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Tiivistelmä

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää sitä, millaisia merkityksiä koulun eri

toimijat antavat kristillisyydelle alakoulussa. Koska kristillisyyden asemaan koulussa

vaikuttaa vahvasti ympäröivä yhteiskunnallinen tilanne, haluttiin selvittää myös sitä, miten

koulun eri toimijat kuvaavat vallitsevaa yhteiskunnallista tilannetta ja miten yhteiskunnallinen

tilanne vaikuttaa kristillisyyteen. Lisäksi tutkimuksen avulla avattiin näkökulmia

kristillisyyden tulevaisuudesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa vähän tutkitusta

aiheesta ja tuoda mahdollisesti uusiakin näkökulmia esille kristillisyyden asemasta

koulumaailmassa.

Tutkimusotteeksi valittiin käsitysten kuvaamiseen ja luokitteluun hyvin soveltuva

fenomenografia. Aineisto kerättiin puolistrukturoitujen haastattelujen avulla ja sitä

täydennettiin kyselylomakkeilla. Tutkimusjoukoksi valittiin koulun eri toimijoita

mahdollisimman monipuolisesti, jotta voitaisiin löytää erilaisia näkökulmia tutkittavasta

aiheesta. Tutkimukseen osallistui luokanopettajia (N=3), rehtoreita (N=3) sekä

uskonnonopetuksen asiantuntijoita eri instituutioista (N=4). Tulokset muodostettiin

fenomenografisen tutkimusotteen mukaisesti luokittelemalla tutkittavien käsitykset kolmen

kuvauskategorian sisällä alakategorioiksi sekä korkeamman tason yläkategorioiksi.



Ensimmäinen kuvauskategoria käsitteli sitä, miten koulun eri toimijat kuvaavat

yhteiskunnallista tilannetta. Alakategorioiden perusteella muodostettiin yhteiskunnallista

tilannetta kuvaaviksi ylemmän tason kategorioiksi Perinteisten näkemysten murentuminen,

Identiteetin pirstoutuminen, Elämän turvattomuus sekä Hetkellisyyden kulttuuri.

Kristillisyyden merkitystä esittelevässä toisessa kuvauskategoriassa yläkategorioiksi

johdettiin Kristillisyys elämän jäsentäjänä, Kristillisyys yhteisöllisyyden luojana ja

Kristillisyys osana uskonnon yhteiskunnallisen syvämerkityksen ymmärtämistä. Viimeisessä

kuvauskategoriassa selvitettiin kristillisyyden tulevaisuutta koulumaailmassa. Tässä

kuvauskategoriassa katsottiin tarpeelliseksi muodostaa ainoastaan alakategorioita, koska

käsitysten kirjo oli vähäinen. Nämä alakategoriat olivat Kristillisyys säilyy, mutta muuttaa

muotoaan ja vähenee, Kristillisyys tulee häviämään sekä Kristillisyyden asema vahvistuu.

Aineiston analyysin perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että koulun eri toimijat näkevät

kristillisyydellä edelleen, yhteiskunnan muuttuneesta tilanteesta huolimatta, monia, sekä

yksilön että yhteiskunnan kannalta merkittäviä, tarkoituksia. Kuitenkin moniarvoistuneen,

pirstaloituneen sekä osittain maallistuneen yhteiskunnallisen tilanteen vaikutus kristillisyyden

esiintymiseen koulussa on huomattava. Kristillisyydellä ei ole itsestään selvää asemaa koulun

arjessa. Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa kristillisyyttä voidaan pitää jopa

vastakulttuurina. Koulun toimijoiden arvioidessa kristillisyyden tulevaisuuden näkymiä ei

yhtenäistä näkemystä muodostunut. Näkemysten jakautumisesta päätellen sekä teoreettisen

viitekehyksen valossa tarkasteltuna todennäköisimpänä kristillisyyden tulevaisuuden

vaihtoehtona voidaan pitää sitä, että kristillisyys tulee jossain määrin säilymään

koulumaailmassa, mutta sen merkitys ja asema mahdollisesti vähentyvät uskonnollisen

moninaisuuden lisääntyessä.

Asiasanat: kristillisyys, postmoderni, arvokasvatus, uskonnonopetus
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1 JOHDANTO

Suomessa on pitkään ollut vallalla usko koulutuksen tärkeyteen. Uudet sukupolvet ovat

kouluttautuneet aina edellistä paremmin. Tästä näkökulmasta katsottuna lasten ja nuorten

asiat ovat Suomessa hyvin. Yhteiskunnallisella kehityksellä on kuitenkin ollut varjopuolensa

ja se on muuttanut oleellisella tavalla myös lasten ja nuorten kasvuympäristöä sekä tuonut

uusia haasteita koululle. (Launonen & Pulkkinen 2004, 27.) Yhteiskunnallista murrosta

voidaan kuvata jatkuvana muutoksena, maailman pysähtymättömyytenä sekä kiinteiden

perusteiden puuttumisena. Tämä murros läpäisee inhimillisen elämän eri alueet. (Toiskallio

2001, 451.) Suomalaiselle yhteiskunnalle on ollut viime vuosina ominaista myös

kansainvälistyminen ja monikulttuurisuuden lisääntyminen (Kallioniemi 2005, 38–41).

Kristillisyydellä voidaan nähdä olevan pitkä historiallinen traditio ihmisyyden ja

yhteisöllisyyden säilyttäjänä ja sitä kautta sillä on vaikutus myös ihmisen identiteetin ja

maailmankuvan muodostumiseen (Hervieu-Leger 2000, 123–140; Kallioniemi, 2005, 9;

Ketonen 1989, 64). Bauman (2002, 156) huomauttaakin, että menneen muistaminen sekä

luottamus tulevaisuuteen ovat olleet tähän asti ne kivijalat, joiden varaan on voitu laskea

kulttuuriset ja moraaliset perustukset. Kuitenkin vielä modernille ajalle tyypillinen usko

yhteisöllisiin uskomuksiin on haihtunut, ja postmoderni aika tarkoittaa elämää ilman

totuuksia, mittapuita ja ihanteita (Bauman 1996, 23–24). Yhteiskunnallista muutosta

seuranneina heräsi mielenkiinto tutkia sitä, mitä merkityksiä sekä kulttuurimme että koulun

syvärakenteisiin vaikuttanut kristillisyys saa koulun eri toimijoiden keskuudessa nykyisessä

postmoderniksi kutsutussa maailmassa. Lisäksi kiinnostus aiheeseen juontaa juurensa omasta

kristillisestä maailmankatsomuksesta sekä halusta selvittää kristillisyydelle annettuja

merkityksiä lapsen maailmaan suuresti vaikuttavassa kasvuympäristössä.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda kaksi asiaa: kristillisyys koulussa sekä

yhteiskunnallinen tilanne saman pöydän ääreen ja rakentaa näkemys siitä, millaisia

merkityksiä kristillisyydellä voi olla tässä ajassa, jota usein kuvataan posttraditionaalisena,

pirstaloituneena tai alati muuntuvana. Millaisen merkityksen kristillisyys saa aikana, jota

Bauman (1996, 271) kuvailee kaupungiksi, missä liikenne ohjataan joka päivä uusille reiteille
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ja katujen nimiä vaihdetaan etukäteen ilmoittamatta? Pääasialliseksi tutkimusongelmaksi

nousikin tutkia sitä, millaisia merkityksiä koulun eri toimijat antavat kristillisyydelle tässä

ajassa. Lisäksi selvitetään, miten tutkimushenkilöt kuvaavat vallitsevaa yhteiskunnallista

tilannetta. Tutkimuksen avulla kartoitetaan myös  tutkimushenkilöiden näkemyksiä

kristillisyyden tulevaisuudesta koulumaailmassa. Asioita pyritään tarkastelemaan koko ajan

koulun näkökulmasta. Tutkimus voidaan sijoittaa kasvatustieteen kentälle ja siihen yhdistyy

paljon myös sosiologian, psykologian sekä teologian tieteenaloille ominaisia näkökulmia.

Yhteiskunnallisen tilanteen vaikutuksista uskonnonopetukseen on mahdollista löytää melko

paljon kirjallisuutta, mutta sen sijaan kirjallisuutta tai tutkimusta, joka käsittelisi laajemmin

kristillisyyden asemaa koulumaailmassa ja jossa se yhdistettäisiin yhteiskunnalliseen

viitekehykseen, on vähemmän saatavilla. Niinpä tässä tutkimuksessa halutaankin tutkia

laajemmin kristillisyyttä, jolloin kristillisyyden nähdään ilmenevän uskonnonopetuksen ohella

myös uskonnollisissa päivänavauksissa, virsien laulamisessa, vuotuisissa juhlissa sekä

mahdollisesti myös ruokarukouksissa. Tutkimuskohteen harvinaisuudesta johtuen

tutkimuksen toivotaan tuovan tarpeellista lisävalaistusta kyseessä olevalle tutkimusalueelle.

Tutkimus halutaan rakentaa vankalle teoreettiselle perustalle, jotta mahdollistuisi

esiymmärryksen muodostuminen, jolla on vaikutusta erityisesti tutkimusongelmien

asettamiseen sekä ilmiön kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Teoreettiseen viitekehykseen

katsotaan tärkeäksi sisällyttää yhteiskunnallisen tilanteen syvällistä kuvausta,

uskonnollisuuden tarkastelua sekä koulussa ja yhteiskunnassa ilmenevän kristillisyyden

esittelyä. Lisäksi teoreettisessa katsauksessa nähdään tärkeänä viivähtää hetki myös arvojen

todellisuudessa, koska arvot liittyvät kiinteästi sekä yhteiskunnalliseen tilanteeseen että

kristillisyyteen ja näin ollen läpäisevät koko tutkimuksen. Teoreettisen katsauksen ja

tutkimusongelmien esittelyn jälkeen siirrytään pohtimaan tutkimuksen metodologisia

lähtökohtia. Koska kyseessä on merkitysten tutkiminen, katsotaan fenomenografisen

tutkimusotteen palvelevan tutkimusta parhaiten. Fenomenografia mahdollistaa

tutkimusjoukon käsitysten eroavaisuuksien kuvaamisen. Fenomenografiassa tutkija on

kiinnostunut toisten ihmisten kokemuksista syntyneistä käsityksistä ja reflektoi niitä. (Niikko

2003, 22.) Fenomenografia tarjoaa myös melko selkeän aineiston luokitteluperiaatteen, jonka

mukaisesti kuvauskategorioita muodostaen aineiston analyysi etenee. Tutkimustulosten
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esittelyn jälkeen diskussiossa pohditaan ja yhdistetään saatuja tuloksia laajempiin

kokonaisuuksiin. Tutkimuksen lopuksi syvennytään pohtimaan vielä tutkimuksen

luotettavuutta ja esitellään mahdollisia ideoita jatkotutkimuksen aiheiksi.
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2 NYKYISEN YHTEISKUNNALLISEN TILANTEEN KUVAUSTA

2000-luvun yhteiskuntaa kuvataan sellaisilla käsitteillä kuin postmoderni, jälkimoderni ja

globaali informaatioaika. Käsitteillä viitataan kulttuurissa tapahtuneeseen murrokseen. Näitä

käsitteitä yhdistää ajatus siitä, että menneen ajan yhteisöllinen elämä ja elämän ennakoitavuus

ovat jääneet valistuksen aikakauteen. (Launonen & Pulkkinen 2004, 21.)

Tämän kappaleen tarkoituksena on kuvata yhteiskunnallisen tilanteen muutosta

traditionaalisesta yhteiskunnasta postmoderniin yhteiskuntaan. Pääpaino kappaleessa on

nykyisen postmodernin tilanteen hahmottamisessa. Postmodernin yhteiskunnan luonnehdinta

aloitetaan vertaamalla sitä moderniin yhteiskuntaan, jonka jatkumo se monien sosiologien

mielestä on. Jäljempänä kappaleessa kuvataan tarkemmin postmodernille ajalle tyypillisiä

ilmiöitä, kuten moniarvoistumista ja yhteiskunnan perusrakenteissa, kuten yksilössä ja

perheessä, tapahtuneita muutoksia.

2.1 Traditionaalisesta modernin huipentumaan

Lash (1995, 158) jaottelee yhteiskunnallisen muutoksen kolmeen vaiheeseen:

traditionaaliseen, yksinkertaiseen moderniin sekä refleksiiviseen moderniin. Kiehtovasti tämä

kolmijako on mahdollista nähdä monien yhteiskunnassa esiintyvien ilmiöiden kohdalla, kuten

myöhemmin tullaan huomaamaan. Yhteiskunnallisen muutoksen moottorina Lash (1995, 158)

pitää yksilöllistymisen lisääntymistä. Siirryttäessä traditionaalisesta yhteiskunnasta

esimoderniin suurperheen, kirkon ja kyläyhteisön korvasivat ammattiliitot, hyvinvointivaltio

tai esimerkiksi valtion byrokratia. (Lash 1995, 158.) Vaikka modernin eräs tarkoitus oli pyrkiä

eroon tradition määräävästä asemasta, moderni on suurimman osan historiastaan traditiota

purkaessaan rakentanut sitä uudelleen ja näin uudelleenluomisen kautta oikeuttanut vallan

jakautumisen aina jollekin tietylle ryhmälle (Giddens 1995, 83). Modernin huipentuma,

jälkimoderni pyrkii taas vapautumaan kaikista näistä traditionaalista ja modernia yhteiskuntaa

ohjanneista rakenteista (Lash 1995, 158).
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2.1.1 Postmodernin suhde moderniin

Postmodernin käsitteen määrittelystä ei vallitse yhtä yleistä näkemystä. Postmoderni onkin

hyvin ambivalentti käsite, joka voidaan ymmärtää vain suhteessa moderniin (Kumar 1995,

172). Myös Puolimatkan (1996, 72) mukaan postmoderni on määriteltävä modernin avulla,

koska postmoderni tarkoittaa kirjaimellisesti modernin jälkeen tulevaa. Toisaalta modernikaan

ei ole yksiselitteinen käsite. Moderni ja modernismi voidaan erottaa toisistaan. Käsitteellä

moderni viitataan taloudelliseen, teknologiseen, poliittiseen sekä älylliseen muutokseen 1700-

luvun läntisissä yhteiskunnissa. Modernismi viittaa taas 1800-luvun läntiseen kulttuuriseen

liikkeeseen, joka toimi jossain määrin vastareaktiona modernille, mutta samalla kuitenkin

vahvisti sitä.  (Kumar 1995, 67.) Kumarin (1995, 173) mielestä voidaankin erottaa tosistaan

modernin poliittinen ja älyllinen projekti sekä toisaalta esteettinen projekti. Hänen mukaansa

termit moderni ja modernismi on hyvä pitää erillään, vaikka myöntääkin, että ne ovat vahvasti

kietoutuneet toisiinsa. (Kumar 1995, 67; 173.)

Habermasin (1986, 96) mukaan termiä moderni käytettiin ensimmäisen kerran jo 400-luvulla

erottamaan kristillinen nykyisyys pakanallisroomalaisesta menneisyydestä. Onkin perusteltua

sanoa, että modernin määrettä on käytetty Euroopassa aina silloin, kun on pyritty ilmaisemaan

uuden aikakauden tietoisuutta suhteessa antiikkiin. (Habermas 1986, 96.) Kotkavirta ja

Sironen (1986, 10) tarkentavatkin, että moderni ei ole länsimaisessa historiassa tarkoittanut

pelkästään nykyistä, vaan myös omaa aikaa kehityksen uutena ja edistyksellisempänä aikana.

Moderni edellyttää käsityksen ajasta olevan suoraviivaisesti etenevä sekä lineaarinen, kun taas

esimoderni sekä postmoderni pitävät aikaa syklisenä. (Kotkavirta & Sironen 1986, 10–11.)

Näkemystä voidaan tarkentaa Baumanin (2002, 135) ajatuksella, jonka mukaan ajan historia

alkoi modernin alkaessa eli moderni on aikaa, jolla on historia.

Keskitalon (1999, 299) mukaan modernin kulttuurin synnyn ajatellaan usein tapahtuneen

1600-luvun tieteellisen vallankumouksen ja valistuksen yhteydessä. Viime aikoina on

kuitenkin osoitettu, että monet modernin kulttuurin ideat ovat peräisin jo myöhäiskeskiajalta.

Näin ollen on Keskitalon (1999, 299) mielestä tarkoituksenmukaisempaa sanoa, että moderni

länsimainen kulttuuri murtautui esiin 1600–1700-lukujen kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa

muutosprosessissa. (Keskitalo 1999, 299.) Valistuksen aikaan käyty vapaussota mysteeriä ja
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magiaa kohtaan johti järjen esiinmarssiin. Tämä tarkoitti kuitenkin vain ideologian

vaihtamista toiseen ja järkevyys oikeutettiin ainoaksi mittapuuksi. Pian jouduttiin

huomaamaan, että ihmisten aikaansaama järjestys on haavoittuvaa, muuttuvaa ja vailla

luotettavaa perustusta. Tähän vastattiin pyrkimyksellä tehdä järjestyksestä pysyvämpi sekä

perustuksiltaan luotettavampi. (Bauman 1996, 26–27.) Postmodernia edeltäneelle modernille

ajalle olikin tyypillistä varaukseton usko lineaariseen etenemiseen sekä pyrkimys luoda

kokonaisrakenne ja -järjestys (Kallioniemi 2005, 39). Kumar (1995, 83) pitääkin modernille

ajalle tunnusomaisena piirteenä industrialisoitumista. Tällainen yhteiskunta, jota luonnehtii

rationaalisuus, usko yhteisiin kertomuksiin sekä kollektiivinen identiteetti, on siirtynyt

historiaan ja tilalle on muodostunut yhteiskunta, joka on paljon vähemmän ennustettavissa ja

joka kyseenalaistaa itsestään selvinäkin pidetyt yhteiskunnalliset järjestelmät. (Kallioniemi

2005, 38–39.)

2.1.2 Postmodernin tarkempi luonnehdinta

Postmoderni voidaan ymmärtää vaiheena modernin jälkeen, mutta myös osana modernia,

erityisesti sen kriisiytymänä (Toiskallio 2001, 449). Myös Bauman (2002, 9) kuvaa

postmodernia uudenlaisena vaiheena modernin historiassa. Postmodernista on ensimmäisiä

kertoja puhuttu 1960-luvulla Yhdysvalloissa arkkitehtuuria ja kirjallisuutta koskevissa

keskusteluissa. Postmodernismin pohjalla vaikuttavat kuitenkin ranskalaiset filosofiset

ajatukset, jotka ovat saaneet Yhdysvalloissa postmodernismin leiman. (Kotkavirta & Sironen

1986, 24.)

Kuten edellä on todettu, postmodernin käsitettä ei voida määrittää yksiselitteisesti. Käsite

postmoderni on syntynyt eri tieteenalojen välisestä keskustelusta, jossa on yhdistelty varsin

vapaasti erilaisia tieteen perinteitä. Tällainen liikkumisenvapaus onkin eräs postmodernin

ominaispiirre. (Toiskallio 2001, 450.) Kumarin (1995, 173) mukaan myöskään postmodernia

ja postmodernismia ei voida modernin ja modernismin tavoin erottaa toisistaan. Toiskallio

(2001, 450) kuitenkin pitää postmodernia tiettynä kulttuurisena ja yhteiskunnallisena

tilanteena. Sen sijaan termiä postmodernismi hän käyttää viittamaan oppiin, tyylisuuntaan tai

teoriaan postmodernista tilanteesta. (Toiskallio 2001, 450.)
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Puhuminen  postmodernista  itsenäisenä  ilmiönä  voidaan  perustella  sillä,  että  se  sisältää

modernille ajalle vieraita muutoksia. Kumar (1995, 179) nimeää tällaisiksi muutoksiksi

maailmanlaajuisen teollistumisen myötä tapahtuneen ekologisen katastrofin uhan, kansallisten

kulttuurien pirstaloitumisen, uskonnon jatkuvuuden vanhoissa ja uusissa muodoissa,

sosialismin umpikujan ja muiden poliittisten ideologioiden heikentymisen. (Kumar 1995,

179.) Kumar (1995, 147) kuvaa postmodernia maailmaa hetkellisyyden maailmaksi, jolla ei

ole muotoa tai päämäärää eikä mennyttä tai tulevaa. Tällaisessa maailmassa on mahdotonta

löytää pysyvä näkökulma, josta tarkastella maailmaa. Postmodernissa maailmassa tieto ja

kokemukset ovat väliaikaisia ja haihtuvia, joten lopullisia käsityksiä on vaikea muodostaa.

(Kumar 1995, 147.)

Baumanille (1996, 23–24) postmoderni tarkoittaa elämistä ilman totuuksia, mittapuita ja

ihanteita. Kun modernin ajan perinteinen usko yhteisöllisiin uskomuksiin haihtuu,

vapaudutaan hänen mukaansa yksilöityyn epävarmuuteen sekä arvojen ambivalenssiin.

Yksilön valintoja ei hänen mukaansa oikeuta enää kiinteä kansallinen yhteisö, vaan yksilö on

itse vastuussa valinnoistaan. Tästä seuraa Baumanin (1996, 35) mukaan eksistentiaalinen

epävarmuus, olemisen ontologinen kontingenssi. (Bauman 1996, 34–35.) Bauman (2002, 15)

pitää nykyistä modernia eli postmodernia yksilöllistettynä ja yksityistettynä aikana, joka sysää

yksilön harteille vastuun omasta elämästään ja valinnoistaan sekä niiden seurauksista. Myös

Launosen ja Pulkkisen (2004, 21–22) mukaan postmoderni ajattelutapa haastaa kauan

länsimaista kulttuuria hallinneet uskomukset. Postmodernismi asettaa uuteen valoon

erityisesti totuuden, tiedon, vallan, minuuden ja kielen (Puolimatka 1996, 80). Postmoderni

yhteiskunta sallii erilaisten diskurssien olemassaolon ja vastustaa yhtenäisselityksiä

(Puolimatka 1996, 77). Niinpä keskeistä ei olekaan se, miten minän, tiedon tai moraalin

luonne määritellään, vaan se, miten niistä erilaisissa diskursseissa keskustellaan (Launonen &

Pulkkinen 2004, 22). Näin ollen koulutuksenkin ideologinen perusta on heikentynyt, koska

tiede ja etiikka eivät enää tarjoa varmaa pohjaa, jonka varaan koulutus voitaisiin rakentaa

(Toiskallio 1993, 37; Launonen 2000, 273).
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Niiniluoto (2000, 113) kuvaa postmodernia ajaksi, joka ei kanna huolta maailman

tulevaisuudesta. Kun esimodernissa yhteiskunnassa keskiössä oli uskonto ja modernissa tiede,

postmodernia kulttuuria hallitsee media. Menneen katoamisesta ei tunneta ahdistusta, vaan

maailma on ”nykyhetkeen tarttuvien pelureiden leikkikenttä”. Maailmaa hallitsevat

pinnallisuuden markkinat vailla syvyyttä. (Niiniluoto 2000, 113.)

Osaltaan tähän yhteiskunnalliseen muutokseen on vaikuttanut kansallisvaltioideologian

heikentyminen. Kansallisvaltioissahan pyrkimyksenä oli etninen, uskonnollinen ja kielellinen

tasalaatuisuus. Moderni valtio suunnitteluyksikkönä määritteli kaaoksen ja järjestyksen

välisen eron ja laillisti toisen mallin muiden kustannuksella. (Bauman 1996, 63–65.)

Baumanin (1996, 83) mukaan kulttuuri on menettänyt välineellisen merkityksensä

järjestelmän uusintamisen palveluksessa sekä sosiaalisen integraation takaajana. Tätä

kansallisvaltioiden roolin kuihtumista elämän säätelijänä voidaan pitää myös osoituksena

globalisaatiosta. Monet globalisaatioteoriat luovat kuvan rajattomasta maailmasta, jossa

kansallisvaltioiden talous ja kulttuuri väistyvät ylikansallisen maailmankulttuurin tieltä.

(Jauhiainen, Rinne & Tähtinen 2001, 9.) Näin ollen globalisaatio ei ole vain taloudellinen

ilmiö, vaan se läpäisee koko inhimillisen elämän alueen. Se vaikuttaa jopa yksittäisen

henkilön päivittäisiin toimiin arkipäivän valintojen kautta. (Giddens 1994, 4–5.) Vaikka

globalisaatio vaikuttaa yhteiskunnan moniarvoistumiseen ja monimuotoistumiseen, se pitää

Keskitalon (1999, 223) mukaan yllä myös modernille ajalle tyypillisiä perususkomuksia,

kuten luottamusta kasvuun ja edistykseen.

2.2 Yhteiskunnan moninaistuvat arvot

Tarkasteltaessa eurooppalaisen ihmisen arvomaailmaa keskiajan lopusta nykyhetkeen on

huomattavissa muutos, jonka aikana arvot ovat maallistuneet, yksilöllistyneet ja

suhteellistuneet (Helkama 1997, 242–245). Näiden lisäksi eurooppalaisen ihmisen

arvomaailmaa luonnehdittaessa osuvia kuvauksia ovat polarisoituminen ja sirpaloituminen

(Helkama 1997, 255). Aikaisemmin arvot perustuivat selkeästi edellisten sukupolvien

aatteisiin. Helven (2002, 23) mukaan traditionaalisen ja vielä moderninkin maailman arvot

pohjautuivat pitkälti kristinuskoon ja Raamattuun. Kristinuskon mukainen maailmankuva on



15

tulevaisuuteen suuntautunut sekä lineaarinen. Kristillisen katsomuksen mukaan elämä etenee

Jumalan huolenpidossa syntymästä kuolemaan, jonka jälkeen Jumala ottaa ihmisen luokseen

taivaaseen. (Helve 2002, 23.) Modernilla ajalla kirkko oli olennainen moraalin vartija.

Teollistumisen alkuvaiheessa arvojen taustalla vaikutti kirkon Jumalasta antama esikuva, joka

toimi myös hyvän ihmisen mallina. Moderni yhteiskunta otti instituutioiden avulla yksilöltä

pois moraaliset kysymykset ja pyrki tekemään asioista moraalisesti neutraaleja. (Helve 1993,

102.)

Jälkimodernin ajan ihmiset eivät kuitenkaan enää samalla tapaa luota instituutioiden

ohjaavaan valtaan moraalisissa kysymyksissä ja näin ollen vastuu moraalista on siirtynyt

enemmän yhteisöiltä yksilöiden harteille (Helve 1993, 102–103). Moraalin yksilöllistymisellä

on vaikutus arvomaailmaan, jonka voidaankin sanoa muuttuneen osana vähitellen

tapahtunutta laajaa murrosta. Arvojen muutosta on mahdollista selittää sekä yhteiskunnan

maallistumisella että uuden informaatioteknologian sekä viestinnän kehityksen mukanaan

tuomilla mahdollisuuksilla. (Helve 2002, 23.) Yksilöllistymisen ohella nykyisessä

yhteiskunnassa erityisesti teknis-taloudelliset päämäärät ovatkin ohjaamassa ja määrittämässä

arvoja (Talib 2005, 134).

Samansuuntaisesta arvojen muutoksesta puhuu myös Taylor (1995). Taylor (1995, 33–43)

esittelee kolme nykyistä kulttuuria ja yhteiskuntaa kuvaavaa piirrettä, joita hän itse kutsuu

huolenaiheiksi. Ensimmäisenä nykyisen yhteiskunnan huolenaiheena hän mainitsee

individualismin, jolla hän tarkoittaa muun muassa nykyihmisen mahdollisuutta valita itse oma

elämäntapansa ja vakaumuksensa. Nämä oikeudet ovat yleensä lailla suojattuja. Ihmisten

yläpuolella olevat ja pyhiksi oletetut maailmanjärjestykset eivät enää periaatteessa ohjaa

ihmistä. Tämä on seurausta siitä, että vanhoista moraaliasetelmista on pyritty irti eivätkä

ihmiset enää ole samaan tapaan kuin ennen osa jotakin yhteisöä, joka määrittäisi henkilön

roolin ja aseman. (Taylor 1995, 33–35.) Huolenaiheeksi tämä edistykselliseltäkin kuulostava

yhteiskunnan piirre muuttuu Taylorin (1995, 95; 35) mukaan siitä syystä, että perityt

järjestelmät antoivat merkitystä maailmalle ja elämälle. Hän pitää harmillisena sitä, että

ihmiset ovat kadottaneet tämän muutoksen myötä jotakin tärkeää: ymmärryksen korkeimmista

tarkoitusperistä. (Taylor 1995, 35; 95.) Taylor (1995, 36) pitää individualismin pimeänä

puolena myös itsekeskeisyyttä, joka latistaa ja kaventaa elämää, köyhdyttää sen
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merkityssisältöä ja tekee piittaamattomaksi muista ihmisistä sekä yhteiskunnasta.

Individualismiin liittyy myös eettinen subjektivismi, jonka vallitessa moraalikatsomukset

eivät perustu järkeen tai asioiden luontoon, vaan ne valitaan viime kädessä pelkkien

mieltymysten mukaisesti (Taylor 1995, 49). Eettisen subjektivismin ajatuksessa voidaan

nähdä yhteys Helkaman (1997, 145) näkemykseen individualismin luonteesta, johon hänen

mukaansa liittyy nykyisin vaatimus suvaitsevaisuudesta erilaisia maailmankatsomuksia

kohtaan. Jos moraalikatsomukset valitaan viime kädessä pelkkien mieltymysten mukaisesti,

niitä on mahdoton vertailla keskenään, ja näin ollen ratkaisuksi jää kaikkien erilaisten

katsomusten olemassaolon hyväksyminen. (Helkama 1997, 145.)

Toisena ajan ilmiönä Taylor (1995, 37) esittelee välineellisen järjen ylivallan, jonka vallitessa

menestyksen mittana pidetään maksimaalista tehokkuutta. Koska yhteisön toimintamuodot

eivät perustu enää asioiden luonnolliseen järjestykseen tai Jumalan tahtoon, ne ovat melko

vapaasti käsiteltävissä ja muuteltavissa. Vaarana on, että tehokkuudesta tulee mittari, jonka

perusteella ratkaistaan sellaisetkin asiat, joissa tulisi soveltaa toisenlaisia kriteerejä. Kolmas

nyky-yhteiskuntaa kuvaava piirre on seurausta kahdesta edellisestä ja liittyy politiikkaan.

Taylorin mukaan olemme vieraantuneet politiikasta, mistä johtuen arvomme kansalaisina on

uhattuna. (Taylor 1995, 37–43.) Kansalaisten asema voi muodostua hyvinkin eriarvoiseksi.

Nyky-yhteiskunnan johtaminen vaatii jatkuvaa ristiriitaisten vaatimusten yhteensovittamista,

mikä voi osoittautua ajoittain mahdottomaksi. Näin ollen kulttuurissamme käydään

kamppailua erilaisten ajattelutapojen välillä. Instituutioiden sisällä joudutaan miettimään,

mikä vaatimuksista nostetaan etusijalle esimerkiksi silloin, kun punnitaan markkinatalouden

tehokkuutta hyvinvointivaltion kustannuksella. (Taylor 1995, 138.) Myös Talib (2005, 131–

132) on huolestunut kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kaventumisesta omaan elämäänsä

liittyvissä asioissa. Hänen mukaansa kansalaisyhteiskunnan suurten ideologioiden väistyessä

on syntynyt epäilys, voivatko kansalaiset aidosti vaikuttaa omiin mahdollisuuksiinsa vai

ovatko oman elämänhallinnan edellytykset katoamassa. (Talib 2005, 131–132.)
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2.3 Suurten kertomusten murentuminen

Kristillisyys Raamattuun pohjautuvana uskontona pitää maailmankuvansa perustana

Raamatun suurta kertomusta, jonka peruslähtökohtana on ajatus Jumalasta luojana ja

ylläpitäjänä (Keskitalo 1999, 33). 1800-luvun lopulla, kun tieteellisen vallankumouksen

voidaan ajatella alkaneen, tiede on asettunut vastustamaan suuria uskonnollisia kertomuksia.

Kuitenkin moderni aika voidaan vielä nähdä erään suuren kertomuksen, usein

valistusfilosofian, värittämänä aikakautena. Modernina aikana etsittiin totuutta ja se pyrittiin

legitimoimaan erilaisilla filosofioilla. (Lyotard 1985, 7.) Muita suuria kertomuksia ovat olleet

muun muassa marxilainen kertomus varallisuuden oikeudenmukaisesta jaosta luokkien

välisessä taistelussa sekä tarina taloudellisen kasvun jatkuvasta kasvusta (Puolimatka 1999,

190).

Lyotard (1985, 7) kuvaa postmodernia aikana, jolloin suuret kertomukset ovat joutuneet

kriisiin. Metakertomuksiin kohdistuu hänen mukaansa entistä suurempaa epäluottamusta.

Lyotardin (1985, 8) mukaan yhteiskunta koostuu monista erilaisista kielipeleistä, joiden

vallitessa ei voida muodostaa yhtä yhtenäistä ymmärrystä maailmasta. (Lyotard 1985, 7–8.)

Myös Puolimatka (1999, 190) kuvailee vallitsevaa yhteiskunnallista tilannetta suurena

murroskautena, jolloin modernin maailmankäsityksen perusta horjuu ja murenee. Puolimatkan

(1996, 77) mukaan postmodernismi vastustaa yhtenäisselityksiä ja pitää sen sijaan parempana

erilaisten diskurssien olemassaoloa. Tietyt kielipelit ovat yhteisön sisäisesti sopimia ja ne

oikeutetaan vain kyseisen yhteisön sisällä. Näin ollen yhtenäistä totuutta ei postmodernistien

mielestä ole olemassa, vaan suurten kertomusten paikan ovat ottaneet pienet, paikalliset

kertomukset. Puolimatkan mielestä ihminen tarvitsisi kuitenkin edelleen kertomuksia

jäsentämään maailmaa ja antamaan merkityksiä elämälle. (Puolimatka 1996, 77–78; 1999,

190.)
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2.4 Postmoderni subjekti

Postmodernin ajan murrosta voidaan kuvata arvojen moninaistumisen ja suurten kertomusten

murenemisen ohella myös identiteetissä tapahtuneiden muutosten kautta. Aikaisemmin,

erityisesti valistuksen aikana, ajateltiin, että on mahdollista määritellä persoona pelkästään

hänen arvo-ominaisuuksiensa avulla eli sen mukaan, mitä arvoja hänen elämänsä ilmentää.

Sen sijaan postmodernina aikana ihminen ei ole vain yksi persoona. Hän voi olla monta

persoonaa samassa ajassa ja paikassa, sillä postmodernismi sallii persoonan hajota.

(Airaksinen 1994, 39–42.) Myös Hall (1999, 21) kuvaa tätä identiteetissä tapahtunutta

muutosta, joka myötäilee yleistä yhteiskunnallisen tilanteen murrosta. Valistuksen subjekti oli

hänen mukaansa täysin yhtenäinen yksilö, joka pysyi syntymästään saakka identiteetiltään

samana koko elämänsä ajan. Modernin maailman kasvavaa mutkikkuutta ja tietoisuuden

lisääntymistä heijasti sosiologinen käsitys subjektista, jonka mukaan subjektin identiteetti ei

ole autonominen, vaan muodostuu suhteessa toisiin. Tämän näkemyksen mukaan identiteetti

muodostuu yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa. Nykyisin kuitenkin ajatellaan, että

sekä subjekti että sosiaaliset todellisuudet ovat koko ajan liikkeessä. Ennen niin vakaa

identiteetti on nykyisin pirstoutunut. Identiteetti ei ole yksi ja yhtenäinen, vaan subjekti

koostuu monista, toisilleen jopa ristiriitaisista, identiteeteistä. Postmodernin ajan subjektilla ei

ole kiinteää ja pysyvää identiteettiä, vaan se muotoutuu jatkuvasti suhteessa ympäristöön.

(Hall 1999, 21–23.)

Postmodernia ihmistä voidaankin kuvailla pirstoutuneeksi, epätietoiseksi ja harhailevaksi.

Tämä muutos on jopa niin dramaattinen, että Airaksisen (1994, 42) mukaan persoonan

käsitteestä ei ole enää aiheellista puhua postmodernin yhteydessä. Hän esittääkin, että

postmodernisti hajonnut ihminen on jokin muu kuin persoona, koska ihminen on silloin

tekojensa, projektiensa, päämääriensä sekä arvojensa kokonaisuus ja likiarvoinen summa.

Oikeastaan voidaan ajatella, että postmodernilla ihmisellä ei ole persoonaa lainkaan.

(Airaksinen 1994, 39–42.) Myös Hall (1999, 19) puhuu identiteettien pirstaleisuudesta

postmodernissa maailmassa. Hänen mukaansa vanhat modernin ajan identiteetit ovat

rappeutumassa ja ne antavat tilaa uusille identiteeteille. Tätä voidaan kutsua myös

”identiteettikriisiksi”, joka on osa laajempaa modernien yhteiskuntien keskeisiä rakenteita ja

prosesseja horjuttavaa muutosprosessia. Kyse on luokan, sukupuolen, seksuaalisuuden,
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etnisyyden, rodun, kansallisuuden sekä kulttuuristen maisemien pirstoutumisesta. (Hall 1999,

19.)

Postmoderni tilanne, jossa identiteetti on pirstoutunut, asettaa ihmisen uuteen tilanteeseen ja

tuo suuria haasteita ihmisen toimintakykyisyyteen. Toimintakyky voidaan määritellä kyvyksi

toimia luovasti, kehittävästi ja vastuullisesti tilanteissa, jotka ovat muuttuvia, epävarmoja,

kompleksisia ja jotka sisältävät arvo-ongelmia sekä henkilökohtaisen vastuun ottamista.

(Toiskallio 2001, 452.) Yhteiskunnan valintamahdollisuuksien kasvaessa osan kansalaisista

on suljettava silmänsä näiltä mahdollisuuksilta säilyttääkseen eheytensä (Heiskala 1996, 228–

229). Derridan (1999, 66) mukaan toiminnassa tarvittavaa päätöksentekoa edeltää usein

tietynlainen päätöskyvyttömyys, millä hän tarkoittaa hämmennystä, monimutkaisuutta ja

tilanteen avoimuutta. Hänen mukaansa päätöksentekoon liittyy aina kauheuden ja

traagisuuden kokemus, jolloin ihmisen täytyy löytää itsensä. Tällaisia kokemuksia ihminen

joutuu kohtaamaan ennakoimattomassa postmodernissa maailmassa entistä useammin ja

yllättävämmin. (Derrida 1999, 66.) Toiskallion (2001, 459) mukaan postmodernia aikaa

kuvastaakin rankkuus ja ankaruus, mikä johtuu siitä, että postmoderni maailma pakottaa

ihmisen yhä uudelleen rakentamaan minuuttaan erilaisten valintojen kautta. Erityisen

traagisiksi valinnat tekee se, että ihminen joutuu kohtaamaan ne usein yksin ilman kenenkään

antamaa turvaa tai tukea. (Toiskallio 2001, 459.) Tähän liittyen Giddens (1994, 90–91) puhuu

uudenlaisesta emansipaatiosta, jolla hän tarkoittaa erilaisten vapauksien ja

valinnanmahdollisuuksien lisääntymistä. Tähän elämänmuutokseen kuuluu vapaus traditiosta,

auktoriteeteista, menneisyyden kahleista sekä materiaalisesta köyhyydestä. Traditionaalisuutta

ja luonnollisuutta ei enää määritellä yhteisesti, vaan ne tulevat yksilön oman päätösvallan

alaisuuteen. Giddensin (1994, 91) mukaan olisi yksipuolista nähdä tämä vapaus pelkästään

positiivisena, sillä se tuo mukanaan myös erilaisia ongelmia. Yhteiskuntaan syntyy ryhmiä,

jotka eivät tällaisesta vapaudesta hyödy, vaan päinvastoin siitä on heille haittaa. Esimerkkinä

tällaisesta ryhmästä Giddens (1994, 91) mainitsee yksinhuoltajat. (Giddens, 1994, 90–91.)

Toiskallio (2001, 456; ks. myös Bauman 1998, 6) nostaa esille, postmoderniin subjektiin

liittyen, erityisesti tietoyhteiskunnan mukanaan tuomat haasteet, joita ihminen joutuu

kohtaamaan. Postmodernissa tilanteessa kaikki ovat väistämättä osallisia tietoyhteiskunnasta,

mutta osa putoaa pois. Putoajat ovat usein köyhiä tai tulevat sellaisiksi muodostaen uuden
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alaluokan (Toiskallio 2001; Bauman, 1998, 6.) Myös Mannermaa (1993, 193) on huolissaan

yhteiskunnan syvämuutoksesta, jossa ei hänen mukaansa ole kyse vain yksilöllisyyden

noususta, vaan koko yhteiskuntaa ravisuttavasta hallitsemattomuuden aikaan siirtymisestä.

Koska maailma ja elämä ovat osoittautuneet sellaisiksi, ettei niitä voi hallita, ihmisen on

Erässaaren (2000 78; 83) mukaan tultava kykenevämmäksi tekemään valintoja ja ottamaan

vastuuta epävarmoissa olosuhteissa, joissa ei ole valmiita malleja, mutta entistä suurempia

riskejä. Tiivistäen voidaan sanoa, että riskiyhteiskunnassa elämiselle on yleistä turvallisuuden

ja koetun varmuuden menetys. Vaikka postmoderni aika voidaan nähdä edistyksellisenäkin,

pluralismin voittaessa alaa on alettu ymmärtää moninaisuuteen ja valinnanvapauteen

kätkeytyviä uhkaavia vaaroja. (Talib 2005, 131–132.)

2.5 Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuuden lisääntyminen

Edellä kuvattujen yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten ohella merkittäviä suomalaista

yhteiskuntaa 2000-luvulla kuvaavia piirteitä ovat kansainvälistyminen ja

monikulttuuristuminen (Launonen & Pulkkinen 2004, 28). 1970-luvulla monissa maissa

todistettiin etnisesti pluralistisen yhteiskunnan olemassaolo. Myös suomalaisessa

yhteiskunnassa nopea kulttuurien monimuotoistuminen on tapahtunut lähinnä viime

vuosikymmenien aikana. Esimerkiksi vielä 1980-luvun loppupuolella maassamme asui vain

noin 17 000 ulkomaan kansalaista, kun taas vuonna 1998 heidän määränsä oli noin 85 000 ja

vuonna 2004 jo 108 424. (Kallioniemi 2005, 38.)

Rinnan monikulttuuriseen yhteiskuntaan siirtymisen kanssa on tapahtunut monenlaista

uskonnollista eriytymistä ja monimuotoistumista. 1960-luvulta lähtien erilaisten

uskonnollisten yhteisöjen määrä onkin erityisesti suurissa kasvukeskuksissa

moninkertaistunut (Kallioniemi, 2005, 38). Kulttuurien monimuotoisuus näkyy erityisesti

pääkaupunkiseudun kouluissa, joissa on suomen- ja ruotsin kielen ohella noin

kolmekymmentä eri kielialuetta edustettuna. Oppilaat tuovat mukanaan myös oman

kulttuuriperinteensä, mikä näkyy kouluissa uskontojen määrän kasvuna. Erilaisten uskontojen

esiintymisen kouluissa mahdollistaa perusopetuslaki, jonka mukaan vähintään kolmen

oppilaan muodostamalle uskonnolliselle ryhmälle tulee järjestää oman uskontonsa mukaista
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uskonnonopetusta. Kouluissa voivatkin olla edustettuina esimerkiksi kolme kristinuskon

muotoa: luterilaisuus, ortodoksisuus ja katolisuus sekä lisäksi ei-kristillisiä uskontoja voivat

edustaa muun muassa islam, buddhalaisuus, bahai ja krishna. (Sakaranaho 2007, 3.)

Puolimatkan (2005, 79) mukaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa tulisi olla mahdollista

antaa tietynlaista identiteettiä tukevaa kasvatusta samalla, kun sallitaan toisenlaisen

identiteetin omaaville oikeus heidän kulttuurista identiteettiään tukevaan kasvatukseen. Tätä

oman kulttuuri-identiteetin säilyttämisen mahdollisuutta pidetään myös eräänä tärkeänä

integraation eli maahanmuuttajien sopeutumisen ehtona (Forsander 2000, 81).

Monikulttuurinen kasvatus edellyttää moninaisuuden sallimista ja suosimista. Sen perustana

voidaan pitää erilaisista taustoista tulevien ihmisten tasa-arvoista vuorovaikutusta.

(Puolimatka 2005, 79–80.) Puolimatka (2005, 98–100) huomauttaa, että monikulttuurisuus ei

voi kuitenkaan kukoistaa arvoista vapaassa relativistisessa ja agnostisessa tyhjiössä, vaan se

edellyttää yhteiskunnallista perustaa, joka varjelee omia keskeisiä arvojaan tukien kuitenkin

ihmisten vapaata ja avointa vuorovaikutusta. (Puolimatka 2005, 98–100.) Vuoden 2003

uskonnonvapauslain valmistelun aikoihin myös eduskunnan sivistysvaliokunta esitti, että

syvän kulttuurisen vuorovaikutuksen edellytyksenä on oman uskonto- ja kulttuuriperinteen

entistä parempi tuntemus ja ymmärrys. Sivistysvaliokunnan lausunnossa (14/2002)

sanotaankin, että menestyksellinen monikulttuurinen vuorovaikutus ei onnistu ilman

kansallisen ja kristillisen perinteen hyvää tuntemusta ja ymmärtämistä. (Sivistysvaliokunnan

lausunto 14/ 2002.)

2.6 Muuttuva perhe

Perhe eräänä yhteiskunnan keskeisenä rakenteena on myös kokenut muutoksen tuulten

vaikutukset. Perinteisesti perhe on ymmärretty äidin, isän ja yhteisten lasten muodostamaksi

ydinperheeksi. Postmodernilla ajalla käsitys on kuitenkin muuttunut suurelta osin toiseksi.

Yhden hallitsevan perhemallin sijaan eletään tilanteessa, jossa rinnalle on noussut useita

hyväksyttyjä perhemuotoja. Tämän vuoksi perheen määrittely on noussut keskeiseksi

kysymykseksi tässä ajassa. (Virkki 1994, 6.) Myös Jallinojan (1998, 63) mukaan yhdestä

perhemallista on siirrytty moniin perhemalleihin. Jallinoja (1998, 63) kertoo joidenkin
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tutkijoiden puhuvan tämän vuoksi perheestä postperheenä tai postmodernina perheenä, jolle

on ominaista rajojen epäselvyys. Muun muassa avioerojen ja uusien liittojen vuoksi perheen

rakenne saattaa muuttua moneen kertaan eikä aina voi olla varma, ketkä milloinkin kuuluvat

perheeseen. (Jallinoja 1998, 63.) Perhekäsityksiä voidaan nähdä muovaavan myös

postmodernille ajalle tyypillinen seksuaalinen vapautuminen, josta muun muassa Bauman

(1998, 7) puhuu.

Jallinoja (1994, 5–8) kuvaa perhekäsityksissä tapahtunutta muutosta jaottelemalla muutoksen

kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen perhekäsitystä voidaan luonnehtia

normatiiviseksi. Tällöin kirkko määritteli oikean perheen mallin normilähteenään Raamattu.

Jos perhe-elämä rakentui normien vastaisella tavalla, sitä pidettiin normien rikkomisena.

Valistuksen ajalta lähtien Raamatun merkitys normilähteenä kuitenkin väheni, ja normien

asettamisessa alettiin vedota yhä enemmän tieteeseen. Pappien tilalle tulivat maalliset

asiantuntijat. Näiden asiantuntijoiden määrä kasvoi erityisesti 1800-luvulla. Kuitenkin 1900-

luvulle tultaessa asiantuntijoiden asemaa alkoivat uhata yhä enenevässä määrin yksilön

vapautta korostavat katsontakannat. Tämä vaihe on Jallinojan (1994, 7) mukaan

perhekäsityksen kolmas vaihe. Tätä aikaa hän kuvailee liberaalisuuden ja vapaamielisyyden

voittokulkuna. Normatiivisuutta alettiin pitää yhdenmukaistavana ja sen nähtiin estävän

yksilön vapauden. Yksilön vapauden korostaminen perustuu ajatukseen, jonka mukaan

ihmiset ovat perusolemukseltaan erilaisia. Näin ollen heitä ei myöskään saa velvoittaa

yhdenmukaisiin ratkaisuihin. Tarjolla täytyy siis olla erilaisia vaihtoehtoja ja ihmisillä tulee

olla mahdollisuus tehdä omien mieltymystensä mukaisia valintoja. Näin ajateltuna myöskään

perheet eivät voi olla yhdenlaisia, vaan niitä on monenlaisia ja kaikki erilaiset perhemuodot

täytyy sallia. Keskustelu perhemuotojen moninaistumisesta alkoi jo 1960-luvulla, mutta

varsinainen murros tapahtui 1970-luvulla. (Jallinoja 1998, 66; 5–8.)

Laman jälkeisen työttömyyden ja epävarmuuden seuraukset näkyivät ennen kaikkea

perheiden hajoamisina sekä lasten ja nuorten psykososiaalisena pahoinvointina. Viime

vuosikymmenen murros ei koskenut vain suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, vaan taustalla

vaikutti koko länsimaista kulttuuria koskeva kriisi. (Talib 2005, 131.) Perheiden hajoamisesta

puhuu myös Keurulainen (1998, 128), jonka mukaan avioerojen määrä ei kasvanut vain laman

seurauksena, vaan se lisääntyy koko ajan. Hänen tutkimusaineistostaan selvisi, että avioeroon
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johtavat yleisimmin taloudellinen ahdinko, kiire, stressi sekä pyrkimys oman asemansa

parantamiseen työelämässä. Avioerojen määrän kasvamisen syynä voidaan nähdä myös

moraalin höltyminen, perusarvojen katoaminen sekä ihmissuhteiden muuttuminen

pinnallisiksi kertakäyttösuhteiksi. Vaikutusta on myös sillä, että avioero on nykyisin helppo

ottaa sekä saada ja se on hyväksytty nyky-yhteiskunnassa. Tilannetta kuvastaa hyvin se, että

tilastollisten tietojen mukaan vuodessa solmitaan noin 23 000 avioliittoa ja samassa ajassa

purkautuu noin 12 000 avioliittoa. (Keurulainen 1998, 128; 132.)

Työttömyyden ja epävarmuuden luomien paineiden ohella postmodernin ajan perheeseen

vaikuttaa myös työkulttuurissa tapahtunut muutos, joka ei välttämättä ole tapahtunut perheen

kannalta katsottuna hyvään suuntaan. Monilla, erityisesti hyvin koulutetuilla, on vaikeuksia

perheen ja työn yhteensovittamisessa. Työnkuva on muuttunut autonomiseksi ja

vastuulliseksi, ja usein työtä on liikaa. Samalla ajasta on tullut tavaraa, jota on lapselle

tarjottavaksi yhä vähemmän. (Blom 2001, 135–137.) Lasten asemaa tietoyhteiskunnassa

selvittäneen hankkeen mukaan kasvava määrä lapsista kokeekin vanhempansa kiireellisiksi

(Suoranta, Lehtimäki & Hakulinen 2001, 151). Vaikka perhettä edelleen arvostetaan, työn

määrä ja sen rasittavuus uhkaavat perheen hyvinvointia (Blom 2001, 137).

2.7 Lisääntyvä mediakeskeisyys

Postmodernina aikana toivon ja luottamuksen säilyttäminen on himmentynyt globaalien

uhkatekijöiden ja tulevaisuuden epävarmuuden varjostaessa tulevaisuutta. Lisäksi ihmiset,

niin nuoret kuin vanhat, joutuvat selviytymään myös yhteiskunnan jatkuvasti lisääntyvässä

kilpailussa. Lisäksi erityisesti lapsen ja nuoren kasvuympäristöä muovaa kasvava

mediakeskeisyys, mikä tuo mukanaan elämän viihteellistymisen sekä ulkonaisen helppouden.

Näiden epäillään vähentävän koulussa oppilaiden kestävyyttä sekä halua ponnistella. Tämä

saattaa ilmetä vaikeutena keskittyä pitkäaikaiseen työhön ja kohdata vastoinkäymisiä.

(Launonen & Pulkkinen 2004, 29–31.) Niiniluoto (2000, 114) pitää tällaista

välinpitämättömyyttä ja vieraantuneisuutta keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä vaativista

asioista ongelmana, jolla on vaikutusta tulevaisuudessa. Myös Bauman (2002, 144) kuvailee

tällaista maailmaa seurauksettomana ja itsekkäänä, jolloin mielenkiinto yhtä asiaa kohtaan

hiipuu nopeasti.
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Perinteiset viestintävälineet ja uusi tietotekniikka, kuten internet ja tietokonepelit, vaikuttavat

Kallion (2005, 7) mukaan myös lasten ja nuorten arvomaailmaan yhä enemmän, kun

aikaisemmin keskeisinä arvokasvattajina toimivat koti ja koulu. Näiden uusien vaikuttamisen

välineiden merkitys moraalikasvattajina on kasvava siitäkin syystä, että kouluissa toteutetun

moraalikasvatuksen asema on muuttunut ja vähentynyt. (Kallio 2005, 7–8.) Valkonen,

Pennonen ja Lahikainen (2005, 54) kuvaavat vallitsevaa tilannetta sanomalla, että

vanhempien elämäntahdin kiihtyessä, media on valloittanut kodit tarjoten lapsille ajankulua.

Launosen ja Pulkkisen (2004, 18) mukaan ihmisen persoonallisuuden ja tunne-elämän

kehittymisen edellytyksenä ovat syvät arvokokemukset, jotka vaikuttavat ihmisenä

kasvamiseen. Launonen ja Pulkkinen (2004, 18) huomauttavatkin, että media ja kaupallinen

nuorisokulttuuri kuitenkin harvoin mahdollistavat tällaisten syvien arvokokemusten

syntymisen.
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3 USKONNOLLISUUS YKSILÖN ELÄMÄSSÄ JA OSANA KULTTUURIA

Yleisinhimillinen uskonnollisuus saa erilaisia sisältöjä ja opillisia piirteitä eri yhteisöissä ja

traditioissa. Keskeistä uskonnon ilmiössä ovat kokemukselliset mielikuvat, jotka ovat usein

traditioon kuuluvien kertomusten muovaamia. Uskonnolliset kertomukset koskevat arvoja,

voimia, lainalaisuuksia sekä ihmisen selviytymismahdollisuuksia elämässä. Uskontoon

liittyvillä kertomuksilla ja kertomuksiin liittyvillä mielikuvilla on olennainen yhteys ihmisen

minäkäsitykseen, asenteisiin sekä elämäntapoihin. Ihmisen uskonnollisuus rakentuukin

Oikarisen (1998, 158) mukaan kolmesta eri elementistä: yksilöstä itsestään, yhteisöstä sekä

yhteisesti jaetuista käsityksistä ja mielikuvista todellisuuden luonteesta. (Oikarinen 1998,

157–158.) Myös Holmin (2005, 71) mukaan uskonto lisää ihmisten yhteiselämään erilaisia

vivahteita ja merkitsee paljon niin yksilöiden, perheiden kuin yhteiskuntienkin elämässä.

Tässä kappaleessa tarkastellaan uskontoa yleisinhimillisenä ilmiönä, jolloin tekstissä

esiintyvien asioiden voidaan nähdä olevan tyypillisiä monille uskonnoille. Kappaleessa

kuvataan uskonnollisuutta osana ihmisyyttä sekä osana yhteisön elämää. Vasta myöhemmin,

kappaleessa neljä, luodaan kuva tarkemmin kristillisyydestä ja tarkastellaan kristillisen uskon

erityispiirteitä.

3.1 Uskonnollisuus osana ihmisyyttä

Riippumatta uskonnon merkityksestä ihmisen elämässä, ihmisen perusluonteeseen kuuluu

kaipaus saada vastauksia elämää koskeviin syviin kysymyksiin (Niemelä 2003, 148). Myös

tarve kokea suojeleva voima on ihmiselle ominaista. Tämä tarve kokea ihmistä itseään

suurempi voima on lähtöisin psykoanalyyttisen näkemyksen mukaan jo vastasyntyneen

todellisuudesta, jolloin turvallisuuden kaipuu kohdistuu hoitajaan. Kaipuu suojeluun ja

turvallisuuteen jatkuu jossain määrin läpi elämän. (Tamm 2002, 65.) Turvallisuuden ja

merkityksellisyyden kokeminen sekä kuuluminen johonkin yhteisöön ovat tärkeitä

ihmisyksilön elämän kannalta. Erityisesti näiden kokemusten kaipuun voidaan nähdä

korostuvan nykyisessä muutosalttiissa maailmassa, jossa turvattomuus ja epävarmuus
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tuottavat tuskaa monille ihmisille. (Ruokanen & Nurmio 1995, 36.) Uskonto vastaa

turvallisuuden kaipuuseen tarjoamalla luottamusta ja auttamalla hyväksymään elämän

rajallisuuden, mikä merkitsee sitä, että ihminen suostuu elämän tarkoituksen määräytymiseen

hänen ulkopuoleltaan. Luottamus taas tarkoittaa vakuuttumista siitä, että hyvä palkitaan

lopulta, vaikka se ei siltä tällä hetkellä näyttäisikään. Näitä turvallisuuden ja luottamuksen

funktioita toteuttaessaan uskonnon voidaan sanoa tukevan ihmisen henkistä tasapainoa.

(Pyysiäinen 1998, 86.)

Uskonnollisuutta tutkittaessa on usein esitetty kysymys siitä, mihin uskonto perustuu. Erään

näkökulman mukaan uskonto rakentuu ensisijaisesti yksilön hengellisistä kokemuksista.

Toisen näkökulman kannattajat pitävät uskontoa yhteisön ja sen tarpeiden tuottamana. Tällöin

yhteisön toiminnalla sekä vallitsevalla kielellisellä kulttuurilla on suuri vaikutus siihen,

millaiseksi uskonto muotoutuu. Edellinen näkemys voidaan luokitella filosofiseksi, kun taas

jälkimmäinen on tyypillinen yhteiskuntatieteilijöille. Uskonnollisuutta tutkinut Pyysiäinen

(1998, 87) ei kuitenkaan liity varsinaisesti kumpaankaan edellisistä näkemyksistä. Hänen

mukaansa ihmisellä on synnynnäinen kyky uskonnolliseen ajatteluun ja siihen liittyvään

symbolikäyttäytymiseen, vaikka hän ei koskaan käyttäisikään tätä kykyä. Pyysiäisen ohella

monet tutkijat nimittävät tällaista synnynnäistä kykyä uskonnollisuuteen uskonnolliseksi

kompetenssiksi. Tämän näkemyksen mukaan ihminen pystyy käyttäytymään uskonnollisesti,

vaikka häntä ei siihen erityisesti opetettaisikaan. (Pyysiäinen 1998, 87–88.)

Pyysiäisen (1998, 87–88) ajatuksille läheisenä voidaan pitää Hayn ja Nyen (1998, 54–55)

näkemystä ihmisen spirituaalisesta luonteesta. He kertovat spiritualiteetin olevan herkkyyttä

asioiden syvempää olemusta kohtaan. Spritualiteetti on tietoisuutta jostakin suuremmasta ja

sen ajatellaan olevan myötäsyntyistä ja nimenomaan ihmiselle ominaista. Hay ja Nye (1998,

54–55) pitävätkin spiritualiteettia ihmiselle yhtä luonnollisena kuin esimerkiksi syömistä ja

juomista. (Hay & Nye 1998, 54–55.) Ubanin (2003, 15) mukaan spiritualiteetin käsite on jo

vakiintunut brittiläisen uskontokasvatuksen keskeiseksi käsitteeksi ja sen voidaan katsoa

korvanneen uskonnollisuuden käsitteen esimerkiksi opetussuunnitelmissa. Spiritualiteetin

käsite ei ole kuitenkaan helposti määriteltävissä. Ubanin (2003, 16) mukaan spiritualiteetin

käsite on uskonnollisuuden käsitettä laajempi ja vähemmän sidonnainen uskontoon. Hay ja

Nye (1998, 10–11) mieltävätkin uskonnollisuuden yhdeksi spiritualiteetin
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kulttuurisidonnaiseksi ilmentymäksi. Spritualiteetin ja uskonnon käsitteitä verrattaessa Hay ja

Nye (1998, 6) kertovat, että uskonto käsitteenä on institutionaalisempi kuin spiritualiteetti,

joka saa syvempiä ja henkilökohtaisempia merkityksiä ja johon liitetään usein myös

henkilökohtaista hartaudenharjoitusta kuten rukousta. Spiritualiteetin voidaan kuitenkin

katsoa olevan muutakin kuin vain tunne tai kokemus, sillä spritualiteetti kattaa myös

identiteetin, maailmankuvan ja elämäntarkoituksen (Gollnick 2003, 52).

3.1.1 Lapsen uskonnollisuus

Uskonnollisuus saa ihmisen elämänkaaren vaiheissa erilaisia muotoja, joihin vaikuttavat sekä

kehitystaso että ympäröivän maailman tarjoamat haasteet ja kokemukset (Oikarinen 1998,

150). Käsitys jumalasta eli transkendentin luonteesta on merkittävä osa ihmisen

uskonnollisuutta (Tamm 2002, 8). Lasten ja nuorten jumalakuvaa ja sen kehitystä voidaan

kuvata monin eri tavoin. Kuitenkaan tutkimuksissa ei ole toistaiseksi voitu esittää

yksiselitteistä teoriaa siitä, miten jumalakuva syntyy ja kehittyy. (Tamm 2002, 60.)

Uskonnollinen ympäristö, jossa lapset elävät, vaikuttaa suuresti heidän jumalakuvaansa.

Käsite jumala on sekä hengellinen, sosiaalinen, kulttuurillinen että teologinen. Tästä johtuen

vanhemmilla, koululla, seurakunnalla ja koko sillä yhteiskunnalla, jossa lapsi elää, on

merkittävä vaikutus hänen jumalakuvansa muodostumiseen. (Tamm 2002, 37.)

Eksistentiaalinen turvallisuuden ja luottamuksen tunne on myös tärkeää lapsen uskonnolliselle

elämälle (Tamm 2002, 67). Uskonnolliset riitit, seremoniat ja tavat sekä yleisesti muu

emotionaalinen hyvän olon tunne muodostavat perustan, josta lapsen uskonnollisuus

vähitellen kasvaa (Tamm 2002, 66–67).

Fowler (1981) esittelee teorian uskon kehitysvaiheista. Hän jakaa uskon kehityksen kuuteen

eri vaiheeseen, joista kaksi ensimmäistä koskevat alakouluikäisiä lapsia ja jotka sen takia

esitellään tässä tarkemmin. Ensimmäisen vaiheen uskoa Fowler (1981, 122) kutsuu intuitiivis-

projektiiviseksi (Intuitive-Projective) uskoksi, joka on ominaista 2–7 -vuotiaille lapsille.

Tämän ikäisten lasten ajattelua leimaa itsekeskeisyys, maagisuus ja logiikan puute. Lapset

näkevät tässä vaiheessa asiat vain yhdestä näkökulmasta. (Fowler 1981, 122–123.) Alle

kouluikäisen lapsen ajattelussa mielikuvituksella on suuri rooli, mikä vaikuttaa myös lapsen



28

uskonnollisuuteen. Lapsen uskoon vaikuttavat paljon aikuisten kertomien uskonnollisten

kertomusten, esimerkkien ja tapahtumien synnyttämät tunnelmat ja mielialat. Lapsi tarvitsee

erityisesti tässä vaiheessa turvallisen ja luotettavan aikuisen vierelleen, joka tukee häntä

mielikuvituksen ja mielialojen heilahtelujen keskellä. (Fowler 1981, 133.) Toinen uskon

kehitysvaihe on nimeltään myyttis-kirjaimellinen (Mythic-Literal) vaihe. Tässä vaiheessa

lapset ovat kouluikäisiä ja ohittaneet ensimmäisen vaiheen ajatusmaailman

mielikuvituksellisuuden ja mielialojen ohjaavan merkityksen. Kouluikäisen uskoa

luonnehtiessaan Fowler (1981, 149) kertoo, että myyttis-kirjaimellinen usko on vaihe, jolloin

yhteiskunnan tarinat, uskomukset ja symbolit omaksutaan. Lapsen uskoa leimaa kuitenkin

kirjaimellisuus. Uskomukset ja moraaliset säännöt sekä asenteet tulkitaan kirjaimellisesti.

Myös symbolit saavat yksiulotteisen ja kirjaimellisen tarkoituksen. Kertomuksilla on edelleen

merkitystä, mutta ne eivät ole enää niin ohjaavassa asemassa kuin aiemmin. (Fowler 1981,

149.) Kouluikäinen lapsi kykenee jo induktiiviseen ja deduktiiviseen ajatteluun. Hän yrittää

selvittää, mikä on totta ja mikä kuvittelua. Lapsi vaatii todisteita väitteiden

todenmukaisuudesta. (Fowler 1981, 135.) Fowler (1981, 135; 146) kutsuukin tämän ikäistä

lasta ”nuoreksi empiirikoksi”.

Jos ihminen nähdään spirituaalisena olentona, voidaan myös lapsen toimintaa tarkastella

spirituaalisesta näkökulmasta käsin. Hay ja Nye (1998, 59) ovat jakaneet lapsen sprituaalisen

kokemisen ulottuvuudet kategorioihin. Ensimmäiseen spirituaalisen kokemisen kategoriaan

kuuluu esimerkiksi ”tässä ja nyt” -kokemus, joka tarkoittaa kokonaisvaltaista kokemusta

todellisuudesta vastakohtana tulevaisuuteen kohdistuvalle ajattelulle. (Hay & Nye 1998, 59–

61.) Toinen kategoria käsittää mysteerin kokemisen (mystery-sensing). Mysteerin

kokemisella tarkoitetaan elämän kokemista käsittämättömänä mysteerinä. Tähän liittyy myös

luonnon ja luonnonilmiöiden ihmettely ja kunnioitus. Mysteerin kokeminen liittyy kiinteästi

erityisesti mielikuvitukseen, joka on mysteerin kokemisen edellytys. (Hay & Nye 1998, 66–

70.) Kolmas kategoria on arvon kokeminen. Arvon kokemiseen liittyvät kiinteästi tunteet,

jotka ilmentävät kokijalle asian merkittävyyttä (Hye & Nye 1998, 70). Hayn ja Nyen (1998,

130–137) tutkimuksesta ilmeni, että jokaisella lapsella on rikas spirituaalinen elämä

huolimatta vanhempien suhtautumisesta uskontoon. Lisäksi jokaisen lapsen spritualiteetti on

yksilöllinen, jolloin edellä esitellyt spiritualiteetin kategoriat painottuvat lapsilla eri tavoin.

Osalla spiritualiteetin kokeminen painottui luontoon ja osalla enemmän arvon kokemiseen.
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(Hay & Nye 1998, 130–137.) Tärkeä seikka on myös se, että Hayn ja Nyen (1998, 39)

mukaan arvovalinnat ovat yhteydessä spiritualiteettiin. Näin ollen spirituaalinen tietoisuus on

tarpeellista myös moraalisen käyttäytymisen kannalta. (Hay & Nye 1998, 39.)

3.1.2 Uskonto osana identiteetin ja maailmakuvan rakentumista

Maailmankuva ja identiteetti liittyvät läheisesti toisiinsa. Niemen (1991, 61) mukaan

identiteetin kehittyminen voidaan nähdä tulemisena tietoiseksi itsestä. Yksilöä ohjaavien

uskomusten ja arvojen tiedostaminen tukee hänen identiteettinsä kehitystä. (Niemi 1991, 61.)

Niemi (1988, 257) pitää eräänä merkittävänä koulussa annettavan uskonnonopetuksen

tavoitteena auttaa lasta pohtimaan omaa elämäänsä ja elämänkysymyksiänsä, koska oman

minuuden pohtiminen ja hahmottaminen ovat tärkeä osa lapsen identiteetin muodostumista.

Identiteetin rakentumiseen kuuluvat olennaisina osina kysymykset uskonnosta ja sen

välittämistä arvoista. (Niemi 1988, 257.) Identiteetin selkiytymisen kannalta olennaista on

myös yhteisöön jäsentyminen. Yhteinen ideologia yhdistää samalla tavalla ajattelevia, tarjoaa

henkistä suojaa ja ylläpitää sosiaalista järjestystä (Oikarinen 1998, 191.) Identiteetin

kehityksessä tarvitaan lisäksi jäsentymistä aikaan, jolloin menneisyys, nykyisyys ja

tulevaisuus koetaan kokonaisuudeksi sekä jäsentymistä ympäristöön, joka koostuu ihmisistä,

ympäristöstä, kulttuurista ja historiasta. Oikarinen (1998, 187) toteaakin, että identiteetti on

luonteeltaan sosiaalinen, vaikka identiteetin kokemus on yksilöllinen. Toisin sanoen

identiteetin kehittyessä nuori tiedostaa oman ainutlaatuisuutensa, mutta samalla myös

samankaltaisuutensa muiden kanssa ja osallisuutensa yhteisöstä. (Oikarinen 1998, 187.)

Oikarisen (1998, 190) mukaan maailmankuva on osa yksilön identiteettiä ja se tuo järjestystä

sekä turvallisuutta elämään. Maailmankuva on käsitteenä monimerkityksellinen.

Maailmankuvaa voidaan luonnehtia tietynlaiseksi kokonaisnäkemykseksi maailmasta, ja

siihen vaikuttavat kulttuurin lisäksi yhteiskunnalliset tekijät. Kulttuuriperintönä siirtyvät

uskomukset kuuluvat kulttuurin luomien ajankohtaisten uskomusten ohella maailmankuvaan.

Aiemmin kulttuurien ollessa yhtenäisempiä ihmisten maailmankuvaa voitiin pitää suhteellisen

yhtenäisenä järjestelmänä. Nykyihmisen maailmankuva on kuitenkin moninaisempi. (Helve

1987, 13–17.) Hirsjärvi (1985, 80) pitää maailmankuvan keskeisinä elementteinä tietoja,
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uskomuksia, arvoja ja normeja. Tietojen lisäksi maailmankuvassa olennaista on se, mitä

pidetään oikeana ja tärkeänä sekä normit, jotka kertovat, pitäisikö ihanteisiin pyrkiä ja millä

keinoin. (Hirsjärvi 1985, 80–85.) Tietojen, arvojen ja normien olisi Niemen (1991, 16)

mukaan yhdistyttävä yksilöä ohjaavaksi kokonaisuudeksi niin, ettei synny tilannetta, jossa

ihmisellä on tietoa, mutta ei halua toimia tiedon mukaisesti.

Nuorten arvomaailmaa tutkinut Helve (1987, 14) arvelee, että ihmisen maailmankuva alkaa

kehittyä jo varhaislapsuudessa. Nuoren yksilöllistä maailmankuvaa muokkaavat hänen

kehityksensä, kokemuksensa fyysisestä ympäristöstä ja toimintansa sosiaalisessa

ympäristössä. Maailmankuva muuttuu yksilön elämän aikana kokemusten karttuessa ja sen

muodostuminen on nähtävä jatkuvana kehitysprosessina eikä pelkästään sosiaalistettuna

uskomusjärjestelmänä. (Helve 1987, 17–18.) Helve (1987, 21) näkeekin maailmankuvassa

toiminnallisen, kulttuurisen, tiedollisen, sosiaalisen sekä elämyksellisen ulottuvuuden. Helven

(1997, 144) mukaan suomalaisten nuorten on nykyisessä tietoyhteiskunnassa vaikea

hahmottaa ympärillä tulvivaa tietoa kokonaisvaltaisesti, jolloin heidän maailmankuvansa

muodostuvat helposti pirstaleisiksi ja kapea-alaisiksi. Nuorilla ei välttämättä ole ydinarvoja,

vaan heidän tilannettansa voidaan kuvata käsitteellä ”ideologinen kodittomuus”. Nuorille on

tyypillistä koota maailmankuvalliset aineksensa eri uskonnoista, ideologioista ja uskomuksista

runsaan joukkotiedotuksen vaikutuksen alaisina. (Helve 1997, 144; 150.)

Holm (2004, 29) esittää, että lapsi ajattelee intuitiivisesti ja kirjaimellisesti siihen asti, kunnes

hän saavuttaa murrosiän. Vasta murrosiässä hän kykenee kypsään yksilölliseen ajatteluun ja

pohdintaan myös uskonnollisissa asioissa. (Holm 2004, 29.) Myös moraalia tutkineen

Kohlbergin (1985, 28) mukaan lapsen varhaiselle ajattelulle on tyypillistä intellektuaalinen ja

tunnetason kypsymättömyys. Vasta nuoruudessa, lapsen saavutettua postkonventionalisen

ajattelun tason, lapsella on mahdollisuus paneutua muiden kulttuurien ja uskontojen

tilanteisiin sekä saavuttaa itsenäisempi ajattelu. (Kohlberg 1985, 28.) Näin ollen ideologinen

kodittomuus voi olla seurausta tilanteesta, jossa koulu ja koti eivät anna selkeitä

maailmankuvan rakennusaineita nuorelle, ja nuori joutuu muodostamaan maailmankuvaansa

tiedotusvälineiden ja erilaisten ajassa virtaavien uskomusten perusteella. Helven (1987, 248)

tekemän nuorten maailmankuvaa käsittelevän seurantatutkimuksen mukaan nuoret

tarvitsevatkin tukea maailmankuvansa muodostamiselle sekä selkeitä maailmankuvallisia
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aineksia, joiden avulla he voivat muodostaa ihanteensa ja arvonsa. Jos nuoret eivät saa

tarvitsemaansa tukea, heidän kuvansa maailmasta voi muodostua epätodelliseksi ja

pirstoutuneeksi. (Helve 1987, 248.)

Niemi (1991, 6) näkee uskonnonopetuksella merkittävän roolin oppilaan

maailmankatsomuksen muodostumisprosessissa, koska sen kautta oppilas voi saada

rakennusaineksia maailmakuvansa pohjaksi. Koulu on Niemen (1991, 16–17) mukaan yhtenä

sosialisaatioinstituutiona vastuussa siitä, että oppilaille syntyisi omakohtainen käsitys

maailmasta, jolla tarkoitetaan tietoisuutta omaa toimintaa ja pyrkimyksiä ohjaavista tekijöistä.

3.2 Uskonto osana yhteiskuntaa ja kulttuuria

Pyhyysulottuvuus on Holmin (2005, 69) mukaan ihmisten yhteiselämässä erittäin

merkittävässä asemassa sen antaessa tietyille tapahtumille yhdistävän ja suuntaa antavan

funktion. Sillä on merkitystä myös siksi, että se antaa moraalisille kannanotoille auktoriteettia

ja arvoa. (Holm 2005, 69.) Sukupolvien kokemusrakenteet ovat siirtyneet osaksi kulttuuria ja

niistä on muodostunut malleja, jotka rakentuvat yhteisön hyväksymille normeille ja jotka

vaikuttavat sosiaaliseen käyttäytymiseen. Kulttuuri muodostaa inhimillisen todellisuuden,

jossa kielellä ja käyttäytymisellä on tärkeä rooli. Kulttuurin symbolit ovat inhimillistä

kokemusta tiivistettynä ja ne pitävät sisällään tavallisten sosiaalisten ilmiöiden ohella myös

pyhyyden piiriin kuuluvia asioita. Tällaisia pyhyyden piiriin kuuluvia asioita ovat muun

muassa jumalan, paholaisen, sovituksen, henkien, tuomion, armon, helvetin ja taivaan

symbolit. Tähän ulkoiseksi eksistenssitilaksikin nimitettyyn uskonnon kulttuuriseen

ulottuvuuteen kuuluu myös uskonnollinen käyttäytyminen, jolloin kyse on muun muassa

jumalanpalveluksista, rukouksista, kulkueista ja kasteesta. Myös pyhät kertomukset ovat osa

uskonnon ulkoista eksistenssitilaa. Nämä kanonisoidut kertomukset liittyvät usein aikaan tai

tilaan ja niissä kerrotaan maailman luomisesta, sen olemassaolon vaiheista, yksilön

alkuperästä ja ihmisen lopullisesta päämäärästä. (Holm 2005, 68–69.)
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Uskonnolla voidaan nähdä olevan merkittävä asema kansakunnan yhteisen perinteen

välittämisessä. Tätä kansakunnan yhteistä perinnettä Hervieu-Leger (2000, 123–140) nimittää

kollektiiviseksi muistiksi ja pitää sitä olennaisena osana yhteiskunnan ja yksilön identiteettiä.

Traditio muodostaa hänen mukaansa perustan koko yhteisön olemassaololle. Tämän yhteisön

jäseniä ovat sekä menneet että tulevat sukupolvet. (Hervieu-Leger 2000, 123–140.) Uskonnon

merkitys osana yhteisön perinnettä perustuu ketjuun, joka liittää yksittäisen ihmisen osaksi

uskonnollista yhteisöä. Tämä yhteisön uskonnollisen muistin eli perinteen siirtäminen on

Lehtosen (2005, 84) mukaan osittain katkennut monien vanhempien jättäessä välittämättä

uskonnon lapsilleen. Tämä voi olla seurausta siitä, että vanhemmat ovat itse luopuneet

uskonnollisista tavoista, ja uskonto on vain vähän esillä heidän omissa

kokemusmaailmoissansa tai he katsovat, että heiltä puuttuu kyky puhua uskonnollisista

asioista. (Lehtonen 2005, 84.)

Traditiosta, johon sisältyy rituaaleja ja joka kytkeytyy ilmiöön, jota voidaan nimittää

kaavalliseksi totuuskäsitykseksi, puhuu myös Giddens (1995, 92). Hän näkee traditiolla aina

moraaliluonteen, joka edustaa sitä, mitä yhteiskunnassa tehdään ja mitä pitäisi tehdä.

Traditiolla voidaankin nähdä olevan vaikutusta siksi, että se tarjoaa siihen liittyneille tiettyä

ontologista turvallisuutta muodostaen selkeät rajat hyvän ja pahan välille. (Giddens 1995, 92.)

Giddens (1995, 92; 95) pitääkin traditiota luonteeltaan ennen kaikkea affektiivisena.

Pyysiäisen (1998, 91) mukaan yhteiskunta tarvitsee aina jonkinlaista uskontoa tai

katsomusjärjestelmää, joka osoittaa sen, mikä on kiellettyä, mikä sallittua, mikä pyhää ja mikä

epäpyhää. Voidaankin sanoa, että yhteiskunta tarvitsee uskontoa oman kiinteytensä vuoksi.

(Pyysiäinen 1998, 91.) Kallioniemen (2005, 9) mielestä oman kulttuuri-identiteetin

tunteminen ja sen arvostaminen luovat hyvän pohjan myös muutosprosesseissa toisesta

kulttuurista tulevan ihmisen kohtaamiselle. Kallioniemen (2005, 9) mukaan olisikin opittava

näkemään uskontojen ja katsomusten suuri merkitys elämäntapojen ja yhteiskunnallisten

olojen muovaajana. (Kallioniemi, 2005, 9.)
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4 KRISTILLISYYDEN SUURI KERTOMUS

Kristillisyyttä voidaan kuvata monesta eri näkökulmasta ja se voi saada erilaisia painotuksia

määrittelijästä riippuen. Tässä tutkimuksessa kristillisyyden määritelmä on ensisijaisesti

evankelis-luterilainen johtuen kyseisen uskonnon historiallisesta vaikutuksesta suomalaisessa

yhteiskunnassa sekä koululaitoksessa. Vaikka kristillisyys on Suomessa pääosin luterilaisen

kirkon opin mukaista uskonnollisuutta, vaikuttavat siihen myös Suomen muut kristilliset

suuntaukset.

Tämän kappaleen alussa määritellään sitä, mitä kristillisyydellä tarkoitetaan. Lisäksi kuvataan

lyhyesti kristillistä moraalia sekä ihmiskäsitystä. Tämän jälkeen tarkastelu keskittyy siihen,

miten kristillisyys on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen eurooppalaisessa kulttuurissa sekä

erityisesti suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Historiallisen katsauksen avulla

pyritään luomaan kuva kristillisyyden historiallisista vaikutuksista ihmisten ja yhteisöjen

elämässä. Lisäksi kappaleessa kerrotaan, miten aiemmin käsitelty postmoderni

yhteiskunnallinen tilanne sekä kristillisyys sopivat saman pöydän ääreen. Kappaleen lopussa

luodaan kuva kristillisyyden mahdollisista tulevaisuudennäkymistä.

4.1 Kristillisyys

Kristillisyys ei muodosta mitään kiinteää samanlaisena pysyvää hahmoa, vaan se on ollut

historiansa aikana altis muutoksille (Luoma 1991, 31). Virkkusen (1980, 25) mukaan voidaan

sanoa, että kristinusko on ennen kaikkea uskoa, joka vaikuttaa ihmisen koko

persoonallisuuteen, tunne-elämään, ihmissuhteisiin, elämännäkemykseen ja asenteisiin. Se on

ennemmin kokemuspohjainen kuin älyllisesti omaksuttu vakaumus. Kristillisyyttä

määriteltäessä on huomattava, että kristillisyydessä on keskeisenä tuonpuoleisuuden

näkökulma. Kokemusmaailmamme ulkopuolella on siis todellisuus, joka vaikuttaa meihin.

Tämä todellisuus, jota kutsutaan yleensä Jumalaksi, nähdään elämän perustana ja

perimmäisenä totuutena. Kristinusko ei ole ensisijaisesti etiikkaa, vaikka Jumalan tahdon

mukainen normisto voidaankin nähdä eettisenä järjestelmänä. (Virkkunen 1980, 25.)
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Tarkemmin kristinuskon periaatteita tarkasteltaessa huomataan Jeesuksen merkityksen

keskeisyys, joka yhdistää kaikkia kristillisiä suuntauksia. Suurinta osaa kristillisistä kirkoista

yhdistää myös perusajatukset, joiden mukaisesti kristityt uskovat yhteen Jumalaan, ja ihminen

nähdään syntisenä. Synnin nähdään olevan seurausta siitä, että ihminen käyttää Jumalan

hänelle antamaa vapautta väärin, ja vain Kristuksen sovitustyö voi vapauttaa ihmisen

tuomiosta. Kristinuskoon kuuluvat keskeisinä myös vuodenkiertoa sävyttävät erilaiset

kristilliset juhlat. Lisäksi kristillinen usko saa konkreettisen muodon jumalanpalveluksessa

sekä muissa pyhissä toimituksissa, joista jotkut ovat saaneet sakramentin erityisaseman.

(Räisänen 2004, 172–175.)

Katekismuksessa (2000, 5) määritellään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kristinoppi.

Uusin kirkon kristinoppi hyväksyttiin kirkon ylimmässä päättävässä elimessä eli

kirkolliskokouksessa vuonna 1999 ja sen nimeksi tuli Katekismus. Katekismus seuraa Martti

Lutherin Vähää katekismusta, joka on yksi kirkon tunnuskirjoista ja laaja kristinuskon

oppiteos. Katekismuksen ytimen muodostavat kymmenen käskyä, uskontunnustus sekä Isä

meidän -rukous. Kymmenen käskyä kertoo kristillisen näkemyksen siitä, miten tulee elää.

(Katekismus 2000, 5.) Uskontunnustuksessa tulee esiin se, millainen kristillinen Jumala on.

Siitä ilmenee, että Jumalalla on yksi olemus ja kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki

(Katekismus 2000, 32–35). Monien eri kirkkokuntien kristityt jakavat nämä kristinuskon

perusteet. Lisäksi Katekismuksessa esitellään kirkon kahden sakramentin: kasteen ja

ehtoollisen merkitys sekä Raamatun, ripin ja Herran siunauksen sisältö ja merkitys (2000, 82–

107).

4.1.1 Kristillisyyden suhde moraaliin

Moraalin ja uskonnon suhdetta voidaan Luodeslammen (2007, 118) mukaan kuvailla kolmella

eri tavalla. Moraali voi olla autonominen, heteronominen tai teonominen suhteessa uskontoon.

Moraalin ollessa uskontoon nähden autonominen, uskonnon ja moraalin välillä ei ole selkeää

suhdetta. Näin ajateltuna moraali perustuu pelkästään järjenkäyttöön. Se ei kuitenkaan sulje

pois sitä, ettei tällöinkin moraali voisi muistuttaa jonkun uskonnon moraalikäsityksiä.

Moraalin ja uskonnon heteronomisessa suhteessa moraali saa vaikutteita uskonnosta. Tästä
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esimerkkinä voi mainita nykyeurooppalaiselle yhteiskunnalle tyypillisen vaikeuden erottaa

moraalikäsityksiä kristinuskon perinteestä. Teonomisessa suhteessa moraalin katsotaan

tulevan suoraan Jumalalta, jolloin ajatellaan, että on olemassa yleismaailmallinen moraalin

alkulähde. (Luodeslampi 2007, 118–119.) Tamm (2002, 88) esittää, että yleisen käsityksen

mukaan arvot ovat kiinteässä yhteydessä uskontoon, vaikka hänen mukaansa ei voidakaan

tehdä ratkaisevaa eroa yleisinhimillisen moraalin ja kristillisen moraalin välillä. Vaikka

kristillisellä moraalilla ja yleisinhimillisellä moraalilla onkin lähes sama sisältö, uskonto on

toiminut kautta aikojen moraalin rakentajana sekä säilyttäjänä koko sivilisaatiossa. (Tamm

2002, 88.)

Tyypillisesti kristinuskon moraalisäännöksiin lasketaan kuuluviksi Raamattuun kirjatut

kymmenen käskyn laki, kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky sekä Jeesuksen elämässään

antama esimerkki. Näin ollen kristinuskon moraalikeskusteluissa korostuu omantunnon ja

lähimmäisen rakkauden merkitys. (Luodeslampi 2007, 118–120.) Kristillisessä

moraalikäsityksessä Jumala on moraalin keskus ja kaiken hyvän lähde. Näin ollen ihmisen

elämä, pyrkimykset sekä olemassaolo ovat osa suurempaa kosmologiaa. Luterilaisessa

ajattelussa jokainen ihminen on perisynnin alainen. Synnin takia ihminen on kykenemätön

toimimaan moraalisesti oikein omin voimin. Ilman syntien katumista ja niiden anteeksi

saamista ihminen ei ole kykenevä kristityn moraalisiin hyveisiin: rakkauteen, armoon,

nöyryyteen, anteeksiantoon ja laupeuteen. (Koski 2001, 26–27.)

4.1.2 Kristillinen kasvatusfilosofia ja ihmiskäsitys

Kasvatuspäämääriä ohjaa usein jokin kasvatusfilosofia ja ihmiskäsitys. Kristillisen

kasvatusfilosofian perustana on juutalainen viisauskirjallisuus, jossa viisaus nähdään ihmisen

uskonnollisena, moraalisena ja älyllisenä kokonaisuutena. Tällaiselle viisaudelle annetaan

kristillisessä kasvatusfilosofiassa suurempi arvo kuin millekään muulle elämässä, koska sen

avulla koko ihmisen elämä voi ohjautua mielekkääksi. Kuitenkin ajatellaan, että viisaus sen

syvimmässä merkityksessä on ihmisen tavoittelemattomissa. (Puolimatka 1996, 28.)

Kristillinen moraalisäännöstö tarjoaa eron oikean ja väärän välillä, ja näin ollen se tarjoaa

kasvatukselle selkeän moraalisen perustan. (Koski 2001, 28).
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Kristilliseen kasvatusfilosofiaan liittyy keskeisesti myös kristillinen ihmiskäsitys.

Ihmiskäsitys on laaja käsite ja eri kirkot ja uskonnolliset yhteisöt saattavat liittää siihen

erilaisia korostuksia. Luterilaisen ihmiskäsityksen yksi keskeinen piirre on vastuullisuus.

Ihminen elää maailmassa, jossa hänellä on Raamatun mukaan lupa viljellä ja varjella sitä.

Ihminen on maailmassa itsenäinen, mutta kuitenkin vastuullinen. Luterilaiseen

ihmiskäsitykseen kuuluu myös, että ihmisellä on ehdoton ihmisarvo. Jumalan luomana ja

Jumalalta tehtävän saaneena ihminen on ainutlaatuinen ja siksi jokaiselle ihmiselle kuuluu

varaukseton ihmisarvo. Ehdoton ihmisarvo koskee myös lasta, jonka ajatellaan olevan

arvokas sinänsä, ei sen vuoksi, että hänestä kasvaa aikuinen ja yhteiskunnan tuottava jäsen.

Ihmisen ainutlaatuisuuteen kuuluu olennaisesti myös lähimmäisen rakkaus, johon sisältyy

rakkauden lisäksi kunnioitus. Kristillisyyden tärkeänä osana on käsitys ihmisestä

langenneena, mutta armahdettuna. Ihminen on olemukseltaan paha eikä enää se, joksi Jumala

hänet alun perin loi. Kristilliseen ihmiskäsitykseen ei kuitenkaan kuulu vain ihmisen

pahuuden kohtaaminen, vaan myös Jeesuksen sovitustyön vuoksi armahdus ja anteeksianto.

Näin ollen kristillisyyttä ja kristillistä ihmiskäsitystä voisi pohjimmiltaan luonnehtia toivon

sävyttämäksi. (Niemi 1987, 50–53.)

4.2 Kristillisyys osana eurooppalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kehitystä

Nykyajan eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomusta on oikeastaan mahdotonta ymmärtää

tuntematta vanhanajan maailmassa syntynyttä ja edelleen elävänä vaikuttavaa kristinuskon

perinnettä. Sen vaikutus elämänuskoon ja käsitykseen ihmisen luonteesta ja tarkoituksesta on

sävyttänyt voimakkaasti eurooppalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kehitystä. (Ketonen 1989,

64.) Kristinusko on aivan erityisessä mielessä historiallinen uskonto, koska se on syntynyt

tietyssä yhteiskunnallisessa tilanteessa, se on sidottu tiettyihin historiallisiin tapahtumiin,

joihin se jatkuvasti palaa ajattelussaan ja se on kulkemassa kohti tiettyä päämäärää, joka

toteutuu historian päättyessä (Juva 1986, 276).

Kristinusko syntyi Rooman keisarikunnan alueella, joka oli siihen aikaan, ajanlaskumme

alussa, maailman keskipiste. Alueella vaikutti vahvasti juutalainen uskonto ja hellenistinen

kulttuuri, jossa kreikkalaiset ja itämaiset näkemykset olivat sulautuneet yhteen ja jonka
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vaikutus ulottui kaikkiin alueella oleviin alakulttuureihin. (Aejmelaeus 2000, 18–46.)

Kristinusko levisi aluksi yhteiskunnassa vähemmän arvostettujen ihmisryhmien keskuudessa.

Nämä ryhmät joutuivat vainon kohteeksi, koska uutta uskontoa pidettiin uhkana vakiintuneille

uskonnoille. (Puolimatka 1996, 28.) Vainoista huolimatta kristinusko pysyi voimissaan ja

300-luvulla silloinen Rooman keisari Konstantinus katsoi kristinuskon sopivan valtakuntaa

yhdistäväksi tekijäksi. Kristinusko saikin Rooman valtionuskonnon aseman 300-luvun

lopulla. (Räisänen 2004, 165.) Vähitellen kristinuskosta tuli yksi länsimaisen sivistyksen

tukipilari (Puolimatka 1996, 28). Kristinusko sai erilaisen ilmenemismuodon itäisessä ja

läntisessä kristikunnassa, mikä vuonna 1054 johti näiden kahden kirkon eroamiseen (Räisänen

2004, 166–167).

Länsimaisessa kulttuurissa elettiin vuosisatojen ajan kristillisen uskon ohjauksessa, mikä

johtui osittain kirkon kielteisestä suhtautumisesta muihin uskontoihin. Länsimaat olivatkin

kulttuurisesti melko yhtenäinen kristillinen kokonaisuus yli tuhat vuotta. Vähitellen yhteydet

ulkopuolisiin kansoihin ja kulttuureihin vilkastuivat muun muassa merenkulun kehittyessä,

mikä merkitsi samalla kristinuskon aseman heikkenemistä ainoana ja oikeana uskontona.

Tämän myötä uudenlaiset tulkinnat kristinuskosta sekä muut uskonnot saivat jalansijaa

Euroopassa. (Luoma 1991, 30.) Myös uskonpuhdistuksen myötä 1500-luvulla kristinusko sai

uusia tulkintoja ja syntyi muun muassa luterilainen kirkko. (Arffman 2004, 125–129.)

1600-luvulla kristinuskoa kohtasi länsimaisen ajatus- ja arvomaailman muutos. Tämä ajatus-

ja arvomaailman muutos kätki sisälleen näkemyksen uudesta modernista maailmasta ja

valistuksen ajasta. Tämä asetti kristinuskon puolustuskannalle, ja se menetti itsestään selvänä

pidetyn erityisasemansa, koska luonnontieteistä ja järjestä tuli perusta, jolle luotettava tieto

voitiin rakentaa. (Arffman 2004, 172–174.) 1800-luvulla kansallisaate levisi nopeasti ja

vaikutti voimakkaasti politiikkaan, kulttuuriin ja kirkkoihin. Euroopan protestanttiset kirkot

mukautuivat vähitellen kansallisuusaatteeseen ja jopa liittoutuivat sen kanssa. (Arffman 2004,

208–209.) Nykyisin vallitsevaa tilannetta voidaan kuvailla maapallokeskeiseksi aikaisemman

Eurooppa-keskeisyyden sijaan (Luoma 1991, 172). Tästä eri kansakuntien tiiviimmästä

kanssakäymisestä johtuen moninaisuus arvojärjestelmissä ja uskomuksissa on koko ajan

lisääntynyt (Ketola 2003, 48). Lisäksi Arffmanin (2004, 236) mukaan kansallisaatteen

heikentyessä sen tilalle on noussut yksittäisen ihmisen oikeuksien ja
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vaikutusmahdollisuuksien painottaminen.

4.2.1 Kristinusko suomalaisessa yhteiskunnassa

Suomessa kansan yhteinen katsomusjärjestelmä on muodostunut nojautuen läheisesti

kristillisyyteen ja sen runsaaseen perinteeseen (ks. esim. Ketonen 1989, 64). Kalliala (2005,

162) liittää kristinuskon erottamattomaksi osaksi suomalaista kulttuuria. Hän kuvailee sitä

verenkierroksi, joka ulottuu kaikkialle ohuen ohuina hiussuonina. (Kalliala 2005, 162.) Myös

Kallioniemi (2005, 9) muistuttaa kristillisyyden ja erityisesti protestantismin vaikutuksista

suomalaiseen kulttuuriin. Hänen mukaansa suomalaisen kulttuuri-identiteetin keskeinen osa

on protestantismi, jonka kautta selittyvät monet kulttuuriset konstruktiomme, kuten vahva

työmoraali ja individualismin korostaminen. (Kallioniemi 2005, 9.) Kristillisen perinteen

vaikutukset näkyvät myös vuodenkierrossa. Kristilliset pyhäpäivät ja juhla-ajat rytmittävät

kalenteriamme sekä määrittävät arjen ja pyhän välistä eroa. (Lehtonen 2005, 86.)

Kristillisyyden luonnetta Suomessa historian saatossa ja suurelta osin vielä nykypäivänäkin

voidaan kuvailla kirkollisena uskonnollisuutena. Nykyisen näkemyksen mukaan kristinusko

tuli Suomeen katolisen kirkon ja Ruotsin valtion yhteistoiminnan tuloksena. Vaikka

kristillisiä vaikutteita on tullut Suomeen jo viikinkiajalla, ensimmäisen vuosituhannen

lopussa, Suomen laajempi kristillistyminen tapahtui 1100-luvulta alkaen. Kolmen Suomeen

suunnatun ristiretken aikana Suomesta tuli pääosin kristillinen maa. Kristinuskon voitto

merkitsi samalla joutumista Ruotsin vallan yhteyteen. Vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauhaan

päättyneen ristiretkikauden jälkeiset vuodet olivat Suomen kirkon järjestäytymisen aikaa.

(Heininen & Heikkinen 1996, 12–14; 20.) Näin katolinen kirkko liitti Suomen

eurooppalaiseen kulttuuriin yhdistäen maan hajanaiset heimot ja luoden edellytykset

kansallisen identiteetin kehittymiselle. Katolinen kirkko järjesti myös suurelta osin Suomen

alueen hallinnon. Valtionhallinnon ohella paikallishallintokin pohjautui seurakuntien

verkostoon. Kirkko huolehti niin vanhusten kuin köyhienkin hoidosta, vastasi tieteen ja

taiteen ylläpidosta sekä kasvatuksesta ja koulutuksesta aina vuoteen 1640, jolloin Turkuun

perustettiin yliopisto. (Heino 1997, 15.)
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Puhdasoppisuuden aikana 1600-luvulla kirkon asema vahvistui sen ulottaessa valvontaansa ja

kontrolliansa ihmisten arkipäiväiseen elämään. Tänä aikana Suomen kirkollinen elämä

vakiintui luterilaiseksi. Puhdasoppisuuden aikana hengellinen ja maallinen esivalta

muodostivat yhden kokonaisuuden. (Ketola 2003, 22–23.) Tähän aikaan uskonnon

yhtenäisyyttä pidettiin merkittävänä valtiota koossapitävänä voimana (Laasonen 1991, 97).

Elämä oli yhteisöllistä ja uskonto antoi turvan epävarman arjen keskellä (Ketola 2003, 34).

Puhdasoppisuus pyrki kitkemään kansan taikauskon tavat, mutta ei siinä kuitenkaan täysin

onnistunut (Laasonen 1991, 186–187). Pian kirkon huoli kohdistuikin kansanuskon sijaan

Saksasta virranneisiin pietistisiin vaikutteisiin (Laasonen 1991, 203). Pietistien piirissä vallitsi

ajatus aktiivikristittyjen pienoisseurakunnasta, jossa toteutettaisiin yleistä pappeutta. Tällaiset

näkemykset koettiin kirkossa kuitenkin vielä tuolloin vieraina. (Ketola 2003, 33–34.)

Vuonna 1809 Suomesta tuli autonominen suuriruhtinaskunta Venäjän keisarikunnassa, mutta

kirkon ja valtion liitto säilyi rikkoutumattomana senkin jälkeen (Heino 1997, 16). 1860–1870-

luvun vaihteeseen osui kuitenkin kulttuurinen murros, jolla oli merkittävä yhteiskunnallinen

sekä uskonnollinen vaikutus. Teollistumisen myötä paikallisyhteisön alkoi korvata

kansalaisyhteiskunta. (Karisto, Takala & Haapala 1999, 14–15.) Tähän aikaan voidaan

sijoittaa myös kansanliikkeiden ja erityisesti uskonnollisten herätysliikkeiden synty (Karisto,

Takala & Haapala 1999, 150). Kokonaisuudessaan 1800-luvun alun ja toisen maailmansodan

välistä aikaa voidaan kuvata alkavalla hajoamisella sekä yhtenäiskulttuurin eriytymisellä.

Ajanjaksolle sijoittuu myös kunnan ja seurakunnan eroaminen toisistaan, mistä seurasi kirkon

ja koulun vähittäinen hallinnollinen eriytyminen. Näillä muutoksilla on ollut syvälliset

seuraukset suomalaiselle uskonnollisuudelle muun muassa siitä johtuen, että kansakunnan

identiteetti alkoi rakentua kristinuskon sijaan kansan ja sen historian perustalle. Myös kirkko

asettui palvelemaan kansallisvaltiopyrkimyksiä. (Ketola 2003, 43–44.)

Sotien jälkeen suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui muutos, jonka myötä taloudellisesta

kasvusta ja teollistumisesta tulivat ohjelmalliset tavoitteet. Suomi kävi läpi muutamassa

vuosikymmenessä muutoksen agraariyhteiskunnasta teollistuneeksi palveluelinkeinojen

yhteiskunnaksi, kun muissa valtioissa tämä tapahtui huomattavasti pidemmän ajan kuluessa.

(Karisto, Takala & Haapala 1999, 61; 63.) Sodan jälkeen kirkon asema vahvistui

yhteisöllisyyden luojana, mutta samalla se joutui kohtaamaan voimakasta kritiikkiä
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uusvasemmistolaisen liikkeen edustajilta. Kirkkoa arvosteltiin perinteisten arvojen

linnakkeeksi, joka ei puolustanut riittävästi heikoimpien asemaa. (Murtorinne 1995, 294–

296.) Kirkko pyrki vastaamaan ajan haasteisiin muuttamalla ja uudistamalla

toimintamuotojaan. Samaan aikaan syntyi myös konservatiivista kristillisyyttä, joka arvosteli

kirkon uutta linjaa. (Murtorinne 1995, 338; 314.)

Viimeisten vuosikymmenten kristillisyyden luonnetta kuvaa hyvin se, että ihmiset turvautuvat

uskontoon vain erityistilanteissa kuten hädässä ja vaikeuksissa. Uskonnolla ja kirkolla voi

toisinaan olla eräänlainen museoarvo, jolloin juhlapyhien yhteydessä kirkkoon tullaan

rentoutumaan ja lepäämään. Samalla ihmiset saattavat palata muistoissaan lapsuuteensa ja

kokea sitä kautta pyhyyden tunnetta. (Holm 2004, 34.)

4.2.2 Kristillisyys ja postmoderni yhteiskunta

Uskonto on kolmannen vuosituhannen alussa edelleen merkittävä kulttuurinen ja

yhteiskunnallinen tekijä (Helander 2003, 19). Kristillisyyden ilmenemismuodot ovat

kuitenkin entisestään moninaistuneet 2000-luvulle tultaessa. Tätä kehitystä voidaan

luonnehtia uskonnollisen individualismin lisääntymisellä sekä auktoriteettiuskon

heikkenemisellä. Kaikkea nyky-yhteiskunnan uskonnollisuutta leimaa ihmisten haluttomuus

sitoutua ja alistua auktoriteettien ohjaukseen. Lisäksi muut uskonnot ovat lisääntyneet

kasvavassa määrin. Tämä on johtanut uskonnollisen elämän moninaistumiseen, mikä näkyy

uususkonnollisten liikkeiden ja kansanomaisten liikkeiden suosion nousussa. Monien näiden

liikkeiden juuret voidaan johtaa 1960-luvulle, jolloin ne olivat osa vastakulttuurista

liikehdintää. (Ketola 2003, 85–86.)

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana sekularisaatioteoria on noussut uskonnollisuutta

koskevan keskustelun aiheeksi, koska uskonnon merkityksen on nähty vähenevän

yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten seurauksena. Teorian mukaan yhteiskunta kulkee

modernisoituessaan vääjäämättä kohti maallistumista. (Kääriäinen 2003, 87.) Usein ajatellaan,

että länsimaisen maallistumisen juuret ovat reformaatiossa, jolloin kirkon ja valtion suhde

sekä niiden välinen vallanjako muuttuivat. Suomessa tämä maallisen vallan ja kirkollisen
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vallan eriytyminen sekä tietyin varauksin myös uskonnon yksityistyminen ovatkin Lehtosen

(2005, 74) mukaan kiistattomimmat maallistumisen muodot. Sekularisaatiota voidaan

Suomessa perustella esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärän tasaisella laskulla.

Myös suomalaisten kielteinen suhtautuminen sitoutumista vaativiin uskonnollisiin liikkeisiin

sekä vähentyvä kiinnittyminen kirkon oppiin tukee sekularisaatioteoriaa. Lehtonen (2005, 62)

kuvaa maallistumiskehitykseen kuuluvaksi myös muun muassa uskonnonopetuksen

vähenemisen julkisissa kouluissa, uskonnon muuttumisen yhä selvemmin yksityisasiaksi sekä

uskonnollisten yhteisöjen vaikutusvallan heikentymisen yksilöiden ajattelussa ja käytöksessä.

(Lehtonen 2005, 62–63; 74–75.) Lisäksi Bruce (1999, 25) näkee suvaitsevaisuuden ja

relativismin johtavan maallistumiseen, koska ihmisten lakatessa pitämästä omaa uskoaan

ainutkertaisena, he myös menettävät halunsa saada muut uskomaan samalla tavalla. Näin

ollen uskonnolliset käsitykset ja arvostukset pelkistyvät pelkiksi subjektiivisiksi mielipide-

eroiksi. Tämän sekularisoitumisen kehityskulun on nähty etenevän eri maissa erilaisella

vauhdilla. (Bruce 1999, 25.) Erityisesti 1960- ja 1970-lukujen poliittisen radikalismin aikaan

monet pitivät jopa mahdollisena, että maallistumiskehitys johtaa lopulta uskonnon lopulliseen

häviämiseen (Lehtonen 2005, 63).

Kuitenkin vain pienen ryhmän ajatuksissa uskonnolla ei ole mitään sijaa, mikä taas vahvistaa

näkemystä sekularisaatioteorian paikkansapitämättömyydestä. Erityisesti 1900-luvun

jälkimmäisellä puoliskolla on ollut havaittavissa merkkejä uskontojen elpymisestä uudelleen.

Ja vaikka kirkossa käynti on yleisesti ottaen vähentynyt, kriisiaikoina kirkon asema kuitenkin

vahvistuu. (Kääriäinen, Niemelä & Ketola 2003, 253–257.) Helkaman (1997, 245) mukaan

suomalainen turvaa luterilaiseen Jumalaan ja kirkkoon varsinkin elämän suurissa

käännekohdissa kuten syntymässä ja kuolemassa, vaikka kovin moni ei perustelekaan

moraalisia ratkaisujaan luterilaisen kirkon käskyillä.

Vaikka on mahdollista esittää argumentteja sekä sekularisaatioteoriaa vastaan että puolesta,

niin yksi on kuitenkin selvää: suomalaista uskonnollisuutta pitkään määrittänyt yhteneväisyys

on muuttunut moninaisemmaksi. Tämän päivän suomalaista uskonnollisuutta luonnehtivatkin

kansainvälistyminen, eriytyminen, privatisoituminen, tunnuskuntien rajojen katoaminen sekä

tunteiden ja kokemusten painottuminen. Uudet tiedonvälityksen keinot ovat vaikuttaneet

osaltaan siihen, että kansainväliset uskonnolliset vaikutteet ovat saapuneet lähes reaaliajassa
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Suomeen. Uskonnolla ei nähdä olevan enää yhteiskunnallista roolia kansakuntaa

koossapitävänä voimana, vaan uskonnon painopiste on siirtynyt yksittäisten ihmisten ja

perheiden uskonelämän hoitamiseen. (Kallioniemi 2005, 14.) Uskonnon nykyinen

yksilöllistynyt luonne liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen, jossa yksilöllisyys ja

sitoutumattomuus sekä vapautuminen auktoriteettien kontrollista ovat nousseet korotettuun

asemaan (Heino 1997, 24). Ruokanen ja Nurmio (1995, 37) kuitenkin toteavat, että

kulttuuriperimäänsä suojelevassa Suomessa tämä kehitys on ollut muuta Eurooppaa

hitaampaa.

Komulaisen (2006, 345) mukaan suomalaisessa kirkollisessa elämässä koetaan parhaillaan

elettävä yhteiskunnallinen murroskausi usein negatiivisena. Postmodernin aikakauden

ajatellaan merkitsevän näköalattomuuden, relativismin sekä nihilismin aikakautta.

Komulainen (2006, 345–346) haluaa nostaa esille myös toisenlaisia näkökantoja. Hänen

mukaansa postmoderni tarjoaa kristinuskolle paremman elinympäristön kuin sitä edeltänyt

moderni konteksti. Hän myöntää, että postmodernille yhteiskunnalle on ominaista

antifoundationalismi, joka kyseenalaistaa ihmisen mahdollisuuden saavuttaa varmaa tietoa

maailmankatsomuksensa pohjaksi, mutta tämän ei tarvitse olla Komulaisen (2006, 346)

mielestä kristillisyyden vihollinen. Postmoderni asettaa kaikki aatteet samalle viivalle ja pitää

kaikkea tietoa sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakennettuna. Postmodernissa maailmassa on suuri

joukko kilpailevia kertomuksia yhden kertomuksen sijasta. Tämän takia kristinuskoa voidaan

pitää yhtä lailla oikeutettuna kuin mitä muuta tahansa, mikä taas voidaan nähdä uudenlaisena

mahdollisuutena erityisesti maissa, joissa valistuksen kritiikki kristinuskoa kohtaan on ollut

voimakasta. (Komulainen 2006, 345–346.)

4.2.3 Kristillisyyden tulevaisuudennäkymiä

Uskontoja on ollut olemassa niin kauan kuin on tunnettua historiaa (Pyysiäinen 1998, 88).

Kuitenkin Niemelän (2003, 144) mukaan monet tutkijat ovat jo valistuksesta lähtien

odottaneet uskonnon vähitellen häviävän. Tämä käsitys uskonnon häviäväisyydestä on

Lehtosen (2005, 75) mukaan osoittautunut virheelliseksi. Nykyisessä postmodernissa

maailmassa uskonto tarjoaa edelleen yhden mahdollisuuden selittää olemassaoloa ja
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olemassaolon tarkoitusta. Hänen mukaansa länsimaissakaan ei ole olemassa merkkejä siitä,

että uskonto olisi kuolemassa, vaikka kirkot instituutioina ovat joutuneet vähitellen

luopumaan asemastaan. (Lehtonen 2005, 75.) Tulevaisuudessa uskontojen kenttä tulee

Pyysiäisen (1998, 88) mukaan edelleen moninaistumaan, yhteiskunnat moniarvoistumaan ja

uskonnollisuus yksityistymään. Tällöin uskonnot joutuvat todennäköisesti kilpailemaan

keskenään, mikä saattaa muuttaa ja muovata niitä. Uskonto kuitenkin elää, koska

olemassaoloon liittyvät kysymykset maailmasta, kuolemasta ja ihmiselämän luonteesta

näyttävät pysyvän samanlaisina. (Pyysiäinen 1998, 88–89.)

Uskonnollisuuden asemaan vaikuttaa olennaisesti ympäröivä yhteiskunta ja siinä tapahtuvat

muutokset. Nykyisin yhteiskunta koetaan turvattomaksi ja sosiologit pitävät tätä tekijänä, joka

suosii uskontoja ihmisten hakiessa niistä turvallisuutta. (Niemelä 2003, 146.) Epävarmuuden

aikoina ihmisillä on taipumus etsiä turvallisuutta perinteisistä instituutioista, millainen myös

kirkko on. Esimerkiksi 1990-luvun alkupuolen lama vaikutti asennoitumisen parantumiseen

kristinuskoa ja kirkkoa kohtaan. Muutos ei kuitenkaan ollut pysyvä, vaan hyvinvoinnin

lisääntyessä suomalaisten suhtautuminen kristinuskoa ja kirkkoa kohtaan on jälleen muuttunut

kielteisemmäksi. (Niemelä 2003, 154.) Uskonnon aseman heikentymisen puolesta

tulevaisuudessa todistaa myös näkemys, jonka mukaan suomalaisten uskonnollinen traditio on

ohentunut. Niemelän (2003, 153) mukaan sen voi olettaa ohentuvan edelleen myös jatkossa,

koska nuorten elämässä kristinuskolla ei ole enää niin vahvaa asemaa kuin vanhempien

ikäluokkien aikana, mikä saattaa johtaa kollektiivisen muistin katkeamiseen tältä osin

(Niemelä 2003, 153).

Koska evankelis-luterilainen kirkko on pitkään muovannut suomalaista uskonnollisuutta, sillä

on vaikutus myös uskonnollisuuden tulevaisuudenkuvaan. Mielenkiintoa herättää se, miten

kirkko näkee itsensä nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa ja miten se reagoi siihen.

Tärkeä kysymys onkin, onko kirkon seurattava aikaansa vai onko kirkon pyrittävä saamaan

aika seuraamaan itseään. Ongelmatonta ajan virtausten seuraaminen ei kirkolle ole. (Juva

1987, 287.) Kirkolle tuo haasteita nuorten aikuisten uskonnollisuutta tutkineen Halmeen

(2006, 343) mukaan vaihtoehtoisten ja yksilöllisten näkemysten lisääntyminen, mikä tapahtuu

usein yhteisöllisyyden kustannuksella. Vastauksia ei enää välttämättä etsitä kristinuskosta,

jolloin myös haluttomuus sitoutua kirkkoon hierarkkisena instituutiona vähenee. (Halme
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2006, 343.) Muutkin ajankohtaiset selvitykset ovat esittäneet, että uskonnollisiin

instituutioihin sitoutuminen on heikentynyt ja että uskonnollinen etsintä kohdistuu myös

muualle kuin perinteiseen kristilliseen kirkkoon (Lehtonen 2005, 77). McGrath (2002, 64–65)

ennustaakin, että tulevaisuuden uskonnollisuus tulee esiin pienyhteisöissä ja

soluseurakunnissa, jotka koetaan elinvoimaisempina kuin suuret seurakunnat.

Suomalaisessa kirkkososiologiassa on esitetty kolme tulevaisuuden skenaariota siitä,

millainen kirkon asema tulee olemaan osana ihmisten uskonnollisuutta. Ensimmäisen

näkemyksen mukaan yhteiskunnasta kehittyy ateistinen, jolloin kirkko muuttuu yhdistykseksi,

joka palvelee vain sen aktiivijäseniä. Toisen skenaarion mukaan Suomesta tulee

monikulttuurinen maa, jossa vain pieni osa kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Kirkolla on

kuitenkin edelleen tällaisessa tilanteessa merkitystä, koska monikulttuurisessa yhteiskunnassa

halu tietää omasta uskonnosta säilyy, mutta kirkon yhteiskunnallinen asema muuttuu.

Kolmannen vision mukaan perinteen ja kulttuurin merkitys yhteiskunnassa voimistuu. Tällöin

kirkon rooli korostuu erityisesti erilaisten elämänkaareen liittyvien tapahtumien sekä

kirkollisten juhlien yhteydessä. (Holma 2007, 19–20.)

Lehtosen (2005, 60) mukaan uskonnon tulevaisuus on sidoksissa siihen, mitä tapahtuu

uskonnollisille yhteisöille ja yhteisöllisyydelle. Yleisesti ajatellaan, että kaikissa

yhteiskunnissa on uskonnollista toimintaa ja uskonto ylläpitää näitä yhteisöjä, kun taas

yksilökeskeisyys on uskonnolle ongelmallisempi ilmiö. Hänen mukaansa uskonnon

tulevaisuutta määrittää myös se, säilyykö uskonnollinen kieli elinvoimaisena. Avainkysymys

onkin, miten yhteisö oppii ja ylläpitää uskonnollista kieltä ja miten se siirtää sen seuraaville

sukupolville. (Lehtonen 2005, 60–61.)
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5 KRISTILLISYYDEN ILMENTYMINEN ALAKOULUSSA SUOMEN

KOULULAITOKSEN SYNNYSTÄ NYKYPÄIVÄÄN

Tässä kappaleessa esitellään olennaisimpia ja perinteisimpiä kristillisyyden

toteuttamismuotoja, jollaisina tässä tutkimuksessa pidetään evankelis-luterilaista

uskonnonopetusta, päivänavauksia, kristillisiä juhlia ja muita perinteitä. Tarkastelukohteeksi

on rajattu alakoulu. Pääpaino kappaleessa on evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen

tarkastelussa sen ollessa merkittävin ja ainakin ajallisesti tuntimäärissä mitattuna laajin

kristillisyyden ilmenemismuoto koulussa. Lisäksi kappaleessa käsitellään seurakunnan ja

koulun välistä yhteistyötä. Myös tällä hetkellä voimassa olevat kristillisyyden esiintymistä

koulussa ohjaavat lait on haluttu nostaa esille, koska ne lopulta määrittävät sitä, missä määrin

ja miten kristillisyys saa koululaitoksessa olla esillä.

5.1 Evankelis-luterilainen uskonnonopetus

Uskonto on ruotsin kielen opetuksen ohella ollut yksi kiistellyimpiä oppiaineita. Kiistelyn

taustalla eivät ole olleet useinkaan didaktiset tai pedagogiset kysymykset, vaan pikemminkin

maailmankatsomukselliset ja aatteelliset lähtökohdat. Keskustelua on käyty muun muassa

uskonnonopetuksen asemasta ja tehtävästä yhteiskunnan ylläpitämässä koululaitoksessa.

Myös siitä, miten uskonnonopetus tulisi järjestää yhteiskunnan koululaitoksessa, on

keskusteltu laajasti. (Kallioniemi 2005, 12.) Keskusteluun uskonnonopetuksesta ovat

merkittävästi vaikuttaneet yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset. Schreinerin (2005, 80)

mukaan uskonnonopetukseen ja sen asemasta käytävään keskusteluun vaikuttavat nykyisessä

yhteiskunnassa erityisesti sekularisaatio, individualismi, pluralismi sekä globalisaatio.

(Schreiner 2005, 79–80.)
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5.1.1 Evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen historia

Suomalainen koululaitos on ollut pitkään tiivisti sidoksissa evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja

sen toimintaan. Tämä sidos johtuu suurelta osin siitä, että suomalaisen koulutus- ja

kasvatusjärjestelmän juuret ovat kirkon kasvatus- ja opetustoiminnassa. Jo ennen

kansanopetusta ja uskonpuhdistusta roomalaiskatolinen kirkko antoi opetusta Turun

katedraalikoulussa, kaupunkikouluissa ja luostarikouluissa. Uskonpuhdistuksen vaikutuksesta

järjestelmällinen kansanopetus korostui ja luostarikoulut lakkautettiin. Uskonpuhdistuksen

myötä myös maalliset viranomaiset tulivat mukaan koulutuksen järjestämiseen. Kuitenkin

piispoilla sekä tuomiokapitulilla oli edelleen suuri valta koulutuksessa heidän ohjatessa

koulujen toimintaa. Uskonpuhdistaja Martti Luther painotti koulutuksen merkitystä ja hänen

esittämänsä ohjelman mukaisesti myös uskonnosta tehtiin itsenäinen oppiaine ja sen

keskeiseksi sisällöksi tuli katekismusopetus. Kaupunki- ja katedraalikouluista muodostettiin

1600-luvulla kolmiportainen koulujärjestelmä, jota alettiin kutsua oppikoulun nimellä ja jonka

perinteitä lukio nykyisin jatkaa. Oppikoululaitos tavoitti kuitenkin vain osan kansalaisista.

Samoihin aikoihin 1600-luvulla aloitettiinkin kirkollisen kansanopetuksen kehittäminen,

jonka tavoitteena oli Katekismuksen opettaminen. Kirkollisen kansanopetuksen keskeisiä

työmuotoja olivat kotiopetus, lukkarikoulu, rippikoulu, kinkerit sekä muut opetus- ja

koulutustilaisuudet. (Kallioniemi 2005, 12–13.)

1800-luku toi mukanaan merkittäviä muutoksia koulutusjärjestelmään. Tällöin kirkollinen ja

maallinen hallinto eriytyivät toisistaan. 1860-luvulla koululaitos siirtyi seurakunnilta

yhteiskunnan ylläpitämäksi ja syntyi kansakoulu. Kansakoulu tavoitti aluksi vain kaupunkien

lapset. Esimerkiksi vielä 1910-luvun tienoilla vain puolet lapsista kävi kansakoulua. Vuonna

1921 säädettiin kuitenkin oppivelvollisuuslaki, ja kunnallinen alakansakoulu tuli kaikille

pakolliseksi. (Kallioniemi 2005, 13.)

Kansakoulu rakentui kristilliselle maailmankatsomukselle. Siitä huolimatta

uskonnonopetuksen asemasta ja tehtävästä kansakoulussa keskusteltiin kuitenkin jo 1900-

luvun alussa. Osa sivistyneistöä ja sosialistit vaativat kirkollisen uskonnonopetuksen

poistamista kokonaan koulusta tai sen korvaamista uskonnonhistorialla tai siveysopilla.

Vuonna 1919 julistettiin täydellinen uskonnonvapaus, ja Suomen valtiosta tuli



47

uskonnollisessa mielessä neutraali. Uudistuksista huolimatta valtion ja kirkon välillä oli

edelleen vahva side. Vuoden 1923 kansakoululain mukaan koulussa tuli opettaa uskontoa sen

uskontokunnan tunnustuksen mukaan, johon oppilaiden enemmistö kuului. Uskonnonopetus

määriteltiin tunnustukselliseksi. Uskonnonopetus olikin pitkään samankaltaista kirkon

kasteopetuksen kanssa. Päämääränä oli oppilaiden sisäistämä kristillinen elämänkäsitys ja

aktiivinen osallistuminen seurakuntatyöhön. (Kallioniemi 2005, 13–15.) Myös Seppo (2003,

179) kuvaa ennen toista maailmansotaa vallinnutta opetuskäytäntöä tunnuksellisen

uskonnonopetuksen käsitteellä. Koulun uskonnonopetus oli pääosin kouluhallinnon puitteissa

toteutettua kirkollista opetusta. (Seppo 2003, 179.)

Uskonnonopetus joutui kuitenkin kriisiin Suomessa välittömästi toisen maailmansodan

jälkeen. Sodanjälkeisen poliittisen kulttuurin murroksessa kuultiin paljon ääniä, jotka

puolsivat jopa koko uskonnonopetuksen lakkauttamista. Tällaiset hankkeet eivät kuitenkaan

Sepon (2003, 179) mukaan toteutuneet epärealistisuutensa vuoksi. Kuitenkin muutoksen

tuulet olivat ilmassa, ja painopiste siirtyi vaatimuksiin muuttaa uskonnonopetuksen luonnetta

ja sisältöä. (Seppo 2003, 179–180.) Vuoden 1952 kansakoulun opetussuunnitelmassa

painotettiinkin yhteiskuntakelpoisuutta, mikä tarkoitti sitä, että koulussa annettavalla

uskonnonopetuksella tuli olla merkitystä yhteiskunnan toimivuuden kannalta, mikä sopi hyvin

ajan kansallistuntoiseen henkeen. Kansakoulun uskonnonopetuksen tavoitteissa oli kuitenkin

edelleen paljon yhteisiä piirteitä kirkon kasvatustoiminnan kanssa. (Kallioniemi 2005, 16.)

Myös Pyysiäinen (1998, 48–49) kuvaa 1950-luvulla vallinnutta uskonnonopetusta

Kallioniemen tavoin. Pyysiäisen mukaan 1950-luvun uskonnonopetus oli entistä selvemmin

osa kansalaiskasvatusta ja profiililtaan kirkon kasteopetuksesta erottuvaa. Opetuksessa

pidettiin tärkeänä myös nykyihmisen elämänkysymysten käsittelyä, joten eettinen painopiste

muodostui merkittäväksi. (Pyysiäinen 1998, 48–49.)

Tunnustuksellisen uskonnonopetuksen poistamisesta käytiin 1960-luvulta lähtien tasaisin

väliajoin keskustelua ja kiistaa. Erilaisissa kansanedustajien esittämissä lakialoitteissa

tarjottiin tunnustuksellisen uskonnonopetuksen tilalle vapaaehtoista uskonnonopetusta,

kaikille yhteistä elämänkatsomustiedon opetusta, valinnaista uskonnon- tai

elämänkatsomustiedon opetusta, uskonnon historian opetusta tai Ruotsin mallin mukaista

objektiivista uskonnonopetusta. Sellaisinaan uskonnonopetuksen muutokseen tähdänneet
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aloitteet ovat rauenneet. Niillä on kuitenkin saattanut olla vaikutusta uskonnonopetuksen

merkittävään sisällölliseen muutokseen menneiden vuosikymmenten aikana. (Seppo 2003,

180.)

Kirkon kasteopetus ja koulun uskonnonopetus jatkoivat asteittaista eriytymistään 1970-luvulla

peruskouluun siirtymisen yhteydessä. Oppilaita tuli perehdyttää kristilliseen perinteeseen

omasta kirkkokunnastaan käsin ja laajentaa perspektiiviä muihin uskontoihin ja katsomuksiin.

Koulun ja kirkon kasvatustehtävät nähtiin erillisinä. Koulun tehtäväksi tuli tarjota virikkeitä

oppilaiden uskonnollisen elämän kehittymiselle, kun taas kirkon tehtävänä oli auttaa heitä

tähän uskoon. (Kallioniemi 2005, 16–17.)

5.1.2 Evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen nykytilanne

Peruskoulun uudistuksen yhteydestä 1970-luvulta lähtien uskonnonopetuksen painopiste on

muuttunut eikä opetuksen tavoitteena enää pidetä oppilaiden kasvattamista henkilökohtaiseen

uskoon, vaan opetuksella pyritään edistämään oppilaiden yleistä uskonnollista, eettistä ja

sosiaalista kehitystä. Uskonnon opettaminen nähdään edelleen yhteiskunnan tehtävänä, mutta

sillä on erilaiset tehtävät ja tavoitteet kuin kirkon antamalla kasvatuksella. (Kallioniemi 2005,

17.)

Vaikka uskonnonopetuksen luonteesta, asemasta ja tehtävästä keskusteltiin laajasti jälleen

2000-luvun alussa uuden uskonnonvapauslain valmistelun yhteydessä, 1920-luvulla tehtyihin

juridisiin uskonnonopetusta koskeviin päätöksiin tehtiin lopulta melko vähän muutoksia.

Tunnustuksellisen uskonnonopetuksen käsitteestä kuitenkin luovuttiin ja se korvattiin

käsitteellä oppilaan oman uskonnon opetus. Tunnustuksellisuus koettiin käsitteenä

ongelmalliseksi ja epäselväksi, ja siitä syntyi ristiriitaisia tulkintoja. Monet luokanopettajat

kokivat epävarmuutta tunnustuksellisen opetuksen toteuttamisessa ja pohtivat oman

maailmankuvansa soveltuvuutta suhteessa tunnustukselliseen uskonnonopetukseen.

Tunnustuksellinen uskonnonopetus ei ollut nimestään huolimatta enää vuosikymmeniin

tarkoittanut uskonnollisen yhdyskunnan opinkäsityksiin perustuvaa opetusta, vaan esimerkiksi

opetussuunnitelmissa uskonnonopetuksen tehtäväksi kuvattiin tiedon ja kokemusten
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tarjoaminen sekä uskonnon yhteiskunnallisen ja kulttuurisen merkityksen ymmärtämisen

opettaminen. (Kallioniemi 2005, 20–21.)

Tällä hetkellä opetusta ohjaavissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 204)

evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen yleisiä tavoitteita kuvattaessa lähtökohtana

pidetäänkin oppilaan tutustuttamista monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin. Oppilasta

tulisi ohjata ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskontojen

vaikutuksia yleisesti yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksen tavoitteena on laaja-alainen

uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. (Perusopetuksen opetussuunnitelman

perusteet 2004, 204.) Evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla

1–5 on tarjota aineksia oppilaan maailmankatsomuksen rakentumiseksi. Opetuksessa oppilaat

pääsevät tutustumaan ympäröivään uskonnolliseen maailmaan ja perehtymään Raamattuun.

Lisäksi opetuksen tavoitteena on rohkaista oppilaita eettiseen arviointiin ja vastuullisuuteen.

Keskeisiä opetuksen sisältöjä vuosiluokilla 1–5 ovat luottamus ja turvallisuus, jolloin

olennaista on opetus Jumalasta Isänä ja Luojana sekä Herran siunauksen ja Jeesuksen

opetusten oppiminen. Opetuksessa tulisi painottaa myös elämän arvokkuutta ja

ainutlaatuisuutta. Tämän sisällön puitteissa tutustutaan omiin juuriin, joihin katsotaan

sisältyvän muun muassa oman perheen ja suvun arvot sekä perinteet. (Perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteet 2004, 204–205.) Kallioniemi (2005, 16) pitää tärkeänä tätä

uskonnonopetuksen tehtävää kulttuurisen ja kollektiivisen tietoisuuden kehittäjänä. Luokilla

1–5 evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen sisältöihin kuuluu myös Raamatun

kertomuksiin sekä opetuksiin tutustuminen. Opetuksen tavoitteena on myös oppia luterilaisen

kirkon toimintatapoja, joihin kuuluu muun muassa kirkko- ja kalenterivuoden juhlia sekä

niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja. Viiden ensimmäisen opetusvuoden aikana

luterilaisen kirkon käsitysten, jotka liittyvät Jumalaan, armoon, pelastukseen ja Raamattuun,

tulisi myös tulla tutuiksi oppilaille. Opetuksessa tutustutaan myös seurakunnan keskeisiin

toimintoihin, kuten jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toimituksiin, diakoniaan, toimintaan

seurakunnan jäsenenä sekä kristillisiin symboleihin kirkossa ja muualla oppilaan

elinympäristössä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 205.) Kirkollisiin

toimituksiin keskityttäessä oppilas voi hahmottaa omaa elämänkaartaan horisontaalisesti sekä

tutustua ihmisen elämän keskeisiin kehitystehtäviin (Kallioniemin 2005, 342–343). Lisäksi

oppilaita tulisi tutustuttaa kirkkotaiteeseen, joukkoon tutuimpia virsiä sekä muihin
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hengellisiin lauluihin. Oppilaan tulisi tutustua myös häntä ympäröivään uskonnolliseen

maailmaan, jolloin opetuksessa keskitytään oppilaiden kohtaamien uskontojen tarkasteluun

sekä juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisten piirteiden havainnollistamiseen.

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 205–206.) Yksi evankelis-luterilaisen

uskonnonopetuksen laaja sisältöalue on lisäksi eettisyyteen kasvaminen, jolloin ihmisen arvoa

tarkastellaan erityisesti luomisen näkökulmasta. Lisäksi eettiseen kasvatukseen kuuluvat

kultaisen säännön, rakkauden kaksoiskäskyn sekä kymmenen käskyn opettaminen.

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 205–206.)

Uskonnonopetuksen tehtävänä on Niemen (1991, 16) mukaan auttaa oppilaita ymmärtämään,

mikä merkitys uskonnoilla ja elämänkatsomuksilla on ihmisen historiassa ja nykypäivänä.

Tiedollisen aspektin ohella uskonnonopetuksessa on Niemen (1991, 16) mielestä tärkeää

siirtyminen myös omakohtaiselle tasolle, jolloin oppilaalle tulee tarjota mahdollisuus omien

näkökantojensa etsimiseen. Näin voidaan Niemen mukaan välttyä tilanteelta, jossa ihmisellä

on tietoa, mutta sitä ei osata tai haluta yhdistää arvoihin ja omaan käyttäytymiseen. (1991, 16–

17.) Myös Holmin (2004, 26) mukaan olisi huomattava, että uskonnon käsitteiden ja

käsitysten opettaminen ei perustu pelkästään älyllisiin ja kognitiivisiin prosesseihin, vaan

myös emotionaalisilla tekijöillä on merkittävä rooli. Jokainen uskonnon oppimistilanne on

monitasoinen prosessi, johon vaikuttavat muun muassa ympäristötekijät ja välittäjän roolissa

oleva henkilö. (Holm 2004, 26; 30.) Myös Kallioniemi (2005, 43) pitää uskonnonopetuksen

päämääränä uskonnollisen kompetenssin rakentumista. Uskonnollisen kompetenssin käsite

perustuu ajatukseen, jonka mukaan uskontoon liittyvä opetus on osa ihmisen kasvua ja

kehittymistä. Uskonnollinen kompetenssi on kykyä käsitellä omaa uskonnollisuuttaan ja

liittää tämä tarkastelu osaksi oman elämänpolitiikkansa muodostumista. Lisäksi se on kykyä

arvostaa erilaisia uskonnollisia näkemyksiä ja valmiutta dialogiin uskonnollisissa

kysymyksissä. Kallioniemi (2005, 44) pitää uskonnonopetusta yhteiskunnallisesti

merkittävänä, koska se antaa valmiuksia identiteetin kehittymiseen ja auttaa voimistamaan

kykyä asettua toisen ihmisen asemaan, mitä voidaan pitää ensiarvoisen tärkeänä varsinkin

monikulttuurisessa yhteiskunnassa. (Kallioniemi 2005, 43–44.)
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Uskonnon opettamista koulussa voidaan joidenkin mielestä pitää indoktrinoivana käytänteenä,

jolloin se nähdään manipulaation välineenä ja sen perustelemista järkisyillä ei pidetä

mahdollisena. Uskonnonopetusta voidaan arvostella Scheinin (2001, 515) tavoin myös siksi,

että lapsella ei ole itsemääräämisoikeutta oman opetuksensa suhteen vanhempien päättäessä

lapsensa uskonnonopetuksen luonteen. Tällainen kritiikki on Sepon (2001, 518) mukaan

uusliberalistisen hengen mukaista ja se kuvastaa nykyistä tilannetta, jolloin oppilaalla pitäisi

olla lähes rajaton oikeus valita opetusaineksensa. Puolimatka (1997, 170–171) kuitenkin

tyrmää syytteet, joiden mukaan uskonnonopetus olisi luonteeltaan indoktrinoivaa. Hänen

mukaansa ei ole olemassa rationaalisia perusteita pitää sen enempää teismin, ateismin kuin

agnostismin opettamista indoktrinaationa. Hänen mukaansa ratkaisevaa on ennemminkin se,

miten näitä käsityksiä opetetaan. Opetuksen tulisi hänen mielestään kehittää oppilaissa

valmiuksia muodostaa itsenäisesti oma kantansa näihin perustaviin kysymyksiin.

Indoktrinoivana voidaan hänen mukaansa pitää opetusta, jossa sivuutetaan uskonnolliset ja

maailmankatsomukselliset kysymykset ja evätään oppilaalta mahdollisuus kehittää

persoonallisuutensa keskeisiä ulottuvuuksia ja ymmärtää kulttuurista keskustelua.

(Puolimatka 1997, 170–171.) Myös Wahlströmin (1993, 112) mukaan uskonnonopetuksen

tärkeänä tavoitteena on luoda oppilaille edellytyksiä oman elämännäkemyksensä

muodostumiseen pohtimalla omakohtaisesti elämänkysymyksiä. Hän pitää uskontoa

oppiaineena, joka mahdollistaa eettisten kysymysten ja etiikan luonteen pohtimisen.

(Wahlström 1993, 112.)

Nykyistä suomalaista uskonnonopetuksen toteuttamismallia, jossa taataan oman uskonnon

oppimisen mahdollisuus, voidaan pitää demokraattisen valtion mallina siitä syystä, että se

takaa ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen (1948) julistukseenkin kirjatun mahdollisuuden

uskonnon vapauteen. Hyväksyttäviä uskonnonopetuksen järjestämisen muotoja onkin

Scheininin (2001, 515) mukaan vain kaksi: uskonnonopetuksen jättäminen kokonaan kotien

tai uskontokuntien asiaksi tai kaikkien uskontokuntien tasapuolinen mahdollisuus saada

uskonnon opetusta julkisen vallan rahoituksella.
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5.1.3 Evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen tulevaisuuden arviointia

Uskonnonopetus on Suomessa tällä hetkellä taattu kaikille uskontokunnille Perusopetuslain

13§:n asettamin rajoituksin. Uskonnonopetus on kuitenkin eräs eniten keskustelua herättävistä

oppiaineista ja sen tulevaisuutta voidaan pitää tästä syystä perustellusti avoimena.

Keskustelua on käyty muun muassa uskonnonopetuksen asemasta ja tehtävästä yhteiskunnan

ylläpitämässä koulussa. (Kallioniemi 2005, 12.) Räsänen (2006, 7) kuvailee keskustelua

aaltoliikkeeksi, joka on läheisesti liittynyt yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin virtauksiin.

Nyyssönen (1998, 463) on kuvannut kolme mahdollista tulevaisuuden näkymää

suomalaisessa koululaitoksessa toteutettavan uskonnonopetuksen tulevaisuudesta. Eräänä

tulevaisuuden skenaariona hän pitää luopumista omaan uskontoon pohjautuvasta mallista

opettaa uskontoa ja siirtymistä kaikille yhteiseen uskonnonopetukseen. (Nyyssönen 1998,

463.) Vaikka muissa Pohjoismaissa tähän malliin onkin siirrytty, tätä muutosta voidaan pitää

kuitenkin ongelmallisena muun muassa siitä syystä, että uskonnonopetukseen kuuluu myös

eettistä kasvatusta ja sen lähtökohtia ei voida perustellusti erottaa arvovapaiksi, vaan etiikka

on aina yhteydessä joihinkin arvolähtökohtiin. (Kallioniemi 2005, 25–26; Hallamaa 1998,

101.) Mikäli Suomessa siirrytään ensimmäisen skenaarion edustamaan malliin, on

Kallioniemen (2005, 26) mukaan mietittävä tarkkaan, missä määrin opetuksen painopisteenä

on suomalaisen uskonnollisuuden tarkastelu ja missä määrin eri maailmanuskontojen ja -

katsomusten tarkastelu. Toisena mahdollisuutena Nyyssönen (1998, 463) pitää nykyisen

mallin säilymistä. Kallioniemi (2005, 26) pitää nykyisessä mallissa hyvänä sitä, että se antaa

oppilaille mahdollisuuden tutustua omaan uskonnolliseen identiteettiinsä ja traditioonsa.

Omaan paikallisidentiteettiin tutustuminen on hänen mukaansa tärkeää yhdentyvässä

maailmassa. Kuitenkin nykyinen malli tulee osoittautumaan helposti ongelmalliseksi

käytännön koulutyössä. Mallin ongelmana pidetään muun muassa pätevien opettajien

puutetta. (Kallioniemi 2005, 26.) Kolmannen tulevaisuudenkuvan mukaan

uskonnonopetuksen tunnustuksellisuuden osuutta tullaan lisäämään. Tämä vaihtoehto voisi

Nyyssösen (1998, 463) mukaan osoittautua tulevaisuudessa mielekkääksi. Hän näkee, että

tulevaisuuden yhteiskunnassa uskonnosta voisi tulla nykyistä enemmän identiteettiä

määrittävä tekijä. (Nyyssönen 1998, 463–464.) Kallioniemen (2005, 27) mukaan tällainen

kasvatus ei olisi soveltuvaa yhteiskunnan ylläpitämässä kasvatus- ja opetusjärjestelmässä,
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vaan sen tulisi siirtyä uskonnollisten yhdyskuntien toteutettavaksi. Kallioniemi (2005, 27)

esittää vielä neljännen mahdollisen tulevaisuuden näkymän, jossa yhdistyvät Nyyssösen

esittämät ensimmäinen ja toinen skenaario. Kallioniemen (2005, 27) ajatuksena on, että osa

uskonnonopetuksesta olisi kaikille yhteistä. Yhteisen opetuksen sisältö koostuisi

uskonnonopetuksen yleissivistävistä elementeistä, joiden tunteminen on välttämätöntä

suomalaisen kulttuuriperinteen ymmärtämiseksi. Lisäksi yhteisesti opetettaisiin muihin

uskontoihin liittyvää uskontotieteellistä ainesta. Osa uskonnonopetuksesta, omaan uskontoon

ja katsomukseen liittyvät elementit, opetettaisiin eriyttäen. (Kallioniemi 2005, 27.)

5.2 Kristilliset juhlat

Kouluilla on kautta aikojen ollut tärkeä osuus juhlaperinteen vaalimisessa ja siirtämisessä

eteenpäin. Historiallisesti tarkasteltuna koulu on kansakoulun alkuvaiheista asti levittänyt

hienomman väen juhlaperinnettä tavallisiin koteihin. Koulu on myös sekoittanut ja tasoittanut

eri alueiden juhlatapoja. Nykyisin kouluilla on merkittävä rooli suomalaisen juhlaperinteen

tunnetuksi tekemisessä myös Suomeen muuttaneiden ulkomaalaisten keskuudessa. (Kaivola

1998, 81–82.) Kallioniemen (2005, 342) mukaan muuttuvassa yhteiskunnassa on tärkeää, että

sen jäsenet tuntevat kirkkovuoteen kuuluvat keskeiset pyhät ja kirkkovuoden rakenteen. Ilman

tätä tuntemusta suomalaisen kalenterin ymmärtäminen on vaikeaa. (Kallioniemi 2005, 342.)

Kouluissa onkin perinteisesti vietetty kalenterijuhlien ja muiden juhlien lisäksi erityisesti

kirkkovuoden juhlia. Kirkkovuodella tarkoitetaan kirkollisten juhlapyhien ja sunnuntaiden

järjestelmää adventista adventtiin (Kallioniemi 2005, 337). Tirri ja Kesola (1998, 84) kertovat

kirkkovuoden jakaantuvan kahteen pääosaan. Ensimmäinen osa on adventista helluntaihin ja

jälkimmäinen Pyhän Kolminaisuuden päivästä tuomiosunnuntaihin. Alkupuoleen kuuluvat

kaikki vuoden pääjuhlat ja jälkimmäisessä puoliskossa keskitytään siihen, mitä Kristuksen

seuraaminen käytännössä tarkoittaa. Jälkipuoliskoa on kutsuttu myös ”juhlattomaksi

puoliskoksi”. Kirkkovuoden juhlapuoli voidaan jakaa joulupiiriin, pääsiäispiiriin ja

helluntaipiiriin. Jokaiseen piiriin kuuluu kolme alajaksoa, jotka ovat valmistusaika, juhla ja

juhlan jälkivietto. (Tirri & Kesola, 1998, 84–85.) Perinteisimmät kouluissa vietettävät juhlat

lienevät joulu- ja kevätjuhla. Näihin juhliin sisältyy usein uskonnollisia elementtejä,
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esimerkiksi virren laulamista. Koulun juhlat ovat osa opetusta ja koulutyötä eikä juhlaan

mahdollisesti sisältyvän virren tai jouluevankeliumin takia juhlia voida Opetushallituksen

(2006, 7) mukaan pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena.

5.3 Päivänavaukset

Kouluissa toteutettavilla päivänavauksilla on takanaan pitkä historia. Päivänavauksien juuret

ovat kansa- ja oppikouluaikojen aamu- ja iltarukouksissa. Erilaisten koulua koskevien

muutosten myötä myös päivänavausta on jouduttu arvioimaan uudelleen. Aikaisemmin

kouluhartauksien tehtävänä oli henkilökohtaisen uskonelämän hoitaminen, koulun arvopohjan

esiintuominen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kouluhartauksista ilmeni myös kirkon ja

koulun vuorovaikutus. 1960-luvulla alkaneiden yhteiskunnallisten muutosten myötä myös

aamuhartauskäytäntöä arvosteltiin ja esitettiin aamuhartausten muuttamista vapaaehtoisiksi.

Aamutilaisuudet kuitenkin jatkuivat, mutta nimi muutettiin päivänavaukseksi 1970-luvun

peruskouluasetuksessa. Päivänavauksen tuli olla tilaisuus, jossa uskonnollisten aiheiden

lisäksi käsiteltiin kouluun ja yhteiskuntaan liittyviä asioita. (Holma 1999, 91–92.)

Vuonna 1999 voimaan tulleen perusopetuslain seurauksena päivänavauskäytäntö joutui uuden

tilanteen eteen, kun päivänavauksesta tehtiin pakollinen osa koulun arkea.

Perusopetusasetuksen 6 §:ssä (1999) sanotaan, että päivän työ tulee aloittaa lyhyellä

päivänavauksella. Päivänavausta ei enää kytketä koulun uskonnolliseen ja eettiseen

kasvatukseen. Näin ollen uskonnonopetuksesta vapautetut eivät ole vapautettuja

osallistumasta päivänavaukseen. Koulu voi kuitenkin edelleen järjestää uskonnollisia

päivänavauksia. (Holma 1999, 93.) Tällöin Suomen perustuslain (1999) 11 §:n 2 momentin

mukaisesti ketään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon

harjoittamiseen, millaiseksi uskonnollinen päivänavaus katsotaan (Opetushallitus 2006, 7).

Pykäliä jouduttiin muuttamaan, koska eri uskontoihin kuuluvien oppilaiden määrä on

kasvanut, ja päivänavausten sisältöjen uskonnollinen aines on vähentynyt. Tämä muutos

aiheutti kuitenkin paljon keskustelua ja erilaisia tulkintoja päivänavausten sisällöistä. (Holma

1999, 93–94.)
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Pyysiäinen (1994) on tutkinut päivänavauskäytäntöjä ja opettajien käsityksiä päivänavauksista

peruskoulussa sekä lukiossa. Tutkimustuloksista käy ilmi, että uskonnollinen ja

uskontoeettinen sisältö on vähentynyt huomattavasti päivänavauksista. Uskonnollisia ja

uskonnolliseettisiä sisältöjä oli 28 %:a kaikista tutkimuksen päivänavauspuheista. (Pyysiäinen

1994, 55.) Yleisin päivänavaus koostui musiikin kuuntelusta ja puheesta. Raamatun ja

rukouksen käyttö osana päivänavausta on selvästi vähentynyt. Rukous oli osana 23 %:ssa ja

Raamattu 18 %:ssa tutkimuksen päivänavauksista. (Pyysiäinen 1994, 45–55.) Tutkimuksen

perusteella Pyysiäinen (1994, 118) toteaa, että aamuhartausperinteestä on kouluissa luovuttu,

ja päivänavauksella on mahdollista tukea nykyisin erityisesti koulun yleistä kasvatustehtävää.

5.4 Muut kristilliset perinteet koulussa

Muita kristillisiä perinteitä koulussa voivat olla virsien laulaminen, ruokarukoukset sekä

jumalanpalveluksiin osallistuminen. Seuraavassa käsitellään näitä perinteitä tarkemmin

koulun näkökulmasta.

Virret ja hengelliset laulut ovat Ruokosen (2007, 199–200) mukaan merkittävä osa

kulttuuriamme, sillä virret ja hengelliset laulut ovat kuuluneet kautta aikojen sekä

uskonnolliseen traditioon että kirkkovuoden kiertoon liittyviin juhliin. Peltola (1991, 20)

kertoo virsien laulamisen liittyvän kiinteästi sekä juhlaperinteeseen, päivänavauksiin että

jumalanpalveluksiin. Virsiä voidaan kuitenkin laulaa myös osana uskonnon ja musiikin

tunteja. Virsikasvatuksen tehtävä kouluissa on virsiperinteen siirtäminen uudelle

sukupolvelle. Näin nuori oppii tuntemaan omia juuriaan ja saa virsien kautta kosketuksen

Suomen kristilliseen kulttuuriin ja kansan vaiheita välittävään kulttuuriperintöön. (Peltola

1991, 20–23.) Virsiä laulamalla oppilas saa Ruokosen (2007, 201) mukaan omakohtaisen

kokemuksen siitä, mitä kristillinen perinne merkitsee lähiympäristössä ja millainen merkitys

uskolla on ihmisen elämässä. Nykyään koulumaailmassa herättää kysymyksiä kuitenkin se,

miten virsikasvatus voidaan toteuttaa maallistuvassa ja monikulttuuristuvassa ympäristössä.

Myös opettajan kiinnostuksen kohteet ja pyrkimykset ovat olennaisia virsikasvatuksen

kannalta, koska koulun virsikasvatus on suurelta osin opettajien vastuulla. Useille oppilaille

koulun virsikasvatus on ainoa kosketus virsiin ja sen kautta luodaan pohja, jolle myöhempi
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virsikasvatus rakennetaan. (Peltola 1991, 20–23.)

Jumalanpalvelus on ollut seurakunnan keskeinen toimintamuoto varhaisen seurakunnan

ajoista lähtien (Kallioniemi 2005, 336). Holman (2007, 130) mukaan koulut osallistuvat

edelleen ahkerasti koulujumalanpalveluksiin. Koulujumalanpalvelukset ovat siis kyenneet

uudistumaan ja vastaamaan ajan haasteisiin siten, että koulut näkevät ne vieläkin

merkityksellisinä. Koulujumalanpalvelus kasvattaa yhteistyöhön, luo yhteishenkeä sekä

rakentaa myönteistä pohjaa koulun ja seurakunnan yhteistyölle. (Holma 2007, 130.)

Rukous on eräs uskonnon ja uskonnollisuuden tärkeä elementti. Rukousta voidaan pitää

erottamattomana osana seurakunnan ja yksittäisen kristityn elämää. Kun koululaitos 1800-

luvulla laajentui, Katekismuksen pohjalle rakentuneiden Aapisten rinnalle tuli lukukirjoja,

joiden aineksessa oli myös rukousperinnettä. Nykyisin oppikirjoista ei rukouksia enää löydy.

Rukouksia luokiteltaessa yhden ryhmän muodostavat ruokarukoukset, joita luetaan silloin,

kun halutaan siunata ruokailijat ja ruoka. Ruokarukousperinne on ollut laajalti käytössä myös

kouluissa. (Lempiäinen 1979, 6; 9; 11.) Kuitenkin nykyinen tiivis elämänrytmi vie ihmisiltä

usein kokemuksen yhteisessä ruokailuhetkessä viihtymisestä ja näin ollen yhteinen

ruokarukouskin jätetään lausumatta. (Virtanen 1991, 26.) Vaikka ruokarukousperinteen

voidaankin kouluissa katsoa hiipuvan, joissakin kouluissa ruokarukous on edelleen käytössä.

Ruokarukouksen lausuminen on perinne, josta pidetään kiinni. Näissä tapauksissa luokassa ei

ole muihin uskontokuntiin kuuluvia lapsia tai lapsia, jotka eivät vanhempien tahdosta osallistu

uskonnollisiin tilaisuuksiin. Tällöin ruokarukousperinteen jatkaminen voidaan kokea

mielekkäänä ja mahdollisena. (Laaksomaa 2007, 13–14.)

Samaan tapaan kuin uskonnollisen päivänavauksen kohdalla, myöskään rukoukseen tai

jumalanpalvelukseen ei oppilasta voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti.

Tällaisissa uskonnon harjoitukseen liittyvissä tilanteissa koulusta tulee etukäteen ilmoittaa

vanhemmille tulevasta tilaisuudesta, jolloin vanhemmilla on mahdollisuus vetää lapsensa pois

tilaisuudesta. Tilaisuuden ajaksi koulun tulee järjestää oppilaalle muuta toimintaa ja taata

hänen turvallisuutensa tilaisuuden aikana. (Opetushallitus 2006, 7.)
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5.5 Seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö

Tässä tutkimuksessa rajataan seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön käsittely lähinnä

koulupäivän aikana tapahtuvaan yhteistyöhön. Näin ollen kuvauksesta jää pois muun muassa

iltapäiväkerhotoiminta, joka voi monissa kouluissa olla seurakunnan järjestämä.

Seurakunnan ja koulun antama uskontokasvatus eroavat nykyisin lähtökohtaisesti toisistaan.

Kirkon kasvatustoiminnalla pyritään kristillisen uskon perusteiden oppimiseen sekä uskon

omaksumiseen (Seppälä 1988, 18). Koulun uskontokasvatuksen tehtävänä taas on

uskonnollisen yleissivistyksen antaminen oppilaille. Koulun hallinnollinen itsenäistyminen on

johtanut siihen, että kirkolla ei ole valtuuksia puuttua koulun antamaan uskonnonopetukseen.

(Rokko & Tommola 1999, 10.) Seurakunnan ja koulun yhteistyöllä on kuitenkin pitkä

historiallinen yhteinen taival, onhan suomalaisen koulutusjärjestelmän juuret kirkossa (Rokko

& Tommola 1999, 32). Holman (2007, 127) mukaan seurakunnan läsnäolo koulussa on

luontevaa edelleenkin sen takia, että yli 90 % oppilaista kuuluu evankelis-luterilaiseen

kirkkoon ja tähän enemmistön uskonnonopetukseen osallistuu 96–97 % oppilaista. Holma

(2007, 127) perustelee seurakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä myös sillä, että koulun

opetuksen arvolähtökohdissa näkyy Suomen yhtenäinen kansallinen kulttuuriperusta, jota

kirkonkin voidaan nähdä välittävän. Lisäksi kirkon suunnitelmiin kuuluu ajatus, jonka

mukaan kirkon tulisi etsiä kosketuspintoja ihmisten arkielämään. Läsnäolon kirkko -

strategiassa painotetaan, että kirkko on mukana kaikkialla siellä, missä ihmiset ovat

arkielämässään. Viimeisten vuosien aikana seurakunnan läsnäolo oppilaan elämässä onkin

Holman (2007, 127–128) mukaan lisääntynyt. (Holma 2007, 127–128.)

Holma (2007, 128) luettelee useita tavoiteltavia periaatteita koulun ja seurakunnan

yhteistyölle. Yhtenä merkittävänä tavoitteena hän pitää sitä, että kirkko tukee koulun

kasvatustehtävää, joka käy ilmi koulujen opetussuunnitelmista. Yhteistyön tulee tapahtua

positiivisen uskonnonvapauden hengessä. Muita tavoitteita ovat muun muassa avoin

kanssakäyminen, keskinäinen luottamus, suunnitelmallisuus sekä jatkuva arviointi. Yhtenä

tavoitteena kirkon koulussa toteuttamalla kasvatuksella on myös kotien kasvatusoikeuden

kunnioittaminen. Koulun ja kirkon yhteistyön muotoja on monenlaisia ja ne vaihtelevat

kouluittain. Holma (207, 129) mainitsee eräiksi yhteistyömuodoiksi koulupastorin vierailut
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sekä koulukummitoiminnan. Näissä yhteistyömuodoissa seurakunnan työntekijä sitoutuu

pitkäjänteiseen työskentelyyn osana kouluyhteisöä. Isommissa kouluissa on perustettu myös

virkoja koulun ja seurakunnan yhteistyötä ajatellen. Tällöin kunta ja seurakunta saattavat

palkata yhdessä nuorisotyöntekijän, joka vastaa yhteistyöstä koulun ja seurakunnan välillä.

Hyvin tärkeän yhteistyörungon muodostavat myös seurakunnan pitämät päivänavaukset ja

koulujumalanpalvelukset. Lisäksi perinteiset seurakunnan vierailut ovat toimineet

uskonnonopetuksen elävöittäjinä. Seurakunta voi olla myös osallinen oppilashuollon

työryhmissä tai kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. (Holma 2007, 128–131.)

5.6 Kristillisyyden esiintymistä koulussa ohjaavat säädökset

Valtakunnallisesti ja paikallisesti sovitut säädökset ohjaavat perusopetusta. Tällaisia

säädöksiä ovat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset opetuksen tavoitteista ja

tuntijaosta, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, opetuksen järjestäjän

hyväksymä opetussuunnitelma sekä koulun vuosittaiset suunnitelmat. (Perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteet 2004, 10.) Tässä tutkimuksessa huomio on kiinnitetty

valtakunnallisiin säädöksiin niiden ollessa koko valtakuntaa koskevia ja niiden tarjotessa

perustan paikalliselle päätöksenteolle. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat

tutkimusongelmista johtuen ne säädösten osat, jotka käsittelevät uskonnollisuutta ja

kristillisyyttä. Kappaleissa käsitellään erityisesti Perusopetuslakia ja siihen tehtyä

uskonnonopetusta koskevaa muutosta vuonna 2003 tulleen uskonnonvapauslain seurauksena.

Lisäksi kuvataan sitä, millaisen viitekehyksen Valtioneuvoston asetukset opetuksen

tavoitteista sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) tarjoavat kristillisyyden

esiintymiselle.

5.6.1 Perusopetuslain muutos uskonnonvapauslain seurauksena

Vuonna 2003 käyttöön otetun uuden uskonnonvapauslain (453/2003) seurauksena

perusopetuslain (628/1998) 13 §:ää muutettiin modernin kansainvälisen tulkinnan mukaiseksi

korostamaan uskonnon vapauden positiivista ulottuvuutta. Muutoksen olennaisin tavoite oli

saavuttaa uskonnonvapauden periaate entistä johdonmukaisemmin koululaitoksessa. Taustalla
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oli myös ajatus siitä, että kenelläkään ei ole velvollisuutta osallistua sellaiseen

uskonnonopetukseen, joka ei ole oman uskonnon mukaista. (Seppo 2003, 84.)

Perusopetuslaissa (628/1998) 13 §:ssä (muutettu lailla 454/2003) säädetään, että

perusopetuksen järjestäjän on, kuten tähänkin asti, pidettävä huolta uskonnolliseen

enemmistöyhdyskuntaan kuuluvien oikeudesta saada oman uskontonsa mukaista

uskonnonopetusta. Uskontokuntaan kuulumaton oppilas osallistuu enemmistön

uskonnonopetukseen vain huoltajan ilmoituksesta. Kuten aiemminkin evankelis-luterilaiseen

tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluville, vähintään kolmen oppilaan ryhmille, järjestetään

aina heidän oman uskontonsa opetusta. Muille, vähintään kolmelle samaan uskonnolliseen

yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta huoltajan

pyynnöstä. Mikäli oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan,

oppilaan huoltajalla on oikeus päättää, minkä uskonnon opetukseen oppilas osallistuu.

Elämänkatsomustiedon opetus on säilynyt vaihtoehtona uskonnollisiin yhdyskuntiin

kuulumattomille oppilaille. Sitä on järjestettävä, jos siihen oikeutettuja on vähintään kolme.

Oppilas, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa mukaista opetusta, on myös oikeutettu

osallistumaan elämänkatsomustiedon opetukseen. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton

oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua perusopetuksen järjestäjän järjestämään

uskonnonopetukseen, joka vastaa hänen kulttuuritaustansa tai kasvatuksensa perusteella

saamaansa uskonnollista katsomusta. (Perusopetuslaki 628/1998 13 §, muutettu lailla

454/2003.)

Sepon mukaan (2003, 189) uudesta uskonnonvapauslaista puhuttaessa on useassa yhteydessä

korostettu, että siinä on otettu huomioon kahdeksassa vuosikymmenessä tapahtunut

uskontopoliittisen ilmaston muutos. Vanhassa uskonnonvapauslaissa vuodelta 1922 puhuttiin

vain uskonnonopetuksen vapautumisperusteista, kun taas uusi lainsäädäntö korostaa

positiivista oikeutta saada oman uskontonsa mukaista opetusta (Seppo 2003, 178). Tähän

positiiviseen oikeuteen sisältyy vahva kulttuurinen viesti, joka tekee uskonnonvapauslaista

myös kulttuurilain. Myönteisellä suhtautumisella uskonnonopetukseen valtiovalta tunnustaa

avoimesti uskonnon kulttuurisen merkityksen. (Seppo 2003, 189.)
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Uuden uskonnonvapauslain seurauksena perusopetuslain (628/1998) 13 §:ä muutettiin siten,

että tunnuksellisen uskonnonopetuksen käsite korvattiin sanamuodolla ”oman uskonnon

opetus”. Sepon (2003, 181) mukaan muutos laissa tarkoittaa kuitenkin vain vallinneen

tilanteen lainsäädännöllistä vahvistamista. Hänen mukaansa uskonnonvapauslaki ja sen myötä

muuttuneet perusopetuslain säännökset merkitsevät uskonnonopetuksen aseman

vahvistumista ja sen luonteen selkiintymistä. (Seppo 2003, 181–182.) Julkisissa

keskusteluissa jotkut kokivat tunnustuksellisuuden käännyttämiseksi ja pelkäsivät sen

rajoittavan oppilaiden omaa valinnanvapautta. Myös useat uskontoa opettavat luokanopettajat

pitivät tunnustuksellisuuden käsitettä ongelmallisena sekä epäselvänä. (Kallioniemi 2005, 20.)

Uskonnonopetuksen luonteen määritteleminen uudelleen on merkinnyt opetuksen

painopisteen siirtämistä selvästi yksilön vakaumusta kunnioittavaan suuntaan. Lain muutos

voidaan tulkita siten, että uskonnonopetuksessa tulisi olla kysymys pikemminkin oppilaiden

oikeuksien ja uskonnonvapauden kuin uskonnollisten yhdyskuntien etujen turvaamisesta.

(Seppo 2003, 181.)

Opetushallituksen muistiossa (2006, 6) korostetaan, että perusopetuslain säädösmuutokset

eivät edellytä uskonnonopetuksen sisältöjen muutosta. Uskonnonopetusta ohjaa edelleen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja paikalliset opetussuunnitelmat. Julkisessa

keskustelussa on usein noussut esiin uskonnonopetuksen ja uskonnonharjoittamisen suhde.

(Opetushallituksen muistio 2006, 6.) Sepon (2003, 183) mukaan eduskunta lopetti

keskustelun tekemällä selväksi, ettei uskonnonopetus ole uskonnonharjoitusta. Käytännön

kannalta on huomattavaa, ettei oppilas voi näin ollen vaatia vapautusta uskonnonopetuksesta

vetoamalla opetuksen uskonnonharjoitusluonteeseen. (Seppo 2003, 183.) Merkittävä muutos

aiempaan  on  myös  se,  että  uskonnonopettajalta  ei  enää  edellytetä  kyseisen  kirkon  tai

uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyttä (Opetushallituksen muistio 2006, 8). Myös tämä

kertoo osaltaan nykyisen uskonnonopetuksen luonteesta.

Vaikka uskonnonopetukseen ei sisälly uskonnonharjoittamista, Opetushallituksen muistiossa

(2006, 6) esitetään, että uskontoon perehtymiseen kuuluu tutustuminen

uskonnonharjoittamisen muotoihin ja tapoihin. Tutustuminen rukouksiin, virsiin ja

uskonnollisiin toimituksiin on osa oman uskonnon opetusta. Näin Opetushallituksen



61

muistiossa (2006, 6) erotetaan toisistaan uskonnon harjoittaminen ja uskonnon harjoittamisen

muotoihin tutustuminen. Kuitenkin osaksi uskonnonopetusta luetaan erilaiset suomalaiseen

perinteeseen kuuluvat juhlat, joihin saattaa sisältyä myös uskonnollisia elementtejä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (2002) on korostanut, että tällaiset juhliin liittyvät

perinteet ovat osa suomalaista kulttuuria. Kirkkovuoden juhlia ei voida

perustuslakivaliokunnan (2002) mukaan pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavina

tilaisuuksina, vaan ne ovat osa opetusta ja koulutyötä. Koulun tulee kuitenkin tiedottaa

oppilaiden huoltajille koulussa järjestettävistä tapahtumista, ja huoltajilla on mahdollisuus

sopia oppilasta koskevista yksilöllisistä järjestelyistä. (Opetushallituksen muistio 2006, 7.)

Koulu saa edelleen järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia tai

uskonnollisia päivänavauksia. Nämä tilaisuudet ovat uskonnonharjoittamista ja näin ollen

uskontokuntaan kuulumatonta ei voida velvoittaa osallistumaan niihin omantuntonsa

vastaisesti. (Opetushallituksen muistio 2006, 6–8.) Seppo (2003, 187) huomauttaa kuitenkin,

etteivät mitkä tahansa henkilökohtaiset mieltymykset, tavat tai tottumukset ole lain

tarkoittamia omantunnon syitä, jotka mahdollistaisivat poisjäännin koulun yhteiseen

toimintaan liittyvistä jumalanpalveluksista tai muista uskonnollisista tilaisuuksista.

5.6.2 Valtioneuvoston asetukset opetuksen valtakunnallisista tavoitteista

Valtioneuvosto (2001) on asettanut perusopetukselle yleisiä tavoitteita. Eräs merkittävä

opetukselle asetettu tavoite, laajan yleissivistyksen antamisen ohella, on antaa oppilaille

aineksia ja virikkeitä maailmankuvan avartumiseen ja syvenemiseen. Valtioneuvoston (2001)

mukaan tämä edellyttää ihmisten tunteiden ja tarpeiden, uskontojen ja elämänkatsomusten,

historian, kulttuurin ja kirjallisuuden, luonnon ja terveyden sekä talouden ja teknologian

tuntemusta. Valtakunnallisissa tavoitteissa korostuvat myös pyrkimykset kasvusta

ihmisyyteen sekä yhteiskunnan jäsenyyteen. Lisäksi opetuksen tavoitteena on tukea

oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi sekä kriittisesti

ympäristöään arvioiviksi yhteiskunnan jäseniksi. Opetuksen lähtökohtana pidetään elämän,

luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä oman ja toisten oppimisen ja työn

arvostamista. (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen
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valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 2001.)

Valtioneuvosto (2001) on määrännyt uskonnonopetukselle alakoulussa kuusi

vuosiviikkotuntia eli saman verran kuin vapaaehtoista A-kieltä. Yksi vuosiviikkotunti vastaa

38 työtuntia, jolloin viikoittaiseksi uskontotuntien määräksi muodostuu keskimäärin yksi

tunti. (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista

tavoitteista ja tuntijaosta 2001.)

5.6.3 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista ilmenevät arvot

Yhteiskunnan moniarvoistumisen seurauksena yhteisten kasvatustavoitteiden valtakunnallinen

määrittely 1900-luvun lopussa muuttui aikaisempaa vaikeammaksi. Vuosien 1994 ja 2004

opetussuunnitelmissa arvojen valtakunnallinen määrittely on tapahtunut vain yleisellä tasolla

ja tarkempi määrittely on jätetty paikalliseksi tehtäväksi. (Launonen & Pulkkinen 2004, 20.)

Ahosen (2001, 179) mukaan vuoden 1994 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

etääntyivät Bildung -pyrkimyksestä ja niissä sivistyksellä oli entistä välineellisempi ja

yksilöittäin eriytyneempi merkitys. Kuitenkin opetussuunnitelman perusteisiin jäi laman

kokeneen yhteisön tarvitseman yhteisen kasvupohjan ja yleisen kansalaissivistyksen aineksia.

(Ahonen 2001, 179.)

Vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista ilmenevää koulun arvopohjaa

voidaan kuvailla yhteiskuntaeettiseksi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

keskeisiä arvoja ovat muun muassa ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon

monimuotoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Opetuksen

perustana pidetään suomalaista kulttuuria, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa

alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Opetuksessa tulee

Opetussuunnitelman perusteiden (2004, 14) mukaan ottaa huomioon kansalliset ja paikalliset

erityispiirteet, kansalliskielet, kaksi kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana sekä

kansalliset vähemmistöt. Suomalaisen kulttuurin monipuolistumisen, eri kulttuureista tulevien

maahanmuuttajien myötä, tulee myös näkyä perusopetuksessa, ja sen tulisi ilmetä muun

muassa monikulttuurisuuden hyväksymisenä sekä tasa-arvon ylläpitämisenä. Opetuksen
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avulla pyritään tukemaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen

osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. (Perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteet 2004, 14.) Lisäksi Perusopetuksen opetussuunnitelman

perusteissa (2004, 12) pidetään tärkeänä yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön

oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on

poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta (Perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteet 2004, 14). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

(2004, 14) ohjataan paikallisten opetussuunnitelmien tekijöitä tarkentamaan opetuksen

perustana olevia arvoja. Launosen ja Pulkkisen (2004, 21) mielestä tämä tuo kouluyhteisöille

enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa arvojen määrittelyyn.
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6 KOULU ARVOKASVATTAJANA

Inhimillinen toiminta edellyttää aina johonkin arvojärjestelmään sitoutumista, joten koulunkin

toiminnassa tietyt arvot ovat aina ohjaavassa asemassa. Arvoihin viitataan usein koulutuksesta

käytävässä keskustelussa, mutta harvemmin pysähdytään määrittelemään, mitä niillä

tarkoitetaan. (Launonen & Pulkkinen 2004, 14.) Koulun arvolähtökohdat tulevat ilmi

koulutuspoliittisissa linjauksissa ja opetussuunnitelmien sisällöissä (Launonen & Pulkkinen

2004, 20). Koulu, julkisena kasvatusinstituutiona, pohjaa kasvatuspäämääränsä sen

julkilausuttuun sekä yhteiskunnallisesti ja lakisääteisesti säädettyyn tehtävään (Värri 1997,

165). Tässä luvussa käsitellään arvoja, niiden muotoutumista ja muuttumista. Lisäksi

kuvataan sitä, millaisia arvoja tämän hetkisessä koulutuspoliittisessa keskustelussa on noussut

esille. Kappale sisältää myös kuvausta koulun arvojen moninaistuneesta nykytilanteesta.

6.1 Mitä arvot ovat?

Turunen (1992, 52) vertaa arvoja kieleen. Samoin kuin kieli myös arvottaminen on

ihmislajille tyypillistä. (Turunen 1992, 52.) Airaksisen (1994, 23) mukaan ihmiset puhuvat

usein arvoista yleisessä merkityksessä, jolloin niillä tarkoitetaan yleisesti hyviä ja haluttavia

asioita. On kuitenkin syytä tehdä erottelu arvojen ja arvostusten välillä. Arvostukset ovat

ihmisen omia käsityksiä asioiden merkityksistä. Ihmiset arvostavat varsin erilaisia asioita ja

arvostuksen kohteena voi olla melkein mikä vain. Arvot sen sijaan ovat yleispäteviä ja tosia

arvostuksia. (Airaksinen 1994, 23–25.) Turunen (1992, 10–11) puhuu arvostuksista

kohdearvoina. Arvostukset muuttuvat yhteiskunnallisen kehityksen mukana. Tämä näkyy

koulumaailmassa esimerkiksi oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien sisällöllisinä muutoksina.

(Turunen 1992, 10–11.)
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Arvostusten ohella toisenlaisen arvojen lajin muodostavat eettiset ja sosiaaliset ihanteet.

Ihanteille on tyypillistä, että ne suuntaavat asenteita ja säätelevät ihmisen käyttäytymistä.

Eettiset ihanteet eivät ole luonteeltaan niin muutosalttiita kuin arvostukset, mutta kuitenkin

nekin seuraavat hitaasti kulttuurin muutosta. (Turunen 1992, 241; Launonen & Pulkkinen

2004, 16–17.) Esimerkiksi Launonen (2000, 306) toteaa, että henkistä sitkeyttä kuvastavat

ihanteet, kuten kestävyys ja kärsivällisyys, ovat vähitellen jääneet pois koulun

kasvatustavoitteiden joukosta. Sisäistettäessä eettiset ihanteet ja käyttäydyttäessä niiden

mukaisesti, niitä voidaan kutsua hyveiksi (Turunen 1992, 22).

Omaksi arvolajiksi voidaan erottaa myös sivistyksen ideaalit, jotka ovat syvässä mielessä

inhimillisiä perusarvoja ja jotka suuntaavat ihmisen ja kulttuurin pyrkimyksiä. (Turunen 1992,

22). Launosen & Pulkkisen (2004, 18) mukaan eurooppalaisessa kulttuurissa totuuden,

hyvyyden ja kauneuden ohella melko pysyvien ydinarvojen luetteloon kuuluvat myös

kristinuskon korostama lähimmäisen rakkaus sekä nykyaikana tärkeäksi perusarvoksi noussut

vapaus. Launosen ja Pulkkisen (2004, 17–18) mielestä koulukasvatuksen tehtävänä on vaalia

näitä arvoja. (Launonen & Pulkkinen 2004, 17–18. ks. myös Turunen 1992, 22.)

Airaksisen (1994, 29–33) mukaan arvoista voidaan erottaa itseisarvoja ja välinearvoja sekä

sisäisiä ja ulkoisia arvoja. Itseisarvoja voivat olla esimerkiksi rakkaus, luonto ja luovuus. Jos

jollakin asialla on itseisarvo, sen ajatellaan olevan sellaisenaan hyvää ja tavoiteltavan arvoista.

Välinearvot taas ovat hyviä vain sen takia, että ne edistävät itseisarvojen saavuttamista.

Ulkoisia arvoja ovat esimerkiksi raha ja menestys. (Airaksinen 1994, 29–33.) Arvoja voidaan

luokitella myös sen mukaan, ovatko ne objektiivisia vai subjektiivisia. Objektiivisten arvojen

lähtökohta on yliluonnollinen, joka tarkoittaa usein jumalallista ilmoitusta. Näin ajateltaessa

arvot nähdään absoluuttisina ja muuttumattomina. Objektiiviset arvot ovat tärkeitä

riippumatta siitä, millaisia seurauksia niiden noudattamisesta aiheutuu. Niiden noudattamista

pidetään velvollisuutena. Useammin arvoja pidetään kuitenkin subjektiivisina, jolloin ne ovat

ihmisen ajattelun tuloksia ja siksi suhteellisia sekä muuttuvia. (Kansanen 1996, 15–16.)
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6.2 Arvojen muodostuminen

Syntyessään maailmaan lapsi kuuluu tiettyyn yhteisöön, jolla on oma moraalisäännöstönsä.

Yhteisön rakennetekijät muodostuvat arvoista, aatteellisista virtauksista sekä

toimintasäännöistä. Yhteisössä vallalla oleva maailmankatsomus koostuu maailmankuvasta

sekä maailmankatsomuksellisesta perspektiivistä, joka voi tarkoittaa uskonnollista, poliittis-

ideologista tai filosofista käsitystä maailmasta. (Värri 1997, 34.) Arvot elävät kulttuuri-

ilmiönä, joten lapsi tai nuori kohtaa arvot kulttuurin puheessa, tavoissa, käyttäytymisessä,

ajattelussa ja toiminnassa. Aluksi lapsen arvotietoisuus tulee esiin mallien mukaisena

toimintana, mutta kehittyessään se muuttuu mahdollisesti itsenäiseksi ja riippumattomaksi.

(Turunen 1992, 52.) Arvot eivät periydy biologisesti, vaan ne opitaan sosiaalisessa

vuorovaikutuksessa ja kasvatuksen välityksellä (Launonen & Pulkkinen 2004, 14). Myös

Helven (2002, 16) mukaan lapset ja nuoret perustavat käsityksensä maailmasta näkemyksiin,

joita he ovat omaksuneet lähiympäristöstään. Tällaisia näkemyksiä voi olla esimerkiksi

käsitys siitä, mikä on hyvää ja pahaa. Näiden käsitysten varassa lapset vähitellen muodostavat

oman maailmankuvansa. (Helve 2002, 16.)

Helven (2002, 18) mukaan kristillisyydellä on Suomessa vielä melko vahva vaikutus lasten ja

nuorten kasvatuksessa, mutta vain harvalle nuorelle muodostuu sen mukainen maailmankuva.

Monilla nuorilla ei ole jäsentynyttä arvo- ja aatemaailmaa. Tämä on Helven (2002, 18)

mukaan ongelmallista, koska ilman arvoja ei voi tietää, mikä on oikein ja mikä väärin. Osa

lapsista ja nuorista näyttääkin olevan ideologisesti kodittomia. (Helve 2002, 18.) Syy

ideologiseen kodittomuuteen voi löytyä esimerkiksi Talibin (2005, 136) esittämästä

perustelusta. Hänen mukaansa lapsen on vaikea tietää, mikä on moraalisesti oikein, jos häntä

ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyy keskenään ristiriitaisia moraaliauktoriteetteja.

Myöskään yksilön kehittyminen ja minän eheytyminen ei ole mahdollista, jos lapsi kokee

arvojen puuttumista ja vaihtoehtojen runsautta. (Talib 2005, 136–137.) Helven (2002, 18)

mukaan lasten ja nuorten ideologiseen kodittomuuteen vaikuttaa suuresti myös se, että useat

vanhemmat ovat luopuneet perinteisistä arvoista. Vain harva vanhempi esimerkiksi enää käy

kirkossa tai rukoilee iltarukouksen lastensa kanssa. Lapsille ja nuorille lankeaa siis nykyisin

aiempaa enemmän vastuuta omasta moraalistaan. (Helve 2002, 18–19.) Hoffmanin (1996, 8)

mielestä maailmassa, jossa moraalisuus ei enää ole sitovaa, vallitsee kasvatuksen suhteen
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epävarmuus. Jos kasvattaja on epävarma omista moraalisista näkemyksistään, hän myös

epäröi siirtää omia arvojaan kasvatettaville. Valmius ottaa vastuuta kasvatuksesta onkin

vähentynyt samalla, kun yhteiskunnan muutoksen myötä vastuu moraalista on siirtynyt

yhteiskunnalta yksilölle. (Hoffmann 1996, 8.)

6.3 Kasvatuksen arvofilosofisista lähtökohdista koulussa

Hoffmannin (1996, 7) mukaan kasvatus on jo olemassa olevien normien siirtämistä

kasvatettaville, mutta myös kasvattamista valmiuteen tuottaa uusia normeja. Moraalisessa

kasvatuksessa keskeistä onkin se, kuinka siirtyminen yhteisöllisestä moraalista yksilölliseen

moraaliin onnistuu. Kasvatus on aina moraalista toimintaa, sillä siinä ovat mukana normit ja

arvot, vaikka kasvattaja ei olisi siitä tietoinenkaan. (Hoffman 1996, 7.) Myös Kansasen (1996,

13) mukaan kasvatuksella on aina eettinen vire, sillä kaikki päätökset kasvatuksessa

perustuvat arvoihin. Päätösten takana olevat arvoperustelut voivat olla kuitenkin hyvin eriäviä

ja samankaltaistakin toimintaa voidaan perustella erilaisilla arvoilla. (Kansanen 1996, 13.)

Launosen ja Pulkkisen (2004, 14) mukaan arvoista keskustelun tekeekin vaativaksi se, että

kasvatuksen maailma sisältää paljon erilaisia arvoja, joista saatetaan arkikielessä puhua

tarkoittaen hyvin erilaisia asioita.

Bottery (1990, 7) luokittelee kasvatuksen neljä arvofilosofista lähtökohtaa. Tällaisiksi

lähtökohdiksi hän nimeää kulttuuriperinnön siirtämisen, lapsilähtöisyyden, yhteiskunnan

uudistamisen sekä taloudellis-teknisen kehityksen. (Bottery 1990, 7.) Launonen ja Pulkkinen

(2004, 21) näkevät, että oppivelvollisuuskoulun merkittävänä tehtävänä historian saatossa on

ollut yleissivistyksen antaminen. Postmodernin murroksen mukanaan tuoma uusi tilanne

haastaa arvioimaan kasvatuksen ja sivistyksen peruskysymykset uudelleen. Uusi tilanne

herättää kysymään pidetäänkö sivistystä koulukasvatuksessa vielä antiikin perinnön

mukaisesti totuudellisuuden, esteettisyyden ja eettisyyden yhdistävänä käsitteenä ja onko

sivistyskäsityksessä jotakin luovuttamatonta vai tuleeko sen muuttua ajan hengen mukana.

(Launonen & Pulkkinen 2004, 21.)
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Nummelan (1999, 14) mukaan koululla on kaksi yhteiskunnallista perustehtävää: sivistys ja

hyöty. Nämä perustehtävät painottuvat sen mukaan, millaiset arvot yhteiskunnassa vallitsevat.

Kyse on siitä, nähdäänkö sivistys ja kasvatus itseisarvoina vai välinearvoina. Jaottelu voidaan

tehdä myös tietopainotteisen opetuksen ja arvokasvatuksen välillä. Nummela (1999, 14)

muistuttaa, että tiedot ja taidot vanhenevat nopeasti, kun taas arvot ovat pysyvämpiä

antaessaan perustan elämälle. Yhteiskunnan moniarvoisuus ja yksilökeskeisyys tekee

arvokasvatuksesta yhä tärkeämpää (Nummela 1999, 14).

Suomalaisella koululaitoksella on kautta historian ollut tärkeä asema yhteiskunnan

uudistamisessa. Kuitenkin pelkkä yhteiskunnan uudistamiseen tähtäävä arvofilosofia muuttuu

herkästi liian kapea-alaiseksi, ja yksilön persoonallisen kasvuprosessin tukeminen voi jäädä

toisarvoiseksi. Samanlainen vaara piilee myös silloin, jos koulun arvofilosofiaa ohjaavat

yksipuolisesti taloudellis-tekniset arvot. Taloudellis-teknisessä intressissä korostuvat

työelämään, yhteiskunnan taloudelliseen hyvinvointiin ja kansainväliseen kilpailukykyyn

liittyvät arvot ja tällöin oppilaat nähdään osana liberalistista markkinataloutta. Jotta kasvatus

olisi tasapainoista, yksi arvolähtö ei saa peittää muita. (Launonen & Pulkkinen 2004, 24–26.)

6.3.1 Koulutuspolitiikan vaikutus koulun arvomaailmaan

Koulutuspolitiikan muodostuminen, osana kansallista politiikkaa, on luonteeltaan

monitahoinen prosessi. (Ball 2001, 25). Ahosen (2001, 155–156) mukaan kansainvälisellä

kentällä ja myös Suomessa yhteinen koulu joutui 1990-luvulla murrokseen. Suomalaisesta

koulutuspolitiikasta voidaan erottaa kaksi eri suuntausta, jotka kuvastavat 1990-luvun

poliittista käännettä ja ryhmittymistä. Toisaalla on restauratiivinen sivistysajattelu, jonka

edustajat pitävät opetuksen lähtökohtina sivistyksellistä fundamentalismia ja suuria

kertomuksia ja toisaalla teknokraattisesti välineellistetty sivistysnäkemys, jonka vaikuttimena

on uusliberalismi. (Ahonen 2001, 155–156.)
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Jauhiainen, Rinne ja Tähtinen (2001, 9) esittävät, että globaalistumisen myötä Suomen

koulutuspolitiikka on vaarassa ajautua kansallisesta ohjauksesta yhä enemmän ylikansallisiin

käsiin. Kivirauman (2001, 76) tekemien haastattelujen mukaan suomalaiset koulutuspoliitikot

yhdistävät koulutuspolitiikan muutoksen osaksi globaaleja yhteiskunnallisia muutoksia. On

siis mahdollista sanoa, että koulutuspolitiikasta on tullut globaalille taloudelle alisteista.

Suomen tulevaisuuden menestyksen takaamisen edellytyksenä pidetään laatuun ja

huippuosaamiseen panostamista. (Kivirauma 2001, 76–77.) Myös Ball (2001, 30) nostaa esiin

koulutuksen markkinamuotoisuuden. Koulut joutuvat tällaisessa tilanteessa arvottamaan

koulutuksen ja kasvatuksen merkityksen uudelleen ajatellen yhteiskunnan tarpeita. (Ball 2001,

31–32.) Taloudelliset käsitteet tulevat tulevaisuudessa mahdollisesti yhä enemmän osaksi

koulun toimintaa. Lapset ja heidän perheensä kuvataan vapaiksi valitsijoiksi vapailla

markkinoilla. Tämä on seurausta yksilön kasvaneesta merkityksestä yhteiskunnallisena

toimijana, mikä lisää yksilön vastuuta myös oman koulutuspolkunsa valitsijana. (Kivirauma

2001, 74, 81–82.)

Ball (2001, 33–34) kertoo, että koulutuspolitiikkaan ovat ajautuneet myös managerialismin ja

suorituskeskeisyyden käsitteet, joiden myötä liikkeenjohdon opit tulevat osaksi julkista

sektoria. Ball (33–34) näkee, että vanhat professionaalis-eettiset hallintajärjestelmät ovat

siirtymässä pois yksityisyrittäjyyden ja kilpailunhallintajärjestelmien tieltä. Tämä aiheuttaa

merkittäviä muutoksia koulun toiminnoissa sekä opettajan subjektiivisuudessa.

Suorituskeskeisyyden esiinmarssi johtaa työskentelyn suoritusperusteiseksi ja jatkuvan

arvioinnin alaiseksi. (Ball 2001, 33–34.) Koulutus nähdään yksittäisenä investointina, jolta

odotetaan mahdollisimman hyvää tuottoa, mistä johtuen kukaan ei halua opiskella

hyödyttömiä asioita (Hilpelä 2001, 140). Yhteiskunnan jatkuvuuden ja yhtenäisyyden

takaamisessa on aiemmin pidetty tärkeänä kulttuuriperinnön välittämistä. Hilpelä (2001, 153)

kysyykin perustellusti, mitä tapahtuu, jos oppilaat pitävät kulttuuriperintöön liittyviä sisältöjä

hyödyttöminä. (Hilpelä 2001, 153.)

Pedagogisessa ajattelussa on siirrytty 1990-luvun aikana kohti konstruktivismia, mikä on

merkinnyt näkemysten muutosta tavoiteltavina pidetyistä ominaisuuksista. Lisäksi se on

ohjannut kasvatuksen muuttumista kohti yksilöllisempää suuntaa. Nykyään ajatellaan, että

lapsen tulisi olla uusliberalismin aatteiden mukainen ”sisäinen yrittäjä”. (Koski, 2001, 189.)
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Tällainen ajatus lapsesta sisäisenä yrittäjänä tuli ilmi jo vuoden 1994 Peruskoulun

opetussuunnitelman perusteissa, jossa sisäiseen yritteliäisyyteen liitettiin sellaisia määreitä

kuin aktiivisuus, oma-aloitteisuus, sosiaalisuus ja sinnikkyys. (Peruskoulun

opetussuunnitelman perusteet 1994, 37.) Kosken (2001, 189) mukaan näiden ihanteiden

mukaisella kasvatuksella pyritään vahvistamaan yksilön asemaa nykyisillä kilpailuhenkisillä

työmarkkinoilla. Hän pitää huolestuttavana sitä, että sisäisen yrittäjyyden ihanne valjastaa

helposti moraalinkin markkinatalouden vaatimuksiin. (Koski 2001, 189–190.)

Kivirauman (2001, 87) mielestä suomalaisessa koulutuspolitiikassa on yllättävän helposti

omaksuttu muun maailman markkinavetoinen koulutuspolitiikka. Tämä ei ole yllättävää,

koska Baumaninkin (2002, 221) mukaan uudet globaalit voimat vähentävät valtion

harjoittaman politiikan vapautta. Yksittäiseen valtioon kohdistuva rangaistus globaalin

maailman sääntöjen noudattamattomuudesta on usein taloudellisesti ankara. (Bauman 2002,

221.) Rinteen (2001, 95) mukaan Suomen uudesta koulutuspolitiikan mallista puuttuvat

kuitenkin äärimmäiset uusliberalismin muodot kuten laajamittainen koulujen yksityistäminen

tai koulujen välinen tarkasti valvottu kilpailu. (Rinne 2001, 95.) Rinne (2002, 115) kertoo

Suomen koulutuspolitiikan kuitenkin muuttuneen pienin askelin äänettömästi ja rauhallisesti.

6.3.2 Koulun moninaistuvat arvot

Kuten edellä kävi ilmi, yhteiskunnassa vallalla olevat ideologiat ja painopisteet heijastuvat

aina myös kouluun. Koulu myötäilee yhteiskunnan muoti-ilmiöitä suhtautumalla niihin

Räsäsen (1996, 88) mukaan melko kritiikittömästi. Nykyistä tilannetta kuvattaessa voidaan

todeta, että suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu työkeskeiseen kulttuuriin ja se on

teollistuneen ja teknologisoituneen yhteiskunnan tuote. Talouselämän terminologiaa käytetään

yhä enemmän kasvatuksen ja kasvatustieteen kentällä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Näin ollen osaa koulun tavoitteista ja arvopäämääristä ohjaavat taloudelliset ja teknologiset

tavoitteet. Teknologian ja tekniikan kehitys tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia, mutta

kasvatuksessa on Räsäsen (1996, 88) mielestä pohdittu liian vähän sitä, mikä on ihmisen rooli

ja vastuu uudessa tilanteessa. Moraalifilosofisesti tarkasteltuna koulutuspolitiikan etiikka on

perusolemukseltaan utilitaristista eli hyötyetiikkaa. Erityisesti poliittisen ja taloudellisen
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uusliberalismin kasvun taustalla ovat hyötyetiikan ja taloudellisten arvojen korostuminen.

(Räsänen 1996, 88.) Tätä ideologista muutosta on vauhdittanut Nummelan (1999, 15) mukaan

Suomen Euroopan unionin jäsenyys ja pyrkimykset selvitä taloudellisesta lamasta sekä

työttömyydestä.

Kouluissa tapahtunut arvojen muutos on vaikuttanut myös kasvatusajattelun muutokseen.

Launonen (2000) kuvaa tutkimuksessaan eettisen kasvatusajattelun syvärakenteen muutosta.

Kansankoulun perustamisesta 1920-luvulle kristillinen humanismi ja eettinen objektivismi

ohjasivat eettistä kasvatusta. 1940-luvulle tultaessa kasvatus pohjautui universaalille etiikalle,

jolloin kasvatuksen päämäärät alettiin nähdä universaaleina ja muuttumattomina. Peruskoulun

syntyvaiheissa 1970-luvulla korostui yksilön merkitys arvojen valitsijana. Tämä suuntaus

jatkui edelleen 1990-luvun opetussuunnitelmissa. Eettisestä objektivismista eettiseen

konstruktivismiin ja osittain myös subjektivismiin suuntautuva kehitys on rajoittanut

opettajan roolia arvojen ohjaajana ja heikentänyt vähitellen hänen auktoriteettiasemaansa.

Kaiken kaikkiaan Launosen (2000) tutkimus osoitti siirtymistä kohti liberalismia ja

individualismia. (Launonen 2000, 298–310.) Koski (2001, 5–6; 187) kuvaa tätä muutosta

1900-luvun alusta 2000-luvulle kolmen päävaiheen avulla. Ensimmäisessä päävaiheessa

pyrittiin jumalalliseen harmoniaan, toisessa sosiaaliseen harmoniaan ja kolmannessa

korostuvat yksilölliset pyrkimykset. (Koski 2001, 5–6; 187.)

Myös Värri (2003, 49–50) näkee koulun arvopohjassa tapahtuneen samansuuntaisia

muutoksia. Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmassa vuodelta 1925 painottuivat

uskonnolliset ja kansalliset arvot. Maailmansotien jälkeen kasvatuksen lähtökohdat olivat

tasa-arvoideologian muovaamia. Nykyajan myöhäismodernissa kasvatuskontekstissa

painottuu taas individualismi, relativismi sekä sekularisaatio. Kirkolla, politiikalla tai

luokkatietoisuudella ei enää ole määräävää asemaa ihmisten moraalivalinnoissa. (Värri, 2003,

49–50.) Lisäksi koulumaailmaa luonnehtii Talibin (2005, 134) mukaan sekä voimakas

uskonnollisuus että maallistuminen. Monille ei-länsimaista kotikulttuuria edustaville

oppilaille uskonto on hyvin vahva osa identiteettiä, kun taas moni suomalainen oppilas on

oman uskontonsa suhteen melko välinpitämätön. (Talib 2005, 134.)
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6.4 Kasvatuksen päämääristä

Buberin (1993, 15–16; 52) kasvatusfilosofian ydinajatus on, että kasvatus on eettisesti

hyväksyttyä vain dialogisessa Minä–Sinä -suhteessa. Kasvatussuhde ei ole kuitenkaan aito

Minä–Sinä -suhde, koska kasvatuksella on aina jokin suunta sekä tarkoitus, jota kohti

kasvattaja toiminnallaan pyrkii (Värri 1997, 15). Värri (1997, 20) huomauttaa, että

kasvatuksen päämäärien ei tulisi kuitenkaan olla ristiriidassa hyvän elämän ja itseksi

tulemisen ideaalien kanssa. Kasvatuksessa tulisi välttää tiukkaa sitoutumista johonkin tiettyyn

ideologiaan tai kansalais- ja ammattiroolien päämääriin. Kasvattaja on kuitenkin aina sidottu

yhteiskunnan kasvatusinstituution ideologiaan ja kasvatustavoitteisiin. Näin ollen kasvattajan

ja kasvatettavan roolit ovat osittain ennalta määritetyt. Kasvatuksen tarkoitusta ole

mahdollista määrittää ilman ideaalien eli ihanteiden määrittämistä, koska niiden mukaan

asetetaan kasvatuksen päämäärät. (Värri 1997, 20–21.) Kasvatuksen hyvän määrittely ei

tapahdu ideologisessa ja historiallisessa tyhjiössä, koska kasvatus tapahtuu aina tietyssä

yhteisöllisessä kontekstissa, missä kasvatuksen päämäärät on määritelty enemmistön halujen

mukaisiksi (Värri 1997, 35). Kasvatus onkin sidoksissa arvoihin, joista ilmenee se, mitä

pidetään hyvän elämän ideaalina. Tähän liittyen on tärkeää, että kasvattajalla on näkemys

hyvästä elämästä, vaikka hänen on mahdotonta tietää, mitä se lopulta on. Tätä voidaan Värrin

(1997, 26) mukaan kutsua myös Menonin paradoksiksi, joka on aina läsnä, kun halutaan

ymmärtää kasvatusta. Maailma jää aina lopulta mysteeriksi sekä kasvattajalle että

kasvatettavalle. Tämä maailman mysteerisyys ei kuitenkaan poista kasvatusvastuuta, vaan sitä

voidaan pitää lähtökohtana ja perusteluna sille, miksi kasvattajalla ei ole oikeutta alistaa

kasvatettavaa oman maailmankuvansa alaisuuteen. (Värri 1997, 25–26; 28.) Sosialisaatiossa

eli maailmaan orientoitumisessa on aina Värrin (2003, 46–47) mukaan läsnä kasvatuksen

ajallisuus sekä yhteisöllisessä että yksilöllisessä merkityksessä. Yksilö muokkaa elämäänsä

niiden yhteisöllisten ja kulttuuristen merkitysten piirissä, jotka hänen kieliyhteisönsä ja

traditionsa tarjoavat. Tulevaan suuntautuneeseen kasvatukseen tulisi sisältyä aina toivon

näkökulma, joka täydentää yksilön kokemusta aikaan ja paikkaan kuulumisesta ja luo samalla

uskoa tulevaisuuteen. (Värri 2003, 46–48.)
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Moraalisesti hyvän ja oikean toiminnan sisällön ja perusteiden oppiminen on yksi kasvatuksen

vaikeimmista ja tärkeimmistä tehtävistä (Koski 2001, 10). Wahlströmin (1993, 125) mukaan

ihmisen korkeimpana tavoitteena tulisi pitää hyvyyttä, minkä takia koulussa kuten

yhteiskunnassa laajemminkin kannattaisi panostaa eettisyyteen. Hoffmanin (1996, 9) mukaan

ihminen on syntyessään ilman moraalia ja virheellisen kasvatuksen tuloksena voi käydä niin,

että ihminen jää tähän tilaan. Keskustelu moraalista on aiheellista, koska Kosken (2001, 11)

mukaan moraalin rappeutuminen on ilmeistä. Vanhemmat ovat osittain menettäneet asemansa

lastensa elämässä eikä lapsille aseteta rajoja eikä heiltä vaadita vastuullisuutta samaan tapaan

kuin aiemmin. Kulttuurin yksilöllisen vapauden ihanne jättää lapset helposti tuuliajolle sekä

henkisesti että fyysisesti. (Koski 2001, 11.) Nykyisessä yksilöllisyyttä korostavassa

maailmassa kasvatussuhteen tärkein edellytys olisikin Värrin (1997, 93) mukaan luottamus ja

turvallisuus. Pienen lapsen kasvattajalla ei ole varaa nihilismiin, kyynisyyteen tai

ristiriitaisuuteen, vaan hänen tulisi pyrkiä eheyteen voidakseen auttaa lasta saavuttamaan

luottamuksen maailmaan ja olemassaolon merkityksellisyyteen. On kuitenkin huomattava,

että maailman eheyden ja mielekkyyden löytäminen voi nykyisessä ajassa olla kasvattajalle

vaikeaa. (Värri 1997, 93.)

Niemi (1991, 5) korostaa koulun sosialisaatiotehtävää. Sosialisaatiolla tarkoitetaan sitä, että

oppilaat tutustutetaan ja sopeutetaan olemassa olevaan kulttuuriperinteeseen. Koululla on

muiden kasvattajien ja kasvatusinstituutioiden rinnalla vastuu sekä perinteen välittämisestä

että oppilaiden valmentamisessa siihen, että he kykenevät ottamaan vastaan tulevaisuuden

haasteet. (Niemi 1991, 5–9.) Koulun yksi tärkeimmistä tehtävistä, tiedon ja kulttuuriperinnön

siirron lisäksi, on Kallioniemen (2005, 136) mukaan tukea oppilaiden oman identiteetin

kasvua. Tämän tavoitteen täyttäminen ei ole välttämättä helppoa, sillä monikulttuurinen ja

moniarvoinen yhteiskunta on haasteellinen järjestelmä lapsille, jotka kuumeisesti hakevat

vastausta siihen, kuka olen ja mihin mahdollisesti kuulun. Kunkin aikakauden arvot ja

arvostukset luovat viitekehyksen, jolle identiteetti sosiaalisine kuulumisineen rakennetaan.

Jokaista aikakautta hallitsevat arvostukset, toiveet ja pyrkimykset ilmaistaan tiedostamatta

arjen käytännöissä. Näin ollen nykyisiä yhteiskunnallisia kasvatuksen päämääriä ei voida

arvioida irrallaan postmodernin aikamme uusliberalistisesta tehokkuuden ideologiasta.

(Kallioniemi 2005, 132.)
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Myös monikulttuurisuuden lisääntyminen tuo omat haasteensa kasvatuksen päämäärien

asettamiseen. Puolimatka (2005, 80) kysyy, merkitseekö monikulttuurisuus sitä, että mitään

asioita ei voida opettaa ehdottomina totuuksina. Erään näkemyksen mukaan

monikulttuurisessa yhteiskunnassa ei ole sopivaa sitoutua mihinkään tiettyyn tiedolliseen

käsitykseen, kun taas toisen näkökulman mukaan on virheellistä sotkea totuuskysymys ja

suvaitsevaisuuskysymys toisiinsa. Puolimatka (2005, 81) ottaa kantaa keskusteluun

esittämällä näkemyksen, jonka mukaan arvokasvatus ei ole toimivaa ilman konkreettisia

esikuvia ja sitoutumista johonkin eettiseen ja maailmankatsomukselliseen traditioon.

(Puolimatka 2005, 80–81.) Myöskään Niiniluodon (2003, 145) mielestä uskonnonvapauden

periaatteesta ei seuraa relativismia, jonka mukaan kaikki maailmankatsomukset nähdään yhtä

hyvinä. Kuitenkin postmodernismin mukaan tietämättömyys ja monien totuuksien

legitimoiminen tarjoavat mahdollisuuden vapaaseen ajatteluun sekä uusien ideoiden

syntymiseen. Postmodernismi ei pidä mielekkäänä käsitysten siirtoa sellaisenaan sukupolvelta

toiselle, vaan epäilee jokaista lopullista näkemystä korostaen subjektivisuutta merkityksiä

luotaessa. Kouluopetuksessa tämä näkyy siinä, että opettajan auktoriteettiasema murentuu ja

oppilaita ohjataan avoimeen suhtautumiseen ja kriittisyyteen myös opetussuunnitelmaa

kohtaan. (Puolimatka 1999, 188–189.)
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7 TUTKIMUSONGELMAT

1. Miten koulun eri toimijat kuvaavat vallitsevaa yhteiskunnallista tilannetta ja sen vaikutusta

kouluun

Yhteiskunnallisen tilanteen kuvaus on haluttu ottaa yhdeksi tutkittavaksi ilmiöksi siitä syystä,

koska yhteiskunnassa vallitsevalla tilanteella nähdään merkittävä vaikutus kristillisyyden

esiintymiseen. Yhteiskunnassa vallalla olevat ideologiat ja painopisteet heijastuvat kouluun ja

koulu yhteiskunnallisena instituutiona usein myötäilee yhteiskunnallisia muutoksia (ks. esim.

Räsänen 1996, 88).

2. Mitä merkityksiä koulun eri toimijat antavat kristillisyydelle peruskoulun alaluokilla

Toinen tutkimusongelma muodostaa ensimmäisen tutkimusongelman ohella tutkimuksen

pääteeman. Tutkimusongelman avulla halutaan selvittää sitä, millaisia merkityksiä

kristillisyys voi saada yhteiskunnan ylläpitämässä koulussa. Kristillisyydelle annettuja

merkityksiä koulussa on tutkittu hyvin vähän ja siitä syystä tutkimus tarjoaa uutta tietoa

aiheesta.

3. Miten vallitseva yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa koulun kristillisyyteen

Kolmas tutkimusongelma yhdistää kaksi edellistä tutkimusongelmaa pyrkien antamaan

vastauksia siihen, miten yhteiskunnallinen tilanne ja kristillisyys sopivat saman pöydän

ääreen. Kysymys on ajankohtainen erityisesti siitä syystä, että postmodernia aikaa kuvataan

usein (ks. esim. Kumar 1995, 147) hetkellisyyden maailmaksi, jolla ei ole muotoa tai

päämäärää eikä mennyttä tai tulevaa. Tällaisessa maailmassa ajatellaan, että on mahdotonta

löytää pysyvä näkökulma, josta tarkastella maailmaa. Kysymykseksi nouseekin, miten

tutkimushenkilöiden kuvaama yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa koulun kristillisyyteen.

Tavoitteena on selvittää, onko yhteiskunnallinen tilanne lumonnut koulumaailman niin, että

kristillisyys yhden totuuden ideologiana on joutunut väistymään.
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4. Millaisena koulun eri toimijat näkevät kristillisyyden tulevaisuuden alakoulussa

Viimeisen tutkimusongelman tarkoituksena on luoda kuva siitä, millaiseksi kristillisyyden

tulevaisuus koulumaailmassa tutkimushenkilöiden mukaan muodostuu. Tulevaisuuden

tutkiminen on aina epävarmaa, mutta sitä voidaan pitää perusteltuna Nyyssösen (1998, 458)

mukaan siitä syystä, että tulevaisuutta luodaan koko ajan, ja kaikki tulevaisuuden visiot

rakentuvat aina käynnissä olevalle kehitykselle. Toisin sanoen se, mitä tänään pidetään

mahdollisena tulevaisuuden visiona, voi huomispäivänä olla todellisuutta.
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8 MENETELMÄLLISTEN LÄHTÖKOHTIEN TARKASTELUA

Tämä tutkimus on menetelmällisiltä lähtökohdiltaan luonteeltaan laadullinen.

Tutkimusotteeksi valittiin yksilön ja tutkimusjoukon käsitysten eroavaisuuksien kuvaamisen

mahdollistava fenomenografia. Fenomenografiassa tutkija on kiinnostunut toisten ihmisten

kokemusten kautta syntyneistä käsityksistä ja pyrkii reflektoimaan niitä (Niikko 2003, 22).

Fenomenografia soveltuu tämän tutkimuksen menetelmälliseksi lähtökohdaksi siitä syystä,

että tutkimus kohdistuu koulun eri toimijoiden käsityksiin ja merkityksen antoihin. Lisäksi

fenomenografian valintaa puoltaa se, että tuloksina muodostuvat kategoriat kokoavat ja

jäsentävät yksilöiden käsityksiä kokonaisuuksiksi.

Kappaleen alussa luodaan kokonaiskuva laadullisen tutkimuksen luonteesta. Tutkimuksessa

sitoudutaan tiettyyn näkemykseen kielen asemasta sekä käsitysten ja merkitysten

muodostumisesta. Laadullisen tutkimuksen esittelyn jälkeen siirrytäänkin tarkastelemaan

kieltä sekä käsitysten ja merkitysten muodostumista. Tämä on aiheellista, koska Ahosenkin

(1995, 114) mukaan kyseisiä ilmiöitä tulee tarkastella ennen kuin voi tarkemmin selvittää

fenomenografista tutkimusprosessia. Tämän jälkeen kuvataan ja perustellaan

menetelmällisten lähtökohtien valintaa tarkemmin sekä esitellään tutkimuksen toteutusta.

8.1 Laadullinen tutkimus tiedonhankinnan välineenä

Kvalitatiivinen tutkimusote pohjautuu eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttiseen

tieteenfilosofiaan (Metsämuuronen 2006, 88). Kvalitatiivisen tutkimuksen peruslähtökohtana

on ajatus ihmisestä intentionaalisena olentona. Ihminen ei siis ole heijastuma ulkoisista

ärsykkeistä, vaan itseohjautuva subjekti, joka pyrkii rakentamaan itselleen kuvan maailmasta.

(Ahonen 1995, 121.) Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että se pyrkii selittämisen

sijaan ymmärtämiseen. Tulkinnallista ymmärtämistä pidetään merkitysten oivaltamisena

(Turunen 1995, 135). Myös tässä tutkimuksessa tavoitellaan tutkittavan ilmiön ymmärtämistä.

Vaikka laadullinen tutkimus ei pyri tutkimaan asioita syyn ja seurauksen perusteella, voidaan

kuitenkin asioiden välillä nähdä ontologinen yhteys. Laadullinen tutkimus voi olla selittävää
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vain siinä mielessä, että se osoittaa, mistä henkilöiden käsitysten vaihtelussa on kysymys.

(Ahonen 1995, 126). Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan henkilökohtainen konstruktio on

olennaisessa osassa. Näin ollen laadullinen tutkimus on luonteeltaan tulkinnallista (Kiviniemi

2001, 79). Laadullista tietoa tavoitteleva tutkija on kiinnostunut tutkittavien ilmaisuihin

liittyvistä merkityksistä. Tutkija pyrkii tekemään aineistosta löytyneet merkitykset

ymmärrettäviksi kontekstuaalisen ja intersubjektiviisen tulkinnan avulla. (Ahonen 1995, 123 -

126.)

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään pääsemään aineiston keruussa mahdollisimman lähelle

tutkittavaa kohdetta. Tavallisesti aineiston keruun muotona käytetään haastattelua tai

havainnointia. Tilastollisesta tutkimuksesta poiketen satunnaisotannan sijasta käytetään usein

harkinnanvaraista otantaa, jolloin tutkittavaksi valitaan kohde, jonka kautta ajatellaan

saatavan mielekkäitä ja syvällisiä näkemyksiä tarkasteltavana olevasta ilmiöstä. (Kiviniemi

2001, 68.)

8.2 Taustasitoumukset

Merkityksiä tuotettaessa keskeistä on kielen luonne sekä asema (Pesso 2004, 28). Ihminen

ilmaisee kokemuksiaan kielen avulla ja kielellä on tärkeä merkitys ymmärtämisen prosessissa.

Kieli välineenä ei ole pelkkää tulkittavaa tekstiä, vaan sen avulla määritetään todellisuutta.

Kieli on myös sosiaalisen todellisuuden edellytys ja se mahdollistaa jaetun merkitysmaailman

syntymisen. On huomattava, että kielellinen kommunikaatio tapahtuukin aina tietyssä

kielipelissä, jolla tarkoitetaan sitä, että eri elämänmuodoissa tai kulttuureissa vallitsee oma

kielenkäyttötapansa. (Lehtonen 1996, 28–30; 35; 47.)

Fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtana on, että ihminen on tietoinen olento, joka

rakentaa käsityksiä ilmiöistä ja osaa ilmaista käsityksensä kielen avulla (Ahonen 1995, 121–

122). Kielen avulla ihminen antaa merkityksiä maailmalle ja tulkitsee niitä. Kieli ja

merkitykset liittyvät kiinteästi todellisuuden jäsentämiseen. (Lehtonen 1996, 11; 33.) Teemme

kieltä apuna käyttäen päätelmiä todellisuudesta, sosiaalisista tilanteista ja itsestämme. Tällä

tavoin tuotamme itsellemme ja toisille käsityksiä maailmasta. Paitsi, että luomme itse
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merkityksiä, olemme myös sisäistämämme kulttuurin tuottamia. (Lehtonen 1996, 16; 18.)

Martonin ja Boothin (1997, 112) mukaan luomistamme merkityksistä muodostuu

merkityssuhteiden verkosto, jossa kokemukset ovat suhteessa toinen toisiinsa.

Muodostaessamme merkityksiä arvotamme samalla asioita. Lehtosen (1996, 20) mukaan

merkitys onkin sama kuin arvo. Inhimillisenä toimintona merkityksenantoon liittyy kuitenkin

aina myös tilapäisyys, epävakaisuus ja muutosalttius.

Merkitykset jäsentävät merkittävällä tavalla myös kokonaisen yhteisön elämää ja heidän

käsitystään identiteetistään. (Lehtonen 1996, 20–21.) Elämismaailma muotoutuu erilaisissa

kulttuureissa eri tavoin ja asiat saavat vaihtelevia merkityksiä. Yhteisön jäsenet jakavat usein

asioista samanlaisia merkityksiä. Tämän vuoksi yksilöiden kokemusten tutkimus paljastaa

myös jotain yleistä. Kuitenkin jokainen yksilö on erilainen ja yksilöllisellä erilaisuudella on

myös merkitystä, sillä samoihin asioihin tai tapahtumiin on mahdollista liittää hyvinkin

erilaisia merkityksiä (Lehtonen 1996, 32.)

Käsite ja käsitykset voidaan merkityksen ohella määritellä kielen ja ajattelun piiriin

kuuluvaksi ilmiöksi. Tätä voidaan perustella muun muassa sillä, että samaa käsitettä voidaan

kuvata useilla eri sanoilla. (Turunen 1987, 40). Fenomenografiassa lähtökohtana on, että

erilaiset ihmiset antavat eri ilmiöille erilaisia sisältöjä. Vaikka arkikielessä ajatellaan, että

käsitys on yhtä kuin mielipide, niin fenomenografiassa käsitys tai käsittäminen tarkoittaa

ymmärtämistä tai näkemystä jostakin ilmiöstä. Käsittämiseen sisältyy myös merkityksen

antaminen. Käsityksen muodostusprosessin kautta ihminen on suhteessa ympäröivään

maailmaan. Fenomenografiassa ei kuitenkaan olla kiinnostuneita siitä, mistä käsitysten

vaihtelu johtuu, vaan ensisijaisesti tutkittavan joukon käsitysten variaatiosta. (Uljens 1989,

10; 1991, 82.) Käsitykset vaihtelevat eri ihmisten ja erityisesti eri ihmisryhmien välillä.

Käsitykset ovatkin luonteeltaan kulttuurisidonnaisia. (Häkkinen 1996, 24.) Käsitykset

muodostuvat vuorovaikutussuhteesta uskomusten, sosiaalisten imperatiivien ja kokemusten

kanssa. Kuitenkin käsityksistä on löydettävissä myös samanlaisuuksia. Tällaisia yleisiksi

kutsuttuja samankaltaisia käsitteitä ovat usein uskomukset, arvot ja filosofiat, jotka

mahdollistavat yhteisöllisyyden jatkuvuuden. Käsityksille annettu suuri merkitys

fenomenografiassa juontuu siitä, että tässä tutkimussuuntauksessa ajatellaan ihmisen

käyttäytymisen syntyvän osittain siitä, mitä he ajattelevat asioista ja millaisia käsityksiä heillä
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on asioiden ja ilmiöiden välisistä suhteista. (Niikko 2003, 27–28.)

8.3 Fenomenografinen lähestymistapa

Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia empiirisesti sitä, millaisia laadullisia

eroavaisuuksia on ihmisten käsityksissä ja kokemuksissa, joiden avulla ihminen ymmärtää ja

tiedostaa ympäröivässä maailmassa olevia ilmiöitä. Todellisuuden eri muodot ja niiden

käsitteellistäminen ovat erityisen mielenkiinnon kohteena fenomenografiassa. Tällöin ei pyritä

vastaamaan kysymykseen, miten jokin asia on objektiivisessa mielessä, vaan ottamaan selvää

siitä, miten yksilö kokee ja kuvaa jonkin asian. (Marton & Booth 1997, 110–112.)

Fenomenografisessa tutkimussuuntauksessa ei nähdä mahdollisena kuvata maailmaa ja

todellisuutta sellaisenaan, vaan sitä tulee tutkia ihmisten kokemusten ja ymmärryksen kautta.

Tietyssä kulttuuriympäristössä on mahdollista verrata erilaisia kokemuksia toistensa kanssa,

mutta yhtenäistä kuvaa ei pyritä muodostamaan. Fenomenografien mukaan ilmiön olemus

onkin se, mikä käsitys eri henkilöillä on siitä.  Niikon (2003, 15) mukaan todellisuus on

kokemus ja tieteellinen totuus siitä on absoluuttista vain suhteellisessa mielessä.

Fenomenografisessa tutkimuksessa on tarkoituksena kuvata maailmaa sellaisena kuin tietty

joukko ihmisiä sen ymmärtää. Tutkittavien ihmisten käsitysten tieteellisyyden tai

arkipäiväisyyden taso ei ole merkityksellistä. (Niikko 2003, 15–16.)

Fenomenografian historia tutkimusotteena on lyhyt. Fenomenografian juuret ulottuvat 1970-

luvun Ruotsiin, missä ruotsalainen tutkijaryhmä alkoi työstää oppimisen ja ajattelun

tutkimiseen soveltuvaa menetelmää. (Marton & Booth 1997 14; 112.) Fenomenografisen

lähestymistavan keskeisenä kehittäjänä pidetään Göteborgin yliopiston professori Ference

Martonia. Fenomenografiaa käytettiin ensin opiskelijoiden oppimiskäsitysten tutkimisessa,

mutta myöhemmin fenomenografiaa alettiin käyttää myös muiden kuin oppimista koskevien

käsitysten tutkimiseen. (Metsämuuronen 2006, 108.) Fenomenografialla on yhteyksiä myös

muihin tieteenaloihin ja tutkimustraditioihin, kuten hahmopsykologiaan, mistä nousee

fenomenografian kiinnostus ihmisten havaintoihin tai Piaget´n tutkimuksiin, joissa hän pyrki

kuvaamaan maailmaa niin kuin lapset sen näkevät. (Gröhn 1992, 16.) Fenomenografialla on

katsottu olevan yhtymäkohtia myös grounded -teorian eli aineistopohjaisen teorian sekä
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diskurssianalyysin kanssa. (Richardson 1999, 68). Fenomenografialla voidaan nähdä lisäksi

yhtymäkohtia neuvostoliittolaiseen tutkimustraditioon, jossa tutkimuksen kohteena on

käsitysten muodostumisen relationaalisuus. Sekä neuvostoliittolainen että fenomenografinen

tutkimustraditio korostavat ajattelun luovaa luonnetta ja siinä ilmeneviä sisällöllisiä

eroavaisuuksia. (Niikko 2003, 9.) Kuitenkin fenomenografia eroaa neuvostoliittolaisesta

traditiosta siinä, että jälkimmäinen painottaa kieltä objektiivisesti annettuna edellytyksenä

sekä kollektiivista perusnäkemystä, kun taas edellinen korostaa ajattelun sisältöä ja yksilön

merkityksenantoprosessia tiedon muodostamisen lähtökohtana. (Gröhn 1992, 16–17).

Fenomenografia - sana viittaa ilmiöiden kuvaamiseen. Sana fenomenon pohjautuu kreikan

verbiin fainestai, joka tarkoittaa suomeksi näyttäytymistä. Sanalla fenomen tarkoitetaan

itsestään selvää ja ilmeistä. Sanan loppuosa grafia on peräisin niin ikään kreikan kielestä ja

tarkoittaa aktiivista toimintaa, jonka voidaan nähdä kuvastavan sitä, että tutkimuskohdetta

kuvataan sellaisenaan tai yksilöiden käsitysten kautta. (Kroksmark 1987, 227.) Tutkimusote

on saanut nimensä sen yhtymäkohdista fenomenologiaan (Marton & Booth 1997, 116–117).

Fenomenologiasta on tarttunut myös joitakin käsitteitä fenomenografiaan. Tällaisia käsitteitä

ovat muun muassa ilmiö, elämismaailma, intentionaalisuus, kokemus sekä ulkoiset ja sisäiset

horisontit. Molemmissa tutkimussuuntauksissa ollaan kiinnostuneita subjektin havainnoista,

tunteista, mielikuvista ja ajattelusta. Niin fenomenologiassa kuin fenomenografiassakin

tutkimuksen kohteena on jokin ilmiö. Kumpikaan suuntaus ei erottele subjektiivisia ja

objektiivisia ilmiöitä, vaan tutkimussuuntausten mukaan on olemassa yksi ilmiö, joka voidaan

kokea eri tavoin. (Turunen, 1995, 115; Niikko 2003, 12.) Käsitteet fenomenografia ja

fenomenologia on kuitenkin syytä erottaa toisistaan. Fenomenografia pyrkii löytämään

ihmisten käsitysten variaatiot kyseessä olevasta ilmiöstä, kun taas fenomenologia on

kiinnostunut yksittäisen ihmisen kokemuksen moniulotteisuudesta. Fenomenografia ei

fenomenologian tapaan tee eroa esireflektiivisen kokemuksen ja käsitteellisen ajattelun välillä

(Gröhn 1992, 11–13.) Fenomenografisessa tutkimuksessa molemmilla käsityksen

muodostamisen tavoilla on merkitystä ja siinä ajatellaan, että käsityksille on ominaista

esireflektiivinen luonne. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilön kokemukset ovat koko ajan hänen

tajunnassaan, vaikka hän ei itse olisikaan niistä tietoinen. (Niikko 2003, 26.)

Fenomenografiassa voidaan erottaa ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmat. Ensimmäisen

asteen näkökulmalla tarkoitetaan tutkittavan maailmaa ja toisella tutkijan kuvausta tutkittavan
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maailmasta. Martonin ajatus ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmista on lähtöisin Kantin

jaottelusta, jossa Kant erottaa varsinaisen asian siitä, miten se ilmenee. Traditionaalinen

tieteellinen tutkimus on kiinnostunut ilmiöstä sinällään, kun taas Marton kollegoineen

omaksui kokemukseen perustuvan tutkimustavan. (Marton & Booth 1997, 117–121;

Richardson 1999, 57.) Fenomenografisessa tutkimuksessa todellisuutta kuvataankin toisen

asteen näkökulmasta sellaisena kuin tutkimusjoukko sen käsittää. Toisen asteen näkökulman

ottamista tutkimuskohteeksi voidaan perustella näkemyksellä, jossa todellisuus ymmärretään

kokemuksina eikä vain tutkittavien ulkopuolisena ilmiönä. Ihmisten erilaiset tavat havaita,

ymmärtää, tulkita ja antaa merkityksiä ovat arvokkaita tutkimuskohteita ja toisen asteen

näkökulmalla pyritään paljastamaan juuri näitä tutkittavaan ilmiöön liitettyjä käsityksiä.

(Niikko 2003, 25.) Uljens (1989, 30–33) kuvaa tätä jaottelua primaari- ja sekundaari-ilmiön

käsittein. Fenomenografisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita sekundaari-ilmiön

näkökulmasta, jolloin pyritään erottamaan erilaisia käsityksiä, jotka kuvaavat tiettyyn

ryhmään kuuluvien ihmisten tapaa ymmärtää maailmaa.(Uljens 1989, 30–33.)

8.3.1 Fenomenografisen tutkimuksen kulku

Fenomenografisen tutkimuksen ensimmäinen vaihe on asettaa tutkimuksen tavoitteet ja valita

näkökulma tutkittavan ilmiön tarkasteluun. Lisäksi alkuvaiheeseen kuuluu tärkeänä osana

teoreettinen perehtyminen tutkimuksen aiheeseen. Fenomenografin on tärkeää syventyä

erityisesti siihen tiedonalaan, jota koskevia käsityksiä hän tutkii, sillä näin hän voi täsmentää

kysymyksenasettelua, tehdä asiaankuuluvia lisäkysymyksiä haastattelutilanteessa sekä erottaa

analyysivaiheessa merkityksiä toisistaan. (Ahonen 1995, 132–133.) Teoria onkin erottamaton

osa tutkimusprosessia. Ilman sitä tutkimus on pelkkää rakenteetonta kuvailua, joka

muodostuu sitaattikokoelmaksi ilman muotoa. Teoriaa ei kuitenkaan käytetä käsitteiden

luokitteluun ennakolta tai teoriasta johdettujen olettamusten testaukseen. (Ahonen 1995, 123.)

Kaikessa laadullisessa tutkimuksessa voidaankin katsoa olevan kyse vähitellen tapahtuvasta

tutkittavan ilmiön käsitteellistämisestä (Kiviniemi 2001, 72). Vahva teoreettinen tietämys

tarvitaan myös tutkimusongelmien mielekästä asettamista varten. Näin tutkimusongelmista

tulee tarpeeksi teoriapohjaisia, jolloin ne ohjaavat empiirisen aineiston hankintaa ja

mahdollistavat tutkijan oman teorian edelleen kehittelyn. Lisäksi teoriaan tiiviisti sidotut
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ongelmat auttavat haastattelutilanteessa tutkijaa tekemään tarpeeksi syvällisiä kysymyksiä.

Haastattelukysymysten tiivis yhteys tutkimusongelmiin ja niiden kautta teoriaan takaa

tutkimuksen teoreettisen validiteetin. (Ahonen 1995, 134–136.)

Haastattelu on yleisin fenomenografisen aineiston hankintamenetelmä. Haastattelun

suosiminen selittyy sillä, että se mahdollistaa haastateltavan ja haastattelijan

vuorovaikutuksen. Haastattelun etuna pidetään myös sitä, että se mahdollistaa tutkijalle

tarkentavien lisäkysymysten tekemisen. (Marton & Booth 1997, 129–132.)

Haastattelukysymykset eivät välttämättä ole tarkkarajaisia, mutta ne rakentuvat asetettujen

tutkimusongelmien sekä ontologisten ja epistemologisten pohdintojen tuloksena. Suhteellisen

väljät kysymykset auttavat haastateltavaa kertomaan tutkittavasta ilmiöstä omasta

viitekehyksestä käsin sitä, mikä on tutkittavalle tärkeää ja merkityksellistä. (Niikko 2003, 31–

32.) Fenomenografisessa tutkimuksessa haastattelu onkin muodoltaan yleensä avoin tai

puolistrukturoitu. Haastattelussa toteutuu myös fenomenografian tiedonkäsitykseen kuuluva

intersubjektisuus, joka tarkoittaa sitä, että tiedonhankinnan prosessissa on mukana koko ajan

myös tutkijan oma tietoisuus, jolla on vaikutusta siihen, miten hän tulkitsee toisen henkilön

ilmaisuja. Intersubjektiiviseen luottamukseen kuuluu, että haastattelija tiedostaa omat

lähtökohtansa ja on ensisijaisesti kuuntelija. Lisäksi edellytyksenä on, että haastateltava

luottaa tutkijaan. Haastattelujen suorittamisen jälkeen haastattelut kirjoitetaan puhtaaksi, mikä

mahdollistaa palaamisen haastatteluihin tulkinnan ja johtopäätösten teon aikana. (Ahonen

1995, 136–140.)

Fenomenografisessa tutkimuksessa analyysin vaiheiden etenemisestä ei ole olemassa yhtä

selkeää ohjetta tai tapaa. Koska aineiston analyysissa ei ole selvää etenemisjärjestystä, tutkija

itse vaikuttaa suuresti analyysin etenemiseen, mikä onkin ominaista kaikelle laadulliselle

tutkimukselle. (Järvinen & Karttunen 1997, 168.) Aineiston analyysissa voidaan kuitenkin

nähdä joitakin yleisiä päälinjoja. Uljens (1991, 90–91) on hahmotellut analyysimallin, joka

etenee neljän vaiheen kautta. Uljensin (1991, 90–91) analyysimallissa on läsnä

kvalitatiivisesti suuntautuneelle tutkimukselle tyypillinen ajattelu, mutta siinä huomioidaan

myös fenomenografisen ajattelun keskeiset piirteet. Ensimmäisessä vaiheessa aineistoa

luetaan huolellisesti läpi ja etsitään siitä tutkimuksen ongelmanasettelun kannalta olennaisia

ilmauksia. Myös Niikon (2003, 34) mukaan aineiston analyysin alkuvaiheessa on tärkeää
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keskittyä tekstin lukemiseen ja erilaisten ilmausten etsimiseen. Analyysin toisessa vaiheessa

nämä merkitykselliset yksiköt pyritään muuttamaan yleisempään ja teoreettisempaan

muotoon. Tämä muutosprosessi pitää jo sisällään merkityksellisten ilmausten tulkintaa.

Seuraavassa vaiheessa haastateltavan omia merkityksellisiä ilmauksia vertaillaan toisiinsa ja

pyritään näin selvittämään jokaisen haastateltavan yksilöllinen näkemys asiasta. Tämän

jälkeen, analyysin teon neljännessä vaiheessa, jokaisen haasteltavan yksilöllisiä merkityksiä

vertaillaan toisten haastateltavien antamien merkitysten kanssa ja samansisältöisistä

käsityksistä muodostetaan kategorioita. (Uljens 1991, 90–91.) Useimmiten tutkija pelkistää ja

yhdistää merkityksiä toisiinsa sekä ilmaisee johtopäätöksensä teoreettisen käsitteen avulla.

Merkitysten yhdistäminen kategorioiksi perustuu Ahosen (1995, 143– 146) mukaan siihen,

että tutkija havaitsee niissä yhteisiä ajatuselementtejä. Saadut kategoriat eivät edusta vain

yksittäisten henkilöiden näkemyksiä, vaan ne kuvaavat Häkkisen (1996, 48) mukaan

yleisemmin erilaisia ajattelutapoja.

Kategorioita muodostettaessa tutkijaa kiinnostaa nimenomaan merkitysten laadullinen

erilaisuus ei niiden määrä tai edustavuus. Pyrkimyksenä on löytää mahdollisimman paljon

erilaisia relevantteja merkitysluokkia kuvaamaan tutkimushenkilöiden käsityksiä.

Marginaalinen ilmaisu saattaa paljastaa oleellisen teoreettisen ulottuvuuden tutkittavassa

ilmiössä. Tällöin ilmaisun kiinnostavuus perustuu sen laadulliseen sisältöön, vaikka sitä

edustaisi vain yksi henkilö. (Ahonen 1995, 127.) Yksittäisten kategorioiden tulisi olla

selkeässä suhteessa toisiinsa sekä ilmiöön siten, että kukin kategoria kertoo jotain erilaista

tavasta kokea ilmiö (Niikko 2003, 36). Marton ja Booth (1997, 125) asettavat kategorioiden

muodostamiselle kolme kriteeriä: 1) kategorioiden ja kuvattavan ilmiön välillä tulee olla

selkeä suhde, 2) kategorioiden tulee erottua toisistaan esimerkiksi hierarkkisesti ja 3)

kategoriat tulee muodostaa harkitusti, jotta aineiston vaihtelu on mahdollista kuvata.

Kategorioista voidaan muodostaa horisontaalinen, vertikaalinen tai hierarkkinen rakenne.

Horisontaalisesti järjestetyt kategoriat ovat samanarvoisia ja vertailtavissa, kun taas

vertikaalisesti rakennetussa kuvauksessa kategoriat on asetettu järjestykseen esimerkiksi

yleisyyden mukaan, mutta ei paremmuusjärjestykseen. Hierarkkisessa rakenteessa kategoriat

on järjestetty niin, että alempi taso voi olla osa ylempää tasoa. (Järvinen & Karttunen 1997,

169–170.) Fenomenografisessa tutkimuksessa kategoriat voidaan otsikoida lainaamalla
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haastatteluista nousseita ydinilmaisuja. Näin otsikot esittävät teoreettisen sisällön elävässä

muodossa. Kategorian otsikon lisäksi tutkimustulosten esittelyyn sisältyy kategorian lyhyt

kuvaus, ote tai otteita haastattelusta todistusaineistona sekä kategorian teoreettinen

luonnehdinta. (Ahonen 1995, 150.)

Tutkimuksen laadukkuutta kohottaakseen tutkija pyrkii yhdistämään kategoriat vielä

ylemmän tason kategorioiksi. (Ahonen 1995, 146.) Erityisesti ylemmän tason kategoriat

muodostavat tutkijan oman teorian tutkittavasta asiasta (Ahonen 1995, 128). Omalla teorialla

ei pyritä kumoamaan aiempia teorioita, vaan tarkoituksena on luoda oma teoria, joka nousee

oman aineiston tulkinnan pohjalta (Ahonen 1995, 123). Tutkimuksen päätulokseksi

muodostuvat ylemmän tason kategoriat edustavat abstraktimpaa kuvaustasoa kuin käsitysten

kuvaukset yleistasolla. Uljens (1989, 41–42) kuvaa yläkategorioiden abstraktisuutta kolmella

eri tavalla: ne ovat selektiivisiä, tiivistäviä sekä organisoivia suhteessa aineistoon.

Kuvauskategorioiden muodostamisen kautta tutkija systematisoi ja organisoi aineistoa.

Sisältöä ei ainoastaan kuvailla yleisillä ja abstrakteilla termeillä, vaan tarkoituksena on, että

tutkija myös analysoi, tulkitsee ja vertailee aineiston eri puolia. Yksittäisten yksilöiden

subjektiiviset käsitykset edustavat yhtä käsitystä muiden joukossa ja ovat kiinnostavia vain

suhteessa toisten yksilöiden käsityksiin. (Uljens 1989, 41–42.)

Marton (1988, 198) pitää tulkinnan osuutta analyysissä merkittävänä. Analyysin tarkoituksena

on kaivaa esiin ilmiötä koskevat käsitykset kielellisen ilmaisun takaa. Samaakin ilmiötä

voidaan kuvata erilaisilla käsitteillä ja toisaalta eri ilmiöitä voidaan kuvata kielellisesti

samantapaisilla ilmauksilla. (Marton 1988, 198.) Laadullisessa tutkimuksessa aineiston

tulkinta kohdistuukin ajatuksellisiin kokonaisuuksiin eikä mekaanisesti määriteltäviin

yksiköihin. Yksittäiset lausahdukset eivät sinänsä ole merkityksiä. Näin ollen vain ilmaisusta,

joka on ajatuksellinen kokonaisuus, on mahdollista perustellusti tulkita jokin merkitys.

Tulkintaan vaikuttavat yhteydet voivat olla levittäytyneinä laajalle tutkimusaineistossa, mikä

asettaa tutkijan haasteen eteen, jotta tämä ei katkaisisi ajatuksellisia yhteyksiä. Myös

teoreettisten lähtökohtien mielessä pitäminen sekä aineistosta ilmaisujen lukeminen itsellisinä

ovat laadullisen analyysin eli merkitysten aidon tulkitsemisen edellytys. (Ahonen 1995, 143–

144.)
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8.4 Tutkimuksen empiirinen toteuttaminen

Laadullista tutkimusta voidaan luonnehtia prosessiorientoituneeksi ja inhimilliseksi, koska

tutkija on itse aineiston keruun väline. Aineistoon liittyvien näkökulmien ja tulkintojen

voidaankin katsoa kehittyvän tutkijan mielessä vähitellen tutkimusprosessin edetessä.

Kiviniemen (2001, 68) mukaan laadullisessa tutkimuksessa korostuu eri elementtien joustava

kehittyminen tutkimuksen aikana. (Kiviniemi 2001, 68.) Myös tässä tutkimuksessa

tutkimusongelmat, teorianmuodostus, aineiston keruu ja aineiston analyysi ovat kehittyneet

toinen toisiinsa vaikuttaen. Kiviniemi (2001, 73) pitääkin teorian ja aineiston keruun

vuorovaikutteisuutta luontevana osana laadullista tutkimusta.

Tässä tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle teoreettisen viitekehyksen luomisella, mikä

edesauttoi tarkoituksenmukaisten tutkimusongelmien asettamista. Aineiston keruulla oli myös

vaikutusta teoreettisen viitekehyksen lopulliseen muotoutumiseen, koska teoriataustaan

lisättiin joitakin aineistosta nousseita aihealueita. Ahosen (1995, 149) mukaan

fenomenografisessa tutkimuksessa esitellään erikseen teoriatausta ja aiheeseen liittyvät

aikaisemmat tutkimukset erityisesti silloin, jos tutkimusalue on hyvin laaja ja paljon tutkittu.

Kuitenkin hän toteaa, että joskus aikaisemmat tutkimukset ja teoreettinen tausta on luontevaa

käsitellä yhdessä. (Ahonen 1995, 148–149.) Koska tähän tutkimusaiheeseen liittyviä

tutkimuksia ei juuri ole saatavilla, ei pidetty mielekkäänä oman itsenäisen luvun

muodostamista niitä varten. Ne tutkimukset, joilla on yhtymäkohtia tutkittavaan aiheeseen,

koettiin luontevaksi liittää osaksi teoreettista viitekehystä.

Martonin ja Boothin (1997, 124) mukaan fenomenografisen tutkimuksen tutkimusjoukon

tulisi koostua siten, että se tuo tutkittavasta ilmiöstä esille mahdollisimman laajan vaihtelun.

Tästä johtuen tähän tutkimukseen valittiin koulun eri toimijoita monipuolisesti.

Tutkimusjoukon variaatiolla pyrittiin ilmentämään eri tavalla kouluun liittyvien henkilöiden

näkemyksiä yhteiskunnallisesta tilanteesta sekä kristillisyydestä. Tutkimusjoukko (n=10)

koostui Opetushallituksen, Kirkkohallituksen, Teologisen tiedekunnan ja

Uskonnonpedagogisen instituutin asiantuntijoista, suuren yhtenäiskoulun, kaupunkikoulun

sekä kristillisen koulun rehtoreista ja yhdestä kaupunkikoulun sekä kahdesta maaseudun

koulun luokanopettajasta. Määrällisestä tutkimuksesta poiketen laadullisessa tutkimuksessa
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satunnaisotannan sijasta käytetään usein harkinnanvaraista otantaa, jolloin tutkittavaksi

valitaan kohde, jonka kautta ajatellaan saatavan mielekkäitä ja syvällisiä näkemyksiä

tarkasteltavana olevasta ilmiöstä. (Kiviniemi 2001, 68.) Myös tässä tutkimuksessa

tutkittaviksi valittiin henkilöitä, joilla katsottiin olevan tutkittavasta aiheesta syvällinen

näkemys. Näin tutkimusjoukon valinnalla pyrittiin saavuttamaan mahdollisimman laaja

näkemys tutkittavasta aiheesta. Tutkimusjoukon käsitysten oletetaan ensisijaisesti olevan

yksittäisen tutkittavan omia näkemyksiä eikä heidän edustamiensa instituutioiden. Kuitenkin

on otettava huomioon, että taustalla vaikuttava instituutio on saattanut vaikuttaa heidän

näkemystensä muodostumiseen. Tällaisia taustalla vaikuttavia syitä ei kuitenkaan

fenomenografisessa tutkimuksessa huomioida kiinnostuksen kohdistuessa erityisesti

tutkittavien ilmaisujen kuvaamiseen. Näin ollen myöskään tutkittavien uskonnollista

vakaumusta ei koettu tärkeänä kysyä.

Aineiston keruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Hirsjärven ja

Hurmeen (1995, 35) mukaan puolistrukturoitu haastattelu sopii hyvin aineiston

keruumenetelmäksi, kun halutaan selvittää heikosti tiedostettuja asioita: arvostuksia, ihanteita

ja perusteluja. Varsinaisesta haastattelutilanteesta oli pyrkimyksenä luoda mahdollisimman

luonteva. Tarkoituksena oli, että haastattelija olisi enimmäkseen kuuntelijan roolissa (vrt.

Ahonen 1995, 136). Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin analyysin tekoa varten. Toisinaan

tutkimuskohteen vähittäinen tarkentuminen saattaa merkitä paluuta kentälle täydentämään

aineistoa. (Kiviniemi 2001, 73–34.) Tämä kävi ilmi myös tässä tutkimusprosessissa, ja

haastatteluaineistoa täydennettiin myöhemmin vielä kyselylomakkeen muodossa. Myös

aineiston analysointi oli luonteeltaan prosessinomaista. Kiviniemen (2001, 77) mukaan

aineiston käsittely kannattaakin aloittaa jo kenttävaiheen aikana eikä vasta siinä vaiheessa,

kun koko aineisto on kerätty. Tämän kaltainen aineiston alkuvaiheen analyysi on suuntaa

antava, jolloin se täsmentää tutkimustehtävää, auttaa löytämään linjoja jatkossa tapahtuvaa

aineiston keruuta varten ja kohdistaa tutkimusta tarkoituksenmukaiseksi arvioituun suuntaan.

(Kiviniemi 2001, 77.) Tutkimusprosessin aikana käytiinkin vuoropuhelua aineiston kanssa jo

aineiston keruun aikana. Tämä selkeytti ja ohjasi tutkimusongelmien muotoutumista sekä

auttoi löytämään tutkimusongelmien kannalta olennaisia lisäkysymyksiä, jotka lähetettiin

haastateltaville haastattelujen suorittamisen jälkeen.
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Lopullinen aineiston analyysi aloitettiin perehtymällä aineistoon kokonaisuudessaan, mikä

tarkoitti käytännössä sitä, että aineistoa luettiin läpi ja pyrittiin löytämään sieltä

tutkimusongelmien kannalta merkittäviä ilmauksia (vrt. Niikko 2003, 34 ja Uljens 1991, 90).

Järvisen ja Karttusen (1997, 171) mukaan tutkijan on tiedonkeruun suunnittelusta lähtien

pohdittava sitä, miten hän saa luotettavasti tietoa tutkittavien käsityksistä. Luotettavuutta

pyrittiin lisäämään siten, että molemmat tutkijat lukivat ja etsivät merkittäviä ilmauksia

aineistosta sekä muodostivat niistä kategorioita ensin itsenäisesti. Vasta tämän itsenäisen

työskentelyn jälkeen saatuja tuloksia vertailtiin yhdessä ja muodostettiin yhtenäinen näkemys

siitä, mitkä ilmaukset ovat merkityksellisiä ja miten merkitykset kategorisoidaan. Ahonen

(1995, 131) sanookin, että rinnakkaisluokittelijaa voidaan käyttää lisäämään kategorioiden

aitoutta ja relevanssia. Jos teoreettista perehtyneisyyttä on samassa määrin, luokittelijoiden

pitäisi päätyä sijoittamaan ilmaisut samoihin kategorioihin. (Ahonen 1995, 131; 155.) Joitakin

pieniä eroavaisuuksia lukuun ottamatta näin kävi tässä tutkimuksessa.

Tutkimusongelmien kannalta merkityksellisistä ilmauksista muodostettiin ala- ja

yläkategorioita kolmen eri kuvauskategorian alle. Kuvauskategoriat luotiin vastaamaan

tutkimusongelmiin ja ne nimettiin seuraavasti: Koulun eri toimijoiden näkemykset

vallitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta, Koulun eri toimijoiden näkemykset kristillisyyden

merkityksestä alakoulussa sekä Kristillisyyden tulevaisuus koulumaailmassa koulun eri

toimijoiden näkökulmasta. Kahteen ensimmäiseen kuvauskategoriaan muodostettiin sekä

alakategorioita että yläkategorioita, mutta kolmannen kuvauskategorian kohdalla ei nähty

tarpeelliseksi muodostaa yläkategorioita aiheen luonteesta johtuen ja siitä syystä, että

käsitysten hajonta ei ollut suurta kyseisessä kuvauskategoriassa.

Aineiston kategorisointitavaksi valittiin horisontaalinen menetelmä, jolloin merkityksiä ei

pyritty asettamaan mihinkään tiettyyn järjestykseen, vaan tärkeimpänä tavoitteena oli etsiä

erilaisia ilmiöille annettuja merkityksiä ja tarkastella niitä samanveroisina (ks. esim. Niikko

2003, 38). Niikon (2003, 38) mukaan erot luokkien välillä ovatkin eroja vain sisällöissä.

Kategorioita muodostettaessa valittiin aineistosta suoriksi lainauksiksi kategorioita parhaiten

kuvaavia ilmaisuja. Ahosen (1995, 150) mukaan tutkimuslöytöjen esittelemiseen kuuluukin

valita todistusaineistoksi otteita haastatteluista. Aineistosta pyrittiin löytämään kaikki sieltä

nousseet merkitykselliset ilmaukset, myös yksittäiset ilmaukset, jos ne toivat tärkeän
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näkökulman kategoriaan. Myös Ahosen (1995, 127) mukaan marginaalinen ilmaisu saattaa

paljastaa usein oleellisen teoreettisen ulottuvuuden tutkittavasta ilmiöstä, jolloin ilmauksen

kiinnostavuus perustuu sen laadulliseen sisältöön. Kategoriat muodostettiin harkiten ja

päällekkäisyyttä kategorioiden sisällöissä pyrittiin välttämään (ks. esim. Marton & Booth

1997, 124–128). Täysin toisistaan riippumattomien ja erillisten kategorioiden luominen ei

kuitenkaan aina ollut tutkittavana olevan ilmiön luonteesta johtuen mahdollista. Tämä nousi

esille erityisesti yhteiskunnallista tilannetta koskevan kuvauskategorian yhteydessä, jossa

havaittiin ilmiöön liittyvien erilaisten käsitysten olevan tiiviissä yhteydessä toisiinsa.

Kategorioiden muodostamisvaiheessa käytiin myös keskustelua aiempien tutkimusten ja

teorian kanssa (vrt. Ahonen 1995, 150).

Alakategorioiden muodostamisen jälkeen tutkimuksen laatua pyrittiin parantamaan

muodostamalla ylätason kategorioita, mihin myös Ahonen (1995, 146) kehottaa. Erityisesti

ylemmän tason kategorioiden muodostaminen luo Ahosen (1995, 128) mukaan tutkijan oman

teorian tutkittavasta ilmiöstä. Alakategorioiden ohella erityisesti yläkategoriat muodostavatkin

tutkimuksen päätuloksen (Marton 1988, 181). Ylätason kategoriat ovat alatason kategorioihin

verrattuna abstraktimpia sisältäen kuitenkin aineistossa ilmenneiden käsitysten ja kokemusten

ominaispiirteet. (Niikko 2003, 37). Kuten alakategorioiden myös ylemmän tason

kategorioiden kohdalla käytiin keskustelua aiemman tutkimuksen ja teorian kanssa. Näin

syntynyt aiempaan teoriaan nojautuva oma teorianmuodostus tutkittavasta ilmiöstä voidaan

nähdä tutkimuksen eräänä päätuloksena. Kuvauskategorioiden sisältöä ei tulisi Ahosen (1995,

143–144) mukaan ainoastaan kuvailla yleisillä ja abstrakteilla termeillä, vaan tarkoituksena

on, että tutkija myös analysoi, tulkitsee ja vertailee aineiston eri puolia. Kuvauskategorioiden

välisten yhteyksien luominen ja analysointi on tässä tutkimuksessa sijoitettu diskussion

yhteyteen, jolloin kaikkien saatujen tulosten perusteella pyritään vastaamaan alussa

asetettuihin tutkimusongelmiin.
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9 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Jotta lukijalle selviäisi kuka haastateltava ilmaisee kunkin kategorian mukaisia merkityksiä,

numeroitiin haastateltavat aineiston analyysia varten seuraavasti: Opetushallituksen

asiantuntija (1), Kirkkohallituksen asiantuntija (2), Teologisen tiedekunnan lehtori (3),

Uskonnonpedagogisen instituutin asiantuntija (4), kristillisen koulun rehtori (5), suuren

yhtenäiskoulun rehtori (6), kaupunkikoulun rehtori (7), maaseudun koulun luokanopettaja a

(8), maaseudun koulun luokanopettaja b (9) sekä kaupunkikoulun luokanopettaja (10).

Jokaisen alakategorian otsikoinnin jälkeen kerrotaan ketkä haastateltavista ovat nostaneet

esille kategorian mukaisia näkemyksiä.

Tässä kappaleessa tuodaan esille fenomenografisen analyysin tuloksena syntyneitä

kuvauskategorioita, jotka käsittelevät yhteiskunnallista tilannetta, kristillisyyden merkitystä

sekä kristillisyyden tulevaisuutta. Kuvauskategoriat ovat tutkimustuloksia, jotka ovat

syntyneet ilmauksista, joilla tutkittavat ovat kuvanneet ilmiöitä ja ne kattavat koko vastausten

variaation. Jokaisen kuvauskategorian alussa on esitetty ala- ja yläkategoriat taulukon

muodossa. Taulukoinnin muodostamisessa on käytetty apuna soveltuvin osin Pesson (2004)

käyttämää taulukointitapaa.
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9.1 Kuvauskategoria 1: Koulun eri toimijoiden näkemykset vallitsevasta yhteiskunnallisesta

tilanteesta

Tässä kuvauskategoriassa käsitellään yhteiskunnallista tilannetta. Tutkimusongelmat

huomioiden erityisenä kiinnostuksen kohteena on tämänkin kuvauskategorian kohdalla

koulumaailma. Kuvauskategorian ala- ja yläkategoriat liittyvät tiiviisti toisiinsa, koska

yhteiskunnallisen tilanteen eri ilmiöt ovat kiinteässä vuorovaikutussuhteessa toistensa kanssa.

Tästä johtuen, kuten taulukosta 1. käy ilmi, osa alakategorioista sisältyy useampaan

yläkategoriaan.

TAULUKKO 1. Kuvauskategoria 1: Koulun eri toimijoiden näkemykset vallitsevasta

yhteiskunnallisesta tilanteesta

Yläkategoriat Alakategoriat

Perinteisten näkemysten murentuminen (A,

C, H, I, J)

A  Arvojen moninaistuminen ja arvottomuus

Identiteetin pirstoutuminen (A, B, C, E) B Maallistuminen

Elämän turvattomuus (A, B, E, F) C Uudenlainen uskonnollisuus

Hetkellisyyden kulttuuri (A, D, G) D Materialistuminen

E Yksilöllistyminen

F Henkisen pahoinvoinnin lisääntyminen

G Median kasvava vaikutus

H Kristilliseen ideologiaan sitoutuminen

nostaa vastarintaa

I Suvaitsevaisuuden lisääntyminen

J Kasvatuskulttuurin muutos
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Alakategoria 1a: Arvojen moninaistuminen ja arvottomuus (haastateltavat: 3, 6, 7, 8, 9, 10)

Haastateltavien kuvauksissa tuli ilmi, että yhteiskunnan arvot ovat moninaistuneet.

Moniarvoistuminen näkyy Teologisen tiedekunnan lehtorin mukaan selvimmin

pääkaupunkiseudulla. Jotkut haastatelluista kertovat muutoksen näkyvän koulussa

siirtymisenä pois kristillisyydestä. Haastateltavien mukaan erityisesti kristillisyyden

syvävaikutusta koulun arvopohjassa ei useinkaan nähdä, vaikka kristillisyydellä edelleen

jonkinlainen vaikutus koulun toimintaan tunnustetaankin.

”Suomen kansakoulusta sanottiin pitkään, että se oli kristillinen koulu. Nykyisellään kristinusko

näkyy koulussa välähdyksinä juhla- ja käännekohdissa. Koulun arvopohjassa sillä on kuitenkin

syvällisempi merkitys, jota ei aina tulla ajatelleeksi. Monet keskeiset arvot ja

Opetussuunnitelman tavoitteet ovat alkuperältään kristillisiä, joskin myös muut aatteet,

esimerkiksi humanismi tai länsimainen demokratia, mitä se sitten onkaan, on hyväksynyt ne

omikseen.”(Teologisen tiedekunnan lehtori)

Kristillisen koulun rehtori nostaa esille humanistiseen ideologiaan sisältyvän ajatuksen

ihmisestä kaiken mittana ja näkee humanismin nykyistä koulua ohjaavana aatteena. Vaikka

humanistisessa ideologiassa voidaan nähdä yhtäläisyyksiä kristillisiin arvoihin, kristillisen

koulun rehtorin mukaan tällainen aate, joka korostaa ihmisen ylivertaisuutta, on ristiriidassa

kristillisen maailmankäsityksen kanssa. Hän pitää humanismin suurta vaikutusta

peruskoulussa esimerkkinä kristillisyyden vähenemisestä koulun toiminnassa erityisesti

kansakouluajoista.

”Koulu on humanismin läpitunkemaa. Se on surullista, että sieltä tulee sellaisia omnipotentteja

ihmisiä, jotka ajattelee, että ihmisyys on ratkasu ongelmiin ja se ihmisen kehittyminen

parempaan ja historiasta oppiminen ja kaikki tämmönen, että ei tehä samoja virheitä uudelleen.

Että kyllä humanismin lonkerot on siellä joka oppiaineessa ja maailmankatsomuksessa, mä

koen.”(Kristillisen koulun rehtori)

Aineistosta käy ilmi se, että perinteiset käsitykset romuttuvat hurjalla vauhdilla.

Kaupunkikoulun luokanopettaja kertoo tämän muutoksen näkyvän siten, että ihmisen

katsotaan tarvitsevan aiemmista vuosikymmenistä poikkeavia arvoja ja taitoja.
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”Nykyään ei varmaan enää pärjää semmosilla arvoilla kuin ennen on pärjänny, että on hiljainen,

kiltti oppilas, niinku joskus se on ollu tosi korkea arvo, vaikka meidän vanhempien aikaan...”

(Kaupunkikoulun luokanopettaja)

Vanhojen ihanteiden tilalle on haastateltavan mukaan tullut nykyisin kriittisyyden ihanne,

mikä on seurausta siitä, että maailma on muuttunut niin moninaiseksi. Tällaisessa useita

valinnan mahdollisuuksia sisältävässä maailmassa oppilaalla täytyy olla kyky tarkastella

asioita kriittisesti osatakseen valita itselleen tärkeät asiat. Voidaankin sanoa, että yhden mallin

ja totuuden opettamisesta on siirrytty kriittisyyden opettamiseen.

Arvojen muutos näkyy myös koulun arjessa tapakulttuurin heikentymisenä. Haastateltavien

kuvatessa vallitsevaa yhteiskunnallista tilannetta käy ilmi se, että oppilaiden omassa

käytöksessä harmaan alueen hyväksyminen on lisääntynyt, mikä tulee esille esimerkiksi oman

huonon käytöksen hyväksymisenä, itsekkyytenä tai omien oikeuksien puolustamisena muista

välittämättä.

”Et juuri semmosia selkeitä arvoja ei edes ole tai et tää vähän heijastuu, et se näkyy sit niinkun

levottomuutena ja huonona käytöksenä.” (Kaupunkikoulun rehtori)

Aineistosta nouseekin esiin huoli siitä, miten lapset osaavat erottaa vallitsevien arvojen

moninaisuudesta tavoiteltavat arvot, ja miten heidän arvopohjansa muotoutuu maailmassa,

jossa yhtä totuutta ei ole olemassa tai jossa korostuu liikaa pinnalliset arvot.

”Joka puolelta tulvii niin paljo kaikkee, että miten ne lapset, kun ne kasvaa tuosta, niin miten ne

osaa erottaa sieltä mitään. Se jopa kauhistuttaa joskus, että kauheesti tarvii sellasta ihan niinkun

olla valppaana joka homman suhteen... Että niitä ei voi ottaa enää totuutena. Ei opettajan sanaa,

ei mitään. Kaikkeen täytys niitten lasten osata suhtautua niin, että ne ei välttämättä oo puhtaita

totuuksia.”(Kaupunkikoulun luokanopettaja)

”Ettei se mee siihen tässä ja nyt ja nopeesti mulle kaikki heti -ajatteluun, et jos lapset kasvatetaan

siihen, niin ne on aikuisina vähän niinkuin tyhjän päällä, et sitä ei tajutakaan, et ne arvot tulee

hirveen tärkeiksi, kun ihminen vähän vanhenee.” (Kaupunkikoulun rehtori)
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Ajalle tyypillisenä ilmiönä pidetään myös arvottomuutta eli sitä, että selkeitä ja ohjaavia

arvoja ei ole. Vallitsevaa tilannetta kuvataan myös arvotyhjyytenä ja sen nähdään luovan

turvattomuutta. Osa vastaajista kaipaakin vankempaa kiinnipitämistä perusarvoista, jotta

lapsella olisi tuki ja turva, johon uskoa ja luottaa. Arvottomuudella voi olla muitakin

seurauksia kuin vain turvattomuuden kokemus. Esimerkiksi maaseudun koulun

luokanopettaja (a) pitää yhteisen arvopohjan rikkoutumista huolestuttavana myös

yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta.

”Yhteiskunta ei oo koskaan kestänyt missään kulttuurissa, jos on yhteisestä arvopohjasta

luovuttu. Että siinä mielessä tää tilanne on tosi huolestuttava nyt”. (Maaseudun koulun

luokanopettaja a)

Alakategorian käsityksille läheiseltä vaikuttaa Helven (1993, 71) tutkimuksesta ilmi käynyt

tulos arvojen jäsentymättömyydestä, jolla Helve tarkoittaa tilannetta, jossa arvoja ei enää

ohjaa mikään tietty ideologia. Tällainen tapa elää sopii hyvin postmoderniin

yhteiskunnalliseen tilanteeseen, sillä postmoderni sallii erilaisten diskurssien olemassaolon ja

vastustaa yhtenäisselityksiä (Puolimatka 1996, 77). Baumanin (1996, 23–24 ) mielestä

yksilöity epävarmuus ja arvojen ambivalenssi on seurausta postmodernista elämästä ilman

totuuksia, mittapuita ja ihanteita. Myös Helkaman (1997, 225) luonnehdinta eurooppalaisen

ihmisen arvomaailmasta on osuva. Hän kuvaa arvomaailmaa polarisoitumisen ja

sirpaloitumisen käsitteillä. (Helkama 1997, 225.) Käsityksissä esiinnoussut ajatus arvojen

moninaistumisesta on myös ilmeinen. Ketola (2003, 48) pitää tähän arvojen

moninaistumiseen johtanutta muutosta seurauksena eri kansakuntien tiiviimmästä

kanssakäymisestä. Tällaisessakaan tilanteessa koulu ei voi väistää arvokasvatusta, vaikka

haasteellisen tehtävän eteen joutuukin. Tilannetta voidaan verrata Menonin paradoksiin, (ks.

esim. Värri, 1997, 26) jossa kasvattajan täytyy pyrkiä hyvään, vaikka hän ei lopulta nykyisen

yhteiskunnallisen tilanteen vaikutuksenalaisena välttämättä tiedä sitä, mitä tuo hyvä on. Koulu

välittää aina arvoja, ihanteita sekä käsityksiä. Ja arvot taas kytkeytyvät aina ideologioihin,

uskontoihin tai erilaisiin uskomusjärjestelmiin. Toisin sanoen, jos koulussa ei esimerkiksi

opeteta kristillisiä arvoja, siellä opetetaan johonkin muuhun ideologiaan kuuluvia arvoja. (vrt.

Niemi 1991, 5–9.) Mielenkiintoista onkin se, mitä arvoja koulu tulee tulevaisuudessa

välittämään, jos tiettyyn ideologiaan sitoutuvat arvot poistuvat ja koulussa perinteisinä pidetyt
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arvot kyseenalaistetaan.

Alakategoria 1b Maallistuminen (haastateltavat: 1–10 )

Kaikki haastateltavat nostivat jollakin tavoin esiin suomalaisen yhteiskunnan maallistumisen.

Suomalaisesta yhteiskunnasta puhuttaessa maallistuminen liittyy erityisesti kristillisyydestä

erkaantumiseen. Suomessa kauan vallinneen kristillisyyden hallitseman yhtenäiskulttuurin

murenemisen myötä kristillisyyden asema on heikentynyt, ja tämä näkyy myös

koulumaailmassa. Aiemmin uskonto tarjosi koulun toiminnalle vankan tukijalan, mutta

nykyisin sen merkitys on vähentynyt. Pinnalliset arvot ovat vallanneet henkisiltä arvoilta tilaa.

Kristillisyys on koulumaailmassa esillä yleensä vain tiettyinä päivinä vuodesta. Toisaalta

kristillisen koulun ja suuren kaupunkikoulun rehtorit esittävät kysymyksen, kuinka syvällistä

kristillisyys on ollut aiempinakaan vuosina ja epäilevät valtionkirkkosysteemin vaikuttaneen

siihen, että uskonto ei ole välttämättä ollut aiemminkaan kaikille ihmisille kovinkaan

henkilökohtainen asia. Osasta vastauksia käy ilmi, että tällä hetkellä kristillisyys koetaan

suomalaisten keskuudessa kaukaisena asiana. Tätä näkemystä vastaajat perustelevat sillä, että

monet ihmiset eivät tiedosta toimivansa kristillisten periaatteiden mukaan, vaikka niin usein

tekevätkin. Suuren yhtenäiskoulun rehtori pitääkin suomalaista uskonnollisuutta muusta

elämästä irrallisena asiana.

”Suomalaisessa yhteiskunnassa se hengellisyys ei oo kuitenkaan sillä tavalla osa sitä elämää

kuin esimerkiksi katolisissa maissa, mun mielestä. Siellä se on jotenkin iloinen asia, josta

ammennetaan voimavaroja. Täällä ollaan ehkä jotenkin maallistuttu, ja ei oo sellaisia henkisiä

arvoja niin kovasti läsnä. En tiedä onko niitä ollutkaan, mutta siis se on täällä enemmän jotenkin

sellanen joko - tai -asetelma.”(Suuren yhtenäiskoulun rehtori)

Lisäksi suomalaisessa yhteiskunnassa uskonnosta keskusteleminen koetaan tabuna.

Suomalaista uskonnollisuutta kuvataankin yksityisasiana. Haastatteluissa suomalaista

uskonnollisuutta verrattiin islamin uskoon, singaporelaiseen sekä italialaiseen

uskonnollisuuteen ja todettiin, että näille uskonnoille on tyypillistä, että uskonnollisuus on

luonnollisemmin läsnä arkipäivän elämässä kuin suomalaisessa uskonnollisuudessa.

Haastateltavat kertoivat, että suomalaista vähäistä uskonnollisuutta tai jopa uskonnottomuutta

kummastellaan kyseisissä maissa, joissa uskonnollisuus on vahvemmin läsnä. Suomalaisen
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uskonnollisuuden eroavuus monien muiden maiden uskonnollisuudesta tulee esille Teologisen

tiedekunnan lehtorin mukaan myös vertailtaessa opetussuunnitelmia, jolloin voidaan huomata,

että islamilainen ja ortodoksinen opetussuunnitelma ovat huomattavasti tunnustuksellisempia,

mikä taas johtuu siitä, että näissä uskonnoissa uskonnon harjoittamista ei nähdä mahdollisena

erottaa muusta uskonnollisuudesta. Voidaankin sanoa, että kyseisten uskontojen luonne ja

tulkintatapa ovat toisen tyyppisiä kuin luterilaisessa uskonnossa.

”Uskonnollisuus meidän yhteiskunnassa ei oo semmonen mistä niinkun puhutaan, se ei ole

puheenaihe, se on yksityisasia. Nythän seksuaalinen poikkeavuus on enemmän puheenaiheena

kuin uskonto”(Opetushallituksen asiantuntija)

Suurella osalla haastateltavista on se näkemys, että monissa perheissä uskontoon liittyvistä

asioista ei puhuta, ja esimerkiksi ruoka- tai iltarukouksen lukeminen kuuluu enää harvojen

perheiden rituaaleihin. Tällöin uskontokasvatus jää suureksi osaksi koulun vastuulle.

Perheissä annettavan uskontokasvatuksen vähenemisen ohella, ja osaksi juuri sen takia,

uskonnollinen yleissivistys on heikkoa paitsi lasten myös aikuisten kohdalla. Lisäksi

teologisen tiedekunnan lehtori muistuttaa, että nuorten aikuisten sitoutuminen kirkkoon

vähenee koko ajan. Uskonnollisen yleissivistyksen alhaiseen tasoon voi vaikuttaa osaltaan

myös se, että osa opettajistakaan ei ole sitoutunut kristilliseen arvomaailmaan eikä pidä sen

opettamista kovinkaan tärkeänä.

”Luokanopettajissa on myös se, että eivät koe kristillistä arvomaailmaa omaksensa ja niin

sanotusti lusmuilee sen uskonnonopetuksen kanssa ja joskus jopa tulee tuntu, että eivät oikein

toteuta opetussuunnitelmaa niin kuin pitäisi ja se on taas tekee virkavirheen siinä asiassa.”

(Kirkkohallituksen asiantuntija)
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Toisaalta syitä vähäiseen uskonnolliseen yleissivistykseen voidaan hakea myös kirkon

piiristä:

”Kirkon piirissä ehkä jollain tavalla ollaan ruususen unessa tai jotenkin ei ehkä ihan haluta

myöntää tosiasioita... jos kirkko on tyytyväinen kristilliseen kasvatukseen, mitä koulu antaa, ei

kyllä paljon vaadita. Ei se nyt suoranaista vastuunpakoilua oo, mutta tietynlaista neuvottomuutta

tai sitten vääränlaista hyväuskoisuutta, joka ei kyllä enää niinku toimi.” (Teologisen

tiedekunnan lehtori)

Myös uskonnonopetuksen luonne on muuttunut aikojen saatossa. Uskonto nähdään nykyisin

tiedollisesti painottuneena oppiaineena. Kuitenkin Opetushallituksen asiantuntija muistuttaa,

että kysymys uskonnonopetuksen ja uskonnonharjoittamisen luonteesta on ollut esillä jo

vuoden 1985 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita laadittaessa, eikä esimerkiksi

lakimuutos tunnustuksellisuudesta oman uskonnon harjoittamiseen ole vaikuttanut tähän

asiaan. Näin ollen uskonnonopetuksen luonteen muutos ei selitä kovin hyvin tämän hetkistä

maallistumisprosessia, vaan on osa aiempaa muutosta. Haastatteluissa käy kuitenkin ilmi, että

opettajan oma vakaumus vaikuttaa edelleen uskonnonopetuksen luonteeseen. Suuren

yhtenäiskoulun rehtori mainitsee, että jos opettajalla ei ole omaa henkilökohtaista

vakaumusta, opetus painottuu uskonnonhistoriallisiin näkökulmiin. Maaseudun koulun

luokanopettajan (a) mukaan maallistuminen näkyy nykyisin uskonnonopetuksen kohdalla

erityisesti käytettävien oppikirjojen sisältöjen muutoksena.

”Uskonnonkirjojen sisältö, miten se on muuttunu, niin se on huolestuttava suunta ja sen takia me

käytetään vanhoja, risasia, ikivanhoja kirjoja. Niissä on runsaammin sisältöä.”(Maaseudun

koulun luokanopettaja a)
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Perusteluna sille, että koulu on maallistunut, voidaan pitää myös kristillisten koulujen

esiintuloa.

”Kaupungin kouluissahan tätä tunnustuksellisuutta ei oo yhtään ja maailma on muuttunut sillai,

että se hengellinen ja henkinen ja uskonnollinen perintö, mitä aikaisemmin kouluissa oli vahvasti

läsnä niin, sitä ei enää saisi olla yleisopetuksessa ollenkaan, niin sitten se tarve ja markkinarako

tulee tietysti että, kun uskovien perheiden vanhemmat haluaa, että heidän lapsillaan on se sama

arvomaailma ja se sama kristillisyys, kuin mitä kotonakin, niin olis myös koulussakin.”

(Kristillisen koulun rehtori)

Koulujen tilanteesta kertoo jotain sekin, että esimerkiksi kevätjuhlaan liittyvästä suvivirren

laulamisesta on käyty keskustelua Opetushallitusta myöten. Toisaalta uskonnollisuuden

poistamiseksi kouluista on tehty aloitteita koko peruskoulun historian ajan, joten

uskonnollisen aineksen poistamisesta käydyn keskustelun ei tarvitse tarkoittaa maallistumisen

etenemisessä tapahtuneen muutosta. Opetushallituksen asiantuntija näkee nykyisen tilanteen

jopa parempana uskonnonopetuksen kannalta aiempiin vuosiin verrattuna ja pitää 1960- ja

1970-lukuja uskonnonopetuksen kannalta pahimpana aikana, koska silloin uskonto jäi

politiikan jalkoihin.

Vaikka koulussa yleisesti ottaen voidaan nähdä maallistumisen merkkejä, nousee uskonnon

merkitys kuitenkin kriisi- ja katastrofitilanteissa, jolloin uskonnon asemaa ei kyseenalaisteta.

”Mut sitten nää tämmöiset isot kysymykset, niin ihmiset kokoontuu kirkkoon ja jollakin tavalla

löydetään juuret.” (Opetushallituksen asiantuntija)

”Paitsi jossain tsunamijutussa. Silloin ei yhtään valitusta tullut siitä. Tsunamin jälkeen oli

monissa kouluissa, semmoisissa kouluissa, joissa ei ollut mitään henkilökohtaista suhdetta

siihen, niin pidettiin hartauksia. Kukaan ei porannut mitään.” (Opetushallituksen

asiantuntija)
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Kriisitilanteissa herää kaipuu luottaa johonkin korkeampaan voimaan:

”Ihminen, joka on kuvitellu hallitsevansa kaikkea, niin törmää tilanteeseen, jossa on täysin

voimaton ja avuton eikä pysty niinku ollenkaan toimimaan ja käyttämään kaikkea sitä tietoa ja

viisautta, joka meillä pitäis olla.” (Teologisen tiedekunnan lehtori)

Haastatteluissa nousi esiin ajatus, että yhteiskunnassa voitaisiin enemmänkin keskittyä

syvempien arvojen pohtimiseen. Maaseudun koulun luokanopettajan (a) mukaan erityisesti

kristinuskolla voisi olla muulloinkin kuin vain erityistilanteissa paljon annettavaa. Kuitenkaan

hänen mukaansa maallistuneessa yhteiskunnassa ei enää ole kovin paljon ihmisiä, jotka

haluaisivat tämän merkityksen nähdä ja välittää eteenpäin. Myös kristillisen koulun rehtori

pitää surullisena tilannetta, jossa kristillisyyden merkitys yhteiskunnassa vähenee, jolloin jää

huomaamatta sen vaikutus yhteiskuntaan hyvinvoinnin turvaajana.

Yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten seurauksena uskonnon merkityksen on nähty

vähenevän, mikä on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana nostanut

sekularisaatioteorian keskustelun kohteeksi. Sekularisaatioteorian mukaan yhteiskunta kulkee

modernisoituessaan vääjäämättä kohti maallistumista. (Kääriäinen 2003, 87.) Sekularisaatiota

voidaan Suomessa perustella siten, että evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on laskenut

tasaisesti, mikä tuli esille myös aineistossa, koskien erityisesti nuoria aikuisia. Vaikka

kirkossa käynti on yleisesti ottaen vähentynyt, aineistosta ilmeni, että kriisiaikoina kirkon

asema kuitenkin vahvistuu, mikä tulee ilmi myös Kääriäisen, Niemelän ja Ketolan (2003,

253–257) tutkimuksessa. Maallistumista kuvaa aineistosta noussut näkemys, joka on yhtenevä

Helven (2002, 18) tutkimustulosten kanssa. Helven tutkimuksessa kävi ilmi, että vain harva

vanhempi käy enää kirkossa tai rukoilee iltarukouksen lastensa kanssa. Muutos vaikuttaa

Helven mukaan lapsiin aiheuttaen ideologista kodittomuutta. (Helve 2002, 18.)

Vaikka sekularisaatioteoria onkin saanut yhtenäiskulttuurin murentumisen jälkeen paljon

vastakaikua, on uskonnossa tapahtuneet viimeaikaiset muutokset johtaneet teorian

uudelleenarviointiin. Vaikka kiinnostus perinteistä kirkkoa ja kristillisyyttä kohtaan voidaan

nähdä hiipuneen, se ei ole kuitenkaan merkinnyt uskonnon ja sen merkityksen häviämistä

yhteiskunnasta ja ihmisten elämästä. Uskonnollisuuden voidaankin nähdä saaneen uudenlaisia
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muotoja. (Helander 2003, 23.)

Alakategoria 1c: Uudenlainen uskonnollisuus (Haastateltavat 1–3 , 6–10 )

Uskonnollisuus on osa ihmisyyttä eikä suomalaisessakaan yhteiskunnassa uskonnollisuus ole

hävinnyt, vaan se on muuttanut muotoaan. Erilaiset ideologiatkin, joissa ei välttämättä

tunnusteta jumalan olemassaoloa, voidaan nähdä uskontoon rinnastettavina.

”Ihmisellä on melkein aina joku uskonto. Vois sanoo, että aina. Ne, jotka eivät usko Jumalaan

tai johonkin korkeampaan niin kuin sanotaan, niin sitten uskoo varmaa johonkin ismiin.

Esimerkiksi ateismi on nyt tullut hyvin voimakkaasti.”(Opetushallituksen asiantuntija)

Uskontojen ja maailmankatsomusten kirjo on haastateltavien mukaan lisääntynyt. Vaikka

kaikkien uskontojen aseman voidaan katsoa koulussa parantuneen uskonnonopetuksen

monipuolistumisen myötä, kristillisyyden asema ei ole kohonnut samassa linjassa, sillä se

nähdään nykyisin vain yhtenä uskontona muiden rinnalla. Myöskään Kirkkohallituksen

asiantuntijan mukaan evankelis-luterilaisella uskonnolla ei enää periaatteessa ole koulussa

monopoliasemaa, vaikka sillä käytännössä se onkin enemmistön kuuluessa luterilaiseen

kirkkoon. Uskontojen moninaistuminen näkyy maaseudun koulun luokanopettajan (a)

mukaan esimerkiksi siinä, että uskonnon oppikirjoissa esiintyy kasvavassa määrin muihin

uskontoihin tutustumista.

Teologisen tiedekunnan lehtorin mukaan yksittäisen ihmisen käsitys uskonnosta saattaa

muuttua synkretistiseksi, jos hänellä ei ole tarpeeksi tietoa omasta kristillisestä uskostaan ja

hän ei ole sitoutunut siihen. Teologisen tiedekunnan lehtorin mukaan tällaisen erilaisten

uskontojen yhdistelemisen taustalla vaikuttaa myös monikulttuurisuuden lisääntyminen ja

rajojen aukeaminen.

Myös Ketola (2003, 48) toteaa eri kansakuntien tiiviimmästä kanssakäymisestä johtuen

moninaisuuden arvojärjestelmissä ja uskomuksissa lisääntyvän koko ajan. Aineistosta

nousseilla näkemyksillä on yhteys Ketolan (2003, 85) yhteiskunnallisen tilanteen kuvaukseen,

jossa kristinuskon ilmenemismuotojen nähdään moninaistuneen erityisesti 2000-luvulle

tultaessa. Tähän kehitykseen on johtanut uskonnollisen individualismin lisääntyminen sekä
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auktoriteettiuskon heikkeneminen. Tästä on seurannut uskonnollisen elämän

moninaistuminen, joka näkyy uususkonnollisten liikkeiden ja kansanomaisten liikkeiden

suosion nousussa. Ketolan (2003, 86) mukaan monien näiden liikkeiden juuret voidaan johtaa

1960-luvulle, jolloin ne olivat osana vastakulttuurista liikehdintää. Kaiken kaikkiaan nyky-

yhteiskunnan uskonnollisuutta voidaan kuvata ihmisten haluttomuudella sitoutua ja alistua

auktoriteeteille. (Ketola 2003, 85–86.) Myös Kallioniemen (2005, 38) mukaan

monikulttuuriseen yhteiskuntaan siirtymisen yhteydessä on tapahtunut monenlaista

uskonnollista eriytymistä ja monimuotoistumista, mikä näkyy selvimmin erityisesti suurissa

kasvukeskuksissa. Tämä uskonnollisen kentän moninaistuminen on otettu huomioon myös

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, joissa tutustuminen muihin uskontoihin sekä

suvaitsevaisuus muita uskontoja kohtaan tulevat ilmi useassakin kohdassa. (ks.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 14; 204–206.)

Postmoderni aika suosii haastatteluissakin ilmi tullutta uskontojen moninaistumista

asettamalla kaikki aatteet samalle viivalle ja pitäen kaikkea tietoa sosiaalisesti ja kulttuurisesti

rakennettuna. Postmodernissa maailmassa onkin yhden kertomuksen sijasta suuri joukko

kilpailevia kertomuksia. (Komulainen 2006, 346.) Puolimatkan (1999, 190) mielestä ihminen

tarvitsee kuitenkin edelleen suuria kertomuksia jäsentämään maailmaa ja antamaan

merkityksiä. Postmodernina aikana suurten kertomusten paikan ovat ottaneet pienet,

paikalliset kertomukset. (Puolimatka 1999, 190.) Tällä paikallisuudella voidaan nähdä

yhteyksiä aineistossa ilmenneeseen synkretismin esiintymiseen, jolloin yksittäinen ihminen

tai pieni yhteisö voi rakentaa oman uskonnollisen kertomuksensa.

Alakategoria 1d: Materialistuminen  (haastateltavat 2, 7, 8)

Materialistuminen liittyy läheisesti maallistumiseen ja sitä voidaankin pitää yhtenä

maallistumisen seurauksena. Kaupunkikoulun rehtori kertoo markkinoiden ohjaavan elämää

liikaa, ja tämä näkyy hänen mukaansa paitsi yksittäisissä ihmisissä myös laajemmin

yhteiskunnassa ja koulun arjessa. Hänen mielestään voitontavoittelun kulttuuri on noussut

liian merkittävään osaan yhteiskunnassa. Tämä voitontavoittelu ajaa suuren yhtenäiskoulun

rehtorin mukaan ihmisen kiireeseen ja suorittamispakkoon. Myös maaseudun koulun

luokanopettaja (a) kuvaa nykyistä tilannetta siten, että raha on ottanut jumalan aseman.
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Suuren yhtenäiskoulun rehtori ajatteleekin, että uskonnolle ei tällaisessa materialistisessa

kulttuurissa jää suurta tilaa.

”Uskonto varmaan on niinku tosi laahaava siinä mielessä, että kun se on, että raha ja valta ei

siinä sais olla se ykkösasia.”(Suuren yhtenäiskoulun rehtori)

Suuren yhtenäiskoulun rehtori pitää huolestuttavana sitä, että lapsille ei muodostu realistista

käsitystä siitä, mistä raha muodostuu. Hän näkee tämän seurauksena siitä, että monet lapset

saavat nykyisin rahaa ja muuta materiaa vanhemmiltaan liian helposti. Rehtori pitää tällaista

rahan arvostuksen heikkenemistä uhkakuvana tulevaisuutta ajatellen.

Materialistiset arvot ulottuvat myös ihmissuhteisiin. Lähimmäisen arvo nähdään

Kirkkohallituksen asiantuntijan mukaan lisääntyvässä määrin vain välineellisenä ja

lyhytjänteisenä tarpeen tyydytyksenä.

Suuren yhtenäiskoulun rehtori pitää yrittäjyyskasvatusta myös yhtenä materialistumisen

ilmenemismuotona koulumaailmassa, vaikka myöntääkin siihen liittyvän paljon tärkeitäkin

tavoitteita ja sisältöjä. Kuitenkin hän pohtii, tulevatko yritysmaailman ajatukset liian aikaisin

osaksi lapsen elämää ja minkä ikäisen lapsen pitäisi jo alkaa olla tuottava. Hän kyseenalaistaa

yrittäjyyskasvatuksen ja kysyy kuuluuko koulun edes opettaa tällaista ajattelua. Tähän liittyen

hän näkee tärkeämpänä lapsen oikeuden olla lapsi, jonka ei tarvitse miettiä omaa

tuottavuuttaan.

Kuten alakategoriassa käy ilmi, materialistuminen nähdään osana nykyistä yhteiskunnallista

tilannetta. Haastateltavat liittivät materialistumiseen suorittamisen ja tehokkuuden

vaatimukset, toisen ihmisen välineellistämisen, rahan arvostuksen lisääntymisen sekä

yritysmaailman ajatusten siirtymisen koulumaailmaan. Niiniluodon (2000, 113) mukaan

maailmaa hallitseekin pinnallisuuden markkinat vailla syvyyttä. Myös Taylor (1995, 37) tuo

esiin yhtenä ajan ilmiönä välineellisen järjen ylivallan, jolloin menestyksen mittana pidetään

maksimaalista tehokkuutta. Vaarana tällaisessa muutoksessa Taylor (1995, 37) näkee sen, että

tehokkuudesta tulee mittari, jonka perusteella ratkaistaan sellaisetkin asiat, joissa tulisi

soveltaa toisenlaisia kriteerejä.
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Haastattelussa esiinnoussutta yrittäjyyskasvatusta on pohtinut myös Koski (2001, 189).  Hän

kertoo, että uusliberalismin aatteiden mukaiseen ajatteluun kuuluu nähdä lapsi ”sisäisenä

yrittäjänä”. Kosken (2001, 189) mukaan näiden ihanteiden mukaisella kasvatuksella pyritään

vahvistamaan yksilön asemaa nykyisillä kilpailuhenkisillä työmarkkinoilla. Seurauksena

sisäisen yrittäjyyden ihanteesta on, että se valjastaa moraalin markkinatalouden vaatimuksiin.

(Koski 2001, 189–190.)

Materialistisen hyötyajattelun mukainen ihmiskäsitys eroaa vahvasti kristillisestä

ihmiskäsityksestä, jonka yksi keskeinen piirre on ihmisen ehdoton ihmisarvo. Ehdoton

ihmisarvo koskee myös lasta, jonka ajatellaan olevan arvokas sinänsä, ei sen vuoksi, että

hänestä kasvaa aikuinen ja yhteiskunnan tuottava jäsen. (Niemi 1987, 50–53.)

Alakategoria 1e: Yksilöllistyminen (haastateltavat: 2, 3, 6–10)

Eräänä merkittävänä yhteiskunnallisen tilanteen kuvaajana voidaan haastattelujen perusteella

pitää yksilöllistymistä, joka ilmenee erityisesti itsekkyyden ja oman edun tavoittelun

lisääntymisenä. Toisen kunnioittaminen ja arvostaminen jäävät helposti itsekeskeisyyden

varjoon, mikä näkyy kaupunkikoulun rehtorin mukaan esimerkiksi tapakulttuurin

heikentymisenä. Toisten kunnioittaminen ja huomioonottaminen jäävät kaupunkikoulun

luokanopettajan mukaan vähälle myös aikuisten keskuudessa.

”Itse kauhistelen eniten ajatusmaailmaa, jossa tulee eteen minulle vaan kaikki heti tai ainakin

minun kavereilleni, ei noiden muiden ole väliä. Oma napa tuntuu olevan tärkein eli ei suinkaan

kristilliset arvot.”(Maaseudun koulun luokanopettaja b)

Yksilöllistyminen on lisääntynyt muun muassa siitä syystä, että ihminen joutuu tekemään yhä

enemmän itsenäisesti omaa elämäänsä koskevia valintoja ilman yhtenäisen totuuden tai

arvopohjan ohjausta. Tällainen yksilöllisyyttä korostava kulttuuri tulee esiin myös

kaupunkikoulun luokanopettajan haastattelussa, missä hän kertoo yksilölliseen valintaan

perustuvien ratkaisujen tekemisen opettamisen nousseen erääksi koulun kasvatustavoitteeksi.
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Yksilöllisyyteen liitetään läheisesti myös valinnan, oikeuden ja vaatimisen käsitteet. Tämä

näkyy yhteiskunnassa laajalti ja koulumaailmassa se tulee esille esimerkiksi suuren

yhtenäiskoulun rehtorin mukaan siinä, että oppilaat ovat oppineet jo kotonaan tavan vaatia

itselleen oikeuksia. Vaatimukset voivat kohdistua esimerkiksi haluun päästä samalle luokalle

tietyn oppilaan tai opettajan kanssa. Valinnanmahdollisuuksien korostaminen liittyy myös

uskonnonopetuksesta aika ajoin käytävään keskusteluun, joissa vaaditaan

uskonnonopetukseen osallistumisen muuttamista täysin valinnaiseksi tai vapaaehtoiseksi.

”Nykyaikana oppilas, tuntuu siltä, että on oikeus vaatia. Ja mun mielestä tää pitäs saada

jotenkin latistettua ja se liittyy tosiaan nyky-yhteiskuntaan, et meillä tosiaan tuntuu välillä, että

nää meidän oppilaat on sellasia, että ne on oppineet kotoaan jo sen, et me vaadimme ja sit ne

tulee tänne koululle vaatimaan.”(Suuren yhtenäiskoulun rehtori)

Vaikka vaatiminen lisääntyy, suuren yhtenäiskoulun rehtori ei näe vastuunoton lisääntyvän

samassa suhteessa. Hän kertoo, että usein tilanteissa, joissa vastuuta omasta käytöksestä

pitäisi ottaa, jotkut oppilaat pakenevat liian herkästi vanhempiensa selän taakse. Hänen

mukaansa myös oikeudentunto on hävinnyt jossain määrin, ja kosto nähdään usein

oikeutettuna eikä anteeksipyytämistä ja -antamista nähdä tarpeellisena.

”Että kyllä mä saan, että on oikeus kostaa, se teki mulle niin. Hammurabin lait tulee uudestaan.”

(Suuren yhtenäiskoulun rehtori)

Kategorialle läheiseltä vaikuttaa Arffmanin (2004, 236) näkemys siitä, että yksittäisen

ihmisen oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia on alettu painottaa entistä enemmän. Usein

yksilön oikeudet tehdä valintoja on lailla suojattu länsimaisessa yhteiskunnassa (Taylor 1995,

95). Bauman (1996, 34–35 ) huomauttaa, että yksilön valintoja ei oikeuta enää kiinteä

kansallinen yhteisö, vaan yksilö on itse vastuussa valinnoistaan. Tästä seuraa Baumanin

(1996, 34–35) mukaan eksistentiaalinen epävarmuus, mikä johtuu siitä, että ihmisen täytyy

ottaa vastuu omasta elämästään, valinnoistaan ja niiden seurauksista ilman yhteisön antamaa

yhtenäistä ideologista tukea. (Bauman 1996, 34–35; 2002, 15.) Taylor (1995, 36) pitää

individualismin pimeänä puolena itsekeskeisyyttä, joka latistaa ja kaventaa elämää,

köyhdyttää sen merkityssisältöä ja tekee piittaamattomaksi muista ihmisistä ja yhteiskunnasta.
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Alakategoria 1 f: Henkisen pahoinvoinnin lisääntyminen (Haastateltavat: 6–9)

Henkisen pahoinvoinnin lisääntyminen liitetään haastatteluissa läheisesti arvottomuuteen,

materialistumiseen ja yksilöllistymiseen, jolloin se nähdään näiden seurauksena. Henkisellä

pahoinvoinnilla on monia ilmenemismuotoja ja sen esiintyminen aiheutuu monista eri syistä.

Kaupunkikoulun rehtori mainitsee tällaisiksi syiksi yhteiskunnalliset ongelmat, jotka luovat

eriarvoisuutta ja vaikuttavat sitä kautta perheisiin aiheuttaen pahoinvointia. Hän nostaa

yhdeksi henkisen pahoinvoinnin syyksi myös arvottomuuden, joka heijastuu muun muassa

mielenterveyden ongelmina kodeissa, ja tämän seurauksena myös lapset joutuvat kärsimään.

Arvotyhjiön vaikutuksesta henkiseen pahoinvointiin puhuu myös maaseudun koulun

luokanopettaja (a). Hänen mukaansa yhteiskuntamme on eksynyt ja hukassa, mistä aiheutuu

ihmisten turvattomuuden tunne. Perinteisten käsitysten murentuessa ja materialismin

kasvaessa pahoinvointi, lasten masentuneisuus ja psyykkiset ongelmat lisääntyvät. Lisäksi

perheiden sisäisen rikkinäisyyden nähdään aiheuttavan henkistä pahoinvointia.

”Perheiden rikkinäisyys, aikuisten elämän vaikeudet ja ristiriitaisuudet kuluttavat vanhempien

voimia, joka näkyy myös lapsien pärjäämisessä ja jaksamisessa koulussa.”  (maaseudun

koulun luokanopettaja b)

Maaseudun koulun luokanopettaja (a) huomauttaa, että yhteiskunta ei pysty vastaamaan

lisääntyneeseen pahoinvointiin perheissä. Hän näkeekin yhteiskunnan järjestämissä

tukitoimissa mittavia puutteita.

Suuren yhtenäiskoulun rehtori nostaa esiin erityisesti kiireen ja sen vaikutuksen hyvinvointiin.

Kiire on osa materialisoitunutta yhteiskuntaa. Suorittamisen paineiden alla perheille jää vain

vähän yhteistä aikaa, mistä koululla kannetaan suurta huolta. Suorittamisen paineet ja kiire

ulottuvat myös lapsiin.

”Se, että on kiire, että lapsi oppii soittamaan pianoa ja pelaamaan tennistä ja tekemään sitä tätä

ja tuota ja sitä viedään ja tuodaan ja kuskataan ja tehdään niinkun täydellisiä, yritetään tehdä

täydellisiä lapsia.” (Suuren yhtenäiskoulun rehtori)
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Myös maaseudun koulun luokanopettaja (a) nostaa ihmisten lisääntyvät paineet esille. Hän

näkee niistä johtuvan pahoinvoinnin jopa uhkakuvana tulevaisuuden kannalta ja näkee

muutoksessa merkkejä eriarvoistumisesta.

”Ne väsyy taakkojensa alle, jotka vähän jaksaa ja ne, jotka ei jaksa, niin ne ei jaksa.”

(Maaseudun koulun luokanopettaja a)

Postmodernin luodessa tilanteen, jossa tradition merkitys vähenee, ihminen joutuu yksin

vastaamaan omista valinnoistaan. Toiskallio (2001, 459) kuvaakin postmodernia yhteiskuntaa

rankkuuden ja ankaruuden yhteiskunnaksi, mikä johtuu siitä, että postmoderni maailma

pakottaa ihmisen yhä uudelleen rakentamaan minuuttaan erilaisten valintojen kautta.

Tradition ja auktoriteettien puuttuminen tekee valintatilanteet erityisen traagisiksi. (Toiskallio

2001, 459.) Näissä Toiskallion esittämissä näkemyksissä on havaittavissa yhtymäkohtia

haastatteluista ilmenneisiin käsityksiin, joissa peruskäsitysten ja -arvojen murentumisella ja

henkisellä pahoinvoinnilla nähdään yhteys.

Giddensin (1994, 90–91) mukaan valintojen yhteiskunta tuo mukanaan uudenlaisen alaluokan

syntymisen, sillä kaikki eivät hyödy tai kykene hyödyntämään vapauksien tuomia

mahdollisuuksia, vaan päinvastoin heille on vapauksista ennemminkin haittaa. Tämä näkemys

nousi esiin myös aineistosta, josta kuvastui huoli eriarvoistumisesta ja siitä, että työtaakka

jakautuu ihmisten kesken epätasaisesti. Ne, jotka kokevat voimattomuutta tämän tilanteen

edessä, ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Henkistä pahoinvointia voi lisätä myös

tietoisuus siitä, että elämän hallitsemattomuuden vuoksi ihmisen on tultava kykenevämmäksi

tekemään valintoja ja ottamaan vastuuta epävarmoissa olosuhteissa, joissa ei ole valmiita

malleja, mutta entistä suurempia riskejä (Erässaari 2000, 78; 83). Lisääntynyt

valinnanvapauden mahdollisuus koskee myös perheiden sisäistä dynamiikkaa. Tilastojen

mukaan esimerkiksi avioerot ovat lisääntyneet huomattavasti. Vuodessa solmitaan noin 23

000 avioliittoa ja samassa ajassa purkautuu noin 12 000 avioliittoa. (Keurulainen 1998, 128;

132.) Tutkimuksissa on selvinnyt, että avioeroon saattavat johtaa taloudellinen ahdinko, kiire,

stressi, pyrkimys oman aseman parantamiseen työelämässä, moraalinen höltyminen,

perusarvojen katoaminen sekä ihmissuhteiden muuttuminen pinnallisiksi kertakäyttösuhteiksi.

(Keurulainen 1998, 132). Kallioniemi (2005, 131) nostaa myös työttömyyden tuoman
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epävarmuuden yhdeksi lasten ja nuorten psykososiaalisen pahoinvoinnin sekä perheiden

hajoamisen syyksi. Lisäksi kasvava määrä lapsia kokee vanhempansa kiireellisiksi (Suoranta,

Lehtimäki & Hakulinen 2001, 151). Aineistostakin kävi ilmi perheissä vallitseva kiireen

kulttuuri ja perheiden rikkinäisyys, jotka heijastuvat myös lapsiin ja heidän käyttäytymiseensä

koulussa.

Alakategoria 1 g: Median kasvava vaikutus (haastateltavat 4,5 ja 8)

Haastatteluissa nousi esiin näkemys siitä, että medialla on merkittävä lasten ajatusmaailmaa

muovaava vaikutus. Median vaikutuksesta aikaisemmin ääri-ilmiönä pidetyt asiat muuttuvat

arkipäiväisiksi. Esimerkiksi aiemmin seksuaalisten vähemmistöjen asioista ei puhuttu

julkisesti, mutta median myötä asia on saanut valtavasti julkisuutta ja on maaseudun koulun

luokanopettajan (a) mukaan arkipäiväistynyt. Ne haastateltavat, jotka näkemyksen median

kasvavasta vaikutuksesta jakoivat, olivat sitä mieltä, että lapset omaksuvat mediassa

näkemiään ja kuulemiaan asioita osaksi maailmankuvaansa. Kristillisen koulun rehtori esittää

medialla olevan jopa enemmän valtaa kuin opettajalla.

”Se (media) niin paljon muokkaa ihmisten ajattelua ja sillä on tosi iso valta ihmisiin ja isompi

ilmeisesti kuin sillä opettajan sanalla, että se vaikuttaa asenteisiin ja tämmöseen.”

(Kristillisen koulun rehtori)

Haastateltavien käsityksissä nousi esiin, että myös vanhemmat ovat hukassa median keskellä.

Erityisesti tästä syystä opettajan rooli mediakasvattajana voimistuu. Uskonnonpedagogisen

instituutin asiantuntija huomauttaakin, että opettajan tulisi olla hyvin selvillä siitä, mistä

mediaan liittyvästä asiasta oppilaat kulloinkin keskustelevat, jotta osaisi vastata oppilaiden

mahdollisesti esittämiin kysymyksiin.

Mediakeskeisyyden kasvusta nuorten kasvuympäristöä muovaavana tekijänä puhuu myös

Launonen (2004, 29–31). Mediakeskeisyys tuo hänen mukaansa elämään viihteellistymisen

sekä ulkonaisen helppouden. (Launonen 2004, 29–31.) Näillä uusilla vaikuttamisen keinoilla

on yhä suurempi merkitys moraalikasvattajina, kun samaan aikaan kouluissa toteutetun

moraalikasvatuksen asema on Kallion (2005, 7–8) mukaan muuttunut ja vähentynyt.
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Launonen & Pulkkinen (2004, 18) muistuttavat, että ihmisen persoonallisuuden ja tunne-

elämän kehittymisen perustana ovat syvät arvokokemukset. Media ja kaupallinen

nuorisokulttuuri kuitenkin harvoin mahdollistavat tällaisten syvien arvokokemusten

syntymisen. (Launonen & Pulkkinen 2004, 28). Helve (1993, 71) näkee kuitenkin mediassa

myös positiivisia seurauksia: ne pitävät yllä perinteisiä arvoja ja toisaalta edistävät uusien

kriittisten arvojen syntymistä.

Alakategoria 1h: Kristilliseen ideologiaan sitoutuminen nostaa vastarintaa (haastateltavat 3, 6–10)

Vastauksista ilmeni, että yhteiskunnassa vallitsevien arvojen moninaistuessa opettajat

joutuvat välttelemään tiettyihin ideologioihin sitoutuvien arvojen ylläpitämistä välttääkseen

vanhempien syytökset, vaikka haastateltavat pitäisivätkin hyvänä kertoa mistä arvot ovat

lähtöisin. Vanhempien kiivaatkin reaktiot, erityisesti uskonnollisuutta kohtaan, ovat saaneet

haastateltavien mukaan osan opettajista varpailleen. Maaseudun koulun luokanopettaja (b)

näkee erityisesti perusopetuslain muutoksen, jossa tunnustuksellisuuden käsite korvattiin

oman uskonnon opettamisella, vaikuttaneen opettajiin lisäten varovaisuutta uskonnollisen

aineksen esillä pitämisessä. Lakimuutoksen myötä osa vanhemmista on alkanut puuttua

opetukseen herkemmin, jos he kokevat sen tunnustukselliseksi. Kristillisyyden liiallinen

korostaminen voi nostaa joidenkin vanhempien keskuudessa suurtakin vastarintaa.

”En aio tietyllä tavalla ottaa riskejä, että minusta tehtäisiin tutkintapyyntöjä, vaan pyrin

toimimaan kaikissa asioissa niin, että kristillisyys, kristilliset arvot, moraali ja eettiset piirteet

ovat mukana, mutta siten, että ne eivät loukkaa eri uskontokuntiin kuuluvien oikeuksia, mutta ei

myöskään niitä, joilla ei ole sitoutumista minkäänlaiseen uskontoon.” (maaseudun koulun

luokanopettaja b)

Toisaalta vastauksista käy ilmi, että suurin osa vanhemmista suhtautuu kristillisyyteen

positiivisesti, jos se on maltillisesti läsnä arjessa. Vanhemmat saattavat kokea kristillisyyden

koulussa positiivisesti sen vuoksi, että näin he välttyvät kyseiseen aiheeseen liittyvien

asioiden esillä pitämisestä kotona.
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”Jos ois tilanne se, että täällä jollain tavalla tuputettais kristillisyyttä niin sitten varmaan vois

tulla vastareaktioita, että tota sitku se kuuluu siihen arkeen eikä sitä liikaa korosteta niin se on

ihan hyvä ja hieno juttu ja vanhemmat arvostaa sitä tosi paljon, varsinkin kun niitten ei tarvi itte

selittää näitä perustoja ja taustaoja näistä asioista...”(Kaupunkikoulun luokanopettaja)

Teologisen tiedekunnan lehtori ei pidä hyvänä liiallista kristillisyyden korostamista, koska se

voisi uhata uskonnonopetuksen tulevaisuutta. Jos kristillisyyttä tuodaan kouluun lisää, se

saatetaan kokea ylilyöntinä, mikä taas johtaisi uskonnonopetuksen uudelleenarviointiin. Hän

kuitenkin myöntää, että monet luokanopettajat ovat tällä hetkellä kristillisten asioiden esillä

pitämisessä liiankin varovaisia, koska he eivät ole varmoja siitä mikä on tunnustuksellista ja

mikä ei.

1600-luvulla kristinuskoa kohtasi länsimaisen ajatus- ja arvomaailman muutos, jonka

seurauksena syntyi ajatus uudesta modernista maailmasta. Jo tällöin kristinusko joutui

puolustuskannalle ja menetti itsestään selvänä pidetyn erityisasemansa. (Arffman 2004, 172–

174.) Myös keskustelulla koulun sitoutumisesta kristilliseen ideologiaan on takanaan

Suomessa pitkä historia. Uskonnonopetuksen asemasta ja tehtävästä kansakoulussa

keskusteltiin jo 1900-luvun alussa. (Kallioniemi 2005, 13.) Monen vaiheen jälkeen ollaan

Suomessa päädytty tilanteeseen, jossa eri uskontokuntien edustajilla on yhtäläiset oikeudet

saada oman uskontonsa opetusta (Perusopetuslaki (628/1998, 13 § muutettu lailla 454/2003).

Koska epämääräisenä ja häilyvänä koettu tunnustuksellisuuden käsite (vrt. Kallioniemi 2005,

20) on poistettu ja sen on korvannut oman uskonnon opetus, kokevat jotkut vanhemmat

oikeudekseen valvoa, ettei tunnustuksellisuutta esiinny koulussa missään muodossa.

Kuitenkin edelleen on kiistanalaista, mikä luetaan tunnustukselliseksi ja mikä ei. Tähän

rajanvetoon on myös Opetushallitus joutunut välillä puuttumaan esimerkiksi kouluille

lähetetyn muistion (2006) muodossa, jossa muun muassa Suvivirsi määritellään perinteen

siirroksi eikä tunnustukselliseksi uskonnon harjoittamiseksi.

Tiettyyn ideologiaan sitoutumattomuus on tyypillistä nykyiselle postmodernille ajalle.

Lyotard (1985, 7) kuvaakin postmodernia aikana, jolloin suuret kertomukset ovat joutuneet

kriisiin. Tässä metakertomuksiin kohdistuvassa entistä suuremmassa epäluottamuksessa

voidaan nähdä vastaus vanhempien kriittiseenkin suhtautumiseen koulussa esiintyvää
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kristillisyyttä kohtaan, ja opettajien epävarmuuteen opettaa kristillistä ideologiaa. Suurten

kertomusten rapistumisesta on osoituksena myös suomalaisten kielteinen suhtautuminen

sitoutumista vaativiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä vähentyvä kiinnittyminen kirkon oppiin.

Kuitenkin Monitor -tutkimuksen mukaan vain pienen ryhmän ajatuksissa uskonnolla ei ole

mitään sijaa, joskaan sen merkitystä ei koeta kovin suureksi, mikä tuli esille myös tämän

tutkimuksen aineistosta. (Kääriäinen, Niemelä & Ketola 2003, 253–257.)

Alakategoria 1i: Suvaitsevaisuuden lisääntyminen (1–3, 6–10)

Monissa tätä tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa nousee esiin suvaitsevaisuuden

teema. Suvaitsevaisuuteen liittyvät asiat ovatkin kouluissa monissa kohtaa pohdinnan alla.

Erityisesti suuressa yhtenäiskoulussa suvaitsevaisuutta pidetään yhtenä tärkeimmistä

tavoiteltavista arvoista johtuen oppilaiden monikulttuurisesta ja -uskonnollisesta taustasta.

Tällaisessa monikulttuurisessa tilanteessa ja suvaitsevaisuutta korostavassa ilmapiirissä

luokanopettajat saattavat luopua valtauskontoon perinteisesti liitetyistä tavoista, kuten

ruokarukouksista tai virsien laulamisesta. Vaikka esimerkiksi suuren yhtenäiskoulun rehtori

nostaakin suvaitsevaisuuden yhdeksi tärkeimmistä arvoista, hän näkee sillä myös negatiivisia

seurauksia.

”Et ev.lutit antaa kaiken periksi ja myötäilee ja on suvaitsevaisia ja muut tulee ja sanoo, että me

tahdomme. Ja kouluna joudutaan olemaan varpaillaan, ettei näiden pienten ryhmien oikeuksia

poljeta ja siinä samalla sitten poljetaan sen valtaosan oikeuksia, eli valtaosa ei saa rauhassa

tunnustaa uskoaan...”(Suuren yhtenäiskoulun rehtori)

Opetushallituksen asiantuntijan mukaan suomalaisten käsitys suvaitsevaisuudesta on

vääristynyt kansakunnan itsetunnon heikkouden vuoksi. Tällä hetkellä Suomessa ajatellaan

hänen mukaansa suvaitsevaisuudesta virheellisesti, jolloin muiden uskontojen oikeuksien

turvaaminen nähdään jopa tärkeämpänä kuin oman uskonnon. Itsetunnon heikkous johtuu

hänen mukaansa muun muassa siitä, että suomalaisten ja suomalaisuuden historia on lyhyt

verrattaessa sitä moniin muihin eurooppalaisiin maihin. Suomalaista identiteettiä vahvistaa

hänen mukaansa osallisuus Euroopan Unionista, minkä kautta Suomi pääsee osaksi

eurooppalaista kulttuuria. Hän näkeekin, että Euroopan unioni ja ylipäätään Eurooppaan

integroituminen vahvistavat kansallisten kulttuurien olemassaoloa, eikä päinvastoin, kuten
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usein ajatellaan, heikennä sitä ja muovaa yhtä yhtenäistä kulttuuria.

”Mä nään siinä jonkinlaista suomettumista, kun meille tulee ulkopuolelta joku, niin me

korostamme sitä hyväksymistä sillä, että me jotenkin vähättelemme omaamme.”

(Opetushallituksen asiantuntija)

Nykyisen, joidenkin mielestä vääristyneen, suvaitsevaisuus-käsityksen tilalle ehdotetaankin

uudenlaista ajattelumallia. Haastatteluista nousee esille suvaitsevaisuuden ideaali, jossa eri

uskontokunnat ja kulttuurit eläisivät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, mutta

kuitenkin niin, että tultaisiin tietoisiksi omista juurista ja osattaisiin arvostaa myös omaa

uskonnollista perintöä. Tällainen suvaitsevaisuuden tavoitteleminen koskisi myös muita kuin

valtauskontoon kuuluvia. Suuren kaupunkikoulun rehtori pitääkin tärkeänä, että myös

maahanmuuttajat tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin ja sen välittämiin arvoihin, jolloin

mahdollistuu valtakulttuuriin sopeutuminen ja sen kunnioittaminen. Muutoin vaarana voi olla

yhteiskunnasta eriytyminen.

”Pidetään kiinni suomalaisuudesta ja suomalaisesta itsetunnosta ja silti osataan kohdata eri

kulttuurista ja uskonnoista tulevat ihmiset ihmisinä. Ei kuitenkaan niin, että suomalaisten

pelkästään pitäisi muuttaa tapojaan ja käytänteitään, vaan yhdessä rinnakkain kulkien.”

(maaseudun koulun luokanopettaja b)

”Mulle on jokku muslimit sanonu, että jos tää, silloin kun on puhuttu uskonnon opetuksesta ja

uskonnon merkityksestä, niin muslimi on sanonut, että jos suuri kansa ei hyväksy luterilaista

kirkkoa niin se ei missään tapauksessa hyväksy heitä.”(Opetushallituksen asiantuntija)

Kirkkohallituksen ja Opetushallituksen asiantuntijat sekä kaupunkikoulun luokanopettaja

näkisivät mahdollisena suvaitsevaisuuden edistämisen siten, että kouluissa voitaisiin viettää

muidenkin kuin luterilaisen perinteen mukaisia juhlia tai päivänavauksia. Tämä olisi

mahdollista Kirkkohallituksen asiantuntijan mukaan siitä syystä, että lapset ovat

ennakkoluulottomampia kuin aikuiset muita uskontoja kohtaan. Maaseudun koulun

luokanopettaja (a) ei sen sijaan näe tarpeellisena selittää lapsille muiden uskontojen

ominaispiirteitä kovin varhaisessa vaiheessa, vaan hänen mielestään oppilaille voi vain todeta

toiseen uskontoon kuuluvan oppilaan uskovan eri tavalla.
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Vaikka yhteiskunnassa tunnustetaankin uskontojen merkitys ja moninaisuus, suvaitsevaisuus

ei ulotu maaseudun koulun luokanopettajan (a) mukaan niin sanottuihin tosiuskoviin eli

kristittyihin, jotka sydämestään haluavat seurata Jeesuksen opetuksia ja käskyjä. Myös

kristillisen koulun rehtori ihmettelee suvaitsemattomuutta kristillisyyttä kohtaan.

”Jotenkin koen, että tää yhteiskunta on kääntymässä niin kuin sydämen uskovia vastaan. Heitä

rajataan, heihin ei enää päde se tota suvaitsevaisuus. Muihin se pätee vielä.” (maaseudun

koulun luokanopettaja a)

Helkama (1997, 145) liittää suvaitsevaisuuden erilaisia maailmankatsomuksia kohtaan osaksi

individualisoitunutta yhteiskuntaa. Myös tässä tutkimuksessa käy ilmi, että suvaitsevaisuus ja

yksilön oikeuksien kunnioittaminen ovat nousseet tärkeiksi arvoiksi yhteiskunnassamme.

Suvaitsevaisuudella voidaan nähdä yhteys myös maallistumiseen, koska Brucen (1999, 25)

mukaan maallistumisesta johtuu, että omaa uskontoa ei nähdä ainutkertaisena, ja tällöin

uskonnolliset käsitykset pelkistyvät subjektiivisiksi mielipide-eroiksi. Kallioniemen (2005, 9)

mukaan oman kulttuuri-identiteetin tunteminen ja sen arvostaminen luovat hyvän pohjan

muutosprosesseissa kohtaamiselle. Hän korostaa sitä, että olisi opittava näkemään uskontojen

ja katsomusten suuri merkitys elämäntapojen ja yhteiskunnallisten olojen muovaajana.

(Kallioniemi, 2005, 9.) Myös haastatteluissa kävi ilmi, että oikeanlaisen suvaitsevaisuuden ja

kestävän vuorovaikutuksen lähtökohtana on oman kulttuuri-identiteetin syvällinen tunteminen

sekä muiden näkemysten ymmärtäminen.

Vaikka tässä tutkimuksessa suvaitsevaisuuden lisääntyminen nähtiin osittain negatiivisena

ilmiönä suhteessa kristinuskoon, voidaan postmoderni aika nähdä kristinuskon kannalta myös

suotuisana. Komulaisen (2006, 345–346) mukaan postmodernissa maailmassa kristinuskoa

voidaan pitää yhtä lailla oikeutettuna kuin mitä muuta tahansa, mikä taas voidaan nähdä

uudenlaisena mahdollisuutena.
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Alakategoria 1j: Kasvatuskulttuurin muutos (haastateltavat 6,8, 9)

Käytännön kasvatus- ja opetustyössä toimivat suuren yhtenäiskoulun rehtori sekä molemmat

maaseudun koulun luokanopettajat mainitsevat kasvatuskulttuurissa tapahtuneen muutoksia.

Heidän mukaansa usko auktoriteetteihin on heikentynyt, mikä näkyy muun muassa siinä, että

vanhemmat eivät kunnioita opettajan auktoriteettia menneiden vuosikymmenten tapaan.

Yhteiskunnassa koulu nähdäänkin lisääntyvissä määrin palvelujen tuottajana, jonka

toimintaan kenellä tahansa asiakkaalla on oikeus puuttua. Aineistosta käy myös ilmi, että

yhteiskunta ei aikaisempien aikojen tavoin tue opettajaa kasvatustehtävässään, vaan puolustaa

ennemmin yksittäisiä vanhempia.

”...yhteiskunta tukee mieluummin sitä, joka hyökkää opettajaa vastaan eikä tue sitä opettajaa,

koska yhteiskunta ei koe sitä omakseen. Se kokee omakseen mieluummin sen vapauden.”

(Maaseudun koulun opettaja a)

Koulun ja kodin yhteistoiminta voi hankaloitua esimerkiksi silloin, kun perheet eivät anna

tukeansa koulun kasvatustoiminnalle. Tämä asettaa koulun vaikeaan tilanteeseen erityisesti

silloin, kun oppilas toimii vastoin koulun sääntöjä, ja vanhemmat asettuvat liiaksi

puolustamaan lastaan tässä tilanteessa.

Kasvatuskulttuurin muutoksesta kertoo myös se, että lapset joutuvat ottamaan entistä

enemmän vastuuta päätöksenteossa. Maaseudun koulun luokanopettaja (b) toivookin, että

aikuiset voisivat ottaa paikkansa päätöksentekijöinä, eikä lasten tarvitsisi murehtia aikuisille

kuuluvista asioista.

Värrin (1997, 93) mukaan pienen lapsen kasvattajalla ei ole varaa nihilismiin, kyynisyyteen

tai ristiriitaisuuteen, vaan hänen tulisi kasvatuksessaan pyrkiä eheyteen, jotta lapselle voisi

muodostua luottamus ja turvallisuus. Luottamuksen ja turvallisuuden pitäisikin Värrin (1997,

93) mukaan nykyisessä yksilöllisyyttä korostavassa maailmassa olla kasvatussuhteen

tärkeimpänä tavoitteita. Kuitenkin kulttuurissamme vallitseva yksilöllisen vapauden ihanne

jättää lapset helposti tuuliajolle sekä henkisesti että fyysisesti. (Koski 2001, 11). Tämä huoli

tuli myös tämän tutkimuksen aineistossa esille.
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Postmodernissa maailmassa kasvatuskulttuurin muutos ilmenee myös auktoriteettien

heikentymisenä, mikä nousi haastatteluissakin esille. Kouluopetuksessa tämä näkyy

Puolimatkan (1999, 188–189) mukaan siinä, että opettajan auktoriteettiasema murentuu ja

oppilaita ohjataan avoimeen suhtautumiseen ja kriittisyyteen myös opetussuunnitelmaa

kohtaan. Tämä suuntaus ilmeni jo 1990-luvun opetussuunnitelmissa, joissa painopiste siirtyi

eettisestä objektivismista eettiseen konstruktivismiin. Myös subjektivismiin suuntautuva

kehitys rajoitti opettajan roolia arvojen opettajana, ja on heikentänyt vähitellen hänen

auktoriteettiasemaansa. (Launonen 2000, 298–310.) Postmoderni aika ei myöskään pidä

mielekkäänä käsitysten siirtoa sellaisenaan sukupolvelta toiselle, vaan epäilee jokaista

lopullista näkemystä korostaen subjektivisuutta merkityksiä luotaessa. Myös tämä suuriin

kertomuksiin kohdistunut epäluottamus vähentää opettajan mahdollisuutta olla

auktoriteettiasemassa. (Puolimatka 1999, 188–189.)

Myös Ballin (2001, 30) mainitsema koulutuksen markkinamuotoisuuden mukanaan tuoma

valinnanvapauden ja vaatimisen kulttuuri tuli ilmi tämän tutkimuksen aineistosta. Koulut

joutuvat tällaisessa tilanteessa arvottamaan koulutuksen ja kasvatuksen merkityksen uudelleen

ajatellen yhteiskunnan tarpeita. (Ball 2001, 31–32.) Taloudelliset käsitteet tulevat osaksi

koulun toimintaa, jolloin lapset ja heidän perheensä kuvataan vapaiksi valitsijoiksi vapailla

markkinoilla. Tämä on seurausta yksilön kasvaneesta merkityksestä yhteiskunnallisena

toimijana. (Kivirauma 2001, 74, 81–82.)

Yläkategoria 1a: Perinteisten näkemysten murentuminen

Alakategoriat: Arvojen moninaistuminen ja arvottomuus, Uudenlainen uskonnollisuus,

Suvaitsevaisuuden lisääntyminen, Kristilliseen ideologiaan sitoutuminen nostaa vastarintaa

sekä Kasvatuskulttuurin muutos voidaan nähdä osana laajempaa perinteisten näkemysten

murrosta. Tämä muutos näkyy yhteiskunnassa pitkään vaikuttaneiden arvojen asteittaisena

murroksena, uskonnollisuuden muutoksena sekä kasvatuskulttuurissa tapahtuneissa

muutoksissa. Edellä mainitut seikat liittyvät tiivisti toisiinsa ja on lähes mahdotonta erottaa

niiden lineaarinen yhteys.
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Länsimaisen sivilisaation piirissä moraali on vuosituhansien ajan muotoutunut kristinuskon

pohjalta, (Tamm 2002, 88) ja sillä voidaan nähdä olevan edelleen merkittävä rooli moraalin

perustana, vaikka sen merkitystä tässä tehtävässä ei aina huomata tai tunnusteta. Kuitenkin

aineistosta ilmeni, että ihmisten käsityksissä kristillisyydellä ei enää ole niin merkittävää sijaa

ja se näkyy yhteiskunnan maallistumisena sekä uudenlaisena uskonnollisuutena, joka saattaa

tarkoittaa myös eri uskontojen elementtien yhdistelemistä toisiinsa. Uudessa tilanteessa

perinteiset kristilliset näkemykset ovat menettäneet merkitystään.

Helkama (1997, 242–245) kuvaa eurooppalaisen ihmisen arvomaailman muuttuneen

keskiajan lopulta nykyhetkeen maallistuneemmaksi, yksilöllistyneemmäksi ja

suhteellistuneemmaksi. Myös Helven (1993, 71) tutkimuksesta kävi ilmi arvojen

jäsentymättömyys, jolloin arvoja ei ohjaa enää mikään tietty ideologia. Taylor (1995, 95; 35)

kuitenkin muistuttaa kokonaisselitysten tärkeydestä. Hänen mielestään perityt järjestelmät

antaisivat merkitystä maailmalle ja elämälle. Ihmiset ovatkin Taylorin mukaan kadottaneet

muutoksen myötä jotakin tärkeää: ymmärryksen korkeimmista tarkoitusperistä. (Taylor 1995,

95; 35.)

Kristillisyyden esillä pitäminen nostaa joissakin kouluissa voimakastakin vastarintaa, mitä

voidaan pitää seurauksena maallistumisesta. Myös Talibin (2005, 134) mukaan

koulumaailmaa luonnehtii maallistuminen. Maallistumista osoittaa Helven (2002, 18) mukaan

myös se, että vain harvalle nuorelle muodostuu kristillisyyteen pohjautuva maailmankuva.

Lisäksi usein suomalainen oppilas on Talibin (2005, 134) mukaan uskonnon suhteen melko

välinpitämätön. Toisaalta koulussa on mahdollista nähdä myös voimakasta uskonnollisuutta,

joka on ominaista monille ei-länsimaista kotikulttuuria edustaville oppilaille, joille uskonto on

hyvin vahva osa identiteettiä. Uskonnollisuuden luonteen eroavaisuus tulee ilmi muun muassa

opetussuunnitelmia tarkasteltaessa. Muiden uskontojen opetus saattaa olla huomattavasti

tunnustuksellisempaa kuin valtauskonnon.

Maallistuminen ja uskontojen moninaistuminen ovat osa laajempaa yhteiskunnallista

muutosta ja liittyvät perinteisten näkemysten murenemiseen, mikä näkyy koulussa

uudenlaisten ihanteiden esiinmarssina. Perinteisten näkemysten murentuessa, ja koulun

myötäillessä melko kritiikittömästi yhteiskunnan muoti-ilmiöitä muun muassa
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uusliberalistiset ajatukset ovat saavuttaneet koulun, mikä näkyy esimerkiksi uusliberalististen

käsitteiden kuten yksilön oikeuksien ja vapauksien ilmentymisenä koulumaailmassa. Kun

perinteiset näkemykset murentuvat, suvaitsevaisuus uusia korvaavia näkemyksiä kohtaan

astuu esiin, mikä kuuluu olennaisesti postmoderniin kulttuuriin. Valistuksen ajalta peräisin

oleva ajatus yksilön oikeuksista korostuu postmodernissa yhteiskunnassa, joka pyrkii

suvaitsemaan erilaisia maailmankatsomuksia ja turvaamaan niiden oikeudet lainkin avulla.

Suvaitsevaisuus voidaan nähdä kuitenkin suhteelliseksi käsitteeksi, sillä kaikkea ei kuitenkaan

suvaita, mikä ilmenee esimerkiksi suvaitsemattomuutena ihmisiä kohtaan, jotka pitäytyvät

kristinuskon yhdessä totuudessa. Tämä suvaitsemattomuus yhtä totuutta kohtaan on

ymmärrettävää siitä syystä, että postmodernia kuvataan aikana, jolloin suuret kertomukset

ovat joutuneet kriisiin ja metakertomuksiin kohdistuu suurta epäluottamusta (ks. esim.

Lyotard 1985, 7).

Tällaisessa tilanteessa, jossa moraalille ei haeta enää oikeutusta yhdestä tietystä ideologiasta,

kasvattaja saattaa olla epävarma omista moraalisista näkemyksistään ja  epäröi siirtää omia

arvojaan kasvatettaville. Näin ollen on mahdollista todeta, että koulutuksen ideologinen

perusta on heikentynyt, koska tiede ja etiikka eivät enää tarjoa varmaa pohjaa, jonka varaan

koulutus voidaan rakentaa. (Toiskallio 1993, 37; Launonen 2000, 273).  Hoffmann (1996, 8)

näkeekin, että valmius ottaa vastuuta kasvatuksesta on vähentynyt muutoksen myötä.

Yksilöllisyyttä korostavassa kulttuurissa, jossa suuret kertomukset ovat murentuneet, on

vaarana, että lapset eivät saa rakennusaineksia eheän maailmankatsomuksen

muodostumiselle. (vrt. Koski 2001, 11.) Kouluopetuksessa tämä kasvatuskulttuurin muutos

näkyy erityisesti opettajan auktoriteettiaseman murentumisena (vrt. Puolimatka 1999, 188–

189).

Yläkategoria 1b: Identiteetin pirstoutuminen

Moniarvoistumisen, yksilöllistymisen, maallistumisen sekä uudenlaisen uskonnollisuuden

voidaan nähdä tuottavan postmoderniin aikaan kuuluvaa identiteetin pirstoutumista.

Luopuminen selkeistä yhteisön määrittelemistä ja jakamista arvoista johtaa siihen, että

ihminen joutuu itse valitsemaan maailmankatsomuksensa arvopohjan. Vaikka uudenlainen

riippumattomuus yhteisön arvoista tuo mukanaan vapauden tunnetta, johtaa se samalla
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identiteetin murrokseen. Airaksinen (1994, 41) kuvaakin postmodernia ihmistä

pirstoutuneeksi, epätietoiseksi ja harhailevaksi. Selkeiden arvojen puuttuminen saattaa olla

erityisen haasteellista lapsille, jotka eivät ole kypsiä tekemään merkittäviä päätöksiä

maailmankuvansa perustaksi. Talib (2005, 136) korostaa, että lapsen on vaikea tietää, mikä on

moraalisesti oikein, jos lasta ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyy keskenään ristiriitaisia

moraaliauktoriteetteja. Yksilön kehittyminen ja minän eheytyminen ei ole mahdollista, jos

lapsi kokee arvojen puuttumista ja vaihtoehtojen runsautta. (Talib 2005, 136–137.)

Suomalainen yhteiskunta ja koululaitos ovat juuriltaan kristillisiä. Yhteiskunta on kuitenkin

muuttunut niin, että kristillisyydelle ei anneta enää niin suurta osaa kuin aikaisemmin

yhtenäiskulttuurin aikana. Tämä johtuu osittain siitä, että postmodernina aikana ei yhtenäistä

totuutta katsota olevan olemassa (ks. esim. Puolimatka 1996, 78). Tästä johtuen monet

vanhemmat ovat Helven (2002, 18) mukaan luopuneet perinteisistä arvoista sekä maailman

yhtenäisselityksistä, mikä taas aiheuttaa ideologista kodittomuutta. Niinpä voidaankin Hallin

(1999, 21–23) tavoin todeta, että identiteetti ei ole nykyisessä maailmassa yksi ja yhtenäinen,

vaan subjekti koostuu monista toisilleen jopa ristiriitaisista identiteeteistä. Postmodernilla

subjektilla ei siis ole kiinteää ja pysyvää identiteettiä, vaan se muotoutuu jatkuvasti suhteessa

ympäristöön. (Hall 1999, 21–23.)

Identiteetin pirstoutuminen ei koske vain yksilöä, vaan kyse on Hallin (1999, 19) mukaan

myös luokan, sukupuolen, seksuaalisuuden, etnisyyden, rodun ja kansallisuuden kulttuuristen

maisemien pirstoutumisesta. Näiden maisemien pirstoutuminen tuli ilmi myös tässä

tutkimuksessa. Erityisesti kansallisen kulttuurin ja uskonnollisen maiseman pirstoutuminen

nousi aineistosta esiin. Kulttuurissa ja uskonnollisuudessa tapahtuneiden muutosten voidaan

katsoa aiheutuvan uskonnon synkretisoitumisesta ja ylipäätään uskontojen moninaistumisesta.

Nämä muutokset johtuvat osittain kulttuurien sekoittumisesta maailman globaalistuessa.

Luokkajako on myös muuttunut postmodernin maailman vaatimusten seurauksena, mikä tuli

ilmi myös tämän tutkimuksen aineistossa. Postmoderni aika vaatii ihmiseltä niin laajaa oman

elämän hallintaa, että kaikki eivät siihen kykene. Oman luokkansa muodostavat myös

töidensä alle uupuvat ihmiset, joilla perheen ja työn yhteensovittaminen tuottaa suuria

hankaluuksia. Toiskallio (2001, 459) kuvaakin postmodernia aikaa rankaksi ja ankaraksi,

mikä johtuu siitä, että postmoderni maailma pakottaa ihmisen yhä uudelleen rakentamaan
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minuuttaan erilaisten valintojen kautta. Näin yhteiskuntaan syntyy helposti ryhmiä, jotka eivät

hyödy valintojen antamasta vapaudesta, vaan päinvastoin siitä on heille haittaa.

Tätä kaikkea voidaan Hallin (1999, 19) mukaan kutsua ”identiteettikriisiksi”, joka on osa

laajempaa modernien yhteiskuntien keskeisiä rakenteita ja prosesseja horjuttavaa

muutosprosessia. Postmodernia ihmistä ei voida kutsua yhtenäiseksi persoonaksi, sillä hän on

ennemminkin tekojensa, projektiensa, päämääriensä sekä arvojensa kokonaisuus. (Airaksinen

1994, 42). Tällainen kiireestä ja suorittamisen pakosta johtuva elämän pirstaleisuus aiheuttaa

tutkimuksen mukaan henkistä pahoinvointia, joka heijastuu myös lapsiin ja heidän

käytökseensä.

Yläkategoria 1c: Elämän turvattomuus

Arvojen moninaistuminen, henkisen pahoinvoinnin lisääntyminen elämän mutkikkuuden

vuoksi, yksilöllistyminen sekä maallistuminen aiheuttavat yhdessä elämään turvattomuuden ja

hallitsemattomuuden tunteita. Puolimatkan (1999, 190) mielestä ihminen tarvitsee suuria

kertomuksia jäsentämään maailmaa ja antamaan merkitystä elämälle. Kuitenkaan

yksilöllisyyttä korostavana myöhäismodernina aikana suuria kertomuksia ei enää koeta

tarpeellisina, vaikka ne voisivat Puolimatkankin (1999, 190) mukaan tuoda elämään

mielekkyyttä ja tasapainoa. Mannermaakin (1993, 193) on huolissaan yhteiskunnan

syvämuutoksesta, jossa ei hänen mukaansa ole kyse pelkästään yksilöllisyyden noususta, vaan

koko yhteiskuntaa ravisuttavasta hallitsemattomuuden aikaan siirtymisestä. Hallitsematon

tilanne asettaa ihmiselle suurempia haasteita, koska ihmisen on tultava Erässaaren (2000,

78;83) mukaan kykenevämmäksi tekemään valintoja ja ottamaan vastuuta epävarmoissa

olosuhteissa. Tämä valintojen tekemisen lisääntyminen on huomattu myös koulumaailmassa,

ja aineiston mukaan koulussa ohjataankin, aiempien selkeiden arvojen opettamisen sijasta,

oppilaita kriittisyyteen ja valintojen tekemiseen. Elämä pitää sisällään entistä suurempia

riskejä, jotka ihmisen täytyy kohdata ilman yhteisön tai maailmankatsomuksesta saatavaa

tukea tai turvallisuuden tunnetta. (vrt. Erässaari 2000; 78;83) Myös Derridan (1999, 66)

mukaan valintoihin ja päätöksentekoon liittyy aina traagisuuden tunne, missä ihmisen täytyy

löytää itsensä. Tällaisia kokemuksia joudumme kohtaamaan ennakoimattomassa

postmodernissa maailmassa entistä useammin ja yllättävämmin. (Derrida 1999, 66.) Myös
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lapset joutuvat kohtaamaan päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta, ja tutkimuksessa tulikin

ilmi, että vanhempien pitäisi ottaa enemmän vastuuta takaisin itselleen päätöksenteossa eikä

luovuttaa vastuuta liiaksi lapsille.

Kasvattajallekin voi olla vaikeaa löytää maailman eheys ja mielekkyys nykyisessä ajassa, joka

sysää yksilön harteille vastuun omasta elämästä ja valinnoista sekä niiden seurauksista. (Värri

1997, 93; Bauman 2002, 15). Myös lapset joutuvat kokemaan elämän turvattomuutta itsestään

riippumattomista syistä. Syy lasten turvattomuuteen voidaan löytää vanhempien

kasvatusvastuun välttelemisestä, perheiden rikkinäisyydestä sekä eheän maailmankuvan ja

arvomaailman puutteesta. Perheiden rikkinäisyyden Jallinoja (1998, 65) näkee olevan

seurausta vapauden ja yksilöllisyyden ihannoinnista. Instituutioilla ei ole enää samanlaista

perhettä koossapitävää voimaa kuin ennen. Näin ollen perheiden eheys on kiinni yksilöistä

itsestään. (Jallinoja 1998, 65.)

Yläkategoria 1d: Hetkellisyyden kulttuuri

Alakategoriat: Median kasvava vaikutus, materialistuminen sekä Arvojen moninaistuminen ja

arvottomuus muodostavat yhdessä hetkellisyyden kulttuurin. Hetkellisyyden kulttuuria

voidaan Kumarin (1995, 147) tavoin luonnehtia maailmaksi, jolla ei ole muotoa, päämäärää ei

historiaa tai tulevaa. Vain nykyisyydellä on merkitystä. Tällaisessa maailmassa, jossa tieto ja

kokemukset ovat väliaikaisia, on mahdotonta löytää pysyvä näkökulma, josta tarkastella

maailmaa. (Kumar 1995, 147.) Hetkellisyyden kulttuuri näkyy myös arvoissa siten, että

pysyviä elämänmittaisia arvoja ei välttämättä enää esiinny eikä niitä aina pysähdytä edes

pohtimaan elämän hektisyyden ja viihteellistymisen vallitessa. Näin ollen harvoin

mahdollistuu syvien arvokokemusten syntyminen. Niiniluodon (2000, 113) mukaan menneen

katoamisesta ei tunneta ahdistusta, vaan maailma nähdään ”nykyhetkeen tarttuvien pelureiden

leikkikenttänä”, jossa hallitsee materialistumisen myötä pinnallisuuden markkinat vailla

syvyyttä. (Niiniluoto 2000, 113.) Hetkellisyyden kulttuuri näkyykin pitkäjänteisyyden

puuttumisena, joka yhdistettynä korostuneeseen yksilöllisyyteen luovat itsekkyyttä.
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Nykyisessä yhteiskunnassa medialla on yhä suurempi vaikutus ihmisten elämässä. Kun

esimodernissa yhteiskunnassa keskiössä oli uskonto ja modernissa tiede, postmodernia

kulttuuria hallitsee media (Niiniluoto 2000, 113). Medialla on suuri vaikutus myös nuoren

kasvun muovaajana. Mediakeskeisyys tuo mukanaan elämän viihteellistymisen sekä

ulkonaisen helppouden, jotka yhdessä vähentävät oppilaiden kestävyyttä sekä halua

ponnistella. Tämä saattaa ilmetä vaikeutena keskittyä pitkäaikaiseen työhön ja kohdata

vastoinkäymisiä. (vrt. Launonen 2004, 29–31.) Median kasvava vaikutus koetaan myös

kouluissa suurena haasteena. Lasten elämässä media on niin merkittävässä osassa, että myös

opettajien tulisi olla perehtyneitä mediassa kulloinkin esiintyviin ilmiöihin, jotta he voisivat

toimia tarvittaessa kriittisinäkin mediakasvattajina.

Materialistumisen myötä kasvava rahan arvostuksen kasvu sekä toisaalta rahan arvon

ymmärtämisen väheneminen voivat olla uhkakuvia tulevaisuutta ajatellen ja johtaa osaltaan

hetkellisyyden kulttuurin vahvistumiseen, jossa pidemmän tähtäimen tavoitteita, myöskään

raha-asioissa, ei pidetä tärkeinä. Myös Niiniluoto (2000, 114) pitää tällaista ihmisten

välinpitämättömyyttä ja vieraantuneisuutta pitkäjänteisyyttä vaativista asioista tulevaisuuden

ongelmana. Yhdessä vahvan eettisen normiston puuttumisen kanssa materialismi voi ulottua

koskemaan myös ihmissuhteita, jolloin ihmisen arvokin mitataan vain hänen tuottavuutensa

mukaan. Myös Bauman (2002, 144) kuvailee tällaista ei-aineellista maailmaa

seurauksettomana ja itsekkäänä aikana, jolloin mielenkiinto yhtä asiaa kohtaan hiipuu

nopeasti.

9.2 Kuvauskategoria 2: Koulun eri toimijoiden näkemykset kristillisyyden merkityksestä

alakoulussa

Toisessa kuvauskategoriassa esitellään haastateltavien antamia näkemyksiä kristillisyyden

merkityksestä koulussa. Aineistosta kävi ilmi, että kristillisyyden merkitykseen koulussa

vaikuttaa paljon se, kuinka kristillinen on koulua ympäröivä yhteisö, miten vanhemmat

suhtautuvat kristillisen aineksen esillä pitämiseen sekä se, kuinka paljon on muista

kulttuureista tulevia oppilaita. Vaikutusta on myös opettajien ja rehtorin henkilökohtaisella

vakaumuksella sekä heidän perehtyneisyydellään uskonnon asemaa koulussa sääteleviin



121

lakeihin. Kuten taulukosta kaksi käy ilmi, kristillisyys sai monia erilaisia merkityksiä koulun

eri toimijoiden keskuudessa. Alakategorioiden pohjalta muodostettiin edellisen

kuvauskategorian tapaan yläkategorioita. Kuten yhteiskunnallisen tilanteen kuvauksen

kohdalla myös tässä kuvauskategoriassa osa alakategorioista esiintyy useammassa

yläkategoriassa.

TAULUKKO 2. Kuvauskategoria 2: Koulun eri toimijoiden näkemykset kristillisyyden merkityksestä

alakoulussa

Yläkategoriat Alakategoriat

Kristillisyys elämän jäsentäjänä (A, F, H) A Perinteen vaaliminen

Kristillisyys yhteisöllisyyden luojana (A, B,

D, E)

B Sosiaalistuminen yhteisön ja

yhteiskunnan jäseneksi

Kristillisyys osana uskonnon

syvämerkityksen ymmärtämistä

yhteiskunnassa (A, B, C, D, G)

C Kristillisten peruskäsitteiden oppiminen

D Etiikan perusteiden oppiminen

E Taustatuki opettajille

F Osa maailmankuvan rakentumista

G Vastakulttuuri

H Turvallisuuden, luottamuksen ja toivon

kokeminen

Alakategoria 2a: Perinteen vaaliminen (haastateltavat 1-10)

Kaikki haastateltavat näkivät kristillisyydellä perinteen siirtämiseen liittyvän tehtävän.

Kristillinen perinne ilmenee koulussa virsinä, kirkkovuoden juhlina sekä ruokarukouksina.

Erityisesti virret koetaan osaksi suomalaista perinnettä ja niiden opettamista pidetään sen

vuoksi tärkeänä. Yleisimpien virsien tuntemista Opetushallituksen asiantuntija pitää jopa niin

tärkeänä, että ilman niiden osaamista oman uskonnon tunteminen ei ole mahdollista. Virsiä

opetellaan ja lauletaan erityisesti kirkkovuoden tapahtumissa, jotka edelleen jaksottavat

olennaisesti kouluvuotta. Joissakin kouluissa, kuten esimerkiksi suuressa kaupunkikoulussa,
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on käytössä virsikinkeriperinne, mikä tarkoittaa sitä, että kaksi kertaa vuodessa seurakunnan

kanttori käy laulattamassa oppilailla virsiä, jotta ne olisivat tuttuja koulun eri tilaisuuksissa.

Hieman samankaltaista virsikasvatusta esiintyy maaseudun koulussa, jossa oppilaat

suorittavat Kanttoriliiton virsimerkkejä laulamalla tietyn määrän virsiä. Kirkollista perinnettä

voidaan välittää kahden maaseudun luokanopettajan mukaan myös päivänavauksissa, jolloin

niiden sisältöön on lisätty kirkkovuoden tapahtumiin liittyvää ainesta.

Teologisen tiedekunnan lehtori pitää myös ruoan siunaamista perinteen ylläpitämisenä, joskin

hän kuitenkin monien muiden tavoin pohtii sitä, missä kulkee uskonnonharjoittamisen ja

perinteen siirtämisen välinen raja. Tätä rajanvetoa on pohtinut myös maaseudun koulun

luokanopettaja (b), joka on vähentänyt tunnustuksellisuudesta luopumisen vuoksi

ruokarukouksen käyttöä ja lopulta luopunut siitä kokonaan korvaten sen hetken hiljaisuudella.

Opetushallituksen asiantuntija kertoo toisesta tapauksesta, jossa opettaja jätti ruokarukouksen

myös kokonaan pois peläten sen tunnustuksellista luonnetta. Tässä tapauksessa oppilaat

pitivät tärkeänä tämän perinteen jatkamista ja vaativat sen palauttamista. Aineiston pohjalta

on mahdollista sanoa, että ruokarukousten esiintyminen riippuu muista kulttuureista tulevien

oppilaiden määrästä, opettajan omasta päätöksestä sekä vanhempien toiveista.

Suomalaista uskonnollisuutta määrittää Lehtosen (2005, 86) mukaan vahvasti kristillinen

perinne. Kuten aineistosta nousi esille, myös Ruokosen (2007, 199–200) mukaan virret ovat

merkittävä osa kulttuuriamme ja ne ovat kuuluneet kautta aikojen sekä uskonnolliseen

traditioon että kirkkovuoden kiertoon liittyviin juhliin. Peltonen (1991, 20–23) pitää virsien

opettamiseen liittyvänä merkittävänä tavoitteena myös tutustumista Suomen kristilliseen

kulttuuriin sekä suomalaisen kansan vaiheisiin. Voidaankin sanoa, että virsikasvatuksen

kautta tapahtuva virsiperinteeseen tutustuminen auttaa nuorta tuntemaan omia juuriaan.

(Peltola 1991, 20–23.)

Kouluilla on ollut kautta aikojen tärkeä osuus myös juhlaperinteen vaalimisessa ja

siirtämisessä eteenpäin tuleville sukupolville. Historiallisesti tarkasteltuna koulu on

kansakoulun alkuvaiheista asti levittänyt hienomman väen juhlaperinnettä tavallisiin koteihin.

Koulu on myös sekoittanut ja tasoittanut eri alueiden juhlatapoja. Nykyään kouluilla voidaan

nähdä olevan merkittävä rooli juhlaperinteen tunnetuksi tekemisessä myös Suomeen
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muuttaneiden ulkomaalaisten keskuudessa. (Kaivola 1998, 81–82.)

Kuten tässäkin tutkimuksessa myös Laaksomaan (2007, 13–14) tutkimuksessa kävi ilmi, että

ruokarukous herättää kysymyksiä ja epävarmuutta opettajien keskuudessa. Aineistosta ilmeni,

että ruokarukous on mahdollinen vielä joissakin kouluissa, joissa vanhemmat suhtautuvat

asiaan myötämielisesti, ja opettaja pitää ruokarukousperinteen jatkamista merkityksellisenä.

Alakategoria 2b: Sosiaalistuminen yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi (haastateltavat 1–10)

Suomalainen kulttuuri on suureksi osaksi rakentunut kristinuskon pohjalta, ja kristinuskon

vaikutus onkin näkyvissä yhteiskunnassa laajalti. Kristillinen uskonto ja sen sisältämä

symboliikka ovat esillä suomalaisessa yhteiskunnassa monin tavoin, vaikka niiden

esiintymistä ei aina huomattaisikaan. Esimerkiksi Opetushallituksen asiantuntija mainitsee

kristillisyyden vaikuttaneen muun muassa taidehistoriaan, musiikkiin ja etiikkaan. Lisäksi hän

näkee kristillisyydellä merkittävän vaikutuksen valtion eri rakenteiden muotoutumisessa.

”Mä sanon Helsingistä aina, että kun te meette Senaatintorille, sinne Aleksanteri II:n viereen ja

pyörähdätte ympäri, niin te tiedätte, että joka sivulla on kirkollista: Tuomiokirkko, ja sitten siinä

välissä on kirjasto, jolla on myös kirkollinen lähtökohta, yliopisto, joka on periaatteessa

kirkollinen lähtökohdiltaan myöskin, siinä on Helsingin kaupungin eli kuntarakenne on

seurakuntarakenteesta syntynyt ja sitten siinä on Valtioneuvosto, joka on siis ihan selkeästi

pohjimmiltaan kirkollinen. Elikkä siis pystyy näkemään, että tätä kirkollisuutta on joka paikassa”

(Opetushallituksen asiantuntija)

Suomalaisen yhteiskunnan nähdään vuosisatojen ajan pohjautuneen kristilliseen

maailmankatsomukseen ja perinteeseen. Kristillisyys ja sen mukanaan tuomat arvot ovat

kristillisen koulun rehtorin mielestä tuoneet Suomelle menestyksen. Näiden historiallisten

juurien tiedostaminen ja tunteminen nähdään aineiston perusteella edelleen osana suomalaista

identiteettiä. Teologisen tiedekunnan lehtorin mukaan uskonnon vaikutuksen näkeminen

yhteiskunnassa ja sen kehityksessä on tärkeää myös pyrittäessä ymmärtämään nykypäivää ja

yhteiskunnassa vallitsevaa korkeata sivistystasoa. Tällaisen kulttuuritietouden omaksumisen

tavoitteen hän näkee koskevan jokaista Suomessa asuvaa, myös maahanmuuttajaa.

Kulttuuritietouden vahvistaminen maahanmuuttajien keskuudessa olisi myös suuren
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kaupunkikoulun rehtorin mielestä välttämätöntä, jotta voitaisiin estää maahanmuuttajien

eriytyminen yhteiskunnasta.

Kristillisyydellä nähdään olevan myös kansakuntaa yhdistävä vaikutus. Yhteisen uskonnon

jakaminen luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja on siten koossa pitävä voima. Tämä

yhteisöllisyyden kokemus on myös koulussa merkittävä yhteishenkeä kasvattava tekijä.

Yhteenkuuluvuuden tunne voi syntyä maaseudun koulun opettajan (a) mukaan esimerkiksi

kristillisiä juhlia vietettäessä.

Haastateltavat näkevät kristillisyydellä myös yhteiskuntaan sosiaalistumiseen liittyvän

merkityksen. Kristillisyys voidaan nähdä osana sosiaalistumista yhteiskunnan tapoihin, koska

suomalaisessa yhteiskunnassa kristillisyys kuuluu edelleen ihmisten elämään esimerkiksi

elämänkulkuun liittyvien tapahtumien ja juhlien kautta. Oppilaalle tulisikin haastateltavien

mielestä opettaa se, miten tällaisissa tilanteissa tulee toimia.

”Se on tämmöinen yhteiskunnallinen teko, että sitten kun he menee kastejuhlaan he osaa laulaa

Ystävä sä lapsien tai kun he menee kirkkoon he osaa toimia ja he osaa laulaa siellä. Siinä on

jotakin tuttua, johon liittyä.”(Maaseudun koulun luokanopettaja a)

Uskonto yleissivistävänä oppiaineena on Kirkkohallituksen asiantuntijan mukaan yhtä tärkeä

oppiaine kuin esimerkiksi liikunta, koska siitä on oppilaille elämän kannalta monipuolista

hyötyä. Koulun merkitys tämän yleissivistyksen antajana tulee hänen mukaansa kasvamaan,

koska kotien uskonnollinen kasvatus on vähenemässä. Koulussa annettavalla

uskonnonopetuksella onkin merkittävä rooli sen opettaessa oppilaille yhteiskunnassa

tarvittavaa uskonnollista lukutaitoa.

Uskonnolla on edelleen kolmannen vuosituhannen alussa merkittävä kulttuurinen ja

yhteiskunnallinen vaikutus myös Helanderin (2003, 19) mukaan. Kuten Teologisen

tiedekunnan lehtori ajattelee, myös Ketonen (1989, 64) pitää nykyajan eurooppalaisen

ihmisen maailmankatsomuksen ymmärtämistä mahdottomana ilman kristinuskon tuntemista,

koska kristillisyydellä on ollut merkittävä vaikutus käsitykseen ihmisen luonteesta ja

tarkoituksesta. Nämä käsitykset ovat sävyttäneet voimakkaasti kulttuurin ja yhteiskunnan
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kehitystä. (Ketonen 1989, 64.) Lisäksi, kuten Opetushallituksen asiantuntija esittää,

kristillisyydellä on ollut merkittävä osuus valtion rakenteiden ja kulttuurin muodostumisessa.

Kristinuskon tultua Suomeen katolinen kirkko järjesti suurelta osin Suomen alueen hallinnon.

Valtionhallinnon ohella paikallishallintokin muodostettiin seurakuntien verkoston pohjalta.

Lisäksi kirkolla on ollut mittava vaikutus kansalaisten kasvatuksessa, tieteen edistämisessä

sekä taiteen ylläpidossa. (Heino 1997, 15.)

Tällä hetkellä perusopetusta ohjaavissa opetussuunnitelman perusteissa (2004, 205) on

huomioitu omiin juuriin tutustumisen tarve. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

(2004, 14) mainitaan muun muassa, että opetuksessa on otettava huomioon kaksi

kansankirkkoa. Voidaankin ajatella, että näin kristillisyyden yhteiskunnallinen merkitys

tunnustetaan myös opetussuunnitelmallisella tasolla. Opetussuunnitelmassa ohjataan

tutustumaan myös omiin juuriin, oman perheen ja suvun arvoihin sekä perinteisiin

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 205). Uskonnonopetuksen tavoitteissa

tulevat esiin vielä tarkemmin uskonnon yhteiskunnallisen tehtävän ymmärtämiseen ohjaavat

tavoitteet. Uskonnonopetuksen lähtökohtina pidetään oppilaan tutustuttamista monipuolisesti

uskonnolliseen kulttuuriin sekä ohjaamista uskonnon merkityksen ymmärtämiseen omassa

elämässä ja yhteiskunnassa. Uskonnonopetuksen tavoitteena onkin laaja-alainen

uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. (Perusopetuksen opetussuunnitelman

perusteet 2004, 204.)

Alakategoria 2 c: Kristillisten peruskäsitteiden oppiminen (haastateltavat 1–4, 6–9)

Yleisesti ottaen koulussa annettavaa uskonnonopetusta pidetään yhteiskunnan antamana

yleissivistävänä opetuksena, jossa oppilas saa valmiudet oman uskonnon tuntemiseen.

Kristillisten peruskäsitteiden oppiminen mielletään haastatteluissa tärkeäksi osaksi evankelis-

luterilaisen uskonnon uskontotunteja. Uskonnonopetusta pidetään luonteeltaan tiedollisena

oppiaineena, jossa kuitenkin asenteet ja tunteet ovat väistämättä mukana.

Uskonnonpedagogisen instituutin edustajan mukaan koulussa annettavalla

uskontokasvatuksella onkin suuri vaikutus siihen, miten oppilaat suhtautuvat ja asennoituvat

uskontoon ja kirkkoon. Oman uskonnon perusasioiden oppimista sekä käytäntöjen tuntemista

pidetään osana yleissivistystä. Tällaisina kristilliseen uskoon kuuluvina perusasioina
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maaseudun koulun luokanopettaja (b) luettelee seuraavat asiat: Raamatun keskeiset

kertomukset, evankelis-luterilaisen kirkon peruspiirteet ja käytänteet, uskonnollinen kieli ja

symbolit sekä jumalanpalvelukseen liittyvät rituaalit ja kielikuvat.

Koulussakin vietettävät kirkkovuoden juhlat rytmittävät yhteiskunnan elämää erottaen arjen ja

pyhän toisistaan. Myös näiden juhlien ja esimerkiksi niiden sisältämien virsien kautta

oppilaalle välittyy kristillistä peruskäsitteistöä. Kun uskonnon oppiminen on muutakin kuin

vain tiedollisesti painottunutta oppimista, oppilaalle muodostuu Opetushallituksen

asiantuntijan mukaan monipuolinen kuva uskonnosta.

”Niin kauan kuin Suomi on kristitty maa, kouluissa pitää ehdottomasti lapsille tuoda julki

vuotuisten juhlien kristillinen sisältö.” (Maaseudun koulun luokanopettaja a)

Kristillisten peruskäsitteiden ja oman uskonnon tuntemisella Uskonnonpedagogisen

instituutin sekä Opetushallituksen asiantuntija näkevät myös suvaitsevaisuutta lisäävän

vaikutuksen.

”Jos mä olen turvallisilla vesillä itse oman uskontoni kanssa, niin silloin mä voin olla

vuorovaikutuksessa toisten kanssa.”(Opetushallituksen asiantuntija)

Kristillisten peruskäsitteiden opettamisella koulussa nähdään olevan itseisarvoinen asema,

mutta kasvavassa määrin koulussa annettava opetus korvaa myös kristillistä kotikasvatusta,

jonka määrän muun muassa Teologisen tiedekunnan lehtori näkee laskeneen.

Kristillisyyden saama merkitys kristillisten peruskäsitteiden oppimisena nousee esille myös

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (2004, 205), jossa evankelis-luterilaisen

uskonnonopetuksen eräänä tavoitteena on oppia luterilaisen kirkon elämään liittyviä

toimintatapoja. Nämä toimintatavat ovat muun muassa kirkko- ja kalenterivuoden juhlia sekä

niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja. Opetuksessa tulee Opetussuunnitelman

perusteiden mukaan huomioida myös luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta,

pelastuksesta ja Raamatusta. Myös kirkossa ja oppilaan ympäristössä esiintyviin kristillisiin

symboleihin tutustuminen on osa opetussuunnitelman tavoitteenasettelua. (Perusopetuksen
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opetussuunnitelman perusteet 2004, 205.)

Aineistosta nousseelle näkemykselle yhtäläisesti myös Holm (2004, 26; 30) on sitä mieltä,

että uskontoon liittyvien käsitteiden ja käsitysten opettaminen ei perustu pelkästään älyllisiin

ja kognitiivisiin prosesseihin, vaan myös emotionaalisilla tekijöillä on merkittävä rooli.

Jokaisessa uskonnon oppimistilanteessa vaikuttavat emotionaalisten tekijöiden ohella myös

ympäristötekijät ja välittäjän roolissa oleva henkilö. (Holm 2004, 26; 30.)

Alakategoria 2d: Etiikan perusteiden oppiminen (haastateltavat 1-10)

Kaikki haastateltavat tunnustavat kristillisyyden merkityksen etiikan perusteiden oppimisessa.

Tämä merkitys kumpuaa siitä näkemyksestä, jonka mukaan kristillisyydellä on syvällinen

vaikutus suomalaisen arvomaailman muovaajana. Kristillisyyden syvämerkitys arvomaailman

muovaajana tunnustetaan niin kristillisessä kuin kunnan ylläpitämässä koulussa. Kaikki

haastateltavat pitävät kristillisyydestä nousevia arvoja hyvinä ja kestävinä, minkä takia niiden

halutaan välittyvän myös oppilaille. Tällaisina kristillisinä arvoina mainitaan erityisesti toisen

kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, anteeksianto sekä kymmenen käskyn sisältö.

Maaseudun koulun luokanopettaja (a) pitäisi suotavana, että kymmentä käskyä opetettaisiin

oppilaille nykyistä enemmän ja syvällisemmin.

”Näähän on semmosia ikuisia arvoja, jotka ei muutu ajan myötä, siis kristilliset arvot ja

Raamatun nää perusasiat ja jopa ateistit ottaa näitä arvoja, koska ne on hyviä arvoja.”

(Kristillisen koulun rehtori)

”Just hyvissä arvoissa ne kristilliset arvot on, niin siltä pohjalta on sitten hyvä ponnistaa.”

(Kaupunkikoulun rehtori)

Maaseudun koulun luokanopettaja (a) näkee kristillisen etiikan perusteiden oppimisella

suuren merkityksen tulevaisuuden kannalta. Hänen mielestään on tärkeää oppia

ymmärtämään, mikä on oikein ja mikä väärin, jotta voisi pärjätä yhteiskunnassa.

Haastateltavat näkevätkin etiikan perusteiden opettamisen yhtenä koulun kasvatustehtäviin

kuuluvana tärkeänä asiana. Maaseudun koulun luokanopettaja (b) pitää kristillisyyden eräänä

tehtävä kasvattaa oppilasta huomaamaan ja ymmärtämään eettisten valintojen merkityksen.
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Lisäksi kristillinen etiikka opastaa hänen mukaansa toimimaan eettisesti oikein kantaen omien

valintojensa seuraukset.

Vaikka eettisen aineksen esillä pitämistä esimerkiksi uskontotunneilla pidettiin hyvänä,

nähtiin sen lisääntymisessä myös haittoja. Lisääntyvä arvokeskustelu ja eettinen pohdinta

saattavat viedä tilaa muun uskonnollisen aineksen käsittelyltä ja osittain jopa korvata sen.

Tämä näkyy uskontotuntien lisäksi myös muussa koulun toiminnassa. Aineistosta nousee

esille, että esimerkiksi päivänavauksissa painottuvat nykyisin aiempaa enemmän eettiset

sisällöt kuin kirkkovuoden tapahtumiin liittyvät sisällöt. Myöskään ruokarukousta ei enää

välttämättä mielletä kristillisessä hengessä tapahtuvaksi toimitukseksi, vaan ruokarukouksen

on korvannut eettisesti painottunut loru, mikäli käytäntöä enää edes ylläpidetään. Usein

eettisen aineksen lisääntyminen uskonnollisen aineksen kustannuksella on seurausta

monikulttuurisuuden lisääntymisestä, mistä johtuen uskonnollisen aineksen esillä pitäminen

koetaan hankalaksi.

Myös Turunen (1992, 22) sekä Launonen ja Pulkkinen (2004, 17–18) pitävät

koulukasvatuksen eräänä tehtävänä vaalia kristillisyydestä peräisin olevia arvoja, jotka ovat

eurooppalaisessa kulttuurissa totuuden, hyvyyden ja kauneuden ohella melko pysyvien

ydinarvojen luettelossa. Tämä on perusteltua muun muassa siitä syystä, koska länsimaisen

sivilisaation piirissä moraali on vuosituhansien ajan muotoutunut kristinuskon pohjalta

(Tamm 2002, 88). Kuten aineistostakin nousi esiin myös Koski (2001, 28) näkee, että

kristillisyys tarjoaa kasvatukselle selkeän moraalisen perustan, sillä siinä nähdään selkeä ero

oikean ja väärän välillä. Arvokasvatuksella onkin tärkeä merkitys, koska arvot eivät periydy

biologisesti, vaan ne opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kasvatuksen välityksellä

(Launonen & Pulkkinen 2004, 14).

Tyypillisesti kristilliseen moraaliin luetaan kuuluvaksi Raamattuun kirjatut kymmenen käskyn

laki, rakkauden kaksoiskäsky sekä Jeesuksen elämässään antama esimerkki. (Luodeslampi

2007, 118–120). Erityisesti kymmenen käskyn laki ja rakkauden kaksoiskäsky tulivat esille

myös aineistossa tärkeinä kristillisinä elämän ohjenuorina. Myös Peruskoulun

opetussuunnitelman perusteissa (2004, 205) yhtenä evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen

tavoitteena pidetään kultaisen säännön, rakkauden kaksoiskäskyn sekä kymmenen käskyn
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opettamista. Kristilliseen moraaliin sisältyy myös ajatus Jumalasta kristillisen moraalin

keskuksena ja kaiken hyvän lähteenä. Näin ollen ihmisen elämä, pyrkimykset sekä

olemassaolo ovat osa suurempaa kosmologiaa. Luterilaiseen ajatteluun kuuluu myös, että

jokainen ihminen on perisynnin alainen, minkä vuoksi ihminen on kykenemätön toimimaan

moraalisesti oikein omin voimin. (Koski 2001, 26–27.) Vaikka kristilliseen moraaliin

tyypillisesti kuuluvat peruselementit usein yleisesti tunnustetaankin ja ne halutaan välittää

eteenpäin tuleville sukupolville, ajatus Jumalasta kristillisen moraalin keskuksena tai

kristillinen näkemys, jonka mukaan ihminen on kykenemätön toimimaan oikein omin voimin

syntisyytensä vuoksi, jäävät helposti huomiotta, mikä tuli tämänkin tutkimuksen aineistossa

ilmi.

Aineistosta nousi esiin ajatus, jonka mukaan kristillisyyden merkitystä arvopohjassa ei aina

huomata, koska kristillisellä moraalilla ja yleisinhimillisellä moraalilla on lähes sama sisältö.

Launosen ja Pulkkisen (2004, 14) mukaan arvoista keskustelun tekeekin vaativaksi se, että

kasvatuksen maailma sisältää paljon erilaisia arvoja, joista saatamme arkikielessä puhua

tarkoittaen hyvinkin erilaisia asioita. Kasvatus on kuitenkin aina moraalista toimintaa, jossa

normit ja arvot ovat mukana, vaikka kasvattaja ei olisi niistä välttämättä tietoinenkaan

(Hoffman 1996, 7).

Alakategoria 2e: Taustatuki opettajille (haastateltavat 2-4 , 6,7,9,10)

Vuorovaikutus seurakunnan ja koulun välillä nähdään merkityksellisenä koulun arjessa.

Vaikka luterilaisella kirkolla ei Kirkkohallituksen asiantuntijan mukaan ole enää

monopoliasemaa koulumaailmassa, on se enemmistön uskonnollisena kotina kuitenkin

merkittävin yhteistyökumppani seurakuntien joukosta. Evankelis-luterilaisen kirkon ja koulun

välistä sujuvaa yhteistyötä pidetäänkin tärkeänä taustatukena opettajille.

”Kyllä meillä opettajat kokee sen hyvin voimakkaana taustatukena ja opettajille on hirveen

tärkeetä, et kirkko käy täällä ja näkyy ja on sillee elävä.”(Suuren yhtenäiskoulun rehtori)
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Seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö saa koulussa erilaisia muotoja. Perinteisten

aamunavauksien tai koulujumalanpalveluksien lisäksi kirkon edustaja voi pitää esimerkiksi

sählykerhoa, toimia ryhmähengen luojana oppilaiden siirtyessä alakoulun puolelta yläkoulun

puolelle tai vierailla koulussa koulukummin roolissa. Yhteistyön muodot ovatkin varsin

vaihtelevia riippuen koulusta ja paikallisesta seurakunnasta.

”Järjestimme koulussa ystävyyden häät ja ristiäiset, jossa kylän pikkukirkon pappi auttoi

merkittävästi, että tilaisuudesta saatiin juhlallinen ja oikealla tavalla kristillinen, mutta silti

kuitenkin oppilaille sopiva.”(Maaseudun koulun opettaja b)

Sekä maaseudun että kaupunkien kouluissa tehtiin tutkimuksen teon aikana yhteistyötä

seurakunnan kanssa ja se koettiin tärkeäksi ja hedelmälliseksi. Vuorovaikutuksen määrän

toivottiin jopa kasvavan esimerkiksi niin, että seurakunnan edustaja voisi vierailla koululla

useammin. Tämä yhteistyön osittainen vähäisyys on huomattu myös evankelis-luterilaisen

kirkon tukemassa Uskonnonpedagogisessa instituutissa, jonka edustaja myös toivoisi lisäystä

koulun ja seurakunnan väliseen vuorovaikutukseen.

”Oon tota kirkon ja koulun yhteistyötäkin tässä työssä paljon miettiny ja tietysti toivois, että sitä

olis enemmän. Et mulla sellanen olo, et se on aika vähäistä Suomenmaassa, tietysti hirveesti

vaihtelee paikkakunnittain ihmisistä riippuen. Mut tavallaan se, et mä uskon, et kirkon

työntekijöillä vois olla myös paljon annettavaa kouluille ja opettajille...”

(Uskonnonpedagogisen instituutin asiantuntija)

Teologisen tiedekunnan lehtori pitää lasten saamaa kristillisen kasvatuksen määrää nykyisin

vähäisenä. Hän pitäisikin tärkeänä sitä, että seurakunta kohentaisi rooliaan tässä

kasvatustyössä. Uskonnonopetus koetaan kirkossa Kirkkohallituksen asiantuntijan mukaan

silmäteränä, koska seurakunta voi rakentaa oman kasvatuksensa sitä kautta saatavan

perustiedon pohjalle. Evankelis-luterilainen kirkko pyrkii toimimaan yhteistyössä koulun

kanssa ja on palkannut valtakunnallisesti toimivan yhteyshenkilön tämän vuorovaikutuksen

ylläpitämiseen ja edistämiseen. Samaan hengenvetoon Kirkkohallituksen asiantuntija

kuitenkin muistuttaa, että koulun antama uskonnonopetus ei ole kirkonopetusta, vaan se on

yhteiskunnan antamaa yleissivistävää koulutusta, jonka avulla oppilas voi oppia tuntemaan

oman uskontonsa ja myöhemmin myös muita uskontoja. Seurakunnan roolia koulussa hän
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kuvailee koulun kasvatustehtävän tukijana.

”Seurakunnan rooli on olla tukemassa ja palvelemassa, mutta ei mestaroimassa.”

(Kirkkohallituksen asiantuntija)

Seurakunnan ja koulun yhteistyöllä on pitkä yhteinen historiallinen taival, koska suomalaisen

koulutusjärjestelmän juuret ovat kirkossa (Rokko & Tommola 1999, 32). Kuitenkin koulun

hallinnollisesta itsenäistymisestä on seurannut se, että kirkolla ei ole enää valtuuksia puuttua

koulun antamaan uskonnonopetukseen (Rokko & Tommola 1999, 10).  Seurakunta on

kuitenkin edelleen läsnä luontevasti koulun arjessa, sillä yli 90 % oppilaista kuuluu evankelis-

luterilaiseen kirkkoon (Holma 2007, 127). Holma (2007, 127) pitää seurakunnan kanssa

tehtävän yhteistyön perusteluna myös sitä, että molempien instituutioiden opetuksen

arvolähtökodissa näkyy Suomen yhtenäinen kansallinen kulttuuriperusta. Myös tässä

tutkimuksessa seurakunnan ja koulun välinen yhteistyö koettiin luontevana, merkityksellisenä

ja vaalimisen arvoisena.

Seurakunnan ja koulun antamalla uskontokasvatuksella on erilaiset lähtökohdat, mikä tuli ilmi

myös haastatteluissa. Kirkon kasvatustoiminnalla pyritään Seppälän (1988,18) mukaan

kristillisen uskon perusteiden oppimiseen sekä uskon omaksumiseen, kun taas koulun

uskontokasvatuksen tehtävänä on uskonnollisen yleissivistyksen antaminen oppilaille.

(Seppälä, 1988, 18; Rokko & Tommola 1999, 10).

Aineistosta nousi esille erilaisia yhteistyömuotoja, jotka myös Holma (207, 129–130)

mainitsee. Tällaisia yhteistyön muotoja ovat koulupastorin vierailut, koulukummitoiminta,

seurakunnan pitämät päivänavaukset, koulujumalanpalvelukset sekä perinteiset seurakunnan

vierailut.
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Alakategoria 2f: Osa maailmankuvan rakentumista (haastateltavat 1–10)

Koska kristillisyydellä ei enää ole yhtenäiskulttuurin aikoihin verrattavaa itsestään selvää

asemaa maailmankuvan perustana, kristillisyyden voidaan nähdä tarjoavan maailmankuvan

ensisijaisesti vain kyseisen ideologian tunnustaville. Teologisen tiedekunnan lehtori kuvaa

kristillistä maailmankuvaa elämänmyönteisenä sekä lähimmäistä ja Jumalaa kunnioittavana.

Ihminen on kristillisen ihmiskäsityksen mukaan maailmassa Jumalan työtoveri, joka on

vastuussa täällä monista asioista suoraan Jumalalle, lähimmäiselle ja itselleen. Lisäksi

teologisen tiedekunnan lehtori pitää kristillisen ihmiskäsityksen mukaisena ihmisen

tarkoituksena maan viljelemistä ja varjelemista eikä sen valjastamista vääriin tarkoituksiin.

Tämän alakategorian mukaisen näkemyksen jakavat vastaajat pitävät uskonnollisuutta, joka

Suomessa on kristillisesti painottunutta, eräänä merkittävänä osana ihmisyyttä ja identiteetin

rakentumista. Haastateltavat ajattelevat, että jo lapsuusiässä ihminen pohtii syvällisiä

uskonnollisia kysymyksiä, koska ne kuuluvat osaksi ihmisyyttä. Kristillisen koulun rehtorin

mukaan erityisesti lapsella on luontainen halu ja kyky uskoa jumalaan, mikä saattaa

kasvuympäristön vaikutuksesta hiipua ajan kuluessa.

Erityisesti uskonnonopetustunnit koetaan hyvänä tilaisuutena keskustella kysymyksistä

elämän ja kuoleman välillä. Uskonnonpedagogisen instituutin asiantuntija pitääkin tärkeänä,

että uskontotunneilla oppilailla olisi mahdollisuus kysyä sekä keskustella, jolloin

mahdollistuisi oppilaiden oman maailmankuvan rakentuminen. Keskusteluilla pyritään

haastateltavien mukaan myös siihen, että oppilaat osaisivat elämässään tehdä eettisesti

kestäviä ratkaisuja.

Haastatteluissa tuli ilmi, että kristillisyydellä voi olla suuri merkitys myös

ihmissuhdekysymyksiä ratkottaessa sekä itsestä huolehtimista opetettaessa. Kristillisen

koulun rehtori näkee kristillisyydellä kaikkein laajimman maailmankuvaan liittyvän

merkityksen. Hänen mukaansa kristillisyys on perusta, jolle elämä rakennetaan. Kuitenkin hän

pitää tärkeänä sitä, että kaikissa kouluissa, myös kristillisessä koulussa, oppilaita ohjataan

ajattelemaan omilla aivoillaan sekä kyseenalaistamaan asioita.
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Maaseudun koulun luokanopettaja (b) on sitä mieltä, että kenenkään ei tulisi tarjota yhtä

yhtenäistä maailmankuvaa oppilaille, koska hänen mukaansa sellaista ei ole. Myöskään

manipulaation välineenä ei kristillisyyden tulisi Kirkkohallituksen asiantuntijan mukaan olla.

Kuitenkin suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että oppilaille tulisi opettaa aluksi yksi

yhtenäinen maailmankuva, joka on kristinuskon ollessa valtauskontona useimmiten

kristillinen, ja vasta tämän jälkeen oppilaille tulisi kertoa muista maailmankatsomuksista.

”Olen vahvasti sitä mieltä, että pitää hallita ensin omansa, että pystyy vastaanottamaan muita ja

näkemään eroja asioiden ja ilmiöiden välillä, muuten menee puurot ja vellit sekaisin. Palasina

siellä täällä olevat tiedon eväät eivät ravitse ketään. Asioiden hallinta vaatii kokonaisuuksien

hallintaa.”(Kirkkohallituksen asiantuntija)

”Jos on ekaluokkalainen, jolle ruvetaan opettamaan, että kirkossa puhutaan Jeesuksesta, mutta

sitten on kyllä helluntaikirkko, jossa kastetaan aikuisia ja sitten jehovat, nekin puhuvat

Jeesuksesta, mutta ne eivät ihan... Että lapselle pitää ensin saada, että kuka hän on, millaisessa

yhteiskunnassa hän on ja mitkä on tämän yhteiskunnan alkukertomukset tavallaan.”

(Maaseudun koulun luokanopettaja a)

Kristillinen traditio tarjoaa melko selkeän näkemyksen maailmankuvan perustaksi.

Kristillisessä traditiossa ihminen nähdään vastuullisena olentona, joka elää maailmassa, jossa

hänellä on Raamatun mukaan lupa viljellä ja varjella sitä (Niemi 1987, 51-52). Kuten

aineistostakin kävi ilmi, oppilaan maailmankatsomuksen muodostumisessa

uskonnonopetuksella on myös Hirsjärven (1985, 82) mukaan tärkeä tehtävä, sen antaessa

rakennusaineksia siihen. Hän pitää maailmankatsomuksen keskeisinä elementteinä tietoja,

uskomuksia, arvoja ja normeja. Nämä kaikki elementit ovat läsnä erityisesti

uskonnonopetuksessa. (Hirsjärvi 1985, 82.)

Haastateltavat pohtivat myös sitä, miten oppilaan maailmankatsomuksen muodostumista

pitäisi ohjata. Monet olivat sitä mieltä, että oppilaan olisi hyvä tuntea ensin oman kulttuurin

tarjoama maailmankatsomuksellinen viitekehys ja vasta sen jälkeen hän voisi tutustua myös

muihin näkemyksiin. Tässä näkemyksessä voidaan nähdä yhteys Helven tutkimuksessaan

esiin tuomaan näkemykseen, jonka mukaan nuoret tarvitsevat selkeitä maailmankuvallisia

aineksia, joiden avulla he voivat muodostaa ihanteensa ja arvonsa (Helve 1987, 248). Eräänä
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perusteluna edellä mainitun kaltaiselle näkemykselle voidaan pitää Kohlbergin (1985, 28)

tutkimustulosta, jonka mukaan lapsen varhaiselle ajattelulle on tyypillistä intellektuaalinen ja

tunnetason kypsymättömyys. Siksi vasta myöhemmin nuoruudessa lapsella on mahdollisuus

paneutua muiden kulttuurien ja uskontojen tilanteisiin sekä saavuttaa itsenäisempi ajattelu.

(Kohlberg 1985, 28.) Ideologisten asioiden opettamisessa piilee aina indoktrinaation vaara.

Keskeistä Puolimatkan (1997, 171) mukaan on kuitenkin se, miten uskonnollisia käsityksiä

opetetaan. Opetuksen ei tulisi olla manipulaatiota, mikä tuli esille myös muun muassa

Kirkkohallituksen edustajan näkemyksissä. (Puolimatka 1997, 170–171.)

Alakategoria 2g: Vastakulttuuri (Haastateltavat 1, 2, 4–7)

Kristillisyys saa merkityksen myös toimiessaan vastakulttuurina tässä ajassa. Kristillisyyden

vastakulttuurinen asema tulee esiin erityisesti materialismin, suorittamisen kulttuurin sekä

itsekkyyden yhteydessä. Uskonnonpedagogisen instituutin asiantuntija mainitsee, että

esimerkiksi uskontotunti voi olla paikka, jossa ei tarvitse suorittaa samalla tavalla kuin

monissa muissa aineissa. Kristillisyyden vastakulttuurisuus tulee esiin myös

ruokarukouskäytännön yhteydessä, jonka yhtenä tavoitteena voidaan pitää sen opettamista

lapsille, että ruoka ei ole itsestäänselvyys. Tätä lapset nyky-yhteiskunnassa harvoin tulevat

ajatelleeksi. Laajasti ajateltuna kristillisyyttä pidetään historiallisesti koeteltuna ja kestävänä

maailmankatsomuksena, jossa pinnallinen kertakäyttökulttuuri ei ole keskiössä. Tällaisen

kestävän elämäntavan kaupunkikoulun rehtori näkee tuovan hyvinvointia pidemmällä

tähtäimellä. Kuin tueksi kaupunkikoulun rehtorin näkemykselle kristillisen koulun rehtori

huomauttaa, että historiaan perehtymällä on mahdollista huomata, että kristillisyydestä

erkaantunut elämä ei johda hyvään.

”Kristillisyyden tehtävä on toimia vastakulttuurina tällaiselle ajattelulle ja elämänasenteelle ja

pyrkiä osoittamaan vuosituhantisen kokemuksen ja perinteen pohjalta, minkälainen elämäntyyli

on kestävää ja joka pohjimmaltaan antaa elämälle mielen.”(Kirkkohallituksen asiantuntija)

Opetushallituksen asiantuntijan mukaan yhteiskunnassa on jo jossain määrin havahduttukin

siihen, että yhteiskunta ei ole vain taloutta tai finanssipolitiikkaa, ja ihmisyhteisöissä aina

läsnä oleva tarve henkisyyteen on alettu tunnustaa laajemmaltikin yhteiskunnassa.
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Kymmenen käskyn toteuttaminen tai esimerkiksi kristilliseen uskontunnustukseen yhtyminen

voidaan nähdä nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa jäävän kuitenkin vähäiseksi. Näiden

kristillisen uskon perussisältöjen, joissa ihminen asetetaan vastuulliseen rooliin ja joissa

tunnustetaan jumalan olemassaolo, voidaan näin ollen nähdä vastakulttuurin asemassa

yhteiskunnassa, jossa vastuullisuuden käsite ja sitoutuminen yhteen traditioon nähdään

vanhentuneina käsityksinä. Kumar (1995, 147) kuvaakin nykyistä postmodernia maailmaa

hetkellisyyden maailmaksi, jolla ei ole muotoa tai päämäärää eikä mennyttä tai tulevaa.

Tällaisessa maailmassa on mahdotonta löytää pysyvä näkökulma, josta tarkastella maailmaa.

Postmodernissa maailmassa tieto ja kokemukset ovat väliaikaisia ja haihtuvia, joten lopullisia

käsityksiä on vaikea muodostaa. (Kumar 1995, 147.) Myös Baumanille (1996, 23–24)

postmoderni tarkoittaa elämistä ilman totuuksia, mittapuita ja ihanteita.  Tämänkaltaisessa

yhteiskunnallisessa tilanteessa kristillisyys perinteen sekä yhteisöllisyyden vaalijana voidaan

nähdä vastakulttuurina. Väliaikaiseen ja haihtuvaan maailmaan kristillisyys vastakulttuurina

tuo pysyvyyttä ja panostaa taloudellisten arvojen sijaan enemmän eettisiin sekä henkisiin

arvoihin.

Alakategoria 2h: turvallisuuden, luottamuksen ja toivon kokeminen (1–3, 5, 8, 9)

Haastateltavat nostivat turvallisuuden ja luottamuksen Jumalaa kohtaan tärkeäksi

kristillisyyden merkitykseksi. Opetushallituksen asiantuntija lähestyy asiaa ja mainitsee, että

uskonnollisuudella on jo itsessään turvallisuuden tunnetta luova merkitys, koska se

useimmiten pitää sisällään luottamuksen korkeampaan voimaan. Kirkkohallituksen

asiantuntija korostaa, että erityisesti pienellä lapsella turvallisuuden tunne on uskonnollisissa

kysymyksissä päällimmäisenä. Juuri tämän turvallisuuden tunteen kokemisen

mahdollistaminen onkin vastaajien mielestä kristillisyyden yksi merkittävimmistä tavoitteista.

Kristillisen koulun rehtori esittää, että turvallisuuden tunne syntyy lapselle siitä, kun hän oppii

Raamatusta kumpuavat pelisäännöt, joiden avulla hän voi kohdata elämässään eteen tulevia

vaikeuksia. Hän näkeekin kristillisyyden turvallisen kasvun elinehtona. Hän liittää

turvallisuuden ja luottamuksen myös laajempaan kontekstiin, jolloin tulee huomioiduksi myös

kuoleman jälkeinen elämä. Kun kristitty ihminen kohtaa vastoinkäymisiä, hän voi silloinkin

kokea Jumalan johdatuksen elämässään. Vaikka elämä on usein epäoikeudenmukaista,
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kristillisen näkemyksen mukaan on kuitenkin mahdollista saavuttaa oikeudenmukaisuus ja

päästä lopulta Jumalan luokse.

Yksilöllisyyttä korostavassa maailmassa ihmisen voi olla joskus vaikea löytää turvaa toisista

ihmisistä. Epävarmassa maailmassa, jossa vanhempienkaan rakkaus lapsiaan kohtaan ei ole

aina itsestäänselvyys, kristillisyys voi tarjota lapselle tiedon siitä, että hän ei ole yksin.

”Lapsi tarvii sisäisen rauhan ja luottamuksen. Tiedon siitä, että hän ei ole yksin. Tiedon siitä,

että hänestä välitetään ja häntä rakastetaan ja jos vanhemmat ei siihen kykene, niin sitten olis

ainakin se Taivaan Isä jossain määrin eikä sitä häneltä otettaisi pois.” (Maaseudun koulun

luokanopettaja a)

Turvallisuus ja luottamus itseä suurempaan voimaan luovat mahdollisuuden toivon

kokemiseen, jonka merkityksen maaseudun koulun luokanopettajat näkevät mittaamattoman

suurena.

"Toivon välittämisellä on ihan mittaamattoman suuri merkitys. Vaikka se, että jos aikuisena

makaa tuolla jossain puliukkona, niin sitten tulee mieleen Ystävä sä lapsien. Että hän kokee

toivon pilkahduksen elämässään. Ei tiedä mihin elämä vie, mutta sitähän se on, toivoa."

(Maaseudun koulun luokanopettaja a)

Keskeisiä evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksen sisältöjä vuosiluokilla 1–5 ovatkin

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 205) mukaan luottamus ja

turvallisuus, jolloin olennaista on opetus Jumalasta Isänä ja Luojana sekä Herran siunaus ja

Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta. Turvallisuus ja luottamus nousivat aineistossa

tärkeiksi kasvatustavoitteiksi. Myös Värri (1997, 93) pitää nykyisessä yksilöllisyyttä

korostavassa maailmassa kasvatussuhteen tärkeimpänä edellytyksenä luottamusta ja

turvallisuutta. Pyysiäisen (1998, 86) mukaan uskonto voi vastata tähän luottamuksen ja

turvallisuuden kaipuuseen tarjoamalla luottamusta ja auttamalla hyväksymään elämän

rajallisuuden, mikä merkitsee sitä, että ihminen suostuu siihen, että hänen elämänsä tarkoitus

määräytyy hänen ulkopuoleltaan.
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Aineistosta esiinnoussut toivon näkökulma on keskeisessä osassa kristinuskon

peruskäsityksissä, joiden mukaisesti ihmistä ei nähdä vain pahana, vaan myös armahdettuna.

Näin ollen kristinuskoa voidaan luonnehtia toivon sävyttämäksi. (Niemi 1987, 50–53.)

Toivon näkökulma on esillä silloin, kun uskonto vakuuttaa, että hyvä palkitaan lopulta, vaikka

se ei siltä tällä hetkellä näyttäisikään. Näitä funktioita: luottamusta, turvallisuutta ja toivoa

toteuttaessaan uskonnon voidaan sanoa tukevan ihmisen henkistä tasapainoa. (Pyysiäinen

1998, 86.)

Yläkategoria 2a: Kristillisyys elämän jäsentäjänä

Alakategorioista Perinteen vaaliminen, Kristillisyys osana maailmankuvan rakentumista sekä

Turvallisuuden, luottamuksen ja toivon kokeminen voidaan nähdä elämää jäsentävinä

tekijöinä siitä syystä, että eheä identiteetti ja yhtenäinen maailmankuva tuovat elämään

eheyttä ja jäsentävät sitä. Oman uskonnollisen perinteen ja siihen liittyvien historiallisten

juurien tunteminen antavat rakennusaineksia yksilön identiteetin muodostumiselle. Myös

Niemen (1991, 61) mukaan yksilöä ohjaavien uskomusten ja arvojen tiedostaminen tukee

hänen identiteettinsä kehitystä. Oikarinen (1998, 187) näkeekin, että identiteetin

selkiytymisen kannalta olennaista on juuri yhteisöön jäsentyminen, jolloin identiteetin

rakentumiseen tarvitaan ympäröivän yhteisön tukea. Oikarinen (1998, 187) toteaakin, että

identiteetti on luonteeltaan sosiaalinen, vaikka identiteetin kokemus on yksilöllinen. Toisin

sanoen nuori tiedostaa oman ainutlaatuisuutensa, mutta samalla myös samankaltaisuutensa

muiden kanssa ja osallisuutensa yhteisöstä. (Oikarinen 1998, 187.) Niemi (1988, 257)

pitääkin eräänä merkittävänä uskonnonopetuksen tavoitteena auttaa lasta pohtimaan omaa

elämäänsä ja elämänkysymyksiään ja niiden historiallista luonnetta. Myös tässä tutkimuksessa

uskonnonopetustunnit nähtiin paikkana, missä on mahdollista tukea oppilaan maailmankuvan

muodostumista.

Uskonnollisen kompetenssin kehittyminen on apuna, paitsi maailmankuvan

muodostamisprosessissa, myös kansallisen identiteetin omaksumisessa. Hervieu-Leger (2000,

123–140) nimittää yhteiskunnassa vallitsevaa uskonnollisen perinteen ketjua kollektiiviseksi

muistiksi ja pitää sitä eräänä merkittävä osana yksilön identiteettiä. Uskonnollisen

perinteeseen tutustuminen auttaa hahmottamaan ympäröivää yhteiskuntaa ja sen tapoja sekä
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mahdollistaa osallisuuden tästä yhteisöstä. Perinteen vaalimisella voidaan nähdä olevan myös

vuoden kiertoa rytmittävä tehtävä, mikä koulussa näkyy muun muassa vuotuisten kristillisten

juhlien viettämisenä. Tämä tuo turvallisuutta ihmisen elämään, ja on erityisen tärkeää lapselle

maailman hahmottamiseksi.

Helve (1987, 14) näkee, että kulttuuriperintönä siirtyvät uskomukset muodostuvat myös

osaksi yksilön maailmankuvaa. Lapsi tarvitsee aluksi selkeän maailmankuvan, jonka varassa

hän voi myöhemmin tutustua muihin katsomuksiin ja koetella oman maailmannäkemyksensä

paikkansapitävyyttä. Nuoret tarvitsevat selkeitä maailmankuvallisia aineksia, joiden avulla he

voivat muodostaa ihanteensa ja arvonsa. (vrt. Helve 1987, 248.) Suomalaisessa

yhteiskunnassa voidaan pitää luontevana ajatusta, että kristillisyys tarjoaa tällaisen selkeän

maailmankuvan perustan, jonka turvin lapsi voi myöhemmin tarkastella muita eriäviä

näkemyksiä.

Kristillisyys voi tarjota lapselle turvallisuuden tunteen, jolla on merkitystä hänen

uskonelämänsä kehitykselle, mutta myös tasapainoiselle kasvulle. Elämän mielekkyyteen

kuuluu olennaisesti myös toivon näkökulma, joka on vahvasti läsnä kristillisyydessä.

Turvallisuuden, luottamuksen ja toivon välittämistä voidaankin pitää eräänä merkittävänä

kasvatustavoitteena. Tarve kokea ihmistä itseään suurempi voima on lähtöisin

psykoanalyyttisen näkemyksen mukaan jo vastasyntyneen todellisuudesta, jolloin tämä

turvallisuuden tarve kohdistuu hoitajaan. Tämä kaipuu suojeluun ja turvallisuuteen jatkuu läpi

elämän. (Tamm 2002, 65.) Kaiken kaikkiaan uskonnollisten riittien, seremonioiden ja tapojen

sekä emotionaalisen hyvän olon tunteen kautta muodostuu vähitellen se perusta, jolle lapsen

uskonnollisuus rakentuu (Tamm 2002, 66–67). Kristillisyys voi tuoda yksilön elämään

mielekkyyttä ja jatkuvuutta, jossa ovat läsnä sekä menneisyys että nykyisyys. Toivon

näkökulman ylläpitämistä voidaan pitää merkittävänä nykyisessä yhteiskunnallisessa

tilanteessa, jossa turvattomuus sekä ennakoimattomuus valtaavat alaa.
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Yläkategoria 2b: Kristillisyys yhteisöllisyyden luojana

Alakategorioissa ilmenneet kristillisyydelle annetut merkitykset: kristillisyys perinteen

vaalijana, sosiaalistuminen yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi, etiikan perusteiden oppiminen

sekä taustatuki opettajille muodostavat yhdessä yläkategorian, jossa kristillisyyttä kuvataan

yhteisöllisyyden luojana. Perinteen vaaliminen luo yhteisöllisyyden tunnetta. Toimivan

yhteisön elinehtona ovat yhteisesti jaetut selkeät periaatteet ja normit, jotka Suomessa ovat

rakentuneet pitkälti kristillisen maailmankatsomuksen mukaisesti (ks. esim. Tamm 2002, 88).

Myös Oikarisen (1998, 191) mukaan yhteinen ideologia yhdistää samalla tavalla ajattelevia,

tarjoaa henkistä suojaa ja ylläpitää sosiaalista järjestystä. Uskonnon merkitys perustuukin

ketjuun, joka liittää yksittäisen ihmisen osaksi yhteisöä. Tämän yhteisön jäseninä voidaan

pitää sekä menneitä että tulevia sukupolvia. Näin ollen uskonnollinen traditiota voidaan pitää

perustana koko yhteisön olemassaololle. (Hervieu-Leger 2000, 123–140.)

Kristillisyyden merkitys yhteisöllisyyttä luovana tekijänä ulottuu myös koulumaailmaan.

Kristillisyyden esilläolo vuotuisissa juhlissa ja arjessa voi olla yhteisöllisyyttä luova kokemus

sekä oppilaille että opettajille. Vuorovaikutus seurakunnan ja koulun välillä voi luoda tunteen

kuulumisesta kristilliseen yhteisöön, ja se voi tarjota merkittävää taustatukea opettajille

heidän työssään uskontokasvattajina.

Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004 12; 14) yhteisöllisyys nähdään

tärkeänä tekijänä, joskaan sen rakentumista ei nähdä mihinkään tiettyyn ideologiaan

sitoutuneena.

Yläkategoria 2c: Kristillisyys osana uskonnon syvämerkityksen ymmärtämistä yhteiskunnassa

”Kristillisyys on pohjavire, ilma, jota hengitetään huomaamatta, ja jonka vaikutus tunnetaan

vasta sitten, kun uskonnollisuuden ilma ohenee tai loppuu kokonaan. Mielestäni tätä uskonnon

syvävaikutusta kuvaa hyvin sanonta, että Suomessa ateistikin on luterilainen ateisti.”

Näin kuvaa uskonnon syvämerkitystä Suomessa Kirkkohallituksen asiantuntija. Myös

Kallialan (2005, 162) mukaan kristinusko on erottamaton osa suomalaista kulttuuria ja

yhteiskuntaa. Hän kuvailee sitä verenkierroksi, joka ulottuu kaikkialle ohuen ohuina
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hiussuonina. (Kalliala 2005, 162.) Alakategorioista Kristillisten peruskäsitteiden oppiminen,

Sosiaalistuminen yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi, Etiikan perusteiden oppiminen sekä

Perinteen vaaliminen auttavat oppilasta ymmärtämään kristinuskon erottamatonta yhteyttä

kulttuuriin. Lisäksi uskonnon syvämerkityksen ymmärtämiseen liittyy kristillisyyden

vastakulttuurisen luonteen huomaaminen nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa

suuret kertomukset ovat väistyneet ajattomuuden tieltä. Kristillisyys elää edelleen ja vaikuttaa

yhteiskunnassa toimien siellä yhä useammin vastakulttuurin roolissa. Tämä kristillisyyden

katkeamaton ketju postmoderninkin ajan yhteiskunnassa on osoitus sen syvällä olevista

juurista.

Uskonnon syvämerkitys näkyy yhteiskunnassa muun muassa vuodenkiertoon ja

elämänkaareen liittyvissä juhlissa, arvopohjassa ja kulttuurissa, kuten arkkitehtuurissa tai

kuvataiteessa. Näin ollen kristinuskolla on myös kulttuuri-identiteettiä rakentava merkitys.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissakin (2004, 14) kehotetaan tukemaan

kulttuurisen identiteetin vahvistumista sekä oppilaan osallisuutta suomalaisessa

yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Opetuksen eräänä perustana pidetään

suomalaista kulttuuria, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja

eurooppalaisen kulttuurin kanssa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 14.)

Myös valtiovallan tasolla tunnustetaan uskonnon yhteiskunnallinen merkitys ja nähdään sen

merkitys monikulttuurisessa maailmassa. Muun muassa Sivistysvaliokunnan lausunnossa

(14/2002) sanotaan, että menestyksellinen monikulttuurinen vuorovaikutus ei onnistu ilman

kansallisen ja kristillisen perinteen hyvää tuntemusta ja ymmärtämistä. Lisäksi

uskonnonvapauslain takaamasta oikeudesta saada oman uskonnon opetusta välittyy Sepon

(2003, 189) mukaan vahva kulttuurinen viesti, jossa valtiovalta tunnustaa uskonnon

kulttuurisen merkityksen.

Yhteiskunnan voidaan katsoa tarvitsevan yhteisesti jaetun ideologian säilyäkseen

elinvoimaisena. Pyysiäinenkin (1998, 91) korostaa, että yhteiskunta tarvitsee oman

koheesionsa vuoksi aina jonkinlaista uskontoa tai katsomusjärjestelmää, joka osoittaa mikä on

kiellettyä ja mikä sallittua, mikä pyhää ja mikä epäpyhää. Suomessa kristinusko on pitkään

tarjonnut tällaisen yhteisen ideologian, jonka vaikutuksesta suomalainen yhteiskunta on

kristillisesti värittynyt. Näin ollen yhteiskunnan ymmärtämiseksi tarvitaankin uskonnollista
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lukutaitoa, johon voidaan katsoa kuuluvaksi kristillisten peruskäsitteiden ja kristillisen etiikan

oppiminen. Jotta yhteiskunta säilyisi tasapainoisena nykyisessä kilpailu- ja

markkinahenkisessä tilanteessa, tarvitaan myös vastakulttuurin tuomaa hengellisyyttä, joka on

olennainen osa ihmisyyttä (ks. esim. Pyysiäinen 1998, 87 ja Tamm 2002, 65).

9.3 Kuvauskategoria 3: Kristillisyyden tulevaisuus koulumaailmassa koulun eri toimijoiden

näkökulmasta

Kristillisyyden asema koulumaailmassa herättää monenlaisia mielipiteitä. Kirkkohallituksen

edustajan mukaan kristillisyys tulee olemaan myös tulevaisuudessa keskustelun aiheena.

Vaikka tulevaisuuden skenaarioiden luominen on vaikeaa, on se Nyyssösen (1998, 458)

mukaan kuitenkin perusteltua, koska tulevaisuutta luodaan koko ajan. Näin ollen kaikki

tulevaisuuden visiot rakentuvat aina käynnissä olevalle kehitykselle. Tässä mielessä

tulevaisuuden määritteleminen ei ole ennustamista, vaan erilaisten visioiden hahmottelemista.

(Nyyssönen 1998, 458.) Tässä tutkimuksessa tuli esille kolme erilaista näkemystä

kristillisyyden tulevaisuudesta. Nämä näkemykset on kuvattu tiivistetysti taulukossa 3.

TAULUKKO 3. Kuvauskategoria 3: Kristillisyyden tulevaisuus koulumaailmassa koulun eri

toimijoiden näkökulmasta

Alakategoriat

A Kristillisyys säilyy, mutta muuttaa

muotoaan ja vähenee

B Kristillisyys tulee häviämään

C Kristillisyyden asema vahvistuu

Alakategoria 3a: Kristillisyys säilyy, mutta muuttaa muotoaan ja vähenee (2, 3, 6, 7, 9, 10)

Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että kristillisyys säilyy tulevaisuudessakin, mutta

uskonnollisuuden muuttaessa muotoaan kristillisyyden merkitys vähenee sekä yhteiskunnassa

että koulussa. Uskonnollisuuden nähdään muuttuvan erityisesti monimuotoisemmaksi, mikä
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näkyy koulussa uskonnonopetuksen luonteen ja aseman muutoksena. Tähän

uskonnonopetuksen luonteen ja aseman muutokseen vaikuttaa Kirkkohallituksen asiantuntijan

mukaan se, millaisen merkityksen päättäjät antavat kirkolle ja yleisemminkin uskonnolle

yhteiskunnassa. Muutos voi näkyä koulussa esimerkiksi siten, että evankelis-luterilaisen

uskonnon oppiaineksessa muiden uskontojen ja uskonnon yhteiskunnallisen merkityksen

tarkastelu tulee lisääntymään, jolloin kristillisyyden asema tulee heikkenemään. Mahdollisena

pidetään myös sitä, että oman uskonnon opetuksesta siirrytään kaikille yhteisen

uskontotieteen opettamiseen, jolloin kristillisyyden merkitys tulee entisestään vähentymään.

Tällaisen yleisen uskontotieteen opiskelussa tullaan helposti Teologisen tiedekunnan

edustajan mukaan kohtaamaan motivaatio-ongelmia sekä oppilaiden että opettajien

keskuudessa, koska liittymäkohtia oppilaan elämään on vaikea löytää opetuksessa, jossa ei

keskitytä minkään tietyn yhteisön traditioon. Näin on hänen mukaansa tapahtunut esimerkiksi

Ruotsissa, jossa on jo aikaa sitten päädytty uskontotieteen opettamiseen.

”Kyllä se jossain määrin säilyy, mä luulisin... Mä toivoisin, että se pysyis sillai mukana siinä

arjessa, mutta mä luulen, että pikkasen ehkä pienenee se merkitys... Ei pelkästään kristillisyys,

vaan voitais tuoda esiin niitä muittenkin uskontojen juttuja, että vähän myös sitä kautta jo

alakoulussakin oppilaille valottaa muuta maailmaa.”

(Kaupunkikoulun luokanopettaja)

Kristillisyyden aseman heikentymistä tulevaisuudessa uskontojen moninaistumisen vuoksi

voidaan perustella Pyysiäisen (1998, 88) mukaan sillä, että tulevaisuudessa uskontojen kenttä

tulee moninaistumaan, yhteiskunnat moniarvoistumaan ja uskonnollisuus yksityistymään.

Tällöin uskonnot joutuvat todennäköisesti kilpailemaan keskenään, mikä saattaa muuttaa ja

muovata niitä. (Pyysiäinen 1998, 88.)

Uskonnonopetuksesta, joka on eräs kristillisyyden perinteisistä toteuttamismuodoista,

Nyyssönen (1998, 463) on luonut kolme tulevaisuuden skenaariota, joista ensimmäinen vastaa

tässä alakategoriassa esiin tulleita näkemyksiä. Tämän näkemyksen mukaan on todennäköistä,

että luovutaan omaan uskontoon pohjautuvasta mallista opettaa uskontoa ja siirrytään kaikille

yhteiseen uskonnonopetukseen. (Nyyssönen 1998, 463.) Tämän suuntaista muutosta voidaan

pitää kuitenkin ongelmallisena, koska Hallamaan (1998, 101) mukaan uskonnonopetukseen

kuuluu arvokasvatusta ja sen lähtökohtia ei voida perustellusti erottaa omaksi arvovapaaksi
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oppiaineeksi, vaan etiikka on aina yhteydessä joihinkin arvolähtökohtiin. Mikäli tähän kaikille

yhteiseen uskonnonopetuksen malliin Suomessa siirrytään, nousee kysymys, missä määrin

opetuksen painopisteenä on suomalaisen uskonnollisuuden tarkastelu ja missä määrin eri

maailmankatsomusten ja uskontojen tarkastelu.

Alakategoria 3b: Kristillisyys tulee häviämään (5, 8)

Näkemys, jonka mukaan kristillisyys eriytyy tulevaisuudessa kokonaan pois koulumaailmasta

tuli haastatteluissa myös esille. Kristillisen koulun rehtorin mukaan suomalaisessakin

yhteiskunnassa ollaan siirtymässä amerikkalaiseen malliin, jossa kristillisyys ei näy julkisen

koulun toiminnassa lainkaan. Uskonnon puuttuminen amerikkalaisissa kouluissa on johtanut

hänen mukaansa siihen, että on perustettu paljon kristillisiä kouluja.

"Siellä koulussa ei, sieltä kitketään kaikki pois ja vapaa-ajalla saa olla kristitty, jos haluaa.

Mutta että niitä paineita on niin paljon ja kun yhteiskunta ei niitä tue, vaan lisää. Niin en näe

juurikaan toivoa kristillisyydellä koulussa." (Maaseudun koulun luokanopettaja a)

Maaseudun koulun luokanopettaja (a) epäilee myös sitä, kuinka kauan uskonnonopetus

ylipäätään tulee säilymään julkisin varoin kustannetuissa kouluissa. Epäilys kristillisyyden

säilymisestä peruskoulussa nousee hänen mukaansa kirkon aseman heikkenemisestä

yhteiskunnassa sekä uususkonnollisuuden lisääntymisestä. Paineet monien uskontojen

opettamisesta kasvavat uskonnollisen monimuotoistumisen myötä. Näitä paineita ei hänen

mukaansa kestä kuntien talous, eikä lukujärjestystäkään ole hänen mielestään aivan vaivatonta

laatia, jos erilaisia uskontotunteja on monia. Ratkaisuna kestämättömään tilanteeseen tullaan

hänen mukaansa uskonnonopetus korvaamaan kaikille yhteisellä elämänkatsomustiedolla.

Kristillisyyden vähenemisen puolesta puhuu myös ajatus, jonka mukaan suomalaisten

uskonnollinen traditio on ohentunut, eikä nuorten elämässä kristinuskolla ole enää niin vahvaa

asemaa kuin vanhemmissa ikäluokissa (Niemelä 2003, 153). Lisäksi vastauksia suuriin

elämänkysymyksiin ei Halmeen (2006, 343) mukaan välttämättä enää etsitä kristinuskosta, ja

myös haluttomuus sitoutua kirkkoon hierarkkisena instituutiona vähenee. Monissa

ajankohtaisissa selvityksissä esitetäänkin, että uskonnollisiin instituutioihin sitoutuminen on

heikentynyt ja että uskonnollinen etsintä kohdistuu usein muualle kuin perinteiseen
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kristilliseen kirkkoon (Lehtonen 2005, 77). Myös kirkkososiologisessa tutkimuksessa osa

tutkijoista on sitä mieltä, että yhteiskunnasta kehittyy ateistinen, jolloin myös kirkko muuttuu

yhdistykseksi, joka palvelee vain sen aktiivijäseniä (Holma 2007, 19).

Alakategoria 3c: Kristillisyyden asema vahvistuu (1, 4,7)

Haastatteluista nousi esiin myös käsitys, jonka mukaan kristillisyyden asema tulee koulussa

tulevaisuudessa vahvistumaan. Kristillisyys on ollut pitkään Suomessa vahva kansallinen

aate. Opetushallituksen asiantuntijan mukaan Euroopan unioniin liittyminen merkitsi kaikkien

kansallisaatteiden ylösnousemista, vaikka Euroopan unionin perimmäinen tarkoitus olikin

muodostaa yhtenäinen ja tasapäistävä kulttuuri. Kuitenkin hän näkee mahdottomana, että

tällainen kansallisen kulttuurin häviäminen tulisi tapahtumaan, koska erityisesti tietyissä

suurissa eurooppalaisissa maissa, kuten Saksassa tai Ranskassa, on vahva kansallinen

kulttuuri, josta ei haluta luopua. Hän näkeekin, että myös Suomessa kansallista identiteettiä

muovanneen luterilaisuuden asema tulevaisuudessa vahvistuu.

Alakategoriaan kuuluvien näkemysten esittäjien mukaan kristillisyyden aseman

vahvistumisen syinä voidaan pitää kristillisen perinteen vaalimisen korostumista ja oman

historian näkemistä merkityksellisenä.

”Uskoisin, että kristillisyyden merkitys korostuu enemmän tulevaisuudessa, kristillisestä

perinteestä halutaan pitää enemmän kiinni.” (Uskonnonpedagogisen instituutin

asiantuntija)

Uskontojen moninaistumista ei välttämättä tarvitse nähdä kristillisyyden asemaa heikentävänä

tekijänä. Monissa muualta tulleissa uskonnoissa uskonnollisuus ja traditio ovat enemmän

läsnä elämässä kuin perinteisessä luterilaisuudessa. Kaupunkikoulun rehtori näkeekin, että

kristillisyys voi saada uudenlaisia virikkeitä muiden uskontojen tavasta pitää yllä

uskonnollisuutta esillä arkipäivässä. Näin ollen muiden uskontojen lisääntyminen ja esilläolo

esimerkiksi koulumaailmassa voivat parantaa kristillisyyden asemaa.
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Kristillisyyden aseman vahvistumista voidaan perustella Pyysiäisen (1998, 88) näkemyksellä,

jonka mukaan uskontoja on ollut olemassa niin kauan kuin on tunnettua historiaa. Vaikka

Niemelän (2003, 144) mukaan monet tutkijat ovat odottaneet jo valistuksen ajoista lähtien

uskonnon vähitellen häviävän, tämä näkemys on osoittautunut virheelliseksi. Nykyisessä

postmodernissa maailmassa uskonto tarjoaa edelleen yhden mahdollisuuden selittää

olemassaoloa ja olemassaolon tarkoitusta. (Niemelä 2003, 144; Lehtonen 2005, 75.)

Kristillisyydellä on edelleen myös suuri vaikutus kulttuurisen identiteetin luojana ja

ylläpitäjänä, mikä tuli myös haastatteluissa ilmi. Tämä tehtävä kulttuurisen identiteetin ja

perinteen vaalijana voi tulevaisuudessa vahvistaa kristinuskon asemaa. Myös Nyyssönen

(1998, 463) näkee, että tulevaisuuden yhteiskunnassa uskonnosta voi tulla nykyistä enemmän

identiteettiä määrittävä tekijä. Tämä voi olla mahdollista esimerkiksi silloin, jos suomalainen

uskonnollisuus ottaa vaikutteita muista uskonnoista, joissa uskontoa ei eroteta omaksi

alueekseen, vaan se on läsnä ihmisen elämässä luonnollisena asiana. Ketosen (1989, 64)

mukaan on mahdotonta ymmärtää nykyajan eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomusta

ilman, että tuntee voimakkaasti kulttuuriin ja yhteiskunnan kehitykseen vaikuttanutta

kristinuskoa. Kalliala (2005, 162) kuvaakin kristinuskoa erottamattomana osana suomalaista

kulttuuria. Myös erään kirkkososiologiassa esitetyn tulevaisuudenvision mukaan perinteen ja

kulttuurin merkitys yhteiskunnassa tulee korostumaan. Tällöin kirkonkin rooli vahvistuu

erityisesti erilaisten elämänkaareen liittyvien tapahtumien sekä kirkollisten juhlien

yhteydessä. (Holma 2007, 20.)
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10 DISKUSSIO

Tässä kappaleessa pohditaan saatuja tutkimustuloksia sekä niiden merkitystä laajemmassa

kontekstissa pyrkimyksenä vastata asetettuihin tutkimusongelmiin, joiden mukaisesti kappale

etenee. Tarkoituksena on esitellä tiivistetysti saatuja tutkimustuloksia sekä esittää

johtopäätöksiä. Kappaleen lopussa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta sekä pohditaan

fenomenografian soveltuvuutta käsitysten tutkimisessa.

10.1 Tulosten tarkastelu ja päätelmät

10.1.1 Kristillisyydestä kriittisyyteen

Ensimmäinen tutkimusongelma koski yhteiskunnallista tilannetta:

1. Miten koulun eri toimijat kuvaavat vallitsevaa yhteiskunnallista tilannetta ja sen vaikutusta

kouluun

Yhteiskunnallisen tilanteen kuvaamisessa haastateltujen antamat merkitykset noudattivat

suurelta osin monien sosiologien luonnehdintaa postmodernista yhteiskunnasta. Esimerkiksi

Bauman (1996, 23–24) kuvaa postmodernia yhteiskuntaa elämisenä ilman totuuksia,

mittapuita ja ihanteita. Tällaisessa yhteiskunnassa modernin ajan perinteinen usko

yhteisöllisiin uskomuksiin on haihtunut ja on vapauduttu yksilöityyn epävarmuuteen sekä

arvojen ambivalenssiin.

Yhteiskunnalliseen tilanteeseen vaikuttaa suuresti se, millaisia arvoja sen edustajat pitävät

tavoiteltavina. Kysymys arvoista läpäiseekin koko tutkimuksen. Vastaajat näkevät arvojen

moninaistuneen ja yhteiskunnassa tavoiteltavina pidettyjen arvojen muuttuneen. Esimerkkinä

tästä voidaan pitää kristillisyyden arvon muuttumista kriittisyyden arvoon. Toisaalta esille

nousi myös ajatus arvojen puuttumisesta ja siitä, että arvoja ei voida enää laittaa

paremmuusjärjestykseen, vaan jokaisen tulee valita omat arvonsa henkilökohtaisten
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mieltymystensä mukaan. Arvojen muutos näkyy perinteisten näkemysten murentumisena,

identiteetin pirstoutumisena, elämän turvattomuutena sekä siirtymisenä hetkellisyyden

kulttuuriin. Perinteisten arvojen ohjaavan vaikutuksen hiipuessa ihmisen valinnanvapaus

kasvaa, mikä saattaa aiheuttaa turvattomuuden ja hallitsemattomuuden tunteen. Perusarvojen

puuttuminen voi olla erityisesti lapselle turvattomuutta aiheuttava tekijä, koska tämä ei pysty

vielä itse tekemään elämäänsä ohjaavia suuria valintoja. Holm (2004, 29) esittääkin, että lapsi

ajattelee intuitiivisesti ja kirjaimellisesti siihen asti kunnes hän saavuttaa murrosiän. Vasta

murrosiässä hän kykenee kypsään yksilölliseen ajatteluun ja pohdintaan myös uskonnollisissa

asioissa. (Holm 2004, 29.)

Pysyviä arvoja voi olla vaikea löytää, koska niitä ei hetkellisyyttä korostavassa kulttuurissa

välttämättä edes pysähdytä pohtimaan. Eräänä tähän muutokseen vaikuttavana tekijänä

voidaan pitää median kasvavaa vaikutusta, joka luo ihmisille hetkellisen elämän

todellisuuden. Lisäksi vanhemmat eivät enää välttämättä opeta lapselleen perinteisiä arvoja, ja

tässä tilanteessa media voi korvata kasvattajan auktoriteettiaseman arvomaailman

muovaajana. Median kasvava merkitys näkyy myös opettajan auktoriteettiaseman

heikentymisenä, ja medialla voikin olla suurempi vaikutus esimerkiksi asenteisiin kuin

koulussa annettavalla kasvatuksella. Kasvatuskulttuurissa nähdään myös muunlaisia

muutoksia. Koulua on alettu pitää enenevässä määrin palvelujen tuottajana, jolloin oppilailla

ja heidän vanhemmillaan on oikeus vaatia omien intressiensä mukaisia palveluja. Oikeuksien

ja vaatimusten esittäminen voi olla seurausta yksilöllistymisestä, jolloin oma etu nähdään

tärkeimpänä.

Yhteiskuntaa voidaan luonnehtia myös materialistuneeksi, mikä tulee ilmi esimerkiksi rahan

tavoittelemisen kasvamisena sekä lähimmäistenkin näkemisenä välinearvoisina. Koulussa

tämä yhteiskunnassa vallitseva taloudellisten intressien painottaminen näkyy muun muassa

yrittäjyyskasvatuksen esiinmarssina. Materialismi sekä siitä usein johtuva kiire yhdessä

perinteisten näkemysten murentumisen kanssa voivat aiheuttaa henkisen pahoinvoinnin

lisääntymistä. Henkisen pahoinvoinnin lisääntyminen on myös lasten ongelma, joka näkyy

koulussa esimerkiksi pärjäämisen ja jaksamisen puutteena.
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Uskonnollisessa kentässä nähdään myös tapahtuneen muutoksia. Uskonto ei ole

yhteiskunnasta hävinnyt, mutta se on muuttanut muotoaan. Uskonto on moninaistunut ja

yksityistynyt. Tästä on seurannut suvaitsevaisuuden vaade, joka usein yhteiskunnassa

nostetaan tärkeämmäksi kuin oman uskonnon esillä pitäminen. Kristillisyydellä ei ole enää

monopoliasemaa yhteiskunnassa eikä koulussa, ja tässä mielessä yhteiskunnan voidaan nähdä

maallistuneen. Haastatteluissa kävi ilmi, että vanhempien asema uskontokasvattajina on

heikentynyt eivätkä he näin ollen pyri säilyttämään, ainakaan tältä osin, kulttuurillista

kollektiivista muistia. Tällaisessa tilanteessa koulun rooli tradition välittäjänä korostuu.

Kuitenkin tilanteen tekee haastavaksi se, että liiallinen kristilliseen ideologiaan sitoutuminen

nostaa joidenkin vanhempien taholta vastarintaa eikä yhteiskunnan tukea koeta aina tällaisissa

tilanteissa riittäväksi.

10.1.2 Eheyttä, yhteishenkeä ja pelisääntöjä

Toinen tutkimusongelma koski sitä millaisia merkityksiä kristillisyys saa:

2. Mitä merkityksiä koulun eri toimijat antavat kristillisyydelle peruskoulun alaluokilla

Haastateltavat nostivat esille monipuolisesti erilaisia merkityksiä kristillisyyttä koskien.

Kristillisyydelle annetaan yhteisöllinen, yhteiskunnallinen sekä yksilöllinen merkitys.

Kristillisyys nähdään erottamattomana osana suomalaista perinnettä ja sitä kautta koko

yhteiskuntaa. Yksilön kannalta kristillisyydellä voi olla turvallisuutta ja elämään jatkuvuutta

antava merkitys. Turvallisuuden kokemuksen nähdään olevan seurausta siitä, että

kristillisyyden kautta on mahdollista uskoa itseä suurempaan voimaan, jolloin elämä ei ole

pelkästään omien valintojen varassa. Suomalaisessa yhteiskunnassa kristillisyyden merkitys

tulee esille myös silloin, kun kyseessä on identiteetin muodostuminen. Kristillisen

maailmankatsomuksen tarjoama näkemys ihmisenä olemisesta tai elämän päämäärästä antaa

rakennusaineksia identiteetin muodostamiseen. Näin ollen kristillisyyttä voidaan pitää myös

elämää jäsentävänä tekijänä. Aineistosta nousi vahvasti esiin myös kristillisyyden merkitys

toivoa ja luottamusta tuovana tekijänä. Kaikilla edellä mainituilla kristillisyydelle annetuilla

merkityksillä voi olla elämän mielekkyyttä ja henkistä tasapainoa vahvistava vaikutus.
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Kaikin tavoin tärkeä kokemus ihmisen identiteetin eheyden kannalta on myös osallisuus

yhteisöstä. Koska suomalainen yhteiskunta on suurelta osin rakentunut kristinuskon pohjalle,

voidaan tämä yhteisöllisyys saavuttaa kristillisyyden avulla. Yhteisöllisyyttä erityisesti

koulussa luo perinteiden vaaliminen, jota tapahtuu esimerkiksi vuotuisten juhlien yhteydessä.

Myös kristillisten peruskäsitteiden oppiminen ohjaa lasta osaksi yhteisön jäsenyyttä.

Kristillisiin peruskäsitteisiin tutustuminen auttaa lasta ymmärtämään yhteiskunnassa käytössä

olevia tapoja ja symboleja. Oman uskonnon tunteminen voi olla apuna myös muiden

uskontojen ymmärtämisessä ja lisätä sitä kautta suvaitsevaisuutta. Tällöin ihminen voi

ymmärtää uskonnon merkityksen osana ihmisen elämää ja näin oppia arvostamaan myös

muihin uskontokuntiin kuuluvien uskonnollisuutta. Kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa

vaikuttaa myös kristillisyydestä nousevat eettiset periaatteet, joiden noudattamista voidaan

pitää hedelmällisenä lähtökohtana vuorovaikutukselle. Yhteisöllisyys voidaan nähdä myös

seurakuntaan kuulumisena. Vuorovaikutusta koulun ja seurakunnan välillä pidetäänkin

tärkeänä, ja haastatteluissa kävi ilmi, että kouluissa toivottaisiin tämän yhteistyön lisääntyvän.

Luokanopettajat kokevat seurakunnan läsnäolon ja kristillisen kasvatuksen ammattilaisten

kanssa tehdyn yhteistyön koulussa tärkeänä taustatukena.

Kristillisyys on merkittävä osa yhteiskuntaa (ks. esim. Kalliala 2005, 162). Tämän vuoksi

pidetään tärkeänä sitä, että oppilaat ymmärtävät tämän kristillisyyden yhteiskunnallisen

syvämerkityksen. Syvämerkityksen ymmärtämistä tukee kristillisten peruskäsitteiden ja

eettisten periaatteiden oppiminen sekä kristillisten perinteiden vaaliminen. Kristillisyyden

syvämerkitys yhteiskunnassa tulee esiin muun muassa vuodenkiertoon ja elämänkaareen

liittyvissä juhlissa, jotka ovat osa kulttuurista identiteettiä. Ilman tätä kristillisyyden

kulttuurisen merkityksen tuntemista olisi muun muassa suomalaisen kalenterin tunteminen

vaikeaa. Kristillisyyden kulttuurisen syvämerkityksen tiedostaminen on tärkeää myös

yhteiskunnan eheyden kannalta. Aineistosta nousi esille näkemys, jonka mukaan yhteiskunta

tarvitsisi koheesionsa säilyttääkseen yhteisesti jaetun ideologian, joka Suomessa on pitkään

ollut kristinuskon sävyttämä.
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Edellä mainittujen kristillisyydelle annettujen merkitysten vuoksi koulun eri toimijat pitävät

hyvänä, että kristillisyys on osana suomalaisen koulun opetusta ja kasvatusta. Kristillisyys on

juurtunut pitkän historiansa aikana syvälle suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä juurtuminen

ilmenee asioissa, joita ei aina tiedostetakaan, kuten esimerkiksi arkkitehtuurissa,

valtionhallinnon järjestymisessä tai eettisissä periaatteissa.

10.1.3 Hetkellisyyden kulttuurin haastaja

Kolmannen tutkimusongelman avulla pyrittiin selvittämään sitä, millainen yhteys vallitsevalla

yhteiskunnallisella tilanteella on kristillisyyden esiintymiseen koulussa:

3. Miten vallitseva yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa koulun kristillisyyteen

Tähän tutkimusongelmaan löytyy vastaus sekä ensimmäisestä että toisesta

kuvauskategoriasta, joiden sisältöjen sekä oman pohdinnan kautta muodostetaan näkemys

yhteiskunnallisen tilanteen vaikutuksesta koulun kristillisyyteen. Tämä on mahdollista tehdä

muun muassa siitä syystä, että yhteiskunnassa tapahtuvilla muutoksilla on usein suora tai

välillinen yhteys koulussa toteuttavaan kasvatus- ja opetustoimintaan (vrt. Räsänen 1996, 88).

Yhteiskunnallisen tilanteen piirteistä kristillisyyden asemaan koulussa vaikuttavat erityisesti

arvojen moninaistuminen, maallistuminen, materialistuminen, uudenlaisen uskonnollisuuden

esiintyminen, yksilöllistyminen sekä suvaitsevaisuuden lisääntyminen. Arvojen

moninaistumisen myötä koulukaan ei sitoudu yhtenäiskulttuurin ajan tavoin mihinkään

tiettyyn ideologiaan, mikä on vaikuttanut kristillisyyteen tehden sen aseman uhatuksi.

Liiallinen kristillisiin arvoihin ja aatteeseen sitoutuminen nostaa vanhemmissa kiivaitakin

reaktioita ja tästä johtuen monet opettajat ovat tulleet varovaisiksi kristillisyyden esillä

pitämisen suhteen. Yksilöllisyyttä yhteisöllisyyden kustannuksella korostavassa

yhteiskunnassa yksilöillä on oikeus vaatia, mikä mahdollistaa kiivaankin vastarinnan

kristillisyyttä kohtaan. Lisäksi kristillisyyden nähdään erkaantuneen yhteiskunnan muusta

toiminnasta omaksi alueekseen, ja uskonnollisuus koetaan Suomessa yksityisasiana.

Kristillisyyden asemaa yhteiskunnassa heikentää myös uskontojen moninaistuminen sekä
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uskonnollisuuden synkretisoituminen. Tilanne johtaa koulussakin siihen, että yhdellä

uskonnolla ei ole enää monopoliasemaa. Suomessa on omaksuttu ylikorostunut ja joidenkin

mukaan vääränlainen suvaitsevaisuus, jolloin suvaitsevaisuus muita uskontoja kohtaan

koetaan tärkeämmäksi kuin valtaväestön uskonnollisuuden toteuttaminen. Toisaalta tämän

tutkimuksen myötä on herännyt kysymys, kuinka suvaitsevainen yhteiskunta oikeastaan on.

Vaikka yleisesti puhutaan suvaitsevaisuuden ihanteesta, kuitenkin vahvasti kristilliseen

näkemykseen sitoutuneita ei aina suomalaisessa yhteiskunnassa suvaita, koska kristillinen

maailmankatsomus koetaan suvaitsemattomana muita näkemyksiä kohtaan. Kristillisyys

yhden totuuden tunnustajana on törmäyskurssilla ajan vallitsevaa monien totuuksien

ihannoinnin ideologiaa vastaan.

Taloudellisuutta ja tehokkuutta korostavassa maallistuneessa yhteiskunnassa kristillisyyttä

pidetään aineiston mukaan usein yhteiskuntaan sopimattomana ja jälkeenjääneenä, sen

korostaessa perinteisiä arvoja kuten yhteisöllisyyttä, välittämistä ja auktoriteettiuskoa.

Tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa vastaajat näkevätkin kristillisyydellä vakavasti

otettavan merkityksen vastakulttuurina. Hetkellisyyden maailmassa kristillisyys voi tarjota

ihmiselle perinteen antamat juuret sekä mielekkyyden elämälle. Vaikka yhteiskunnassa

materialistiset arvot koetaan tällä hetkellä henkisiä arvoja tärkeämpinä, koulun eri toimijat

toivovat, että tämä suuntaus ei saavuttaisi täysin koulua, ja että yhteiskunnassa huomattaisiin

myös henkisten arvojen tärkeys. Kuitenkin materialistuminen on osittain saavuttanut

koulunkin, ja koulu ja kristillisyys ovat etääntyneet toisistaan. Osittain tämän seurauksena on

syntynyt tarve kristillisiin arvoihin vahvasti sitoutuneisiin kristillisiin kouluihin. Tämä

herättää kysymään: Onko kristillisyys eriytymässä yhteiskunnasta osaksi tietyn ryhmän

elämää?

Postmodernia identiteettiä voidaan kuvailla pirstoutuneeksi ja hapuilevaksi. Tähän liittyen

vastaajat antoivat kristillisyydelle merkityksen sekä yksilöllisen että yhteisöllisen identiteetin

koheesion luojana. Kristillisyydellä nähdään vahva perinteen vaalijan rooli, jonka avulla

suomalaiset voivat rakentaa ja ylläpitää omaa kansallista identiteettiä. Kristillinen perinne

kätkee sisäänsä paljon Suomen historiaa ja sen tunteminen kertoo suomalaiselle kansakunnan

historiaa, sitä mistä he ovat tulleet. Euroopan unioniin liittymisen ja globaalistumisen myötä

kulttuurien sekoittuessa on esiin nostettu usein kysymys siitä, kuoleeko kansallinen kulttuuri
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ja häviääkö kulttuurinen identiteetti (ks. Esim. Mannermaa 1993, 211–227). Aineiston

perusteella voidaan kuitenkin esittää toisenlainenkin näkemys, jonka mukaan Euroopan ja

maailman yhdentyminen lisää kansallisen identiteetin arvostamista. Muun muassa Haavisto

(1996, 51) kuvaakin vallitsevaa tilannetta sanoen, että suomalaisten ja muidenkin

eurooppalaisten kansallinen identiteetti ja kansallistunne ovat vahvistuneet samaan aikaan,

kun kansainvälistyminen on edennyt. Vaikka kristillisyys olisi edelleen merkittävä osa

kulttuurisen identiteetin muodostumista, sen merkitys uskonnollisessa mielessä ja

maailmankuvan rakentajana on vähentynyt. Näin ollen voidaankin kristillisyyden

tulevaisuuden kannalta pitää merkityksellisenä sitä, kuinka tärkeänä suomalaiset pitävät

kristillisyyden merkityksen kansallisen identiteetin vaalijana ja haluavatko he säilyttää tämän

historiallisestikin merkittävän osan kansallista identiteettiä.

10.1.4 Arvoon arvaamattomaan vai arkistoihin pölyttymään?

Neljännen tutkimusongelman aiheena oli selvittää koulun eri toimijoiden näkemyksiä

kristillisyyden tulevaisuudesta koulussa:

4. Millaisena koulun eri toimijat näkevät kristillisyyden tulevaisuuden alakoulussa

Mitään yhtenäistä näkemystä kristillisyyden tulevaisuudesta koulumaailmassa ei tässä

tutkimuksessa ilmennyt. Näkemyseroja ei voida selittää sillä, että toiset tutkittavat olisivat

perehtyneet aiheeseen enemmän kuin toiset, koska jokaisen näkemyksen takaa löytyy

toimijoita koulumaailman eri asemista.

Kristillisyyden asemaan koulussa vaikuttaa suuresti se, miten uskonnonopetus tullaan

tulevaisuudessa järjestämään, koska uskonnonopetusta voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä

kristillisyyden toteuttamismuodoista. Euroopan laajentumisen ja syvenevän yhteistyön myötä

myös koulutuksesta tulee Schreinerin (2005, 75) mukaan yhä enemmän kansainvälinen asia.

Tätä taustaa vasten on kiinnostavaa tarkastella miten muualla Euroopassa uskonnonopetusta

toteutetaan, koska sillä on vaikutusta suomalaiseen uskonnonopetuksen toteuttamiseen. (ks.

Esim. Kallioniemi, 2005, 25)
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Tutkimuksen sekä teoreettisen viitekehyksen perusteella todennäköisin kristillisyyden

tulevaisuuden näkymä on, että kristillisyys tulee jossain määrin säilymään koulumaailmassa,

mutta se saattaa vähentyä uskonnollisen moninaisuuden lisääntyessä. Tämän näkemyksen

mukaan kristillisyyden asema tulee muuttumaan ja se nähdään enenevässä määrin yhtenä

uskontona muiden joukossa. Tämän näkemyksen mukaan on mahdollista, että

uskonnonopetus muutetaan tulevaisuudessa uskontotieteeksi, kuten on tehty jo esimerkiksi

Ruotsissa vuonna 1962. Myös esimerkiksi Kallioniemi (2005, 25) pitää tällaista

kehitysskenaariota pitkän aikavälin kuluessa hyvin todennäköisenä. Tällaista

uskontotieteellistä lähestymistapaa voidaan pitää kuitenkin ongelmallisena, vaikka se tasa-

arvoisena mallina voidaankin joidenkin mielestä nähdä tavoiteltavana. Uskontotieteellisessä

mallissa, jossa uskonnon harjoittaminen on kitketty täysin pois, jää esimerkiksi helposti

puuttumaan uskontokuntien kanssa tehtävä yhteistyö, joka tarjoaa eläviä kokemuksia

uskonnollisista näkemyksistä. (Schreiner 2005, 80). Tämänkaltainen yhteistyö voidaan nähdä

myös merkittävänä suvaitsevaisuutta sekä uskontojen välistä kanssakäymistä lisäävänä

tekijänä, mikä nykyisessä monikulttuurisessa tilanteessa olisi erittäin tärkeää.

Myös kristillisyyden häviämistä koulumaailmasta pidetään eräänä tulevaisuuden

vaihtoehtona. Tämän näkemyksen mukaan kristillisyys eriytyy yhteiskunnan ylläpitämästä

koulusta vain osaksi yksityistä elämää. Syinä tällaiseen ratkaisuun nähdään kirkon aseman

heikkeneminen, evankelis-luterilaisen kirkon sisäisten ristiriitojen vaikutus,

uususkonnollisuuden lisääntyminen sekä monien uskontojen opettamisesta syntyvät

taloudelliset paineet. Esimerkiksi Ranskassa uskonnonopetusta ei anneta valtion

yleissivistävässä koulussa lainkaan (Kallioniemi 2005, 23).  Kuitenkin myös siellä on virinnyt

uudelleen keskustelu uskonnollisen tietämyksen tarpeellisuudesta opettajien huomatessa, että

ilman uskontojen tuntemusta historian, taiteen ja jopa äidinkielen oppiminen vaikeutuu.

Ranskassa on jopa esitetty aloitteita, joiden mukaan opettajien tulisi voida sisällyttää

uskonnollista tietämystä eri oppiaineisiin. (Schreiner 2005, 77.)

Kristillisyyden asema voi myös tulevaisuudessa vahvistua. Jotta näin tapahtuisi, kristillisen

perinteen vaaliminen sekä oman historian näkeminen merkityksellisenä tulisi nousta tärkeiksi

arvoiksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän näkemyksen edustajat pitävätkin mahdollisena

kansallisten aatteiden korostumista, jolloin voidaan ajatella, että myös kristinusko osana
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suomalaista kansallista aatetta vahvistuu. Kristillisyyden voidaan nähdä saavan myös voimaa

muista uskonnoista sekä niiden vahvasta traditiosta ja näin vahvistavan asemaansa osana

suomalaista yhteiskuntaa. Schreiner (2005, 76) mainitseekin, että joissakin maissa esimerkiksi

Italiassa, Puolassa, Portugalissa ja Espanjassa uskonto on niin merkittävä osa kulttuuria, että

kirkoilla on vahva vaikutus myös uskonnonopetukseen koulussa. Jos myös Suomessa

kansallistunne vahvistuisi ja kristinusko nähtäisiin tulevaisuudessa erottamattomaksi osaksi

kulttuuria, voisi kristillisyys saada uudenlaista arvoa myös koulumaailmassa ja samalla myös

uskonnonopetuksen asema olisi turvattu. Voi olla myös mahdollista, että kristillisyyden asema

suomen koululaitoksessa turvataan kasvattamalla kristillisten koulujen lukumäärää. Näin on

käynyt esimerkiksi Hollannissa, jossa kaksi kolmasosaa kouluista on kristillisiä. Tällaiseen

järjestelyyn on johtanut Hollannissa viime vuosisadalla käyty keskustelu, jossa korostettiin

sitä, että jokainen yhteiskunta perustuu jollekin uskonnolliselle tai

maailmankatsomukselliselle järjestelmälle. (Schreiner 2005, 77.) Mielenkiintoinen kysymys

onkin, jääkö Suomi ”postmoderniin tilaan” suosien kaikkia yhteiskunnassa esiintyviä

ideologioita yhtäläisesti vai tuleeko se löytämään omat juurensa ja korostamaan niiden

merkitystä yhteiskunnassa.

Kristillisyys voidaan Suomessa pitkälti nähdä kirkollisena uskonnollisuutena (Ketola 2003,

23). Paljon merkitystä kristillisyyden tulevaisuuden kannalta onkin todennäköisesti sillä,

millainen asema evankelis-luterilaisella kirkolla tulee olemaan. Lisäksi suuri vaikutus on sillä,

miten merkittävänä päättäjät pitävät kristillisyyttä sekä sillä, miten merkityksellisenä pidetään

kristillisyyden roolia kansallisen identiteetin vaalijana. Toisaalta on mahdollista, että vaikka

kristillisyyden merkitys kansallisesti tunnustettaisiinkin, kansainvälinen koulutuspolitiikka

saattaa ohjata koulutusta kohti materialistisempia arvoja ja hyödyn tavoittelua (vrt. Bauman

2002, 221). Eräs mielenkiintoinen tulevaisuutta koskeva kysymys on, ajaako postmodernin

ajan synnyttämä turvattomuus ihmisiä hakemaan vastauksia elämän suuriin kysymyksiin

kirkon perinteestä, mikä saattaisi lisätä uskonnon merkitystä myös koululaitoksessa. Toisaalta

myös esimerkiksi 1990-luvun lama-aikaan verrattava koko yhteiskuntaa koetteleva kriisi voi

vahvistaa kristinuskon asemaa.
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Kristillisyyden tulevaisuuteen vaikuttaa myös se, miten tärkeänä ja merkityksellisenä pidetään

ihmisen tarvetta uskonnollisuuteen ja jäävätkö hengelliset arvot materialististen arvojen

jalkoihin. Ihmisen tunnustaminen spirituaaliseksi olennoksi, jolla on myötäsyntyinen tarve ja

halu saada vastauksia elämän suuriin kysymyksiin sekä kokea jonkin suuremman olennon

läsnäolo elämässä, voi vahvistaa uskonnon aseman ymmärtämistä ja tunnustamista ihmisen

elämässä. Tämä taas voi vahvistaa uskonnonopetuksen sekä kristillisyyden asemaa

suomalaisessa yhteiskunnassa. Toisaalta spiritualiteetin käsitteeseen liittyvä epätarkkuus ja

spirituaalisen kokemisen kohdistamattomuus mihinkään tiettyyn uskontoon voi ajan myötä

johtaa uskonnollisuuden synkretisoitumiseen, minkä taas ei voida nähdä parantavan

kristillisyyden asemaa.

Kristillisyyden asemaan tulevaisuudessa vaikuttavat siis monet tekijät. Tiivistetysti voidaan

sanoa, että kristillisyyden luonteeseen ja asemaan tulevaisuudessa vaikuttaa se, nähdäänkö

kristillisyys itseisarvoisena, välinearvoisena vai nähdäänkö sillä arvoa ollenkaan.

10.2 Jatkotutkimusehdotukset

Kristillisyyden merkityksestä koulumaailmassa on löydettävissä melko vähän julkaistuja

tutkimuksia. Aiheeseen liittyvät tutkimukset keskittyvät tarkastelemaan lähinnä

uskonnonopetusta. Suomen historian saatossa kristillisyys on ollut kiinteä osa koulun

kasvatustoimintaa ja tämän yhteyden voidaan edelleen nähdä olevan jollain tasolla läsnä

koulumaailmassa, vaikka koulu elääkin keskellä yhteiskunnallista murrosta. Tämän pitkän

yhteisen historian valossa nähtäisiinkin mielekkäänä, että kristillisyyden esiintymisestä

koulussa tehtäisiin laajempaakin selvitystyötä. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytettyä

ongelmanasettelua olisi mielenkiintoista käyttää seurantatutkimuksessa kymmenen vuoden

kuluttua. Näin olisi mahdollista tutkia sitä, ovatko yhteiskunnallinen tilanne ja kristillisyydelle

annetut merkitykset tämän ajanjakson aikana muuttuneet. Tutkimuksen yhteydessä voisi olla

kiinnostavaa tutkia myös sitä, miten tässä tutkimuksessa ilmenneet kristillisyydelle annetut

tulevaisuuden näkymät ovat tämän aikajakson kuluessa toteutuneet. Seurantatutkimuksen

avulla saataisiin lisää tietoa siitä, miten yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat

uskonnon asemaan koulussa.



156

Tämän tutkimuksen tutkimusaihetta sivuten olisi mahdollista tutkia myös kvantitatiivisesti

kristillisyydelle annettujen merkitysten merkityksellisyyttä ja kohdistaa tutkimus esimerkiksi

luokanopettajien näkemyksiin. Näin saataisiin tietoa siitä, kuinka merkityksellisenä

luokanopettajat kristillisyydelle annetut erilaiset merkitykset näkevät. Tutkimus olisi

mahdollista toteuttaa käyttäen kyselylomaketta, jonka rakenne voitaisiin muodostaa tässä

tutkimuksessa tutkimustuloksina saatujen kategorioiden mukaiseksi. Tutkimuksen avulla

saataisiin laaja kuva siitä, millaiset kristillisyyttä koskevat merkitykset nähdään tärkeimpinä.

Tutkimuksen avulla voitaisiin myös tehdä johtopäätöksiä siitä, millaisena uskonnon asema

nähdään yhteiskunnassa. Tutkimus voisi vastata muun muassa kysymykseen, korostuvatko

uskonnossa yhteiskunnalliset merkitykset vai nähdäänkö uskonnon spiritualistinen puoli

tärkeämpänä.

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena oli alakoulu. Koska yläkoulussa ja lukiossa

voidaan kasvatustoiminnan nähdä olevan luonteeltaan erilaista, olisikin mielenkiintoista tutkia

kristillisyyden ilmenemismuotoja ja sille annettuja merkityksiä yläkoulun ja lukion erilaisten

toimijoiden keskuudessa.

Yhteiskunnallista tilannetta kuvattaessa ja tutkittaessa sen vaikutusta kristillisyyteen, kuten

tässä tutkimuksessa, lasten näkemysten kuuleminen näiden aiheiden kohdalla jää usein

huomiotta. Koska tällainen tutkimus kohdistuu lapsen elämismaailmaan, olisi suotavaa, että

myös heidän näkemyksensä voitaisiin tuoda esille. Tästä syystä heräsi eräs tärkeä

jatkotutkimuksen aihe, jossa käsiteltäisiin lasten näkemyksiä ja kokemuksia kristillisyydestä

koulussa. Kyseinen tutkimus voisi tuoda uusia näkemyksiä kristillisyyden merkityksestä.

Tutkimus olisi mahdollista toteuttaa haastattelemalla lapsia esimerkiksi kirkkovuoden juhlien,

koulunaloittamisjumalanpalveluksen tai seurakunnan työntekijän vierailujen jälkeen, ja kysyä

lasten näkemyksiä sekä tunnelmia kyseisistä tilaisuuksista.

Läheisemmin kasvatussosiologian tieteenalaan liittyvä jatkotutkimus voisi koskea sitä,

millaisia taitoja ja tietoja oppilaiden nähdään tulevaisuudessa tarvitsevan ja missä määrin

henkisyyteen liittyviä tietoja arvostetaan. Näin saataisiin selville, millaisia arvoja pidetään

tärkeänä ja yhteiskunnallisesti ohjaavassa asemassa.
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10.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata erilaisia näkemyksiä yhteiskunnallisesta tilanteesta sekä

kristillisyyden merkityksestä koulussa tässä tilanteessa. Lisäksi pyrittiin hahmottamaan

kristillisyyden tulevaisuuden näkymiä. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietämystä

kristillisyyden merkityksestä koulumaailmassa. Tutkimusaineistona olivat koulun eri

toimijoiden antamat haastattelut, joita täydennettiin kirjeitse lähetetyillä kyselylomakkeilla.

Luotettavuutta pyrittiin parantamaan triangulaatiolla eli aineiston keruun erilaisilla muodoilla

sekä yhdistämällä eri tieteiden antamaa tietoa ja empiriaa. Tavoitteena oli muodostaa

vuoropuhelu aikaisemman aiheeseen liittyvän teorian sekä saadun aineiston ja siitä

muodostuneen oman teorian välille. Tutkimuksella ei pyritty testaamaan mitään aiempaa

teoreettista näkemystä, koska aiempaa tutkimustietoa aiheesta ei oikeastaan ole saatavilla.

Aiemmat tutkimukset ja ajatukset ovat koskeneet esimerkiksi kohdistetusti uskonnonopetusta

(ks. esim. Räsänen 2006) tai yhteiskunnallista tilannetta, mutta yhteiskunnallisen tilanteen

arvioinnin liittäminen kristillisyydelle koulussa annettuihin merkityksiin on vähäistä. Tässä

tutkimuksessa haluttiin yhdistää nämä kaksi aihetta yhteiskunnallinen tilanne sekä

kristillisyydelle annettu merkitys alakoulussa. Yhteiskunnallinen tilanne ja kristillisyyden

merkitys sekä näiden kahden ilmiön välinen jännite on pyritty nostamaan esiin jo

teoreettisessa viitekehyksessä. Lisäksi aineiston analyysissa on pyritty yhdistämään nämä

kaksi asiaa niin, että lukijalle hahmottuu niiden välillä vallitseva yhteys. Näin ollen

tutkimuksen voidaan katsoa lisänneen tietoa vähän tutkitulta alueelta.

Tutkimusaihe koskee melko spesifiä aihealuetta, jonka syvällinen ymmärtäminen voi olla

haasteellista. Siksi tutkimukseen valittiin henkilöitä, joilla ajateltiin olevan syvällistä

näkemystä aihetta koskien. Tällaista usein laadullisessa tutkimuksessa käytettävää

tutkimusjoukon harkinnanvaraista otantaa pidettiin hyvänä, koska silloin tutkittavaksi

valikoituu kohteita, joiden avulla ajatellaan saatavan mielekkäitä ja syvällisiä näkemyksiä

tarkasteltavana olevasta ilmiöstä. (Kiviniemi 2001, 68.) Harkinnanvarainen otos palveli myös

sitä tarkoitusperää, jonka mukaisesti tavoitteena oli saada esiin mahdollisimman erilaisia

näkemyksiä aiheesta. Koska tutkimusjoukkona olivat koulun eri toimijat, haluttiin

tutkimushenkilöt valita laajasti eri toiminta-alueilta. Jotta tutkimus ei painottuisi liikaa
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hallinnolliselle puolelle, otettiin mukaan myös käytännön koulutyössä toimivia

luokanopettajia. Aineiston merkittävyyttä yhteiskunnallisesti ajatellen voidaan siis pitää

huomattavana.

Tutkimusjoukko oli melko pieni (n= 10) ja sitä olisi ollut mahdollista laajentaakin. Aineistoa

olisi voinut kartuttaa ottamalla tutkimusjoukkoon mukaan esimerkiksi oppilaiden vanhempia

tai lisää luokanopettajia. Toisaalta aineisto kerättiin osissa siten, että aineiston keruun aikana

voitiin seurata aineiston kyllääntymistä. Muun muassa Straussin (1987, 21) mukaan aineiston

kerääminen voidaankin lopettaa, kun uudet tapaukset eivät enää tuo esiin uusia piirteitä.

Kyllääntyminen tulee esiin tutkimustuloksissa alakategorioiden otsikoinnin yhteydessä

esitetyissä luetteloissa, joissa kuvataan ketkä vastaajista jakavat kyseisen alakategorian

mukaisen käsityksen. Monissa kohdissa vastaajia on enemmän kuin yksi.

Ahosen (1995, 129) mukaan laadullisen tiedon luotettavuudessa on ennen kaikkea kyse

tulkintojen validiteetista. Johtopäätökset eli tulkitut merkitykset ovat Ahosen (1995, 129)

mukaan valideja silloin, kun ne vastaavat sitä, mitä tutkittavatkin tarkoittivat. Tässä

tutkimuksessa Ahosen aitoudelle asettamat kriteerit pyrittiin ottamaan huomioon käyttämällä

rinnakkaisluokittelijaa, mikä mahdollistui molempien tutkijoiden tehdessä aluksi itsenäisen

analyysin ja alustavan kategorisoinnin aineistosta. Lisäksi analyysin validiutta pyrittiin

kohentamaan lähettämällä valmis analyysi tutkittaville henkilöille, jolloin he saivat itse

varmistaa analyysin validiuden ja halutessaan huomauttaa analyysin puutteista.

Haastateltavilta saadun palautteen mukaan kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat

tyytyväisiä aineiston analyysiin, eikä muutosehdotuksia esitetty. Validiutta pyrittiin lisäämään

myös kategorioinnin kohdalla, jolloin kategorioiden aitous osoitettiin haastatteluesimerkkien

avulla, kuten Ahonenkin (1995, 154) kehottaa tekemään. Näin pyritään vakuuttamaan lukija

siitä, että tutkija ei ole irrottanut ilmauksia pois yhteyksistään omien tulkintaodotustensa

tueksi eikä harhautunut ylitulkintoihin.

Väärintulkinnan vaara on kuitenkin aina läsnä niin aineiston keruun kuin sen analyysinkin

aikana. Erityisesti tässä tutkimuksessa mahdollisuus väärintulkintaan haastateltavan ja

haastattelijan välillä on olemassa, koska kyseessä olevaan ilmiöön liittyy monia erilaisia ja

laajoja käsitteitä. Myöskään Niikon (2003, 13) mukaan käsitteiden käyttäminen ajatusten ja
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tunteiden kuvaamiseen ei ole helppoa. Samasta asiasta puhuminen haastattelutilanteessa

pyrittiin varmistamaan sillä, että haastattelun aluksi kerrottiin, mitä tässä tutkimuksessa

tarkoitetaan kristillisyydellä. Tämän käsitteen avaaminen katsottiin tärkeäksi erityisesti siitä

syystä, että näin heti haastattelun aluksi tuotiin ilmi, että sillä tarkoitetaan muutakin kuin

uskonnonopetusta, johon koulussa esiintyvä kristillisyys usein yhdistetään. Kuitenkin on hyvä

pitää mielessä, että kielellinen kommunikaatio tapahtuu aina tietyssä kielipelissä, jolla

tarkoitetaan sitä, että eri elämänmuodoissa tai kulttuureissa vallitsee oma kielenkäyttötapansa

(Lehtonen 1996, 28–30; 35; 47).

Vuorovaikutukseen liittyy siis aina virheellisen tulkinnan vaara, koska ajatuksemme ja

kokemuksemme ovat erilaisia. Haastattelu on kuitenkin hyvä tiedonhankintamuoto, koska se

mahdollistaa molemmille osapuolille tarkentavien kysymysten esittämisen. Tämä koettiin

aineiston keruun aikana tärkeänä ja luotettavuutta lisäävänä tekijänä. Analyysivaiheessa

luotettavuutta  voi  vähentää  se,  jos  tutkija  ei  pysty  astumaan  ulos  omasta  kokemusten  ja

käsitysten piiristä. Tutkijan haasteena onkin se, kuinka kuvata toisten käsityksiä niin, että oma

esiymmärrys aiheesta ei johdata liikaa tulkintojen muodostamista (Niikko 2003, 47). Aiheen

ideologisen luonteen huomioiden tämä luotettavuudelle asetettu kriteeri onkin ollut

tutkijoiden erityisen huomion kohteena. Toisaalta tutkijan omat lähtökohdat vaikuttavat aina

jossakin määrin aineiston hankintaan ja johtopäätösten tekemiseen. Tällainen subjektiivisuus

on kuitenkin pyritty tiedostetusti saamaan hallituksi niin, ettei se vaikuta liikaa tutkimuksen

kulkuun. Lisäksi Ahonen (1995, 124) mainitsee, että tiedostettuna subjektiivisuus ei ole

tulkitsemista haittaava tekijä, vaan päinvastoin oma kokemustausta voi auttaa paneutumaan

toisten ilmaisemiin näkökohtiin.

Aineiston tulisi olla relevanttia myös ongelmanasettelun taustalla olevien teoreettisten

käsitteiden suhteen. Yhteys teorian ja analyysin välillä pyrittiin löytämään, mutta kuitenkin

niin, että saavutetun esiymmärryksen aihealueesta ei annettu ohjata liikaa aineiston

analysointia, vaan teorian ja empirian vuoropuhelulla pyrittiin lisäämään tutkimuksen

teoreettista merkityksellisyyttä, mihin myös Ahonen (1995, 155) tutkijaa ohjaa.
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Koska fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata tutkittavien käsityksiä

tutkittavasta ilmiöstä, tutkimuksen luotettavuuden kannalta heräsi kysymys, ilmaisivatko

tutkittavat omia käsityksiään vai edustamansa instituution käsityksiä. Mahdollista on, että

tutkittavat ilmaisivat sellaisia käsityksiä, joita heidän odotetaan asemassaan esittävän.

Toisaalta monet tutkimushenkilöiden edustamat instituutiot ovat luonteeltaan sen kaltaisia,

että yhtenäistä näkemystä kyseessä olevasta ilmiöstä ei välttämättä edes ole olemassa, mikä

mahdollistaa henkilökohtaistenkin mielipiteiden esittämisen. Toisaalta tutkimushenkilöt

valittiin niin, että heidän käsityksissään heijastuisi myös heidän edustamansa instituutio,

jolloin voidaan pitää hyvänä sitä, että tutkimushenkilöiden ilmaukset ovat osaksi heidän

henkilökohtaisia näkemyksiä ja osaksi heidän edustamansa instituution. Kaikki haastattelut

olivat, ainakin tutkijoiden näkökulmasta, aitoja vuorovaikutustilanteita, joista huokui se, että

haastateltavat olivat paneutuneet aiheeseen ja yrittivät vastata mahdollisimman kattavasti

esitettyihin, usein vaikeisiinkin kysymyksiin.

Fenomenografisessa analyysissa kuvauskategorioiden muodostamisvaiheessa voi ilmetä

ongelmia, koska joitakin ilmaisuja voi olla vaikea erottaa toisistaan niiden merkityksen

suhteen. Toisaalta jotkut ilmaisut voivat olla hankalia tulkita ja osa kategorioista voi

osoittautua epävarmoiksi perustaa. (Ahonen 1995, 154–155.) Nämä kaikki edellä mainitut

seikat tulivat vastaan myös tässä tutkimuksessa. Erityisesti yhteiskunnallista tilannetta

kuvaavien alakategorioiden rakentaminen koettiin haasteelliseksi, koska yhteiskunnan ilmiöt

liittyvät niin kiinteästi toisiinsa. Yhteiskunnalliset ilmiöt saattavat esimerkiksi olla seurausta

toisistaan tai saman ilmiön eri puolia. Myös osa yksittäisistä ilmauksista ja käsityksistä

aiheutti pohdintaa ja niiden kohdalla jouduttiin erityisesti miettimään sitä, mihin kategoriaan

ne tulisi sijoittaa. Tällainen tilanne syntyi esimerkiksi kristillisyyden tulevaisuutta koskevan

kuvauskategorian yhteydessä, jolloin mietittiin sitä, onko tarpeellista rakentaa oma kategoria,

joka käsittelee kristillisyyden häviämistä vai voisiko tämän käsityksen sijoittaa osaksi

kristillisyyden vähenemistä koskevaa kategoriaa. Oma kategoria päätettiin kuitenkin rakentaa,

koska eroavaisuutta kategorioiden välillä pidettiin tarpeeksi suurena.
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Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli pyrkiä esittämään näkemysten vaihtelu tutkittavista

ilmiöistä. Näin ollen suureen yleistettävyyteen ei tutkimuksella pyritty. Tutkimustulokset ovat

luonteeltaan arvostuksia eli ihmisen omia käsityksiä asioiden merkityksistä. Kuitenkin on

mahdollista ajatella, että yksittäisten ihmisten muodostaessa arvostuksia, voi samalla

muodostua yhteisöä ohjaavia arvoja. Erityisesti nykyisessä monien totuuksien ja arvojen

maailmassa, jossa objektiivisten arvojen olemassaoloa ei pidetä mahdollisena, juuri yksittäiset

arvostukset ovat ohjaavassa asemassa. Myös Laineen (2001, 28) ja Lehtosen (1996, 32)

mukaan yksittäisten ihmisten antamien merkitysten tutkiminen paljastaa jotain yleistä, koska

saman yhteisön jäsenet jakavat usein asioista samoja merkityksiä.

10.4 Fenomenografian soveltuvuus merkitysten kuvaamisessa

Fenomenografinen tutkimustapa on tuotu tutkimuksessa esille laajasti ja sen käyttö on

perusteltu fenomenografisten tutkijoiden näkemyksillä. Fenomenografinen tutkimusote

soveltui tähän tutkimukseen hyvin, koska se mahdollistaa käsitysten ja merkitysten tutkimisen

ja luokittelun (ks. esim. Järvinen & Karttunen 1997, 164). Fenomenografisessa tutkimuksessa

aineisto kerätään usein haastattelun avulla. Tämä aineistonkeruumuoto nähtiin tässäkin

tutkimuksessa käyttökelpoisena, koska sillä tavoin voitiin parhaiten saada selville

tutkimushenkilöiden ajatuksia (ks. luku 8.3.1).

Tässä tutkimuksessa fenomenografia koettiin hyvänä erityisesti sen selkeyden ja

järjestelmällisyyden vuoksi. Myös Pihlainen (2000, 127) näkee fenomenografian turvalliseksi,

koska siinä on piirteitä määrällisen tutkimuksen tarkkuudesta, joka muodostuu

kategorisoinnin järjestelmällisestä etenemisestä. Kuitenkin laadulliselle tutkimukselle

ominaisesti fenomenografiakaan ei tarjoa selkeää ohjetta siitä, miten kategorioiden

muodostamisen tulisi tapahtua, vaan vapauttaa tutkijan löytämään oman persoonallisen

tapansa. Tämä voidaan nähdä sekä positiivisena että negatiivisena seikkana tutkijan luonteesta

riippuen. Tutkimusote on siinä mielessä vaillinainen, että siinä ei olla kiinnostuneita

käsitysten taustalla vaikuttavista syistä, vaan kiinnostus kohdistuu ilmiöiden sisältöjen

kuvaamiseen. Kuitenkin tällainen käsitysten muodostumisen tutkiminen yhdessä niiden

sisällön kuvaamisen kanssa voisi tuoda lisävalaistusta tutkittavaan aiheeseen. Tosin
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kiinnostuksen kohdistaminen myös käsitysten muodostumiseen johtaisi Häkkisen (1996, 46–

47) mukaan kysymään sitä, miten käsitykset muodostuvat. Jos käsitysten ajatellaan monien

tutkijoiden tapaan olevan esirefleksiivisiä, ne ilmenevät ennemminkin ihmisen toiminnassa ja

sen tuloksissa, mikä taas tarkoittaisi tutkimuksen painopisteen siirtämistä ihmisen ajattelusta

hänen toimintansa tarkkailemiseen. (Häkkinen 1996, 46–47.)

Kokonaisuutta ajatellen fenomenografinen tutkimusote soveltui hyvin kyseisen aiheen

tutkimiseen ja menetelmään tutustuminen koettiin siitäkin syystä antoisana. Fenomenografiaa

voidaankin pitää oivallisena menetelmänä tutkijan ollessa kiinnostunut ihmisten käsityksistä

tai merkityksistä. Fenomenografisella lähestymistavalla onkin Niikon (2003, 48) mukaan

tärkeä paikka kasvatustieteellisessä tutkimuksessa.
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