Ter Ellingson kutsuu "isoformalismiksi"37 . Tarvitaan 

lisää tutkimuksia historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä, jotka ovat johtaneet siihen, että 

tietyistä äänistä on tullut tiettyjen uskonnollisten perinteiden symboleja, olivatpa ne sitten 

ääntelyä islamissa, miesääniä hindulaisuudessa, laulua buddhalaisuudessa, shofaria 

juutalaisuudessa tai kelloa kristinuskossa. Vastaavasti nykysäveltäjien ja muusikoiden 

elämää voidaan tutkia tuottavasti (itse)elämäkerrallisella tutkimuksella ja henkilökohtaisilla 

haastatteluilla, jotta voidaan havaita heidän uskonnolliset ja/tai hengelliset uskomuksensa 

ja käytäntönsä sekä yhteiskunnalliset voimat, jotka ovat muokanneet heidän musiikkiaan. 

Siirtymistä "puheesta" ja "tekstistä" uuteen aistien korostamiseen kokemuksen välittäjinä on 

kutsuttu "aistivallankumoukseksi"38 .Howes korostaa, että on tärkeää keskittyä "aistien 

 
36Vrt. Erlmann 2004 apud Rosalind I.J. Hackett, „Auditory materials”, The routledge handbook of research 

methods in the study of religions, eds. Michael Stausberg and Steven Engler, Routledge, London and New 
York, 2011, (pp. 275-284), p. (pp. 447-458), p. 450. 
37T. Ellingson, „Music: music and religion”, L. Jones, (ed.), Encyclopedia of Religion, Macmillan, New York, 

2005, pp. (pp. 6248 – 6256), p. 6253. T. Ellingson, „Music: music and religion”, L. Jones, (ed.), Encyclopedia 
of Religion, Macmillan, New York, 2005, pp. (pp. 6248 – 6256), p. 6253 
38 Concordia Sensoria Research Team (CONSERT), available at: www.david-howes.com/senses, accessed 

on 11/10/2021. 



 

vuorovaikutukseen kulttuurisessa kokemuksessa ja ilmaisussa"39 . Lisäksi Howesin arvion 

mukaan aistit ovat "dynaamisia, relationaalisia ja poliittisia (ei niin kuin nykypsykologit 

sanovat)"40 . 

 

Maailmanlaajuisesti kiertäviä ääniä tai musiikkia koskeva tutkimus asettaa useita ilmeisiä 

käytännön haasteita tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita kuuntelukäytäntöjen terapeuttisista 

tai moraalisista vaikutuksista eri kulttuuripaikoissa. Tietokonevälitteinen informaatio ja 

viestintä tarjoavat kuitenkin erinomaisia mahdollisuuksia uuteen tutkimukseen, mutta 

samalla ne herättävät uusia kysymyksiä siitä, mitä on kuulo- ja akustisen tutkimuksen 

aineisto uskontotieteen alalla. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että riippumatta siitä, tehdäänkö laajamittaista tutkimusta tai 

lisätutkimusta äänen tuottamisesta, levittämisestä, havaitsemisesta tai harjoittamisesta 

uskonnollisissa perinteissä ja yhteisöissä, tuloksista pitäisi olla hyötyä sekä tutkijoille että 

opiskelijoille. Vaikka kaikilla ei voi olla kypsää musiikillista korvaa, kun otetaan huomioon 

ääniteknologian yleistyminen ja moniaistinen muutos monilla tieteenaloilla, tämä ala voi olla 

erittäin hedelmällinen horisontti äänitietoisemmalle uskonnontutkimuksel le. 

 

Aineellinen kulttuuri 

Aineellinen kulttuuri on nouseva monitieteinen tieteenala, joka yhdistää muun muassa 

taiteen historian ja teorian sekä visuaalisen ja esittävän kulttuurin, arkeologian, 

uskontotieteen, historian, antropologian, folkloristiikan, teknologian historian, 

kulttuurimaantieteen, psykologian, sosiologian, materiaalitieteen, konservointitieteen ja 

arkeometrian tieteenalojen näkökohtia ja joka on omistettu aineellisen kulttuurin tieteelliselle 

tulkinnalle41 . 

 

Aineellinen kulttuuri saattaa vaikuttaa ensisijaisesti esineiden  - kokoelman tutkimiselta. Itse 

asiassa materiaalinen kulttuuri on paljon muutakin, vaikka kokonaisuus voidaankin johtaa 

esineistä, sillä jokaiseen esineeseen liittyy joukko materiaalisia toimintoja ja merkityksiä, 

jotka ovat vuorovaikutuksessa esineen ja toistensa kanssa ja jotka välittävät 

kulttuurimaisemaa. 

 

Aineellinen kulttuuri viittaa siis kaikkeen, mikä on sekä havaittavissa että kulttuurista, ei 

ainoastaan esineisiin vaan myös esineitä ympäröiviin  ja niitä läpäiseviin käyttö- ja 

tuotantokonteksteihin, -prosesseihin ja -taitoihin. Esimerkiksi musiikki on materiaalista (sen 

ääni sekä soittimet ja kehot, jotka sen tuottavat); samoin on pyhän aterian maku, 

suitsukkeen tuoksu, rukousnauhan helmien aistiminen olentojen sisällä, oman kehon 

vastaanottaminen (proprioseptiikka) pyhissä asennoissa tai eleissä (esimerkiksi 

 
39 D. Howes, Empire of the Senses: the sensual culture reader, Berg, Oxford, New York, 2004, p. 399 and V. 

Erlmann, (ed.), Hearing Cultures: essays on sound, listening and modernity, Berg, New York, 2004, p. 4. 
40 D. Howes, op. cit., p. 400. 
41 S. Lubar and W.D. Kingery, (eds), History from Things: essays on material culture,  Smithsonian Institution 

Press, Washington, 1993,  pp. ix – xi. 



 

polvistuminen rukouksessa tai ristinmerkin tekeminen) tai uskonnolliseen toimintaan 

osallistuvan kehon kinestesia (esimerkiksi sa''y Hajjin aikana)42 . 

 

Uskonnon ja aineellisen kulttuurin välinen vuorovaikutus on monimutkaista ja moniulotteista, 

joten myös näiden vuorovaikutusten tutkimusmenetelmät ovat monimutkaisia ja 

moniulotteisia. Uskonnon ja aineellisen kulttuurin kentän selventämiseksi on hyödyllistä 

tehdä kolme analyyttistä erottelua: aineellinen uskonto, aineelliset uskonnolliset vaikutukset 

maalliseen kulttuuriin ja aineelliset komponentit, jotka ylittävät nämä rajat. Nämä olisi 

ymmärrettävä pikemminkin heuristisina apuvälineinä kuin kategorisina erotteluina. 

 

Aineellinen uskonto ulottuu myös uskonnollisten kontekstien ulkopuolelle. "Uskonnot 

kurittavat ja tulkitsevat kehoja, luovat ja määrittelevät pyhiä tiloja arkkitehtuurin avulla, 

luovat, ihailevat ja tutkivat kuvia kaikissa ympäristöissä, säätelevät ravinnon saantia sekä 

ajallisen kokemuksen rakennetta ja yleisesti ottaen ne läpäisevät ja ovat puolestaan 

läpäisseet kulttuurimaisemat, joissa ne ovat olemassa." . 43 

 

Vaikka menetelmä esitetään usein kurinalaisena ja järjestelmällisenä menettelynä tietojen 

tutkimiseksi ja tiedon kehittämiseksi, se voidaan perustellusti ymmärtää keinona, jonka 

avulla tiedot ja tieto saadaan ilmenemään ja näyttämään itsestään selviltä.44 

Uskontotutkimuksessa, kuten muuallakin, aineellisen kulttuurin tutkimusmenetelmiin kuuluu 

tiedonkeruu- ja tulkintamenetelmiä. 

 

Aineellisen kulttuurin tutkiminen yhdistää meidät omaan aineelliseen kulttuuriimme: 

kehoihimme ja fyysisiin kokonaisuuksiimme, kontekstiin, prosesseihin ja kykyihin, joihin ne 

liittyvät. Tutkijoina tulemme tietoisiksi apurahojen ruumiillisista puolista ja akatemian 

aineellisesta kulttuurista. 

 

Ihmisruumiit ovat aineellisia kokonaisuuksia. Kulttuuriin pätevöityminen on monimutkainen 

liikuntakasvatuksen muoto, joka muokkaa kokonaisvaltaista kokemusta maailmasta, myös 

itsestä ja omista kyvyistä. "Ymmärrämme sitä tai emme, olemme kaikki mukana elinikäisissä 

itsekasvatushankkeissa"45 . Vaikka aineellinen kulttuuri on ihmisen tuote, aineellinen 

kulttuuri on myös objektiivinen todellisuus, ja ihmiset ovat aineellisen kulttuurin tuotteita.46 

Toisin sanoen ihmisruumiit ovat aineellisen kulttuurin esineitä .47 

Kehomme ovat itse menetelmien konteksti ja lähde. "Kulttuurisen normaaliuden arkimaailma 

ja akateemisen tiedon erikoismaailma ovat yhteistuotannossa kehoihimme upotettujen 

 
42 Monet uskontotieteen osa -alueet käsittelevät aineellisen kulttuurin näkökohtia. Esimerkiksi on olemassa visuaalisen 

kulttuurin ja uskonnon tutkimusala, uskonnollisen musiikin tutkimus ja rituaalitutkimus. Uskonnon alueellisissa ja 

ajallisissa tutkimuksissa käsitellään aineellista kulttuuria, samoin kuin asia kirjatutkimuksessa, kun tarkastellaan 

asiakirjojen aineellisia näkökohtia. 
43 R. M. Carp, „Teaching religion and material culture”, Teaching Theology and Religion 10 (1), 2007, (pp. 2 – 12), p. 3.. 
44 Ibidem, p. 7. 
45 G. Downey, Learning Capoeira: lessons in cunning from an Afro-Brazilian art form, Oxford University Press, New 

York, 2005, p. 3. 
46 P. Berger and T. Luckmann, The Social Construction of Reality, Anchor Books, New York, 1967, p. 61. 
47Kehon inkulttuuri, mukaan lukien sen aistimelliset ulottuvuudet, ei tietenkään ole monoliitti tietyssä kulttuurissa. Se voi 

vaihdella sukupuolen, iän, luokan, etnisyyden ja monien muiden tekijöiden mukaan ja muuttua ajan myötä. Nämä tekijät 

voi olla tärkeää ottaa huomioon jossakin tietyssä tutkimuksessa.  



 

yhteisten taitojen ja niiden teknisten ja teknologisten laajennusten avulla"48 . "Kehot, 

kulttuurit, tunteet ja havainto sekä tieto ja usko kietoutuvat yhteen yhteyksien verkostoksi, 

jota ei voi katkaista. Tuttavuuksina joudumme väistämättä verkostoon, joka sallii ja rajoittaa 

tietämystämme."49 . 

 

Kaikki aineellinen kulttuuri on inhimillisen käyttäytymisen ilmentymä, ja sen jatkuvat 

käyttötarkoitukset, mukaan lukien sen "merkitykset", ovat inhimillistä käyttäytymistä. Tämä 

edellyttää "erityisten olosuhteiden käyttöä ja psykologisen, kommunikatiivisen ja 

vuorovaikutteisen prosessin periaatteiden sisällyttämistä"50 ymmärrykseen. 

 

Materiaalisen kulttuurin toisiinsa kytkeytyvää kokonaisuutta voidaan kuvata 

kulttuurimaisemaksi. Lewisin mukaan kulttuurimaisemaan kuuluu "kaikki se, mitä ihmiset 

tekevät luonnollisen maan kanssa mistä tahansa syystä"51 . Kulttuurimaiseman käsite 

kehottaa meitä tarkastelemaan sekä rakennetun ympäristön "yleisiä" että 

eliittikomponentteja; oletuksena on, että "koko ihmismaisemalla on kulttuurinen merkitys"52 

. 

Tyylin kannalta emme ole kiinnostuneita yksilöiden mielistä, vaan pikemminkin "tunteiden, 

aistimusten, intuitioiden ja ymmärryksen matriisista, joka on sanatonta tai esisanallista, ja 

missä tahansa kulttuurissa monet niistä ovat yhteisiä"53 . Tyyli on avain näiden osatekijöiden 

löytämiseen, ja tyyli tarkoittaa yhteisiä muodollisia piirteitä. "Nämä samankaltaisuudet tai 

resonanssit muodostavat tyylin"54 . Tyylianalyysin avulla voidaan kuitenkin löytää ja tulkita 

nykyaikana ilmeneviä herkkyyksiä. 

 

"Materiaali itsessään välittää metaforisia ja muita viestejä esineistä ja niiden paikasta 

kulttuurissa"55 . Materiaalien käytön syitä ovat muun muassa funktio, saatavuus, 

taloudellisuus, tyyli ja perinne56 . 

 

Laaja valikoima asiaankuuluvia tekstejä voi tarjota hyödyllistä tietoa mistä tahansa 

tutkimukseen liittyvästä näkökohdasta: uskonnollisia tekstejä, teknisiä tutkielmia, käytännön 

oppaita, tulkintoja tutkimuskohteesta ja niin edelleen. Tässä yhteydessä puhutaan tekstien 

informatiivisista näkökohdista, joita tarkastellaan niiden aineellisuuden lisäksi. 

 

 
48 R.M. Carp, „Perception and material culture: Historical and cross-cultural perspectives”, Historical Reflections/Réfl 

èxions Historiques 23 (3), 1997, (pp. 269 – 300), p. 103. 
49 R.M. Carp, „Seeing is believing, but touching’s the truth”, Watkins, G.J. (ed.), Teaching Religion and Film, Oxford 

University Press, New York, 2008, (pp. 177 – 188), pp. 178–179. 
50 M.O. Jones, „Why take a behavioral approach to folk objects?”, S. Lubar and W.D. Kingery, (eds), History from Things: 

essays on material culture, Smithsonian Institution Press, Washington, 1993, (pp. 182 – 196), p. 194. 
51 P. Lewis, „Axioms for reading the landscape: some guides to the American scene”, T.J. Schlereth, (ed.), Material 

Culture Studies in America, The American Association for State and Local History, Nashville, TN, 1992, (pp. 174 – 182), 

p.116. 
52 P. Lewis, op. cit., p 176. 
53 P. D. Prown, „The truth of material culture”, S. Lubar and W.D. Kingery, (eds), History from Things: essays on material 

culture, Smithsonian Institution Press, Washington, 1993, (pp. 1 – 19), p. 5. 
54 Ibidem, p. 4. 
55 R. Friedel, „Some matters of substance”, S. Lubar and W.D. Kingery, (eds), History from Things: essays on material 

culture, Smithsonian Institution Press, Washington, 1993, (pp. 41 – 50), p. 43. 
56 Ibidem, p. 44. 



 

Aineellinen kulttuuri ja uskonto ovat nouseva monitieteinen ala, joka tutkii uskonnollisia 

kulttuurimaisemia ja uskonnon läsnäoloa maallisissa kulttuurimaisemissa. Se korostaa sekä 

uskonnon että tieteen ruumiillista ja aineellista luonnetta ja luo potentiaalista kritiikkiä 

aiempia, aineettomampia ja ruumiittomampia käsityksiämme kohtaan. Materiaalinen 

kulttuuri ja uskonto ovat nouseva tieteenala, joka vaatii metodologista luovuutta ja selkeyttä. 

Sen on lainattava menetelmiä monilta lähialoilta, integroitava niitä uusilla tavoilla ja etsittävä 

uusia omia menetelmiä. Tällä tavoin ala syntyy aineiston ja menetelmän dialektiikan kautta: 

kun aineisto määrittää menetelmät, joilla sitä voidaan tulkita, menetelmät määrittävät 

aineiston syntymisen ja vaativat tulkintaa. Näin aineellinen kulttuuri ja uskonto tarjoavat 

luovan ja haastavan tutkimusareenan erityisesti nuoremmille tutkijoille ja jatko-opiskelijoille, 

jotka ovat nyt selvittämässä tutkimusintressejään. 

 

Päätelmät 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä tutkimus edistää osaltaan metodologista pohdintaa 

ja herkkyyttä uskonnon tutkimuksessa. Tarjottujen menetelmien valinta ja niiden 

yksityiskohtainen tarkastelu ovat vankkoja askeleita, mutta niillä päästään pitkälle. 

Toivomme, että tämä työ innostaa ja ohjaa muiden tutkijoiden askelia jatkamaan matkaa 

omilla teillään. 

 

Näille tutkimusaloille on ominaista tieteidenvälisyys ja ilmeisistä syistä monimenetelmälliset 

tutkimushankkeet. Vaikka niissä on kehitetty menetelmiä tiettyjen aineistojen tutkimiseen, 

niitä ei kuitenkaan voi kopioida pelkästään uskonnon tutkimiseen. Lopuksi totean, että 

elämäämme, myös ammatillista elämäämme, voi olla vaikea kuvitella hyväksymättä sen 

maailman todellisuutta, jossa elämme. Siksi tämän ympäristön lupauksista ja vaaroista 

selviytyminen metodologisesti tarkoituksenmukaisella tavalla edellyttää tietynlaista 

maailman uudelleenajattelua. 
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Uskonnonopetus Viron yleissivistävissä kouluissa 

Silja Härm 

 

Euroopassa on useita uskonnonopetuksen malleja maasta riippuen. Kaikissa tapauksissa 

niiden juuret juontavat paikalliseen uskonnon ja koulutuksen historiaan. Tässä artikkel issa 

käsitellään uskonnonopetusta1 Viron kuntien ja valtion rahoittamissa yleissivistävissä 

kouluissa. Siinä esitetään lyhyt katsaus sen kehitykseen viimeisten 30 vuoden aikana, 

kansallisiin oppiaineiden opetussuunnitelmiin ja uskonnollisesti puolueettomaan 

opetukseen liittyviin ongelmiin. Keskustelussa käsitellään myös uskonnonopetuksen 

mahdollisia tulevaisuudennäkymiä Virossa.  

 

Uskonnonopetus itsenäisyyden palauttamisesta vuoteen 2010 asti 

Uskonnonopetus aloitettiin uudelleen hieman ennen Viron itsenäisyyden  palauttamista2 . 

Monissa kouluissa otettiin käyttöön uusi valinnainen uskonnonopetuksen oppiaine, jota 

tuolloin kutsuttiin yleensä usuõpetukseksi. Tuon ajan opetussuunnitelmille oli tyypillistä, että 

niissä ei ollut kuvauksia valinnaisista oppiaineista. Vaikka kouluilla oli mahdoll isuus saada 

käyttöönsä uskonnonopetuksen neuvoa-antavat opetussuunnitelmat, oppiaineen sisältö ol i  

enimmäkseen sääntelemätön ja vaihteli kouluittain. Uskonnonopetusta ol i  tarkoitus jatkaa 

siitä, mihin se oli keskeytynyt vuoden 1940 miehityksen myötä. Vaikka 1930-luvun virolainen 

uskonnonopetus painottui kristinuskoon, tuon ajan oppiaineiden opetussuunnitelmiin sisältyi  

jo tietoa muista uskonnoista. 

 

Pille Valk loi 2000-luvun alussa virolaisille kouluille uskonnonopetuksen käsitteen ja 

kontekstuaalisen mallin oppiaineen opetussuunnitelman laatimista varten, mikä mahdoll isti  

vastaamisen kysymyksiin uskonnonopetuksen luonteesta, yleisistä periaatteista, tavoitteista, 

sisällöstä ja järjestämisestä (Valk 2002: 47-52; Valk 2010: 531-532). Konseptia kehitettiin 

kommunismin jälkeisen kontekstin valossa, ja se loi perustan uskonnonopetuksen 

nykyaikaistamiselle ja yhdenmukaistamiselle. Painopiste siirtyi kristinuskon vaikutuksesta 

uskonnonopetuksesta ei-tunnustukselliseen uskonnonopetukseen.  

 
1 Viron terminologiassa ja lainsäädännössä erotetaan toisistaan "tunnustuksellinen uskonnonopetus" 

(usuõpetus; ensisijaisesti yhden uskonnon opettaminen) ja "ei-tunnustuksellinen uskonnonopetus" 
(usundiõpetus; eri uskontojen esittely pluralistiseen lähestymistapaan perustuen; termiä on käytetty 
vuodesta 2010 lähtien kansallisissa opetussuunnitelmissa viittaamaan oppiaineeseen, joka kattaa eri 

uskonnot). Lisäksi kattotermiä "uskonnonopetus" (religiooniõpetus; yhden tai useamman uskonnon 
opettaminen koulussa) käytetään kattamaan sekä tunnustukselliset että ei -tunnustukselliset 
opiskelumuodot. 

2 Laajempi tutkimus Viron uskonnonopetuksesta on Schihalejev 2014.  



 

 

Uskonnonopetuskäytäntöjen yhdenmukaistamista tuettiin myös uskonnonopettajien 

koulutuksella. Viron ensimmäiset uskonnonopettajat itsenäisyyden palauttamisen  jälkeen  

koulutettiin 1990-luvun alussa Suomessa. Sen jälkeen uskonnonopettajien 

koulutusohjelmat avattiin Tarton yliopiston teologisessa tiedekunnassa, joka perustettiin 

uudelleen vuonna 1991, ja yksityisissä teologisissa kouluissa. Jälkimmäisissä opettajien 

koulutus jäi väliaikaiseksi (Schihalejev 2014: 92-94). 

 

Siitä huolimatta tiedotusvälineissä käytiin monta vuotta kiivasta keskustelua 

uskonnonopetuksen sisällöstä ja merkityksestä. Eri osapuolilla oli varsin erilaisia käsityksiä 

uskonnonopetuksen luonteesta (Altnurme 2006: 87-88). Jotkut pelkäsivät, että kyseessä 

olisi tunnustuksellinen uskonnonopetus, ja myös opettajien uskonnollisesta 

puolueellisuudesta puhuttiin. Vallitseva yleinen mielipide oli, että jos oppiainetta opettavat 

kristityt papit tai kristityt opettajat, he yrittävät käännyttää lapset kristinuskoon (Valk 1999). 

Valkin 2000-luvun alussa tekemä tutkimus oppilaiden, opettajien ja koulujen rehtoreiden 

asenteista ja odotuksista uskonnonopetusta kohtaan osoitti kuitenkin, että opettajat olivat 

laajalti yksimielisiä siitä, että ei-uskonnollisen uskonnonopetuksen malli soveltuu virolaisiin 

kouluihin (Valk 2003; 2018). 

 

Uskonnonopetuksen oppiaineiden opetussuunnitelmat 2010-2011 

Viron koulutustaso perustuu kansallisiin opetussuunnitelmiin, jotka perustuvat vuosisadan  

mittaiseen perinteeseen. Vuonna 2010 otettiin käyttöön jako peruskouluihin ja lukioihin ja 

hyväksyttiin uudet kansalliset opetussuunnitelmat, joita koulut voivat käyttää omien 

opetussuunnitelmiensa laatimisessa. Ensimmäistä kertaa kansallisiin opetussuunnitelmiin 

sisältyi myös kuvaus uskonnonopetuksesta valinnaisena oppiaineena. Oppiaineiden 

opetussuunnitelmat perustuvat Valkin luomaan kontekstuaalisen lähestymistavan  mall i in, 

ja ne kehitettiin hänen opetussuunnitelmista. Peruskoulujen uskonnonopetuksen 

opetussuunnitelmassa määritellään kolme kurssia: "Tavat, tarinat ja arvot" ensimmäisessä 

vaiheessa, "Arvot ja valinnat" toisessa vaiheessa ja "Yksi maailma, eri uskonnot" 

kolmannessa vaiheessa (Peruskoulujen kansallinen opetussuunnitelma 2011). Yläkoulujen 

opetussuunnitelma sisältää kaksi 35 tunnin kurssia: "Ihmiskunta ja uskonto" ja "Viron 

uskonnollinen maisema" (Lukion kansallinen opetussuunnitelma 2011). Niitä voidaan 

täydentää muilla, laajemmilla kursseilla. 

 

Sekä peruskoulun että lukion opetussuunnitelmassa olevassa oppiaineen yleisessä 

kuvauksessa täsmennetään, että oppiaineessa tutustutaan eri uskontoihin mainostamatta 



 

 

mitään tiettyä uskontoa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä uskonnon roolista 

yhteiskunnassa, kulttuurissa ja yksilön elämässä. Oppiaineen opetussuunnitelmien 

yleisissä periaatteissa täsmennetään seuraavaa: 

1)  perusperiaatteena on uskonnon- ja ajatuksenvapauden tunnustaminen; 

2)  opiskelijoiden ei odoteta hyväksyvän mitään tiettyä maailmankatsomusta normina; 

3)  oppilaita ei ohjata hyväksymään tiettyä uskontoa; 

4)  eri uskontoja ja maailmankatsomuksia koskeva oppiminen perustuu 

"tasapainoiseen tieteelliseen lähestymistapaan"; 

5)  oppiaineen ei voida katsoa mainostavan "tiettyä kirkkoa, seurakuntaa tai muuta 

uskonnollista yhdistystä" (Peruskoulujen valtakunnallinen opetussuunnitelma 

2011; Lukion valtakunnallinen opetussuunnitelma 2011). 

 

Peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmien  oppisisältöjen odotetaan muodostavan 

yhtenäisen kokonaisuuden. Esimerkiksi peruskoulun 3. vaiheen kurssin "Yksi maailma, eri  

uskonnot" painopiste on maailman suurimpien uskontojen tuntemisessa. Kurssilla 

käsitellään niiden alkuperää, päähenkilöitä, rituaaleja ja kulttuurituotoksia sekä niiden 

opetuksen ja eettisen opin pääkohdat. Vähintään viittä suurta uskontoa tutkitaan 

tarkemmin (Peruskoulun valtakunnallinen opetussuunnitelma 2011). Kurssi antaa 

perustiedot maailmanuskonnoista ja toimii johdantona lukion oppiaineiden 

opetussuunnitelmissa kuvattuihin kursseihin. 

 

Uskonnonopetuksen tyyppien luokittelumallin perusteella, jossa uskonnonopetus 

luokitellaan tunnustukselliseen ja ei-tunnustukselliseen opetukseen (ks. esim. Cush  2011; 

Schreiner 2011), kuvatut yleiset periaatteet, oppimistavoitteet ja sisällöt viittaavat siihen, 

että kyseiset oppiaineiden opetussuunnitelmat edustavat ei-tunnustuksellista 

uskonnonopetusta. Uskonnonopetuksen ei-tunnustuksellinen malli käy ilmi myös 

oppiaineen oikeudellisesta järjestämisestä. Viron lainsäädäntö ei anna millekään 

uskonnolle oikeutta valvoa uskonnonopetusta julkisissa kouluissa (Kiviorg 2013: 94). 

Uskonnonopetuksen oikeudellinen järjestäminen kuuluu Viron hallituksen toimivaltaan 

kansallisten opetussuunnitelmien kautta. Uskonnonopetuksessa on eroja yhtäältä valtion  

ja kunnan koulujen ja toisaalta yksityisten koulujen välillä. Vuodesta 2010 alkaen 

tunnustuksellista uskonnonopetusta voidaan antaa vain yksityisissä kouluissa3 

vapaaehtoispohjalta oppilaille (laki yksityisistä kouluista 2010). 

 
3 Uskonnonopetuksen erityiskursseja voidaan tarjota eri nimikkeillä sekä yksityisissä kouluissa että 

kunnallisissa ja valtion kouluissa. 



 

 

Viron uskonnonopetuksessa on yksi erityispiirre verrattuna muiden Euroopan maiden 

uskonnonopetuksen järjestämiseen. Vakiintunut käytäntö on, että eri uskonnolliset 

yhdyskunnat järjestävät tunnustuksellista uskonnonopetusta valinnaisena oppiaineena, 

kun taas ei-tunnustuksellinen uskonnonopetus on koulujen ja valtion järjestämä pakollinen 

oppiaine (Schreiner 2007: 11-12). Viron mallissa ei-tunnustuksellinen uskonnonopetus on  

vastaavasti valtion tarjoamaa, mutta se on valinnainen oppiaine (ks. Schihalejev 2015: 98-

101).  

 

Uskonnonopetuksen opetus viime vuosikymmenellä 

Koska uskonnonopetus on valinnainen oppiaine, on ollut vaikea saada yleiskuvaa siitä, 

kuinka monessa koulussa sitä on tarjottu vuosien varrella (Härm, Schihalejev 2019: 92). 

Esimerkiksi oppiaineen nimi voi poiketa lainsäädännössä määritellystä. Uusien 

opetussuunnitelmien hyväksyminen vuonna 2010, jolloin oppiaine nimettiin 

"uskontotieteeksi", loi selkeyttä lainsäädäntötasolla. Koska nämä opetussuunnitelmat otettiin 

kuitenkin käyttöön asteittain, oppiaineen nimityksiä ei ole yhdenmukaistettu eri  kou luissa. 

Lisäksi koulut voivat tarjota omia valinnaisia kurssejaan, jolloin koulu voi eri syistä käyttää 

oppiaineesta toista, eri uskontoja käsittelevää nimitystä4 . On myös mahdollista, että koulu 

tarjoaa uskontotiedettä valinnaisena oppiaineena, mutta kurssille on ilmoittauduttava tietty 

vähimmäismäärä oppilaita, jotta sitä voidaan opettaa tiettynä lukuvuonna. Jotkut koulut 

tarjoavat tiettyjä valinnaisia aineita vain joka toinen tai kolmas vuosi5 .  

 

Vaikka ei olekaan olemassa kattavaa katsausta niiden koulujen lukumäärästä, joissa 

uskonnonopetusta opetetaan tiettynä lukuvuonna, tai oppiaineesta käytetyistä n imikkeistä, 

on huomattava, että uskonnonopetusta tarjotaan todennäköisemmin lukioissa kuin 

peruskouluissa. Viron koulutustietojärjestelmän mukaan uskonnonopetusta opetettiin 

vuonna 2018 eri nimikkeillä 15-16 koulussa ensimmäisellä, toisella ja kolmannella asteel la, 

mutta 43 koulussa lukiossa. Lisäksi opettajien keskuudessa tehdyt kyselyt osoittavat, että 

joka vuosi on ollut yli kymmenen koulua, joissa on tarjottu uskonnonopetusta ilman, että se 

on näkynyt Viron koulutustietojärjestelmässä (Härm, Schihalejev 2019: 92-95). Jo 

pelkästään edellä esitettyjen havaintojen pitäisi tehdä selväksi, että koulujen välillä on 

suurta vaihtelua uskonnonopetuksen järjestämisessä ja oppimistavoitteiden painotuksissa. 

Tästä syystä Olga Schihalejev on kuvannut Viron tapausta "luonnolliseksi laboratorioksi", 

jossa voidaan tutkia erilaisten uskonnonopetusmallien vaikutuksia (Schihalejev 2013: 75). 

 
4 Oppiaineen otsikoiden moninaisuus voi heijastaa oppimistavoitteiden ja -sisältöjen moninaisuutta. 
5 Kaikki nämä vaihtoehdot näkyvät Viron koulutustietojärjestelmässä, joka on tärkein tietolähde 

uskonnonopetusta tarjoavista valtion, kunnallisista ja yksityisistä kouluista.  



 

 

Erityisesti uskonnonopetuksen monimuotoisuus Virossa on asia, joka saattaa herättää 

kansainvälistä kiinnostusta. 

 

Vuoden 2010 lukion kansallisessa opetussuunnitelmassa varataan merkittävä osa 

kurssimäärästä valinnaisille aineille. Todellisuudessa opetettavista valinnaisista aineista on 

kuitenkin tehty vain vähän tutkimuksia. Käytettävissä olevat tiedot osoittavat kuitenkin, että 

joitakin haasteita on olemassa6 . Joskus opettajilta puuttuu tukea esimerkiksi oppiaineiden 

opetussuunnitelmien, oppikirjojen tai oppimateriaalien muodossa. Tältä osin 

uskonnonopetuksen tilanne on suhteellisen hyvä verrattuna joihinkin mu ihin val innaisiin 

aineisiin. Lopuksi on olemassa kansallisia opetussuunnitelmia, joissa esitetään yhteinen 

käsitys uskonnonopetuksen yleisistä periaatteista kouluille ja koko yhteiskunnalle. Eri 

opintovaiheita varten on olemassa alkuperäisiä oppikirjoja tai viroksi käännettyjä 

oppimateriaaleja. Oppimistulosten saavuttaminen voi kuitenkin olla valinnaisessa 

uskonnonopetuksessa haasteellista, koska oppilaiden motivaatio on vähäisempi kuin 

pakollisissa oppiaineissa. 

 

Valinnaisten oppiaineiden kohdalla opettajien ammatillisen autonomian ja saatavilla olevan  

ammatillisen tuen välillä voi olla ristiriita. Vaikka uskonnonopettajilla on suurempi 

ammatillinen autonomia kuin pääaineiden opettajilla, erityisesti niiden aineiden opettaji l la, 

joissa edellytetään valtiontutkintoa, tämä edellyttää korkeaa ammattitaitotasoa. Opettajilta 

voi kuitenkin puuttua resursseja, joita korkeat ammatilliset standardit edellyttävät, 

yksinkertaisesti siksi, että kyseessä ei ole pääaine. Heillä ei esimerkiksi välttämättä ole 

aikaa osallistua täydennyskoulutukseen tai hankkia vaadittua ammatillista pätevyyttä. 

 

Uskonnonopettajakoulutus ja uskonnonopettajien epäselvä tilanne  

Virossa sekä peruskoulun että lukion opettajilta edellytetään maisterin tutkintoa tai 

vastaavaa tutkintoa sekä opettajan ammatillista koulutusta. Lukion valinnaisten aineiden 

opettajilta vaaditaan kuitenkin vain korkeakoulututkinto (Direktori, õppealajuhataja, 

opettajien... 2013, 3 §:n 1 ja 2 momentti). 

 

Uskonnonopetuksen erikoistumiskoulutuksen voi suorittaa Tarton yliopiston 

uskonnonopetuksen ja teologian maisteriohjelmassa, jossa tulevat opettajat voivat saada 

uskonnon ja pedagogiikan koulutusta sekä uskonnonopettajan ammattitutkinnon. Tarton 

yliopiston teologian ja uskontotieteen laitos tarjoaa myös uskonnonopetuksen 

 
6 Ks. tarkemmin Härm 2021: 80-104. 



 

 

kertauskoulutusta. Esimerkiksi työssäkäyvillä opettajilla on mahdollisuus hankkia 

uskonnonopettajan ammattitutkinto uudelleenkoulutuksessa. Suurin osa virolaisissa 

kouluissa tällä hetkellä työskentelevistä uskonnonopettajista on suorittanut uskonnon ja/tai 

uskonnonopetuksen koulutuksen viimeisten 30 vuoden aikana Tarton yliopistossa tai 

yksityisissä teologisissa kouluissa. Joillakin heistä ei kuitenkaan ole muodollista kou lutusta 

kyseisellä alalla. 

 

Freathy, Parker, Schweitzer ja Simojoki ovat kehittäneet uskonnonopettajien 

ammatillistumisen tutkimusta varten kolmijakoisen viitekehyksen (Freathy ym. 2016). 

Virolaisten uskonnonopettajien havainnointi tässä viitekehyksessä paljastaa, että he ovat 

monitulkintaisessa tilanteessa. Tämän viitekehyksen ensimmäinen taso on 

uskonnonopettajakoulutuksen institutionaalinen rakenne, mukaan lukien viralliset 

opetussuunnitelmat, jotka ovat saatavilla Tarton yliopistossa. Valinnaisten kurssien 

opettajien pätevyysvaatimuksia on kuitenkin viime vuosina alennettu - riittää, että heillä on  

korkeakoulututkinto, erikoistumisesta riippumatta. 

 

Epäselvyyksiä esiintyy myös ammatillisen itseorganisoitumisen ja ammattipolitiikan toisella 

tasolla. Kun aiemmat opetussuunnitelmat olivat luonteeltaan neuvoa-antavia, vuoden 2010 

opetussuunnitelmissa uskontotiede on kuvattu valinnaiseksi oppiaineeksi. Se on  eri tyisen  

tärkeää, koska kansalliset opetussuunnitelmat ovat Viron koulutusstandardin perusta. 

Samalla uskonnonopin valinnaisuus vaikuttaa koko oppiaineen organisatoriseen puoleen 

ja asemaan. Uskonnonopettajien ammattiyhdistystä, joka oli aikoinaan aktiivinen järjestö, 

ei enää ole olemassa. Uskonnonopetukselle on kuitenkin olemassa verkkosivusto 

(Usundiõpetus 2022). Sieltä käy ilmi, että on olemassa Pille Valkin stipendi, ja ihmiset 

voivat liittyä uskonnonopettajien postituslistalle sekä Facebook-yhteisöön. Opiskelijat 

voivat osallistua uskonnonopetuksen ainekilpailuihin (Usundiõpetus olümpiaad 2022). 

 

Uskonnonopettajien ammatillistumisen viitekehyksen kolmannella tasolla viitataan 

ammatilliseen tietämykseen. Merkittävin epäselvyys tässä suhteessa liittyy siihen, että on 

opettajia, joiden ammatillinen tietämys ei perustu akateemiseen koulutukseen. 

Akateemisen koulutuksen eri tasoilla ja täydennyskoulutuksella on kuitenkin keskeinen 

merkitys opettajille ammattitaidon hankkimisessa ja ylläpitämisessä. 

 

 

 



 

 

Uskontotieteen puolueeton opetus 

Viron kunnallisissa ja valtiollisissa lukioissa vallitseva uskonnonopetuksen käsite perustuu  

uskonnonopetuksen malliin, jossa esitellään eri uskontoja ja jota tulisi opettaa 

ennakkoluulottomasti. Tätä periaatetta noudatetaan, vaikka oppiainetta opetettaisiin eri 

nimellä. Mutta mitä uskonnollisesti ennakkoluuloton ja puolueeton opetus tarkoittaa 

opettajille? Uskonnonopettajien haastatteluissa7 kävi ilmi, että eri uskontojen ja niiden 

edustajien väheksymisestä on pidättäydyttävä ja luokkahuoneeseen on luotava 

suvaitsevainen ilmapiiri. Opettajien mukaan oli myös tärkeää, että opettajat eivät mainosta 

omia näkemyksiään tai mielipiteitään. Lisäksi haastatellut opettajat toivat esiin oppilaiden 

uskontoa koskevia käsityksiä ja korostivat tarvetta kasvattaa suvaitsevaa asennetta. 

Haastateltavat totesivat, että uskonnollinen ennakkoluu lo voi saada sekä kielteisiä että 

myönteisiä muotoja. 

 

Keskustellessaan uskonnollisesti puolueettomasta opetuksesta opettajat mainitsivat myös 

suvaitsevaisuuden. Vaikka he totesivat, että oppilailla on taipumus tulla 

suvaitsevaisemmiksi iän myötä, he totesivat myös, että kouluilla on vielä paljon tehtävää 

tällä alalla (vrt. Schihalejev ym. 2020: 376). 

 

Suurin osa uskonnonopetuksen tunneille osallistuvista opiskelijoista on lähtöisin 

maallisesta taustasta. Heillä ei ole aiempia kokemuksia institutionaalisesta uskonnosta, tai 

heidän kokemuksensa ovat olleet kielteisiä. Erityisen voimakas ennakkoluuloisuus on 

havaittavissa suhteessa omaleimaisiin uskonnollisiin ryhmiin, kuten Jehovan todistajiin. 

Samassa luokassa voi olla myös muutamia uskonnollisia opiskelijoita. Opettajien mukaan 

suvaitsemattomuutta esiintyy sekä maallisten että uskonnollisten nuorten keskuudessa. 

Siksi on tärkeää, että opettajat tietävät, miten toimia tilanteessa, jossa jotkut oppilaat 

suhtautuvat ennakkoluuloisesti eri uskontoihin tai niiden edustajiin tai pyrkivät pilkkaamaan 

niitä, kun uskonnosta keskustellaan mahdollisimman neutraalisti. Lisäksi opettajille voi ol la 

haasteellista estää oppilaita väheksymästä ikätovereitaan, joilla on fundamentalistinen tai 

selvästi erilainen vakaumus. Samalla opettajat ovat tietoisia siitä, että hekin voivat 

tahattomasti loukata tällaisia oppilaita. 

 

 
7 Artikkelin kirjoittaja haastatteli 22 lukion uskonnonopettajaa vuosina 2015 ja 2016 analysoidakseen 

heidän ammatillisia valintojaan valtakunnallisen opetussuunnitelman puitteissa. Puolella haastateltavista 
oli muodollinen uskonnonopetuksen koulutus. Haastattelujen analyysimenetelmänä käytettiin induk tiivista 

sisällönanalyysia. Tutkimuksesta katso Härm 2021. 



 

 

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että uskonnonopetusta opiskelleet opiskelijat ovat 

yleensä muita suvaitsevaisempia uskonnollisissa kysymyksissä (Schihalejev 2009). 

Samoin haastateltavat totesivat, että opiskelijoiden suvaitsevaisuus yleensä lisääntyy 

uskonnonopiskelun myötä. Tämä näyttää osoittavan, että opettajat keskittyvät 

suvaitsevaisuuden vaalimiseen, kuten kansallisissa oppiaineiden opetussu unnitelmissa 

korostetaan, koko opetusprosessin ajan. 

 

Virossa vallitseva käsitys ennakkoluulottomasta uskonnonopetuksesta näyttää perustuvan  

ajatukseen, jonka mukaan opettajien ei pitäisi avoimesti tai epäsuorasti ohjata oppilaita 

hyväksymään opettajan uskonnollisia uskomuksia ja maailmankuvaa. Haastateltavien 

mukaan yleisin pelko on, että uskonnonopettaja alkaa mainostaa kristinuskoa. Jossain 

mielessä tämä pelko voi olla perusteltu, sillä Viron tilanne on ainutlaatuinen siinä mielessä, 

että uskonnonopetusta, joka ei ole tunnustuksellista, opettavat usein eri kristillisiin 

uskontokuntiin kuuluvat pappisväen jäsenet. He ovat opiskelleet kristillistä teologiaa, usein  

jossain (yksityisessä) korkeakoulussa, jossa pääpaino on seurakuntatyöntekijöiden  

kouluttamisessa. Näin ollen vertaileva uskontotiede voi muodostaa vain pienen osan 

heidän koulutuksestaan. Lisäksi vain osalla teologisen koulutuksen saaneista opettajista 

on myös uskonnonopetuksen koulutus. 

 

Toisaalta puolueellinen opetus liittyy institu tionaaliseen uskontoon ja oppilaiden 

kutsumiseen liittymään tiettyyn uskonnolliseen yhteisöön. Esimerkiksi kristinuskosta 

keskusteltaessa on suhteellisen helppo havaita, suosiiko opettaja tietyn uskontokunnan 

oppeja. Kaikki opettajat tuomitsivat tällaisen karkean oppilaiden uskontoon 

perehdyttämisen. Toisaalta ennakkoluulot voivat olla piilotetumpia ja näkyä tavoilla, joita on 

vaikeampi huomata edes itsessään. Jotkut haastateltavista olivat tietoisia tästä 

mahdollisuudesta. Opettaja voi esimerkiksi edistää tiettyä kristillistä hartautta tai ei-

kristillisiä uskonnollisia käytäntöjä ja vaikuttaa näin oppilaisiin. Haastatteluissa kävi 

kuitenkin myös ilmi, että puolueellinen opetus voi ilmetä siten, että uskonnosta annetaan 

yksipuolinen kuva. Opettajat voivat esimerkiksi käyttää enemmän aikaa aiheisiin, jotka 

ovat heille henkilökohtaisesti tärkeitä, tai esittää omat näkemyksensä uskonnosta kaikkien  

jakamina. Tämä voi antaa oppilaille vaikutelman, että muita näkemyksiä uskonnosta ei ole 

olemassa tai että tietystä uskonnosta ei voi keskustella muilla tavoin. Kaikki nämä ovat 

mahdollisia poikkeamia puolueettomasta opetuksesta, joita opettajat eivät välttämättä ole 

tietoisia sellaisenaan. 



 

 

Haastattelujen perusteella on vaikea arvioida, miten opettajat onnistuvat käytän nössä 

toteuttamaan puolueetonta opetusta. Haastatteluista kävi kuitenkin ilmi, että vaikka 

opettajat pitävät puolueettomuutta oikeana ja haluaisivat välttää puolueellisuutta aiheen 

esittelyssä, heiltä puuttuu joskus tarvittavia taitoja. Aloittelevia opettajia koskevat 

tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilökohtaisten uskomusten ja ammatillisten 

käytäntöjen reflektointi tukee riittävien taitojen ja asenteiden kehittymistä puolueetonta 

opetusta varten (Jackson, Everington 2017: 9). Siksi tahattomasti puolueellista opetusta 

voitaisiin ehkäistä kehittämällä itsereflektiotaitoja harjoittelun aikana ja 

opettajankoulutuksessa. Tahatonta uskonnollista ennakkoluuloa opetuksessa voitaisiin 

vähentää esimerkiksi osoittamalla uskonnollisen maailman monimuotoisuutta 

uskonnonopetuksessa tekemällä opintokäyntejä eri uskontojen ja kristillisten 

uskontokuntien pyhättöihin. Samoin oppikirjojen, oppimateriaalien ja videoiden 

monipuolinen valikoima auttaisi lieventämään mahdollisia ennakkoluuloja. Opettajat etsivät 

keinoja ehkäistä puolueellista opetusta, mutta he hyötyisivät asianmukaisesta tuesta. Näitä 

kysymyksiä olisi käsiteltävä käytännön tasolla opettajien koulutuksessa, koulutuksessa ja 

metodologisten resurssien kehittämisessä. 

 

Tulevaisuuden näkymät 

Uskontotieteen tuleva muoto Virossa riippuu yleissivistävässä koulutuksessa tehtävistä 

valinnoista ja uskonnonopetuksen kehityssuunnista Euroopassa. Yleisesti ottaen Virossa on 

neljä mahdollista kehityssuuntaa: uskonnonopetus pysyy valinnaisena oppiaineena, siitä tulee 

pakollinen oppiaine, se poistetaan opetussuunnitelmasta tai siirrytään tunnustuksellisen 

uskonnonopetuksen malliin. 

 

Ensimmäinen vaihtoehto esiteltiin lyhyesti edellä8 . Toinen vaihtoehto, pakollinen 

uskonnonopetus, on epätodennäköinen lähitulevaisuudessa, koska se kohtaa 

todennäköisesti voimakasta julkista vastustusta. Pidemmällä aikavälillä se voisi kuitenkin 

olla toteutettavissa. Voi olla mahdollista, että yleinen mielipide suhtautuu myönteisemmin 

pakolliseen uskonnonopetukseen, mikä johtaa poliittiseen halukkuuteen toteuttaa se. Viron 

kirkkojen neuvoston tekemän tutkimuksen "Elämä, uskonto ja uskonnollinen elämä" (2020) 

mukaan 62 prosenttia virolaisista vastaajista kannatti uskonnonopetusta pakollisena 

kouluaineena, jossa esitellään eri maailmanuskontoja. Nykyisten vaatimusten mukaan sen  

muuttaminen pakolliseksi oppiaineeksi tarkoittaisi, että opettajilla olisi oltava vastaava 

ammatillinen pätevyys. Tällainen kehitys nostaisi uskonnonopetuksen asemaa koulun 

 
8 Opettajien ammatillisuuteen liittyvästä mahdollisesta tulevasta kehityksestä ks. Härm 2021: 176. 



 

 

johdon, oppilaiden ja vanhempien silmissä. Se takaisi myös ammattitaitoisten opettajien 

koulutuksen.  

 

Kolmas vaihtoehto, uskontotieteen katoaminen, on epätodennäköinen, koska useat 

uskontoon liittyvät kysymykset ovat tulleet ajankohtaisiksi yhteiskunnassa. On kuitenkin 

mahdollista, että uskonnonopetus integroidaan johonkin muuhun oppiaineeseen, kuten 

yhteiskuntaoppiin. Tällöin kuitenkin edellytyksenä olisi, että kansalaisopiston opettajille 

järjestettäisiin koulutusta, koska heiltä puuttuvat tiedot ja taidot keskustella uskonnollisista 

aiheista.  

 

Tunnustuksellisen uskonnonopetuksen mallin laajentaminen yksityisistä kouluista valtion ja 

kuntien kouluihin edellyttäisi lähtökohtaisesti lakimuutosta. Tunnustuksellisen 

uskonnonopetuksen toteuttaminen näissä kouluissa olisi vaikeaa, koska vain pieni 

vähemmistö nuorista on liittynyt viralliseen uskontokuntaan ja lukion oppilasryhmät 

koostuisivat parhaimmillaan parista oppilaasta. 

 

Koulut, jotka haluaisivat tarjota uskonnonopetusta, mutta eivät löydä sopivia opettajia (tai 

eivät pysty tarjoamaan riittävää työmäärää jne.), voisivat hyötyä keskitetysti kehitetyistä ja 

toteutetuista uskonnonopetuksen verkkokursseista9 . Toinen ajateltavissa oleva vaihtoehto 

olisi kontaktituntien ja verkkokurssien yhdistelmä, esimerkiksi verkkotuntien ja 

opintokäyntien yhdistäminen.  

 

On todennäköistä, että uskontotieteen tulevaisuus Virossa on vahvasti sidoksissa 

uskonnonopettajankoulutuksen ja uskonnonopettajakoulutuksen säilyttämiseen ja 

kehittämiseen. Riippumatta siitä, mikä uskonnonopetusmalli tulee tulevaisuudessa 

vallitsevaksi, opetuksen laatu koulutasolla riippuu uskonnonopettajien tiedoista ja taidoista. 
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Risto Aikonen, Anne Burghardt, Triin Käpp, Liina Kilemit, Kerstin Kask ja Evelyn 
Timuska 
 
 

JOHDANTO  
 

Puitteet ja tavoitteet  

Tämä tutkimus on osa kaksivuotista IRENE Innovative Religious Education NEtwork: 

Educating to the religious diversity -ohjelmaa, Network for the Renewal of Religious 

Education: Teaching Religious Diversity, joka on osa Euroopan komission rahoittamaa 

Erasmus+ -ohjelmaa, johon osallistuu tutkijoita Romaniasta, Bulgariasta, Italiasta, 

Kreikasta, Virosta ja Suomesta. 

 

IRENE-ohjelmassa analysoidaan, miten uskonnonopetusta ja uskonnollista lukutaitoa 

toteutetaan ja vaalitaan ohjelmaan osallistuvissa jäsenvaltioissa, ja erityisesti 

moninaisuuteen ja uskonnolliseen moniarvoisuuteen liittyvää koulutusta. Lisäksi siinä 

ehdotetaan opetusmenetelmiä ja opetusmateriaaleja sekä yhteistä koulutusohjelmaa 

kaikkien niiden avuksi, jotka käsittelevät uskonnollista monimuotoisuutta. 

 

Ohjelmalla on erityisesti seuraavat tavoitteet: 

● Parannetaan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta käsittelevien 

uskonnonopettajien, ammattiteologien ja pastoreiden opetusmenetelmiä. 

● Edistetään uskonnonopetukseen liittyvien kokemusten, tietojen ja innovatiivisten 

menetelmien vaihtoa. 

● Osallistujien digitaalisten, sosiaalisten ja oppimistaitojen sekä monikulttuurisuutta 

koskevan kognitiivisen osaamisen lisääminen. 

● Edistetään uskontojen välisiä käytäntöjä, jotka liittyvät uskonnolliseen 

monimuotoisuuteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen paikallistasolla. 

● Koulutetaan uskonnonopettajia/ammattilaisia, jotta he voivat ottaa aktiivisemman 

roolin yhteiskunnassa. 

● Luoda ohjelman jäsenten välille kestävä laajennetun yhteistyön verkosto, jolla on 

strategisia tavoitteita. 



 

 

 

 

Edellä mainittu on osa laajempaa EU:n koulutuspolitiikkaa, joka perustuu vahvaan 

oikeudelliseen kehykseen ja eurooppalaista elämäntavan edistämiseen. Monet 

maailmanlaajuiset ja eurooppalaiset järjestöt tunnustavat tarpeen lisätä uskontoja ja 

uskomuksia koskevaa tietämystä ja keskittyvät nuorten kouluttamiseen. Nuoret voivat 

osallistua suvaitsemattomuuden ja syrjinnän torjuntaan, jos heitä koulutetaan teoreettisella 

ja käytännöllisellä tasolla sekä perusihmisoikeuksiin liittyvissä aiheissa. Samanaikaisesti 

kansallisten koulutuspolitiikan suuntien ja -strategioiden kehittämiseen olisi sisällytettävä 

toimenpiteitä, joilla edistetään erilaisten kulttuurien, etnisten ryhmien, uskontojen tai 

vakaumusten parempaa ymmärtämistä (ks. päätös N:o 13/06 suvaitsemattomuuden ja 

syrjinnän torjumisesta sekä keskinäisen kunnioituksen ja ymmärryksen edistämisestä). 

 

Euroopan unionin inspiraation lähteenä on "uskonnollinen ja humanistinen perintö, josta 

ovat kehittyneet sellaiset yleismaailmalliset arvot kuin ihmisen loukkaamattomat ja 

luovuttamattomat oikeudet, vapaus, demokratia, tasa-arvo ja oikeusvaltio" (ks. Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen johdanto-osa). 

 

On hyvin tiedossa, että Lissabonin sopimus (2007) käynn isti vuoropuhelun EU:n ja 

kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen ja uskontojen välillä. Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 10 artiklassa todetaan, että unionin tavoitteena on torjua kaikenlaista 

syrjintää, joka perustuu "sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 

vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen". Lisäksi 17 

artiklassa todetaan, että "unioni kunnioittaa kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten tai 

yhteisöjen, filosofisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asemaa jäsenvaltioissa 

kansallisen lainsäädännön mukaan eikä rajoita sitä" ja "unioni tunnustaa niiden identiteetin 

ja erityisen panoksen ja käy avointa, läpinäkyvää ja säännöllistä vuoropuhelua näiden 

kirkkojen ja järjestöjen kanssa". 

 

Tutkimusmenetelmät 

Kaikissa tutkimuksissa käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja pääasiallisena 

tiedonkeruumenetelmänä. Puolistrukturoitu haastattelumuoto valittiin, koska a) se antaa 

haastateltavalle mahdollisuuden kehittää kokemuksiaan ja näkemyksiään vapaasti ilman 

täysin strukturoidun suljetun haastattelun tiukasti määriteltyjä puitteita ja b) se on suurelta 

osin vapaa ongelmista, joita esiintyy strukturoimattomassa haastattelussa. Joka 



 

 

 

 

tapauksessa tämän välityypin haastattelu olisi joka tapauksessa rakennettava suhteellisen 

tiukan haastattelusuunnitelman pohjalta, joka on melko samanlainen kuin avoimen 

kyselylomakkeen suunnitelma. Haastateltavat valittiin tiettyjen ominaisuuksien, kuten 

opintojen, kokemuksen, koulutustason jne. perusteella.  

 

HAASTATELTAVAN PROFIILI JA HÄNEN KOULUTUSYMPÄRISTÖNSÄ KUVAUS 

 

Bulgaria 

Bulgarialaisen tutkimuksen otos koostuu kymmenestä (10) opettajasta, jotka kuuluvat 

kaikkiin kolmeen koulutustasoon. Haastattelut tehtiin maaliskuun ja toukokuun 2021 

välisenä aikana 10:lle uskonnonopettajalle eri muodoissa ja olosuhteissa. Haastateltavat 

tulivat yhdestä teologisen tiedekunnan laajennetusta epävirallisesta viimeaikaisesta 

tutkimusryhmästä, joten informanttien joukossa oli viimeaikaisia bulgarialaisia 

itäortodoksisia kristittyjä teologeja, joilla oli kestävää pitkäaikaista kokemusta ja 

menestyksekästä uskontotutkimusta ja pedagogista käytäntöä - apulaisprofessori, 

apulaisprofessori, kaksi yliopisto-opetusavustajaa - tohtorikoulutettava - erityispedagogi, ja 

tohtorikoulutettava - seurakuntakeskuksen johtaja, tohtorikoulutettava - lastentarhan 

musiikkipedagogi, kaksi tulevaa tohtorikoulutettavaa - kielipedagogi ja peruskoulun opettaja, 

sekä kolme muuta kollegaa, joista kahdella oli riittävä tutkimuskokemus tohtoriohjelmista ja 

jotka työskentelivät jonkin aikaa korkeakoulun, koulun ja lastentarhan opettajina. Kaikki 

haastateltavat ovat oman alansa uskontokasvatuksen asiantuntijoita, jotka ovat 

menestyksekkäästi opettaneet uskontoa osa-aikaisesti muun perusammattinsa ohella; neljä 

heistä oli myös toiminut säännöllisinä kokopäiväisinä uskonnonopettajina joitakin jaksoja, 

yksi heistä pysyvästi koko uransa ajan ja kolme muuta - viisi vuotta tai vähemmän. 

 

Työpaikan koko, väkiluku ja uskonnollinen osuus sekä työpaikan palkkaluokka (Q9-

Q11) ja luokkien/oppilaiden kansallinen, uskonnollinen ja oppijakoostumus, suhde 

uskontoon, ikäryhmät ja kognitiivinen uskonnollinen tausta viimeisten viiden vuoden 

aikana (Q12-Q17). 

Opetusalueen kansallisen/etnisen koostumuksen mukaan 40 % ja opiskelijaryhmistä 

viimeisten viiden vuoden aikana 50 % määritellään yli 80-prosenttisesti homogeeniseksi. 

Tämä on luonnollinen osuus, jos teologit opettavat pohjimmiltaan vain yhtä etnistä ryhmää, 

eivätkä he koe eriytyneitä tai alueellisesti sijaitsevia hallitsevia vähemmistöjä, mikä on usein 



 

 

 

 

tilanne joissakin uskonnon alan koulutushankkeiden kohderyhmissä, joilla pyritään myös 

sosiaaliseen osallisuuteen. Niinpä vain 40 prosenttia opettajista työskentelee 60-80-

prosenttisesti homogeenisessa ympäristössä, ja he opettavat vain 50-prosenttisesti 

homogeenisissa luokkahuoneissa, ainakin sikäli kuin he ovat tietoisia siitä, koska kaikki 

yritykset laatia epävirallisia tilastoja voivat olla syrjiviä. 

 

Alueen uskonnollinen koostumus: 

1. Homogeeninen alue (yhden uskonnon/kokemuksen ylivoimainen osuus väestöstä > 90 %) - 30 %  

2. Yksi perususkonto/kokous (60-80 %) ja muut hyvin edustettuina olevat vähemmistöt (20-40 %) - 60 %.  

3. Moniuskontoinen alue (eri uskontojen/uskontokuntien väestö) - 10 %.  

4. En tiedä - 0 % 

 

Opiskelijoiden uskonnollinen koostumus viimeisten viiden vuoden aikana:  

1. Pääasiassa yhtä uskontoa/uskontokuntaa - 40 %.  

2. Pääasiassa yksi, mutta myös joitakin muita uskontoja/kontokuntia edustavia opiskelijoita - 50 %.  

3. Pääasiassa moniuskontoisia/moniuskonnollisia opiskelijoita - 10 % (sekalaisista perheistä tai sekalaisesta 

identiteetistä).  

4. Pääosin uskonnottomia - 0 %.  

5. Vaikea sanoa - 0 %. 

 

Kysymyksessä 15 opettajia pyydetään vain yhdessä vastauksessa määrittelemään 

oppilaidensa uskonnollinen kuuluminen viimeisten viiden vuoden aikana samalla 

tavalla kuin kysymyksissä 8A ja 8B: 

1. Lähes kaikki katsovat kuuluvansa tiettyyn uskontokuntaan - 70 %, joista 50 % määrittelee sen 

ortodoksiseksi (informantit 1, 2, 7, 8 ja 10), 10 % ortodoksikristityksi (informantti 4) ja 10 % kristityksi 

(informantti 3).  

2. Valtaosa opiskelijoista ilmoittaa kuuluvansa johonkin tiettyyn uskontoon, mutta osa ei - 20 % ortodoksi(y) 

(informantit nro 6 ja nro 9).  

3. Noin puolet opiskelijoista kuuluu johonkin tiettyyn uskontoon ja puolet ei kuulu mihinkään - 0 %.  

4. Suurin osa opiskelijoista ei kuulu mihinkään tiettyyn uskontokuntaan, mutta vain osa kuuluu 

uskontokuntaan - 10 % kristitty(ä) (Informantti nro 5);  

5. Useampi opiskelija ei kuulu mihinkään uskontokuntaan - 0 %.  

6. Vaikea sanoa - 0 %. 

  

14&16. Vuosina 2016-2021 suurin osa informanteista (90 %) opettaa ryhmässä, lukuun 

ottamatta yhtä (10 %), joka työskentelee yksilöllisesti; 50 % <25 lasten ja nuorten kanssa, 

10 % >25-vuotiaita aikuisten kanssa ja 40 % tasapuolisesti molempien ryhmien kanssa ja 0 



 

 

 

 

% oli vastannut "vaikea sanoa" tai viittasi sekaryhmiin (kollegiaalinen, vanhempien tai 

isovanhempien ja lasten läsnäolo yhdessä, kirkkokoulussa tai satunnaisesti julkisissa 

kouluissa) tai tarkkojen tietojen puuttumiseen, joita he eivät yleensä kerää oppilaistaan 

(informantti nro 8, kysymys nro 19, taulukko nro 4 ja nro 5). Kuten useimmista haastatteluista 

kävi ilmi, tärkeämpi jako on lapset/nuoret eli oppilaat/koululaiset/yliopisto-opiskelijat. 

  

17. Opettajilla on yleensä vaikeuksia arvioida oppilaidensa viimeisten viiden vuoden aikana 

hankkimaa uskontoon liittyvää tietämystä, mikä johtuu osittain siitä, että aihe tarvitsee vielä 

lisää yhteiskunnallista hyväksyntää. Muodollisesta näkökulmasta katsottuna uskonto ei ole 

oppiaine, joka muodostaa yleisen pistemäärän tutkintotodistuksissa, eikä siinä ole 

samanlaista arviointia kuin tavallisissa oppiaineissa, eikä ole olemassa riittäviä standardeja, 

joiden perusteella oppilaiden kehitystä voitaisiin arvioida, tai vain siksi, että tavoiteltu 

sivistyminen on henkistä eikä sitä yleensä voida mitata tai valvoa joko läsnäolojen tai 

oppilaiden käyttäytymismuutosten perusteella. Opettajat ovat silti optimistisia (taulukko 4) ja 

vastaavat:  

1. Erittäin hyvin 30 %,  

2. Hyvin 30 %,  

3. Pääosin puutteellinen 0 %,  

4. Erittäin puutteellinen 0 %  

5. Hyvin puutteellinen 0 %.  

6. Vaikea sanoa 40 %, joista 10 % selittää, että opettajat eivät yleensä laske tai arvioi 

lapsia (informantti nro 8, luultavasti tarkoittaen kirkkokoulua, mutta ei pelkästään), toiset 10 

% tarkentavat, että oppilaat vaihtelevat (informantti nro 9), 10 % - "koska monet oppilaat 

tulevat Sofian teologisesta seminaarista (pojat ja miehet), seurakunnista, kirkollisista 

perheistä, jopa luostariyhteisöistä, mutta myös täysin valmistautumattomia nuoria ja 

aikuisia" (informantti nro 10). 

 

Vastaajien kuvaus opiskelijoiden vallitsevista asenteista uskonnollisia kysymyksiä 

kohtaan ja odotuksista uskonnon/uskonnollisuuden/uskonnon/hengellisyyden 

suhteen sen mukaan, mitä he ovat kohdanneet työssään viime vuosina (Q18). 

90 prosenttia bulgarialaisista haastatelluista on hyvin optimistisia opiskelijoidensa suhteen, 

ja vastaukset ovat seuraavat: 

 



 

 

 

 

1. "Suhtautuminen uskonnollisiin asioihin on erittäin hyvä."  

2. "Heillä on myönteinen asenne, ja he ovat kiinnostuneita paitsi uskonnon tuntemuksesta myös 

osallistumisesta kirkon elämään."  

3. "Pääasiassa tiedollinen, mutta myös yleinen asenne - kulttuurista, identiteetistä ja arvoista".  

4. Asenne on heterogeeninen: Osa lapsista innostuu uuden tiedon kosketuksesta, osa on tylsistynyt ja 

ilmoittautuu (vain) vanhempiensa tahdosta. Lapset ottavat uskon vastaan puhtain sydämin, ja me kylvämme 

sen siemenet heihin. On vaikea sanoa, millainen (ihminen) heistä kasvaa ja kehittyykö se tulevaisuutta 

varten, koska emme (yleensä) pidä yhteyttä, kun he elävät päiväkodissa."  

5. "Kiinnostus, jota herättää odotus tasapainoisemmasta, rauhallisemmasta ja arvostetummasta elämästä."  

6. "Positiivinen asenne, ymmärrys ja tiedon hankkiminen, joka on tarpeen heidän 8-13 vuoden iässään ".  

7. "Vilpitön kiinnostus, sinnikkyys, (odotus) innostuksesta ja parantamisesta".  

8. "Lapset elävät uskoaan ja sosiaalistuvat riittävästi ja spontaanisti".  

9. "Odotukset ovat suuria ja liittyvät yleensä kulttuuriin, kansalliseen identiteettiin ja isänmaallisiin tunteisiin."  

10. "Oppilaiden asenne on osa heidän hengellisen kutsumuksensa koko moninaisuutta, ja heidän 

odotuksensa on, että he saavat valtuudet opastaa ihmisiä heidän uskonelämässään." 

 

Lisäykset, jotka liittyvät kysymyksiin, joihin vastaajien mielestä tutkimuksen tulisi 

keskittyä (Q19). 

 

Viro 

Ikä, sukupuoli, työkokemus, koulutus, työpaikka ja -luokka, uskonto (Q0-Q8). 

Viron tutkimuksen otokseen kuuluu yhdeksän (9) opettajaa, joista neljä oli naisia ja viisi (5) 

miestä. Kaikki olivat papistoa ja olivat opiskelleet teologiaa. Kuudella (6) oli maisterin 

tutkinto, kahdella (2) kandidaatin tutkinto ja yhdellä (1) tohtorin tutkinto. Kahdeksan (8) 

haastatelluista oli luterilaisia ja yksi baptisti. Haastateltavat rekrytoitiin monipuolisesti 

henkilöistä, joilla oli kokemusta uskonnonopetuksesta, mieluiten sellaisista, jotka opettavat 

uskontoa lapsille (esim. yleissivistävässä opetuksessa) ja aikuisille (esim. seurakunnassa 

tai jossakin muussa oppilaitoksessa aikuisten täydennyskoulutuksen, rippikoulussa tai 

vastaavassa muodossa). Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan opeta tällä hetkellä 

kouluissa, vaan jotkut hoitavat opetustehtäviään pääasiassa aikuisten parissa kirkollisessa 

ympäristössä. Yksi haastateltava kiinnosti meitä myös siksi, että hän on kehittänyt aikuisille 

suunnatun uskonnonopetusohjelman, joka on käynnistymässä julkisessa oppilaitoksessa. 

 

 

 



 

 

 

 

Työpaikan koko, väkiluku ja uskonnollinen osuus sekä työpaikan palkkaluokka (Q9-

Q11). 

Ensinnäkin haastateltavat erottuvat huomattavan pitkällä kokemuksellaan 

uskonnonopetuksesta. Kolme heistä on opettanut uskontoa vähintään 30 vuotta. He 

aloittivat uskonnon opettamisen melko nuorena, heti teologian opintojensa päätyttyä tai 

samanaikaisesti. He ovat myös varsin korkeasti koulutettuja. Useat heistä ovat suorittaneet 

tai ovat suorittamassa tohtorin tutkintoa. Kaikki heistä ovat opiskelleet teologiaa, useat ovat 

lisäksi opiskelleet pedagogiikkaa. Monet ovat käyneet täydentävää koulutusta. Näin ollen 

haastateltavia voidaan pitää erittäin pätevinä uskonnonopettajina. 

Noin puolet haastatelluista opettaa Viron suurimmissa kaupungeissa, joissa asuu etnisten 

virolaisten (luterilaiset muodostavat enemmistön virolaisista uskovista) lisäksi huomattava 

määrä slaavilaistaustaisia - venäläisiä, ukrainalaisia ja valkovenäläisiä. Suurin osa tämän 

ryhmän uskovista on ortodokseja. Pienemmissä kaupungeissa, kylissä ja maaseutualueilla, 

joilla on haja-asutusalueita, suurin osa väestöstä on etnisiä virolaisia ja suurin osa uskovista 

luterilaisia. 

Luokkien/oppilaiden kansallinen, uskonnollinen ja oppijakoostumus, suhde 

uskontoon, ikäryhmät ja kognitiivinen uskonnollinen tausta viimeisten viiden vuoden 

aikana (Q12-Q17) ja Vastaajien kuvaus oppilaiden vallitsevista asenteista 

uskonnollisiin kysymyksiin ja odotuksista 

uskontoa/uskonnollisuutta/uskontoa/hengellisyyttä kohtaan sen mukaan, mitä he 

ovat kohdanneet työssään viime vuosina (Q18). 

 

Opetustaustat eroavat kolmesta eri suunnasta:  

1) opettaminen kirkossa (pääasiassa aikuiset luterilaisissa rippikouluissa), 2) opettaminen 

julkisessa yleissivistävässä koulussa, 3) opettaminen kristillisessä yksityiskoulussa. 

Ensimmäisessä tapauksessa opiskelijat haluavat tulla kastetuksi ja konfirmoiduksi 

luterilaisessa kirkossa. Heidän aiemmat uskontotietonsa ovat joko vähäiset tai melko heikot. 

Usein aluksi ei ole syvempää kiinnostusta uskontoa kohtaan, vaan halu saada kirkollisia 

palveluja (lapsen kaste, kirkossa vihkiminen, kummiksi ryhtyminen). Harvemmat on niitä, 

jotka ovat kehittäneet syvemmän kiinnostuksen uskontoon sinänsä ja halun liittyä kirkon 

jäseneksi. Tämä ryhmä on enimmäkseen monoetnisiä (etnisiä virolaisia), jotka eivät ole 

aiemmin olleet uskonnollisia. Heidän opetuksensa maailmankuva on kristillinen, luterilainen. 



 

 

 

 

Opiskelijoita/kurssilaisia valmistellaan liittymään tämän kirkon jäseniksi. He tulevat yleensä 

yksin tai yhdessä perheenjäsenen kanssa. 

Toinen ryhmä ovat yleisopetuksen oppilaat, jotka tulevat tunnille, joka on useimmiten 

valinnainen valinnaisaine ja jonka aikana oppilaat saavat myös perustiedot eri 

maailmanuskonnoista. Näitä tunteja kutsutaan eri kouluissa eri tavoin, esim. 

uskonnonopetukseksi, kulttuurintutkimukseksi jne. Tietoa uskonnoista voidaan jakaa myös 

filosofian tai historian tunneilla. Nämä oppitunnit perustuvat neutraaliin maailmankuvaan. 

Oppilaiden ennakkotietämys uskonnosta on lähes olematonta, ja kuten eräät vastaajat 

väittivät, se on jopa heikentynyt ajan myötä (vaikka voisi olettaa, että tilanne olisi 

päinvastainen, koska yhteiskunnallinen tausta on muuttunut vuodesta 1991 lähtien). Koska 

suurin osa vastaajista opettaa vironkielisissä kouluissa, oppilaat ovat pääasiassa samaa 

kansallisuutta, mutta poikkeuksiakin on.   

Kolmas ryhmä koostuu kristillisten yksityiskoulujen oppilaista. Tällöin opetus perustuu 

kristilliseen maailmankatsomukseen, ja merkittävä osa oppilaista on joko kristillisestä 

taustasta tai perheistä, joissa suhtaudutaan myönteisesti kristinuskoon. Oppilaiden 

ennakkotiedot uskonnosta ovat yleensä hyvät. Suurin osa informanteista opetti luterilaisissa 

yksityiskouluissa, vaikka yksi vastaaja kertoi, että opetukseen osallistuu myös muiden 

uskontokuntien lapsia. 

Vaikka oli poikkeuksia (esim. kristilliset yksityiskoulut), informantit luonnehtivat oppilaidensa 

uskonnon ennakkotietämystä hyvin vähäiseksi tai jopa olemattomaksi. Lisäksi kirkkoon ja 

uskontoon liittyy paljon pelkoja ja ennakkoluuloja, mikä on ominaista Virolle, joka on pitkälti 

maallinen ja kristinuskosta etääntynyt maa. Huonojen perustietojen taustaa vasten opetus 

on aloitettava kaikkein alkeellisimmista perustiedoista. Rippikouluun tulevat oppilaat ovat 

varsin varovaisen tarkkaavaisia, ja opettajan on otettava tämä huomioon. Julkisten koulujen 

opettajat totesivat, että kodin suhtautuminen uskonnonopetukseen kouluissa ei välttämättä 

ole hyväntahtoinen. Uskonnonopettajat joutuvat siis Virossa uskonnonopetuksen alalla 

"taistelemaan" paitsi tiedon puutteen myös uskontoa (uskontoja) koskevien kielteisten 

ennakkokäsitysten kanssa. 

Lisäykset, jotka liittyvät kysymyksiin, joihin vastaajien mielestä tutkimuksen tulisi 

keskittyä (Q19). 

 

 



 

 

 

 

Italia 

Italialaisen tutkimuksen otos koostuu yhdeksästäkymmenestä (90) 

haastattelusta/kyselylomakkeesta kahdelle eri henkilöryhmälle: (1) Kahdeksantoista (18) 

teologisten akateemisten laitosten professoria (jäljempänä ryhmä A). (2) 

Seitsemänkymmentäkaksi (72) henkilöä katolisen uskonnon opettajien ja/tai katolisen 

kasvatuksen opettajien eli seurakunnan katekeettien, partiojohtajien ym. partiojärjestöjen 

johtajien joukosta (jäljempänä ryhmä B). Nämä ryhmät eivät ole Italian raportin mukaan 

edustavia kansallisia otoksia, mutta ne heijastavat kuitenkin Italian, maan, jossa 

katolilaisuus on vaikuttanut pitkään ja merkittävästi koko historiansa ajan, maakohtaisia 

sosiokulttuurisia ja sosioreligonomisia piirteitä. Haastateltavien ryhmät määriteltiin siten, että 

ne heijastavat Italian yhteiskunnan uskonnollista koostumusta; siksi tutkimukseen otettiin 

mukaan myös Waldenilaisen tiedekunnan professorit sekä ortodoksisten teologisten 

instituuttien professorit.  

 

Vastaajat on jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä (18 vastaajaa) koostuu katolisen 

kirkon ja Waldenilaisen kirkon teologisten tiedekuntien professoreista, kun taas toinen 

ryhmä (72 vastaajaa) koostuu pääasiassa julkisten koulujen opettajista. Ne, jotka opettavat 

teologisten yliopistojen laitoksilla tai uskonnollisten tieteiden korkeakouluissa, he kaikki 

opettavat yksityisissä laitoksissa (vain yksi haastateltava opettaa puolipäiväisesti myös 

valtion yliopistossa). Toinen ryhmä koostuu suuresta homogeenisesta joukosta katolisia 

uskonnonopettajia (jotka työskentelevät enimmäkseen valtion kouluissa, 70 prosenttia) ja 

pienemmästä joukosta lasten ja nuorten kasvattajia, jotka tekevät vapaaehtoisesti 

yhteistyötä seurakuntien tai katolisten yhdistysten, kuten partiolaisten, edistämässä 

kasvatustoiminnassa.  

 

Työpaikan koko, väkiluku ja uskonnollinen osuus sekä työpaikan palkkaluokka (Q9-

Q11). 

He opettivat pääasiassa (90 %) suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa. Vain kymmenen 

vastaajaa työskentelee joko pienessä kaupungissa tai kylässä. Useimmat haastateltavat (70 

%) työskentelivät alueella, joka on "pääosin monoetninen / yksiuskonnollinen (yli 80 % 

asukkaista kuuluu samaan ryhmään ja samaan uskontoon, katolilaisuuteen).". Se kuvastaa 

Italian yhteiskunnan uskonnollista eriytymistä: 75 prosenttia väestöstä julistautuu edelleen 

katolilaiseksi (kaksikymmentä vuotta sitten se oli 82 prosenttia), kun taas muslimien, 



 

 

 

 

ortodoksien, sikhien, buddhalaisten ja hindujen uskonnolliset yhteisöt sekä Latinalaisesta 

Amerikasta ja Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulleet maahanmuuttajat, jotka kuuluvat 

moniin ja moninaisiin uus-pentekostaalisiin kirkkoihin, ovat kasvussa. 

 

Luokkien/oppilaiden kansallinen, uskonnollinen ja oppijakohtainen koostumus, 

suhde uskontoon, ikäryhmät ja kognitiivinen uskonnollinen tausta viimeisten viiden 

vuoden aikana (Q12-Q17). 

Opettajista 90 prosenttia vastaajista määritteli luokkien/oppilaiden uskonnollisen 

koostumuksen viimeisten viiden vuoden aikana seuraavasti: "pääasiassa yksi uskonto". 

Ryhmistä 10 %:ssa oli siis oppilaita, jotka kuuluivat muihin uskonnollisiin/katsomuksellisiin 

ryhmiin, mikä vastaa vastauksia, jotka annettiin työpaikan uskonnollista koostumusta 

koskevaan kysymykseen. 

  

Vastaajista 72 prosenttia ilmoitti työskentelevänsä "ryhmien/oppilasluokkien" parissa 

julkisissa kouluissa, kun taas toiset 26 prosenttia opettaa katolisen kirkon teologisissa 

tiedekunnissa. Ensin mainitussa tapauksessa he työskentelevät enimmäkseen julkisissa 

kouluissa, joissa uskonnonopetus on vapaaehtoista, mutta 85,8 % oppilasmäärästä seuraa 

tällaista opetusta (ks. taulukko n:o 1). 68 % vastaajista opettaa ryhmiä yli 25-vuotiaille. 

Vastaajista 63 % pitää oppilaiden taustatietoja uskonnosta hyvinä/erittäin hyvinä, kun taas 

loput pitävät niitä huonoina. 

Taulukko 1 Katolisen uskonnon tunneille osallistuvat oppilaat vuosina 2019-20 (%) 

kouluasteittain. 

 

 Yhteensä Päiväkoti Peruskoulu Toisen 

asteen koulu 

(I luokka) 

Toisen 

asteen koulu 

(II luokka) 

Italia 

(koko maa) 

85.8 89.2 89.5 87.4 79.6 

North 81.7 84.8 85.9 83.7 74.9 

Keskus 84.7 89.3 90.4 86.7 75.4 

Etelä 97.1 97.5 97.6 97.1 96.5 

(Lähde: Kuka? IRC - Italian kansallinen toimisto katolisen uskonnon opetuksesta kouluissa. ) 

 



 

 

 

 

Vastaajien kuvaus opiskelijoiden vallitsevista asenteista uskonnollisia kysymyksiä 

kohtaan ja odotuksista uskonnon/uskonnollisuuden/uskonnon/hengellisyyden 

suhteen sen mukaan, mitä he ovat kohdanneet työssään viime vuosina (Q18). 

Lähes seitsemän kymmenestä opettajasta uskoo, että heidän oppilaansa ovat 

motivoituneita ja uteliaita muita kuin katolisia uskontoja kohtaan. 

 

Lisäykset, jotka liittyvät kysymyksiin, joihin vastaajien mielestä tutkimuksen tulisi 

keskittyä (Q19). 

Vain 4 vastaajaa vastasi tähän kysymykseen. Jos jokin aihe olisi nostettava esiin, se liittyisi 

identiteettikysymyksiin ja erityisesti vähemmistöihin sekä etnisyyteen ja uskontoon liittyviin 

kysymyksiin. Toinen aihe koskee kasvavaa kiinnostusta buddhalaisuuteen.  

 

Romania 

Romanian tutkimuksen otos koostuu 25 haastattelusta, joissa haastateltiin Lounais-

Romanian uskonnonopettajia, jotka olivat iältään 28-62-vuotiaita. 25 haastatellusta 10 on 

miehiä ja 15 naisia. Kaikki vastaajat ovat korkeakoulututkinnon suorittaneita, ja 70 prosenttia 

heistä on myös suorittanut maisterin tutkinnon. Kyselyyn vastanneista kaksi opettajaa on 

suorittanut myös tohtorin tutkinnon. Vastaajat ovat valmistuneet ortodoksisen teologian 

tiedekunnasta seuraavilla erikoisaloilla: Pastoraaliteologia, kirjeteologia, sosiaalityön 

teologia. Vastaajista 30 % on suorittanut opintoja myös muissa tiedekunnissa, joilla on 

kaksoiserikoistuminen, esimerkiksi seuraavilla aloilla: Lääketiede, historia, taloustiede ja 

vieraat kielet. Lähes 2/3 heistä työskenteli peruskoulussa. Loput työskentelevät kirkossa tai 

kirkkoon liittyvissä järjestöissä, kansalaisjärjestöissä tai pyhäkoulussa (6), lukiossa (5) ja 

ammattikoulussa (2). Vastaajista 25:stä 6 on pappeja (pappeja ja diakoneja) ja 19 

maallikoita. 

 

Työpaikan koko, väkiluku ja uskonnollinen osuus sekä työpaikan palkkaluokka (Q9-

Q11). 

He opettivat pääasiassa (60 %) Romanian suurimmissa kaupungeissa. Joka viides vastaaja 

työskenteli joko pienessä kaupungissa tai kylässä. Kaikki väliinputoajat työskentelivät 

alueella, joka on "pääosin monoetninen (yli 80 % asukkaista kuuluu samaan ryhmään)".  

Myös alueen uskonnollinen koostumus oli 100-prosenttisesti pääasiassa yhteen 

uskontokuntaan/uskontokuntaan kuuluvaa (90 prosenttia ja enemmän).  



 

 

 

 

Luokkien/oppilaiden kansallinen, uskonnollinen ja oppijakohtainen koostumus, 

suhde uskontoon, ikäryhmät ja kognitiivinen uskonnollinen tausta viimeisten viiden 

vuoden aikana (Q12-Q17). 

Lähes kaikki (90 %) vastaajista ilmoittivat, että he ovat työskennelleet viimeisten viiden 

vuoden aikana sellaisten opiskelijoiden kanssa, jotka olivat "pääasiassa monoetnistä" 

alkuperää. Vain 10 prosenttia vastasi, että on olemassa myös ryhmiä, jotka ovat 

"pääasiassa monoetnisiä ja joissa oli joitakin opiskelijoita muista etnisistä ryhmistä", ja että 

"pääasiassa monietnisiä" ryhmiä ei ollut lainkaan.  

 

Näin ollen 90 prosenttia vastaajista määritteli edellisen kysymyksen perusteella niiden 

luokkien uskonnollisen koostumuksen, joissa he opettivat viimeisten viiden vuoden aikana, 

seuraavasti: "pääasiassa yksi uskonto/uskontokunta". Ryhmistä 10 %:ssa oli siis oppilaita, 

jotka "kuuluivat pääasiassa yhteen uskontokuntaan/katsomukseen, mutta joukossa oli myös 

muihin uskontokuntiin/katsomuksellisiin ryhmiin kuuluvia oppilaita".  Nämä vastaukset ovat 

samansuuntaisia kuin vastaukset, jotka annettiin työpaikan uskonnollista koostumusta 

koskevaan kysymykseen, ja ne heijastavat suurelta osin Romanian todellisuutta, jossa 

ortodoksinen uskonto vallitsee hyvin suurella osuudella väestön keskuudessa.  

 

Kaikki vastaajat ilmoittivat työskentelevänsä "ryhmien/oppilasluokkien" kanssa. Vastaus on 

odotettu, koska he työskentelevät enimmäkseen julkisessa koulutuksessa, jossa 

uskonnonopetusta opetetaan pakollisena oppiaineena. 

 

Romanialaisessa kyselylomakkeessa ei ollut kysymystä siitä, millainen suhde opiskelijoilla 

on ollut uskontoon viimeisten viiden vuoden aikana. Romanian tapauksessa voidaan 

kuitenkin olettaa, että opiskelijoilla on melko vahva suhde "uskonnollisiin yhteyksiin".  

 

Kaikki vastaajat opettavat alle 25-vuotiaita. Yli puolet (55 %) vastaajista piti oppilaiden 

taustatietoja uskonnosta erittäin hyvinä. Joka viides piti niitä melko hyvinä ja joka neljäs 

melko puutteellisina. 

 



 

 

 

 

Vastaajien kuvaus opiskelijoiden vallitsevista asenteista uskonnollisia kysymyksiä 

kohtaan ja odotuksista uskonnon/uskonnollisuuden/uskonnon/hengellisyyden 

suhteen sen mukaan, mitä he ovat kohdanneet työssään viime vuosina (Q18). 

Romanialaisten vastauksista käy ilmi, että oppilaiden asenne on yleisesti ottaen 

myönteinen, utelias, kunnioittava ja oppimishaluinen. 

 

Lisäykset, jotka liittyvät kysymyksiin, joihin vastaajien mielestä tutkimuksen tulisi 

keskittyä (Q19). 

Tähän kohtaan ei oltu annettu vastauksia 

 

Kreikka 

 

Ikä, sukupuoli, työkokemus, koulutus, työpaikka ja -luokka, uskonto (Q0-Q8). 

Kreikkalaisen tutkimuksen otos koostuu viidestätoista (15) tiedonantajasta. Haastateltavien 

ikä vaihtelee 35 ja 72 vuoden välillä. Suurin osa heistä kuuluu ikähaarukkaan 50-60 vuotta 

(9 lausuntoa).  Haastateltavien joukossa oli 7 miestä ja 8 naista. Otoksen mukaan he ovat 

työskennelleet yli 12 vuotta, ja suurin osa heistä on ollut 22-35-vuotiaita. Kaikilla osallistujilla 

on korkeakoulututkinto. Yksitoista (11) henkilöä ilmoitti, että heillä on maisterin tutkinto. 

Heistä viisi (5) ilmoitti, että heillä on myös tohtorin tutkinto. Lisäksi seitsemällä (7) on toinen 

korkeakoulututkinto. Vain yhdellä (1) henkilöllä on vain yksi (1) korkeakoulututkinto. 

Neljällätoista vastaajalla on teologian kandidaatin tai maisterin tutkinto. Vain yhdellä (1) 

henkilöllä ei ole teologian akateemista tutkintoa. 

 

Kolme (3) vastaajaa työskentelee korkea-asteen koulutuksessa, kolme (3) perusasteen 

koulutuksessa ja yhdeksän (9) keskiasteen koulutuksessa. Tämä jakauma on täysin 

odotettavissa, koska toisen asteen uskonnonopettajat ovat yksinomaan valmistuneet 

teologisista kouluista. Vain yhdellä (1) haastatelluista on papin asema. Neljällä (4) 

haastateltavalla on vastuullinen asema opetushallinnossa. Kolmetoista (13) vastaajaa 

ilmoittaa olevansa ortodoksikristittyjä, yksi muslimi ja yksi luterilainen.  

 

 

 



 

 

 

 

Työpaikan koko, väkiluku ja uskonnollinen osuus sekä työpaikan palkkaluokka (Q9-

Q11). 

Kaksitoista (12) vastaajaa työskentelee suurkaupungissa, kaksi (2) kaupungissa ja yksi (1) 

kylässä. Vain yhdellä haastatelluista on papin asema. Yksitoista (11) vastaajaa työskentelee 

alueella, joka on "pääosin monoetninen (yli 80 % asukkaista kuuluu samaan etniseen 

ryhmään)", ja neljä (4) alueella, jossa "kansallisen enemmistön lisäksi myös muut ryhmät 

ovat edustettuina (60-80 % kansallista enemmistöä, 20-40 % muita etnisiä ryhmiä)". 

Yksitoista (11) vastaajaa työskentelee alueella, jossa "vallitsee pääasiassa yksi 

uskonto/koulukunta (90 % tai enemmän)", ja neljä (4) alueella, jossa "on 

enemmistöuskonto/koulukunta, mutta myös muut uskontokunnat/koulukunnat ovat 

merkittävästi edustettuina (60-80 % vallitsevasta uskonnosta/koulukunnasta, 20-40 % 

muista uskonnoista/koulukunnista)". 

 

Luokkien/oppilaiden kansallinen, uskonnollinen ja oppijakohtainen koostumus, 

suhde uskontoon, ikäryhmät ja kognitiivinen uskonnollinen tausta viimeisten viiden 

vuoden aikana (Q12-Q17). 

Tässä kysymyksessä kymmenen (10) vastaajaa ilmoitti, että viimeisten viiden vuoden 

aikana he ovat työskennelleet sellaisten opiskelijoiden kanssa, jotka olivat "pääasiassa 

monoetnistä" alkuperää, mutta "joukossa oli myös joitakin opiskelijoita muista etnisistä 

ryhmistä", kolme (3) sanoi, että he olivat "pääasiassa monoetnistä" alkuperää, kun taas 

kaksi (2) henkilöä "pääasiassa monietnistä". Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana 

erityisesti Balkanin maista tulleet muuttovirrat ovat luoneet koulutusyksiköihin 

monikansallista dynamiikkaa, joka heijastuu normaalisti myös tässä tutkimuksessa. 

 

Seitsemän (7) vastaajaa totesi, että niiden luokkien uskonnollinen koostumus, joissa he 

opettivat viimeisten viiden vuoden aikana, määräytyi "pääasiassa yhden uskonnon mukaan, 

mutta oli myös oppilaita, jotka kuuluivat muihin uskonnollisiin/uskonnollisiin ryhmiin". Lisäksi 

seitsemän (7) ilmoitti, että heidän oppilaansa kuuluivat "pääasiassa yhteen 

uskontokuntaan/uskontokuntaan", ja vain yksi (1) ilmoitti, että heidän luokkansa oli 

"pääasiassa moniuskontoinen/monikirkollinen". Nämä vastaukset ovat samansuuntaisia 

kuin työpaikan uskonnollista koostumusta koskevaan kysymykseen annetut vastaukset, ja 

ne heijastavat suurelta osin kreikkalaista todellisuutta, jossa ortodoksinen kristinusko on 



 

 

 

 

vallalla hyvin suurella prosenttimäärällä väestön keskuudessa. Samaan aikaan on pieniä 

väestöryhmiä, jotka kuuluvat muihin uskontokuntiin. 

 

Kaikki vastaajat (15/15) ilmoittivat työskentelevänsä "ryhmien/oppilasluokkien" kanssa. 

Vastaus on odotettu, koska he työskentelevät julkisessa tai yksityisessä koulutuksessa, 

jossa opetetaan uskontotieteen oppiainetta. 

 

Kahdeksan (8) osallistujaa vastasi, että suurimmalla osalla oppilaista oli jotain tekemistä 

uskonnon kanssa, neljä (4) vastasi, että puolella oppilaista oli jotain tekemistä uskonnon 

kanssa, kun taas kolmeen muuhun väittämään kirjattiin yksi vastaus. Kuviossa 4 esitetyt 

vastaukset osoittavat, että yli 65 prosentilla opiskelijoista oli jotain tekemistä uskonnon 

kanssa. 

 

Tämän kysymyksen väittämistä käy ilmi, että suurin osa vastaajista (14/15) opettaa enintään 

25-vuotiaiden ikäryhmissä. Yksi (1) kieltäytyi vastaamasta. Tämä tulos on täysin 

odotettavissa, koska Kreikan kolmen koulutusasteen oppilaat ja korkeakouluopiskelijat ovat 

iältään 6-22-vuotiaita. Kymmenen (10) vastaajaa eli 67 prosenttia kaikista vastaajista piti 

taustaa riittämättömänä. Neljä (4) vastaajaa eli 27 prosenttia piti taustaa melko hyvänä ja 

vain yksi (1) eli 6 prosenttia piti sitä erittäin hyvänä. 

 

Vastaajien kuvaus opiskelijoiden vallitsevista asenteista uskonnollisia kysymyksiä 

kohtaan ja odotuksista uskonnon/uskonnollisuuden/uskonnon/hengellisyyden 

suhteen sen mukaan, mitä he ovat kohdanneet työssään viime vuosina (Q18). 

Kreikkalaisten vastaajien vastaukset osoittavat aluksi suuria mielipide-eroja opiskelijoiden 

välillä. Viisi viidestätoista (5/15) vastaajasta toteaa, että heidän opiskelijoidensa 

perusasenne uskonnollista ilmiötä kohtaan on välinpitämättömyys. Seitsemän 

viidestätoista (7/15) katsoo, että opiskelijat suhtautuvat varovaisesti, epäluuloisesti ja 

jopa kielteisesti uskonnon institutionaaliseen ilmaisuun. Yhdeksän viidestätoista (9/15) 

toteaa, että opiskelijat suhtautuvat myönteisesti uskontoon. Kolme viidestätoista vastaajasta 

(3/15) toteaa, että pienempi osa opiskelijoista ymmärtää uskonnollisuuden yksilöllisenä 

tapahtumana. 

 



 

 

 

 

Lisäykset, jotka liittyvät kysymyksiin, joihin vastaajien mielestä tutkimuksen tulisi 

keskittyä (Q19). 

Kahdeksan (8) vastaajaa vastasi kielteisesti. Myönteisesti vastanneista kolme (3) katsoo, 

että tässä tutkimuksessa olisi keskityttävä uskonnolliseen moninaisuuteen, " toisen 

kohtaamiseen (jossa toisen määritelmä voi viitata kaikenlaiseen moninaisuuteen, kuten 

sukupuoleen, etniseen alkuperään, kieleen, uskontoon, kulttuuriin), mutta myös rakkauteen 

ja uskontoon liittyvissä asioissa". Tämä osoittaa, että on suuri tarve luoda 

koulutusmateriaalia, joka suosii suhdetta toiseen. Yksi (1) vastaaja vastasi, että meidän 

pitäisi keskittyä "kirkollisen instituution ja uskon/uskovien välisen suhteen yhteiskunnallisiin 

vaikutuksiin" , yksi (1) siihen, miten "uskonto yleensä ja kristinusko vaikuttavat ihmisten 

elämään", yksi (1) "uskonnollisuuden ja uskonnollisen auktoriteetin ilmenemismuotoihin" ja 

yksi (1) "kansan uskonnollisuuteen ja uskonnolliseen suvaitsevaisuuteen". 

 

Suomi 

Suomalaisen tutkimuksen otokseen valittiin neljätoista (14) haastateltavaa. 

Tutkimusaineisto kerättiin 22.3-30.4.2021 välisenä aikana. Tutkimuskoordinaattori valitsi 

haastateltavien koulutus- ja opetustaustan perusteella erilaiset henkilöt mahdollisimman 

monipuolisen kuvan saamiseksi. Haastateltaviksi rekrytoitiin eri koulutustaustaisia 

henkilöitä, joilla oli kokemusta uskonnonopetuksesta lapsille ja nuorille eri yhteyksissä 

(esim. yleissivistävässä koulutuksessa) ja aikuisille (esim. seurakunnassa tai muussa 

oppilaitoksessa aikuiskoulutuksen muodossa). Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan opeta 

tällä hetkellä kouluissa, vaan osa heistä opettaa pääasiassa aikuisia yliopistoissa ja 

kirkollisissa yhteyksissä. Tämän vuoksi osa vastauksista analysoitiin näiden kolmen 

kategorian perusteella.  Joillakin ei ole suoraa yhteyttä käytännön opetustyöhön 

haastatteluhetkellä.  

 

Sukupuoli, uskonto ja työpaikka (Q0-Q5) 

Haastateltavista 5 oli naisia ja 9 miehiä. He kuuluivat eri uskonnollisiin yhteisöihin. Niihin 

kuuluivat ortodoksinen, luterilainen ja katolinen kirkko, metodistikirkko sekä juutalainen ja 

islamilainen uskonto. Yksi haastateltava ei kuulunut mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. 

Haastateltavat työskentelivät yliopistoissa (3), kirkollisissa järjestöissä (6) ja 

yleissivistävässä koulutuksessa (5). Haastattelut kestivät 40-90 minuuttia. Ne tehtiin 



 

 

 

 

nimettöminä suomeksi. Kaikki 14 tutkimukseen valittua haastateltavaa osallistuivat 

tutkimukseen kieltäytymättä. 

 

Ikä, työkokemus, koulutus ja uskonto (Q1-Q8) 

Heidän keski-ikänsä oli 53 vuotta, nuorimmat 43 vuotta ja vanhimmat 63 vuotta. Heillä oli 

vahva opettajatausta, sillä he olivat opettaneet keskimäärin 25 vuotta ja enimmillään 40 

vuotta. Heillä oli myös korkea koulutustausta. Vastaajista yhdellätoista oli maisterin tutkinto 

ja kolmella tohtorin tutkinto. He olivat opiskelleet ortodoksista tai luterilaista teologiaa, 

ortodoksista tai yleistä historiaa, fysiikkaa, matematiikkaa, islamilaista uskontoa, 

uskontotiedettä, filosofiaa, psykologiaa, yhteiskuntatieteitä ja pedagogiikkaa. Kaikilla 

vastaajilla ei kuitenkaan ollut opettajan pätevyyteen vaadittavia pedagogisia opintoja. 

Vastaajista 12 oli kristittyjä (ortodoksisia, luterilaisia, katolisia, metodisteja). Muihin 

uskontoihin kuuluivat yksi juutalainen ja yksi muslimi. Viisi vastaajaa kuului papistoon ja 

loput olivat maallikoita. 

 

Työpaikan koko, väkiluku ja uskonnollinen osuus sekä työpaikan palkkaluokka (Q9-

Q11). 

He opettivat pääasiassa suuremmissa kaupungeissa (12) eri puolilla Suomea. Vain yksi 

opetti pienessä kaupungissa tai harvaan asutulla maaseutualueella. Kahdeksan (8) 

vastaajaa työskenteli alueella, joka on "pääosin monoetninen (yli 80 % asukkaista kuuluu 

samaan etniseen ryhmään)" ja viisi (5) alueella, jossa enemmistöryhmän lisäksi myös muut 

ryhmät ovat merkittävästi edustettuina (60-80 % enemmistöryhmä, 20-40 % muita etnisiä 

ryhmiä), ja yksi (1) vastaajista työskenteli alueella, jossa "alue on monikulttuurinen (yli 50 % 

asukkaista kuuluu muuhun etniseen ryhmään kuin maan enemmistöryhmään)" . Viisi (5) 

vastaajaa työskentelee alueella, jossa "vallitsee pääasiassa yksi uskonto/koulukunta (90 % 

tai enemmän)", ja yhdeksän (9) alueella, jossa "on enemmistöuskonto/koulukunta, mutta 

myös muut uskontokunnat/koulukunnat ovat merkittävästi edustettuina (60-80 % 

vallitsevasta uskonnosta/koulukunnasta, 20-40 % muista uskonnoista/koulukunnista)". 

 

He olivat opettaneet erilaisissa ympäristöissä, mutta pääasiassa julkisella sektorilla 

peruskoulussa tai lukiossa (5), kirkkoon liittyvässä organisaatiossa (6) tai yliopistossa (3). 

Jotkut olivat opettaneet myös yksityisellä sektorilla peruskoulussa tai lukiossa. 

 



 

 

 

 

Luokkien/oppilaiden kansallinen, uskonnollinen ja oppijakohtainen koostumus, 

suhde uskontoon, ikäryhmät ja kognitiivinen uskonnollinen tausta viimeisten viiden 

vuoden aikana (Q12-Q17). 

Kuusi (6) vastaajaa ilmoitti, että he ovat työskennelleet viimeisten viiden vuoden aikana 

sellaisten opiskelijoiden kanssa, jotka olivat "pääasiassa monoetnistä" alkuperää, mutta 

myös kuusi (6) ilmoitti, että "pääasiassa monoetnistä ja oli joitakin opiskelijoita muista 

etnisistä ryhmistä" alkuperää, kun taas kaksi (2) henkilöä "pääasiassa monietnistä".  

 

Kahdeksan (8) vastaajaa totesi, että niiden luokkien uskonnollinen koostumus, joissa he 

opettivat viimeisten viiden vuoden aikana, määräytyi "pääasiassa yhden 

uskonnon/uskonnon mukaan, mutta oli myös oppilaita, jotka kuuluivat muihin 

uskonnollisiin/uskonnollisiin ryhmiin". Lisäksi viisi (5) ilmoitti, että heidän oppilaansa 

kuuluivat "pääasiassa yhteen uskontokuntaan/uskontokuntaan", ja vain yksi (1) ilmoitti, että 

heidän luokkansa oli "pääasiassa moniuskontoinen/monikirkollinen". Nämä vastaukset ovat 

samansuuntaisia kuin työpaikan uskonnollista koostumusta koskevaan kysymykseen 

annetut vastaukset, ja ne heijastavat suurelta osin suomalaista todellisuutta, jossa 

luterilainen usko on vallalla hyvin suurella prosenttimäärällä väestön keskuudessa. Samaan 

aikaan on pieniä väestöryhmiä, jotka kuuluvat muihin uskontokuntiin. 

 

Yksitoista (11) ilmoitti työskentelevänsä "ryhmien/oppilasluokkien" kanssa. Vastaus on 

odotettu, koska he työskentelevät enimmäkseen julkisessa koulutuksessa, jossa opetetaan 

uskontotiedettä. 

 

Yhdeksän (9) osallistujaa vastasi, että suurimmalla osalla oppilaista on jotain tekemistä 

uskonnon kanssa, neljä (4) vastasi, että suurimmalla osalla oppilaista on jotain tekemistä 

uskonnon kanssa, mutta on myös oppilaita, joilla ei ole suhdetta uskontoon. Yksi vastaus oli 

"vaikea sanoa".  

 

Suurin osa vastaajista (8) opettaa alle 25-vuotiaiden ryhmiä ja viisi (5) heistä yli 25-vuotiaita 

aikuisia. Yksi vastaaja totesi ikäryhmien olevan tasavertaisia. Kuusi (6) vastaajaa eli 43 % 

kaikista vastaajista piti uskonnollista taustaa melko hyvänä. Neljä (4) vastaajaa eli 29 % piti 

taustaa erittäin hyvänä ja vain kolme (3) eli 21 % piti sitä melko riittämättömänä. 

 



 

 

 

 

Vastaajien kuvaus opiskelijoiden vallitsevista asenteista uskonnollisia kysymyksiä 

kohtaan ja odotuksista uskonnon/uskonnollisuuden/uskonnon/hengellisyyden 

suhteen sen mukaan, mitä he ovat kohdanneet työssään viime vuosina (Q18). 

Koska vastaajat työskentelevät kolmessa eri koulutusympäristössä, vallitsevat asenteet 

uskonnollisia kysymyksiä kohtaan ja 

uskontoon/uskonnollisuuteen/uskontoon/hengellisyyteen liittyvät odotukset raportoidaan 

näiden työympäristöjen perusteella. 

 

Tiedonantajien kokemukset koulutuksesta peruskoulussa ja lukiossa 

Suomessa uskonto on pakollinen oppiaine peruskoulussa ja lukiossa. Oppilailla on 

myönteinen asenne ja hyvät tiedot ja ymmärrys uskonnosta maailmassa. Toisaalta oppiaine 

nähdään osana kouluaineita ja siihen kohdistuu ennakkoluuloja. Informanttien mukaan 

opettajalla on oltava henkilökohtainen suhde uskontoon. Kysymyksiä herättää se, miten 

sisältöjä voidaan soveltaa käytäntöön ja sovittaa jokapäiväiseen elämään, koettua 

luonnollisena.    

 

Tiedonantajien kokemukset yliopisto-opetuksesta 

Suurin osa suhtautuu myönteisesti uskontoon. Näkee uskonnon merkityksen sekä 

henkilökohtaisena että yhteiskunnallisena asiana (teologian opiskelijat). Toisaalta on myös 

neutraalista negatiiviseen (ei teologian opiskelijat). Useimmilla heistä on ollut uskonnollisia 

yhteyksiä ja heillä on melko/erittäin hyvät taustatiedot uskonnosta (teologian opiskelijat). On 

myös opiskelijoita, joilla on uskonnollisia yhteyksiä, ja vähemmässä määrin uskonnottomia 

opiskelijoita, joilla on melko huonot taustatiedot uskonnosta (ei-teologian opiskelijat). 

 

Tiedonantajien kokemukset koulutuksesta kirkollisissa järjestöissä 

Asenteet ovat myönteisiä ja vastaanottavaisia, jopa erittäin motivoituneita. Useimmilla 

heistä on ollut uskonnollisia yhteyksiä, ja heillä on hyvät tai erittäin hyvät taustatiedot 

uskonnosta.  

 

Lisäykset, jotka liittyvät kysymyksiin, joihin vastaajien mielestä tutkimuksen tulisi 

keskittyä (Q19). 

Puolet (7) vastaajista ei vastannut tähän kysymykseen. Loput vastaajat vastasivat, että 

heidän erilaisista taustoistaan johtuen heidän kommenttinsa vaihtelivat melko paljon. Jos 



 

 

 

 

jokin aihe olisi nostettava esiin, se liittyisi identiteettikysymyksiin ja erityisesti 

vähemmistöihin sekä etniseen alkuperään ja uskontoon liittyviin kysymyksiin. Kuten eräs 

vastaaja totesi: "Ennen leivän leipomista pöydällä on jauhoja, vettä, öljyä, sokeria, suolaa ja 

hiivaa, ja kun ne laitetaan uuniin, niitä ei voi enää erottaa toisistaan." 

 

KOULUTUSTARPEET, OPETUSMENETELMÄT JA PARHAAT KÄYTÄNNÖT  

 

1(20) Mikä on opettamanne uskontoa koskevan kurssin nimi? 

 

Suurin osa virolaisista luterilaisista informanteista opetti tai oli opettanut rippikoulussa 

luterilaisessa kirkossa. Nämä koulut/kurssit ovat valmistavia kursseja henkilöille, jotka 

haluavat liittyä seurakuntaan, ja ne edeltävät konfirmaatiota. Informantti 1 kuvasi 

rippikoululn tarkoitusta osuvasti: "Se on kastetta edeltävää opetusta, opetusta kristityn 

elämän tärkeimmistä kohdista, jotka seurakunnan uuden jäsenen tulisi tuntea." 

 

Bulgarialaiset uskonnonopettajat nimeävät oppiaineensa eri tavoin (kuten he ja 

vastaanottavat oppilaitokset tai vanhemmat haluavat), koska Toledon ohjaavien 

periaatteiden mukaan uskonnon/uskonnon opettaminen on vielä toteutettava paikallisesti 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti hyväksyttävällä tavalla. Siksi paikallinen käsitys 

uskonnonopetuksesta sekä oppiaineen virallinen nimi ovat moniselitteisiä tai peiteltyjä, jotta 

mahdollisimman monenlaiset oppilaat ja opettajat voidaan integroida mahdollisimman 

diplomaattisella ja tasapainoisella tavalla tavanomaisiin opetusprosesseihin. Silti edes 

seurakunta- tai luostarikoulussa lähes kukaan ei määrittele tunnustuksen opettamista 

jumalalliseksi laiksi, koska käytetään perinteistä arkaaista termiä uskonopetus, jossa 

koulutuksen kirkolliset ominaispiirteet ovat yksiselitteisiä.  

 

Romanian uskonnonopettajien vastaus oli sama. He opettavat (ortodoksista) uskontoa, ja 

kuten aiemmin mainittiin, pääasiassa koulussa. 

 

Useimmat vastaajat Kreikassa opettavat uskontoa pakollisena oppiaineena julkisessa ja 

yksityisessä opetuksessa (peruskoulu ja lukio). Kurssin pääasiallinen sisältö on 

ortodoksinen kristillinen perinne. Opetukseen sisältyy myös yksittäisiä oppiaineita, kuten 

Kristinusko ja maailma, Kristinusko ja etiikka, Kristinusko ja yhteiskunta. Lisäksi opetetaan 



 

 

 

 

muiden kristillisten perinteiden (katolilaisuus, protestantismi) sekä muiden uskontojen 

(islam, juutalaisuus, buddhalaisuus, itämaiset uskonnot jne.) perusasioita. Kolme vastaajaa 

(3/15) opettaa korkeakouluissa kursseja Ekumeeninen liike ja Kristinuskon teologia, etii kka 

ja sosiologia. Yksi (1) vastaaja opettaa islamilaista teologiaa vähemmistökoulussa. 

 

Kuten aiemmin mainittiin, suomalaisten vastaajien vastaukset käsittelevät kolmea eri 

opetusympäristöä. Lukiossa keväällä 2021 aiheina olivat Uskonto ilmiönä ja Lähi-idän 

uskonnot (juutalaisuus, kristinusko ja islam). Peruskoulussa vieraat uskonnot tai 

maailmanuskonnot. Juutalaisessa koulussa yläkoulussa painotetaan juutalaisuuden 

elämänkulkua juhlallisuuksineen ja tapoineen. Islamin uskonnonopetuksen oppitunneilla 

käsiteltiin islamin monimuotoisuutta muslimeille.  

 

Käytännöllisen teologian sisältöön liittyvässä yliopisto-opetuksessa taas  aiheina esimerkiksi 

ortodoksinen jumalanpalvelus, teologian käytännöt ja pastoraaliset ulottuvuudet sekä 

pappeus kirkossa. Näillä on kuitenkin tutkimusulottuvuus. Toisaalta opetuksen sisältöön 

kuuluu myös ortodoksisen jumalanpalveluksen ja jumalanpalvelusten käytännön opetus. 

Opettajaopiskelijoille on kursseja, jotka käsittelevät evankelisluterilaisen uskonnon 

pedagogisia perusteita. Monikulttuurinen kasvatus ja uskonto, etiikka ja monikulttuurisuus 

ovat myös osa opettajaopiskelijoiden yliopisto-opetusta. 

  

Kirkon organisaatioissa tapahtuvaan opetukseen voi sisältyä tietoa ajankohtaisista asioista 

(opetusmateriaalit, kouluopetuksen järjestäminen tai opetussuunnitelmakysymykset). 

Katolisessa kirkollisessa organisaatiossa oman uskonnon opettaminen. Ortodoksisessa 

maallikkoakatemiassa ortodoksisuuteen perehdyttäviä kursseja. Muita mainittuja aiheita 

olivat mm. konfirmaatio-opetus, koulujen ja seurakuntien välinen yhteistyö, uskonnolliset 

tilaisuudet kouluissa, työelämätaidot ja tietotekniikan soveltaminen kirkon kasvatustyössä. 

 

2(21) Kuuluuko kurssisi opetussuunnitelmaan? Jos KYLLÄ, kertokaa 

opetussuunnitelman nimi. 

 

Virolaisille on selvää, että tämä kurssi perustuu kristilliseen maailmankatsomukseen. 

Kurssi on avoin 15-vuotiaille, mutta osallistujat ovat yleensä vanhempia. Rippikoulu on 

itsenäinen kurssi, ja sen sisällön kokoaa kurssin vetäjä. On kuitenkin olemassa pari 



 

 

 

 

suosittua kirjaa, joita monet seurakunnat käyttävät rippikoulun oppikirjoina: Toomas Paulin 

"Puolimatkassa maan päällä" sekä Jaak Ausin ja Meelis Holstingin "Onko ketään?". ". Jotkut 

vastaajat mainitsivat myös Jaan Lahen "Kristinuskon olennainen kysymys". Ensimmäistä 

pidettiin hieman vaikeana ja sopivampana edistyneemmille oppijoille. Nämä kirjat saivat 

kuitenkin yleisesti ottaen kiitosta. Eräs vastaaja mainitsi, että hän noudattaa ensimmäisen 

kirjan rakennetta laatiessaan opinto-ohjelmaa, koska siinä käsitellään hyvin tarvittavia 

aiheita. 

 

Bulgariassa uskonnonopetus on yleensä vapaaehtoista, mutta joissakin tapauksissa se on 

myös säännöllistä ja kuuluu ohjelmaan, ja joskus jopa seurakunnat tarjoavat monia 

toimintoja, joista valita. Katekismus tai uskonopetus on perusopetusta, mutta usein lapset 

osallistuvat kaikkiin toimintoihin yhdessä, kun taas aikuiset osallistuvat yleensä vain yhdelle 

maksulliselle kurssille vuodessa. 

 

Raportin laatijat eivät analysoineet romanialaisia uskonnonopetusta koskevia vastauksia. 

Siitä huolimatta ja vastaajien taustan perusteella voidaan tuloksena todeta, että kurssi on 

osa opetussuunnitelmaa. 

 

Kreikkalaisten vastaajien mukaan kaikki perus- ja keskiasteen koulutuksessa opetettavat 

uskonnon kurssit sisältyvät opetusministeriön hyväksymiin ja määräämiin 

opetussuunnitelmiin. Teologisissa kouluissa ja korkeakouluissa opetettavat teologiset 

kurssit ovat osa laitosten järjestämiä ja ylläpitämiä perustutkinto- ja jatko-ohjelmia. 

 

Suomessa opetussisällöt perustuvat nykyisiin peruskoulun tai lukion opetussuunnitelmiin, 

ja ne ovat osa koulun pakollista uskonnonopetusta. Yliopistossa opetussisällöt ovat osa 

yliopiston teologian tai luokanopettajan koulutusohjelmaa. 

 

Italiassa teologisten tiedekuntien 18 opettajan pitämät kurssit ovat pakollisia kursseja, jotka 

sisältyvät sekä katolisen että waldenilaisen kirkon koulutusohjelmiin. Opetusten nimet 

voidaan ryhmitellä kolmeen pääotsikkoon: perusteologia (5), uskontojen välisen 

vuoropuhelun teologia (9) sekä kirkkojen historia ja missiologia (4). 

 



 

 

 

 

Opettajien (72) katolisen uskonnon (nimisillä) kursseilla julkisissa kouluissa oppiaine ei ole 

pakollinen, vaikka oppilaat itse asiassa seuraavat sitä laajalti. Ainoastaan kaksi tapausta, 

joissa katolisen katekismuksen toimintaa tai vastaavia kasvatuskursseja pitävät opettajat 

ovat poikkeus. Joka tapauksessa kurssi on lain mukaan osa opetussuunnitelmaa, ja valtion 

rooleihin kehystetyt opettajat ovat valtion palkkaamia, vaikka heidän koulutuksestaan 

huolehtivat yksittäiset hiippakunnat erityisten uskontotieteellisten koulutuslaitosten kautta. 

 

3(22) Onko tämän kurssin sisältö ennalta määrätty (opetussuunnitelmassa) vai voitko 

sinä opettajana määrittää sen sisällön? Jos KYLLÄ, missä määrin? 

 

Viron uskonnonopettajat etsivät kuitenkin itse paljon materiaalia rippikoulujen toteuttamista 

varten, mukaan lukien internet-lähteet; lisäksi annetaan viitteitä ja linkkejä kirjallisuuteen, 

jota suositellaan oppilaiden luettavaksi itsenäisesti. Jotkut vastaajat ovat myös ehdottaneet, 

että katsottaisiin YouTubesta elokuvia esimerkiksi Jeesuksen elämästä. Yleinen mielipide 

oli, että tilanne on tällä hetkellä melko hyvä rippikoulumateriaalien osalta. Kun 90-luvun 

alussa saksalaisia ja suomalaisia kadehdittiin erinomaisesta opetusmateriaalista, ja osa 

niistä käännettiin jonkin ajan kuluttua viroksi, nyt lähes kaikki tarvittava on saatavilla viroksi. 

Informantit mainitsivat myös "Credo" tai "Matka uskon maahan" -materiaalit myönteisinä 

esimerkkeinä.    

 

Bulgarialaiset vastaajat eivät antaneet kovin selkeitä ja johdonmukaisia vastauksia, koska 

yleensä informantit eivät tee eroa opetussuunnitelman, tuntisuunnitelman ja 

opetusohjelman välillä.  

 

Romaniassa yhden vastaajan vastauksen perusteella, jonka mukaan opettajalla on  tiettyä 

joustavuutta sisällön suhteen, voidaan olettaa, että ne ovat samansuuntaisia pakollisen 

opetussuunnitelman kanssa. 

Jopa neljäsosa uskonnonopetuksen sisällöstä voisi olla opettajan käytettävissä. 

Käytännössä opettajalla on enemmän vapautta muuttaa, täydentää tai korvata 

oppimistehtäviä. Sisällön joustavuuden ja menetelmien vapauden yhdistelmällä pyritään 

saavuttamaan räätälöity opetus. Tämä tukee opetusta ja oppimista luovalla tavalla.  



 

 

 

 

Kreikassa kaikki perusasteen ja toisen asteen uskonnonopetuksen sisältö sisältyy 

opetusministeriön hyväksymiin ja määräämiin opetussuunnitelmiin. Oppilaitokset 

määrittelevät sisällöt ja tavoitteet itse. 

 

Suomalaisessa koulujärjestelmässä opettaja voi soveltaa ja paikallistaa 

opetussuunnitelmiin perustuvia opetussisältöjä tietyin ehdoin.  Yliopistossa opetussisällöt 

ovat osa yliopiston teologian tai luokanopettajan koulutusohjelmaa, jossa opettajalla on 

jonkin verran autonomiaa sisältöjen suhteen. Kirkollisissa organisaatioissa opetus 

määräytyy kysynnän ja senhetkisten tarpeiden mukaan. Osa voi olla pätevöittävää, 

pakollista tutkintokoulutusta, kuten ordinaatio- ja pastoraalikoulutus. Niiden sisällön 

määrittelee etukäteen hiippakunta. Koulutusta järjestetään myös täydennyskoulutuksena, 

jossa voidaan valita vuosittain jokin teema. Opettaja voi myös päättää kurssin sisällöstä.  

 

Italiassa lukuun ottamatta kahta kasvattajaa, jotka työskentelevät seurakunta- tai 

yhdistystasolla, jotka voivat mukauttaa katolisen kirkon tai partioliikkeen antamia ohjeita 

tietyllä vapaudella, kaikki opettajat, sekä teologisissa tiedekunnissa että julkisissa kouluissa, 

joissa opetetaan katolista uskontoa, saavat ohjelmat joko kirkolliselta viranomaiselta tai 

opetusministeriöltä ennalta määrättynä. 

 

Opetettavien aineiden tarkoitusta ja asemaa koskevat vastaukset eivät ole erityisen 

merkittäviä. Valtion koulujen opettajat noudattavat yleensä Italian opetusministeriön antamia 

ohjeita ja ottavat huomioon heidät ammatillisesti kouluttaneen katolisen kirkon asettamat 

tavoitteet. Opettajilla on sitä vastoin suurempi vapaus määritellä ohjelmiensa tavoitteet ja 

rakenne. Vastauksissa kysymykseen käytetyistä filosofis-uskonnollisista lähestymistavoista 

keskitytään pääasiassa kristinuskon ja katolisen uskonnon esittelyyn vertailemalla nii tä 

muihin uskontoihin edellyttäen, että siihen on riittävästi aikaa, kun otetaan huomioon viikko- 

ja luokkaryhmäkohtaisten oppituntien vähäinen määrä.  

 

  



 

 

 

 

4(23) Esittäkää kurssinne tavoitteet ja päämäärät. 

 

Viro: Vastaajat muotoilivat kurssin tavoitteet eri tavoin ja vaihtelevan yksityiskohtaisesti, 

mutta yleisesti ottaen kyseessä on "johdatus seurakuntalaisen elämään". Eräs virolainen 

vastaaja nosti esiin raamattutunnit tapana opettaa uskontoa kirkossa, johon yleensä 

osallistuvat aikuiset seurakuntalaiset ja jonka tavoitteena on saada parempaa tietoa ja 

ymmärrystä Raamatusta. Raamattutuntien sisältö on myös täysin hänen ohjaajansa 

päätettävissä. Hän havaitsi (ja tämä on vahvistettu useissa muissa Virossa tehdyissä 

uskontososiologisissa tutkimuksissa), että luterilaiset ovat hyvin tietoon suuntautuneita. 

Monet uusista seurakuntalaisista kokevat, että rippikoulun jälkeen jotain puuttuu, ja he 

ajattelevat, että voisi olla "kurssi edistyneemmille oppijoille" eli jonkinlainen yhteinen 

ponnistus, joka tähtää tiedon lisäämiseen. Tähän tarpeeseen on seurakunnassa aloitettu 

raamattukurssi, jonka seurakuntalaiset ovat ottaneet hyvin vastaan. 

 

Bulgaria: Suuri osa bulgarialaisista opettajista on varsin optimistisia, idealistisia ja edelleen 

moninaisia kurssien tai oppiaineiden tavoitteiden eli uskonnonopetuksella mahdollisesti 

saavutettavien tulosten suhteen. 

 

Raportin laatijat eivät analysoineet romanialaisia uskonnonopetuksen kysymyksiä 

koskevia vastauksia, jotta he olisivat voineet tehdä yhteenvedon tiettyihin luokkiin kuuluvista 

vastauksista tai antaa vastauksista tiivistetyn yleiskuvauksen. Kaikilla vastaajilla oli erilaisia 

näkökulmia uskonnonopetuksen tavoitteisiin ja päämääriin. Jotkut heistä korostivat 

"uskonnon oppimista" ja sitä kautta uskoviksi tulemista (esim. "kristillinen elämä, 

hengellisyys), jotkut taas pyrkivät saavuttamaan yhteiskunnassa ja elämässä tarvittavia 

taitoja (esim. uskonnollisen identiteetin ja monimuotoisuuden kunnioittaminen). Oli 

mainintoja, jotka liittyivät moraalisiin taitoihin (esim. kristillinen moraali) ja käyttäytymiseen. 

Eräs vastaaja totesi, että uskonnonopetus on luonteeltaan metamuotoilua, joten on vaikea 

mitata, miten tavoitteet voitaisiin saavuttaa uskonnonopetuksen avulla. 

Kreikkalaisten vastaajien mukaan kurssien päätavoitteet ovat melko erilaisia. Luettelo 

niistä on seuraava: Opiskelijoiden "uskonnollinen lukutaito", uskonnon ymmärtäminen, 

uskontoon liittyvien peruskäsitteiden kehittäminen, moraalisten arvojen ja uskonnollisen 

omantunnon kasvattaminen, tieto, mutta myös kokemusperäinen asenne ja 

"henkilökohtaisen" kriittisen asenteen ja ilmaisun muodostaminen uskonnollisuuteen 



 

 

 

 

liittyvissä kysymyksissä, mutta myös itse elämästä, oppilaiden sosiaalistaminen, yhteistyön, 

vuorovaikutuksen, dialogin ja erilaisuuden kunnioittamisen vaaliminen, sosiaalistaminen, 

oppilaiden tutustuttaminen kirkon kulkuun historiassa ja maailmassa sekä oppilaiden 

tutustuttaminen ihmisen eksistentiaaliseen ja metafyysiseen etsintään. 

 

Suomessa kouluopetuksen uskonnonopetuksen tavoitteena on antaa yleistä uskonnollista 

kasvatusta ja tietoa omasta uskonnosta, muista uskonnoista ja uskonnollisesta 

monimuotoisuudesta uskonnollisen identiteetin rakentamisen välineenä. Juutalaisissa 

kouluissa painotetaan oppilaan juutalaisen identiteetin vahvistamista. 

 

Yliopistokurssien tavoitteena on antaa tietoja ja taitoja ortodoksisen kirkon liturgista elämää 

varten sekä tutkimuksen että käytännön kautta. Opettajankoulutuksen näkökulmasta 

tavoitteena on, että opiskelijat pystyvät soveltamaan koulutustasoon ja lasten ikään sopivia 

uskonnon tai vakaumuksen opetusmenetelmiä. 

 

Riippuen kirkon organisaation roolista koulutusympäristössä on erilaisia tavoitteita. 

Ortodoksisessa kirkossa tavoitteina on tiedottaa ortodoksisille uskonnonopettajille 

uskonnonopetuksen hallinnollisista tai muista muutoksista. Lisäksi kehitetään oppilaiden 

hengellisen elämän kasvuun liittyviä kysymyksiä ja ammatillisella puolella syvennetään 

pappien pastoraalista ammattitaitoa.  

 

Italiassa tavoitteet vaihtelevat sen mukaan, ovatko he teologisten tiedekuntien opettajia vai 

katolisen uskonnon opettajia julkisissa kouluissa. Edellisten tavoitteena on tulevien pappien 

ja pastoreiden teologinen perus- ja erikoisvalmennus, jälkimmäisten tavoitteena on katolisen 

uskonnon tuntemus historiallis-kulttuurisesta ja ei-dogmaattisesta näkökulmasta. Samalla 

kiinnitetään yhä enemmän huomiota muihin uskontoihin, jotka ovat läsnä italialaisessa 

yhteiskunnassa nykyään. 

 

5(24) Voitteko kertoa, mihin maailmankatsomukseen/filosofiseen 

lähestymistapaan/uskonnolliseen vakaumukseen kurssinne perustuu? 

 

Virossa uskonnonopetus yleissivistävässä koulutuksessa on yleensä vapaaehtoista. Jos 

koulussa on humanistinen opintosuunta, ne ovat pakollisia oppiaineita kyseisellä 



 

 

 

 

opintosuunnalla. Tämän oppiaineen yleiset nimet ovat "uskonnonhistoria", "uskontotiede", 

"maailmanuskonnot" jne. Muutamat informantit puhuvat kuitenkin uskonnosta historian tai 

filosofian oppiaineena. Uskontotiede, uskonnonhistoria jne. ovat erillisiä oppiaineita, joihin 

ei liity ennakkoehtoja. Uskonnonopin osalta on mahdollista perustaa sisältö yleissivistävien 

koulujen uskonnonopetuksen opetussuunnitelmaan.  Myös tässä tapauksessa informantit 

kertoivat, että he etsivät tarvittaessa oppimateriaalia itse, vaikka oppikirjoja ja -vihkoja on 

saatavilla kyseisistä oppiaineista. Tämä tapahtuu usein internetin avulla. Kristillisessä 

yksityiskoulussa tapahtuvassa opetuksessa on kuitenkin useita eroja: oppilaat ovat yleensä 

nuorempia ja heillä on kristillinen maailmankuva, ja heillä on paremmat ennakkotiedot 

uskosta, eikä heillä ole tavanomaisia pelkoja ja ennakkoluuloja uskoa kohtaan. Aihetta 

kutsutaan "uskontokasvatukseksi" (huom. ei "uskonnonopetukseksi", jossa käsitellään 

kaikkia uskontoja tasavertaisesti). Tällaisten koulujen opetus ja kasvatus perustuvat myös 

kristillisiin perusteisiin. 

 

Kuvatakseen erityistä maailmankatsomusta (filosofista tai uskonnollista näkemystä), joka 

muokkaa heidän opettamansa uskonnollisen aineen perusteita, bulgarialaiset opettajat 

käyttävät useimmiten tunnustuksellista kieltä hyveistä "rakkaus ja huolenpito Jumalaa ja 

lähimmäistä kohtaan" tai 10 prosenttia kieltäytyy yksinkertaisesti ja loogisesti 

keskustelemasta (työskentelemästä oppilaiden vakaumuksen/suuntautuneisuuden kanssa 

tai sen parissa) ja vastaa kysymykseen "ei". Muut bulgarialaiset opettajat eivät tee eroa 

arvojen ja maailmankatsomuksen välillä. 

 

Ilman romanialaisia vastauksia koskevien vastausten tiivistettyä luonnehdintaa tähän 

kysymykseen on ilmeinen vastaus kuvaamaan maailmankatsomusta (filosofista tai 

uskonnollista näkemystä), joka korostaa romanialaisten opettajien opettamien 

uskonnollisten aineiden perusasioita. Muita maailmankatsomuksia ei mainittu. Ilmaisuja 

olivat esimerkiksi "kolminaisuusjumala", "kristosentrinen periaate", "Jumalan tunteminen ja 

rakkauden yhteyden saaminen hänen kanssaan" tai "rakkaus ja Jumalan olemassaolo".  

 

On selvää ja luonnollista, että Kreikassa suurin osa vastaajista (12/15) viittaa yleensä 

kristilliseen perinteeseen ja erityisesti ortodoksiseen kristinuskoon. Erilaisina suuntauksina 

mainittiin "raamatullinen näkemys Jumalasta, sellaisena kuin se on kirjattu Raamattuun", 

islam, "filosofia lapsille" ja "ihmisoikeudet". 



 

 

 

 

 

Suomalaisten keskuudessa maailmankatsomuksellinen, filosofinen tai uskonnollinen 

lähestymistapa riippuu instituution yleisestä tehtävästä tai työympäristöstä.  Suomessa 

kouluopetus ei voi olla tunnustuksellista, vaan sen taustalla ovat kunkin uskonnon arvot 

laajasti ilmaistuna. Ne heijastavat sitä, miten kukin uskonto niitä painottaa ja tulkitsee 

(ortodoksinen, luterilainen, katolinen, juutalainen ja islamilainen). Uskonnollisen 

monimuotoisuuden arvostus huomioidaan ja tutustutaan myös uskonnontutkimuksen 

näkökulmaan. 

 

Yliopistossa on luonnollista, että ortodoksisen teologisen koulutuksen kurssit perustuvat 

ortodoksisen kirkon perinteeseen juurtuneeseen kristilliseen maailmankuvaan. 

Luokanopettajien koulutuksessa pyritään antropologiseen ekumeeniseen filosofiaan, jossa 

ymmärretään laajasti uskontoja ja uskomuksia. 

 

Kirkollisissa yhteyksissä lähestymistapa perustuu kunkin kirkon omaan uskonnolliseen 

lähtökohtaan (ortodoksinen, luterilainen tai katolinen). 

 

Italiassa maailmankatsomus (filosofinen, teologinen ja pedagoginen lähestymistapa) 

riippuu lähinnä haastateltujen henkilöiden institutionaalisesta asemasta: teologisten 

tiedekuntien (katolisen ja waldenilaisen) opettajien kohdalla ne heijastavat niiden 

oppilaitosten kasvatustavoitteita, joihin he kuuluvat, ja niissä kiinnitetään erityistä huomiota 

muihin uskontoihin vertaamiseen ja uskontojen väliseen vuoropuheluun. Julkisten koulujen 

katoliset uskonnonopettajat, jotka ovat tekemisissä uuden sukupolven sekularisoituneiden 

kohorttien kanssa, sovittavat runsaan teologisen, filosofisen ja historiallisen tietämyksensä 

niiden luokkien todellisuuteen, joita he kohtaavat. 

 

6(25) Miten ja miksi oppilaasi osallistuvat opetukseenne? Ilmoita lisäksi, onko 

kyseessä pakollinen vai valinnainen kurssi. Antakaa tarvittaessa lisätietoja, jos 

katsotte sen tarpeelliseksi. 

 

Tapoja, joilla kurssille on päässyt Virossa: Yleissivistävissä kouluissa oppilaat tulevat 

uskontojen kursseille sitä mukaa, kun he etenevät opetussuunnitelmassa. Uskonnonopetus 



 

 

 

 

on useimmiten valinnaista yleisopetuksen kouluissa ja pakollista yksityisissä kristillisissä 

kouluissa.  

 

Bulgariassa vain 10 prosenttia opettajista toteaa, että kirkollisessa koulussa se ei voi olla 

pakollinen, kun taas julkisessa koulussa se voi olla valinnainen, mutta kuitenkin säännöllinen 

- se sisältyy opetussuunnitelmaan ja aikatauluun, mutta osa oppilaista osallistuu siihen (ja 

sitten se sijoitetaan luokkien alkuun tai loppuun), mutta opettajien on silti esiteltävä oppiaine 

vaihtoehtona. 

 

Romaniassa ortodoksisen uskonnon tunnit ovat osa oppivelvollisuuskoulun 

opetussuunnitelmaan sisältyvää oppiainetta. Kouluilla on pakollinen velvollisuus tarjota tätä 

oppiainetta. Oppitunneille osallistuminen perustuu vanhempien tai huoltajien koululle 

osoittamaan pyyntöön. Oppilailla on myös oikeus jättäytyä pois näiltä oppitunneilta 

vanhempiensa tai huoltajiensa luvalla. Vähemmistöuskontojen edustajilla on oikeus saada 

oman uskontonsa mukaista opetusta osana kouluopetusta.  Tästä herää kysymys: mitä 

nämä oppilaat tekevät, jos he eivät osallistu uskonnonopetuksen tunnei lle?  

Kreikassa oppilaiden on pakollisen uskonnonopetuksen vuoksi osallistuttava kurssille 

fyysisesti, koska se on osa opetussuunnitelmaa, josta säädetään laissa. Oppilaille, jotka 

"vetoavat uskonnolliseen omantuntoonsa liittyviin syihin", on kuitenkin annettu mahdollisuus 

jättäytyä pois uskonnonopetuksesta. Korkea-asteen koulutuksen vastaajat opettavat 

pakollisia kursseja ja/tai valinnaisia kursseja oppilaitostensa opetussuunnitelman 

mukaisesti. Mainittiin, että "on havaittavissa asteittaista sekularisoitumistendenssin 

kehittymistä ja etääntymistä vallitsevasta uskonnollisuudesta". 

 

Suomessa uskonnonopetus peruskoulussa ja lukiossa on oppilaille pakollista osana 

opetussuunnitelmaa. Myös yliopistossa perusopiskelijoille tarkoitetut kurssit ovat osa 

pakollista opinto-ohjelmaa. Kirkollisissa organisaatioissa (virka)koulutus on vapaaehtoista 

opettajille, papistolle tai muille seurakunnan työntekijöille, lukuun ottamatta pappisviran 

pastoraalikoulutusta. 

 

Italiassa katolisen uskonnon tunnit ovat osa oppivelvollisuutta ja kuuluvat 

opetussuunnitelman mukaiseen oppiaineeseen. Kouluilla on pakollinen velvollisuus tarjota 

tätä oppiainetta, mutta osallistuminen on vapaaehtoista. Oppilailla on myös oikeus jättäytyä 



 

 

 

 

pois näiltä tunneilta vanhempiensa tai laillisten huoltajiensa luvalla. Teologisissa 

tiedekunnissa oppitunnit ovat pakollinen osa opetussuunnitelmaa.  

 

7(26) Millaisia levität tietoa opetuksestasi? (Internet, sosiaaliset verkostot, esitykset, 

seminaarit, artikkelit jne.)? 

 

Virossa on monia tapoja osallistua rippikouluun, jotka ovat vapaaehtoisia ja joihin 

useimmiten osallistuvat aikuiset. Useimmissa tapauksissa papisto tiedottaa rippikoulun 

alkamisesta joko seurakunnan verkkosivuilla tai sosiaalisen median kanavissa tai laittamalla 

ilmoituksen paikallislehteen tai kirkon tai kulttuurikeskuksen ilmoitustaululle. Joskus tietoa 

välitetään myös suullisesti. Henkilökohtaiset kutsut näyttävät kuitenkin olevan hyvin 

harvinaisia - vain muutama informantti mainitsi tämän mahdollisuuden: "henkilökohtaiset 

kontaktit ja ihmisten tapaaminen. Kysyn, onko heidät kastettu ja konfirmoitu, ja jos ei, kutsun 

heidät". 

 

Suurin osa bulgarialaisista haastatelluista luottaa institutionaaliseen tukeen (60 %). Jotkut 

eivät vaikuta lainkaan halukkailta harkitsemaan oppilaitoksensa auttamista 

uskonnonopetuksen kehittämisessä paremmaksi (tai haluavat pysyä hiljaa, jotta vältettäisiin 

liiallista kilpailua tai valvontaa ja jotta kollegat - opetus- tai kirkkoviranomaiset - eivät kieltäisi 

heitä saamasta lisää opiskelijoita). "Teknologiaa" kysyttäessä 10 % vanhimmista opettajista 

vastaa: "En käytä (mitään)" ja 10 % "Se ei kuulu velvollisuuksiini/vastuualueeseeni", osittain 

siksi, että jotkut heistä eivät itse asiassa ole yhteydessä vanhempiin, ja myös siksi, että 

uskonnonopettajan läsnäolo on joko liian valvottua tai viranomaiset, joskus myös teologit ja 

papisto, jättävät sen kokonaan huomiotta, ja sitä verrataan muihin pedagogisiin aloihin tai 

käytäntöihin. Toisaalta on olemassa sama suhde tietojen ja tilastojen saatavuuteen, mukaan 

lukien tällaiset kyselylomakkeet ja haastattelut, jotka todennäköisemmin tehdään teologien 

kanssa, jotka käyttävät teknologiaa työssään, eivätkä vaadi paljon ylimääräistä työtä tai 

muita resursseja, kuten aikaa, tukia jne. 10 % ei oikein ymmärtänyt, että kysymyksessä ei 

ole kyse opetus- tai uskontotiedon löytämisestä. Eikä kukaan opettajista keskustellut 

haluttomuudesta olla näkyvä/invasiivinen, mikä ei ole lainkaan vaihtoehto 

uskonnonopettajille. 

 



 

 

 

 

Romaniassa oppitunteja koskevia tietoja levitetään kahdella tavalla. On niin sanottu 

perinteinen tapa, joka tapahtuu kouluissa paikan päällä luokkatoiminnan, eri kirkkojen, 

museoiden, kirjastojen jne. osallistumisen kautta. Toinen tapa on digitaalinen tapa, joka 

tapahtuu eri Internet-alustojen kautta (esim. Google meet, Facebook, Instagram).  

 

Suurin osa kreikkalaisista opettajista levittää oppituntejaan julkaisemalla töitään, kuten 

"kuvien havainnointia, oppilaiden henkilökohtaisia kokemuksia, videoprojisointeja" 

Internetissä (Facebook), henkilökohtaisissa blogeissa sekä osallistumalla seminaareihin ja 

julkaisemalla artikkeleita opetusalan lehdissä.  

 

Koska uskonnonopetus on Suomessa pakollista, koulun opetussuunnitelmaa tai itse 

oppitunteja ei mainosteta missään, mutta lukiot voivat mainostaa itseään sosiaalisessa 

mediassa. Yliopistot tiedottavat opetussuunnitelmiensa sisällöstä erityisen portaalin ja 

verkkosivuston kautta. Näyttää siltä, että kirkollisessa kontekstissa käytetään erilaisia 

tiedotusmenetelmiä. Opintojaksoista tiedotetaan kirkollisen organisaation verkkosivuilla ja 

kohdennetuilla sähköpostiviesteillä. Lisäksi järjestäjä käyttää erilaisia sosiaalisen median 

sovelluksia ja joitakin henkilökohtaisia kontakteja.   

 

8(27) Kerro joitakin opetusmenetelmiä, joita käytät oppitunnillasi. 

 

Virossa kaikki informantit kannattivat yleisesti ottaen aktiivisia oppimismenetelmiä, ja 

useimmat heistä käyttävät niitä. Tämä pätee kaikkiin kolmeen edellä mainittuun 

kohderyhmään, vaikka opetustilanteet ja lähtökohdat vaihtelevat. Mitä aktiivisilla 

oppimismenetelmillä tarkoitettiin? Erityisesti menetelmiä, joissa oppijat voivat esimerkiksi 

esittää kysymyksiä oppitunnin aikana, antaa palautetta, ilmaista mielipiteensä opetettavasta 

asiasta, keskustella, etsiä asiaa koskevaa tietoa kirjoista tai Internetistä jne. Niistä 

informanteista, jotka pitävät rippikouluja (eli opettavat pääasiassa aikuisia), kukaan ei tee 

sitä perinteisessä monologimuodossa vaan keskustellen. Informantti1 antoi hyvän esimerkin 

rippikoulussa käytettävistä aktiivisista oppimismenetelmistä: Se on yksi monista 

menetelmistä, joita olen itse käyttänyt. Olen myös näyttänyt elokuvia ja sitten selittänyt 

niiden perustan. Katsomalla yhdessä elokuvaa, joka saattaa kertoa aikakaudesta tai 

ihmisistä, joista puhutaan, esimerkiksi Raamatun hahmojen elämäkerrat (I1). Koululaisille 

suunnatussa aktiivisessa oppimisessa on erilaisia menetelmiä, mutta tässäkin oli 



 

 

 

 

havaittavissa, että informantit halusivat jättää mahdollisimman paljon tilaa oppilaiden 

omatoimiselle etsimiselle ja löytämiselle, opettajan toimiessa vain "oppaana". Oppilaiden on 

myös voitava keskustella ja esittää kysymyksiä. Tässä yhteydessä oppilaiden ikä on 

tietenkin tärkeä tekijä - aiheiden ja aktiivisten oppimismenetelmien valinnassa olisi otettava 

huomioon oppilaiden ikä ja kypsyys. Mitkä ovat periaatteet aktiivisen oppimisen suosimisen 

taustalla? Lähinnä toivomus, että aktiivinen osallistuminen, uskonnollisten aiheiden 

tutkiminen ja niistä keskusteleminen auttavat osallistujia hyväksymään paremmin 

opetettavat näkemykset ja näkökulmat. Tällöin oppiminen on kuin tutkimusmatka, jossa 

oppilas "löytää" itse tarvittavat tiedot tarjotun materiaalin joukosta, ja opettaja on vain 

fasilitaattori ja huolellinen opas. 

 

Romaniasta saadut opetusmenetelmiä koskevat tiedot sisälsivät menetelmien kuvausten 

lisäksi myös yksityiskohtaisia tuntisuunnitelmia ja niiden vaiheita esimerkkeinä. Kaiken 

kaikkiaan vastaukset olivat monipuolisia ja informatiivisesti hyvin rikkaita. Valitettavasti, 

kuten aiemminkin, vastaukset vain lueteltiin, mutta niitä ei analysoitu. Periaatteista voidaan 

löytää vahva didaktis-teologinen suuntaus eli "kristologinen, ekklesiologinen ja triadologinen 

periaate" sekä yleisiä didaktisia periaatteita. Menetelmistä löytyy nykyään hyvin tunnettuja 

menetelmiä, kuten "ekspositio-, interrogatiiviset, aktiivisuuteen perustuvia menetelmiä 

(tapaustutkimus, asiakirja-analyysi, palaute, portfolio), toimintaan perustuvia menetelmiä 

(didaktinen peli, dramatisointi), nykyaikaisia aktiivisuuteen perustuvia menetelmiä (kuutio, 

aivoriihi, klusteri, ajatteluhattu, kvintetti), keskustelua, ohjattua havainnointia, KWL-

menetelmää, audiovisuaalisia apuvälineitä ym. "Elävä kirjasto" on menetelmä, joka perustuu 

asiantuntijoihin ja vierailijoihin koulun lähiympäristön eri elämänalueilta. 

  

Kreikassa opetusmenetelmät riippuvat siitä, millä tasolla oppitunnit järjestetään. Perus- ja 

keskiasteen opetuksessa useimmat vastaajat käyttävät yhteisopetusta, kokemuksellisia 

tekniikoita, "leikki- ja toimintatekniikoita, ongelmanratkaisua, vuoropuhelua ja suoraa 

opetusta, verkkoselailua, tekstin muuntamista taiteeksi, projektia (videon luomisen kanssa) 

sekä arviointi- ja pohdintatekniikoita" sekä taideajattelun ja draaman menetelmää 

opetuksessa. Lisäksi sovelletaan menetelmiä ja tekniikoita, kuten projektin luomista ja 

esittämistä, haastatteluja, vierailuja muistomerkkeihin, museoihin jne. Korkea-asteen 

koulutuksessa menetelmät ovat melko rajallisia, ja yleisin  tapa on luennointi, mutta tieto- ja 



 

 

 

 

viestintätekniikan käyttö on lisääntymässä. Kuten kreikkalaiset ovat todenneet, menetelmät 

riippuvat koulutustasosta.  

 

Italiassa 98 prosenttia haastatelluista ilmoittaa, että oppitunnit järjestetään edelleen 

perinteisen menetelmän mukaisesti (frontaalinen opetus), mutta uusia opetusvälineitä 

(internet, powerpointit, sähköinen taulu) käytetään kohtalaisesti. Käytettyjen 

opetusvälineiden ja -menetelmien osalta vastauksista käy ilmi, että ne ovat monipuolisia ja 

moninaisia, mikä kuvastaa suurempaa luovuuden vapautta. Luentoja vuorottelevat 

useimmiten roolileikit, ryhmätyöt, tekstianalyysi, multimediavälineiden käyttö ja myös 

strategiat, joilla oppilaat saadaan osallistumaan opetukseen suoremmin, kuten 

yhteistoiminnallinen oppiminen, käänteinen luokkahuone ja vastaavat. 

 

Haastateltavat, jotka lisäsivät joitakin lisätietoja, kertoivat pyrkivänsä käyttämään 

Raamattua tai kertomusmenetelmää, jotta oppilaat tutustuisivat niihin elementteihin, jotka 

viittaavat katolilaisuuteen italialaisessa kulttuurissa. Koska katolisen uskonnon opettajilta ei 

vaadita katekeesin opetusta, he käyttävät - tai kertovat käyttävänsä - yleistä 

lähestymistapaa, joka on tyypillistä periaatteessa valinnaiselle uskonnollisen kulttuurin 

kurssille, jonka juuret ovat katolisen perinteen omaavan maan historiassa. Emme tiedä, 

onko tämä lähestymistapa aina tehokas - tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ollut 

tutkia tätä seikkaa - mutta edellä mainitut vastaukset näyttävät kuitenkin paljastavan, että 

tulokset eivät vastaa niitä lähestymistapoja, joita useimmat opettajat ovat oppineet 

koulutuksessaan katolisen kirkon hiippakunnissa jo pitkään toimineissa uskontotieteellisissä 

laitoksissa.  

 

Opetettavien aineiden tarkoitusta ja asemaa koskevat vastaukset eivät ole erityisen 

merkittäviä. Valtion koulujen opettajat noudattavat yleensä Italian opetusministeriön antamia 

ohjeita ja ottavat huomioon heidät ammatillisesti kouluttaneen katolisen kirkon asettamat 

tavoitteet. Opettajilla on sitä vastoin suurempi vapaus määritellä ohjelmiensa tavoitteet ja 

rakenne. Vastauksissa kysymykseen käytetyistä filosofis-uskonnollisista lähestymistavoista 

keskitytään pääasiassa kristinuskon ja katolisen uskonnon esittelyyn vertailemalla niitä 

muihin uskontoihin edellyttäen, että siihen on riittävästi aikaa, kun otetaan huomioon viikko- 

ja luokkaryhmäkohtaisten oppituntien vähäinen määrä. 

 



 

 

 

 

Suomessa kouluissa käytetään vastaajien vastausten perusteella melko perinteisiä 

menetelmiä, kuten opettajakeskeistä opetusta eri muodoissaan, opintokäyntejä ja 

vierailijoita, itseopiskelua oppilaiden aktivoimiseksi ja ryhmätöitä eri muodoissaan. Kuten oli 

havaittavissa, digitalisaatio ei ole saavuttanut opetusmenetelmiä, varsinkaan koulujen 

opettajien haastateltavien keskuudessa, ja kuten eräs haastateltava totesi, "digitalisaatio 

rajoittaa menetelmien käyttöä jossain määrin". 

 

Yliopistot näyttävät olevan kehittyneempiä opetusmenetelmien suhteen. Perinteisen 

luennoinnin lisäksi mainittiin seuraavat: käänteinen luokkahuone, ryhmätyöskentely, 

mukaan lukien keskustelut, itseopiskelu opintoryhmissä, nauhoitetut oppitunnit ja 

kokemuksellinen oppiminen. 

 

Kirkkojärjestöjen käyttämiin opetusmenetelmiin kuuluivat luennot paikan päällä ja eri 

sovellusten avulla internetissä, ryhmätyöt, julisteet, nauhoitetut oppitunnit, tekemällä 

oppiminen, vierailut, havainnointi, parityöskentely, vuorovaikutus ja osallistuminen. 

 

9(28) Koulutuksen ja/tai täydennyskoulutuksen tarve oman oppiaineen opettamiseksi 

entistäkin tehokkaammin. 

 

Virolaisten haastateltavien vastaukset poikkesivat toisistaan melko paljon. Ne riippuivat 

siitä, mitä erikoisalaa (teologian lisäksi) informantti oli opiskellut ja työskennellyt. Esimerkiksi 

jos informantti oli hankkinut opettajan pätevyyden lisäerikoistumisena ja käynyt myös 

täydennyskoulutusta, hän katsoi pedagogisen osaamisensa riittävän kyseisten 

uskonnollisten aineiden opettamiseen. Yhteys oli myös siinä, että nuoremmat informantit 

olivat halukkaampia suorittamaan täydentäviä kursseja, eli he ilmoittivat useammista aloista, 

joilla he haluaisivat hankkia lisätietoa. Todennäköisesti vähiten toivottiin lisätietoa 

teologiasta. Myös ne, jotka olivat aiemmin opiskelleet pedagogiikkaa, pitivät osaamistaan 

tällä alalla riittävänä.  

 

Bulgarialaiset ovat korostaneet psykologian merkitystä - esikouluikäisten opetus on 

uskonnonopetuksen peruskomponentti päiväkodissa; uskonnonopetusmateriaalia tarvitaan 

erityistarpeita omaaville lapsille; paikallisen kirkon seurakuntatoiminnan asiantuntijuutta ja 

koordinointia; nykyaikaisten psykoterapeuttisten opetusmenetelmien osaaminen, jään 



 

 

 

 

murtamiseen, energisointi, meditaatio (meidän tapauksessamme rukous tai muut kirkolliset 

rituaalit), motivaatio, luovuus, hyväntekeväisyys, työ ja tiimityö; mediaosaaminen; parempi 

teologinen kielitaito; syrjimättömyyden strategiat, assertiivinen kommunikointi, 

konfliktinratkaisu, temperamentin tasapainottaminen tiimityön ohella sekä stressin tai 

sosiaalisten jännitteiden vähentäminen. 

 

Romaniassa yli 50 prosenttia haastatelluista opettajista ilmoitti tarvitsevansa lisäkoulutusta 

psykologian alalla, erityisesti lastenpsykologian alalla, kun taas 10 prosenttia uskoo, että 

heillä on niin hyvät valmiudet, etteivät he enää tarvitse lisäkoulutusta. 

 

Kreikkalaiset informantit listasivat täydennyskoulutuksen sisältöjä koskevat tarpeensa, 

jotta oppiainetta voitaisiin opettaa entistä tehokkaammin  seuraavasti: filosofia, psykologia, 

sosiologia, islamin teologia. Lisäksi mainittiin uskonnollinen monimuotoisuus, uskonto ja 

uskontojen välinen vuoropuhelu. Lisäksi aineistolähtöisten sisältöjen osalta tuotiin esiin 

joitakin opetusmenetelmiä. Niitä olivat muun muassa "käänteinen luokka", "teatteri", 

perehtyneisyys uusiin teknologioihin, kuten "kuvavälineet, videotuotanto" ja "asynkroninen 

etäopetus". 

 

Vaikka Suomi on digitalisaation edelläkävijä, näyttää siltä, että koulutuksen alalla on vielä 

tekemistä. Lisäkoulutuksen tarve riippui jossain määrin vastaajan taustaorganisaatiosta. 

Peruskoulun ja lukion opettajien keskuudessa nousi esiin kaksi teemaa. Koulutusta toivottiin 

sähköisten oppimisympäristöjen käytöstä ja niiden aiheuttamista pedagogisista haasteista. 

 

Yliopistotasolla olisi toivottavaa lisätä pedagogiikkaa koskevaa koulutusta ja digitalisaation 

laajempaa ja monipuolisempaa käyttöä pedagogiikassa. Tärkeänä pidetään myös 

opetettavien sisältöjen laajempaa tuntemusta. 

 

Kirkkojärjestöissä mainittiin myös koulutus verkkoympäristön pedagogisen ja teknisen 

käytön kehittämiseksi. 

 

Italiassa koulutustarpeisiin liittyvien vastausten analyysin tuloksena saatiin karttakuva, 

jossa on kolme ryhmää tarpeita, jotka kasvattajat (toisaalta) ja opettajat (toisaalta) ilmoittivat: 

a) koulutus uusissa oppiaineissa (taide, elokuva, teatteri, kirjallisuus); b) hankittujen tietojen 



 

 

 

 

virkistäminen enemmän psykopedagogisiin opintoihin suuntautuneena nuoruusiän osalta; 

c) uskonnollinen erityiskoulutus (ekumeeninen ja uskontojen välinen vuoropuhelu). Pieni 

osa haastatelluista - pohjimmiltaan vain seurakuntien katekeesitoimintaan osallistuvia 

kasvattajia - ilmoittaa, että heidän tärkeimpänä tarpeenaan on tiheämpi rukouskokousten ja 

hengellisten retriittien järjestäminen, koska "meillä ei ole osaamista siinä, mitä teemme, 

vaan ainoastaan usko", kuten eräs haastatelluista kertoi. 

 

10(29) Suoritettu kurssi(t), jotka ovat olleet tärkeimpiä uskonnon opetuksen kannalta 

 

Virolaisten mielestä taas kerran erottuvat kurssit, joilla käytetään mielenkiintoisia 

ryhmätöitä ja aktiivisia oppimismenetelmiä. Myös kurssit, joihin liittyy retkiä, vierailuja ja 

käytännön toimintaa mainitaan myönteisesti. Kursseja, joita korostettiin: 

Koulunopettajaharjoittelu; raamattudraama, symbolidraama; ryhmätyöprosessit; Teologian 

instituutin erilaiset koulutukset papistolle; Puolustusliiton ohjaajien koulutus, jonka aikana 

opittiin aktiivisia oppimismenetelmiä; rippikoulumenetelmiä käsittelevä koulutus, johon 

sisältyi ryhmätyöskentelyharjoittelua; Tarton yliopiston järjestämä uskonnonopettajien 

kurssi, johon sisältyi käyntejä eri uskontojen jumalanpalveluspaikoissa, kuten moskeijassa 

ja synagogassa. 

 

Bulgarialaiset arvioivat, että opettajat ovat osallistuneet koulutukseen ja 

pätevöitymiskursseille ja että ne ovat opettajien mielestä tärkeitä (mikä opettajien kielellä 

tarkoittaa innostavaa tai käytännöllistä) heidän opettamiensa uskonnollisten aineiden 

kannalta. Kurssit, joita korostettiin: pedagogiset, (kristillis)psykologiset, digitaaliset, 

nuorisotyön kurssit, maailmanhistoria, sosiaalihuolto, bibliodraama ja homiletiikka. 

 

Romanialaiset informantit (11/25) ovat maininneet aiheita, joissa he ovat osallistuneet 

koulutusohjelmaan. Rivien välistä voidaan tulkita, että ihmiset eivät ole olleet kovin aktiivisia 

päästäkseen täydennyskoulutukseen. Yleisin aihe on käsitellyt opetusmenetelmiä. Myös 

luokan- ja kriisinhallinta sekä moniälykkyysteoria mainittiin aiheiden joukossa. Lisätietoja 

koulutuksesta saaduista kokemuksista ei ollut saatavilla.  

 

Lähes puolet (7/15) kreikkalaisista haastatelluista ei ole osallistunut mihinkään 

uskonnonopetukseen liittyvään koulutusohjelmaan. Ne, jotka ovat osallistuneet, mainitsivat 



 

 

 

 

kursseja, jotka käsittelivät "koulujen uskonnonopetuksen opetusmenetelmiä ja -tekniikoita", 

"uskontojen ja kulttuurien välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä" ja "ryhmien kannustamiseen 

ja voimaannuttamiseen liittyvää koulutusta".  

 

Suomalaisista vastaajista on tehtävä yksi huomautus. Oli niin, että kaikki vastaajien 

tärkeinä pitämät koulutukset eivät liittyneet suoraan uskonnonopetuksen antamiseen. 

Peruskoulussa ja lukiossa opettavien keskuudessa tärkeiksi koettiin esimerkiksi pienet 

koulutukset, tieto- ja viestintätekniikan, kuvatuen, itseopiskelun kouutukset-  

 

Yliopistoissa työskentelevät pitivät tärkeinä seuraavia koulutuksia: tohtorikoulutus, 

opettajankoulutus ja maisterikoulutus/yliopistopedagogiikka.  

 

Kirkollisissa organisaatioissa työskentelevien keskuudessa pidettiin tärkeinä seuraavia 

asioita: verkko-opiskelu, korkeakoulutus, tohtori-/tohtoriopinnot, koulutus, kreikan kielen 

kurssi, esimiesten koulutus. 

 

Italia: Kahta A- ja B-ryhmää koskeva tutkimus osoitti uskonnollisen 

monimuotoisuuskasvatuksen rajoitukset ja mahdollisuudet yhteiskunnassa, jossa on 

meneillään yhteiskunnallis-uskonnollisia muutoksia ja joka on muuttumassa 

moniarvoisemmaksi kuin lähimenneisyydessä, jolloin katolisuus määritteli kollektiivisen 

muistin sosiaaliset puitteet. Vaikka nämä kaksi ryhmää eivät olekaan edustavia otoksia - 

kuten raportin alussa todettiin - ne antavat kuvan todellisuudesta (Italian todellisuudesta), 

jossa ei voida jättää huomiotta uskontojen moninaisuutta, jotka vielä 20-30 vuotta sitten 

olivat uusia ja tuntemattomia. Useimmat haastatellut kertovat, että tämän tilanteen 

muuttamiseksi parantaakseen ja uudistaakseeen opetusta he haluavat olla tietoisia 

nykyisestä muutoksesta ja kiinnittää huomiota uskonnollisen moniarvoisuuden läsnäoloon 

yhteiskunnassa ja koulussa. Kahden ryhmän vertailun kautta ymmärrämme, että 

haastateltavat tarvitsevat laajalti koulutusta, jotta he voivat elää uskonnollisesti 

muuttuneessa yhteiskunnassa, joka ei ole enää pääasiassa katolinen vaan jossa on erilaisia 

uusia ja vanhoja uskonnollisia ilmaisuja. 

 

Ryhmässä A (teologian professorit) tämä vaatimus käy ilmi siitä, että suuri osa 

professoreista keskittyy koulutustoiminnassaan ekumeeniseen ja uskontojen väliseen 



 

 

 

 

vuoropuheluun liittyviin aiheisiin. Ryhmän B (katolisen uskonnon opettajat) opettajat pysyvät 

pääasiassa uskollisina institutionaalisille säännöille, jotka koskevat sitoutumista sekä 

katoliseen kirkkoon että Italian valtioon, mutta he ovat myös vakuuttuneita siitä, että 

oppilaiden keskuudessa on laajalle levinnyt uskonnollinen lukutaidottomuus - jonka 

vastapainona saattaa olla aito uteliaisuus erityisesti ala-asteikäisten nuorten oppilaiden 

keskuudessa – joka liittyy toisaalta katoliseen sosialisaatiomalliin (joka osoittautuu edelleen 

osittain tehokkaaksi nuorten kohdalla, kun he ovat vasta 14- ja 15vuotiaita) ja toisaalta 

vaikeuteen toteuttaa opetuksessa käytännössä uskonnollisen monimuotoisuuden 

opettamista koskevia innovatiivisia ideoita ja hankkeita. 

 

11(30) Teologian, pedagogiikan, opetusmenetelmien, psykologian, 

ryhmätyömenetelmien, yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisia prosesseja 

kokonaisuudessaan koskevan tietämyksen tai muun koulutuksen merkitys (tärkeä tai 

erittäin tärkeä). 

KUVIO 1. Koulutusalueiden merkitys. 

Aihe/maa Kreikka Suomi Romania Bulgaria Viro Italia 

1. Teologia 80 % 58 % 88 % 90% 78% 80% 

2. Pedagogiikka 73 % 79 % 96 % 100% 78% 72% 

3. Opetusmenetelmät 80 % 86 % 92 % 90% 78% 88% 

4. Psykologia 73 % 50 % 96 % 90% 67% 84% 

5. Ryhmätyömenetelmät 86 % 57 % 80 % 100% 78% 58% 

6. Tieto yhteiskunnasta ja 
yhteiskunnallisista 
prosesseista 

kokonaisuutena. 

66 % 57 % 80 % 50% 67% 80% 

7. Jotain muuta?   - 90 % - 40% 44% - 

 

Useimmat virolaiset halusivat oppia lisää psykologiasta (miten motivoida ja sitouttaa 

ihmisiä), ryhmätyömenetelmistä (erityisesti aktiivisista oppimismenetelmistä) ja digitaalisista 

taidoista, esimerkiksi verkkokurssien toteuttamisesta. Jälkimmäinen on tullut 

ajankohtaiseksi COVID-pandemian asettamien rajoitusten vuoksi, kun ei ole mahdollista 

osallistua kursseille fyysisesti. Tämä on todennäköisesti hyvin ajankohtainen 

täydennyskoulutustarve kaikille opettajille, ei vain uskonnonopettajille. Yksi vastaaja ehdotti 

edellä mainittujen lisäksi vieraita kieliä: Kreikkaa, hepreaa ja saksaa, ja eräs toinen ehdotti 

johtamisen ja tutkimuksen tuntemusta. 

 



 

 

 

 

Sen suhteen, kuinka tärkeää bulgarialaisille opettajille on hankkia lisätietoa useilta aloilta 

voidakseen opettaa paremmin omaa oppiainettaan tai kurssiaan, 0 prosenttia oli valinnut 

jonkin aiheen ei lainkaan tärkeäksi, ja vain 10 prosenttia ei pitänyt psykologiaa kovin 

tärkeänä. 40 % lisäsi tärkeiksi aloiksi seuraavat: "Ihmisoikeuksien puolustaminen", 

"työskentely nykyaikaisilla interaktiivisilla laitteilla", "Erityismenetelmät vammaisille lapsille 

ja aikuisille", "Vaihto ulkomaisten kollegojen kanssa - paikan päällä ja verkossa". 

Useimmissa tapauksissa puutteet liittyvät myös nykyiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, 

jossa uskonnonopettajien pysyvä sosiaalinen asema on epävakaa, minkä vuoksi heillä ei 

ole käytettävissään asianmukaisen opetuksen edellyttämiä resursseja, ja viimeisenä, mutta 

ei vähäisimpänä, henkilökohtaisiin taitoihin liittyvät ongelmat, jotka liittyvät opettajien 

profiileihin tai vain tietämättömyyteen siitä, että nykyaikaiset ohjelmistot ja laitteet on 

suunniteltu henkilökohtaista opiskelua varten. Opetuksen rakentaminen opetusohjelmissa, 

verkossa, online-käsikirjojen, monien videoesittelyjen, verkkoneuvontapalvelujen, muiden 

asiakkaiden ja asiakastukipalvelujen ja muunlaisen pätevyyden tuella on aivan sopimatonta 

ajanhukkaa dynaamisessa jokapäiväisessä elämässämme, lukuun ottamatta tapauksia, 

joissa ihmiset, joilla on erityistarpeita, jotka tietenkin ansaitsevat erityistä asianmukaista 

hoitoa.  

 

Romanialaiset totesivat, että kurssin opetustapojen parantamiseksi tarvitaan eniten kahta 

aihealuetta, jotka ovat pedagogiikka ja psykologia. Tätä mieltä olivat lähes kaikki vastaajat 

(96 %). Heidän joukossaan kukaan ei valinnut mitään aihealuetta, joka ei olisi lainkaan 

tärkeä. Yhteiskuntatietoutta ei pitänyt kovin tärkeänä 4 % vastaajista ja ryhmätyömenetelmiä 

8 %. Mielenkiintoista oli, että yli puolet (68 %) ilmoitti olevansa epävarma 

koulutustarpeistaan ja valitsi vaihtoehdon "vaikea sanoa". Merkittäviä kiinnostuksen kohteita 

ei ollut. 

 

Suurin osa kreikkalaisista vastaajista (86 %) pitää ryhmätyömenetelmiä koskevaa 

koulutusta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Hieman yllättäen toiseksi en iten teologeja kiinnosti 

se, että täydennyskoulutuksen aiheena oli teologia.  Saman prosenttiosuuden (80 %) 

kanssa toiseksi suosituin aihe teologian kanssa oli opetusmenetelmäkoulutus. Myös 

kreikkalaisista 67 % ilmoitti olevansa epävarma koulutustarpeistaan ja valitsi vaihtoehdon 

"vaikea sanoa".  Merkittäviksi kiinnostuksen kohteiksi lueteltiin esimerkiksi taidehistoria, 

valtio-oppi, tieto- ja viestintätekniikka, kasvatusdraama, tieteidenvälisyys, kulttuurihistoria ja 



 

 

 

 

kansanperinne sekä taide kasvatuksessa. Kreikan raportissa todettiin, että "koulutustarve 

näillä osaamisaloilla johtuu asiaankuuluvien opetusmenetelmien soveltamisesta, jotka on 

arvioitu myönteisesti ja jotka on jo mainittu vastauksissa kysymyksiin 27 ja 28". 

 

Suomalaisista suurin osa (90 %) ilmoitti, että suurin koulutustarve on "jotakin muuta" 

koskeva sisältö.  Sisällöt vaihtelivat laajasti. Näitä olivat eläinten oikeudet, internet ja media, 

demokraattinen yhteiskunta, katolisen kirkon ja yhteiskunnan suhde, ympäristönsuojelu, 

yhdyskuntapalvelu, uskonnolliset kiistat (teurastus, ympärileikkaus), uskonnollisuuden 

yksilölliset ja yhteisölliset näkökohdat, vuoropuhelu, uskontotietoisuus, rakenteellinen 

syrjintä, sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus. Lisäksi kahden opettajan 

vastauksissa korostettiin medialukutaidon koulutusta. Tämän liittyen voidaan mainita, että 

lukion perusopetuksen opetussuunnitelma (2019) sisältää nyt uuden uskonnon ja median 

kurssin uskonnonopetuksessa.  

 

Yksittäisistä täydennyskoulutussisällöistä vastaajat pitivät "jonkun muun" jälkeen 

tärkeysjärjestyksessä tärkeimpinä seuraavia: opetusmenetelmät, pedagogiikka, 

ryhmätyömenetelmät, teologia, sosiaalinen tietoisuus ja psykologia. Muiden maiden 

tarpeisiin verrattuna psykologian koulutusta tarvittiin vähemmän. Hieman yllättäen, 

huolimatta Suomen korkeasta opettajankoulutuksen tasosta, opetusmenetelmien tarvetta 

pidettiin toiseksi tärkeimpänä asiana (86 %). 

  

Italialaiset korostivat pedagogisen ja psykologisen koulutuksen merkitystä kurssin 

opetusmenetelmän parantamisessa, erityisesti julkisen koulun opettajien osalta. Myös 

teologisten tiedekuntien opettajien keskuudessa useimmat haastateltavat korostivat, että 

kurssilla on tärkeää käsitellä joitakin arkaluonteisia aiheita, kuten ihmisoikeuksia, Euroopan 

moniuskontoisissa ja -etnisissä yhteiskunnissa esiintyviä konflikteja, maahanmuuttojen 

myötä läheisiksi tulleiden uskontokuntien välistä vuoropuhelua ja uskonnollisen 

moniarvoisuuden teologiaa. 

  



 

 

 

 

12(31) Alla mainittujen aiheiden tärkeys (tärkeä/erittäin tärkeä) kunkin kurssin 

yhteydessä. 

KUVIO 2. Koulutuksen sisällön merkitys. 

Aiheet/maa Kreikka Suomi Romania Bulgaria Viro 
Italia 

(T)* 

Italia 

(P)* 

1. Kansakuntien ja rotujen 
väliset suhteet 

83% 54 % 84 % 60 % 33 % 89 % - 

2. Pakolaisiin ja 
maahanmuuttoon liittyvät 
kysymykset 

93 % 86 % 76 % 50 % 11 % 61 % 16% 

3. Seksuaalivähemmistöihin 
liittyvät kysymykset 

66 % 62 % 68 % 30 % 33 % 50 % 11% 

4. Elämän alkuun ja loppuun 
liittyvät aiheet.  

100 % 79 % 88 % 100 % 67 % 33 % - 

5. Yhteiskunnallisten kriisien 

(esim. katastrofit, konfliktit, 
pandemiat ja 

luonnonkatastrofit) 
käsitteleminen. 

93 % 77 % 84 % 100 % 67 % 44 % 11% 

6. Ilmasto-oikeuteen liittyvät 

kysymykset 

86% 64 % 64 % 80 % 33 % 56 %  

7. Ihmisoikeudet 93 % 93 % 88 % 80 % 67 % 72 % 21% 

8. Kristittyjen ja uskontojen 
välinen vuoropuhelu 

93 % 71 % 92 % 60 % 78 % 94 % 63% 

9. Muut - 76 % - - 44 % 6 % - 

T*) Opettajat. P*) Papit. 

 

Virolaisten vastaajien mielipiteet poikkesivat tässä kysymyksessä melko paljon toisistaan, 

ja "en osaa sanoa" -vastausten osuus oli huomattavan suuri.  Jos vastauksia yritetään 

yleistää, voidaan sanoa, että kolmea ensimmäistä kysymystä (kansojen ja rotujen väliset 

suhteet, pakolaisiin ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset sekä seksuaalivähemmistöihin 

liittyvät kysymykset) pidetään ehkä hieman vähemmän tärkeinä käsitellä kuin kolmea 

seuraavaa kysymystä. Yhtenä syynä mainittiin, että näitä aiheita käsitellään jo muilla 

yleissivistävän koulutuksen oppitunneilla. Jotkut informantit antoivat kuitenkin myös 

päinvastaisen arvion. Esimerkiksi eräs informantti sanoi, että etnisyyttä ja rotua sekä 

pakolaisuutta ja maahanmuuttoa koskevat aiheet tulivat tärkeiksi, kun pakolaisperheet 



 

 

 

 

tulivat hänen alueelleen ja kirkko auttoi vastaanottamaan heidät. On selvää, että tällaisessa 

tilanteessa aihetta on käsiteltävä luokassa, vaikka aihetta ei alun perin olisikaan suunniteltu 

opetussuunnitelman osaksi. Tilanne on jokseenkin samanlainen seksuaalivähemmistöjä 

koskevan aiheen osalta. Kävi ilmi, että suurin osa vastaajista ei itse ota asiaa esille, mutta 

jos oppilaat kysyvät kirkon kantaa asiaan, siitä on keskusteltava.  

 

Taulukoiden neljättä aluetta, elämän alkua ja loppua, vastaajat tulkitsivat eri tavoin: jotkut 

ymmärsivät sen kloonaus- ja eutanasiakysymykseksi, kun taas toiset näkivät sen laajemmin 

uskonnollisena käsityksenä maailmasta yleensä ja pitivät sitä tärkeimpänä kysymyksenä, 

jota on välttämättä käsiteltävä uskonnonopetuksessa. Ensin mainitut suhtautuivat asiaan 

vastahakoisemmin tai katsoivat, että sen pitäisi pysyä pastoraalisena aiheena. Myös 

ihmisoikeuskysymystä pidettiin tärkeänä. Informantti 5 mainitsi osuvasti, että "ihmisoikeudet 

ovat ajaton asia". Jotkut papit mainitsivat, että he käsittelevät myös kolmea ensimmäistä 

näkökohtaa (kansojen ja rotujen väliset suhteet, pakolais- ja maahanmuuttokysymykset 

sekä seksuaalivähemmistöihin liittyvät kysymykset) ensisijaisesti ihmisoikeuksien 

yhteydessä. Myös sisäistä kristillistä ja uskontojen välistä vuoropuhelua pidettiin erittäin 

tärkeänä. Useimmiten informantit keskustelivat jo ehdotetuista aiheista. Jotkut informantit 

halusivat kuitenkin myös lisätä aiheita: Perhemallien teema, "hunajakennoperheet", 

politiikka ja reilu kauppa kristillisen etiikan yhteydessä. 

 

20 prosenttia bulgarialaisista informanteista piti kaikkia aiheita erittäin tärkeinä. 40 

prosenttia haastatelluista ei lisännyt muita aiheita, ja 60 prosentilla opettajista 

uskonnonopetukseen liittyi uusia ulottuvuuksia: 

●  "Seurakuntakeskusten kunnostaminen (esteettömyys) ja hallinnointi (julkisuuskuva), 

uskonnollisten kohteiden elävöittäminen ja säilyttäminen, toiminnan ja yhteisöjen 

järjestäminen". 

●  "Kansalliseen identiteettiin/itsetuntemukseen liittyvät etniset kysymykset" - 

stereotypioiden ja kulttuuristen yhteentörmäysten riskin pääkohta sekä 

uskonnonopetus (ilman geopolitiikkaa) ja vertailevan tiedon välttämättömyyden ala. 

● "Vammaisten oikeudet ja bioetiikka"  

● "Kirkon sosiaalihuolto maailmalla (mitä meillä ei ole)"   

● "Vertaileva/transversaalinen paikallishistoria ja kulttuuri" - uskonnollisen perinnön ja 

kulttuurimatkailun opetus.  



 

 

 

 

● "Homiletiikan opetus koskee kaikkia nykyelämän kysymyksiä sekä kateketiikkaa, mutta 

se on jotenkin yksilöllisempää. Opetuksen suuntaaminen viimeaikaisten 

yhteiskunnallisten ongelmien teologiseen tulkintaan (empaattisesti ja ymmärtävästi) on 

ainoa tapa tukea kirkon kaadereita, jotta he kykenisivät ja haluaisivat innostaa 

nykykulttuuria ja -yhteiskuntaa"  

 

Edelliseen kysymykseen verrattuna romanialaisten vastaajien vastaukset poikkesivat 

toisistaan enemmän. Myös mielipiteiden epävarmuus oli suurempaa, eli yli 3/4 vastasi 

"vaikea sanoa". Suurin osa vastaajista (92 %) totesi kuitenkin, että kristittyjen ja uskontojen 

välinen vuoropuhelu on heidän mielestään erittäin tärkeä aihe. Tämän jälkeen tulevat kaksi 

erittäin tärkeäksi koettua aihetta, elämän alkuun ja loppuun liittyvät aiheet sekä 

ihmisoikeudet (88 %). Mielipiteet polarisoituivat jossakin määrin, sillä yhteiskunnallisen 

elämän näkökohtia koskevista aiheista (ks. s. 23) 84 prosenttia ilmoitti, että ne eivät ole 

"lainkaan tärkeitä tai vähemmän tärkeitä". Tähän kysymykseen ei lisätty aiheita tai 

lisätietoja. 

 

Kaikki kreikkalaiset vastaajat (100 %) pitivät elämää ja kuolemaa koskevaa kysymystä 

tärkeänä tai erittäin tärkeänä oppitunnin kannalta. Toista sijaa tärkeinä tai erittäin tärkeinä 

jaettiin neljän aiheen kanssa (93 %). Ne kattoivat pakolaisiin ja maahanmuuttoon, 

sosiaalisiin kysymyksiin, ihmisoikeuksiin sekä kristittyjen ja uskontojen väliseen 

vuoropuheluun liittyvät kysymykset. Muista tärkeinä pidetyistä aiheista haastateltavat 

mainitsivat vuoropuhelun uskonnollisesti välinpitämättömien kanssa, uskonnon paikan ja 

roolin julkisessa tilassa, rakkauskysymyksen, uskonnon ja nykykulttuurin välisen 

vuoropuhelun sekä ympäristökysymykset. Kaksi vastaajaa piti tärkeänä myös uskonnollista 

fanatismia ja fundamentalismia. 

 

Suomalaiset vastaajat (93 %) pitivät yhdessä kreikkalaisten kanssa ihmisoikeuksia 

tärkeänä tai erittäin tärkeänä aiheena oppitunneillaan. Seuraavaksi tärkeimpiä aiheita olivat 

tärkeysjärjestyksessä pakolaisuus ja maahanmuutto, elämän alku/loppu, sosiaaliset kriisit, 

kristittyjen ja uskontojen välinen vuoropuhelu, ilmasto-oikeudet ja seksuaalivähemmistöt. 

Vähiten tärkeä aihe oli rotujen ja kansojen välinen suhde. Fyysisen harjoittelun lisäksi 

voitaisiin antaa lisätietoa, esim. kirjasen tai muun materiaalin muodossa. Myös tietopaketit, 

joissa on linkkejä ja verkkosivuja, voisivat olla yksi tarjoamisen muoto. 



 

 

 

 

 

Haastatellut italialaiset ilmaisivat haluavansa kehittää koulutusohjelmia, joissa keskitytään 

uskontojen välisen vuoropuhelun tai vuoropuhelun teologian teemaan. Muut esille tuodut 

teemat saivat alhaisemmat pisteet, mutta ei siksi, että niitä ei pidettäisi merkityksellisinä tai 

epäolennaisina. Kyselylomakkeen vapaissa vastauksissa haastateltujen teologian 

professoreiden vakaumus siitä, että evankeliumin sanomasta ei voi puhua teologisesti 

ilman, että sitä "ruumiillistetaan" nykyään aikamme kysymyksissä, on todellakin laaja ja 

vakavasti harkittu. 

 

13(32) Tietämyksesi edellisessä kysymyksessä mainittuja asioita koskien, 

mahdolliset lisäkoulutustarpeet ja koulutusmateriaalin tarve. 

 

Yleisesti ottaen virolaisten omaa tietämystä näistä aiheista pidettiin riittävänä, eikä 

lisäopetusmateriaalia pidetty kovin tarpeellisena. Pikemminkin katsottiin, että vieraan kielen 

oppija saa kaiken tarvitsemansa internetin kautta ja että ongelmana oli se, että materiaalia 

oli niin paljon, että oli vaikea käydä läpi kaikkea saatavilla olevaa. Kun otetaan huomioon 

virolaisten informanttien melko korkea koulutus- ja ammattitaso, tähän voidaan yhtyä. 

 

Bulgarialaiset uskonnonopettajat arvioivat omaa tietämystään edellä mainituista aiheista 

(60 prosenttia arvioi tietämyksensä riittäväksi, tuoreeksi ja riittäväksi, mutta kehittyväksi ja 

korkeatasoiseksi, 20 prosenttia riittämättömäksi - liian paikalliseksi tai yleiseksi, ja yksi 

opettaja: informantti nro 6, joka on 62-vuotias ja jolla on viiden vuoden kokemus, sanoo 

löytävänsä kirjallisuutta itse). Toiseksi, (mahdollisen) koulutustarpeensa määrittämiseksi ja 

tarvitsemansa materiaalien tietämyksensä parantamiseksi informantti 1 toteaa: Kyllä, 

aikuisten opettamisen menetelmiä ja lähestymistapoja (ehkä myös ikääntyneiden, ja 

andragogiikan ja gerontologian alaa). Vain osa kokeneemmista opettajista pitää 

koulutustaan riittämättömänä: "Taustani näissä aiheissa on yleistiedon tasolla, ja haluaisin 

aina oppia lisää näistä aiheista, saada käsikirjoja, joiden avulla voisin toteuttaa 

kontekstuaalista opetususkontoani ja parantaa viestintää opiskelijoiden kanssa näistä 

aiheista". " 

 

Romanialaisten uskonnonopettajien arvion mukaan heidän suurimmat tarpeensa 

tietämyksensä syventämiseksi liittyivät pakolaisiin ja maahanmuuttoon (28 %). Toiseksi 



 

 

 

 

suosituin aihe oli kansat ja rodut (24 %). Muut aiheet olivat vähemmän suosittuja: 

seksuaalivähemmistöt (16 %), sosiaaliset kriisit (12 %), ilmasto-oikeus (12 %) ja 

ihmisoikeudet (8 %). Euroopan pakolaistilanne keväällä 2021 selittää osaltaan näiden 

kahden pääteeman suosiota. Myös lisäkoulutustarpeista esitettiin huomautus: 

"Uskonnonopettajat ovat kiinnostuneita osallistumaan koulutustilaisuuksiin jäljempänä 

esitetyillä kiinnostuksen kohteilla riippumatta niiden järjestämismuodosta (kokemusten 

vaihto, koulutus, seminaari jne.), koska he ovat tietoisia niiden hyödyistä suhteessa 

oppilaisiin".  

 

Useimmat kreikkalaiset vastaajat olivat yleisesti ottaen samaa mieltä siitä, että koulutusta 

ja koulutusmateriaalia tarvitaan lisää. Aihealueiden ja tieteenalojen koulutustarpeet on 

esitetty edellisissä kysymyksissä. Materiaalien osalta todettiin, että materiaalien olisi oltava 

helposti saatavilla ja päivitetyssä digitaalisessa muodossa. Erityisesti tarvitaan 

kreikankielistä islamia koskevaa materiaalia. 

 

Suomalaiset olivat varsin tyytyväisiä. Etenkin peruskoulun ja lukion opettajien keskuudessa 

pidettiin nykyistä tietämystä luettelossa mainituista aiheista riittävänä. Toisaalta 

lisäkoulutusta toivottiin muilta tahoilta (yliopisto, kirkollinen järjestö) seuraavista aiheista: 

ihmisoikeudet pakolais- ja maahanmuuttokysymysten yhteydessä, uskonto- ja 

maahanmuutto- ja pakolaisvuoropuhelu, ihmisoikeudet ja luonnonsuojelu, lasten ja nuorten 

ajattelun ja kokemusten ymmärtäminen. 

 

Italiassa ne (lähes seitsemän kymmenestä haastatellusta), jotka ilmaisivat tarpeen yhdistää 

suuret teologiset kysymykset koulutustasolla sekulaarin maailman keskeisiin kysymyksiin 

(ihmisoikeudet, etnisten ryhmien väliset konfliktit, sukupuolikysymykset, uskonnollisen 

enemmistön ja vähemmistöjen suhde, eri uskontojen välinen vuoropuhelu jne. ) pyytävät 

myös pääsyä toistuville täydennyskoulutuskursseille; he eivät siis pyydä ainoastaan 

ammatillista täydennyskoulutusta opettamissaan oppiaineissa, vaan myös muissa 

yhteiskuntatieteissä (antropologiassa, sosiologiassa, valtiotieteessä jne.). 

 

 



 

 

 

 

14(33) Ovatko nykyiset oppikirjat ja opetusmateriaalit mielestänne riittäviä 

oppitunneilla? Mikä on niiden suurin haittapuoli? Mitä muuta tarvitaan ja miksi? 

 

Vain muutamat virolaiset informantit mainitsivat, että tällaiset oppimateriaalit olisivat 

tervetulleita joillakin mainituilla aloilla. He kuitenkin pitivät tarpeell isena korostaa, että 

tällaiset materiaalit olisi joko mukautettava perusteellisesti kontekstiin tai kehitettävä 

Virossa, jotta vältettäisiin tunne, että "jotain on taas kerran siirretty Brysselistä" (I2). 

 

Bulgarialaiset uskonnonopettajat eivät ole innokkaita vain huomauttamaan peruspuutteista 

tai jättämään kritiikkiä esittämättä laajalti saatavilla olevasta (tai oppilaitoksen tarjoamasta) 

opetusmateriaalista. On mainittu, että aikuisten kanssa työskentelyä varten ei ole olemassa 

opetusmateriaalia" (tarkoittaen viimeaikaisia). Käsikirjat eivät yleensä vastaa tasoa, ikää ja 

oppilaiden ryhmäkokoonpanoa ja kiinnostuksen kohteita, ja vielä vähemmän - kirkon 

opetusta, joten kokoan omat improvisoidut lukupaketit ja työvihkot. 

 

Hieman useampi kuin joka neljäs romanialainen informantti kertoo mielipiteensä käytössä 

olevista materiaaleista. Kolme opettajaa ei ollut kovin tyytyväinen nykyisiin opetusvälineisiin 

ja opetusmateriaaleihin (tarvitaan enemmän oppikirjoja ja enemmän digitaalisia 

materiaaleja). Neljä opettajaa näki, että he voivat työskennellä nykytilanteessa. 

 

Kreikkalaisten opetusmateriaalien riittävyyttä ja haitallisuutta koskevat huomautukset 

liittyivät Kreikan opetusministeriön tarjoamiin materiaaleihin, joita käytetään pakollisessa 

perusasteen ja toisen asteen opetuksessa. Yli puolet (11/15) sanoi, etteivät he olleet 

tyytyväisiä nykyisiin opetusmateriaaleihin ja pitivät niitä sopimattomina kurssin tavoitteiden 

saavuttamiseen. Haittapuolina mainittiin "avoimuuden puute", "aihekokonaisuuksien 

epätasapainoinen rakenne", "sisältö ei vastaa nykypäivän sosiaalista todellisuutta", 

"kirjakeskeinen ja vaikea sisältö lasten ikätasolle" ja "islamia koskeva sisältö on 

riittämätöntä". 

 

Suomalaisista koulutusalat ovat tyytyväisiä välineiden ja materiaalien riittävyyteen. 

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa informanttien vastauksissa oli yhteistä se, että 

ainoastaan vähemmistöuskontoihin kuuluvilla on puutteita riittävien oppimateriaalien 

suhteen. Muilta osin koulujen opettajat olivat tyytyväisiä välineiden ja materiaalien 



 

 

 

 

saatavuuteen. Yliopistotasolla tilannetta pidettiin hyvänä, vaikka oppimateriaalin digitaalista 

saatavuutta voitaisiin parantaa ja kielivalikoimaa lisätä. Myös kirkolliset organisaatiot olivat 

tyytyväisiä välineiden ja materiaalien tilanteeseen, joskin tietyin varauksin. Kuitenkin myös 

perinteisten materiaalien merkitystä korostettiin. 

 

Italia: Yleisesti ottaen suurin osa vastaajista ilmaisee tyytyväisyytensä heidän 

käytettävissään olevaan opetusmateriaaliin. 

 

15(34) Mitä innovatiivisia, nykyaikaisia ja oppimista edistäviä menetelmiä tunnet ja 

olet ottanut käyttöön? Miten niiden käyttö helpottaa oppimisprosessia? Kuvaile niitä 

lyhyesti ja anna asianmukaisia esimerkkejä. 

 

Yleisesti ottaen virolaiset informantit ymmärsivät innovatiiviset ratkaisut lähinnä erilaisiksi 

ryhmätöiksi ja aktiivisiksi oppimismenetelmiksi tai digitaalisiksi ratkaisuiksi. Moniin vastaajiin 

oli vaikuttanut jo vuoden kestänyt pandemiatilanne, jonka aikana oli toteutettu sosiaalisia 

etäisyystoimenpiteitä ja paljon asioita oli jouduttu tekemään verkossa. Tämä on johtanut 

ambivalentteihin asenteisiin digitaalisten ratkaisujen käyttöä kohtaan - toisaalta on 

ymmärretty, että vanhat ajat eivät ole palaamassa ja että tulevaisuudessa olemme 

todennäköisesti entistä riippuvaisempia internetistä, ja tällä alalla on kehityttävä nopeasti. 

Toisaalta katsottiin, että "digitaalisia asioita" on ehkä jopa liikaa ja että ainakin oppitunneilla 

pitäisi olla läheistä ja henkilökohtaista vuorovaikutusta kasvokkain. 

 

Bulgarialaisessa raportissa on yksityiskohtaisia vastauksia lastentarhan- ja 

peruskoulunopettajilta, mutta myös jotkut kirkon, lukion ja korkeakoulun opettajat ovat 

todella syventyneet yksityiskohtiin ja antaneet meille pidempiä tekstejä, jotka ovat varsin 

mielenkiintoisia analysoitavia: "Visuaalinen menetelmä - musiikin, puheen ja kuvan käyttö 

audio- ja audiovisuaalisin keinoin. Staattisen kuvan, äänen ja musiikin yhdistelmän käyttö 

Kristuksen ylösnousemusta käsittelevässä aiheessa" - kuvan taustalla musiikkikatkelma 

kappaleesta "Kuoleman lopullinen oikeus" (yhtye: "Nights Amore"), johon on lisätty 

maanjäristyksiä kuvaavia pelottavia ääniä. Lasten annetaan lähestyä aihetta täysivaltaisesti 

kuvan, musiikin ja äänien tunnevaikutuksen kautta." On melkoinen haaste opettaa papeille 

ja katekeetoille, miten evankelioida tätä maailmaa ja muuttaa sitä jumalallisella armolla, tai 

miten vain informoida ja kasvattaa innostuneita ja kirkkoystävällisiä ihmisiä pysyen samalla 



 

 

 

 

hurskaina ja todellisen tilanteen mukaisina, n iin kuin mikä tahansa luova prosessi 

kasvatuksena pitäisi toteuttaa. 

 

Romanian raportissa vain esitettiin erilaisia "nykyaikaisia lähestymistapoja", sillä vastauksia 

(9/25) ei analysoitu yhteenvedon laatimiseksi. Vastaajat esittivät kuitenkin näkökulman, 

jonka mukaan "erittäin tehokas menetelmä on opiskelijoiden suora kosketus kirkon 

elämään, heidän osallistumisensa kirkossa toteutettaviin hankkeisiin". 

Menetelmäluettelossa mainittiin sellaisia menetelmiä kuin pelit, e-uskonto ja muut alustat, 

kuutio-menetelmä ja KWL-menetelmä (Know- Want to Know- Learn). Olettaen, että 

Starbusting voidaan sisällyttää nykyaikaisiin lähestymistapoihin, sitä kannattaa kuvata 

muutamalla termillä. Se on luova menetelmä, joka lähtee liikkeelle käsitteen keskipisteestä 

ja leviää aiheeseen liittyvien kysymysten kautta. Tavallisia kysymyksiä ovat W5-kysymykset 

(What, Who, Where, Why, When). Siitä, miten menetelmät helpottavat oppimisprosessia, ei 

ollut paljon kommentteja. 

 

Viitaten edellisiin kysymyksiin (27,30) kreikkalaiset haastateltavat eivät maininneet, että 

uskonnonopetuksessa käytettäisiin paljon innovatiivisempia, nykyaikaisempia ja oppimista 

edistäviä menetelmiä. He mainitsivat kuitenkin sellaisia menetelmiä kuin "arvo- ja 

tietokasvatus (VaKE)", "roolileikit ja draamamenetelmät", "digitaaliset menetelmät" ja 

"opettaminen taiteen avulla". 

 

Suomalaiset totesivat, että opetusvälineiden ja -materiaalien riittävyyden ja menetelmien 

käytön osalta kouluympäristössä opettajat suhtautuivat nykyaikaisten oppimissovellusten 

käyttöön hieman varauksellisesti. Esimerkkeinä pilvipohjaisista sovelluksista mainittiin 

Classroom, Thinglink, Socrative, Kahoot ja Quizlet. Ne eivät välttämättä helpota oppimista, 

mutta ainakin ne lisäävät kiinnostusta opetusta kohtaan. Esimerkiksi videot antavat elävät 

kasvot eri uskontojen oppimiselle. Elokuvat tarjoavat mahdollisuuksia syvällisempään ja 

laajempaan sisällönanalyysiin. Etäopetus mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön. 

 

Yliopisto-opetuksessa mainittiin innovatiivisina ja nykyaikaisina menetelminä muun muassa 

yhteisopettajuus, käänteinen opetus ja videoiden käyttö. Jälkimmäistä pidettiin hyödyllisenä 

tapana saada syvällisempi käsitys aiheesta ja oppimisesta. 

 



 

 

 

 

Yllättäen kirkkoon liittyvä organisaatio oli kaikkein edistynein nykyaikaisissa menetelmissä. 

He ovat käyttäneet lisättyä todellisuutta (AR). Lisätyn todellisuuden kautta ikoninen henkilö 

saatiin puhumaan. Erilaisista uusimmista pilvipalvelusovelluksista verkossa mainittiin myös 

Zoom, Teams, Meet, Prezi, Genial, Moodle ja YouTube. 

  

Italia: Vaikka innovatiiviset opetuskäytännöt, joissa hyödynnetään uusien teknologioiden 

mahdollisuuksia, eivät ole yleisiä, haastateltavat arvostavat yleisesti näitä mahdollisuuksia, 

erityisesti sellaisia menetelmiä tai digitaalisia välineitä, jotka voivat edistää innovatiivisia 

ratkaisuja oppilaiden aktiivisen osallistumisen edistämiseksi. Kyselylomaketta laadittaessa 

haastateltavat olivat kärsineet pandemian vaikutuksista koulutusprosessiin. He oppivat 

opettamaan verkossa. Siksi asenteet digitaalisia menetelmiä kohtaan muuttuivat: toisaalta 

he kokivat riskinä sen, että he ovat riippuvaisia tietokoneen avustamasta viestinnästä, mikä 

vähentää henkilökohtaista vuorovaikutusta; toisaalta he yrittävät realistisesti sopeutua 

ennennäkemättömään tilanteeseen ja toivovat, että he voivat pian palata kasvokkain 

tapahtuvaan opetukseen. 

 

16(35) Käytätkö opetuksessasi innovatiivisia digitaalisia välineitä ja sovelluksia, joita 

suosittelisit myös kollegoillesi? Jos et, haluaisitko oppia lisää tällaisista 

sovelluksista ja välineistä? 

 

Virolaiset informantit ovat maininneet lapsille tarkoitetun virolaisen raamattusovelluksen, ja 

he ovat myös ylistäneet lastenlastensa käyttämää videopeliä, joka hänen mielestään antaa 

melko kattavan yleiskatsauksen Raamattuun.  

 

Kaikki bulgarialaiset vastaajat haluaisivat varmasti oppia enemmän kuin osaavat ja 

soveltavat, koska maailma kehittyy dynaamisesti. Kukaan ei sanonut, ettei käytä mitään tai 

että digitaalisilla välineillä ei ole mitään tekemistä uskonnon opetuksen kanssa (tai että 

opettajat eivät välittäisi teknologian avulla saatavilla olevasta tiedosta, koska oppilaiden 

velvollisuutena on käyttää sitä). 

 

Romanialaisista vastauksista ei löytynyt yleistä digitaalista ratkaisua opetuksessa, mutta 

kaikki vastaajat totesivat käyttävänsä digitaalisia ratkaisuja opetuksessa. Tätä 

lähestymistapaa vauhdittivat myös Covid-19-pandemian aiheuttamat koulutusrajoitukset. 



 

 

 

 

Vastauksissa (9/25) käsiteltiin erilaisia lähestymistapoja, jotka liittyivät opetuksen 

digitalisointiin. Opetusalustoista mainittiin muun muassa Google Classroom, Google Forms, 

Meet, Zoom, Padlet, LearningApps, Wordwall ja Kahoot. Kiinnostavaa on, että Romaniassa 

on kaksi erittäin monipuolista kansallista alustaa uskonnonopetusta varten Internetissä (E-

religie ja Red-religie). Lisäksi todettiin, että Romanian opetusministeriö on avannut 

ehdotussivun digitaalisia ratkaisuja varten Covid-19-pandemian vuoksi. Vastausten 

perusteella näyttää siltä, että ainakin vastaajat olivat sopeutuneet opetuksen digitalisointiin 

melko käytännönläheisesti.  

 

Näyttää siltä, että kreikkalaiset suosivat digitaalisia välineitä ja sovelluksia, sillä lähes kaikki 

(13/15) mainitsivat niiden käytön. Sovelluksista mainittiin seuraavat: sli.do, padlet, cmap-

työkalut, Google-arkistot, kartat, luokkablogit, powerpoint, videot, diaesitys. Kreikkalaiset 

ovat luoneet oman sähköisen alustan , Photodentron (kuvapuu), uskonnonopetusta varten 

perus- ja keskiasteen koulutuksessa. Yli puolet (8/15) vastaajista ilmaisi halukkuutensa 

oppia lisää opetuksen digitalisoinnista. 

 

Suomalaiset opettajat ovat suositelleet kollegoilleen sellaisten sovellusten käyttöä, joita on 

jo käytetty yllättävän myönteisesti ja joista heillä itsellään on kokemusta. Toisaalta kysyttiin, 

mitä tarkoitetaan innovatiivisilla digitaalisilla ratkaisuilla? Yliopistossa on suositeltu kollegalle 

Mentimeter-sovellusta ja Moodlen pelillisiä komponentteja. Kirkollisissa organisaatioissa 

kollegoille on suositeltu "mobiilisovelluksia" eli sovelluksia, joita voi käyttää 

matkapuhelimessa nimellä tai ilman. Jos työkalu tai sovellus ei ole tuttu, sitä ei suositella 

käytettäväksi. 

 

Italiassa hieman yli 50 prosenttia opettajista käyttää digitaalisia välineitä oppituntien ja 

ryhmätöiden järjestämiseen (luokkablogi, powerpoint, internetistä ladattavat videot, 

diaesitykset jne.), loput eivät käytä. 

 

17(36) Sovellatko palautteenantomenetelmiä opetusprosessissa oppilaidesi kanssa? 

Jos KYLLÄ, mitä niistä? 

 

Virolaiset informantit pitivät säännöllisen palautteen saamista 

uskonnonopettajaopiskelijoilta erittäin tärkeänä. Yleissivistävässä koulutuksessa palautetta 



 

 

 

 

saadaan joko aktiivisen oppimisen kautta seminaarien ja opiskelijoiden kanssa käytävien 

keskustelujen muodossa tai yksilöllisen vuorovaikutuksen kautta. Rippikoulut päättyvät 

yleensä joko haastatteluun, suulliseen tai kirjalliseen kokeeseen (kirjallinen koe on yleensä 

essee). Tänä aikana käytetään myös tilaisuus palautteen saamiseen. Useat papit korostivat, 

että palaute on aina ollut hyvin myönteistä. Kuten muissa tutkimuksissa tehdyt haastattelut 

osoittavat, positiiviset arviot omista kokemuksistaan rippikoulussa ovat varsin yleisiä 

luterilaisiin seurakuntiin liittyneiden keskuudessa. Tämä herättää kuitenkin kysymyksen 

siitä, uskaltavatko ihmiset antaa objektiivista ja rehellistä palautetta papistolle 

henkilökohtaisesti, jos siihen ei ole anonyymiä tapaa. Koska ryhmät ovat yleensä 

suhteellisen pieniä, tämä on epätodennäköistä. Suuremmissa kaupunkiseurakunnissa 

voitaisiin kuitenkin harkita mahdollisuutta kerätä palautetta nimettömänä, esimerkiksi 

kyselytutkimuksen avulla. Tällöin voitaisiin saada objektiivisempaa (ja tietysti kriittisempää) 

palautetta. Palautetta ei myöskään kannattaisi kerätä ennen rippikoulun läpikäymistä, mihin 

myös eräs haastateltava viittasi. 

 

Kun bulgarialaisia uskonnonopettajia pyydettiin kuvaamaan, saavatko he säännöllisesti 

palautetta oppilailta ja miten he sitä saavat, useimmat bulgarialaiset uskonnonopettajat 

osoittivat kommunikatiivista tietoisuutta. Samoin kuin edellisessä kysymyksessä, 

vanhemman sukupolven opettajat tunnustavat, että he tunnistavat oppilaiden osallistumisen 

tason palautteesta oppitunnin kertauksen tai tiedon syventämisen ja epävirallisen viestinnän 

ohessa tauoilla ja muodostavat suoran spontaanin reaktion lapsista, nuorista tai aikuisista. 

Nuoremmat opettajat vastaavat vain "sanallisesti" tai selittävät prosessia: "He kirjoittavat 

taululle, piirtävät hymiöitä, hymyilevät oppitunnin aikana otetuissa kuvissa, jotka näkyvät 

jälkikäteen tapahtumaraporteissa, ja he voivat vapaasti reagoida (myönteisesti tai 

kielteisesti) suoraan ja spontaanisti. Vanhaa - vähemmän nuorta sukupolvea oli vielä 

opetettu järjestelmällisempään toimintaan: "Annan kyselylomakkeita - alku-, jatko- ja 

loppukyselyitä (diagnostiikka)". 

 

Palautteen kerääminen romanialaisilta vastaajilta mainittiin lyhyesti. "Kaikki opettajat 

keräävät määräajoin oppilaiden mielipiteitä uskonnon tunnilla käyttäen seuraavia 

menetelmiä/välineitä: kysymys nimettömänä, vapaat keskustelut, perustelut." 

 



 

 

 

 

Kreikkalaisista vastaajista kaksitoista viidestätoista (12/15) ilmoitti, että he käyttävät 

palautemenetelmiä opetusprosessin aikana opiskelijoidensa kanssa. Ilmoitetut menetelmät 

ovat seuraavat: opiskelijoiden tekemä kirjallinen arviointi kurssista testien ja 

kyselylomakkeiden perusteella, jossa "ryhmätyöraportti, jossa korostetaan myönteisiä 

kohtia ja yksilöidään parannusta kaipaavia asioita". Kolme viidestätoista vastasi, että he 

eivät kerää palautetta lainkaan. 

 

Suomessa palautteen kerääminen riippuu organisaatiotyypistä. Peruskouluissa ja lukioissa 

se on osa koulun opetussuunnitelmaa. Palautetta on kerätty (lukiossa) Google-lomakkeella, 

jossa on avoimia ja suljettuja kysymyksiä. Palautetta kerätään kokeissa ja oppitunneilla, 

erityisesti pienryhmissä, suoraa palautetta saadaan havainnoimalla opiskelijoita oppituntien 

aikana. 

 

Yliopistossa palaute kerätään automaattisesti sähköiselle alustalle kurssin lopussa. 

Palautteen kerääminen edellyttää kuitenkin, että kurssille on ilmoittautunut tietty määrä 

opiskelijoita. Muissa tapauksissa kurssin järjestäjä kerää palautteen itsenäisesti. Palaute 

sisältää sekä opiskelijan oman oppimisen arvioinnin että palautteen kurssin toteutuksesta. 

Opiskelijoiden palautteeseen vastataan. Pienryhmissä voidaan antaa myös suullista 

palautetta. 

 

Kirkkojärjestöt keräävät palautetta kirjallisella palautteella joko sähköpostitse tai 

paperilomakkeella. Suullista palautetta kerätään pienryhmissä. Ryhmäpalautetta on käytetty 

myös palautetilaisuuksien muodossa. Verkko-oppimisjaksoilla palautetta kerätään 

verkkolomakkeen tai chatin kautta. 

 

Italiassa kaikki teologisten tiedekuntien opettajat käyttävät palautteen antamiseen 

perinteisiä menetelmiä: suullisia tenttejä ja kirjallisia kokeita; jotkut täydentävät näitä 

menetelmiä pienryhmissä tehtävillä tutkimusraporteilla. 

 

18(37) Antakaa lisäselvennyksiä tai huomautuksia tämän kyselyn kysymyksiin. 

 

Virolaiset vastaajat eivät esittäneet mitään lisäselvennyksiä tai huomautuksia tämän 

kyselyn kysymyksiin.  



 

 

 

 

Bulgarialaisista informanteista 60 prosentilla oli joitakin kommentteja. Pääasiassa he 

keskustelivat jo mainituista asioista tai lisäsivät mielipiteisiinsä lisää perusteluja: alan opetus 

ja koulutus on niin tarpeellista.  Yksi informantti halusi syventyä aiheeseen ja kertoa, miten 

työskentelen ja millaisia tuloksia saavutamme opiskelijoideni kanssa. 

 

Italialaiset vastaajat eivät esittäneet lisähuomautuksia.  

 

Romanialaiset vastaajat eivät esittäneet mitään lisäselvennyksiä tai huomautuksia tämän 

kyselyn kysymyksistä. Itse asiassa heidän vastauksensa päättyivät kysymykseen 

palautteen keräämisestä.  

 

Yksitoista viidestätoista kreikkalaisesta vastaajasta (11/15) ei katso tarpeelliseksi ilmoittaa 

mitään muuta kyselylomakkeeseen liittyvää. Yksi katsoo, että "kurssin sisällöstä pitäisi 

esittää kysymyksiä. Esim. uskontokunta-, kulttuuri- tai uskonnollinen". Yksi toivoisi, että 

kurssilla olisi "tarkempia viittauksia toiseuden käsitteeseen ja uskonnonopetuksen 

suuntautumiseen". Yksi selventää, että hän kouluttaa teologeja, jotka opettavat uskontoa 

toisen asteen koulutuksessa. Yksi ilmaisi epäilyksensä kyselylomakkeen tehokkuudesta. 

 

Suomalaisilla informanteilla oli melko paljon kommentteja. Vastaajat ihmettelivät, miten 

heidät oli valittu tutkimuksen haastateltaviksi, mutta haastattelun jälkeen he totesivat, että 

itse asiassa he olivat olleet oikea kohderyhmä. Kouluopetuksen osalta kysyttiin sen mallista. 

Onko uskonnonopetus "uskonnollisten yhteisöjen määräämää, niiden jatke koulussa, eli 

onko se yleissivistystä vai identiteetin rakentamista?", kuten eräs informantti pohti. 

 

Toisaalta korostettiin myös uskonnonopetuksen merkitystä ja sen luonnetta muiden 

oppiaineiden kanssa tasavertaisena oppiaineena kokonaisvaltaisen elämäntavan sekä 

muiden ihmisten ymmärtämisen ja hyväksymisen kannalta. Keskusteltiin myös 

uskonnonopetuksen erilaisista haasteista erityisesti vähemmistöuskontojen osalta. Ne 

liittyvät oppilasväestön heterogeenisuuteen kielen, kulttuurin ja erilaisten taitotasojen osalta. 

Katolisen vähemmistöuskonnon näkökulmasta mainittiin myös verotusoikeuden 

puuttuminen, ylioppilastutkinnon puuttuminen, oman opetuksen järjestämiseen liittyvät 

ongelmat ja opetusmateriaalin puute sekä uskonnonopettajien koulutuksen puute. 

Etäopetuksen kehittämistä vähemmistöuskontojen näkökulmasta pidettiin "troijalaisena 

hevosena", koska se voisi johtaa perinteisen luokkahuoneopetuksen katoamiseen. 



 

 

 

 

PÄÄTELMÄT 

  

HAASTATELTAVAN PROFIILI JA HÄNEN KOULUTUSYMPÄRISTÖNSÄ. 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 162 vastaajaa kuudesta eri maasta. Otoskoko vaihteli 

9:stä (Viro) 90:een (Italia). Homogeenisimmat vastaajaryhmät olivat Virossa, Bulgariassa, 

Romaniassa ja Kreikassa. Italialaisissa vastaajaryhmiä oli selvästi kaksi (opettajat ja papit) 

ja suomalaisissa kolme (peruskoulunopettajat, yliopisto-opettajat ja kirkollisissa 

organisaatioissa työskentelevät). Suurin osa haastatelluista työskenteli uskonnonopetuksen 

parissa eri koulutusasteilla ja seurakunnissa. Romanialaisista haastatelluista kaikki 

työskentelivät opettajan tehtävissä ainoastaan oppivelvollisuuskouluissa. Virolaiset 

haastateltavat olivat kaikki papiston jäseniä. Muissa ryhmissä oli sekä maallikoita että 

papiston jäseniä. Kaikkiaan viidessä maassa haastateltiin lähes yhtä paljon naisia (32) ja 

miehiä (31). Italian tapauksessa 18 haastatellusta teologian professorista vain kaksi oli 

naisia. Kreikassa, Bulgariassa ja Romaniassa haastateltavat kuuluivat pääasiassa 

ortodoksiseen kirkkoon, Virossa luterilaiseen kirkkoon ja Italiassa katoliseen kirkkoon. 

Suomalaisten vastaajien keskuudessa uskonnollinen tausta oli kaikkein hajanaisin.  

 

Suurimmalla osalla vastaajista oli korkeakoulututkinto (kandidaatin, maisterin tai tohtorin 

tutkinto). Romaniassa, Bulgariassa, Kreikassa ja Italiassa vastaajat työskentelivät 

pääasiassa suurissa, yksietnisissä ja yksiuskontoisissa kaupungeissa, joissa oli alle 25-

vuotiaiden oppilaiden kouluryhmiä. Virossa ja Suomessa edellä mainituissa oli vaihtelua. 

Oppilaiden asenteet uskontoa kohtaan olivat yleensä myönteisiä riippumatta siitä, oliko 

uskonnonopetus pakollinen oppiaine koulussa. Heidän uskonnollinen tietämyksensä oli 

enimmäkseen hyvä. Romanialaiset vastaajat pitivät sitä erittäin hyvänä ja kreikkalaiset 

vastaajat kaikkein puutteellisimpana. 

 

Kyselyn ensimmäisen osan 19 kysymystä olivat niin sanottuja taustakysymyksiä. Vastaajien 

vähäisen määrän vuoksi taustatietoja ei voida pitää selittävänä muuttujana sille, millaiset 

vastaajaryhmät tarvitsevat tietynlaista lisäkoulutusta. Taustatietoja voidaan pitää ainoastaan 

kuvailevina tietoina tutkimuksen perusjoukosta. 

 

 



 

 

 

 

KOULUTUSTARPEET, OPETUSMENETELMÄT JA PARHAAT KÄYTÄNNÖT  

 

Myös kyselyn toinen osa oli luonteeltaan lähinnä taustakysymyksiä (kysymykset 20-27). 

Niillä saatiin tietoa opetuksen tavoitteista, sisällöstä ja opetusmenetelmistä ja siitä, miten 

opetus liittyi koulun opetussuunnitelmaan tai muuhun yhteyteen, miten opettaja pystyi 

vaikuttamaan opetussisältöön, mikä oli opetuksen uskonnollinen suuntaus, oliko opetus 

pakollista vai vapaaehtoista ja miten opetusta koskevaa tietoa jaettiin. 

 

Opetuksen luonne riippui siitä, missä yhteydessä se tapahtui. Kirkollinen konteksti painottui 

kirkolliseen suuntautumiseen sisällön ja tavoitteiden osalta, kuten rippikoulu-opetus (Viro) 

tai ortodoksinen maallikkoakatemia (Suomi). Kouluissa (Romania, Kreikka, Suomi) opetus 

on osa pakollista opetussuunnitelmaa. Bulgariassa uskonnonopetuksen luonne ja rooli 

koulussa on monimutkainen. Yliopistoissa teologian opetus tähtää ammatillisu uteen. 

Kirkollisia toimijoita lukuun ottamatta osallistuminen on pakollista kouluissa ja yliopistoissa. 

 

Koulujen opetussuunnitelmilla (sisältö ja tavoitteet) ei ole juurikaan vaikutusta opettajiin, 

mutta niitä voidaan jossain määrin soveltaa paikallisesti. Virossa koulut voivat laatia 

opetussuunnitelmia. Opetusmenetelmät ovat opettajien päätettävissä. Kouluopetuksen 

tavoitteet vaihtelevat itse uskonnon oppimisesta yhteiskuntaelämässä tarvittaviin yleisiin 

tietoihin ja taitoihin uskontojen monimuotoisuudesta. Kirkollisissa järjestöissä opettajilla on 

menetelmien ohella enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa sisältöön ja tavoitteisiin. Näissä 

yhteyksissä tavoitteena on "johdattaa kirkolliseen elämään", johon liittyy myös vahva tieto-

ulottuvuus (Viro, Suomen ortodoksinen maallikkoakatemia). 

 

Vastaajien kuvaukset käytetyistä opetusmenetelmistä ja sovelluksista olivat myönteisiä. 

Toisaalta oli perinteisiä, opettajakeskeisiä opetuksen malleja, toisaalta hyvin kehittyneitä, 

opiskelijoita aktivoivia käytäntöjä, kuten käänteisopetusta. Suomessa yliopisto-opetus näytti 

olevan opetusmenetelmien suhteen pisimmällä. Kouluopetuksen osalta romanialaiset ja 

kreikkalaiset vastaajat luettelivat runsaasti sekä itse menetelmiä että niiden yhteydessä 

käytettäviä erilaisia verkkopohjaisia sovelluksia. Kirkollisessa kontekstissa menetelmät 

vaihtelivat organisaatiosta riippuen (Viro, Suomi). 

 



 

 

 

 

Kysymyksissä 28-36 haastateltavilta kysyttiin, millaiseen koulutukseen he olivat 

osallistuneet ja mitä koulutustarpeita heillä oli mielestään. Kysymykset 30 ja 31 olivat 

suljettuja, muissa kysymyksissä vastaajat saivat kirjoittaa mielipiteensä. 

 

Kuten odotettua, täydennyskoulutukseen osallistuminen vaihteli suuresti vastaajien välillä. 

Virolaiset vastaajat korostivat kursseja, joihin sisältyi ryhmätöitä, osallistavia menetelmiä ja 

opintokäyntejä. Bulgarialaisille pätevöitymiskoulutus ja kurssit, jotka käsittelivät oppiaineen 

sisältöosaamista ja opettamista eri näkökulmista kehittäviä kursseja, osoittautuivat tärkeiksi. 

Myös romanialaiset vastaajat mainitsivat opetusmenetelmäkursseja. Lähes joka toinen 

kreikkalainen vastaaja ei ollut osallistunut täydennyskoulutukseen, mutta 

"opetusmenetelmät" mainittiin niiden joukossa, jotka olivat osallistuneet. Suomalaisille 

vastaajille oli yhteistä, että he olivat osallistuneet kursseille, jotka eivät liittyneet suoraan 

uskonnonopetukseen. 

 

Kuten edellä olevasta kaaviosta (s. 22) käy ilmi, täydennyskoulutuksen sisällön painotus 

vaihteli maittain. Bulgariassa ja Romaniassa sisällön painotus oli samankaltaisinta, ja niissä 

painottuivat teologia, pedagogiikka, opetusmenetelmät, psykologia ja ryhmätyömenetelmät. 

Viimeksi mainittua korostivat myös kreikkalaiset vastaajat virolaisten kanssa. Suomalaisten 

vastaus oli hieman yllättävä, sillä suurin tarve oli "muulle" kuin kysymyksessä mainitulle 

sisällölle. Toiseksi eniten tukea tarvittiin kuitenkin opetusmenetelmiin, mikä oli myös yllätys, 

vaikka maisteritason opettajia koulutetaankin. 

 

Myös opetussuunnitelmaan sisältyvistä kahdeksasta oppimissisällöstä oltiin eri mieltä (ks. 

kaavio s. 23). Kreikkalaiset ja bulgarialaiset korostivat samalla tavalla sekä elämän alkuun 

ja loppuun liittyviä aiheita että sosiaalisia kriisejä käsitteleviä aiheita. Suomalaiset korostivat 

ihmisoikeuksia samalla tavalla kuin kreikkalaiset. Virolaisten keskuudessa sosiaaliset 

teemat koettiin vähemmän tärkeiksi kuin muissa maissa. Romanialaiset olivat epävarmimpia 

näiden aiheiden tärkeydestä, ja ¾ heistä ei ilmoittanut mielipidettään valitsemalla "vaikea 

sanoa". 

 

Opetusmateriaalin osalta virolaiset olivat melko tyytyväisiä, ja vain muutama toivomus 

mainittiin. Sen sijaan korostettiin, että materiaalin tulisi olla paikallista eikä "muualta 

hankittua". Bulgarialaisten keskuudessa todettiin, että aikuiskoulutuksen 



 

 

 

 

opetusmateriaaleista oli puutetta. Romanialaisista neljännes ilmaisi eriäviä näkemyksiä 

materiaaleista. Kreikkalaiset huomauttivat, että heidän maansa opetusministeriön 

julkaisemat uskonnonopetuksen opetusmateriaalit ovat hieman vanhentuneita, lapsen 

kehitystasoon nähden vaativia ja islamin opetuksen kannalta puutteellisia. Suomalaiset 

olivat tyytyväisiä koulujen ja kirkollisten järjestöjen käyttämiin opetusvälineisiin ja -

materiaaleihin, mutta yliopistotasolla olisi parantamisen varaa. 

 

Opetuksessa käytettyjä menetelmiä ja sovelluksia oli jo tutkittu, ja niistä kysyttäessä ei 

löydetty innovatiivisia ratkaisuja. Ryhmätyöt ja aktiiviset opetusmenetelmät (Viro) koettiin 

innovatiivisiksi. Bulgarialaisilla korostettiin audiovisuaalisuutta. Romanialaisista reilusti alle 

puolet oli vastannut, ja yksi vastauksista oli "erittäin tehokas menetelmä on opiskelijoiden 

suora kosketus kirkon elämään, heidän osallistumisensa kirkossa toteutettaviin hankkeisiin". 

Myös erilaiset pelit ja kaksi erillistä ministeriön tuottamaa uskonnonopetuksen verkko-

oppimisalustaa mainittiin. Kreikkalaiset mainitsivat "digitaaliset" menetelmät ja opetuksen 

taiteen avulla. Suomalaisten keskuudessa suhtauduttiin varauksellisesti digitalisaatioon 

opetuksessa, vaikka Suomi on muuten edelläkävijä digitaalisessa oppimisessa ja 

opetuksessa. Opettajat listasivat useita opetusta tukevia sovelluksia. Opetusmenetelmien 

osalta innovaatiotoiminnassa pisimmällä olivat kyselyyn vastanneet kirkolliset organisaatiot. 

Kaikissa maissa kokeiltuja digitaalisia sovelluksia suositeltiin myös kollegoille. 

 

Kouluopetuksessa (Bulgariassa, Romaniassa, Kreikassa ja Suomessa) palau tteen 

kerääminen on sekä opetussuunnitelmaan perustuvaa että vapaaehtoista. Sitä kerätään 

kyselylomakkeilla, keskusteluilla, kirjoituksilla, oppituntien aikana tehdyillä havainnoilla ja 

summatiivisilla testeillä. Yliopistossa (Suomi) palaute kerätään automaattisesti kurssin 

lopussa yliopiston toimesta. Kirkollisissa järjestöissä (Suomi) käytetään sekä kirjallista että 

suullista palautetta. 

 

OPETTAJIEN KOULUTUSTARPEET TUTKIMUKSEN TULOKSENA. 

 

Haastateltujen vastauksista voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset Viron 

uskonnonopetusta koskevista tärkeimmistä tarpeista: 

Viron raportin tulosten mukaan virolaisilla uskonnonopettajilla ei ole suurta tarvetta yhteisille 

materiaaleille. Ainakaan vähemmistöjen, ilmaston, maahanmuuton jne. kaltaisten aiheiden 



 

 

 

 

osalta. Virolaiset opettajat ovat kehittäneet kaikki omat materiaalinsa ajan myötä, varsinkin 

kun jokaisella virolaisella koululla on vapaus suunnitella omat opetussuunnitelmansa. Ne, 

jotka olivat sitä mieltä, että tiettyjä eurooppalaisia materiaaleja voisi olla, pitivät yhtenä 

tärkeänä periaatteena niin sanottua "virolaistamista" eli paikallisen kulttuurisen kontekstin 

huomioon ottamista.  

 

Haastateltujen vastausten perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset 

Bulgarian uskonnonopetusta koskevista tärkeimmistä tarpeista: 

1. Sosiaalisen osaamisen lisääminen osallistumalla ennakoivasti kansalais- ja 

uskonnolliseen yhteiskuntaan ja tiedotusvälineisiin glokaalisessa näkökulmassa.  

2. Paikallisen ja maailmanlaajuisen kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärtäminen ja 

kunnioittaminen ihmisoikeuksien ja vapauksien näkökulmasta. 

3. Digitaalisten taitojen, tasapainoisten ja yksityiskohtaisten tieto-, viestintä- ja teknologisten 

taitojen kehittäminen ilman riippuvuutta tai kieltäytymistä lähestyä virtuaalitilaa ja 

kommunikoida verkossa uskonnollisiin, kulttuurisiin ja koulutuksellisiin tarkoituksiin. 

4. Euroopan unionin tarjoamat rahoituslähteet ja mahdollisuudet uusien taitojen ja 

osaamisen kehittämiseen, vapaaehtoistyöhön, liikkuvuuteen osallistumiseen, digitaaliseen 

koulutukseen, kokemusten ja käytäntöjen vaihtoon. 

5. Tarkka kulttuuri ja käytännön taidot lasten ja uskonnollisten oikeuksien alalla.   

6. Ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa koskevia kirkon käsitteitä koskevat operatiiviset taidot. 

7. Paikallisen ja siirtolaisbulgarialaisen kulttuuriperinteen, arvojen, hyveiden, etnisen 

sosiaalipsykologian tuntemus ja suhtautuminen niihin, tasapainoinen kansallismielisyyden 

ja isänmaallisuuden ylläpitäminen sekä kirkon ja muiden perinteisten ja uusien 

uskonnollisten käytäntöjen kunnioittaminen maassa niiden yksityiskohdista lähtien etikettinä 

ja mahdollisena eetoksena. 

8. Kansainvälisten perinteiden ja viimeaikaisen uskonnollisen elämän tuntemus ja 

suhtautuminen niihin mahdollisimman läheisesti sekä suvaitsevaisen asen teen ja 

kulttuuritietoisuuden kehittäminen erilaisia maailmankatsomuksia, elämäntapoja, ilmaisuja 

ja käytäntöjä kohtaan. 



 

 

 

 

9. Kulttuurien, uskontokuntien ja uskontojen välisten viestintätaitojen kehittäminen. 

10. Lisätään tietoisuutta siitä, että mahdollisimman moniin sosiaalisiin ryhmiin, 

alakulttuureihin, elämäntapoihin, asenteisiin, olosuhteisiin jne. kuuluvilla ihmisillä on 

yhtäläiset mahdollisuudet osallistua uskonnolliseen kulttuuriin.   

Haastateltujen vastauksista voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset 

uskonnonopetusta Italiassa koskevista tärkeimmistä tarpeista: 

Italialaisen raportin tulosten mukaan sekä italialaiset uskonnonopettajat (ryhmä A) että 

uskonnonopettajat ovat hyvin halukkaita ottamaan uskonnollisen monimuotoisuuden aiheen 

käyttöön kursseillaan. Yleinen käsitys on, että tällaisten aiheiden käsittely on välttämätöntä. 

Ryhmän A uskonnonopettajille (potentiaaliset opettajien kouluttajat) tämä tarkoittaa sitä, että 

he panostavat älyllisiä ja hengellisiä voimavarojaan antaakseen teologis-käytännöllisen 

sisällön ekumeeniselle ja uskontojen väliselle vuoropuhelulle. Ryhmän B 

uskonnonopettajille tämä tarve ilmenee sen sijaan erilaisina opetusaloitteina, joilla pyritään 

sekä opettamaan uskonnon perusteita ja sen vaikutusta kansakunnan kulttuuriin että  

antamaan oppilaille perussäännöt, joiden avulla he voivat tuntea yhteiskunnassa ja 

koululuokan sosiaalisessa maailmassa edustettuina olevien lukuisien uskontojen väliset 

erot ja yhtäläisyydet. Uskonnonopettajien ja pappien yksityiskohtaisemmat koulutustarpeet 

koskivat seuraavia aiheita:  

 

- Muiden kuin uskonnollisten alojen, kuten taiteen, elokuvan, kirjallisuuden ja 

teatterin, koulutus. 

- Koulutusta siitä, miten kuvia, videoita, elokuvia ja sosiaalista mediaa voidaan 

käyttää nuorten tavoittamiseksi paremmin. 

(Käytännössä: tarve oppia uusia "kieliä" ja oppiaineita, jotta uusille sukupolville 

sopiva uskonnollinen kertomus voidaan esittää.) 

- Koulutus, jossa päivitetään hankittua tietoa pedagogisista ja psykologisista 

opinnoista, jotta nuoria voidaan käsitellä paremmin. 

(Käytännössä: tarve päivittää pedagogiikan ja psykologian perustaa, jotta voidaan 

paremmin ymmärtää yhteiskuntamme kohtaamaa aikakausimuutosta - eikä vain 

muutosten aikakautta -.) 

- Sosiaalisen osallisuuden menetelmiä koskeva koulutus. 

- Erityistä uskonnollista koulutusta pyydetään: 



 

 

 

 

- Edistämään uskonnollisen lukutaidottomuuden voittamista. 

- Auttamaan ymmärtämään uskonnollisen ja kulttuurisen moniarvoisuuden 

ennennäkemätöntä luonnetta yhteiskunnassamme. 

- Osaamista lähestyä historiallisten uskonnollisten muotojen kriisiä ja uusien 

hengellisyyksien etsimistä. 

 

Haastateltujen vastauksista voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset Romanian 

uskonnonopetusta koskevista tärkeimmistä tarpeista: 

Haastattelujen perusteella on tarpeen monipuolistaa uskonnonopetuksen toimintaa, mutta 

myös hyödyntää paremmin epävirallista toimintaa: kulttuurista ja uskonnollista toimintaa, 

"lasten toteuttamia hankkeita hypoteettisten konfliktien ratkaisemiseksi", vierailuja, 

vapaaehtoistoimintaa, hyväntekeväisyystoimintaa, tapaamisia kulttuuri- ja uskonnollisen 

elämän vaikuttajien kanssa, keskusteluja jne. Opettajat korostavat perheen tärkeää roolia 

lasten kasvatuksessa sekä opettajien ja vanhempien välisen yhteistyön merkitystä. 

Uskonnonopettajien ja pappien yksityiskohtaisemmat koulutustarpeet, joista suurin osa 

liittyy pedagogisiin kysymyksiin, lueteltiin seuraavasti:  

 

- Esinuorten ja nuorten psykologiaa koskevat käsitykset. 

- Opiskelijoiden arviointi ja henkilökohtaisten kehitystarpeiden tunnistaminen. 

- Uskonnon ja psykologian monitieteisen lähestymistavan menetelmät. 

- Ihmisoikeudet teologisesta näkökulmasta. 

- Globaalien kriisien (konfliktit, pandemiat, luonnonkatastrofit jne.) käsitteleminen 

teologisesta näkökulmasta. 

- Nykyaikaiset opetustekniikat  

▪ Aktiiviset osallistumismenetelmät 

▪ Luovan kasvatuksen menetelmät (epäviralliset) 

▪ Digitaalinen osaaminen 

▪ Esitysten laatiminen (video / grafiikka / animaatio)  

 

Haastateltujen vastausten perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset 

uskonnonopetusta koskevista tärkeimmistä tarpeista Kreikassa: 

Kreikkalaisten informanttien vastausten perusteella he listasivat seuraavat sisällöt, joita 

tarvitaan oppiaineen tehokkaampaan opettamiseen: filosofia, psykologia, sosiologia, 



 

 

 

 

islamilainen teologia. Lisäksi mainittiin uskonnollinen monimuotoisuus, uskonto ja 

uskontojen välinen vuoropuhelu. Lisäksi aineopillisten sisältöjen osalta tuotiin esiin joitakin 

opetusmenetelmiä. Niitä olivat muun muassa "käänteinen luokka", "teatteri", perehtyneisyys 

uusiin teknologioihin, kuten "kuvavälineet, videotuotanto" ja "asynkroninen etäopetus". 

Materiaalien osalta todettiin, että materiaalien tulisi olla helposti saatavilla ja päivitetyssä 

digitaalisessa muodossa. Erityisesti tarvitaan kreikankielistä islamia koskevaa materiaalia. 

 

Suurin osa kreikkalaisista vastaajista (86 %) pitää ryhmätyömenetelmiä koskevaa 

koulutusta erittäin tai erittäin tärkeänä. Hieman yllättäen toiseksi eniten teologeja kiinnosti 

se, että täydennyskoulutuksen aiheena oli teologia.  Saman prosenttiosuuden (80 %) 

kanssa toiseksi suosituin aihe teologian kanssa oli opetusmenetelmäkoulutus. Myös 

kreikkalaisista 67 % ilmoitti olevansa epävarma koulutustarpeistaan ja valitsi vaihtoehdon 

"vaikea sanoa".  Merkittäviksi kiinnostuksen kohteiksi lueteltiin muun muassa taidehistoria, 

valtio-oppi, tieto- ja viestintätekniikka, kasvatusdraama, tieteidenvälisyys, kulttuurihistoria ja 

kansanperinne sekä taide kasvatuksessa. Kreikan raportissa todettiin, että "koulutustarve 

näillä osaamisaloilla syntyy asiaankuuluvien opetusmenetelmien soveltamisesta, jotka on 

arvioitu myönteisesti ja jotka on jo mainittu vastauksissa kysymyksiin 27 ja 28". 

 

Haastateltujen vastauksista voidaan päätellä seuraavat tärkeimmät 

uskonnonopetusta Suomessa koskevat tarpeet: 

Lisäkoulutuksen tarve riippui jossain määrin vastaajan taustaorganisaatiosta. Peruskoulun  

ja lukion opettajien keskuudessa nousi esiin kaksi teemaa. Koulutusta toivottiin sähköisten 

oppimisympäristöjen käytöstä ja niiden aiheuttamista pedagogisista haasteista. 

Yliopistotasolla olisi toivottavaa lisätä koulutusta pedagogiikasta ja digitalisaation 

laajemmasta ja monipuolisemmasta käytöstä pedagogiikassa. Myös opetettavan sisällön 

laajempaa tuntemusta pidetään tärkeänä. Kirkon organisaatioissa mainittiin myös koulutus 

verkkoympäristön pedagogisen ja teknisen käytön kehittämiseksi. 

 

Suomalaisten keskuudessa ei ollut selvää koulu tussisältöä kyselyssä kysytyistä aiheista. 

Suurin osa haastatelluista totesi, että suurin koulutustarve (90 %) heillä on " jotakin muuta" 

koskevat sisällöt. Näitä olivat eläinten oikeudet, internet ja media, demokraattinen 

yhteiskunta, katolisen kirkon ja yhteiskunnan suhde, ympäristönsuojelu, yhdyskuntapalvelu, 

uskonnolliset kiistat (teurastus, ympärileikkaus), uskonnollisuuden yksilölliset ja yhteisölliset 



 

 

 

 

näkökohdat, dialogi, uskontotietoisuus, rakenteellinen syrjintä, sukupuolen ja 

seksuaalisuuden monimuotoisuus. Lisäksi kahden opettajan vastauksissa korostettiin 

medialukutaidon koulutusta. Toiseksi tärkein asia (86 %) oli opetusmenetelmät ja 

kolmanneksi tärkein (79 %) pedagogiikka. 

 

LOPPUHUOMAUTUKSET TARPEISTA JA AIHEISTA 

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kuuden maan koulutustarpeet voidaan jakaa kahteen 

pääryhmään. Ne keskittyvät selvästi opetuksen pedagogiseen ja didaktiseen kehittämiseen 

(ks. kaavio 3). Sisällöllisiä kysymyksiä pidetään selvästi vähemmän tärkeinä.   

 

KUVIO 3. Yhteenveto koulutustarpeista. 

 

 

 

Tuloksista voidaan kuitenkin tehdä joitakin yksityiskohtaisempia päätelmiä. Etelä-

Euroopassa painotetaan enemmän teologisia teemoja (Kreikka, Romania, Bulgaria ja Italia). 

Suurin tarve pedagogiikan ja ryhmätyömenetelmien kehittämiseen on Bulgariassa (100 %). 

Opetusmenetelmien tarve on lähes yhtä suuri kaikissa maissa. Suomessa psykologian tarve 

on vähäisempi (50 %). Italialaiset ja suomalaiset eivät tarvitse yhtä paljon 

tiimityömenetelmien täydennyskoulutusta kuin muut maat. Suurin tarve yhteiskuntaa ja 

sosiaalisia prosesseja kokonaisuutena koskevalle tiedolle on Romaniassa. Vaikuttaa siltä, 

että suomalaisille luetellut koulutusaiheet eivät vastanneet heidän tarpeitaan, sillä heidän 

suurin tarpeensa oli "jotain muuta". 
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Opetuksen sisällön osalta (ks. kaavio 4) tulosten perusteella voidaan todeta, että 

moniuskontoinen lähestymistapa opetuksessa on katettu hyvin. Kyseisessä 

uskonnonopetuksen suuntauksessa otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopan 

muuttuva ja muuttunut ympäristö, joka koskee eri uskontoja, sekä kristillisiä että ei-kristillisiä.  

Tätä mieltä on 4/5 vastaajista. Italiasta tulleiden vastaajien tiedot koskevat 

uskonnonopettajia. 

 

KUVIO 4. Sisällön merkitys. 

 

 

 

Toinen tärkeä osa uskonnonopetusta on humanistinen lähestymistapa. Tämä on hyvä 

huomio, koska uskonnonopetuksella on tärkeä rooli paitsi itse uskonnonopetuksessa myös 

yhteiskunnassa. Yli 3/4 informanteista oli tätä mieltä. Tätä tulosta voidaan tulkita tavallaan 

myös toisin päin, sillä koulutustarpeet ovat vähemmän tärkeitä, mitä vähemmän merkitystä 

koulutussisällöllä on. 
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