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1 Johdanto  
 

 

 

Tutkimme erään suomalaisen kristillisen koulun arkea ja kyseisen koulun opetus-

suunnitelman kristillisten arvojen ilmenemistä käytännössä. Tutkimuksellamme 

halusimme lisätä tietoisuutta kristillisestä koulusta ja kasvatuksesta, sillä olemme 

havainneet kanssaopiskelijoidemme parissa epätietoisuutta ja vääriksi osoittau-

tuneita ennakkoluuloja kristillisiin kouluihin liittyen. Näimme tietoisuuden lisäämi-

sen tärkeäksi, sillä kristilliset koulut täydentävät perusopetustarjontaa ja työllistä-

vät opettajia. Noin 5% suomalaisista yksityiskoulua käyvistä oppilaista opiskeli 

kristillisessä koulussa vuonna 2017 (vrt. Yksityiskoulujen liitto ry). Luokanopetta-

jaopintojemme aikana ei olla käsitelty kristillisiä kouluja pakollisten kurssien tai 

opintokokonaisuuksien aikana, mutta vaihtoehtopedagogiikoista, kuten Stei-

ner- ja Freinet-pedagogiikoista on luennoitu.   

Toinen meistä tutkijoista, Anna-Karoliina Muotka, perehtyi kandidaatin tutkiel-

massaan erään suomalaisen kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperus-

taan luokitellen sen kristillisiä arvoja Schwartzin kulttuuristen arvo-orientaatioi-

den teorian ja sen tarjoaman valmiin luokittelurungon avulla 

(vrt. Schwartz 2011,8). Tutkimuksemme jatkoi samaa aihepiiriä perehtyes-

sämme kristillisen koulun arkeen ja arvojen ilmenemiseen siinä. Olemme kumpi-

kin olleet kristillisissä kouluissa tekemässä joko opettajan sijaisuuksia tai koulun-

käynninohjaajan töitä jo ennen tutkimusprosessimme alkua. Molemmilla oli siis 

käytännön kokemusta kristillisten koulujen toimintakulttuureista. 

Muotka on työskennellyt kansainvälisessä Youth With A Mission (YWAM) -lähe-

tysjärjestössä. YWAM on ollut mukana perustamassa Suomeen ja muihinkin mai-

hin kristillisiä kouluja ja vastannut niiden opettajille järjestetyistä seminaareista 

(Saari 2009, 5). YWAM on yhteiskristillinen ja tunnustustenvälinen, eikä ole si-

toutunut mihinkään tiettyyn kristilliseen perinteeseen (Heino 1997, 118-119). 

Muotkan työkokemus YWAM-järjestössä on osaltaan innoittanut tutkimaan suo-

malaisia kristillisiä kouluja tieteellisestä näkökulmasta.



6 
 

Tutkimuksessa hyödynsimme etnografista tutkimusotetta. Aineistonkeruun suo-

ritimme havainnoimalla kouluarkea ja haastattelemalla kouluyhteisön jäseniä. Et-

nografian avulla oli mahdollista perehtyä tutkimuskohteemme arkeen niin, että 

hankittu tieto kytkeytyi kontekstiinsa (Paloniemi & Collin 2015, 208). Pereh-

dyimme muun muassa Kirsti Saaren kristillisten koulujen toimintakulttuuria kos-

kevaan väitöskirjaan. Saari ehdotti väitöskirjassaan jatkotutkimuskohteiksi muun 

muassa kristillisten koulujen opetustilanteissa ilmenevän kohtaamisen ja dialogi-

suuden seuraamista sekä koulutilanteiden ja koulukulttuurin seuraamista. Hän 

myös suositteli osallistumista ja havainnoimista tutkimusaineistojen keräämiseksi 

kristillisistä kouluista. (Saari 2009, 190-191.) Omassa tutkimusprosessissamme 

vastasimme osaltamme näihin Saaren jatkotutkimusehdotuksiin.   

Kristillisiä kouluja ei ole tutkittu paljoa, eikä aiheesta löydy juurikaan kirjallisuutta, 

joten hyödynsimme laajemmin lähikirjallisuutta liittyen muun muassa kristinus-

koon, kasvatukseen ja arvoihin. Hyödynsimme kuitenkin tutkielmassamme aihet-

tamme sivuavia väitöskirjoja, mutta niiden lisäksi myös pro gradu –tutkielmia. 

Muun muassa Iiris Karsikko vertaili pro gradu –tutkielmassaan Jyväskylän kristil-

lisen koulun ja yhden tavallisen koulun kouluviihtyvyyttä oppilaiden näkökulmasta 

(Karsikko 2004, 2). Elina ja Vesa Vidgren puolestaan tutkivat kristillisen kasva-

tuksen toteutumista ja lapsen uskonnollisen kehittymisen tukemista kristillisessä 

koulussa (Vidgren & Vidgren 2011, 3). Sirpa Edberg tutki kristillistä koulua käy-

neiden nuorten kokemuksia ja käsityksiä saamastaan kristillisestä kasvatuksesta 

(Edberg 2011, 4).  

Myös kristillisiä päiväkoteja on tutkittu. Esimerkiksi Suvi-Anne Saarivesi tutki 

erään kristillisen päiväkodin toimintakulttuuria ja sen kristillisyyttä kasvattajien nä-

kökulmasta (Saarivesi 2017, 4). Hilkka Luttinen ja Ulla Härkönen tutkivat kristilli-

sen päiväkodin henkilökunnan näkemyksiä varhaiskasvatuksesta ja kristillisestä 

ajattelusta (Luttinen & Härkönen 2018, 129 ;134). Kansainvälisellä tasolla kristil-

lisiä kouluja on tutkittu jonkin verran, mutta useimmiten tutkimukset ovat kohdis-

tuneet tiettyjen kristillisten tunnuskuntien kouluihin (vrt. Byrne & Devine 2018, 

461; Francis 2005, 138-139; Green 2009, 197-198; Hemming 2018, 168). Tah-

doimme tutkimuksemme avulla lisätä tietoisuutta suomalaisen yhteiskristillistä 
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toimintakulttuuria toteuttavan kristillisen koulun käytännön arjesta ja antaa äänen 

kyseisen kouluyhteisön jäsenille. 

Kuvaamme tutkielmamme teoreettista viitekehystä luvuissa kaksi ja kolme. Lu-

vussa kaksi kuvaamme arvoja yleisesti, kristillisten arvojen lähtökohtia tiiviste-

tysti, kristillistä koululiikettä Suomessa, uskontokasvatusta lähiterminä ja lopuksi 

kouluyhteisön toimintakulttuuria ja yksilöä osana yhteisöä. Kristillistä koulua ku-

vatessamme esittelemme myös suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia aihee-

seen liittyen. Kolmannessa luvussa avaamme Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden arvoperustaa ja vertaamme sitä tutkimamme kristillisen koulun 

opetussuunnitelman arvoperustaan. Samassa luvussa kuvaamme tarkemmin 

myös tutkimamme koulun opetussuunnitelman kristillisiä arvoja. Luvussa neljä 

kuvaamme tutkimuksemme tavoitetta, toteutusta, kouluarkea tutkimuskohteena, 

tutkimuksen kohdejoukkoa, tutkimusaineiston hankintaa ja analyysia. Käsitte-

lemme luvun lopuksi tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Luvussa viisi esit-

telemme tutkimustulokset, tulosten yhteenvedon ja johtopäätökset. Viimeisessä 

luvussa avaamme tutkimusprosessimme aikana syntyneitä ajatuksia ja pohdin-

toja liittyen muun muassa arvoihin, opettajan ammattiin ja kristilliseen kouluun. 

Luvun lopuksi käsittelemme myös jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 Arvot, kristillinen koulu ja kouluyhteisö 
 

 

 

Tässä pääluvussa kuvaamme arvoja, kristillistä koulua ja kouluyhteisöä. Pääluku 

on jaettu kahteen alalukuun. 

 

 

2.1 Arvot ja kristillisten arvojen lähtökohdat 
 

Tässä alaluvussa kuvaamme ensin arvoja yleisesti. Sen jälkeen kuvaamme tut-

kimamme koulun opetussuunnitelman kristillisten arvojen lähtökohtia ja kristinus-

kon perusasioita tiivistetysti. 

 
 
Arvot   
 

Tutkimme kristillisen koulun opetussuunnitelman kristillisten arvojen ilmenemistä 

käytännössä, joten koimme tärkeäksi määritellä yleisellä tasolla, mitä tarkoi-

tamme arvoilla. Alaluvussa 3.3 kuvaamme tarkemmin tutkimamme kristillisen 

koulun opetussuunnitelman kristillisiä arvoja. 

Arvo on asia, jota yhteisö tai yksittäinen henkilö pitää hyvänä, arvokkaana, ar-

vostettavana ja tavoittelemisen arvoisena.  Arvot ovat osa todellisuutta, eikä niitä 

joissain tapauksissa ole soveliasta kyseenalaistaa. Esimerkiksi opettajan ei ole 

sopivaa kyseenalaistaa oppilaansa ihmisarvoa. Arvopohjalla ja arvoperus-

talla tarkoitetaan moraalia tai arvoja tietynlaisina kokonaisuuksina. (Vrt. Ojanen 

2011, 7-8.) Vanhempi nimitys arvolle on hyve (vrt. Airaksinen 1995, 24). Arvo-

kasvatukseen liittyy yleisesti kasvatettavan kunnioitus, eikä arvojen oleteta ilme-

nevän jokaisen elämässä samalla tavalla (Gjerstad 2011, 76). Kaikki inhimillinen 

toiminta liittyy jollain tapaa toimijan arvoihin. Selkeä esimerkki toiminnasta, johon 

arvot vaikuttavat on valintojen tekeminen. (Åhlberg 1989, 133.) Ihmistä ei 
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voi erottaa arvoistaan. Arvot eivät ole irrallisia, vaan vaikuttavat tekoihin tietoi-

sesti ja tiedostamattomasti. Ihmiset kokevat arvot henkilökohtaisesti, joten ulko-

puolisen tahon on mahdotonta pakottaa yksilöä sisäistämään jotain tiettyjä arvoja 

(vrt. Gjerstad 2011, 76).   

Arvojen alkuperää voidaan tulkita ainakin kahdella eri tavalla. Yhden näkemyk-

sen mukaan on olemassa itsenäisiä perusarvoja, jotka eivät ole riippuvaisia siitä, 

hyväksytäänkö niitä yleisesti. Kyseisen näkemyksen mukaan arvot eivät siis ole 

ihmisten luomia, vaan pikemminkin elämän ja kulttuurin edellytys. Näin ajatellen 

arvot vaikuttavat suoraan koettuihin asioiden tärkeysjärjestykseen ja elämän tar-

koitukseen. (Puolimatka 2011, 12-13.) Toisen tulkinnan mukaan arvot ovat täysin 

ihmisen luomia, joten ihmisten mieltymykset, kokemukset, ympäröivä kulttuuri ja 

henkilökohtaiset valinnat vaikuttavat arvojen määräytymiseen. Tämän näkemyk-

sen mukaan asioilla ei ole ennalta määrättyä tärkeysjärjestystä, vaan se muovau-

tuu ja muuttuu aikojen saatossa. (Puolimatka 2011, 14.) Arvot voidaan jakaa kah-

teen pääryhmään, joita ovat itseisarvot ja välinearvot. Yksittäinen arvo voi tosin 

olla yhtä aikaa sekä itsessään että välineellisesti arvokas. Itseisarvot nähdään 

itsessään tavoittelemisen arvoisina ja välinearvot ovat arvokkaita, sillä ne mah-

dollistavat pääsyn kohti päämääriksi asetettuja arvoja. (Häyry & Häyry 1995, 36-

37; Jankko 2011, 51.)  

Kasvatuksella otetaan kantaa siihen, millainen ihminen on, mitä kasvattaja pitää 

ihmisen kasvussa tavoittelemisen arvoisena ja mistä lähteistä ja millä perusteilla 

tämä arvokas määrittyy. Kasvatuksen päämäärä edellyttää ymmärrystä siitä, mil-

laista on arvokas ja hyvä ihmiselämä. (Vrt. Häkkinen 2011, 92; Jyrhämä, Hell-

ström, Uusikylä & Kansanen 2016, 49; Värri 2011, 245.) Yhteiskunnan moniar-

voisuudesta huolimatta kasvattajalla on oltava selkeä näkemys kasvatuksen 

suunnasta ja sitä ohjaavista arvoista, joilla hän perustelee kasvatukselliset ratkai-

sunsa (Värri 2008, 341). Tutkimusprosessissamme mielsimme arvot tärkeiksi ja 

tavoiteltavina pidetyiksi asioiksi. 
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Kristillisten arvojen lähtökohdat 
  

Kristilliset arvot ovat tutkimuksemme kannalta olennaisia, joten kuvaamme niiden 

lähtökohtia ja kristinuskon perusasioita: luomista, syntiinlankeemusta ja lunas-

tusta tiivistetysti. Raamatun alkukertomusten kieli on runollista ja niiden välittämä 

viesti on teologinen. Alkukertomukset maailman luomisesta eivät kerro pääasi-

assa asioiden ulkonaisesta kulusta, vaan asioiden sisäisestä todellisuudesta ja 

kaiken olemassa olevan merkityksestä. Luomistapahtuman subjekti on Raama-

tun mukaan kolmiyhteinen Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumalaa nimitettä-

essä Isäksi tarkoitetaan isää kaiken olemisen lähteenä ja alkuperänä (Vrt. Pih-

kala 2009, 122-126; Riekkinen 2008, 88.)  

Tutkimuksemme kannalta Raamattuun perustuva ihmiskäsitys on olennainen. 

Sen mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen (Pihkala 2009, 124; Puoli-

matka 2008, 16; Saari 2009, 93). Jumalan kuvana ihminen siis edustaa Jumalaa 

maan päällä. Kyseiseen käsitykseen liittyvät myös ihmisen valta ja vastuu suh-

teessa luomakuntaan. Ihmiselle annettiin tehtäväkseen maan viljeleminen ja var-

jeleminen. (Pihkala 2009, 123-124; 137.) Ihminen myös luotiin olemaan suh-

teessa Jumalan ja toisten ihmisten kanssa (Saari 2009, 96). Suhteessa sekä Ju-

malaan että muihin ihmisiin ilmennetään Minä-Sinä -yhteyttä, jossa osoitetaan 

dialogista samanarvoisuutta (vrt. Buber 1923, 106-107; Värri 1997, 95).  

Kristilliseen ihmiskäsitykseen liittyy myös ihmiselle annettu vapaus valita. Tähän 

vapauteen liittyy riski valita hyvän sijasta myös paha. Raamatun mukaan ihmi-

sessä syntyi luomisen jälkeen halu olla enemmän kuin pelkkä Jumalan kuva. Hän 

halusi ikään kuin olla itse oma jumalansa. Ihminen teki juuri sen, mitä Jumala oli 

kieltänyt tekemästä ja tätä kutsutaan syntiinlankeemukseksi. Raamatussa Ju-

mala nähdään elämän lähteenä. Synti nähdään vastakkaisesti erona Jumalasta 

ja siihen liittyy elämän ja kaiken hyvän etsiminen Jumalan ulkopuolelta, mistä 

niitä ei Raamatun mukaan kuitenkaan löydy. Luomisen jälkeisestä syntiinlankee-

muksesta seurasi ihmisen ja Jumalan välisen yhteyden katkeaminen, sillä ihmi-

nen koki häpeää, pelkoa ja uhmaa. Myös ihmisten keskinäinen kumppanuus han-
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kaloitui itsepuolustusten, syytösten ja alistavan vallankäytön vuoksi. Syntiinlan-

keemuksen vuoksi myös ihmisen suhde luontoon, eli kasvi- ja eläinkuntaan, vää-

ristyi, jonka seurauksena luonnon ekologinen tasapaino järkkyi. (Pihkala 2009, 

139-151.)  

Raamatun mukaan Jumala halusi pelastaa ihmiset ja mahdollisti suunnitelmansa 

lähettämällä Poikansa Jeesuksen maailmaan ihmisen muodossa (Holmén 2007, 

11-12; 26-27; 31; Kärki 2015, 52; Pihkala 2009, 143; Riekkinen 2008, 89-91). 

Tähän pelastussuunnitelmaan liittyi se, että Jeesus kuoli ihmisten puolesta, mutta 

voitti kuoleman vallan ylösnousemuksellaan.  Tällä Jeesus palautti yhteyden ih-

misen ja Jumalan välille. (Vrt. Puolimatka 1995, 23; Puolimatka 2004, 313; Raa-

mattu 1992, Joh 3:16.) Jeesusta on teologiassa nimitetty sekä sovittajaksi että 

lunastajaksi. Sovitus sanana liittyy Vanhan testamentin uhrikäytäntöihin, kun yli-

pappi vertauskuvallisesti siirsi kansan synnit uhrieläimeen, joka teurastettiin ja 

poltettiin ihmisten asemasta. Lunastus viittaa sanana puolestaan Vanhan testa-

mentin aikaiseen tapaan orjan vapaaksi ostamisesta ja sitä verrataan siihen, 

kuinka Jeesus tuli lunastamaan ihmiset vapaiksi synnin orjuudesta. (Vrt. Pihkala 

2009, 155; 178-179; 181.) 

Edellä kuvasimme Raamatun perussanoman luomisesta, syntiinlankeemuksesta 

ja lunastuksesta kiteytetysti. Kristillisen koulun opetussuunnitelman kristillisten 

arvojen voidaan nähdä pohjautuvan muun muassa näihin Raamatun teemoihin. 

Esimerkiksi ihmisarvo liitetään kristilliseen ihmiskäsitykseen, joka näkyy jo luo-

miskertomuksissa esiintyvänä näkemyksenä ihmisestä Jumalan kuvana (vrt. 

Kristillinen koulu 2016, 18). Kristillisen koulun opetussuunnitelman vastuullisuus-

arvo liittyy puolestaan kristillisen ihmiskäsityksen vapauteen valita, mikä mahdol-

listi myös syntiinlankeemuksen (vrt. Kristillinen koulu 2016, 18-19; Pihkala 2009, 

139; 144; Saari 2010, 104; Saari 2009, 48). Jumalan toteuttamaa lunastusta ja 

ihmisten pelastamista voidaan pitää armon, laupeuden ja lähimmäisenrakkauden 

esikuvana (vrt. Kristillinen koulu 2016, 19). Kuvaamme tutkimamme koulun ope-

tussuunnitelman kristillisiä arvoja tarkemmin alaluvussa 3.3.   
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2.2 Kristillinen koulu, uskontokasvatus ja kouluyhteisö 
 

Tässä alaluvussa kuvaamme kristillistä koulua yleisesti ja kristillistä koululiikettä 

Suomessa. Lisäksi kuvaamme uskontokasvatusta lähiterminä. Alaluvun lopussa 

kuvaamme kouluyhteisön toimintakulttuuria ja yksilöä osana yhteisöä. 

 

Kristillinen koululiike Suomessa 

 

Suomessa 1800-luvun alussa kirkko ja kristinusko olivat vahvasti kytköksissä 

koulumaailmaan. Koulutoimen hallinnollinen ja pedagoginen toiminta oli kirkon 

johtamaa. Piispalla oli koulutoimen ylimmän valvojan rooli ja hän päätti muun mu-

assa opettajavalinnoista. Koulunopettajat ja papisto muodostivat yhdessä op-

pisäädyn, mikä osoitti myös kirkon ja koulun kiinteää kytköstä toisiinsa. Kirkon 

tarpeet huomioitiin koulun kasvatuksellisissa päämäärissä ja opetussisällöissä. 

Koulussa huolehdittiin lasten uskonnollisesta kasvatuksesta ja sellaisen sivistyk-

sen tarjoamisesta, mikä nähtiin papiston kannalta tarpeelliseksi. Yhteiskunnan 

kehittyessä alkoi ilmetä uushumanistisia kasvatusihanteita. Niiden myötä kirkolli-

nen koulu alkoi muovautua yleisen kansalaiskasvatuksen suuntaan. (Vrt. Murto-

rinne 1992, 56-59; Saine 2000, 22-24; 30-33.)  

Lapsille koulussa ja kotona tarjottua kristillistä kasvatusta tukemaan perustettiin 

1800-luvulla pyhäkouluja, jotka olivat osa luterilaisen kirkon toimintaa. Myös va-

paakirkollisissa piireissä harjoitettiin aktiivisesti pyhäkoulutoimintaa. Vuonna 

1888 perustettiin Suomen evankelis-luterilainen sunnuntaikoulu –yhdistys, jonka 

puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen perustamishankkeisiin keskeisesti osallis-

tunut A. W. Lyra. Näin pyhäkoulutoiminnasta tuli yhdistyksen alaista, eikä se ollut 

niin vahvasti enää evankelis-luterilaisen kirkon toimintamuoto. Se mahdollisti va-

paakirkollisen liikkeen hyödyntämien erilaisten työtapojen käyttöönoton pyhäkou-

lutoiminnan kehittämiseksi.  (Murtorinne 1992, 360-362) Myös useimmat suoma-

laiset kristilliset koulut toimivat yhdistysten alaisina, eivätkä ole seurakuntapoh-

jaisia kouluja (vrt. Saari 2009, 3). 
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Kristilliset koulut perustuvat maailmankatsomukselliseen viitekehykseen, eivätkä 

vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan, kuten esimerkiksi Montessori- tai Steinerkoulut. 

Kuitenkin kristillistä koulua voidaan tarkastella progressiivisen pedagogiikan va-

lossa niin sanottuna vaihtoehtokouluna (Vrt. Saari 2009, 56.) Tämän vuoksi ku-

vaamme seuraavaksi progressiivista pedagogiikkaa yleisesti. 1900-luvulla yh-

dysvaltalainen filosofi ja kasvatustieteilijä John Dewey toimi keskushahmona 

progressiivisen, eli eteenpäinpyrkivän ja koulujärjestelmää uudistavan pedago-

giikan kehittelyssä. Kyseinen kasvatusnäkemys kritisoi uskonpuhdistuksen ajalta 

peräisin ollutta epävapaata ja opettajakeskeistä koulua. (Vrt. Bruhn 1973, 7-10; 

Hytönen 2007, 29-31; Miettinen 1990, 35.) Voidaan ajatella, että kristillinen koulu 

ei toteuta progressiivisen pedagogiikan ideaa eteenpäin pyrkimisestä, sillä se 

pyrkii tuomaan näkyväksi opetussuunnitelman arvoperustan arvojen vanhat raa-

matulliset juuret (vrt. Bruhn 1973, 7; Kristillinen koulu 2016, 20; 207-208).   

Progressiivisessa pedagogiikassa korostuvat lapsikeskeisyys ja oppilaan omat 

kokemukset sekä oppiminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Opetuksessa 

huomioidaan lapsen arjesta peräisin olevat aihepiirit ja pyritään tekemällä oppi-

miseen. Opettajalla on tärkeä tehtävä suunnitella sellaiset oppimisympäristöt, 

jotka mahdollistavat oppimiskokemukset ja pääsyn oppimistavoitteisiin. Lapsi 

nähdään toimijana, joka tuntee ja kokee toimintaympäristönsä. (Vrt. Bruhn 1973, 

7-10; Hytönen 2007, 29-33; Miettinen 19990, 38.) Progressiivisessa pedagogii-

kassa lasten ja kouluyhteisön demokraattinen kanssakäyminen nähdään tärke-

äksi (vrt. Miettinen 1990, 40; Rabensteiner 2011, 180). Deweyn käsityksen mu-

kaan kasvatuksen avulla oppilasta voidaan auttaa pääsemään oppimisproses-

sinsa tietoiseen ohjaamiseen ja kontrollointiin (Hytönen 2007, 34). Dewey käsitti 

koulun yhteiskuntaa uudistavaksi instituutioksi ja demokraattisen ideologian ke-

hittäjäksi (Hytönen 2007, 47). 

Kristillisten koulujen voidaan nähdä toteuttavan progressiivista pedagogiikkaa, 

sillä ne pyrkivät tukemaan kotien kasvatustaustaa ja tarjoamaan oppimiskoke-

muksia oppilaiden maailmankuvien jäsentämiseksi (vrt. Hytönen 2007, 32-35; 

Kristillinen koulu 2016, 208-209; Saari 2009, 56-57). Niin kristillisten koulujen 

kasvatuksessa kuin progressiivisessa pedagogiikassakin on olennaista oppilaan 

älyllinen vapaus ja vapaan tahdon kunnioittaminen. (vrt. Hytönen 2007, 32-33; 
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Kristillinen koulu 2016, 208; Saari 2009, 48). Lähtökohtana oppilaan älyllisessä 

vapaudessa ovat yksilön sisäiset impulssit ja toiveet. Tähän vapauteen voi sisäl-

tyä voima, jonka avulla on mahdollista muokata tavoitteita uudelleen, arvioida toi-

mintoja järkevästi ja tehdä valintoja erilaisten toiveiden välillä. (Hytönen 2007, 32-

33.) Kristillisessä koulussa läpäisevästi toteutuvaan kristilliseen maailmankatso-

mukseen ja valinnanvapauteen liittyy myös oppilaiden ja vanhempien mahdolli-

suus koulun maailmankatsomuksen kanssa ristiriitaisiin arvovalintoihin ja maail-

mankatsomuksiin (vrt. Halme 2008, 26-27; Kristillinen koulu 2016, 207). 

Suomessa on yli 80 yksityistä koulua, jotka noudattavat Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteisiin pohjautuvia opetussuunnitelmia. Suomalaisten yksi-

tyiskoulujen myötä opetustarjontaan tulee erilaisia painotuksia. Suurin osa suo-

malaisten yksityiskoulujen oppilaista opiskelee yleispedagogiikkaa noudattavissa 

kouluissa. Noin 5 % suomalaista yksityiskoulua käyvistä oppilaista opiskeli kris-

tillisissä kouluissa ja noin 8 % Freinet- tai Steiner-pedagogiikkaa noudattavissa 

kouluissa vuonna 2017. (Vrt. Paalasmaa 2011, 19; Yksityiskoulujen Liitto ry.) Yk-

sityiskoulu-termi herättää usein mielikuvia rikkaasta eliittikoulusta, mutta Suo-

messa yksityisetkin koulut ovat osa julkista koulujärjestelmää ja ne noudattavat 

samaa koululainsäädäntöä, eikä vastakkainasettelua julkisen ja yksityisen välillä 

todellisuudessa ole (Paalasmaa 2011, 19). Suomessa on tällä hetkellä 16 kristil-

listä koulua (Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry). Suomen ensimmäinen 

tunnuskuntien välinen kristillinen koulu perustettiin vuonna 1987 Helsinkiin, jota 

edeltävät suomalaiset kristilliset koulut ovat olleet seurakuntapohjaisia. Ihan en-

simmäinen seurakuntapohjainen suomalainen kristillinen koulu perustettiin 

vuonna 1932 ja se oli Adventtikirkon ylläpitämä. (Edberg 2011, 9.) 

Kristillinen koulu tarjoaa kristillisen sivistysperinteen näkökulman kulttuurin ja tie-

don tarkasteluun, joten se palvelee osaltaan yhteiskunnan moniarvoisuutta (Saari 

2009, 16). Koulun arki, juhla, toimintakulttuuri ja eri painotukset ilmentävät Raa-

mattuun pohjautuvia kristillistä arvoperustaa, ihmiskäsitystä ja maailmankatso-

musta (Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry; Saari 2009, 11). Kristillisessä 

koulussa noudatetaan perusopetukselle asetettuja yleisiä kasvatustavoitteita ja 



15 
 

opetukselle asetettuja tavoitteita niin, että oppilaita ei sitouteta opetuksen taus-

talla olevaan kristilliseen maailmankatsomukseen (Kristillinen koulu 

2016, 206). Kristillinen koulu ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn kristilliseen seu-

rakuntaan tai suuntaukseen, vaan on tunnustustenvälinen (Saari 2009, 6). Kris-

tillisten koulujen ja päiväkotien toimintaedellytyksiä Suomessa tukee Kristillisten 

koulujen ja päiväkotien liitto ry. Kyseinen liitto neuvoo kristillisten koulujen perus-

tamisessa, on mukana kehittämishankkeissa, osallistuu kouluja koskeviin neu-

votteluihin, järjestää koulutuksia kristilliseen kasvatukseen ja koulujen ja päivä-

kotien toimintaan liittyen. (Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry.)  

Kristillinen koulu on todettu joidenkin tutkimusten mukaan tasapainoiseksi, turval-

liseksi ja vakaaksi kasvuympäristöksi. Toteutettava kristillinen kasvatus vaikuttaa 

monipuoliselta ja lapsen kehityksessä huomioidaan kokonaisvaltaisesti kognitii-

vinen, sosioemotionaalinen, hengellinen ja moraalinen osa-alue. Lisäksi kristilli-

sessä koulussa tuetaan myös lapsen oman identiteetin ja maailmankuvan raken-

tumista. (Vidgren & Vidgren 2011, 72-73.) Erään toisen tutkimuksen mu-

kaan kouluviihtyvyys kristillisessä koulussa on hyvä muun muassa sen vuoksi, 

että oppilaat auttavat toisiaan (Karsikko 2004, 55; 57). Edberg perehtyi tutkimuk-

sessaan kristillistä koulua käyneiden nuorten kokemuksiin saamastaan kasvatuk-

sesta. Nuorten mukaan kristilliseen kasvatukseen liittynyt huolenpito loi toisaalta 

turvallisuutta, mutta joskus se koettiin liiallisena puuttumisena. Myös koulun ja 

vanhempien tiivis yhteistyö koettiin välillä jopa ahdistavana. Tunteet yhteisöllisyy-

destä ja ystävyyssuhteiden läheisyydestä koettiin positiivisina. Tutkimukseen 

osallistuneet nuoret näkivät kristillisen koulun kasvatuksessa sekä positiivisia että 

negatiivisia puolia, mutta halusivat itse kuitenkin kasvattaa mahdolliset tulevat 

lapsensa suosien kristillisiä arvoja. (Edberg 2011, 69-70; 75.)  

Kristillisten koulujen opetussuunnitelmissa ilmenevät erityinen maailmankatso-

mus ja lisäykset arvoperustoissa kumpuavat Raamatusta. Raamattua pidetään-

kin kristillisen uskon perustana sekä historiallisena ja kulttuurisena dokumenttina. 

Kristillisen koulun arvoja, niiden asemaa ja luonnetta pohditaan inhimillisessä to-

dellisuudessa ja käytännön arkielämässä. (Saari 2009, 47; 53.) Kristilliset koulut 
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saattavat kohdata välillä ristiriitoja kristillisten kasvatustavoitteidensa ja oppilai-

den henkilökohtaisten maailmankatsomusten muotoutumisen välillä (vrt. Saari 

2009, 48).  Vaikka kristillisten koulujen opetussuunnitelmissa korostuvatkin juuri 

kristillinen maailmankatsomus ja arvoperusta, ei toisenlaisia näkemyksiä ja maa-

ilmankatsomuksia jätetä käsittelemättä (Vidgren & Vidgren 2011, 14). Useiden 

kristillisten koulujen opetussuunnitelmissa painotetaankin erilaisten näkemysten 

kunnioittamista ja valinnanvapautta (vrt. Saari 2009, 48).  

Kristillisiä kouluja on tutkittu jonkin verran kansainvälisellä tasolla, mutta tutki-

mukset kohdistuvat usein tiettyjen kristillisten tunnuskuntien kouluihin (vrt. Byrne 

& Devine 2018, 461; Francis 2005, 138-139; Green 2009, 197-198; Hem-

ming 2018, 168). Erään tutkimuksen mukaan joissakin englantilaisissa kristilli-

sissä kouluissa oppilaiden maailmankuvat vaikuttavat enemmän ilmapiiriin kou-

lussa, kuin esimerkiksi henkilökunnan maailmankuvat tai opetussuunnitelma. 

(Vrt. Francis 2005, 138-139.)  

Erään tutkimuksen mukaan jotkut oppilaat saattavat sekoittaa uskonnollisessa 

koulussa arvot ja säännöt keskenään. He saattavat ajatella koulun arvojen olevan 

sääntöjä, joita on pakko noudattaa. Kyseinen tutkimus liittyy kahteen anglikaani-

seen kouluun Englannissa. (Hemming 2018, 168.) Tutkimamme kristillinen koulu 

ei ole sitoutunut mihinkään yksittäiseen tunnuskuntaan, vaan toimii yhteiskristilli-

sellä periaatteella. Tämän vuoksi tutkimamme koulun opetussuunnitelmassa ku-

vatut arvot ovat sellaisia, joista ei ole ainakaan merkittäviä erimielisyyksiä eri tun-

nuskuntien kesken. Koulun opetussuunnitelmassa painotetaan sitouttamatto-

muutta, joten esimerkiksi uskonnon harjoittaminen ja kristillisten arvojen vaalimi-

nen koulussa ovat oppilaille vapaaehtoisia. (vrt. Kristillinen koulu 2016, 206; 

Saari 2009, 6).  

Eräässä tutkimuksessa selvitettiin englantilaisen yhteiskristillisen City Techno-

logy college –koulun ilmapiirin, uskonnollisten uskomusten, ja koulun ydinarvojen 

suhdetta henkilökunnan ja opiskelijoiden näkökulmasta (Green 2009, 197-198). 

Koulun seitsemän ydinarvoa pohjautuivat koulun henkilökunnan mukaan Raa-

mattuun ja olivat selkeästi kristillisiä. He myös pitivät Raamattua ainutlaatuisena 
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moraalin pohjana. Tutkimuksen mukaan opiskelijat, jotka mielsivät itsensä kristi-

tyiksi, näkivät koulun ydinarvojen pohjautuvan Raamattuun. Ei-kristityiksi itsensä 

mieltäneet ajattelivat ydinarvojen olevan yleisiä, normaaleja ja olemassa ilman 

Raamattuakin. (Green 2009, 201-203.) Kristillisiä arvoja voidaan pitää yleisinhi-

millisinä, mutta tutkimamme kristillisen koulun opetussuunnitelmassa täsmenne-

tään arvoperustan arvojen kristillisyys (vrt. Kristillinen koulu 2016, 17; Muhonen 

& Tirri 2008, 68).  

 

 

Uskontokasvatus 
 
Tutkimamme kristillisen koulun opetuksenjärjestämislupa perustuu erityiseen 

maailmankatsomukseen, uskonnon oppimäärää on lisätty ja koulussa tarjotaan 

läpäisyperiaatteella kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvia valmiuksia, 

tietoja ja taitoja (vrt. Kristillinen koulu 2016, 207; 421). Näimme tutkimuksemme 

kontekstin kannalta tärkeäksi uskontokasvatuksen kuvaamisen lähiterminä. 

Uskontokasvatus perustuu tiettyyn traditioon. Lapsille voidaan siis antaa esimer-

kiksi hindulaista, islamilaista tai kristillistä uskontokasvatusta. Myös eri traditioi-

den sisällä on useita eri perinteitä, kuten kristinuskon sisällä on esimerkiksi lute-

rilaisuutta ja katolilaisuutta. (Vrt. Komulainen 2008, 32.) Uskontokasvatuksen 

merkittävänä tehtävänä pidetään lapsen spiritualiteetin ja kokonaisvaltaisen hy-

vinvoinnin tukemista (Halme 2010; 66-67). Suomenkieliset sanat hengellinen ja 

henkinen ovat erillisiä, joten on otettu käyttöön vierasperäinen sana spirituali-

teetti. Se pitää sisällään sekä henkisyyden että hengellisyyden, kuten englannin 

spiritual tai latinan spiritus. (Halme 2010, 57-58; Halme 2008, 15.)  

Kristinuskon ihanteiden mukaan indoktrinaation vaara tulisi huomioida, eikä kris-

tillisessä uskontokasvatuksessa tulisi ilmetä piiloista vallankäyttöä (vrt. Komulai-

nen 2008, 32). Lasta ei tulisi koskaan pakottaa tai alistaa, vaan tulisi löytää vuo-

rovaikutteinen malli, joka tarjoaa lapselle virikkeitä ja kasvun suuntaa antaen tu-

kea lapsen hyvinvoinnille (Halme 2010, 62). Kristillinen uskontokasvatus ei pyri 

ohjaamaan lasta hänelle itselleen vahingolliseen tai vieraaseen, vaan se pyrkii 
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lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen kristillisen ihmiskäsityksen valossa 

(Halme 2010, 64).   

 

Yhteisön jakama maailmankatsomus mahdollistaa lapsen identiteetin rakentumi-

sen vuorovaikutuksessa muiden kanssa potentiaalisessa ympäristössä. Kulttuuri, 

vuorovaikutus ja esteettiset elämykset tukevat yksilön elämää ja luovat yksilölle 

yhteisöön kuulumisen tunteen. Elämän peruskysymysten ja maailmankatsomuk-

sellisen yhteisen pohdinnan nähdään auttavan maailman ymmärtämisessä ja 

elämän jäsentämisessä. (Halme 2010; 66-67.) Uskontokasvatuksella pyritään 

luomaan ymmärrystä eri tavoin uskovien ja ajattelevien välille. Tavoitteena ei ole, 

että kaikki olisivat samaa mieltä asioista vaan, että kaikilla olisi kyky luoda ystä-

vyyssuhteita ja elää yhdessä. (Komulainen 2008, 33.)  

 

 

Kouluyhteisön toimintakulttuuri ja yksilö osana yhteisöä  

 

Tutkimusprosessimme aineiston analyysin tuloksena jaoimme tutkimustulokset 

kolmeen pääteemaan, joissa arvot esiintyivät. Kolmeksi pääteemaksi muodostui-

vat toimintakulttuuri, yksilö ja yhteisö. Koimme tärkeäksi määritellä nämä kolme 

termiä.  

Kouluyhteisön toimintakulttuuri on hyvin moninainen ilmiö. Sillä on suuri merkitys 

peruskoulun yhtenäisyyteen ja koulutyön laatuun. Toimintakulttuurilla tarkoite-

taan yhteisön tapaa toimia. Se muovautuu kulttuurisesti ja historiallisesti. Toimin-

takulttuuri rakentuu työskentelyn tavoitteista, arvoista, organisoinnista, nor-

meista, johtamisesta, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Toiminta-

kulttuuriin liittyvät myös yhteisön kehittäminen, pedagogiikka, ammatillisuus, vuo-

rovaikutus, ilmapiiri, arkikäytännöt ja oppimisympäristöt. (Kristillinen koulu 2016, 

51; Opetushallitus 2016, 26.) Suomalaisille kristillisille kouluille tyypillisesti myös 

tutkimassamme kristillisessä koulussa toteutetaan kristillistä toimintakulttuuria, 
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johon sisältyvät kristillinen maailmankatsomus, arvoperusta ja ihmiskäsitys (vrt. 

Saari 2009, 11). 

Toimintakulttuuri ilmenee selkeimmin kouluyhteisön käytännöissä. Arvojen näkö-

kulmasta tarkasteltuna koulun toimintakulttuuri on olennainen, sillä toimintakult-

tuurin avulla ilmennetään yhteisön arvoperustaa. Toimintakulttuurin käytänteillä 

ilmennetään lisäksi koulun opetus- ja kasvatustavoitteita. Kouluyhteisön toimin-

takulttuuri muovautuu sekä tiedostetusti että tiedostamatta. Esimerkiksi koulun 

aikuiset välittävät toimintatavoillaan oppilaille erilaisia arvoja, tapoja ja asenteita. 

(Opetushallitus 2016, 26.)  

Eräässä väitöstutkimuksessa tutkittiin päiväkodin toimintakulttuurin muutosta. 

Tutkija sisällyttää väitöskirjassaan päiväkodin toimintatavat ja kasvatuskäytännöt 

osaksi sen toimintakulttuuria. (Koivisto 2007, 56.) Kunnari on lukion toimintakult-

tuuriin liittyvässä väitöskirjassaan määritellyt toimintakulttuurin tiivistetysti opi-

tuksi tavaksi toimia ja ajatella, joka välittyy historiallisesti ja kulttuurisesti. Siihen 

liittyvät esimerkiksi yhteisön toimijat, säännöt ja työnjako. (Kunnari 2008, 

116.)  Tutkimuksessamme tarkoitamme toimintakulttuurilla aikaisemmin kuvattu-

jen kaltaista moniulotteista ilmiötä.   

Yksilöillä tarkoitamme yksittäisiä henkilöitä, joista yhteisö koostuu (vrt. Eerola-

Pennanen 2013, 21; Honkasilta 2016, 13; 15). Tutkimuksessamme yksilöt ovat 

tutkimamme kouluyhteisön jäseniä, eli kristillisen koulun oppilaita ja henkilökun-

taa. Yhteisöllä on merkittävä rooli koulun toimintakulttuurin kehittämisessä. Ke-

hittyäkseen positiivisesti, toimintakulttuuri edellyttää avointa ja toisia arvostavaa 

vuorovaikutteista, osallistavaa ja luottamuksellisuutta ilmentävää keskustelua. 

(Vrt. Opetushallitus 2016, 26.)  

Tutkimamme kristillinen koulu määrittelee hyvät yhteisössä elämisen taidot elä-

mässä menestymisen edellytyksiksi (Kristillinen koulu 2016, 19). Osana kouluar-

jen positiivista yhteisössä elämistä voidaan nähdä yksilöiden, eli opettajien, oppi-

laiden ja vanhempien tunteet siitä, että he muodostavat yhteisen kasvatusketjun 

(vrt. Paju 2011, 16). Tähän liittyy myös koulussa koettu yhteisyyden tunne, eli 
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yksilöiden tuntemus siitä, että he ovat osa ryhmää ja jakavat ryhmän kanssa sa-

mat arvot ja tavoitteet (Uusikylä 2006, 17-18). Tässä tutkimuksessa tarkoitamme 

yhteisöllä tutkimamme kristillisen koulun oppilaita ja henkilökuntaa. 
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3 Opetussuunnitelma 
 

 

 

Tässä pääluvussa kuvaamme opetussuunnitelmaa. Tämä pääluku jakautuu kol-

meen alalukuun.  

 

 

3.1 Opetussuunnitelma ja erityiseen maailmankatsomukseen perustuva 
opetus 
 

Tässä alaluvussa kuvaamme opetussuunnitelmaa yleisesti. Koemme opetus-

suunnitelman yleisen tason kuvaamisen tärkeäksi, sillä koulukohtaisen opetus-

suunnitelman arvoperusta on tutkimuksellemme olennainen. Lisäksi kuvaamme 

erityiseen maailmankatsomukseen perustuvaa opetusta, sillä tutkimamme kristil-

lisen koulun tehtävä liittyy erityiseen maailmankatsomukseen perustuvaan ope-

tukseen.  

 

 

Opetussuunnitelma yleisesti 

 

Opetussuunnitelma on terminä moniulotteinen, mutta perinteisesti se mielletään 

viralliseksi asiakirjaksi (vrt. Heinonen 2005, 12; Pässilä, Niinikiuru & Rokka 1993, 

45-46). Yleisesti opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tiettyjä päämääriä varten laa-

dittua suunnitelmaa ja ennakointia opetustapahtumiin liittyen (Jyrhämä, Hell-

ström, Uusikylä & Kansanen 2016, 79; Uusikylä & Atjonen 2005, 51). Opetus-

suunnitelmaa voidaan pitää koulumaailman ja suuremmassa mittakaavassa koko 

yhteiskunnan kehittämisen välineenä sekä käytännöllisenä työkaluna, joka mää-
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rittelee raamit päivittäiselle työskentelylle koulussa (vrt. Nummenmaa, Karila, Vir-

tanen & Kaksonen 2006, 123-124). Opetussuunnitelmatyön kehittymisen näh-

dään perustuvan kahdelle traditiolle, joiden pohjalta on tuotettu erilaisia opetus-

suunnitelmia. ”Curriculum” perustuu lapsen kehitykseen ja ”lehrplan” puolestaan 

perustuu hallinnolliseen näkökulmaan. Suomalaisten peruskoulujen opetussuun-

nitelmat voidaan nähdä näiden kahden tradition välimuotona. (Malinen 1993, 10.)   

Opetussuunnitelmien pohjana perusopetuksessa asiakirjatasolla toimii Suo-

messa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Vitikka, Salminen & An-

nevirta 2012, 12). Sen pohjalta kunnat ja muut opetuksen järjestäjät tekevät omat 

opetussuunnitelmansa (Jyrhämä ym. 2016, 44). Näin Suomen yhteiskunta var-

mistaa tasavertaisen perusopetuksen kouluissa. (Vitikka ym. 2012, 12).  Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteilla on merkittävä rooli suomalaisen kou-

lun ja yhteiskunnan kehittämisessä, joten siihen halutaan vaikuttaa myös poliit-

tisten toimijoiden taholta (Luukkainen 2005, 118-121; Pyhältö & Soini 2007, 144; 

Vuorikoski 2003, 41). Opetussuunnitelmaan ovat kirjattuna muun muassa ope-

tustyön tavoitteet, sisällöt ja arviointi (vrt. Heinonen 2005, 7; Nummenmaa & Vir-

tanen 2003, 34; Rauste-von Wright 2001, 23).  

Virallisen asiakirjan lisäksi opetussuunnitelma voidaan nähdä myös laajana tieto- 

ja oppimisympäristönä sekä toimintana, joka seuraa opetussuunnitelmasta (vrt. 

Jyrhämä ym. 2016, 78-79; Nummenmaa ym. 2006, 123-124). Opettajan toteutta-

malla opetussuunnitelmalla tarkoitetaan opetussuunnitelman käytännöllistä to-

teuttamista koulun arjessa (Heinonen 2005, 12; Jyrhämä ym. 2016, 79; Pässilä 

ym. 1993, 45-46). Opetussuunnitelma voi sisältää myös piilo-opetussuunnitel-

man tason (Broady 1986, 98; Pässilä, Niinikiuru & Rokka 1993, 45-46). Piilo-ope-

tussuunnitelma voidaan nähdä piiloisena vaikuttamisena, jota kukaan ei välttä-

mättä ole tietoisesti suunnitellut (vrt. Uusikylä & Atjonen 2005, 55). Siihen voivat 

kuulua esimerkiksi kirjoittamattomat normit ja säännöt (Broady 1986, 127). Piilo-

opetussuunnitelman vaikutukset voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia, joten 

opettajan on tärkeää pyrkiä tiedostamaan sen olemassaolo, jotta hän kykenee 

hyödyntämään tai hälventämään sen vaikutuksia (Uusikylä & Atjonen 2005, 55-

56). Piilo-opetussuunnitelmalla voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteiskunnallisia 
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pyrkimyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi sosiaalistamiseen ja tulevaisuuden työ-

markkinoihin (Broady 1986, 127). Opetussuunnitelmalla on myös koettu taso. Ko-

ettu opetussuunnitelma voidaan määritellä monin tavoin riippuen siitä, kenen nä-

kökulmasta sitä tarkastellaan. Koettu opetussuunnitelma voi olla esimerkiksi yk-

sittäisen oppilaan, opettajan tai vanhemman kokemus toteutuneesta opetussuun-

nitelmasta. (Vrt. Jyrhämä 2016, 79; Pässilä ym. 1993, 45-46.) 

Opetussuunnitelma ja opetus yhteiskunnassa perustuvat arvofilosofisiin kysy-

myksiin siitä, millainen on hyvä ihminen ja millaiseksi hänen tulisi kehittyä. Tarvi-

taan siis arvokeskustelua ja päätöksiä siitä, mikä on arvokasta ja mitä kohti pyri-

tään. (Jyrhämä ym. 2016, 49.) Opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden 

saavuttaminen käytännössä ei ole yksiselitteistä. Tavoitteet ovat usein yleisesti 

määriteltyjä ja jokainen opettaja tekee niistä omat henkilökohtaiset tulkintansa. 

Koulutasolla keskustellaan myös opetussuunnitelman arvoperustasta ja siitä, 

kuinka arvot tuodaan käytäntöön koulun arjessa. (Vrt. Pyhältö & Soini 2007, 148-

150; Törmä 2003, 93.) Näin ollen opetussuunnitelma tavoitteineen ja arvoineen 

vaikuttaa huomattavasti kouluyhteisön ja yksittäisen oppilaan oppimisprosessei-

hin ja yleisesti kouluarkeen (vrt. Pyhältö & Soini 2007, 184). Tämän vuoksi ko-

emmekin opetussuunnitelman arvojen käytännön ilmenemisen kouluarjessa tär-

keäksi tutkimuskohteeksi.  

 

 

Erityiseen maailmankatsomukseen perustuva opetus  

 
 
Valtioneuvosto voi myöntää perusopetuksen järjestämisluvan rekisteröidylle sää-

tiölle tai yhdistykselle. Tällaiselle opetuksen järjestäjälle voidaan määrätä erityi-

nen koulutustehtävä, joka perustuu erityiseen maailmankatsomukseen tai kasva-

tusopilliseen järjestelmään. (Opetushallitus 2016, 94.) Opetuksen järjestäjän on 

noudatettava perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita opetuksen ja kas-

vatuksen tavoitteissaan. Lisäksi sen on mukailtava perusopetuslain, perusope-
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tusasetusten ja valtioneuvoston tavoitteita ja tuntijakoa koskevaa asetusta. Oppi-

laita ei saa sitouttaa opetuksen taustalla vallitsevaan erityiseen maailmankatso-

mukseen. (Opetushallitus 2016, 94; Valtioneuvoston asetus 422/2012 pykälä 

3.) Opetuksen, joka perustuu erityiseen maailmankatsomukseen, on tarjot-

tava kyseiseen maailmankatsomukseen perustuvia valmiuksia, arvoja, tietoja ja 

taitoja painottavaa opetusta läpäisyperiaatteella (Valtioneuvoston asetus 

422/2012 pykälä 3). 

Kristillisen koulun tulee erityiseen maailmankatsomukseen perustuvan opetuk-

sen järjestäjänä kirjata opetussuunnitelmassaan erityiseen maailmankatsomuk-

seen perustuvat näkökulmat, jotka täydentävät perusopetuksen arvoperustaa, 

keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita. Koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta on käy-

tävä ilmi kyseisten näkökulmien esiintyminen koulun toimintakulttuurissa ja työs-

kentelytavoissa. Opetuksen järjestäjän on kirjattava opetussuunnitelmassaan 

myös, kuinka erityiseen maailmankatsomukseen pohjautuvia teemoja korostava 

opetus toteutuu läpäisyperiaatteella oppimiskokonaisuuksissa ja oppiaineissa. 

Tällaisia erityiseen maailmankatsomukseen pohjautuvia teemoja ovat esimer-

kiksi arvot, taidot, tiedot ja valmiudet. (Vrt. Opetushallitus 2016, 94.) 

 

 

3.2 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja kristillisen koulun 

opetussuunnitelman arvoperustojen vertailu  

 
Tässä alaluvussa kuvaamme ensin yleisesti Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden arvoperustaa. Sen jälkeen kuvailemme kyseisen arvoperustan 

ja tutkimamme kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustan yleisten ar-

vojen vertailua.  
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvoperusta 

 

Tässä osiossa kuvaamme perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ar-

voperustaa yleisesti. Arvot on otsikoitu opetussuunnitelmaa mukaillen. 

 

 

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen  

  

Lapsuuden ajatellaan olevan itseisarvo ja tähän käsitykseen myös suomalainen 

perusopetus perustuu. Oppilaat nähdään ainutlaatuisina ja itsessään arvokkaina. 

Heillä on oikeus kasvaa ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä. Koulun tehtävä on 

tukea tätä kasvua kannustamalla ja tarjoamalla yksilöllistä tukea. Koulun on myös 

tarjottava arvostava, kuunteleva, osallisuutta tarjoava ja välittävä yhteisö oppi-

laille. Oppilailla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumisen kokemuksiin kou-

lutyössä. Heille on tarjottava mahdollisuus rakentaa identiteettejään, ihmiskäsi-

tyksiään, maailmankuviaan ja -katsomuksiaan. Koulussa oppilaille tarjotaan 

myös mahdollisuus luoda suhteita itseen ja muihin ihmisiin, luontoon, yhteiskun-

taan ja eri kulttuureihin. Koulussa luodaan edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, 

joka on osana hyvän elämän rakentamista. (Opetushallitus 2016, 15.)  

Arvokasvatuksella on korostunut merkitys monimediaisen tiedonvälityksen, glo-

baalien tietoverkkojen ja vertaissuhteiden muokatessa lasten arvomaailmaa. 

Koulussa käytävien arvokeskustelujen avulla oppilaita ohjataan nimeämään, tun-

nistamaan ja pohtimaan kriittisesti eri arvoja, joita he kohtaavat. Oppilaita kan-

nustetaan omien arvoperustojensa muodostamisessa. Koulun ja kodin välinen 

yhteistyö arvopohdinnan muodossa edistää oppilaiden kokonaisvaltaista hyvin-

vointia ja luo turvallisuuden tunnetta. Kodin ja koulun rakentavaan vuorovaikutuk-

seen liittyy se, että koulun henkilökunta suhtautuu kunnioittavasti ja avoimesti ko-

tien uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin. (Opetushal-

litus 2016, 15.)  
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Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia  

  

Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden ihmisyyteen kasvua. Sitä kuva-

taan pyrkimyksenä totuuteen, hyvyyteen, kauneuteen, oikeudenmukaisuuteen ja 

rauhaan.  Näiden pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä voi ilmetä jänni-

tettä, mutta sivistykseen liittyy kyky käsitellä näitä ristiriitoja myötätuntoisesti ja 

eettisesti. Sivistykseen kuuluu myös rohkeus puolustaa hyvää. Sivistykseen liittyy 

ratkaisujen, jotka liittyvät toisen asemaan asettumiseen, eettiseen pohdintaan ja 

tietoon perustuvaan harkintaan, tekeminen. Koulussa ohjataan pohtimaan eetti-

syyden ja esteettisyyden näkökulmista, mikä elämässä on arvokasta. Ihmisen si-

vistys ilmenee hänen tavoissaan suhtautua itseensä, ympäristöönsä, muihin ih-

misiin ja hänen tavassaan toimia. Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein itse-

ään, ympäristöään ja muita ihmisiä kohtaan. Hän myös osaa hyödyntää tietoa 

kriittisesti. Itsesäätelytaito ja vastuunotto omaan kehittymiseen ja hyvinvointiin liit-

tyen ovat sivistyneen ihmisen taitoja. (Opetushallitus 2016, 15-16.)  

Perusopetuksessa elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat perustavan-

laatuisia asioita. Koulussa ohjataan oppilaita puolustamaan näitä arvoja. Myös 

hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista kansalaisyhteiskunnassa toimimista edis-

tetään. Perusopetuksessa tavoitellaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta niin talou-

dellisesti, sosiaalisesti, alueellisesti kuin sukupuolisesti. Perusopetus ei sitouta 

oppilaita uskonnollisesti, puoluepoliittisesti tai katsomuksellisesti, eikä koulua 

käytetä kaupallisen vaikuttamisen kanavana. (Opetushallitus 2016, 16.) 

 

 

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena  

  

Perusopetus rakentuu eri kulttuurien vuorovaikutuksessa moninaiselle suomalai-

selle kulttuuriperinnölle. Koulussa tuetaan oppilaita rakentamaan omia kulttuuri-



27 
 

identiteettejään ja kasvamaan aktiivisiksi toimijoiksi yhteisöissään. Opetuksessa 

tuetaan myös kiinnostusta muita kulttuureja kohtaan, luovuutta ja vuorovaikutusta 

eri kulttuurien välillä. (Opetushallitus 2016, 16.)  

Asioita pyritään näkemään muiden ihmisten olosuhteista ja elämäntilanteista kä-

sin, mikä lisää ymmärrystä ja yhteisöllisyyttä eri kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja kat-

somusryhmien välille. Perusopetus rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten 

puolesta ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen. (Opetus-

hallitus 2016, 16.)  

  

  

Kestävän elämäntavan välttämättömyys  

  

Ihmisenä kasvuun liittyy ymmärrys ihmisen riippuvuudesta ekosysteemien elin-

voimaisuuteen ja ihmisestä osana luontoa. Kestävä kehitys ja ekososiaalinen si-

vistys nähdään välttämättömyyksinä, joten oppilaita ohjataan kestävän elämän-

tavan omaksumiseen. Tähän liittyvät ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja 

kulttuurinen näkökulma. Tavoitteena on vaalia ekosysteemin monimuotoisuutta 

ja uusiutumiskykyä ja luoda osaamispohjaa kiertotaloudelle, joka perustuu luon-

nonvarojen kestävään käyttöön. Myös ilmastonmuutoksen vakavuuden ymmär-

täminen liittyy ekososiaaliseen sivistykseen. (Opetushallitus 2016, 16.)  

Arvot vaikuttavat teknologian käyttöön, kehittämiseen ja valintoihin. Teknologiaa 

tulee ohjata suuntaan, joka takaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. Perusope-

tuksessa kestävää tulevaisuutta pohditaan kulutus- ja tuotantotapoja tarkastele-

malla. Koulussa ohjataan myös korjaamaan elämäntapoja ekologisempaan 

suuntaan ja tuntemaan kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja yk-

silöiden vaikutusmahdollisuuksia. Perusopetuksen tavoitteena on avata näkö-

alaa globaaliin vastuuseen, joka ulottuu yli sukupolvien. (Opetushallitus 2016, 

16.) 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja kristillisen koulun 
opetussuunnitelman arvoperustojen vertailu 

 

Tässä osiossa vertailemme Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

arvoperustaa ja kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustan yleistä 

osiota, jonka pohjana toimii siis Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den arvoperusta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvoperus-

taa on käytetty kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustassa osittain 

sellaisenaan. Lisäksi kristillisen koulun arvoperustaan on tehty paikallisia täyden-

nyksiä kristilliseen maailmankatsomukseen liittyvillä painotuksilla ja näkökulmilla 

(vrt. Kristillinen koulu 2016, 14-17; Opetushallitus 2016, 15-16). Tällä vertailulla 

haluamme osoittaa, mitä yhteistä ja eroa näillä kahdella asiakirjalla on. Lisäksi 

haluamme selkiyttää asiakirjatasolla, millaisia kristillisiä painotuksia kristillisen 

koulun arvoperustassa ilmenee ja tällä selkiyttää osaltaan kristillisen koulun arjen 

mahdollista erilaisuutta kunnallisen koulun arkeen verrattuna.  

  

  

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen 

 

Molempien asiakirjojen mukaan lapsuutta ja jokaista oppilasta pidetään itseisar-

vona. Lapsi on arvokas omana ainutlaatuisena itsenään. (Kristillinen koulu 2016, 

14; Opetushallitus 2016, 15.) Kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperusta 

täydentää oppilaan ainutlaatuisuuden perustuvan kristilliseen ihmiskuvaan, joka 

ilmenee esimerkiksi dialogisuutena ja niin sanottuna kohtaamisen pedagogiik-

kana. Niiden tavoitteena on välittää oppilaalle kokemus hänen mittaamattomasta 

arvostaan. Dialogisuudella viitataan dynaamisen vuorovaikutuksen rakentami-

seen, joka vaatii luottamuksellisen ja välittämistä ilmentävän ilmapiirin. Dialogi-

suuden avulla halutaan saada oppilaat kokemaan, että he tulevat ymmärretyiksi, 

kuulluiksi, nähdyiksi ja hyväksytyiksi. (Vrt. Kristillinen koulu 2016, 17.)   
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja kristillisen koulun opetus-

suunnitelman arvoperustoissa mainitaan oppilaan oikeus hyvään opetukseen, 

mikä mahdollistaa hänen kasvunsa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Molem-

mat asiakirjat painottavat myös osallisuuden merkitystä ja sitä, että oppilaalla tu-

lisi olla mahdollisuus vaikuttaa omaan yhteisöönsä ja sen toimintaan. (Vrt. Kris-

tillinen koulu 2016, 14; 17-18; Opetushallitus 2016, 15-16.) Kristillisen koulun 

opetussuunnitelmassa korostuu yhteisöllisyys, jota rakennetaan suhteessa ope-

tusmenetelmiin ja työtapoihin sekä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Yhtei-

söllisyydellä pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja parantamaan opetuksen laa-

tua. Dialogisuudella ja kohtaamisella nähdään olevan suuri merkitys oppivan yh-

teisön kehitykselle.  (Kristillinen koulu 2016, 17.) Molemmissa asiakirjoissa pai-

notetaan oppilaan oman arvoperustan rakentumista sekä kodin ja koulun yhteistä 

arvokeskustelua. (Vrt. Kristillinen koulu 2016, 14; Opetushallitus 2016, 15.)   

  

  

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia  

   

Molemmissa asiakirjoissa ihmisyyteen kasvaminen, sivistys, demokratia ja tasa-

arvo nähdään tärkeinä arvoina. Ihmisyyteen kasvuun liittyvät muun muassa pyr-

kimykset totuuteen, rauhaan, oikeudenmukaisuuteen ja hyvyyteen. (Vrt. Kristilli-

nen koulu 2016, 15; Opetushallitus 2016, 15-16.) Tasa-arvo ja oikeudenmukai-

suus sisältyvät myös kristillisen koulun arvoperustan kristillisiin arvoihin (Kristilli-

nen koulu 2016, 19). Kristillinen koulu täydentää ihmisyyteen kasvun käsitettä 

kristillisen maailmankatsomuksen oletuksella absoluuttisten totuuksien olemas-

saolosta, joita ei pidetä aika- tai kulttuurisidonnaisina. Ymmärrystä hyvyydestä ja 

oikeudenmukaisuudesta pidetään kristillisen etiikan perustana (Kristillinen koulu 

2016, 17-18.) 
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Rauha sisältyy ihmisenä kasvuun, mutta rauhan käsitettä ei perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden arvoperustassa avata erikseen, vaan se sisällyte-

tään sivistyksen käsitteeseen (vrt. Opetushallitus 2016, 15-16). Kristillisen koulun 

opetussuunnitelman arvoperustassa rauha määritellään henkilökohtaiseksi so-

vinnon kokemukseksi ja rauhaksi perimmäisten kysymysten äärellä. Tämä rau-

han kokemus liittyy ihmisen kokonaisvaltaiseen olemukseen, johon sisältyvät fyy-

sinen, henkinen, hengellinen, sosiaalinen ja moraalinen osa-alue. (Vrt. Kristillinen 

koulu 2016, 18.) Kristillisen koulun opetussuunnitelmassa sivistyksen käsitettä on 

täydennetty lisäksi Jeesuksen vuorisaarnaopetuksilla ja laupeuden käsit-

teellä, johon liittyy ajatus omien tarpeiden ja etujen unohtamisesta toisen avun-

tarpeen edessä (vrt. Kristillinen koulu 2016, 18).   

  

  

Kulttuurinen moninaisuus ja kestävä elämäntapa  

   

Molemmissa asiakirjoissa kulttuurinen moninaisuus, eri kulttuurien kunnioittami-

nen ja arvostaminen sekä oppilaiden kulttuuri-identiteetin muotoutuminen näh-

dään tärkeinä asioina (vrt. Kristillinen koulu 2016, 16; Opetushallitus 2016, 16). 

Kristillisessä koulussa oppilaita perehdytetään kristilliseen kulttuuriperintöön. Tä-

män ajatellaan vahvistavan oppilaiden kristillisten kulttuuri-identiteettien rakentu-

mista. Tiedostetun kulttuuri-identiteetin ajatellaan lisäävän ymmärrystä ja mah-

dollistavan aidon kohtaamisen toisen kieliryhmän, kulttuurin, uskonnon tai katso-

muksen edustajan kanssa (vrt. Kristillinen koulu 2016, 18). Kristilliseen kulttuuri-

perintöön perehtyminen voidaan nähdä tärkeänä, sillä kristillisyys on vaikuttanut 

merkittävästi nykyisten yhteiskuntarakenteiden syntyyn ja suomalaiseen kulttuu-

riperintöön (Kristillinen koulu 2016, 18). Kristillisessä koulussa perehdytään kris-

tillisen maailmankatsomuksen ja kulttuuriperinnön lisäksi myös muihin kulttuurei-

hin, maailmankatsomuksiin ja uskontoihin (Kristillinen koulu 2016, 20).  
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Valintojen teko kestävän elämäntavan näkökulmasta ilmenee molempien opetus-

suunnitelmien arvoperustoissa (vrt. Kristillinen koulu 2016, 15-16; 18; Opetushal-

litus 2016, 16). Kristillisen koulun opetussuunnitelmassa kestävä elämäntapa 

nähdään välttämättömänä, koska kristilliseen maailmankatsomukseen liittyvät 

luomakunnan hyväksi toimiminen ja luonnon varjeleminen (vrt. Kristillinen koulu 

2016, 18). 

 

 

3.3 Kristillisen koulun opetussuunnitelman kristilliset arvot        
 

Seuraavaksi kuvaamme tutkimamme kristillisen koulun opetussuunnitelmassa 

määriteltyjä kristillisiä arvoja, jotka perustuvat koulun henkilökunnan ja kotien yh-

teisiin arvokeskusteluihin (Kristillinen koulu 2016, 18). Tällä haluamme selkiyttää 

tutkimamme kristillisen koulun kristillistä painotusta. Hyödynsimme myös näitä 

kristillisen koulun opetussuunnitelman kristillisiä arvoja tutkimusaineiston analyy-

sissa.    

 

 

Ihmisarvo, vastuullisuus, laupeus ja lähimmäisenrakkaus     

 

Kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustassa jokainen ihminen kuva-

taan äärettömän arvokkaaksi. Jokaisella on oikeus hyvään kohteluun koulussa. 

Tavoitteena on myös auttaa oppilasta tiedostamaan omat vahvuutensa niin, että 

hän voisi hyödyntää niitä omaksi ja yhteiseksi iloksi. Vastuullisuutta koroste-

taan suhteessa omaan toimintaan ja ihmissuhteisiin. Oppilasta opetetaan huo-

lehtimaan itsestään ja omista velvollisuuksistaan. Lisäksi tärkeänä nähdään op-
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pilaan osallistuminen yhteiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen sekä luon-

non monimuotoisuuden suojelemiseen ja luonnonvarojen eettiseen hyödyntämi-

seen. (Kristillinen koulu 2016, 18-19.)  

Laupeuteen sisältyvät toisen kunnioittaminen ja arvostaminen. Laupeus näyttäy-

tyy esimerkiksi toisen puolustamisena, toisesta huolehtimisena ja palvelemi-

sena. Laupeuteen kuuluu myös empatia ja armahtava asenne itseä ja muita koh-

taan. Lähimmäisenrakkaus muistuttaa paljon laupeutta. Lähimmäisenrakkaus 

kristillisen koulun arvoperustassa tarkoittaa käytännössä toisen rakastamista ja 

arvostamista ja näiden asioiden opettelua. Tärkeää on oppia rakastamaan myös 

itseään. (Kristillinen koulu 2016, 18-19.)  

 

 

Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja armollisuus     

 

Rehellisyyttä kuvataan kristillisen koulun arvoperustassa suhteessa itseen ja yh-

teisöön. Oppilasta kasvatetaan niin, että hän kykenee kohtaamaan omat vahvuu-

tensa ja puutteensa ja käsittelemään niitä. Kristillisessä koulussa pidetään tär-

keänä, että jokainen oppilas saa olla oma itsensä. Oppilaita kannustetaan puhu-

maan totta ja noudattamaan vastuullisesti lakeja ja sääntöjä. (Kristilli-

nen koulu 2016, 19.)  

Oikeudenmukaisuus ilmenee tasa-arvona suhteessa muihin. Jokainen oppilas 

nähdään yhtä arvokkaana riippumatta oppilaan ominaisuuksista tai lähtökoh-

dista. Kaikilla oppilailla on oikeus tulla kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Koska oikeu-

denmukaisuus on käsitteenä suhteellinen, sitä pohditaan eri näkökulmista esi-

merkiksi filosofisesti, moraalisesti, oikeudellisesti ja teologisesti. (Kristillinen 

koulu 2016, 19.)  

Armollisuudessa keskeisintä on anteeksiantava asenne. Kristillisessä koulussa 

oppilaita ohjataan pyytämään ja antamaan anteeksi. Kun ihmissuhteissa tulee 
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vastoinkäymisiä, pyritään niistä keskustelemaan avoimesti ja oikeudenmukai-

sesti niin, että riidat saadaan sovittua. Armollisuuteen liittyy olennaisesti myös 

uudelleen yrittämisen mahdollisuus. (Kristillinen koulu 2016, 19.)  

 

 

Turvallisuus ja yhteisöllisyys  

 

Turvallisuus on tärkeä ja tavoiteltava arvo koulussa, sillä se edistää oppilaiden 

hyvinvointia ja se voidaan nähdä perustana muiden arvojen toteutumiselle. Tur-

vallisuus ilmenee turvallisina oppimisympäristöinä, ilmapiirinä ja yhteisenä tavoit-

teena elää sääntöjen mukaan. On tavoiteltavaa, että jokainen oppilas saa olla 

aidosti oma itsensä, eikä hänen tarvitse pelätä erilaisuutta, epäonnistumisia tai 

kiusatuksi tulemista. Jos tällaisia ongelmatilanteita kuitenkin tulee, on turvalli-

nen aikuinen aina tarvittaessa valmis auttamaan. (Kristillinen koulu 2016, 19.)  

Yhteisöllisyys ilmenee arvona niin, että kristillinen koulu pyrkii olemaan yhteisö, 

joka pitää huolta, rohkaisee, kannustaa ja nostaa muita. Keskiössä ovat myös 

yhteisössä elämisen taidot, kuten toisten huomioon ottaminen, vuorovaiku-

tus, auttaminen, vuoron odottaminen, vastuullisuus, sopiminen ja johtami-

nen. Yhteisöllisyyttä ovat myös koulun vuorovaikutus ja yhteistyö eri toimijoi-

den, kuten perheiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden, kanssa. Kristillisessä kou-

lussa jokaista yhteisön jäsentä halutaan kuunnella ja olla yhdessä rakentamassa 

kouluyhteisöä. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa työskentelyyn ja toimintaym-

päristöön koulussa. (Kristillinen koulu 2016, 19-20.)  
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Kunnioitus, luottamus ja kiitollisuus    

 

Kunnioitus kristillisessä koulussa on käytännössä omien ja toisten rajojen kunni-

oittamista. Koulun opettajilla ja muulla henkilökunnalla on tärkeä rooli, koska he 

pyrkivät antamaan myönteisen mallin kunnioittavasta kohtelusta ja auktoritee-

tista. (Kristillinen koulu 2016, 20.)  

Luottamus sen sijaan ilmenee kasvatussuhteen kautta, joka perustuu luottamuk-

seen. Tällaisessa kasvatussuhteessa sekä opettaja että oppilas kunnioittavat 

toisiaan. (Kristillinen koulu 2016, 20.) Kiitollisuus kiteytyy positiiviseen asentee-

seen siitä, keitä me olemme ja mitä kaikkea meillä on. Kristillisessä koulussa ope-

tellaan yhdessä kiittämään erilaisissa arkipäivän tilanteissa. (Kristillinen 

koulu 2016, 20.)  

 

  

Katsomustietoisuus  

 

Katsomustietoisuus kristillisessä koulussa tarkoittaa muun muassa sitä, että kris-

tinuskon perusarvot tulevat tutuiksi ja konkretisoituvat koulun arjessa. Oppi-

laat saavat myös tietoa erilaisista maailmankatsomuksista ja uskonnoista ja op-

pivat tarkastelemaan kriittisesti eri katsomusnäkökulmia. Koulun ja kodin välinen 

kasvatuskumppanuus nähdään tärkeänä. Kristillinen koulu haluaa olla tuke-

massa kodin kasvatusta ja mahdollista seurakuntayhteyttä. Koulun toiminnan, 

kasvatuksen ja opetuksen maailmankatsomukselliset lähtökohdat ja painotukset 

selvitetään aina ennen kouluun ottamista uudelle oppilaalle itselleen ja hä-

nen huoltajilleen. (Kristillinen koulu 2016, 20.)  
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4 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 
 

 

 

Tässä pääluvussa kuvaamme tutkimuksemme tavoitetta ja toteutusta. Pääluku 

jakautuu neljään alalukuun. 

 

 

4.1 Etnografinen tapaustutkimus kouluarjesta 

 

Tässä alaluvussa kuvaamme etnografista tapaustutkimusta lyhyesti ja kouluar-

kea tutkimuksen kohteena. Lisäksi kuvaamme alaluvun lopussa tutkimusongel-

mamme.  

Tutkimuksemme oli laadullinen tapaustutkimus, jossa hyödynnettiin eri tiedonke-

ruutapoja (vrt. Saarela-Kinnunen & Eskola 2015, 181-184; 189). Tutkimuksemme 

tapaus, eli tutkimuksen kohde, oli kristillisen koulun arki. Tavoitteena oli selvittää, 

miten kyseisen koulun opetussuunnitelman kristilliset arvot ilmenivät käytän-

nössä kouluarjessa. Tutkimusotteemme oli etnografinen. Mielestämme tutkimus-

ongelmamme selvittämiseksi etnografinen tutkimusote oli sopiva, sillä sen avulla 

kykenimme tutkimaan kristillisen koulun näkyviä ja näkymättömiä merkitysjärjes-

telmiä sekä perehtymään kouluarkeen ja kytkemään tutkimamme tiedon konteks-

tiinsa (Vrt. Aarnos 2015, 174-175; Marttila 2014, 363; Paloniemi & Collin 2015, 

208.)  

Etnografiaa hyödynnetään tutkittaessa vieraita kulttuureja, mutta tulevina luokan-

opettajina koulukulttuuri ei ollut meille täysin vieras. Meidän tuli kuitenkin pyrkiä 

näkemään koulu uusin silmin toteuttaessamme kouluetnografiaa. Valmistau-

duimme kentälle menoon tiedostamalla ja kyseenalaistamalla kouluun liittyviä 

oletuksiamme (Vrt. Gordon, Hynninen, Lahelma, Metso, Palmu & Tolonen 2007, 
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43.) Kouluetnografian kontekstiin liittyvät yhteiskunnan koululle asettamat odo-

tukset, koulutuspoliittiset linjaukset ja vanhempien toiveet (Gordon ym. 2007, 17). 

Emme kuitenkaan keskittyneet näihin kontekstuaalisiin seikkoihin koulukohtaista 

opetussuunnitelmaa lukuun ottamatta. Pikemminkin pyrimme tutkimuksemme 

avulla tuottamaan tietoa siitä, mitä kristillisen koulun arjessa todella tapahtui, 

kuinka kristilliset arvot ilmenivät kouluarjessa ja kuinka yhteisön jäsenet itse ko-

kivat, näkivät ja tulkitsivat tapahtumat.  (Vrt. Eskola & Suoranta 2008, 105; Palo-

niemi & Collin 2015, 207-208.) Kuvaamme etnografisella tutkimusotteella toteut-

tamaamme tutkimusaineiston hankintaa tarkemmin alaluvussa 4.2.  

 

 

Kouluarki tutkimuksen kohteena 

 

Näimme tutkijoina kristillisen koulun oppilaat ja henkilökunnan oman kouluar-

kensa asiantuntijoina. Kouluarkena ymmärsimme koulussa elettävän jokapäiväi-

sen elämän tapahtumineen, rutiineineen, sääntöineen, kulttuureineen, koettuine 

tunteineen, ilmapiireineen, ihmissuhteineen, aikatauluineen ja käytäntöineen. 

Koimme kouluarjen tutkimisen arvoiseksi ilmiöksi, sillä se nähdään usein itses-

täänselvyytenä, jota ei syvällisesti pohdita tai kyseenalaisteta. Aineistonkeruun 

ensimmäisessä vaiheessa havainnoimme kouluarjen eri ulottuvuuksia, kuten ru-

tiininomaisia toistuvia asioita, tapahtumia, tilanteita, tunnetilojen ilmentymisiä ja 

ilmapiiriin liittyviä tekijöitä. (Vrt. Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 15-17; 92; 130; Uu-

sikylä 2006, 13.)   

Anna-Leena Riitaojan etnografisessa väitöstutkimuksessa kerättiin aineistoa 

kahden alakoulun arjesta ja tutkittiin toiseuksien rakentumista koulussa. Kouluar-

kea havainnoidessamme kiinnitimme huomiomme Riitaojan tavoin eri tilanteisiin 

oppitunneilla, välitunneilla, ruokailuissa ja siirtymissä. Sisällytimme kouluarkeen 

myös käytetyt opetus- ja oppimateriaalit, koulun tiloissa olleet materiaalit esimer-

kiksi luokkien ja käytävien seinillä ja kouluyhteisön jäsenten keskinäiset vuoro-

vaikutustilanteet. (Vrt. Riitaoja 2013, 51-52.)  
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Kouluarkea tutkiessamme pyrimme huomioimaan koulun virallisen, fyysisen ja 

informaalin osa-alueen. Havainnoidessamme kouluarkea virallisen koulun osa-

alue ilmeni opetusmenetelminä, oppisisältöinä, oppimateriaaleina, sääntöinä ja 

opetukseen liittyvänä vuorovaikutuksena. Koulun fyysinen osa-alue ilmeni fyysi-

sinä tiloina, kuten luokkahuoneina ja käytävinä, liikkeinä, ääninä ja aikana. Kou-

lun informaali osa-alue ilmeni kouluarjessa esimerkiksi epävirallisena vuorovai-

kutuksena oppitunneilla ja niiden ulkopuolella, kuten välitunneilla ja ruoka-

lassa. (Vrt. Gordon ym. 2007, 43-44; Metso 2004, 58-59.) Mielsimme erääksi 

koulun osa-alueeksi myös sosiaalisen tilan, johon sisältyivät muun muassa koetut 

ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen liittyvät tekijät (vrt. Laine 2000, 33-35; Paju 2011, 

16). 

  

 

Tutkimusongelma  

  

Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, millaista on kristillisen koulun arki ja mi-

ten kristilliset arvot ilmenevät siinä. Halusimme selvittää kristillisten arvojen ilme-

nemistä, sillä ne määrittävät mielestämme olennaisesti kristillisen koulun kristilli-

syyttä. Eräänä tutkimuksemme tavoitteena oli myös tietoisuuden lisääminen kris-

tillisestä koulukulttuurista. Tutkimusongelmamme oli:  

Miten kristillisen koulun opetussuunnitelman kristilliset arvot ilmenevät kouluar-

jessa?    
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4.2 Tutkimuksen kohdejoukko ja tutkimusaineiston hankinta  
 

  

Tässä alaluvussa kuvaamme tutkimuksen kohdejoukkoa. Lisäksi kuvaamme tut-

kimusaineiston hankintaa. 

Tutkimuksemme kohteena oli erään kristillisen koulun arki, jota havainnoimme. 

Tutkimushenkilöinä toimivat kaksi opettajaa ja 12 oppilasta (ks. Taulukko 1.). Tut-

kimusaineiston hankinta eteni vaiheittain. Havainnoimme ensin kouluarkea ja sen 

jälkeen toteutimme haastattelut. Havainnoimme tutkijoina yhteensä kahden kou-

luluokan arkea kumpikin viitenä koulupäivänä ja tutkimushenkilömme olivat näi-

den kyseisten luokkien oppilaita ja opettajia. Havainnoinnit ajoittuivat eri viikon-

päiville, jotta saimme mahdollisimman monipuolista aineistoa. Koulun jäsenten 

anonymiteetin suojaamisen vuoksi emme ole maininneet koulun sijaintia, oppi-

lasmäärää tai henkilökunnan määrää tutkielmassamme. 

Tutkimamme kristillinen koulu oli uusimpia kristillisiä kouluja Suomessa ja se oli 

alle 10 vuotta vanha. Kyseinen koulu oli pieni ja oppilasmäärä kasvussa. Tutki-

muksen tekohetkellä koulun oppilasmäärä oli alle 20. Oppilaiden taustat olivat 

erilaisia. He edustivat muun muassa useita eri kristillisiä tunnuskuntia. Mieles-

tämme tutkimamme kristillinen koulun toimintakulttuuri oli verrattavissa monius-

kontoiseen pedagogiseen toimintakulttuuriin, sillä siellä tarkasteltiin myös eri kris-

tillisten tunnuskuntien katsomuksia objektiivisesti ja tarjottiin mahdollisuus niiden 

suvaitsevalle käsittelylle (vrt. Ubani 2015, 88-89).  Koulu noudatti valtakunnallista 

opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa, mutta uskonnon oppimäärää oli lisätty. Opetus 

tapahtui siihen tarkoitetuissa luokkahuonetiloissa. Liikuntatunnit järjestettiin lii-

kuntasaleissa tai ulkona. Oppiaineiden sisällöt, oppikirjat ja sähköiset oppimate-

riaalit olivat saman tyyppisiä, joita olemme itsekin hyödyntäneet opetusharjoitte-

luissamme. Tutkimassamme koulussa havaitsimme kristillisen toimintakulttuurin 

osana koulun arkea. Esimerkiksi taideaineiden töiden aiheet sisälsivät välillä kris-

tillisiä elementtejä ja luokkahuoneissa oli myös Raamattuja, joita saatettiin tarvit-



39 
 

taessa hyödyntää oppitunneilla. Ennen oppituntien alkua aamuisin oli usein aa-

munavaus, jolloin saatettiin rukoilla lyhyesti tai lukea tekstikatkelma lasten Raa-

matusta. Ennen ruokailua oppilaille tarjottiin mahdollisuus ruoan siunaamiseen 

yleensä laulun muodossa.  

Taulukko 1. Tutkimushenkilöiden määrä 

Luokka-aste Tytöt Pojat  Opettajat 

3.-4. 6 2 1 

5. 3 1 1 

    

Tutkimushenkilöistämme suurin osa oli 3.-4. yhdysluokan oppilaita, joista ryhmä-

haastatteluun osallistui kuusi tyttöä ja yksi poika. Toiseen ryhmähaastatteluun 

osallistui kolme 5. luokan tyttöä. Lisäksi haastattelimme molempien luokkien 

opettajat erikseen. 

Käytimme aineistonkeruumenetelminämme etnografiselle tutkimusotteelle tyypil-

lisiä havainnointia ja haastatteluja (vrt. Paloniemi & Collin 2015, 207-208). Eri 

aineistonkeruumenetelmien käyttäminen mahdollisti laajempien näkökulmien 

esiin tuomisen ja lisäsi tutkimuksemme luotettavuutta (Hirsjärvi & Hurme 2010, 

38-39). Hyödynsimme aineistonkeruussa kollektiivista etnografiaa, eli useamman 

tutkijan yhtäaikaista osallistumista aineiston hankintaan kentällä. Joinakin päivinä 

olimme tutkijoina molemmat samaan aikaan havainnoimassa ja joinakin päivinä 

vain toinen meistä oli paikalla. Havainnointi ajoittui kouluviikon eri päiville, joten 

havainnoimme erilaisista oppitunneista ja siirtymistä rakentuvia kokonaisuuk-

sia. Seurasimme kahden luokan kouluarkea niin, että tutkimme välillä molemmat 

saman luokan toimintaa yhtäaikaisesti. Pääpaino kuitenkin oli siinä, että toi-

mimme tutkijoina havainnoiden kumpikin eri luokkia, jotta saimme laajemman ja 

monipuolisemman kuvan kouluarjesta.  Toki välitunnit, siirtymätilanteet, ruokailut 

ja muut vapaammat havainnointitilanteet ajoittuivat niin, että me molemmat ha-

vainnoimme niitä usein samanaikaisesti. Kahden tutkijan läsnäolo mahdollisti 
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sen, että kykenimme kohdistamaan huomiomme eri asioihin ja olemaan fyysisesti 

eri puolilla tilaa, jossa toiminta tapahtui. (Vrt. Paloniemi & Collin 2015, 209-210.)   

Havainnoidessamme pyrimme tarkkailemaan tutkimuskohteemme päivittäisen 

elämän eri ilmiöitä (vrt. Ehn & Löfgren, 2010, 171-172). Kirjoitimme havainnoinnin 

aikana havainnointipäiväkirjoja. Havainnoidessa tehdyt merkinnät olivat usein 

suppeita, eivätkä ne aina koostuneet kokonaisista lauseista. Täydensimme mer-

kintöjämme kunkin havainnointipäivän lopuksi ja puhtaaksikirjoitimme ne tietoko-

neilla. Tutkijoina roolimme vaihtelivat tarkkailevista havainnoijista osallistuviin ha-

vainnoijiin. Toimimme välillä opettajien sijaisina ja myös silloin, kun tarkkailimme 

esimerkiksi oppitunteja luokan perällä, saattoivat oppilaat välillä pyytää apuamme 

tehtävien teossa. Roolimme luontevasti kouluarkeen osallistuvina aikuisina hel-

potti aineistonkeruuta ja koimme soluttautuvamme hyvin tutkimaamme yhtei-

söön. Havainnoidessamme keskityimme kouluarkeen kokonaisuudessaan, sen 

vuorovaikutustilanteisiin, rutiineihin, normeihin ja koulun tiloissa olleisiin oppima-

teriaaleihin. Havainnointiaineistoa tietokoneella puhtaaksikirjoitettuna kertyi yh-

teensä 31 sivua, mutta se sisälsi tutkimusongelmamme kannalta myös epäolen-

naista tietoa. (Vrt. Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 15-17; Paju 2013, 204; 207; Saa-

rela-Kinnunen & Eskola 2015, 181-184; 189.)   

Halusimme lisätä tutkimusaineistomme luotettavuutta täydentämällä sitä myös 

koulun oppilaiden ja henkilökunnan näkökulmilla. Emme halunneet kuvata kristil-

lisen koulun arkea ja arvojen ilmenemistä vain tutkijoiden näkökulmasta, vaan 

saada sellaisten ihmisten äänen kuuluviin, jotka elivät kyseistä kouluarkea päivit-

täin. (Vrt. Hirsjärvi & Hurme 2010, 38-39.) Opettajat haastateltiin yksilöhaastatte-

luin ja oppilaat ryhmähaastatteluin.  

Opettajien haastattelut (ks. Liite 1.) olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. 

Olimme päättäneet haastatteluiden aihepiirit ja alustavat kysymykset etukäteen 

ja antaneet ne opettajille. Haastattelukysymykset olivat etukäteen mietittyjä, 

mutta niihin ei liittynyt vastausvaihtoehtoja, vaan haastateltavat saivat vastata 

omin sanoin (Vrt. Eskola & Vastamäki, 2015, 29.) Aineistonkeruumenetelmänä 

puolistrukturoitu haastattelu oli meidän tutkimuksessamme toimiva, sillä se sopii 

tilanteisiin, joissa haastateltavilta halutaan kysellä asioista, jotka eivät välttämättä 
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ole tiedostettuja tai joista ei puhuta päivittäisessä arjessa, kuten arvoista ja ihan-

teista (vrt. Hirsjärvi & Hurme 1995, 35).  

Oppilaille kerroimme jo tutkimuslupien hankkimisen yhteydessä, että teemme 

kouluarkeen ja arvoihin liittyvää tutkimusta. Ennen oppilaiden ryhmähaastatteluja 

emme kuitenkaan kertoneet heille haastattelukysymyksiä etukäteen (ks. Liite 

1.). Huomasimme, että lapsille ryhmähaastattelun aihepiirinä kouluarki oli sopiva. 

Arvojen ja tärkeinä pidettyjen asioiden tiedostaminen oli varsinkin nuoremmille 

oppilaille hieman haastavaa. Emme huomanneet toteuttamissamme ryhmähaas-

tatteluissa oppilaiden keskinäistä mielipiteiden haastamista, vaikka ryhmähaas-

tattelut sellaisen mahdollistivatkin (vrt. O´Reilly, Ronzoni & Dogra 2013, 210). 

Litteroituja haastatteluaineistoja kertyi yhteensä 26 sivua. Kaiken kaikkiaan tutki-

musaineistoa oli siis yhteensä 57 sivua.   

 

 

4.3 Aineiston analyysi   
  

Tässä alaluvussa kuvaamme tutkimusaineiston analyysia. Aineiston analyysin 

kuvaaminen etenee vaiheittain. 

Analysoimme tutkimusaineistoamme kahden toisiaan muistuttavan menetelmän 

avulla. Hyödynsimme siis laadullista sisällönanalyysia ja temaattista analyy-

sia. Temaattiseen analyysiin liittyy aineiston identifioimista, tiivistämistä, jäsentä-

mistä ja jakamista eri teemoihin (vrt. Braun & Clarke 2006, 79). Laadulliseen si-

sällönanalyysiin liittyy kolmivaiheinen prosessi, jonka osia ovat aineiston pelkis-

täminen, eli redusointi, aineiston ryhmittely, eli klusterointi ja teoreettisten käsit-

teiden luominen, eli abstrahointi. Aluksi luimme aineistomme läpi erilaisia luku-

tekniikoita, kuten silmäilevää ja tarkempaa lukemista, hyödyntäen. Kävimme 

kumpikin tarkoin läpi koko aineiston kokonaisuutena ensin itsenäisesti ja sitten 

yhdessä keskustellen. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi 2013,108.) Aineiston alustavassa 
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jäsentämisessä käytimme apuna kristillisen koulun opetussuunnitelman arvope-

rustaa ja sen määrittelemiä kristillisiä arvoja. Ne on jaettu koulun opetussuunni-

telmassa tiettyihin ryhmiin, joita hyödynsimme ja joille keksimme värikoodit. Ai-

neiston analyysissa keskityimme kouluarjessa ilmenneisiin toimijoihin, toiminta-

tapoihin, tapahtumiin, tekemisiin ja tapahtumapaikkoihin (vrt. Kyrönlampi-Kylmä-

nen 2010, 15-17; 92; 130; Uusikylä 2006, 13).  Näiden kouluarjen ilmenemisten 

pohjalta värikoodasimme tutkimusongelmamme kannalta keskeiset asiat tietyillä 

väreillä niin, että jokainen väri kuvasti tiettyä opetussuunnitelman arvoryhmää.  

Analyysin ensimmäinen vaihe oli havainnointi- ja haastatteluaineistoista kerätty-

jen ilmausten pelkistäminen eli redusointi (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2013,108). Ko-

kosimme aineistosta ilmauksia, jotka mielestämme sisälsivät tutkimusongel-

mamme kannalta olennaisia tietoja (ks. Taulukko 2.).  

Taulukko 2. Esimerkki redusoinnista 
  
Autenttinen ilmaisu aineistossa  Pelkistetty ilmaus  
"...me tehdään tosi vahvasti yhteistyötä 
täällä...ollaan niinkö yhdessä kasvatta-
jina." (Opettajan 1 haastattelu)   

 

Opettajien toimiva yhteistyö  

Tunnin lopussa jaetaan luokan posti 
(pahvilaatikko), johon jokainen on saa-
nut tuoda kirjeitä luokan oppilaille. Kir-
jeitä voi olla myös muilta luokilta ja 
myös opettajalle saa kirjoittaa ja opet-
taja kirjoittaa myös oppilaille. (Havain-
nointiaineisto 2, perjantai 3.11.2017) 

     

Koulun posti  

 

Taulukko 2. havainnollistaa kahden esimerkin avulla, kuinka muodostimme au-

tenttisista ilmauksista pelkistettyjä ilmauksia. Kuvasimme pelkistetysti aineis-

tossa ilmenneen tilanteen omin sanoin. Tässä analyysin vaiheessa tavoitteemme 

oli saada aineisto yksinkertaisempaan ja helpommin käsiteltävään muotoon. (Vrt. 

Tuomi & Sarajärvi 2013,108.) 
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Lisäksi tässä analyysin vaiheessa käytimme keksimiämme värikoodeja kristillisen 

koulun opetussuunnitelman kristillisille arvoille, jotta saimme koottua eri arvoihin 

liittyvät ilmaukset. Nimesimme arvon, joka mielestämme voimakkaimmin ilmeni 

kouluarkeen liittyvässä havainnossa. Tämän jälkeen kokosimme ajatuskartan jo-

kaisesta arvosta ja niihin liittyvistä pelkistetyistä ilmauksista. (ks. kuvio 1.) 

                                                                                      

                                                                                Opettajien toimiva yhteistyö 

 Ystävyyssuhteet yli luokkarajojen 

 

 Läpsyt                                     Yhteisöllisyys                        Pienet ryhmäkoot 

 

         Koulun posti                                                Vapaata leikkiä yhdessä        

 

Kuvio 1. Arvon ympärille kootut pelkistetyt ilmaukset 

Kuvio 1. havainnollistaa osaa yhteisöllisyyden arvon ympärille kootuista pelkiste-

tyistä ilmauksista. Näitä pelkistettyjä ilmauksia olivat esimerkiksi opettajien toi-

miva yhteistyö, pienet ryhmäkoot, vapaata leikkiä yhdessä, koulun posti, läpsyt 

ja ystävyyssuhteet yli luokkarajojen. Arvot saattoivat ilmetä joko positiivisesti tai 

negatiivisesti. Esimerkiksi, jos vastuullisuus-arvo ilmeni positiivisesti, tilanteissa 

oli havaittavissa vastuullisuutta, mutta jos vastuullisuus-arvo ilmeni negatiivisesti, 

tilanteissa oli havaittavissa esimerkiksi oppilaan vastuuttomuutta ja sääntöjen 

noudattamattomuutta. Jotkut havainnoissa ilmenneet tilanteet ilmensivät useam-

paa kuin yhtä opetussuunnitelman kristillistä arvoa saman aikaisesti. (Vrt. Braun 

& Clarke 2006, 79; O´Reilly, Ronzoni & Dogra 2013, 223-226; Tuomi & Sarajärvi 

2013,108.)  
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Aineistomme sisällönanalyysi ei ollut puhtaasti aineistolähtöistä, sillä hyödyn-

simme analyysissa kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoja, mutta ei toi-

saalta puhtaasti myöskään teorialähtöistä sisällönanalyysia. Sisällönanalyy-

simme muistutti pikemminkin temaattisen analyysin käsitteellistämisvaihetta, 

jossa hyödynsimme kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustan arvoja 

ja niiden selityksiä. Temaattisen analyysin käyttö oli mielestämme perusteltua, 

sillä halusimme tarkastella kristillisen koulun arkea ja siihen kytkeytyvien arvojen 

esiintymistä siinä mielessä, kuinka kyseinen koulu itse määrittelee arvot omassa 

opetussuunnitelmassaan. Koimme kahden analyysimenetelmän yhdistämisen 

hyödylliseksi. Laadullinen sisällönanalyysi ohjasi analyysimme etenemistä. Te-

maattinen analyysimenetelmä puolestaan lisäsi joustavuutta ja mahdollisti muu-

tamien laadullisessa sisällönanalyysissa käytettävien välivaiheiden pois jättämi-

sen. (Vrt. O´Reilly, Ronzoni & Dogra 2013, 223-226; Tuomi & Sarajärvi 2013, 

108-113.)  

Analyysissamme kiinnitimme huomiota myös siihen, millaisena eri toimijoiden 

välinen kohtaaminen ja kommunikointi näyttäytyi aineistossa. Näin pääsimme 

analysoimaan koulun sosiaalista tilaa ja siihen liittyviä tekijöitä, kuten esimerkiksi 

normeja kouluarjen vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi huomioimme analyysissa 

opetustilanteiden kuvaukset, niissä korostuneet asiat ja oppimateriaalien kuvauk-

set aineistossamme. (Vrt. Metso 2004, 58-59; Riitaoja 2013, 51-52.)  

Jatkoimme analyysia muodostamalla pelkistetyistä ilmauksista ryhmiä. Ryhmit-

tely ja teemoittelu, eli klusterointi, jatkui edelleen näiden ryhmien yhdistämi-

sellä yläkäsitteiksi (ks. taulukko 3.). 

Taulukko 3. Esimerkki klusteroinnista  

Pelkistetty ilmaus  Yläkäsite  Arvo  
Opettajien toimiva yhteis-
työ  

  

Hyvä ilmapiiri  

  
 

        Yhteisöllisyys  
Pienet ryhmäkoot  
Ystävyyssuhteet yli luok-
karajojen  
Koulun posti  Yhteinen toiminta ja rutii-

nit  Läpsyt  
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Klusteroinnissa kokosimme pelkistettyjä ilmauksia, joilla oli mielestämme yhdis-

täviä tekijöitä, ryhmiin, joille muodostimme yläkäsitteet. Esimerkiksi koulun posti 

ja läpsyt voitiin nähdä yhteisenä toimintana ja rutiineina kouluarjessa, joten nime-

simme niitä yhdistäväksi yläkäsitteeksi Yhteinen toiminta ja rutiinit. Tulkitsimme 

taustalla vaikuttaneeksi arvoksi yhteisöllisyyden. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi 2013, 

108-113.) Kun yläkäsitteet oli muodostettu ja tiedettiin, mihin kristillisen koulun 

opetussuunnitelman kristillisiin arvoihin ne liittyivät, voitiin yläkäsitteitä ryhmitte-

lemällä abstrahoida aineistoa (ks. taulukko 4.). 

Taulukko 4. Esimerkki abstrahoinnista  
 

Yläkäsite  Arvo  Pääteema  
Hyvä ilmapiiri   

        Yhteisöllisyys  
 
            Yhteisö  Yhteinen toiminta ja rutii-

nit  
  
Taulukko 4. havainnollistaa aineiston abstrahointia yhden esimerkin avulla. Ryh-

mittelimme kaikki muodostamamme yläkäsitteet ilmentämään jotain kristillisistä 

arvoista tulkintamme mukaan. Abstrahoinnissa loimme kolme pääteemaa: yksilö, 

yhteisö ja toimintakulttuuri. Yläkäsitteiden avulla kykenimme tulkitsemaan, minkä 

pääteeman sisällä jokainen arvo eniten ilmeni. Tuloksiksi muodostuivat ihmisarvo 

ja katsomustietoisuus koulun toimintakulttuurissa, vastuullisuus, kiitollisuus, re-

hellisyys ja oikeudenmukaisuus yksilön toiminnassa sekä yhteisöllisyys, turvalli-

suus, laupeus ja lähimmäisenrakkaus, kunnioitus, luottamus ja armollisuus yhtei-

sön toiminnassa. Tutkielmamme viidennessä luvussa kuvaamme tarkemmin tut-

kimustuloksiamme. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi 2013, 108-113.)  

  

 

 4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys   
  

Tässä alaluvussa kuvaamme tutkimuksemme luotettavuutta ja eettisyyttä. Ku-

vaamme ensin lähtökohtiamme tutkijoina ja seuraavaksi kuvaamme aineiston 
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hankintaan ja analyysiin liittyviä tekijöitä. Lopuksi tarkastelemme vielä saa-

miemme tutkimustulosten luotettavuutta. 

Ensimmäinen tutkimukseemme liittyvä eettinen kysymys liittyi tutkimusaiheen va-

lintaan, johon kiinnostuksemme kohteet vaikuttivat. Kuka tahansa voisi tehdä 

vastaavan tutkimuksen kristillisen koulun arjesta etnografista tutkimusstrategiaa 

hyödyntämällä. Koimme kuitenkin, että olimme tutkijoina erityisessä asemassa 

tutkimuskohteeseemme nähden, sillä olimme aiemmin työskennelleet kristilli-

sissä kouluissa ja se helpotti soluttautumistamme osaksi tutkimuskohteemme ar-

kea. (vrt. Clarkeburn & Mustajoki 2007, 53; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 

27).  

Tiedostimme aikaisemmat kokemuksemme ja ennakko-oletuksemme kristillisistä 

kouluista ja pyrimme siihen, että ne eivät olisi ohjanneet aineiston hankintaa tai 

analysointia (vrt. Gordon ym. 2007, 43; Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne 

& Paavilainen 2011, 70-71). Tieteen kriteerien mukaisesti pyrimme olemaan avoi-

mia, kriittisiä ja puolueettomia (vrt. Gould 2016, 10-11; Niiniluoto 2002, 38). Oli 

kuitenkin mahdotonta saavuttaa täydellistä objektiivisuutta, sillä tutkijoina meidän 

oli haastavaa sulkea tutkimuskohteeseen liittyvät arvolataukset täysin ulkopuo-

lelle (vrt. Ronkainen ym. 2011, 11-12). Toisaalta koimme jotkut ennakkotiedot 

hyödyllisiksi tutkimusprosessimme kannalta. Meillä oli entuudestaan tietämystä 

tunnustusten välisestä kristillisyydestä, Raamatun sisällöstä ja kristillisistä ar-

voista ja uskomme, että se oli eduksi tutkimusaineistomme keruussa, analysoin-

nissa ja tulkinnassa. Raamatun ja kristillisten arvojen tuttuus helpottivat tutkimus-

ongelmamme kannalta olennaisten asioiden löytämistä aineistosta. 

Kun aloitimme tutkimusprosessimme, esittäydyimme koululaisille tutkijoina. Aiko-

muksenamme oli tosin havainnoida myös osallistuvien havainnoijien tavoin, joten 

meitä ei voinut luonnehtia ainoastaan tutkijoiksi. Tutkimamme kouluyhteisö antoi 

meille muitakin rooleja tutkimusprosessin edetessä (vrt. Vilkka 2006, 67). Välillä 

suoritimme havainnointia pääsääntöisesti tarkkailemalla esimerkiksi luokan pe-

rällä ulkopuolisen havainnoinnin keinoin (vrt. Vilkka 2006, 43). Meille kummalle-

kin tarjoutui myös kenttätyön ohessa mahdollisuuksia toimia opettajien sijaisina 

havainnointien yhteydessä. Otimmekin sijaisuuksia vastaan. Esiinnyimme siis 
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tutkijoina, mutta myös opettajina tai muina henkilökuntaan verrattavina jäseninä 

(vrt. Grönfors 2015, 147). Opettajien sijaisina toimiessamme havainnoimme siis 

osallistuvan havainnoinnin keinoin osallistuen ja vaikuttaen tutkimuskohteemme 

toimintaan yhdessä tutkimamme yhteisön kanssa. (Vrt. Vilkka 2006, 44.)   Lisäksi 

oppilaat saattoivat pyytää apua tehtävien tekemiseen, kun olimme luokan perällä 

havainnoimassa. Vaikka tutkijoina roolimme olivat moninaiset, emme tarkastel-

leet tutkimuskohdettamme eri näkökulmista, vaan pikemminkin päällekkäisinä 

kokemuksina ikään kuin useilla eri silmillä saman aikaisesti (vrt. Marttila 2014, 

367-368). Emme usko, että koulupäivät, jolloin toimimme opettajien sijaisina, 

poikkesivat suuresti koulun omien opettajien ohjaamista koulupäivistä.    

Eräs tekemämme eettinen valinta liittyi tutkimushenkilöidemme anonymiteetin 

suojaamiseen. Tutkimusprosessissamme emme tuoneet ilmi tutkimamme suo-

malaisen kristillisen koulun nimeä tai sijaintia. Emme maininneet tutkimushenki-

löidemme nimiä tutkielmassamme. Muutimme myös jotkin haastatteluaineistojen 

aineistositaattien murresanat yleiskieliseen muotoon ehkäistäksemme tunnistet-

tavuutta. Ennen tutkimuksen aloittamista kysyimme tutkimusluvat koulun henki-

lökunnalta (ks. Liite 2.; Liite 3.), oppilailta ja heidän vanhemmiltaan (ks. Liite 4.). 

Yksi tutkimamme koulun oppilaista kieltäytyi tutkimukseen osallistumisesta, joten 

emme havainnoineet hänen toimintaansa aineistoa kerätessämme (vrt. Tutki-

museettinen neuvottelukunta). 

Hyödynsimme tutkimusprosessissamme kollektiivista etnografiaa, johon liittyi 

useamman tutkijan yhtäaikainen osallistuminen aineiston hankintaan kentällä 

(vrt. Gordon, Hynninen, Lahelma, Metso, Palmu & Tolonen 2007, 43; Paloniemi 

& Collin 2015, 209-210). Mielestämme aineistonkeruu niin, että havainnoimme 

välillä samoja tilanteita, toi tutkimusaineistoomme monipuolisuutta. Huomasimme 

myös aineiston analyysin alkuvaiheessa, että tulkitsimme joitakin tiettyjä havain-

toja keskenämme eri tavoin, mikä rikastutti tutkimusprosessiamme, sillä jou-

duimme perustelemaan näkemyksiämme toisillemme. 

Meidän oli huomioitava lapsiystävällisyys aineistonkeruussamme. Lasten tuli ko-

kea, että tutkimukseen osallistuminen oli miellyttävää eikä se haitannut heidän 
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koulunkäyntiään. Koimme, että haastattelujen kannalta aiemmat opettajien sijai-

suutemme kyseisessä koulussa sekä muutoinkin osallistuminen kouluarkeen, oli-

vat herättäneet oppilaiden ja opettajien luottamuksen. (Vrt. Aarnos 2015, 164-

165.) Olimme aikaisempien havainnointien vuoksi haastattelutilanteissa ikään 

kuin tutkimamme yhteisön sisäpiirin jäseniä, mikä helpotti keskustelun syntymistä 

(vrt. Tolonen & Palmu 2007, 99). Oppilaiden ryhmähaastatteluun liittyi paljon tut-

kimuseettisiä ajatuksia. Täytyi muodostaa kysymykset lapsille ymmärrettäviksi ja 

huolehtia, että ilmapiiri oli turvallinen ja luottamuksellinen niin, että keskustelua 

saattoi syntyä. Pohdimme, että vaikuttivatko aikaisemmat opettajien sijaisuu-

temme oppilaiden vastauksiin ryhmähaastatteluissa. Painotimme oppilaiden 

haastattelujen alussa, että olimme keskustelemassa heidän kanssaan asioista 

tutkijoina, emmekä opettajina. 

Tulevina opettajina olemme perehtyneet opetussuunnitelmiin aikaisemmin. Kiin-

nitimme huomiomme erityisesti kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperus-

tan katsomustietoisuus-arvoon, sillä se oli opetussuunnitelman arvona mieles-

tämme erikoinen. Valitsimme katsomustietoisuuden yhdeksi teemahaastatte-

luidemme teemaksi. Tämä tietoinen valinta vaikutti siihen, että saimme runsaasti 

katsomustietoisuuteen liittyvää aineistoa. Pyrimme tutkielmassamme tekemään 

aineiston analyysimme lukijoille näkyväksi kuvioiden ja taulukoiden avulla, mikä 

osaltaan lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuskohteemme oli kouluarki, 

mutta sivusimme haastatteluissa myös arvoihin liittyviä aiheita, sillä tutkimme ar-

vojen ilmenemistä arjessa. Haastatteluaineistoa analysoidessamme jouduimme 

pohtimaan, olivatko jotkut ainestositaattien sisällöt todella käytännön arjessa il-

meneviä arvoja, vai olivatko ne vain puhuttuja ihanteita ja tavoitteita.  

Tutkimuksemme on luotettava osoittamaan, millaista on kristillisen koulun arki ja 

miten kristilliset arvot ilmenevät siinä. Tiedostamme, että tutkimustuloksiamme ei 

voida yleistää koskemaan kaikkia suomalaisia kristillisiä kouluja, vaan ne antavat 

katsauksen yhden kristillisen koulun arjesta tutkimuksen teon hetkellä. Aineiston 

analysointi eri metodien avulla olisi voinut tuottaa erilaisia tuloksia, mutta mieles-

tämme laadullisen sisällönanalyysin ja temaattisen analyysin hyödyntäminen aut-
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toivat tutkimusongelmamme selvittämisessä. Tutkimustuloksiimme on voinut vai-

kuttaa myös havainnointijakson lyhyt kesto ja aineiston suppeus. Laadulliselle 

tutkimukselle tyypillisesti aineiston koolla ei kuitenkaan ollut olennaista merkitystä 

tutkimuksen onnistumisen kannalta, vaan koimme saaneemme tutkimusongel-

maamme vastauksen (vrt. Eskola & Suoranta 2008, 61-62).  
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5 Tutkimustulokset 

 

 

 

Tässä pääluvussa kuvaamme tutkimustuloksiamme. Pääluku jakautuu neljään 

alalukuun. Kolmessa ensimmäisessä alaluvussa kuvaamme tutkimustulok-

semme kolmen pääteeman mukaan: toimintakulttuuri, yksilö ja yhteisö. Nämä 

pääteemat liittyvät ja vaikuttavat toisiinsa ja niiden väliset rajat ovat todellisuu-

dessa häilyviä. Yhteisö koostuu yksilöistä ja koulun toimintakulttuuri sisältää sekä 

yksilöt että yhteisön. Teemoittelimme tutkimamme koulun opetussuunnitelman 

kristilliset arvot ja niiden ilmentymät sen mukaan, missä näistä kolmesta päätee-

masta ne tulivat selkeimmin ilmi (ks. Liite 5.). Olemme avanneet lyhyesti kristillisiä 

arvoja aina ennen kunkin yksittäisen arvon ilmenemisen kuvaamista ja tarkem-

min ne on määritelty alaluvussa 3.3. Alaluvussa 5.4 kuvaamme tulosten yhteen-

vedon ja johtopäätökset. 

Jaoimme kristillisen koulun kristillisten arvojen toteutumisen kolmeen päätee-

maan Kuvio 2. havainnollistaa kyseisten arvojen jakautumisen näihin kolmeen 

pääteemaan. Kristillisyys ilmeni läpäisevästi kaikkien pääteemojen sisällä. Tutki-

mustulostemme mukaan koulun toimintakulttuurissa korostuivat ihmisarvo ja kat-

somustietoisuus. Yksilön toiminnassa korostuivat vastuullisuus, kiitollisuus, re-

hellisyys ja oikeudenmukaisuus. Yhteisön toiminnassa korostuivat yhteisöllisyys, 

turvallisuus, laupeus ja lähimmäisenrakkaus, kunnioitus, luottamus ja armollisuus 

(ks. Kuvio 2.; Liite 5.). Avaamme kyseisiä tuloksia seuraavissa alaluvuissa.  
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                                                      Kristillisyys 
Toimintakulttuuri Yksilö Yhteisö 

Ihmisarvo 

Katsomustietoisuus 

Vastuullisuus 

Kiitollisuus 

Rehellisyys 

Oikeudenmukaisuus 

Turvallisuus 

Yhteisöllisyys 

Laupeus ja lähimmäisenrak-

kaus 

Kunnioitus 

Luottamus 

Armollisuus 

 

  

Kuvio 2. Kristillisen koulun kristilliset arvot kolmen pääteeman mukaan 

 

  

5.1 Ihmisarvo ja katsomustietoisuus koulun toimintakulttuurissa  
 

Tässä alaluvussa kuvaamme, kuinka ihmisarvo ja katsomustietoisuus ilmenivät 

tutkimamme kristillisen koulun toimintakulttuurissa (ks kuvio 3.). Ihmisarvo liittyi 

kristilliseen ihmiskäsitykseen (Kristillinen koulu, 2016, 17). Katsomustietoisuus 

liittyi kristillisen koulun erityiseen maailmankatsomukseen perustuvaan kasvatus-

tehtävään. Analyysimme pohjalta nämä kaksi kristillistä arvoa ilmenivät selkeim-

min laajassa ja moniulotteisessa koulun toimintakulttuurissa.  
 

 

            Arvot koulun toimintakulttuurissa 
 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Kristilliset arvot koulun toimintakulttuurissa 

 

Ihmisarvo 

kristillinen ihmiskäsitys 

toisten arvostaminen 
lähtökohdista riippu-
matta 

Katsomustietoisuus 

kristillinen maailmankatso-
mus 

muut maailmankatsomuk-
set 
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Ihmisarvo  
 

Kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustan kristillisten arvojen mukai-

sesti ihmisarvo tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen nähdään äärettömän arvok-

kaana. Jokaisella yksilöllä on oikeus hyvään kohteluun koulussa. Ihmisarvoon liit-

tyy myös tavoite siitä, että oppilasta autetaan tiedostamaan omat vahvuutensa 

niin, että hän voi hyödyntää niitä omaksi ja yhteiseksi iloksi. (Kristillinen 

koulu 2016, 18.)     

Ihmisarvon merkitys korostui tutkimamme koulun arjessa kristillisen ihmiskäsityk-

sen kautta. Ihmiset nähtiin arvokkaina ja Jumalan luomina yksilöinä, eikä kenel-

täkään vaadittu täydellisyyttä. Kouluarjessa korostuivat muiden ihmisten arvosta-

minen ja positiivinen suhtautuminen muihin ihmisiin. Ihmisarvo kristillisen ihmis-

käsityksen valossa korostui erityisesti opettajien haastatteluissa.  

"...uskalletaan myöntää se, että ollaan keskeneräsiä ihmisiä, jokka tarvittee armoa 

ja sitte, että ollaan Jumalan luomuksia ja...parhaamme tehdään...että ei niinkö sem-

mosia yli-ihmisiä vaadita olemaan." (Opettajan 1 haastattelu)   

 ”…ylipäänsä sellasesta itsen ja toisen arvostamisesta kristillisinä arvoina niin taval-

laan niitten viljeleminen siinä kouluarjessa ja toisen kohtaamisessa niin on mun mie-

lestä sellanen keskeinen juttu…” (Opettajan 2 haastattelu)  

Erilaiset mielipiteet ja näkemyserot nähtiin positiivisena mahdollisuutena keskus-

telulle. Kristillisen koulun oppilaat edustivat kotikasvatuksensa puolesta muun 

muassa eri kristillisiä kirkkokuntia ja teologisia tulkintoja. Ryhmähaastattelussa 

yksi oppilaista kertoi olevansa osana suurempaa kristittyjen joukkoa. Tulkitsimme 

tämän yhteiskristillisyydeksi.  

"…se on aikamoinen rikkaus, et meillä on niinku eri kristillisistä seurakunnista oppi-

laita tai, että on samassa koulussa eri niiku tavallaan kirkkokunnista oppilaita, koska 

se on myös yks ihan hedelmällinen maaperä sille sellaselle keskustelulle..." (Opetta-

jan 2 haastattelu)   
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Oppilas 5: "...täälä on semmonen...Jumalan semmonen niinku yksi väki. Ei siis 

tässä oo kaikki, vaan sillee niinku joitaki lapsia uskonnosta." (3.-4. luokkien oppilai-

den haastattelu)   

Koulun arjessa kaikki oppilaat pyrittiin huomioimaan erityisellä tavalla ja 

heitä kannustettiin yrittämään parhaansa (vrt. Kristillinen koulu, 2016, 18). 

Jotkut oppilaat pitivät pientä kouluyhteisöä osasyynä siihen, että opettajat 

huomioivat heidät yksilöllisesti. 

Kun yhdelle sattuu jalkaan, kaatuu tuo oppilas maahan, opettajat ja muut tulevat kat-

somaan...Opettaja 1 juttelee oppilaalle ja oppilas menee hetkeksi reunalle. Hänelle 

annetaan aplodit, kun hän jaksaa yrittää ja palaa peliin. (Havainnointiaineisto 2, maa-

nantai 15.11.2017) 

Oppilas 1: "Ja tää on niinku myös normaali koulu niinku muutki, mut tää on paljon 

pienempi ja sitte täällä otetaan ehkä oppilaat enemmän huomioon paremmin siis sil-

leen, ku on vähemmän oppilaita." (5. luokan oppilaiden haastattelu)   

Koimme myös, että meidät tutkijoina huomioitiin arvostavalla tavalla ja meitä koh-

taan oltiin vieraanvaraisia. Meille osoitettiin myös kiitollisuutta.    

Opettaja 1 on keittänyt teet ja tarjoaa minulle teekupposen samoin kuin luokassa 

olevalle työharjoittelijalle. (Havainnointiaineisto 2, maanantai 13.11.2017) 

Opettaja 1: "Kiitos, kun olit tänäänkin täällä meillä. Huomiseen!" (Havainnointiai-

neisto 1, torstai 9.11.2017)   

 

 

Katsomustietoisuus   

  

Katsomustietoisuudella kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustassa 

tarkoitetaan sitä, että kristinuskon perusarvot konkretisoituvat ja tulevat tutuiksi 

koulun arjessa. Lisäksi oppilaat saavat tietoa erilaisista maailmankatsomuksista 

ja uskonnoista. Koulun ja kodin välistä kasvatuskumppanuutta pidetään erit-

täin tärkeänä. (Kristillinen koulu 2016, 20.) Havaitsimmekin tutkijoina katsomus-

tietoisuuden ilmenevän arvona kouluarjessa usein. Meille tutkijoina se korostui 



54 
 

erityisesti siksi, että emme ole opettajaopintojemme kolmessa ensimmäisessä 

työharjoittelussa havainneet katsomustietoisuuden ilmenevän harjoittelukou-

luissa yhtä selkeästi. Kristillisillä kouluilla on erityinen kasvatustehtävä, joka pe-

rustuu kristilliseen maailmankatsomukseen, joten kristillisen maailmankatsomuk-

sen tuleekin ilmetä niiden kouluarjen toimintakulttuureissa (vrt. Kristillinen koulu 

2016, 206; Opetushallitus 2016, 94).  

Tutkimamme koulun arjessa näkyi progressiivisen pedagogiikan piirteitä siinä, 

että oppilaille haluttiin antaa mahdollisuus ajattelulle, mutta ei suoraan kerrottu, 

miten heidän tulisi ajatella. (vrt. Jyrhämä ym. 2016, 77). Opettajat korostivat 

haastatteluissa oppilaiden omien maailmankatsomusten muovautumista ja ym-

märrystä eri tavoista nähdä maailma. 

"Et kyllä me tutustutaan eri uskontoihin ja eri maailman- ja elämänkatsomusnäkökul-

miin. Ja et ei me niinko pumpulissa tai kuplassa haluta lapsia kasvattaa. Vaan et on 

tehtävä nimenomaan sen niinko oppilaitten oman maailmankatsomuksen ja arvo-

maailman tarkentuminen. Ja ainakaa minun mielestä se ei voi tarkentua, jos vaa 

aina yhestä näkökulmasta asioita katellaa." (Opettajan 1 haastattelu)   

”…oppilaat saa ymmärryksen ylipäänsä siitä, että on olemassa semmonen asia ku 

maailmankatsomus… et ihmisillä on ikään ku erilaisia käsityksiä maailmasta ja eri-

laisia tapoja selittää maailmaa ja et se vaikuttaa myös siihen millä tavalla ihmiset 

toimii, koska sehä on… keskeinen asia tässä koko maailman tai yhteiskunnan toi-

minnassa, että ihmiset niinku toimii siitä käsin mitä ajattelee maailmasta ja… ihmi-

sestä…vois niinku muodostua käsitys ja ymmärrys siitä, et on niinku erilaisia tapoja 

nähdä maailma ja… ihminen…” (Opettajan 2 haastattelu) 

Kristillisessä koulussa oppilaat keskustelivat maailmankatsomuksiinsa ja 

henkilökohtaiseen uskoon liittyvistä asioista. Oppilaat pohtivat omaa katso-

mustaan rohkeasti ja toivat sitä esille. Osa oppilaista oli siirtynyt kristilliseen 

kouluun kunnallisista kouluista ja osa heistä oli kokenut epävarmuutta oman 

katsomuksensa ilmentämiseen liittyen entisissä kouluissa tai vapaa-ajalla.  

“... lapsetki rohkeammin puhuu niinku esimerkiksi kristinuskoon tai tavallaan tol-

laseen heidän omaan näkemykseen tai siihen kehittyvään maailmankatsomukseen 

liittyvistä asioista...” (Opettajan 2 haastattelu)  
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Haastattelija 2:”… mitä sä itse ajattelet siitä kristittynä olemisesta tai Jumalasta tai 

ylipäätänsä tämmösistä uskonasioista?... onko siitä joskus vaikka harmia?” 

Oppilas 2: ”No joskus jos kaverit on sillee, et et sinä pääse ku sinä oot uskossa… 

no johonki juttuun mukaan ja sit ne niinku juoruaa sillee.” 

Oppilas 3: ”Ja kun mä olin vanhassa koulussa nii mää… pietin mun et mää oon 

uskossa tavallaan salassa ku mää tiesin, et jos mää sanoisin mun ystäville…nii ne 

varmaan kiusais mua... ja mulla ei ollu hirveesti kristittyjä kavereita niin mun uskonto 

oli tavallaan salaista mun vanhassa koulussa.” (5. luokan oppilaiden haastattelu)  

Kristillisen koulun toimintakulttuuriin liittynyt uskonnon harjoittaminen oli vapaa-

ehtoista. Esimerkiksi rukoilu aamunavauksissa oli lapsilähtöistä. Oppilaat saivat 

itse ehdottaa rukousaiheita. Heillä oli myös täysi vapaus olla rukoilematta.  

"Sillä tavalla, et se on oppilaille vapaaehtosta, että he saa siihen rukoukseen liittyä 

halutessaan ja omia rukousaiheitaki esittää, jos he haluavat vapaaehto-

sesti niin tehä..." (Opettajan 1 haastattelu)   

Toisaalta voitiin nähdä positiivisen uskonnonvapauden esiintyvän myös oppilai-

den rohkeutena tuoda esille omaa vakaumustaan ja maailmankatsomustaan (vrt. 

Suomen perustuslaki 731/1999 pykälä 11).  

"...välitunnilla yks oppilas sitte spontaanisti sano muille kavereille, että voitteko olla 

hetken hiljaa, että minä haluan nytte rukoilla. Sitte muut oli sillai, että okei ja ne 

niinkö pitäny sitä mitenkää outona...se oli vaa semmonen iha luonnollinen ja nor-

maali asia." (Opettajan 1 haastattelu)    

Kristillisessä koulussa opetettiin samoja oppiaineita ja oppiainesisältöjä kuin 

muissakin kouluissa. Katsomustietoisuus heijastui kuitenkin siinä, että kerrottiin 

myös eri katsomusnäkökulmista opetettaviin aiheisiin, kuten maailman syntyyn, 

liittyen. Erään tutkimuksen mukaan uskonnollisesta taustasta tulevat oppilaat voi-

vatkin haastaa opettajia maailman ikään liittyvillä näkemyksillään evoluutioteo-

rian opettamisen yhteydessä (Mangahas 2017, 39-40). 

 



56 
 

"Et kyllä me on esimerkiksi evoluutiostaki puhuttu, mutta...et ei sitäkää pidä esittää 

niinkö yhtenä ainoana totuuteta...vaan siihenki kriittisyyttä..." (Opettajan 1 haastat-

telu)   

Opettaja 1 halusi täydentää evoluutioteoriaan liittyvää haastatteluvastaustaan myö-

hemmin kirjallisesti: "Maailman synnystä puhuttaessa esiin nousee evoluutioteoria 

… Kuuluu yleissivistykseen tietää tällaisesta teoriasta… Kristillisen näkökulman mu-

kaan Jumala on luonut maailman ja ihmisen... On tärkeää, että oppilaat saavat tietoa 

eri näkemyksistä, jotta he voivat muodostaa oman näkemyksensä. Tämä kuuluu kat-

somustietoisuuteen, joka on yksi koulumme tavoitteista." (Opettaja 1)   

Kristillisen koulun toimintakulttuurin kristillinen aines perustui yhteiskristilliseen 

tulkintaan Raamatusta. Opettajat toivat haastatteluvastauksissaan esille sen, että 

koulussa ei oteta kantaa tunnuskuntien välisiin eroihin.  Kristillisen koulun tehtävä 

on laadukkaan perusopetuksen antaminen ja oppilaiden kasvattaminen yhteis-

kunnan jäseniksi, kun taas kodit ja mahdolliset seurakunnat välittävät oppilaille 

opilliset korostukset ja hengellisen elämän erilaiset ilmenemismuodot kouluajan 

ulkopuolella (Kristillinen koulu 2016, 209). 

”…me ei olla mihinkään tunnuskuntaan sitoutuneita. Vaan ainoa, mikä meilä on se 

niin on Raamattu. Ja Raamatun mukasesti sitte, että ei mihinkää eri tunnuskuntien 

välisiin eroihin sitte oteta kantaa. Mutta ei me niitä myöskää sivuuteta…” (Opettajan 

1 haastattelu) 

”… meillä on sellaset raamatulliset periaatteet, joihi kuitenkin tavallaan kaikki voi 

niinku… kirkkokunnasta huolimatta niin pystyy olemaan… yhtä mieltä niistä asioista 

tai sellasia niinku keskeisiä periaatteita niin niitä pidetään tärkeinä…” (Opettajan 2 

haastattelu) 

Oppilaat kokivat rukoilemisen luontevana osana kristillisen koulun toiminta-

kulttuuria.  Ruoan siunaaminen tapahtui usein yhteislaululla ja oppilaat eh-

dottivat eri tyylejä, kuinka se laulettiin.  

Oppilas 5: "No täälä rukoillaan..." (3.-4. luokkien oppilaiden haastattelu)   
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Oppilas 1: "Määhän jo sanoin, että täällä niinku rukoillaan enemmän ku siellä van-

hassa koulussa ku siellä oli vaa niinku ruokarukous eikä sitäkään aina." (5. luokan 

oppilaiden haastattelu)   

Merirosvosävelmällä ruoan siunaaminen: "Nyt silmäin alla Jeesuksen, aamen, aa-

men, olemme tulleet yhtehen, aamen, aamen. Sä Herra kaikki ravitset, siis siunaa 

pöydän antimet, aamen." (Havainnointiaineisto 1, perjantai 27.10.2017)   

"Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme. Auta meitä muistamaan, 

että sulta kaiken saan." (Havainnointiaineisto 2, perjantai 3.11.2017)   

Kristillisen koulun maailmankatsomuksellinen ja kasvatuksellinen tehtävä liittyi 

vahvasti koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Tämän yhteistyön onnistumisen 

kannalta oli olennaista, että opettajat pohtivat yhteisöllisyyden perusteita ja koh-

tasivat lasten perheet heidän omista lähtökohdistaan käsin (vrt. Eskel & Marttila 

2013, 78).  Useat kristillisen koulun oppilaat tulivat kodeista, joissa kristillisyys ja 

siihen liittyvät arvot olivat tärkeässä asemassa. Tutkitusti lapsen on helpompaa 

sopeutua koulun kulttuuriin ja menestyä koulussa, mikäli koulun ja kodin kulttuuri 

ovat samansuuntaisia keskenään (Äärelä 2012, 243). Voidaan siis nähdä, että 

kristillinen toimintakulttuuri kristillisessä koulussa oli lasten etu. Myös progressii-

visen pedagogiikan mukaan koulun tulisi pyrkiä olemaan oppilaille luonnollinen 

ympäristö ja ikään kuin kodin jatke (vrt. Miettinen 1990, 40). Joten tässä suh-

teessa kristillisen koulun arjessa oli havaittavissa progressiivisen pedagogiikan 

tunnuspiirteitä. 

 "...pidän todella tärkeänä tätä, että meillä on kristillinen koulu ja, että oppilaat voi 

tulla kristilliseen kouluun. Ja, että voi koulussakin tukea sitä kristillistä kasvatusta. Et 

se ei jää ainoastaan kotiin ja seurakuntaan vaan, et se voi olla ikäänkö tämmö-

nen kolmio, et missä on koti, seurakunta ja koulu." (Opettajan 1 haastattelu)   

”…on perheitä, jotka näkee sen tärkeänä, että kasvatetaan kristilliseltä arvopohjalta, 

että et varmaan se on perheille mahdollisuus tavallaan laittaa lapsi sellaseen kou-

luun… yhteiset arvot siellä taustalla, jollon se on ehkä helpommin sellasta ikään kun 

yhtenäistä se kasvatus, et se ei oo niin ku vanhemmille ristiriitasta tai lapselle toi-

saalta ristiriitasta, että kotona ois ihan erilainen arvomaailma kun vaikka kou-

lussa.” (Opettajan 2 haastattelu) 
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Oppilas 1: "… ku tää on kuitenki kristillinen koulu ja me ollaan niinku uskovaisia 

ja muutenki..." (5. luokan oppilaiden haastattelu)   

  

  

5.2 Vastuullisuus, kiitollisuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus yksilön toi-

minnassa  
  

Tässä alaluvussa kuvaamme, kuinka vastuullisuus, kiitollisuus, rehellisyys ja oi-

keudenmukaisuus ilmenivät arvoina yksilön toiminnassa (ks. kuvio 4.). Vastuulli-

suus arvona korostui tutkimamme kristillisen koulun arjessa. Siihen liittyvät ilmen-

tymät olivat sekä negatiivisia että positiivisia. Kiitollisuus, rehellisyys ja oikeuden-

mukaisuus ilmenivät tutkimusaineistossamme neutraaleina tai positiivisina arvoil-

mentyminä kouluarjen tilanteissa. Analyysimme pohjalta nämä neljä kristillistä ar-

voa ilmenivät selkeimmin yksilön toiminnassa, sillä niihin liittyivät yksilöiden hen-

kilökohtaiset valinnat.  
  

 

   Arvot yksilön toiminnassa 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Kristilliset arvot yksilön toiminnassa 
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Vastuullisuus  

 

Kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustassa vastuullisuutta koroste-

taan suhteessa ihmissuhteisiin ja omaan toimintaan. Oppilasta kasvatetaan huo-

lehtimaan itsestään ja omista velvollisuuksistaan. Oppilaan osallistuminen yhtei-

seen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen sekä luonnon monimuotoisuuden suo-

jelemiseen ja luonnonvarojen eettiseen hyödyntämiseen nähdään tärkeinä asi-

oina vastuullisuuteen liittyen. (Kristillinen koulu 2016, 18-19.)   

Kouluarjessa korostuivat lapsilähtöisyys ja vapaus valita. Yksilön valinnanvapaus 

liittyy olennaisesti kristilliseen ihmiskäsitykseen (vrt. Saari 2010, 104; Saari 2009, 

48). Lasten valinnanvapaus ja koulukulttuurin lapsilähtöisyys näkyivät oppilaiden 

osallisuutena. Lapsilähtöisyyden, valinnanvapauden ja oppilaiden osallisuuden 

voidaan nähdä ilmentävän progressiivisen pedagogiikan ideologioiden osittaista 

toteutumista kristillisessä koulussa (vrt. Bruhn 1973, 7-10; Hytönen 2007, 29-33; 

Miettinen 19990, 38; 40; Rabensteiner 2011, 180). Osallisuus näkyi muun mu-

assa siinä, että oppilaille tarjottiin mahdollisuuksia erilaisten projektien suunnitte-

luun ja toteutukseen. Oppilaita kannustettiin myös omien valintojen tekemiseen 

sekä vastuullisuuteen suhteessa itseen ja muihin.  

Parin kanssa peliä matematiikan tunnilla, oppilas saa itse päättää parin ja paikan 

missä pelata (Havainnointiaineisto 2, perjantai 3.11.2017) 

"...oppilaski voi niinku ikätasonsa mukaan pikkuhiljaa harjotella sitä valitsemista ja 

myös sitä, et mihin ne valinnat perustuu, et se ei välttämättä oo aina se, et mikä mi-

nusta on kivaa vaan, et mikä sitte ehkä oikeasti ois arvokasta ja merkityksellistä ja 

oikein myös toisia ihmisiä kohtaan." (Opettajan 2 haastattelu) 

5. luokan tytöt menivät opettajan 1 kanssa lopputunniksi syrjemmäs (liikuntasalin 

lavalle) kuuntelemaan joulujuhlissa esitettävän tanssin taustalaulua ja suunnittelivat 

siihen yhdessä koreografiaa. (Havainnointiaineisto 1, keskiviikko 15.11.2017) 

Tunnilla yksi 5.-luokkalainen oppilas, joka odottaa bussia, on apuopena ja lukee kap-

paletta yhden 3.-luokkalaisen oppilaan kanssa. (Havainnointiaineisto 2, maanantai 

13.11.2017)   
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Toisaalta vastuullisuudesta arvona oli havaittavissa myös negatiivisia ilmentymiä. 

Nimesimme vastuullisuuden negatiiviset ilmentymät vastuuttomuudeksi. Oppilaat 

eivät esimerkiksi aina ottaneet vastuuta omasta toiminnastaan, vaikka olivat saa-

neet ohjeet ja tiesivät kuinka tilanteessa olisi tullut toimia. Erityisesti odottelutilan-

teissa oli havaittavissa turhautumista ja joidenkin oppilaiden vastuu omasta toi-

minnasta saattoi herpaantua. Joidenkin oppilaiden vastuuttomuutta ilmeni lä-

hinnä sellaisissa tilanteissa, kun opettajan huomio kohdistui muihin oppilaisiin.    

Opettaja 1 puhui siitä, kuinka esimerkiksi kuvistuntien lopussa, kun pitäisi alkaa sii-

voamaan, moni oppilas on lähtenyt vessaan. He ovat kuulemma ottaneet käyttöön 

säännön, että 10 viimeistä oppitunnin minuuttia on oltava luokassa ja vessakäynnit 

on hoidettava ennen sitä. (Havainnointiaineisto 1, torstai 9.11.2017) 

Musiikin tunnilla osa oppilaista vaan vertailee tusseja yhden oppilaan pulpetin ää-

ressä. Osa kyllästyneitä ja värkkäilee omiaan, huutelevat toisilleen: "Mää en oo 

tehny vielä mitään!" "En mäkään!"… alkaa tekemään paperista jotain taittelua. (Ha-

vainnointiaineisto 2, perjantai 10.11.2017)  

 

 

Kiitollisuus  

 

Kristillisen koulun opetussuunnitelman määrittelemänä kiitollisuus tarkoittaa po-

sitiivista asennetta siitä, keitä me olemme ja mitä kaikkea meillä on. Kristillisessä 

koulussa harjoitellaan yhdessä erilaisissa arkipäivän tilanteissa kiittämistä. (Kris-

tillinen koulu 2016, 20.) Kristillisen koulun arjessa kuuluikin paljon sana kiitos. 

Kouluarjessa kiitettiin lukuisista asioista, kuten avusta, hyvästä työskentelystä, 

mahdollisuudesta olla koulussa ja liikkumisen mahdollisuudesta. Myös rukouksiin 

sisältyi kiitollisuutta.  

...rukoukseen sisältyi lyhyt kiitos koulupäivästä ja liikkumisen mahdollistavasta var-

talosta. (Havainnointiaineisto 1, torstai 9.11.2017)   
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Työharjoittelija lähtee luokasta, opettaja 2 sanoo: "kiitos!" (Havainnointiaineisto 2, 

perjantai 3.11.2017)   

Tunnin loputtua opettaja kiitti oppilaita huippusuorituksesta, kun nämä olivat selvin-

neet rauhallisesti oppitunnista tarjoten toisilleen työrauhan. (Havainnointiaineisto 1, 

perjantai 10.11.2017)     

 

   

Rehellisyys  

 

Rehellisyyttä kristillisen koulun arvoperustassa kuvataan suhteessa itseen ja yh-

teisöön. Oppilasta pyritään kasvattamaan niin, että hän kykenee kohtaamaan 

omat vahvuutensa ja puutteensa ja käsittelemään niitä. Kristillisessä koulussa 

nähdään tärkeänä, että jokainen oppilas saa olla oma itsensä. Oppilaita kannus-

tetaan puhumaan totta ja noudattamaan vastuullisesti lakeja ja sääntöjä. (Kristil-

linen koulu 2016, 19.)    

Tutkimamme kristillisen koulun arjessa oli havaittavissa oppilaiden rehellisyyttä. 

Esimerkiksi koetilanteessa eräs oppilas pyysi opettajaa ottamaan seiniltä pois 

materiaalit, joista olisi voinut olla kokeessa apua. Oppilaita kannustettiin rehelli-

syyteen ja rehellisyydestä myös kiitettiin.   

Joku oppilaista kommentoi: "Voitko ottaa seiskan kertotaulun pois?" Se oli siis unoh-

tunut muiden kertotaulujen joukkoon sivuseinälle näkyville, opettaja 1 kiitti rehelli-

syydestä ja otti lapun pois seinältä. (Havainnointiaineisto 1, perjantai 3.11.2017)   

Oppilaat uskalsivat ilmaista mielipiteitään rehellisesti, keskustella niistä ja perus-

tella niitä. Eräs oppilas puhui esimerkiksi entisen koulunsa ja nykyisen koulunsa 

eroista.   

Keskustelua lasten kanssa ruokalassa: 

Tutkija: "Mikä on parasta teijän koulussa?"  

Oppilas: "Saako verrata entiseen kouluun?"  

Tutkija: "Saa verrata."  
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Oppilas: No täällä on ainakin parempi ilmapiiri."  

Tutkija: "Miten se näkyy?"  

Oppilas: "No opet ei ainakaan oo niin tiukkoja ja täällä ei kiusata. Esimerkiksi, jos 

joku on yksin ulkona, se haetaan mukaan." (Havainnointiaineisto 2, perjantai 

3.11.2017)   

Oppilaat ja opettajat uskalsivat olla avoimia henkilökohtaisia asioita käsiteltä-

essä. Tutkimassamme kristillisessä koulussa erityisesti omaan vakaumuk-

seen liittyvistä asioista uskallettiin puhua rehellisesti ääneen. Erityisen maailman-

katsomuksen mukainen koulukulttuuri tarjosi turvallisen ilmapiirin maailmankat-

somukselliselle keskustelulle.   

Oppilas 3: "Ja kun mä olin vanhassa koulussa nii mää tavallaan pietin mun, 

et mä oon uskossa tavallaan salassa ku mä tiesin, et jos mä sanoisin mun ystäville, et 

joo mä oon uskossa nii ne varmaa kiusais mua..." (5. luokan oppilaiden haastattelu)   

”…se ei oo semmonen, et okei mulla on nyt kristillinen maailmankatsomus ja siin on 

niinku nää jutut vaan, että tavallaan se on myös sellasta löytämistä koko ajan… et 

minkälaisiin valintoihin se mua ohjaa ja koska elämässä on kuitenkin valintoja jatku-

vasti, et tavallaan se niinkö kasvaa ja muotoutuu edelleen.” (Opettajan 2 haastattelu) 

 

 

Oikeudenmukaisuus  

 

Oikeudenmukaisuus ilmenee tasa-arvona suhteessa muihin ihmisiin. Jokainen 

oppilas nähdään yhtä arvokkaana riippumatta ominaisuuksista ja lähtökohdista 

riippumatta. Kaikkia oppilaita koskee oikeus tulla kuulluiksi ja ymmärretyiksi. 

Koska oikeudenmukaisuus on käsitteenä suhteellinen, sitä pohditaan eri näkökul-

mista, kuten filosofisesti, moraalisesti, oikeudellisesti ja teologisesti. (Kristillinen 

koulu 2016, 19.)    
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Kristillisen koulun arjessa keskusteltiin, millaiset toiminnot ja valinnat ovat eetti-

sesti oikein. Oppilaita rohkaistiin perustelemaan eri valintojen ja tekojen oikeu-

denmukaisuutta. Opettajat keskustelivat oppilaiden kanssa muun muassa valeh-

telusta ja pahasti ajattelemisesta oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. 

Lastenkirjan juonessa oli mukana muun muassa valehtelua. Opettaja1 kyseli oppi-

lailta kysymyksiä, jotka vaikuttivat kuullun ymmärtämisen testaamiselta. Samalla 

opettaja kyseli myös oppilaiden mielipiteitä kirjan päähenkilöiden tekemien valintojen 

eettisyydestä. (Havainnointiaineisto 1, perjantai 3.11.2017) 

Joku oppilas oli kirjoittanut taululle "Pahaa ajattelua toisesta" ja luokka sai keskus-

tella, oliko se itse asiassa kiusaamista. He tulivat siihen lopputulokseen opettajan 2 

johdolla, että pahat ajatukset eivät itsessään ole kiusaamista, mutta ne voivat johtaa 

kiusaamiseen. (Havainnointiaineisto 1, keskiviikko 15.11.2017)   

 

    

5.3 Yhteisöllisyys, turvallisuus, laupeus, lähimmäisenrakkaus, kunnioitus, 

luottamus ja armollisuus yhteisön toiminnassa   
  

Tässä tulosten alaluvussa avaamme turvallisuuden, yhteisöllisyyden, laupeuden, 

lähimmäisenrakkauden, kunnioituksen, luottamuksen ja armollisuuden arvojen il-

menemistä yhteisön toiminnassa (ks. kuvio 5.). Analyysimme pohjalta nämä arvot 

ilmenivät selkeimmin yhteisön toiminnassa, sillä niiden kaikkien tavoitteena on 

pyrkimys yhteiseen hyvään. Tutkimamme yhteisö muodostui kristillisen koulun 

oppilaista ja henkilökunnasta. Yhteisön toiminnassa eniten korostuivat arvoina 

turvallisuus ja yhteisöllisyys. 
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          Arvot yhteisön toiminnassa 
 

 

   

   

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Kristilliset arvot yhteisön toiminnassa 

 

 

Yhteisöllisyys  

  

Kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustassa kuvataan yhteisöllisyyttä 

niin, että kristillinen koulu pyrkii olemaan muita nostava, kannustava, rohkaiseva 

ja huolta pitävä yhteisö. Keskiössä ovat yhteisössä elämisen taidot, kuten, vuo-

rovaikutus, auttaminen, toisten huomioon ottaminen, vuoron odottaminen, vas-

tuullisuus, sopiminen ja johtaminen. Yhteisöllisyyttä ilmentävät myös koulun vuo-

rovaikutus ja yhteistyö eri toimijoiden, kuten perheiden ja ulkopuolisten asiantun-

tijoiden, kanssa. Kristillisessä koulussa jokaista yhteisön jäsentä halutaan kuun-

nella ja tällä tavoin olla yhdessä rakentamassa kouluyhteisöä. Jokaisella on mah-

dollisuus vaikuttaa koulun työskentelyyn ja toimintaympäristöön. (Kristillinen 

koulu 2016, 19-20.)   

Kristillisen koulun ilmapiiri oli havaintojemme ja tulkintojemme mukaan yhteisölli-

syyttä ilmentävä. Kouluyhteisö nähtiin rohkaisevana ja kannustavana. Ilmapiiri oli 

tiedostettu puheenaihe myös oppilaille. Jotkut oppilaat puhuivat koulunsa hy-

Turvallisuus 

säännöt 

uskallus olla 
oma itsensä 

Yhteisöllisyys 

hyvä ilmapiiri 

yhteinen toiminta 
ja rutiinit 

Laupeus ja lähim-
mäisenrakkaus 
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toisen hyväksi 
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nen oppilaalle 
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västä ilmapiiristä ja vertasivat sitä aikaisempien koulujensa ilmapiireihin. Poh-

dimme, että oppilaat saattoivat kokea kristillisen koulun ilmapiirin hyväksi ja yh-

teisölliseksi osittain siitä syystä, että kristillinen koulu oli verrattain pieni. Myös 

opettaja 2 sivusi haastattelussa pienten ryhmäkokojen vaikutusta yhteisöllisyy-

teen ja perheenomaisuuteen koulussa. 

Oppilas 1: ”Sitten tääl on ehkä parempi ilmapiit mun mielestä ja nii…”  

Tutkija: ”Haluatko vielä tarkentaa, että millä tavalla se parempi ilmapiiri tulee niinku 

ilmi täällä koulussa?” 

Oppilas 1: ”Noo ehkä täällä ei oo niin tiukkaa sillee, nii mää oon vähä rohkeempi 

täällä ku vanhassa koulussa.” (5. luokan oppilaiden haastattelu) 

Keskustelua lasten kanssa ruokalassa: 

Tutkija: "Mikä on parasta teijän koulussa?"  

Oppilas: "Saako verrata entiseen kouluun?"  

Tutkija: "Saa verrata."  

Oppilas: "No täällä on ainakin parempi ilmapiiri." (Havainnointiaineisto 2, perjantai 

3.11.2017) 

"...semmonen oppilaan ja opettajan välinen suhde on vähä niinku erilainen kristilli-

sessä koulussa, että jollain tavalla koen, et se on vähä...perheenomaisempi tai sem-

monen niinku, että mihin ehk viel vaikuttaa sekin, että suhteessa ryhmäkoot on pie-

nempiä...et se tulee ehkä tietyllä tapaa tavallaan helpommin sellanen yhteisöllisempi 

fiilis." (Opettajan 2 haastattelu)   

Oppilas 5: "Öö ihanat opettajat ja ihanan pieni luokka." (3.-4. luokkien oppilaiden 

haastattelu)    

Lapsen kokiessa olonsa turvalliseksi hän kykenee luomaan ystävyyssuhteita, joi-

hin liittyy emotionaalinen suhde, tunne ystävyydestä ja kumppanuudesta (Kyrön-

lampi-Kylmänen 2010, 91). Kaverisuhteet olivat myös tutkimushenkilöille tärkeitä 

ja se välittyi heidän puheessaan. Eräs viidennen luokan oppilas totesi, etteivät he 

ole ystäviä ainoastaan omien luokkakavereiden kesken, vaan yli luokkarajojen. 

Mielestämme tämä kuvaa hyvin koulun yhteisöllistä ilmapiiriä. Myös koulun hen-

kilökunnan keskinäinen yhteistyö ja yhteiseksi koettu kasvatustehtävä ilmensi 

mielestämme yhteisöllisyyttä. 

Oppilas 6:"... ja sitte tääl on semmonen niinku ystäviä, joitten kans tulee heti toi-

meen..." (3.-4. luokkien oppilaiden haastattelu)   
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Oppilas 3: ”Et me kaikki ollaan ystäviä.”  

Haastattelija: ”Joo eli tarkotatko niinku omanluokan kesken vai ihan niinku muittenki 

luokkalaisten kesken?”  

Oppilas 3: ”Muittenki, koko koulun.” (5. luokan oppilaiden haastattelu)   

Kuuntelin oppilaiden keskustelua välitunnilla. Osa aikoi kuulemma mennä toistensa 

luo kylään suoraan koulusta. (Havainnointiaineisto 1, keskiviikko 15.11.2017) 

"...me tehdään tosi vahvasti yhteistyötä täällä...ollaan niinkö yhdessä kasvattajina." 

(Opettajan 1 haastattelu)   

Kristillisen koulun yhteisöllä oli päivittäisiä toimintoja ja rutiineja, jotka tulkin-

tamme mukaan lisäsivät yhteisöllisyyttä. Nämä rutiinit, kuten luokan posti ja läp-

syt, olivat keinoja, jotka lisäsivät näkemyksemme mukaan oppilaiden osallisuutta 

ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Opettajien sijaisina toimiessamme pääsimme it-

sekin tutkijoina osallisiksi niihin. Mielsimme yhteisölliset rutiinit osaksi yhteisössä 

elämisen taitoja ja yhteisön jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta.  

Tunnin lopuksi oppilaat tulivat luokan ovelle jonoon ja opettajana minun piti antaa 

kaikille ylävitoset/läpsyt. Läpsyjuttu oli luokan oma rutiini, johon heittäydyin mukaan. 

(Havainnointiaineisto 1, perjantai 27.10.2017)   

Tunnin lopussa jaetaan luokan posti (pahvilaatikko), johon jokainen on saanut tuoda 

kirjeitä luokan oppilaille. Kirjeitä voi olla myös muilta luokilta ja myös opettajalle saa 

kirjoittaa ja opettaja kirjoittaa myös oppilaille. (Havainnointiaineisto 2, perjantai 

3.11.2017)   

 

 

Turvallisuus  

 

Kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustan mukaan turvallisuus on tär-

keä ja tavoiteltava arvo koulussa, sillä se edistää oppilaiden hyvinvointia ja se 

voidaan nähdä perustana kaikkien muiden arvojen toteutumiselle. Turvallisuus 

ilmenee esimerkiksi turvallisina oppimisympäristöinä, ilmapiirinä ja yhteisenä ta-

voitteena elää sääntöjen mukaan. On tavoiteltavaa, että jokainen oppilas saa olla 
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aidosti oma itsensä, eikä hänen tarvitse pelätä epäonnistumista, erilaisuutta tai 

kiusatuksi tulemista. Jos tällaisia ongelmatilanteita kuitenkin tulee, on turvalli-

nen aikuinen valmis auttamaan. (Kristillinen koulu 2016, 19.) 

Oppilaat tiesivät, että kaikilla oli samat oikeudet ja opettajat vahvistivat tätä 

omalla toiminnallaan. Koulun henkilökunta ja oppilaat olivat yhdessä laatineet 

säännöt, joihin voitiin vedota.  Molemmissa oppilaiden ryhmähaastatteluissa ko-

rostui se, että heidän koulussaan ei kiroiltu. Tulkitsimme kiroilemattomuuden 

ikään kuin kirjoittamattomaksi säännöksi, josta ilmeni oppilaiden halu toimia oi-

kein. 

Oppilas toisille: "Ei silleen voi tehdä, meidän pitää pelata oikeilla säännöillä." (Ha-

vainnointiaineisto 2, perjantai 10.11.2017)   

Luokan etuseinällä oli lista koulun säännöistä:    

1) Olen kohtelias ja reilu.   

2) Noudatan aikuisen antamia ohjeita mukisematta.    

3) Annan työ- ja ruokarauhan.   

4) Yritän olla myönteinen, vaikka harmittaisi.   

5) Kävelen sisällä, juosta saan ulkona.    

Listan alapuolella oli lasten omat nimet ja sormenjäljet kuittauksena. (Havainnointi-

aineisto 1, perjantai 3.11.2017)   

Oppilas 3: "Esim tossa mun vanhassa koulussa suurin osa mun ystävistä ...  kiroili ja 

täällä ei kiroilla, vaan jos täällä kiroillaa, niin siitä oikeesti sanotaan, ei vaan olla sil-

lee, et sä kiroilit."  

Oppilas 1: "Mulla on tohon lisäys, et ei täällä kyllä oo yhtään kuullu sellasta, et 

täällä kiroilis." (5. luokan oppilaiden haastattelu)   

Oppilas 1: ” Ja sitte öö niinku ei kiroilla nii paljo.” (3.-4. luokkien oppilaiden haastat-
telu)  

Oppilas 4: "Ei kiroilla." (3.-4. luokkien oppilaiden haastattelu)   
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Erään tutkimuksen mukaan koulun hyvässä ilmapiirissä oppilaat kokevat ole-

vansa hyväksyttyjä ja he kykenevät rakentamaan omaa maailmankuvaansa hy-

vän ilmapiirin pohjalta. Turvallinen oppimisympäristö koulussa voi ilmetä fyysi-

sesti esimerkiksi turvallisina tiloina, pedagogisesti esimerkiksi turvallisten aikuis-

ten läsnäolona sekä sosiaalisesti ja psykologisesti esimerkiksi kiusaamattomuu-

tena, riittävyyden tunteena ja hyväksytyksi tulemisen tunteena. (Piispanen 2008, 

142; 174-177) Tutkimustuloksissamme korostui erityisesti turvallisuus sosiaali-

sesti ja psykologisesti.   Tulkitsimme turvallisuuden arvona heijastuvan kristillisen 

koulun arjessa siinä, että oppilaat uskalsivat olla sellaisia kuin olivat, eivätkä he 

pelänneet tulevansa kiusatuiksi. Esimerkiksi eräs oppilas oli opettajan mukaan 

alkanut rukoilla omatoimisesti välitunnilla. Myös eräs oppilas kuvasi haastatte-

lussa, kuinka hän ei ollut aiemmassa koulussa kokenut tulleensa hyväksytyksi 

joukkoon uskonsa vuoksi.  

"...välitunnilla yks oppilas sitte spontaanisti sano muille kavereille, että voitteko olla 

hetken hiljaa, että minä haluan nytte rukoilla. Sitte muut oli sillai, että okei ja ne 

niinkö pitäny sitä mitenkää outona...se oli vaa semmonen iha luonnollinen ja nor-

maali asia." (Opettajan 1 haastattelu)    

Oppilas 2: ” No joskus, jos kaverit on sillee, et et sinä pääse, ku sinä oot us-

kossa… esimerkiksi niinku en mä pääse… johonki juttuun mukaan ja sit ne niinku 

juoruaa sillee.” (5. luokan oppilaiden haastattelu) 

Kiusaamattomuus korostui haastatteluissa niin oppilaiden kuin opettajien toi-

mesta. Luulemme, että koulun pieni koko vaikutti ainakin osittain siihen, että opet-

tajat kykenivät hallitsemaan oppilasryhmiä melko vaivattomasti ja takaamaan työ-

rauhan ilman merkittäviä kurinpitotoimia. Myös pienen oppilasmäärän vuoksi 

mahdollinen kiusaaminen ja välituntileikeistä ulkopuolelle jättäminen olivat ehkä 

helpommin aikuisen huomattavissa, kuin suuremmissa kouluissa. 

Oppilas: "No täällä on ainakin parempi ilmapiiri." 

Tutkija: "Miten se näkyy?"  

Oppilas: "No opet ei ainakaan oo niin tiukkoja ja täällä ei kiusata. Esimerkiksi, jos 

joku on yksin ulkona, se haetaan mukaan." (Havainnointiaineisto 2, perjantai 

3.11.2017) 

 



69 
 

"He siinä keskusteli, että…meijän koulussa ei kukaan kiusaa ketään. Että 

on niinku siistiä ja mukavaa ja siihe sitte yks oppilas sano, että no ei tieten-

kää meijä koulussa kukaan kiusaa ketään, että se oli semmonen niinkö selviö sille 

oppilaalle." (Opettajan 1 haastattelu)   

Oppilas 2: "Ja sitte täällä ei niinku kiusata niinku vaan täällä ollaan ystävällisiä..." (5. 

luokan oppilaiden haastattelu)   

Erityisesti nuorempien oppilaiden haastattelussa korostui se, että perheiden ja 

oppilaiden taholta kristillinen koulu miellettiin turvalliseksi vaihtoehdoksi. 

Oppilas 5: ”…äiti halus, et mä tulin tähän kouluun, niin se halus silleen ku täälä on 

rauhallista...ja tääl on sillee jotenki turvallista…”  

Oppilas 6: "Koska tää on pienempi koulu ja koska sielä (entisen koulun nimi) oli nii 

iso koulu. Ja sielä myös paljo kiroiltiin... ja sielä oli paljo isompia, jotka teki vähän 

tosi hulluja juttuja ja äiti sano, että ehkä tää ois turvallisempi." (3.-4. luokkien oppilai-

den haastattelu)   

 

 

Laupeus ja lähimmäisenrakkaus   

  

Kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustan mukaan laupeus ja lähim-

mäisenrakkaus muistuttavat arvoina toisiaan. Laupeuteen liittyy toisen kunnioit-

taminen ja arvostaminen sekä jopa omien tarpeiden unohtaminen toisen välttä-

mättömän avuntarpeen edessä. Laupeus näyttäytyy esimerkiksi toisen puolusta-

misena, toisesta huolehtimisena ja palvelemisena. Laupeuteen liittyvät myös em-

patia ja armahtava asenne itseä ja muita kohtaan. Lähimmäisenrakkaudella tar-

koitetaan kristillisen koulun arvoperustassa toisen rakastamista ja arvostamista 

ja näiden asioiden opettelua käytännössä. Lisäksi on tärkeää oppia rakastamaan 

myös itseään. (Kristillinen koulu 2016, 18-19.)   
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Lukiessamme aineistoamme kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperus-

taan peilaten huomasimme, että lähimmäisenrakkauden ja laupeuden arvojen il-

meneminen oli vaikea erottaa toisistaan. Yhdistimmekin kyseiset arvot analyy-

siprosessissamme yhdeksi ryhmäksi. Huomasimme, että kouluyhteisön jäsenet 

huomioivat toisiaan, toimivat toistensa parhaaksi ja tarjoutuivat usein auttamaan 

toisiaan. Tilanteet olivat arkisia tilanteita, joissa pyyteettömästi toinen teki jotain 

toisen puolesta. 

Oppilas toiselle: "Tähän tarvii kynän, mä otan mun penaalin, niin saat lainata multa 

kynää!" (Havainnointiaineisto 2, perjantai 3.11.2017)   

Oppilas ojentaa oma-aloitteisesti tarjottimen toiselle. (Havainnointiaineisto 2, perjan-

tai 3.11.2017)   

Opettaja 1 huomasi, että yhden oppilaan pyyhekumi ei toiminut tarpeeksi tehok-

kaasti, joten hän sai koululta uuden tehokkaamman kumin. (Havainnointiaineisto 1, 

perjantai 3.11.2017)   

Toisen parhaaksi toimiminen oli selkeä esimerkki siitä, miten lähimmäisenrak-

kaus ja laupeus näyttäytyivät kristillisessä koulussa. Toisen parhaaksi pyrkivät 

toimimaan niin opettajat kuin oppilaat. Voidaan tulkita, että tutkimassamme kou-

lussa yhteisön jäsenet välittivät toisistaan ja myös tietoisesti tai tiedostamat-

taan osoittivat lähimmäisenrakkautta ja laupeutta toisiaan palvelemalla. Jotkut ti-

lanteet ilmensivät lähimmäisenrakkauteen ja laupeuteen sisältyvää myötätuntoa 

ja siitä kumpuavaa toisesta huolehtimista. 

Yksi poika pudotti vahingossa opettajan pöydältä rasian ja sen mukana paljon pientä 

tavaraa luokan lattialle. Vieressä istunut tyttö alkoi välittömästi kerätä niitä. (Havain-

nointiaineisto 1, perjantai 10.11.2017)   

Yhdellä oppilaalla on paha olo, opettaja1 kaivaa kertakäyttömukin esiin ja laittaa sii-

hen vettä ja antaa sen tytölle. Opettaja1 laittaa myös roskakorin tytön pulpetin vie-

reen ja juttelee: "Katsotaanko ruokailu ja sen jälkeen? Vai onko niin paha olo, että 

soitetaan äidille? Voit mennä lepäämään tuonne patjalle." (Havainnointiaineisto 2, 

keskiviikko 15.11.2017) 
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Osa tytöistä halaili häntä ja yksi tyttö antoi hänelle lumisydämen. Itkenyt tyttö laittoi 

sen piponsa sisään, sillä ajatteli sen auttavan kipuun. (Havainnointiaineisto 1, keski-

viikko 15.11.2017) 

   

 

Kunnioitus  

  

Kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustassa kunnioitus määritel-

lään käytännössä esimerkiksi omien ja toisten rajojen kunnioittamiseksi. Koulun 

opettajien ja muun henkilökunnan ajatellaan olevan tärkeässä roolissa, sillä he 

pyrkivät antamaan myönteisen mallin kunnioittavasta kohtelusta ja auktoritee-

tista. (Kristillinen koulu 2016, 20.)   

Kristillisen koulun arjessa kunnioitus arvona ilmeni toisten ihmisten kunnioittami-

sena sekä sanojen että tekojen tasolla. Muiden mielipiteitä kunnioitettiin ja ylei-

nen puhekulttuuri oli toisia kunnioittava. Puhekulttuuriin liittyi muista ihmisistä pu-

huminen positiiviseen sävyyn ja rakentavasti. Opettajat toimivat tässä tiedosta-

vina esimerkkeinä oppilaille.  

"...hirveen tärkee osa esimerkiksi tavallaan se puhekulttuuri, että miten me puhutaan 

vaikka toisista ihmisistä, miten me puhutaan toisistamme, miten minä puhun vaikka 

toisista työntekijöistä oppilaitten kuullen... mun mielestä se on kuitenkin keskeinen 

osa kristillistä arvomaailmaa..." (Opettajan 2 haastattelu)   

Oppilas toiselle: "Hei sulla on hieno asu!" (Havainnointiaineisto 2, maanantai 

13.11.2017)  

Toisaalta kristillisen koulun arjessa oli havaittavissa oppilaiden välistä epäkun-

nioitusta. Sellaista ilmeni esimerkiksi musiikintunnilla, kun eräs oppilas totesi soit-

tovuoron vaihtuessa: 

"Mä en koske noihin kapuloihin, jos tuo on soittanu sitä enne mua! En halua soittaa 

sitä." (Havainnointiaineisto 2, perjantai 17.11.2017)  
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Tutkimassamme koulussa ilmeni välillä ongelmia lasten välisissä suhteissa. 

Koulu on sosiaalinen yhteisö, jossa pyritään vaikuttamaan oppilaiden sosi-

aalisten vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Ristiriitoja ja konflikteja voi-

daankin pitää luonnollisena osana ihmisten sosiaalista elämää myös koulu-

arjessa. (Vrt. Kronqvist & Pulkkinen 2007, 155-156.) Opettajilla oli tärkeä 

rooli heidän puuttuessaan oppilaiden välisiin riitatilanteisiin ja tukiessaan 

lasten sosiaalisia suhteita (vrt. Hamarus 2012, 60).    

Pihalla oli riitatilanne, jossa poika heitti tyttöä pallolla päähän, tyttö kertoi opettajalle 

2, joka selvitteli tilanteen, jututti molempia, miten he tilanteen kokivat... (Havainnoin-

tiaineisto 2, keskiviikko 15.11.2017)  

 

 

Luottamus 

 

Luottamus on kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustassa mää-

ritelty ilmeneväksi kasvatussuhteen kautta, joka perustuu luottamuk-

seen. Kasvatussuhteeseen liittyy sekä opettajan että oppilaan keskinäinen 

kunnioitus. (Kristillinen koulu 2016, 20.) Mielestämme luottamus arvona li-

mittyi huomattavasti rehellisyyden, katsomustietoisuuden, vastuullisuuden 

ja turvallisuuden arvojen kanssa. Monet arjen tilanteista olivat tulkittavissa 

niin, että ne ilmensivät useampia näistä arvoista. Opettajan oppilaalle osoit-

tama luottamus ilmeni muun muassa siinä, kuinka hän antoi oppilaalle vas-

tuuta. 

Oppilas hakee yhdeltä opettajalta avaimen ja lähtee luokkaan odottamaan, että opet-

taja on syönyt ja saa lähteä välitunnille. (Havainnointiaineisto 2, maanantai 

13.11.2017)   
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Armollisuus  

 

Kristillisen koulun opetussuunnitelman arvoperustan mukaan armollisuudessa 

keskeisintä on anteeksi antava asenne. Oppilaita ohjataan pyytämään ja anta-

maan anteeksi. Kun ihmissuhteissa tulee vastoinkäymisiä, niistä pyritään keskus-

telemaan oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta korostaen niin, että riidat saadaan 

sovittua. Armollisuuteen katsotaan kuuluvaksi myös uudelleen yrittämisen mah-

dollisuus. (Kristillinen koulu 2016, 19.)  

Sanat anteeksi ja armo kuuluivat välillä kristillisen koulun arjessa. Kouluyhtei-

sössä pyrittiin suhtautumaan toisia kohtaan armollisesti ja opettaja korosti, että 

keneltäkään ei vaadita täydellisyyttä. Erään tutkimuksen mukaan raamatullinen 

näkökulma anteeksi antamiseen ja pyytämiseen voisikin tuoda syvyyttä koulussa 

annettavaan opetukseen (vrt. van der Walt, de Muynck, Broer, Wolhuter & Pot-

gieter 2018, 115). 

"Nii aattelisin, että se ehkä kristillisessä koulussa vielä korostuu, et uskalletaan 

myöntää se, että ollaan keskeneräisiä ihmisiä, jokka tarvittee armoa...parhaamme 

tehhää...että ei niinkö semmosia yli-ihmisiä vaadita olemaan." (Opettajan 1 haastat-

telu)  

Pihalla oli riitatilanne, jossa poika heitti tyttöä pallolla päähän, tyttö kertoi opettajalle 

2, joka selvitteli tilanteen, jututti molempia, miten he tilanteen kokivat... (Havainnoin-

tiaineisto 2, keskiviikko 15.11.2017)  

Poika kompastui opettajaan... Opettaja1: "Oi joi, sattuiko sinuun? Kompastuitko sinä 

minuun?" Poika nyökyttelee vähän nolona. Opettaja1: "Anteeksi" (Havainnointiai-

neisto 2, perjantai 10.11.2017)   

  

   

5.4 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tässä alaluvussa kuvaamme tutkimustulosten yhteenvedon. Lisäksi kuvaamme 

tuloksista tekemiämme johtopäätöksiä.   



74 
 

Tutkimuksemme tavoite oli selvittää, miten kristillisen koulun opetussuunnitelman 

kristilliset arvot toteutuvat kouluarjessa. Tutkimuksemme avulla saimme tutki-

musongelmaamme vastauksen. Tutkimamme kristillisen koulun arjessa yksilöt, 

eli oppilaat ja henkilökunta, olivat toimijoita. Heidän toiminnassaan korostuivat 

vastuullisuus, kiitollisuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. Jokainen yksilö oli 

osa yhteisöä. Yksilöistä koostuvan yhteisön toiminnassa arvoina korostuivat yh-

teisöllisyys, turvallisuus, laupeus, lähimmäisenrakkaus, kunnioitus, luottamus ja 

armollisuus. Jokainen yksilö ja yhdessä heidän muodostamansa yhteisö toimivat 

tietyn toimintakulttuurin mukaisesti. Tässä toimintakulttuurissa ilmenivät ihmis-

arvo ja katsomustietoisuus arvoina. Kristillisyys vaikutti kaikkien kolmen päätee-

man (yksilö, yhteisö ja toimintakulttuuri) taustalla (ks. Kuvio 2.).   

Haluamme kuitenkin korostaa sitä, että kyseessä on vain yksittäisen kristillisen 

koulun arki. Tutkimuksemme avulla tuotimme tietoa melko vähän tutkitusta ja 

ajankohtaisesta aiheesta kristillisen koulun yhteisön sisältä käsin. Tällä tavoin 

toimme osaltamme kristillisen koulun arkea näkyvämmäksi. Tutkimuksemme 

avulla lukijoiden on mahdollista käsittää, millainen kristillinen koulu on käytännön 

tasolla ja kuinka kristillisyys näkyy sen arvoissa ja toimintakulttuurissa.  

Tulososiossa kuvasimme positiivisia ja negatiivisia arvoilmentymiä kouluarjesta. 

Aineistossamme negatiivisia arvoilmentymiä esiintyi selkeimmin vastuullisuu-

dessa ja kunnioituksessa. Suurin osa aineiston arvoilmentymistä oli positiivisia. 

Huomasimme, että pyrkimysten ja todellisen kouluarjen välillä oli havaittavissa 

joskus ristiriitaisuuksia. Tulostemme perusteella esimerkiksi kiusaamattomuus 

korostui kouluarjessa tietynlaisena normina tai itsestäänselvyytenä. Havaitsimme 

kuitenkin tilanteen, jossa eräällä oppilaalla olisi ollut mahdollisuus kokea tul-

leensa kiusatuksi. Välillä oli havaittavissa oppilaiden osalta vastuullisuuden ne-

gatiivisia arvoilmentymiä, kun he eivät esimerkiksi noudattaneet annettuja oh-

jeita. Tutkijoina, mutta myös tulevina luokanopettajina haluamme korostaa ope-

tussuunnitelman arvojen olevan kouluarkea ohjaavia päämääriä. Mielestämme 

kouluarjen tulisi olla oppilaille kuitenkin turvallinen ympäristö epäonnistua ja kas-

vaa ihmisenä, eikä heiltä tulisi vaatia täydellisyyttä. Saari korosti kristillisten kou-

lujen dialogisuuteen liittyvän väitöskirjansa tutkimustuloksissa, että ristiriitaisten 
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tilanteiden ratkaiseminen liittyy kasvattamisessa keskeisessä asemassa olevaan 

luonteenkasvuun (vrt. Saari 2009, 160). Myös Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden arvoperustassa painotetaan, että koulumaailmassa pyrkimys-

ten ja vallitsevan todellisuuden välillä on joskus havaittavissa ristiriitoja (Opetus-

hallitus 2016, 15-16). 

Karsikon tavallista peruskoulua ja kristillistä koulua vertailleessa kouluviihtyvyy-

teen liittyvässä tutkimuksessa todettiin, että oppilaiden kokemuksen mukaan kris-

tillisen koulun luokassa oppilaat auttoivat toisiaan enemmän kuin tavallisessa 

koulussa. Havaitsimme itsekin tutkimamme kristillisen koulun arjessa oppilaiden 

keskinäistä avuliaisuutta, vapaaehtoista vastuunottoa ja pyyteetöntä auttamista. 

(Vrt. Karsikko 2004, 55.) Erään toisen kristilliseen kouluun liittyvän tutkimuksen 

mukaan oppilaat uskalsivat avoimesti tuoda esiin omaa uskonnollista vakaumus-

taan, eikä heidän tarvinnut pelätä tulevansa kiusatuiksi tai leimatuiksi koulussa 

uskonsa tähden. Myös meidän tutkimustulostemme mukaan oppilaat toivat va-

kaumustaan esille kouluarjessa rohkeasti ja avoimesti. (Vrt. Vidgren & Vidgren 

2011, 67.) Eräässä englantilaisessa kristillistä koulua koskevassa tutkimuksessa 

todettiin oppilaiden maailmankuvien vaikuttavan koulun ilmapiiriin jopa enem-

män, kuin opettajien maailmankuvat tai opetussuunnitelma vaikuttavat (Francis 

2005, 138-139). Tutkimassamme kristillisessä koulussa yleinen ilmapiiri, yhtei-

sössä koettu turvallisuus ja kristillisen maailmankatsomuksellisuuden arkipäiväi-

syys mahdollistivat oppilaiden avoimuuden omasta uskostaan. 

Kokonaisuutena tutkimusprosessimme oli mielestämme onnistunut. Etnografia 

oli menetelmänä sopiva valinta ja sen avulla pääsimme osallisiksi koulun arkeen 

ja pystyimme ymmärtämään sitä paremmin. Etnografia tutkimusotteena tar-

josi meille mahdollisuuden tutustua yhteisöön ja sen toimintaan ikään kuin yhtei-

sön jäseninä. Myös aineistonkeruutapoina havainnointi ja haastattelut tukivat hy-

vin toisiaan. Näin annoimme äänen oppilaille ja koulun henkilökunnalle, jotka oli-

vat asiantuntijoita liittyen kyseisen koulun arkeen. 

Eräs kouluarjessa korostunut arvo oli yhteisöllisyys. Pohdimme kriittisesti kuiten-

kin, että liittyikö yhteisöllisyys tutkimassamme koulussa koulun verrattain pieneen 
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kokoon vai kristillisiin arvoihin toiminnan taustalla. Tutkijoina tulimme johtopää-

tökseen, jonka mukaan yhteisöllisyys tutkimassamme kristillisessä koulussa syn-

tyi pienten ryhmäkokojen ja tiedostetun kristillisen arvoperustan yhteisvaikutuk-

sesta. Yhteisöllisyyden syntymiseen ei välttämättä tarvita yhteisössä jaettua yk-

silöiden tiedostamaa arvoperustaa, mutta yksilöiden on koettava ryhmään kuulu-

vuuden, yhteisyyden ja hyväksytyksi tulemisen tunteita (vrt. Eerola-Pennanen 

2013, 21; Honkasilta 2016, 13; 15; Paju 2011, 16). Toisaalta yhteisön yhteiset 

arvot, pyrkimykset ja päämäärät edesauttavat yhteisöllisyyden syntymistä. (vrt. 

Uusikylä 2006, 17-18). 

Edbergin tutkimuksessa nuorten kokemuksista kristillisestä koulusta oli saman-

suuntaisia teemoja kuin meidän tutkimustuloksissamme. Näitä samansuuntaisia 

havaintoja olivat kristillisen koulun turvallisuus, kristillisten arvojen välittäminen 

lapsille ja kiusaamisen vähyys. Toisaalta Edberg totesi tutkimuksessaan, että 

kristilliset koulut ovat usein verrattain pieniä kouluja, jolloin kiusaamistilanteisiin 

puuttuminen on opettajille mahdollisesti helpompaa kuin suuremmissa kouluissa. 

(Vrt. Edberg 2011, 75.) Myös meidän tutkimuskohteemme oli pieni kristillinen 

koulu ja pohdimmekin, miten koulun koko on voinut vaikuttaa saamiimme tutki-

mustuloksiin. Voidaankin kysyä, olisivatko tulokset olleet toisenlaiset, jos tutki-

muskohteena olisi ollut jo vakiintunut ja suurempi kristillinen koulu. 

Tutkimustulostemme perusteella tiedetään, miten kristilliset arvot ilmenivät tutki-

muksen kohteena olleen kristillisen koulun arjessa tutkimuksenteon hetkellä. Mo-

net esille tulleista arvoista ovat mielestämme yleisinhimillisiä ja havaittavissa 

mahdollisesti muissakin kouluissa. Kristillisen koulun näkökulma kuitenkin on, 

että sen arvot kumpuavat Raamatusta. On tutkittua, että kristillisen koulun arvot 

voidaan nähdä näkökulmasta riippuen toisaalta Raamattuun pohjautuvina, mutta 

toisaalta olemassa olevina ilman Raamattuakin (vrt. Green 2009, 201-203). Mikäli 

arvoilla ei ole selkeää pohjaa, ne voivat perustua mielestämme esimerkiksi yhtei-

sön yhdessä määrittelemään käsitykseen hyvästä, oikeasta ja tavoittelemisen ar-

voisesta (vrt. Puolimatka 2011, 14). Yleisesti kouluissa ilmenevistä arvoista poik-

keavina ja erikoisempina arvoina kristillisen koulun arjessa ilmeni katsomustietoi-
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suus. Katsomustietoisuus arvona avasi oppilaille mahdollisuuden pohtia heitä as-

karruttavia aiheita kokonaisvaltaisesti, rohkeasti ja eri yhteyksissä. Katsomustie-

toisuuteen kristillisessä koulussa liittyi kristillisen maailmankatsomuksen näkökul-

man tarjoaminen muiden katsomusnäkökulmien lisäksi ja taito tarkastella kriitti-

sesti erilaisia katsomuksia.  

Tarkastelimme tutkimustuloksiamme myös progressiivisen pedagogiikan va-

lossa, sillä kristillinen koulu voidaan nähdä progressiiviselle pedagogiikalle tyypil-

liseksi vaihtoehtokouluksi (vrt. Saari 2009, 56). Tutkielmamme alaluvussa 2.2 ku-

vasimme progressiivista pedagogiikkaa tarkemmin. Tuloksissamme katsomus-

tietoisuus-arvo ilmeni muun muassa koulun ja kodin yhteisenä kasvatustehtä-

vänä kristillisen kasvatuksen muodossa. Tulostemme mukaan jotkut kristillisen 

koulun oppilaat uskalsivat rohkeasti tuoda uskonnollista vakaumustaan esille ja 

olla koulussa aidosti sellaisia, kuin todella olivat. Kuten progressiivisen pedago-

giikan ideologiassa, myös kristillisessä koulussa pyritään siihen, että koulu on 

lapselle luonnollinen ympäristö ja ikään kuin kodin jatke. Näin lähiympäristöstä 

nousevat tutut toiminnan muodot muodostavat perustan omakohtaiselle oppimi-

selle ja tiedon hankkimiselle. (Vrt. Miettinen 1990, 40.)  

Tutkimustulostemme mukaan vastuullisuus-arvo ilmeni yksilöiden toiminnassa 

kouluarjessa muun muassa lapsilähtöisyytenä, oppilaiden osallisuutena ja valin-

nanvapautena. Lapsilähtöisyys ja osallisuus ovatkin keskeisiä progressiivisen pe-

dagogiikan piirteitä (vrt. Bruhn 1973, 7-10; Hytönen 2007, 29-33; Miettinen 

19990, 38; 40; Rabensteiner 2011, 180). Vastuullisuus ilmeni arvona sekä posi-

tiivisesti että negatiivisesti. Positiivisesti vastuullisuuteen liittyvät valinnanvapaus 

ja vastuunotto ilmenivät esimerkiksi siinä, että osa oppilaista suunnitteli koreo-

grafiaa yhteiseen tanssiesitykseen ja siinä, että oppilaat saivat pareittain valita 

paikan, missä pelasivat. Negatiivisesti vastuullisuus ilmeni esimerkiksi siinä, että 

oppilaat eivät noudattaneet opettajan antamia ohjeita. 

Progressiivisen pedagogiikan tavoitteena on pyrkiä eteenpäin ja kehittää koulua. 

Progressiivisessa pedagogiikassa kritisoitiin 1900-luvulla uskonpuhdistuksen 

ajalta juontunutta opettajakeskeistä ja epävapaata koulujärjestelmää. (Vrt. Bruhn 
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1973, 7-10; Hytönen 2007, 29-31; Miettinen 1990, 35.) Voidaan ajatella, että Kris-

tillinen koulu ei toteuta progressiivisen pedagogiikan ideaa siinä, että sen opetus-

suunnitelman arvoperustan vanhat raamatulliset juuret pyritään tuomaan näky-

viksi (vrt. Kristillinen koulu 2016, 20; 207-208). Toisaalta progressiiviselle peda-

gogiikalle ominainen kritiikki koulua kohtaan kohdistui oppikirja- ja opettajakes-

keiseen tiedon ulkoa opetteluun, jossa ei nähty yhteyttä käytännön elämään (vrt. 

Miettinen 1993, 69). Kritiikki ei siis kohdistunut uskonpuhdistuksen aikana vallin-

neisiin arvoihin. Seuraavassa luvussa pohdimme tarkemmin tutkimusproses-

simme aikana syntyneitä ajatuksia.  
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6 Pohdinta 

 

 

 

Tässä pääluvussa kuvaamme tutkimusprosessimme aikana syntyneitä ajatuksia 

ja pohdintoja. Pääluvun lopuksi kuvaamme myös jatkotutkimusehdotuksia.  

Tutkimusprosessimme sai meidät pohtimaan, kuinka kirjallisesti tai suullisesti il-

maistut arvot todella toteutuvat käytännön arjessa. Tutkimustuloksemme havain-

nollistavat tiettyjen opetussuunnitelman arvojen ilmenemistä kouluarjessa. Tutki-

muksemme avulla haluamme kannustaa opettajia tietoisesti pohtimaan opetus-

suunnitelman arvoperustaa ja sen merkitystä käytännön toiminnassa. Mieles-

tämme opetussuunnitelman arvoperustaan olisi tärkeää perehtyä syvemmin 

myös opettajankoulutuksessa, sillä arvot vaikuttavat kaikkeen opettajan toimin-

taan (vrt. Gjerstad 2011, 76). Opettajankoulutuksessa voitaisiin mielestämme 

pohtia opetussuunnitelman arvojen ja opettajaopiskelijoiden henkilökohtaisten 

arvojen vaikutusta käytännön tilanteisiin esimerkiksi opetusharjoitteluissa. 

Arvovalinnoista on hyvä keskustella demokraattisesti, sillä kasvatus perustuu ar-

voihin. Joissain yhteisöissä uskonnolliset ohjeet ohjaavat kasvatuksen ja koulu-

tuksen päämääriä ilman yhteisiä arvokeskusteluja. Sellaisissa yhteisöissä aito 

demokratia ei toteudu. (Vrt. Uusikylä 2003, 8.) Tutkimamme kristillisen koulun 

opetussuunnitelman kristilliset arvot kumpuavat Raamatusta, mutta ne perustu-

vat koulun henkilökunnan ja kotien yhteisiin arvokeskusteluihin. (Kristillinen koulu 

2016, 18.) Kristillisessä koulussa henkilökunta ja oppilaat pohtivat koulun arvoja 

ja niiden merkitystä yhdessä. Tiedostetuista arvoista on mahdollista keskustella 

kriittisestikin ja oppilailla on myös mahdollisuus haastaa henkilökuntaa toimimaan 

koulun arvojen mukaisesti. Myös huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta ar-

vojen toteutumisesta. (Kristillinen koulu 2016, 20.) Näkemyksemme mukaan tut-

kimassamme kristillisessä koulussa demokratia toteutuu kotien ja koulun välisten 

arvokeskustelujen kautta.  
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Kristillisten koulujen kasvu ja kysyntä Suomessa ovat olleet nousussa viime ai-

koina (vrt. Härkönen 2017; Länsiväylä 2018; Rahkonen 2017; Seurakuntalainen 

2017). Olemme halunneet omalta osaltamme lisätä tietoisuutta tutkimuksemme 

avulla kristillistä koulua kohtaan, sillä opettajankoulutus ei ole tarjonnut mieles-

tämme riittävästi tietoa tästä työmahdollisuudesta. Ilman henkilökohtaista kiin-

nostuneisuutta ja perehtymistä aihepiiriin, kristillinen koulu jää usein mieles-

tämme tuntemattomaksi vaihtoehdoksi luokanopettajaopiskelijoille. Tutkimuspro-

sessimme aikana huomasimme, että myös tutkimamme koulun oppilaat olivat 

kohdanneet vääriksi osoittautuneita ennakkoluuloja kristillistä koulua kohtaan 

muiden lasten taholta. Mielestämme vääriksi osoittautuneet ennakkoluulot kristil-

listä koulua kohtaan lisäävät tarvetta tutkimuksille kristillisiin kouluihin liittyen.  

Tulostemme perusteella näyttää siltä, että kristilliseen kouluun hakeutuvat per-

heet pitävät kristillistä maailmankatsomusta tärkeänä tai ainakin hyväksyvät kris-

tillisen koulun maailmankatsomuksellisen lähtökohdan. Yhteisön sisäinen kult-

tuurinen moninaisuus kasvattaa yhteisön jäsenten monikulttuurisuustietoisuutta 

(Kuukka, Ouakrim-Soivio, Paavola & Tarnanen 2015, 195).  On siis mahdollista, 

että kristillisen koulun oppilaiden monikulttuurisuustietoisuuden kehittymisen pro-

sessi on erilainen, mikäli kouluun ei hakeudu eri maailmankatsomusten edustajia. 

Toisaalta kristillinen koulu noudattaa Suomen perustus- ja yhdenvertaisuusla-

keja, eikä aseta oppilaita eriarvoiseen asemaan uskonnollisten vakaumusten pe-

rusteella, vaan kohtelee heitä yhdenvertaisesti, joten eri maailmankatsomusten 

ja uskontojen edustajat ovat tervetulleita kristilliseen kouluun oppilaiksi (vrt. Kris-

tillinen koulu 2016, 13; Suomen perustuslaki 731/1999 pykälä 6; Yhdenvertai-

suuslaki 1325/2014 pykälä 6). Kristillinen koulu ei myöskään sitouta oppilaita 

maailmankatsomuksellisesti tai uskonnollisesti (vrt. Kristillinen koulu 2016, 17; 

Valtioneuvoston asetus 422/2012 pykälä 3). 

Pohdimme, että mikäli kristilliseen kouluun tulisi oppilaita vain kristillisen maail-

mankatsomuksen perheistä, kuinka kristillisen koulun oppilaat oppisivat kohtaa-

maan rakentavasti toisten maailmankatsomusten edustajia. Toisaalta pohdimme 

myös, että onko eettisesti oikein vaatia lasta edustamaan perheensä maailman-

katsomusta tai uskontoa koulussa, jotta muiden oppilaiden kyky kohdata toisin 
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ajattelevia kehittyisi, sillä lasten käsitykset uskomuksistaan ja maailmankatso-

muksistaan ovat vasta rakentumassa. Mielestämme koulun tulisi tarjota heille tur-

vallinen ja luottamusta herättävä ympäristö maailmankatsomuksen rakentumi-

selle. Lisäksi olisi hyvä korostaa erilaisuuden kunnioittavaa ja arvostavaa kohtaa-

mista.  Vaikka on mahdollista, että kristilliseen kouluun hakeutuisikin enimmäk-

seen vain kristillisen maailmankatsomuksen perheiden lapsia, on kristillisyyden 

sisälläkin havaittavissa monikulttuurisuutta ja tunnustuksellista moninaisuutta 

(vrt. Kristillinen koulu 2016, 206; Saari 2009, 6). Toisaalta kristillisen koulun toi-

mintakulttuuri on mielestämme verrattavissa moniuskontoiseen pedagogiseen 

toimintakulttuuriin, sillä siinä tarkastellaan eri kristillisten tunnuskuntien katso-

muksia objektiivisesti ja tarjotaan mahdollisuus niiden suvaitsevalle ja avoimelle 

käsittelylle (vrt. Ubani 2015, 88-89).   

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on nostettu esiin kristillisten yhteisöjen varjopuolia. 

Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa keskityttiin kristillisten yhteisöjen harjoitta-

maan uskonnollisuuteen liittyvään henkiseen väkivaltaan. Siihen liittyi väkivallan 

perusteleminen hengellisillä lähtökohdilla tai hengelliseen yhteisöön kuulumi-

sella. Kaikki kristilliset yhteisöt eivät harjoita uskonnollisuuteen liittyvää henkistä 

väkivaltaa, vaan tarjoavat jäsenilleen esimerkiksi tunteen turvallisuudesta, voi-

maantumisesta, yhteenkuuluvuudesta ja identiteetin tukemisesta. Viimeaikaiset 

tutkimukset ovatkin käynnistäneet tervetullutta keskustelua uskonnollisten yhtei-

söjen sisällä tapahtuvasta toiminnasta. (Vrt. Linjakumpu 2015, 10-14.) Näkemyk-

semme mukaan uskontoon perustuvan henkisen väkivallan toteutuminen suoma-

laisen yhteiskunnan kristillisissä kouluissa on epätodennäköisempää kuin seura-

kunnissa ja muissa koulujen ulkopuolisissa kristillisissä yhteisöissä, sillä koulujen 

toiminta on valvottua. Tietysti kristillisen koulun mahdollisena varjopuolena voi 

olla esimerkiksi oppilaiden keskinäinen uskonnolliseen painostukseen liittyvä 

henkinen väkivalta. Tosin erilaisuudesta kumpuava kiusatuksi tuleminen on mah-

dollista kaikissa kouluissa (vrt. Paju 2011, 190-191).  

Pohdimme tutkijoina kristillisten koulujen mahdollista lasten "kasvattamista kup-

lassa". Toisaalta opettaja 1 sivusi haastattelussaan kyseistä aihetta ja korosti, 

että sellainen kasvatus ei ole kouluissa tarkoituksenmukaista. Eräässä kristillistä 
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koulua koskeneessa tutkimuksessa todettiin, että tavallaan jokainen lapsi voi-

daan nähdä tietyllä tapaa suojellusti, rajoitetusti ja suljetusti kasvatettuna niin, 

että hän on kyllä nähnyt ja tiedostanut ympäröivän maailman, mutta häntä on 

suojeltu (Edberg 2011, 75). Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa kasva-

neina voimme hyvin samaistua kyseiseen toteamukseen. 

Pohdimme jo aikaisemmin arvojen ja käytännön kouluarjen kytköksiä toisiinsa. 

Tutkimusprosessimme lisäsi kiinnostustamme arvojen vaikutuksista opettajan 

työhön ja toimintaan. Näemmekin potentiaalisena jatkotutkimusaiheena opetta-

jien ja opettajaopiskelijoiden käsitysten selvittämisen liittyen opetussuunnitelman 

arvoperustan ja kouluarjen suhteeseen. Myös opettajan henkilökohtaisten arvo-

jen vaikutusta kouluarkeen olisi mielenkiintoista tutkia. Tutkimustuloksemme ha-

vainnollistavat vain yhden koulun arkea, joten tutkimusta voisi laajentaa koske-

maan useita eri kouluja ja sitä, kuinka arvot niissä ilmenevät. Lisäksi olisi mielen-

kiintoista perehtyä opettajaopiskelijoiden käsityksiin kristillisistä kouluista.  

Havainnointijaksomme kentällä oli kestoltaan vain viisi päivää, joten havainnoin-

tiaineistoa ei kertynyt pitkältä aikaväliltä. Mielestämme pidemmän aikavälin etno-

grafinen tutkimus voisi tarjota laajemman aineiston ja monipuolisempaa tietoa. 

Myös koulun pienellä koolla on voinut olla vaikutusta tutkimustuloksiimme, joten 

jatkotutkimuksen aiheena voisi olla esimerkiksi se, miten koulun koko ja oppilas-

määrä vaikuttavat kristillisen koulun arkeen. Lisäksi pidemmän ajan vaativa tut-

kimus siitä, olisiko kiusaamattomuus edelleen läsnä, vaikka tutkimamme koulu 

kasvaisikin, olisi mielenkiintoinen.  

Tutkimassamme koulussa ainakin osa oppilaista oli opiskellut kristillisen koulun 

lisäksi myös muissa kouluissa. Mielestämme tällainen asetelma tarjoaisi hyvän 

mahdollisuuden vertailevalle tutkimukselle, jonka tavoitteena voisi olla kehittää 

sekä kunnallista että kristillistä koulua parempaan suuntaan. Oppilailta voisi ky-

syä kokemuksiin perustuvia mielipiteitä molempien koulujen hyvistä ja huonoista 

puolista. Eräs jatkotutkimusaihe voisi olla myös oppilaiden kokemusten ja näke-

mysten tutkiminen liittyen koulusiirtymään kristillisestä koulusta kunnalliseen kou-

luun. Tällaisia siirtymiä voisi olla esimerkiksi siirtyminen kristillisestä alakoulusta 

kunnalliseen yläkouluun tai toisen asteen opintoihin. Oppilaiden näkökulmasta 
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voisi tarkastella esimerkiksi kouluarkeen liittyvän toimintakulttuurin ja normien 

muutoksia ja niihin valmistautumista ennen koulusiirtymää.  

Pohdimme arvojen ja hengellisen uskon samankaltaisuutta abstrakteina ilmiöinä, 

joita ei voi nähdä. Miellämme arvot, ihmisten henkilökohtaiset uskomukset ja va-

kaumukset tärkeiksi ja mielenkiintoisiksi jatkotutkimuksen kohteiksi. Esimerkiksi 

olisi kiinnostavaa tutkia nuorten käsityksiä vakaumuksellisesta uskostaan ja sen 

vaikutuksista elettyyn arkeen. Arvot ja usko ovat läsnä yksilön ja yhteisön elä-

mässä, vaikuttavat toimintaan ja ohjaavat sitä voimakkaasti (vrt. Gjerstad 2011, 

76). Arvoihin ja uskoon liittyy elinikäinen oppiminen ja kasvu kohti tavoiteltuja 

päämääriä. Nämä abstraktit ilmiöt tulevat näkyviksi ihmisten toiminnassa ja koh-

taamisissa arjen keskellä. Haluamme päättää tutkielmamme erääseen Raama-

tun määritelmään uskosta, joka kuvastaa mielestämme hyvin myös arvoja: 

”Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen 

mukaan, mikä ei näy” (Raamattu 1938, Hebr 11:1).  
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Liitteet 

 

Liite 1. Teemahaastattelujen osa-alueet esimerkkikysymyksin 

 

Haastattelurungot  

Oppilaiden ryhmähaastattelu  

Puolistrukturoitu teemahaastattelu  

Suoritetaan luokka-asteittain   
(5. luokkalaiset ja 3.-4. Luokkalaiset)  

  

Alkusanat:   

En ole nyt opettajana. Voitte puhua mistä vain, myös ikävistä asioista. Emme 
kirjoita ylös asioita, joiden perusteella teidät voisi tunnistaa. Oma opettajanne-
kaan ei saa tietää kuka teistä on sanonut mitäkin. Kunnioitetaan toisten mielipi-
teitä, sillä kaikki mielipiteet ovat yhtä tärkeitä. Äänitän haastattelun puhelimella, 
jotta voin kirjoittaa asiat ylös jälkikäteen.  

  

Mikä on parasta koulussanne?  

Mitä toivoisit lisää kouluunne?  

Miten kristillinen koulu eroaa entisestä koulustasi? Miten kristillisyys nä-
kyy?  

Miten päädyit kristilliseen kouluun? Halusitko tänne itse?   
Jos vanhemmat mainitaan; Miksi vanhempasi halusivat sinut kristilliseen 
kouluun ja mikä kristillisessä koulussa on heille tärkeää?  

Mikä merkitys kristillisellä maailmankatsomuksella on sinulle? (Miksi se 
on/ ei ole sinulle tärkeä?)  

  

 



 
 

Opettajien haastattelut   
  

Alkusanat:  

Tämä on luottamuksellinen keskustelu. Mielipiteenne ovat arvokkaita ja tärkeitä, 

joten kehotan kertomaan ne rohkeasti. Myös vaikeistakin asioista saa pu-

hua.  Korostan vielä, että tutkimustuloksista ei pysty tunnistamaan teitä, eikä 

kouluanne. Äänitän haastattelun puhelimella.  

  

Ikä, sukupuoli, aiempi työkokemus?  

Millainen kristillinen koulu on työpaikkana? Miten se mielestäsi eroaa 
muista kouluista?   

Miksi hakeuduit kristilliseen kouluun töihin? Miksi oppilaat tulevat kristilli-
seen kouluun?  

Miten kristillisyys näkyy koulussanne?  

Onko kristillisen koulun opettajille täydennyskoulutusta? Millaista?  

Eri kirkkokuntia erottavat erilaiset tulkinnat kristillisyydestä. Onko teidän 
koulullanne jotain yhteisiä linjauksia, kuinka tulkitsette kristillistä maail-
mankatsomusta?  

Tuleeko mieleen vielä jotain lisättävää, kuinka katsomustietoisuus näkyy 
koulussanne?   

Mikä merkitys kristillisellä maailmankatsomuksella on sinulle?  

 

 

 

 

 



 
 

Liite 2. Tutkimuslupa koulun johtavalta opettajalta 

 

 

Tutkimuslupa koulun johtavalta opettajalta  

TUTKIMUSLUPA  

   

Hei kristillisen koulun johtava opettaja/rehtori!  

Tutkimme arvojen esiintymistä kristillisen koulun arjessa. Tutkimus on tarkoitus 
toteuttaa syksyn 2017 – syksyn 2018 aikana, mutta aineistonhankinta lukuvuo-
den 2017-2018 aikana.   

Kaikilta tutkimukseen kutsuttavilta lapsilta ja aikuisilta pyydetään erikseen suos-
tumus ja lisäksi vanhemmilta suostumus heidän lastensa osallistumisesta. Kai-
killa tutkimukseen osallistuvilla on mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta milloin 
tahansa niin halutessaan, jolloin kaikki heihin liittyvä materiaali poistetaan tutki-
muksesta. Tutkimuksessa keskitytään kristillisten arvojen esiintymiseen kouluar-
jessa, ei yksittäisen lapsen tai opettajan toimintaan. Tutkimusaineisto käsitellään 
niin, ettei siitä voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Vetäytyminen tutkimusproses-
sista ei vaikuta mitenkään lasten opetukseen ja ohjaamiseen luokassa tai lapsen 
koulunkäyntiin.  

Keräämme tutkimusaineistomme havainnoimalla koulun arkea, toteuttamalla ky-
selyn/haastattelun oppilaille ja haastattelemalla opettajia.  

Tutkimuksesta kirjoitamme pro gradu -tutkielman, joka julkaistaan yliopiston ko-
koelmissa. Tutkimustuloksia saatetaan esittää tulevaisuudessa myös tieteelli-
sissä konferensseissa ja julkaisuissa.  

Voitte soittaa meille tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluatte kysyä lisää tutkimuk-
sesta.   

Ystävällisin terveisin,  

Anna-Karoliina Muotka & Paula Kankainen, luokanopettajaopiskelijat  

Puhelin: xxxxxxxxx (Anna-Karoliina Muotka) & xxxxxxxxx (Paula Kankainen)  

Sähköposti: x 

Ohjaaja: Yliopistonlehtori Suvi Lakkala, xxxxxxxxx   

                   

 

 



 
 

Johtavan opettajan vastauslomake  

 

Tutkimus arvojen esiintymisestä kristillisen koulun arjessa  

  

Olen lukenut saamani tiedotteen tutkimuksesta, joka liittyy arvojen esiintymiseen 

kristillisen koulun arjessa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja yk-

sittäinen osallistuja tai kouluni voi vetäytyä tutkimuksesta niin halutessaan milloin 

tahansa. Vetäytyminen tutkimusprosessista ei vaikuta mitenkään lasten opetuk-

seen ja ohjaamiseen luokassa tai vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön.   

Kaikki tieto, josta yksittäisiä henkilöitä voidaan tunnistaa, käsitellään luottamuk-

sellisesti. Nimet ja muut henkilökohtaiset tiedot jäävät ainoastaan tutkijoiden hal-

tuun eikä niitä missään vaiheessa julkaista.   

Jos minulla on tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, voin ottaa yhteyttä projektista 

vastaaviin tutkijoihin tai heidän ohjaajaansa.  

  

Annan luvan tutkimuksen toteuttamiselle koulussamme Pro Gradu –tutkiel-
maa varten 2.10.2017-31.5.2018.  

_____________________________________________Allekirjoitus  

_____________________________________________Nimenselvennys  

_____________________________________________Päivämäärä ja paikka  

 

 

 

 

 



 
 

Liite 3. Tutkimuslupa henkilökunnan jäseneltä  

 

 

 TUTKIMUSLUPA   
    
Hei kristillisen koulun henkilökunnan jäsen!  
   
Tutkimme arvojen esiintymistä kristillisen koulun arjessa. Tavoitteenamme on li-
sätä tietoisuutta kristillisen koulun koulukulttuurista ja ehkäistä ennakkoluuloja 
erityiseen maailmankatsomukseen perustuvaa opetusta kohtaan. Tutkimusai-
neiston hankinta on tarkoitus toteuttaa lukuvuonna 2017-2018. Koulun johtava 
opettaja, oppilaat ja heidän vanhempansa ovat hyväksyneet tutkimushank-
keen.    
   
Keräämme tutkimusaineistomme toteuttamalla havainnointia koulussa sekä 
haastattelemalla joitakin oppilaita ja kahta opettajaa. Tervetuloa osallistumaan 
tutkimusprojektiin!   
   
Tutkimuksessa ei tuoda julki oppilaiden, henkilökunnan tai koulun nimiä, eikä 
muitakaan tietoja, joiden perusteella koulu tai tutkimukseen osallistuneet henkilöt 
voitaisiin tunnistaa.   
   
Tutkimuksesta kirjoitamme pro gradu -tutkielman, joka julkaistaan yliopiston ko-
koelmissa. Tutkimuksen tuloksia saatetaan esitellä tieteellisissä konferensseissa 
ja julkaisuissa. Tutkimusaineistoa saatetaan hyödyntää jatkotutkimuksissa.   
Voitte soittaa meille tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluatte kysyä lisää tutkimuk-
sesta.    
    
Ystävällisin terveisin,   
    
Anna-Karoliina Muotka & Paula Kankainen, luokanopettajaopiskelijat   
Puhelin: xxxxxxxxxx (Anna-Karoliina Muotka) & xxxxxxxxxx (Paula Kankainen)   
Sähköposti: x    
Ohjaaja: Yliopistonlehtori Suvi Lakkala (xxxxxxxxxx)  
   
   
  
  
    
  
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

Henkilökunnan jäsen  
  
  
    

Osallistun tutkimukseen. ______   

En osallistu tutkimukseen. ______   

    

   

Päiväys: 

 ____________________________________________________________   

Allekirjoitus: 

____________________________________________________________   

Nimen selvennys: 

________________________________________________________   

Puhelinnumero ja/tai osoite mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten:    

____________________________________________________________   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 4. Tutkimuslupa oppilailta ja huoltajilta 

 

 

TUTKIMUSLUPA  
   

Hei kristillisen koulun oppilaan vanhempi ja oppilas!  

Tutkimme arvojen esiintymistä kristillisen koulun arjessa. Tutkimusaineiston 
hankinta on tarkoitus toteuttaa lukuvuonna 2017-2018. Koulun rehtori ja luokan 
oma opettaja ovat hyväksyneet tutkimushankkeen.   

Keräämme tutkimusaineistomme toteuttamalla haastattelun tai kyselyn oppilaille 
koulupäivän aikana. Tervetuloa osallistumaan tutkimusprojektiin. Jos kuitenkin 
tutkimusprosessin aikana tai sen jälkeen päädytte siihen, että haluatte vetäytyä 
tutkimuksesta, voitte tehdä sen ilmoittamalla asiasta minulle tai luokan omalle 
opettajalle.  Silloin kaikki lapseenne liittyvä materiaali poistetaan tutkimuksesta. 
Vetäytyminen tutkimusprosessista ei vaikuta mitenkään lapsenne opetukseen 
tai muuhun koulunkäyntiin.  

Tutkimuksessa ei tuoda julki oppilaiden, opettajan tai koulun nimiä ei muitakaan 
tietoja, joiden perusteella tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa.  

Tutkimuksesta kirjoitamme pro gradu -tutkielman, joka julkaistaan yliopiston ko-
koelmissa. Tutkimuksen tuloksia saatetaan esitellä tieteellisissä konferens-
seissa ja julkaisuissa.  

Voitte soittaa meille tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluatte kysyä lisää tutki-
muksesta.   

   
Ystävällisin terveisin,  
   

Anna-Karoliina Muotka & Paula Kankainen  
Luokanopettajaopiskelijat  
Puhelin: xxxxxxxxxx (Anna-Karoliina Muotka) & xxxxxxxxxx ( Paula Kankainen)  
Sähköposti: x   
Ohjaaja: Yliopistonlehtori Suvi Lakkala (xxxxxxxxxx) 
 

   
   
   
   
 
 
 
 
   

 



 
 

TÄMÄ OSA PALAUTETAAN KOULUUN.  
   
VANHEMMAT  
   

Annan luvan lapseni osallistumiseen arvojen esiintymistä koulun arjessa koskevaan tutki-
mukseen. ______  

En anna lapselleni lupaa osallistua arvojen esiintymistä koulun arjessa koskevaan tutkimuk-
seen. ______  
   
   
   
   

Päiväys: ____________________________________________________________  

Vanhemman allekirjoitus: ___________________________________________________ 

Nimen selvennys: __________________________________________________________  

Puhelinnumero ja/tai osoite mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten:   

____________________________________________________________  

   

   

OPPILAS  

   

Osallistun tutkimukseen. ____  

En osallistu tutkimukseen. ____  

Lapsen allekirjoitus: ____________________________________________________________  

Nimen selvennys: ____________________________________________________________  

   

 Pyydän palauttamaan luokan omalle opettajalle _____________________ mennessä.  
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