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Osallisuus ja vaikuttaminen 

 

1. Tavallinen tarina nuorten ulkopuolisuudesta. Anna Juntunen, 2015, Teologia.fi 

(https://teologia.fi/2015/09/tavallinen-tarina-nuorten-ulkopuolisuudesta/) (Katkelma, julkais-

taan kirjoittajan ja Teologia.fi:n luvalla.) 

 

”Mä sanoin, että en mä haluu mitenkään teennäisesti ruveta tunkee itteeni mihinkään. Kyl 
mä tän yhen vuoden vielä kestän ja mä lähen sitten johonkin uuteen paikkaan ja mä saan 
siellä sitten uusia kavereita.” 
(Tyttö 15v.) 
Edellä olevassa lainauksessa 15-vuotias tyttö kertoo kokemastaan ulkopuolisuudesta. 
Nuori käy yläkoulun 9. luokkaa ja haaveilee muuttavansa asuinpaikkakunnaltaan opintojen 
perässä. Tytön mukaan hänellä ei ole kouluyhteisössä yhtään kaveria. Hänellä ei ole ke-
tään, kenen kanssa jutella välitunnilla ja se, ettei tyttö polta tupakkaa, erottaa häntä 
muista. Nuori aikoo sinnitellä vielä viimeisen peruskouluvuotensa ja sitten hän on vapaa 
lähtemään. Sitten hän saa uusia kavereita. 
Aineistonäytteen tytön kertomus on tavallinen tarina nuorten ulkopuolisuudesta. Nuori ei 
oikein itsekään tiedä, miksi hän on jäänyt sivuun vertaisryhmässään, ja tietä valitsematto-
masta ulkopuolisuudesta sisään pääsemiseen ei ole näkyvissä. Kouluarki on tytölle sinnit-
telemistä ja kestämistä. Myös huono itsetunto ajaa nuorta eristyksiin muista. Ulkopuolisuu-
den kokemus horjuttaa nuoren kokemusta yhteenkuuluvuudesta ja kouluyhteisön tarjoama 
sosiaalinen pääoma on heikkoa. Millaista toimijuutta nuori osoittaa vaikeassa tilantees-
saan? 
Nuorten ulkopuolisuus on paikallisissa yhteisöissä puheenaiheena tabu. Nuoret eivät us-
kalla tai halua puhua ulkopuolisuuden kokemuksistaan muille. Nuorille ulkopuolisuus tar-
koittaa yksinäisyyttä, kavereiden vähäisyyttä, kelpaamattomuuden kokemusta ja sosiaa-
lista tyhjiötä. Ulkopuolisuus voi olla joko valittua tai valitsematonta. Valittuun ulkopuolisuu-
teen liittyy mahdollisuus vaikuttaa, ja ihminen voi päättää itse oman ryhmään kuulumi-
sensa asteen. [--] Valitsematon ulkopuolisuus on nuorten kohdalla raastavampaa, sillä va-
linnan mahdollisuutta ei ole. [--] Tilanteissa, joissa nuoret ovat kokeneet ulkopuolisuutta, 
näyttäytyy heidän toimijuutensa usein sietämisenä (kuten artikkelin alussa olevassa ai-
neistonäytteessä), tyytymisenä tai eristäytymisenä. 
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2. ”Mitä vähemmän yhteiskunnassa on eriarvoisuutta, sitä vähemmän on yksinäi-

syyttä”. Henrietta Grönlundin haastattelu, Teksti: Pekka Rautio, 2018, Helsingin yliopisto 

(https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu-yliopistossa/mita-vahemman-yhteis-

kunnassa-on-eriarvoisuutta-sita-vahemman-on-yksinaisyytta) (Katkelma, julkaistaan kirjoit-

tajan ja Helsingin yliopiston luvalla.) 

− Tutkimusten mukaan 18−24-vuotiaista suomalaisista 15 prosenttia kokee yksinäisyyttä 
usein tai jatkuvasti ja joka viides suomalaisista nuorista aikuisista ilmoittaa kokevansa, 
ettei kuulu mihinkään ryhmään. Seuraavaksi eniten yksinäisyyden kokemuksia on yli 70-
vuotiailla, ]kaupunkiteologian professori Henrietta] Grönlund kertoo. 
Pitkittynyt yksinäisyys liittyy usein masennukseen ja fyysiseen sairastavuuteen, esimer-
kiksi sydän- ja verenkiertoelimien sairauksiin. 
 
Kyse on kokemuksellisesti ja biologisesti elimistön hälytystilasta samalla tavalla kuin nälkä 
tai jano. Yksinäisyyden tunteessa elimistö kertoo, että ihmiseltä puuttuu jotain elintärkeää. 
Keho viestittää, että tee jotain ja hankkiudu toisten ihmisten läheisyyteen. 
− Jos tämä ei onnistu, hälytystila jää päälle ja kroonistuu, mikä vahingoittaa ihmistä biolo-
gisesti, fyysisesti ja henkisesti, Grönlund toteaa. [--] 
Yksinäisyyden vähentämisessä ja ennaltaehkäisemisessä tulisi Grönlundin mielestä läh-
teä liikkeelle hyvän elämän edistämisestä. Tässä yhteiskunta voi tehdä osansa, kuten 
myös erilaiset yhteisöt. 
− Yhteiskunnallisella tasolla voimme pyrkiä vähentämään eriarvoisuutta ja vaikuttaa esi-
merkiksi siihen, millaiset luokkakoot kouluissa on ja minkälaista toimintaa lapsille ja nuo-
rille pystytään järjestämään. [--] 
Grönlundin mukaan jokainen voi vähentää yksinäisyyttä kiinnittämällä huomiota siihen, mi-
ten kohtelemme ja kohtaamme toisiamme. 
− Toisen ihmisen ei edes tarvitse olla yksinäinen, jotta hän ilahtuu rupattelusta vaikkapa 
työpaikan kahvihuoneessa tai tervehtimisestä ja silmiin katsomisesta. 
Kroonisissa tapauksissa yksinäisyys on voinut alkaa jo lapsuudessa. Taustalla saattaa 
olla esimerkiksi kiusaamista ja pettymyksiä. Tällöin ihminen alkaa psykologisesti suhtautu-
maan varauksella toisiin ja käyttäytyminen johtaa herkästi itseään vahvistavaan kehään: 
muut ihmiset huomaavat varautuneen ja pelokkaan käyttäytymisen ja ajattelevat, että hen-
kilö ei edes halua, että häneen otetaan kontaktia. 
− Tällaisten kehityskulkujen jatkuessa pitkään on täysin mahdotonta vain yhtäkkiä omin 
avuin reipastua ja hakeutua toisten seuraan. Mutta tukea on tarjolla eikä kukaan ole toivo-
ton tapaus, vaikka olisi ollut yksin vuosikymmeniä, Grönlund sanoo. 
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3. Osallistuminen avustustyöhön ja kansalaistoimintaan viimeksi kuluneen vuoden ai-

kana. Kimmo Ketola, Maarit Hytönen, Veli-Matti Salminen, Jussi Sohlberg, Leena Sorsa, 

2016, Osallistuva luterilaisuus, Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012-2015: 

Tutkimus kirkosta ja suomalaisista. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 125 

(https://evl.fi/documents/1327140/47692525/Kirkon+nelivuotiskertomus_II+osa_Osallis-

tuva+luterilaisuus_netti.pdf/3dcadd52-154c-8693-2eb7-0920fe6a99b5) (Julkaistaan Kirkon 

tutkimuskeskuksen luvalla) 

                    
 

 

Uskonnonvapaus ja katsomuksellinen moninaisuus 

 

4. Uskonnonvapaus ulkopolitiikan ytimessä. Janina Hasenson, 2017. http://www.ekume-

nia.fi/blogi/uskonnonvapaus_ulkopolitiikan_ytimessa/ Kirjoitus on julkaistu myös Katso-

mukset.fi:ssä https://katsomukset.fi/2018/08/01/uskonnonvapaus-ulkopolitiikan-ytimessa/.  

(Lyhennetty, julkaistaan kirjoittajan, Suomen ekumeenisen neuvoston ja Katsomukset.fi:n 

luvalla.) 

Euroopan unionista ei välttämättä ensimmäisenä nouse mieleen uskonto tai uskonnonva-
paus. Monen ajatuksissa EU liittyy lähinnä kauppapolitiikkaan, vapaaseen liikkuvuuteen 
tai Brysselin hallintokoneistoon. Harvempi tulee ajatelleeksi sitä, että EU ja sen jäsenmaat 
ovat aktiivisia ulkopolitiikan toimijoita ja siinä kontekstissa myös uskonnon- ja vakaumuk-
sen vapauden vankimpia puolestapuhujia maailmassa. 
Uskonnon-, omantunnon ja vakaumuksen vapauden osalta ollaankin ihmisoikeuksien ko-
vassa ytimessä. Sitä koskeva artikla löytyy niin YK:n yleismaailmallisesta ihmisoikeuksien 
julistuksesta, kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta kuin Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksestakin. Luonnollisesti myös EU:n perusoikeuskirjaan ja Suo-
men omaan perustuslakiin on kirjattu vastaavat pykälät. 
Keskeistä on muistaa, että uskonnon ja omantunnon vapaus on jokaiselle henkilölle kuu-
luva oikeus, ja valtiovallan velvollisuus on sitä suojella. Näin ei ikävä kyllä aina ole, vaan 
monet joutuvat valtiollisen häirinnän, vainon, pahimmillaan jopa väkivallan kohteeksi sen 
vuoksi mihin uskovat tai miten ajattelevat. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat usein 
uskontoaan vaihtaneet ja henkilöt, joita syrjintään monella eri perusteella (esimerkiksi vä-
hemmistöuskontoa harjoittavat naiset ja tytöt).[--] 
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Suuntaviivojen ohjaamana Euroopan unioni – ja Suomi sen aktiivisena jäsenmaana – puo-
lustaa kunkin henkilön oikeutta uskoa (tai olla uskomatta) riippumatta siitä, mikä uskonto 
on kyseessä. EU tukee uskonnonvapauden toteutumista joka puolella maailmaa – kaikista 
maanosista raportoidaan uskontoon ja vakaumukseen liittyvää sortoa, ja hyvin harva maa 
(jos mikään) on siitä täysin vapaa.[--] 
EU puolustaa uskonnonvapautta – ja nostaa esille loukkauksia – julkilausumilla ja puheen-
vuoroilla YK:n ihmisoikeusneuvostossa sekä muissa kansainvälisissä toimielimissä. Jos-
kus tämä ”naming and shaming” –toimintamalli toimii. Usein on kuitenkin tehokkaampaa 
vaikuttaa yksittäisen henkilön asemaan hiljaisen diplomatian kautta. Silloin esimerkiksi 
vangitun uskonmiehen tai –naisen puolesta vedotaan suoraan kyseisen maan viranomai-
siin – kulissien takana ja julkisuuden ulkopuolella. 
Onkin ehdottoman tärkeää muistaa, ettei ihmisoikeustyötä tehdä ensi sijassa julkisuuden 
tai medianäkyvyyden saavuttamiseksi. Päätavoitteena on aina varmistaa uskontonsa – tai 
muun henkilöön liittyvän syyn – vuoksi vangitun, kadonneen tai vainotun henkilön ihmisoi-
keuksien mahdollisimman laaja toteutuminen. 
Molempia – sekä julkista että hiljaista diplomatiaa – kuitenkin tarvitaan. Yksittäistapauksel-
lisesti tulee arvioida, mikä keino on kussakin tilanteessa tehokkain ja turvallisin vainon 
kohteeksi joutuneen henkilön näkökulmasta. 
Ihmisoikeuksia ei edistetä nopeiden pistevoittojen toivossa. Pitkäjänteinen mutta kuitenkin 
päättäväinen toiminta tuo yleensä myös parhaimmat tulokset. 
 

5. Uskontojen ja katsomusten moninaisuudesta. Dialogikasvatus.fi (https://dialogikasva-

tus.fi/yhteisymmarrysviikko/uskonto-ja-katsomusdialogi/) (Julkaistaan Fokus ry:n luvalla.) 

Uskonnot ja katsomukset eivät ole yhdenmukaisia oppeja, jotka toistuisivat muuttumatto-
mina rakenteina kulttuurista toiseen. Katsomuksia ei tulisi nähdä ainoastaan uskonnolli-
sina tai filosofisina järjestelminä, vaan osana ihmisten käyttäytymistä, elämysmaailmaa ja 
itseymmärrystä. 
Uskonnollisen ja katsomuksellisen moniäänisyyden kohtaaminen voi auttaa purkamaan 
usein esimerkiksi mediassa luotua kuvaa uskontojen ja katsomusten yksinkertaistettua ja 
kapea-alaista kuvaa, jossa ei tunnusteta elämänkatsomusten sisäistä moninaisuutta. Jo-
kaisessa uskonnossa on erilaisia ryhmiä ja suuntauksia, jotka tulkitsevat omaa perinnet-
tään erilaisista lähtökohdista käsin. Tämä merkitsee sitä, että eri uskontojen edustajien 
näkemykset yhteiskunnallisista ja eettisistä kysymyksistä voivat olla lähempänä toisiaan 
kuin jonkin uskonnon eri suuntauksien edustajilla. 
Tärkeää on siis paitsi uskontojen ja katsomusten välinen myös niiden sisäiden dialogi, 
jonka kautta voidaan luoda keskusteluyhteyttä saman uskonnon tai katsomuksen piiriin 
kuuluvien erilaisten yksilöiden ja ryhmien välille. Vaikka katsomuksissa on tärkeää niiden 
yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen ulottuvuus on kuitenkin syytä muistaa, että kohdates-
samme toisen uskonnon tai katsomuksen edustajan kohtaamme yksilöllisen ihmisen aja-
tukset ja hänen eletyn todellisuutensa, emme tiivistettyä opaskirjaa siitä mitä kyseinen kat-
somus merkitsee yleisellä tasolla. 
Uskonto- ja katsomusdialogin yksi tärkeimmistä tavoitteista on tämän inhimillisen moni-
äänisyyden tiedostaminen ja sen kautta omien ennakkoluulojen purkaminen. 
 
Koulun ja katsomusyhteisöjen tehtävänä on lasten ja nuorten oman kulttuurisen ja katso-
muksellisen itseymmärryksen vahvistaminen. Sen ohella on hyvä tarjota välineitä eri perin-
teiden tulkintaan sekä lisätä tietoisuutta eri uskonnoista ja maailmankatsomuksista ja nii-
den sisäisestä moninaisuudesta. 
Kasvaakseen aidosti ymmärtämään uskontojen ja katsomusten kirjoa maailmassa sekä 
monikulttuurista yhteiskuntaa, erilaisten maailmankatsomusten tulee voida olla avoimesti 
esillä nuorten koulu- ja muussa ympäristössä. Nuorille tulee myös antaa valmiuksia poh-
tia, tiedostaa ja tulkita katsomuksellista, uskonnollista ja kulttuurista käyttäytymistä. 
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6. Ristin ja rummun kipeä historia: Saamelaisten kristillistämisen tapa taustana kirkol-

lisille sovintoprosesseille. Helga West, 2019. Uskallus-hanke (https://blogs.hel-

sinki.fi/uskallus-hanke/saamelaiset-ja-sovinto/) (katkelma) 

 
Kun luterilainen lähetys organisoidusti alkoi 1600-luvun lopussa, iski se kaikkiin keskeisiin 
saamelaisuuden erityispiirteisiin, jotka kannattelivat kokonaisvaltaista uskomusjärjestel-
mää. Luterilainen käännytystyö tuhosi niin aineellista kuin aineetonta osaa saamelaisessa 
filosofiassa. Aineellisena tuhona voidaan mainita saamelaisten alkuperäiskansahengelli-
syyden fyysiset ilmenemismuodot, jotka tuhottiin tai takavarikoitiin: noitarummut ja niihin 
liittyvä esineistö sekä seidat. Seitojen tuhoamiseen tarvittiin saamelaisten itsensä apua, 
mikä herätti saamelaisyhteisöissä hajaannusta ja riitoja. Todellisuudessa kuitenkaan saa-
melaisen ei ollut mahdollista säilyttää esivanhempien uskonnollisuutta, koska kristillinen 
kirkko ulotti kontrollinsa kaikkiin elämän osa-alueisiin, olihan kirkko osa valtion julkishallin-
nollista koneistoa. 1800-luvulle tultaessa noitarummut oli hävitetty, mutta saamelaisten lä-
heiset suhteet kuolleisiin esivanhempiin aiheuttivat edelleen harmia lähetystyöntekijöille. 
 
Monet saamelaisuuden keskeiset elementit, joita voisi kuvailla kognitiivisiksi tai aineetto-
miksi kitkettiin tai niiden annettiin ymmärtää olevan vähempiarvoisia, kuten saamelaiskiel-
ten, joita ei saanut kirkossa ja uskonnonopetuksessa käyttää. Myös saamelaisten arkaa-
iseen laulantaan, joikuun, suhtauduttiin pakanallisena kuten moniin muihinkin saamelais-
ten elintapoihin, kuten jutaamiseen eli porojen kanssa vuotuiskiertoon. Jutaamista pidettiin 
alkukantaisena elämisentapana, joka ei sopinut kristilliseen ihanteeseen paikallaan asu-
vasta talonpojasta. [--] 
Saamelaisten kristillistämisen tapa on taustana sille, miksi luterilaiset entiset valtionkirkot 
aloittivat saamelaissovintoprosessit 1990-luvun alussa Norjassa ja Ruotsissa, ja 2000-lu-
vulla Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Rakenteellisella tasolla tämä tarkoitti saa-
melaiskirkollisten elinten perustamista kirkkoihin. Kirkkojen saamelaisten neuvottelukun-
tien tehtävänä on vaalia ja suojella saamelaista kirkollista elämää. Tämä on tarkoittanut 
saamelaiskielten tukemista ja saamelaisuuden erityispiirteiden sallimista kirkoissa, kuten 
joiun. Symbolisella tasolla sovintoprosessit ovat johtaneet myös anteeksipyyntöihin niin 
Norjan kuin Ruotsin kirkossa sekä Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Oulun hiippa-
kunnan silloinen piispa Samuel Salmi esitti kirkon puolesta anteeksipyyntönsä Inarissa 
helmikuussa 2012. Hän kertoi toivovansa, että myös Suomen valtiojohto pahoittelisi saa-
melaisten kohtelua historiassa, kuten Norjassa tehtiin vuonna 1997 ja Ruotsissa vuonna 
1998. 
 
 

7. Huivikeskustelua suomalaisessa mediassa. Tia-Maria Lehto, 2019, Katsomukset.fi-

blogi. (https://katsomukset.fi/2019/09/04/huivikeskustelua-suomalaisessa-mediassa/) (Kat-

kelma, julkaistaan kirjoittajan ja Katsomukset.fi:n luvalla) 

Tasa-arvo ja uskonnonvapaus ovat teemoja, jotka toistuvat musliminaisten pukeutumi-
sesta käydyssä mediakeskustelussa. Huivi liitetään diskursseissa naisten alistamiseen, 
mutta myös oikeuteen pukeutua oman uskonnon tai kulttuurin mukaisella tavalla, kirjoittaa 
yhteiskuntatieteiden maisteri, uskontotieteen opiskelija Tia-Maria Lehto. 
Keski-Euroopan ja esimerkiksi Ranskan huivikeskustelut ovat johtaneet erilaisiin pukeutu-
mista koskeviin rajoituksiin ja kieltoihin. Tutkimusten mukaan huiviin pukeutuvia muslimi-
naisia on kuultu päätöksiä tehtäessä vain vähän. Keväällä 2019 valmistuneessa kandidaa-
tintutkielmassani tarkastelin, millaisia diskursseja eli puhetapoja suomalaisessa huivi- ja 
burkinikeskustelussa on nähtävissä. Toteutin tutkimukseni etsimällä aihetta käsitteleviä 
tekstejä suomalaisten tiedotusvälineiden verkkojulkaisuista. Rajasin aineistoni siten, että 
valitsin tutkimukseeni neljä erilaista tapausesimerkkiä, jotka keskittyivät Suomessa asu-
vien musliminaisten pukeutumiseen. [--] 
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Kiinnostuin aiheesta mm. siksi, että siitä esitettiin hyvin vastakkaisia näkemyksiä. Toiset 
argumentoivat, että huivit liittyvät naisten alistamiseen ja puolsivat rajoituksia pukeutumi-
seen. Julkisuuteen tuli myös musliminaisia, jotka perustelivat, että heillä on oikeus pukeu-
tua oman uskontonsa tai kulttuurinsa mukaisella tavalla. Keskustelussa toistuivat teemat, 
jotka liittyivät sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja uskonnonvapauteen. 
Joissakin musliminaisten kommenteissa kritisoitiin länsimaista feminismiä. [--] Sen ongel-
maksi on nimetty puhuminen keskiluokkaisen, valkoisen naisen äänellä. Erilaisten etnisten 
tai uskonnollisten ryhmien äänet eivät ole tulleet kuulluiksi. [--] 
Kielenkäyttö ja tapa esittää asioita vaikuttaa siihen, miten ymmärrämme maailmaa. Puhe-
tavat myös heijastavat erilaisten ryhmien tai instituutioiden ajattelua sekä ideologiaa. Me-
dian puhetavoilla, diskursseilla, on merkitystä esimerkiksi siinä, millaisia mielikuvia yleisö 
muodostaa musliminaisten pukeutumisesta. 
 

8. Suomalaisten suhtautuminen eri uskontoja ja katsomuksia edustaviin rakennuksiin. 

Kimmo Ketola, Maarit Hytönen, Veli-Matti Salminen, Jussi Sohlberg, Leena Sorsa, 2016, 

Osallistuva luterilaisuus, Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012-2015: Tutki-

mus kirkosta ja suomalaisista. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 125 (https://evl.fi/docu-

ments/1327140/47692525/Kirkon+nelivuotiskertomus_II+osa_Osallistuva+luterilai-

suus_netti.pdf/3dcadd52-154c-8693-2eb7-0920fe6a99b5) (Julkaistaan Kirkon tutkimus-

keskuksen luvalla.) 
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9. Suomalaisten suhtautuminen uskonnonvapauden turvaamiseen ja uskonnon julki-

seen näkymiseen. Kimmo Ketola, Maarit Hytönen, Veli-Matti Salminen, Jussi Sohlberg, 

Leena Sorsa, 2016, Osallistuva luterilaisuus, Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 

2012-2015: Tutkimus kirkosta ja suomalaisista. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 125 

(https://evl.fi/documents/1327140/47692525/Kirkon+nelivuotiskertomus_II+osa_Osallis-

tuva+luterilaisuus_netti.pdf/3dcadd52-154c-8693-2eb7-0920fe6a99b5) (Julkaistu Kirkon 

tutkimuskeskuksen luvalla.) 

                    
 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielipolitiikka 

 

10. Mitä on kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys? KuKaS-hanke – Kulttuuri- ja katsomus-

sensitiivistä opetusta ja ohjausta kehittämässä. (https://blogs.helsinki.fi/kulttuuri-ja-katso-

mussensitiivisyys/) (Julkaistaan KuKaS-hankkeen luvalla.) 

 

Kulttuuri- ja katsomussensitiivisyydellä tarkoitetaan herkkyyttä ja kykyä tarkastella reflektii-
visesti omaa kulttuuritaustaansa, maailmankatsomustaan ja ihmiskäsitystään sekä olla 
ymmärtävässä vuorovaikutuksessa kulttuuri- ja katsomustaustaltaan erilaisten ihmisten 
kanssa. Katsomussensitiivisyys merkitsee myös sensitiivisyyttä sille, miten kukin yksilönä 
tulkitsee ja toteuttaa katsomustaan. Näin erilaisten ennakko-odotusten vaikutus kohtaami-
seen vähenee. Vaikka sensitiivisyys merkitsee lähtökohdiltaan positiivista ja ymmärtä-
mään pyrkivää asennetta, se ei merkitse kaiken hyväksymistä. Sen sijaan sensitiivisyys 
antaa valmiuksia neuvotella asioista, joihin liittyy kulttuurisia ja katsomuksellisista tekijöitä. 
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11. Ohjeita vuoropuheluun ja yhdessä tekemiseen. Dialogikasvatus.fi (https://dialogikasva-

tus.fi/yhteisymmarrysviikko/uskonto-ja-katsomusdialogi/) (Julkaistaan Fokus ry:n luvalla.) 
 
Uskontodialogi ymmärretään yleisesti niin uskontojen edustajien välisenä vuoropuheluna 
kuin yhteistyönä. Pyrkimyksenä on tutustua toisen uskonnon edustajaan tasaveroisessa 
kohtaamisessa. Samalla, kun perehdytään toisen uskoon ja/tai uskontoon tavoitellaan 
usein myös oman tradition rikastuttamista. UNESCO määrittelee uskontodialogin menetel-
mäksi, jonka tarkoituksena on muun muassa haastaa ihmisten tietämättömyys ja ennak-
koluuloisuus toisista uskonnoista ja niiden edustajista. 
Jotta dialogissa olisi mahdollisimman avoin ja reilu ilmapiiri tarvitaan empaattista läsnä-
oloa. Ymmärtämiseen pyrkivää osallistumista tukee aito, läsnäoleva kuunteleminen. Hy-
vältä kuuntelijalta vaaditaan valmiutta hidastaa tahtia sekä taitoa luopua omista ennakko-
oletuksista ja asenteista, tuomion sanoista, kyllästymisen tunteista ja oikeassa olemisen 
vaatimuksesta. 
Mitä asioista uskontodialogissa olisi syytä ottaa huomioon, kun ihmiset useista eri uskon-
noista kokoontuvat yhteen? Tässä muutamia hyväksi havaittuja ohjeistuksia: 
– Sovi dialogin lähtökohdista, tarkoituksesta ja tavoitteista. 
– Tunne omat taustasi ja näkemyksesi sekä kuuntele mitä muut kertovat omistaan. 
– Määritä itsesi dialogissa ja anna toisten määrittää itsensä. 
– Kunnioita ja kohtele toisia tasa-arvoisesti. 
– Ole avoin, rehellinen ja luotettava. 
– Luo luottamusta vahvistava ilmapiiri etsimällä ja löytämällä sitä, mikä yhdistää. 
– Pyri totuudenmukaiseen tiedonjakamiseen ja sen välittämiseen eteenpäin. Älä unohda 
olla tarvittaessa itsekriittinen ja rakentava. 
– Yritä nähdä asioita myös toisen näkökulmasta – asetu toisen asemaan. 
– Kuuntele toista niin avoimesti ja myötätuntoisesti kuin mahdollista ymmärtääksesi. 
– Älä tuomitse etukäteen – vertaa reilusti. 
– Löydä sama aaltopituus palvelemalla, opettele vieraanvaraisuutta puolin ja toisin. 
– Kunnioita sitä, mikä on toiselle pyhää. 
– Ole kärsivällinen ja salli epätäydellisyys. 
 

12. Moninaisuudesta uusi normaali suomalaisiin kouluihin. Tapani Innasen ja Anuleena 

Kimasen haastattelu, Teksti: Pekka Rautio, 2018. Helsingin yliopisto, teologinen tiede-

kunta (https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/moninaisuudesta-

uusi-normaali-suomalaisiin-kouluihin) (Julkaistaan kirjoittajan ja Helsingin yliopiston lu-

valla.) 

 
Uskonnonpedagogiikan yliopistonlehtori Tapani Innanen johtaa teologisessa tiedekun-
nassa toimivaa KuKaS-hanketta, jossa kehitetään kulttuuri- ja katsomussensitiivistä ope-
tusta ja ohjausta. 
Innasen mielestä koulun tulisi valmistaa Suomessa oppilaita joustavampaan ja moninai-
sempaan näkemykseen kulttuurista. 
Puhuttaessa kulttuurisesti ja katsomuksellisesti sensitiivisestä opetuksesta törmätään 
usein ennakko-oletuksiin, että kouluissa tulisi olla puhumatta sellaisista asioista, jotka ovat 
joidenkin vakaumusten vastaisia. 
Hankkeessa työskentelevän tutkijatohtori Anuleena Kimasen mukaan tällainen lähestymis-
tapa pitää erilaisuutta näkymättömissä, jolloin erilaisiksi itsensä kokevien oppilaiden olo 
voi tulla entistä tukalammaksi. 
− Koska moninaisuutta on paljon, kaikki asiat tulee pystyä ottamaan puheeksi. Niiden pois 
pyyhkiminen aiheuttaa ristiriitoja. 
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Kvantitatiivisten tutkimusten perusteella kouluissa ja opettajakunnassa esiintyy suhtautu-
mista moninaisuuden merkityksen tunnustamiseen laidasta laitaan. 
− Monikulttuurisuuteen ja -uskonnollisuuteen tottuneillakin voi olla sokeita pisteitä, kun asi-
oita huomaa katsovansa oman normaalina pitämänsä kulttuurisen linssin läpi, Kimanen 
korostaa. 
− Meidän tulisi muistaa, että on olemassa esimerkiksi hyvin konservatiivisia arvoja ja kat-
somuksia, mutta myös maallistunutta taustaa, jossa uskonnot ovat läsnä vain rajatulla alu-
eella. 
Kulttuurisen ja katsomuksellisen ymmärryksen lisääminen kouluissa on tasa-arvokysymys. 
Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on auttaa eri taustoista tulevia oppilaita integroitumaan pa-
remmin suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja yhteiskuntaan.”  

 

13. Väestö kielen mukaan 1980-2019. Väestörakenne 2019, Tilastokeskus. 

(http://www.stat.fi/til/vaerak/2019/vaerak_2019_2020-03-24_tau_002_fi.html) (Lisenssi CC 

BY 4.0.) 

                        
 

14. Vähemmistökielet. Opetushallitus, Teksti: Minna Harmanen ja Gun Oker-Blom. Vähem-

mistökielet (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/suomen-kieli-ja-kirjallisuus) (Julkais-

taan Opetushallituksen luvalla.) 

 

”Vaikka Suomen laissa ei määritellä vähemmistökieliä, muutamilla vanhoilla kielivähem-
mistöillä on lainsäädännössä mainittuja oikeuksia. Suomessa alkuperäiskansan kieliä ovat 
koltan-, inarin ja pohjoissaamen. Maassa kauan käytettyjä kieliä ovat Suomen romanikieli, 
suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli sekä karjalan kieli. Lisäksi Suomessa pu-
hutaan runsaasti myös muita kieliä, esimerkiksi venäjän kieltä, viroa, somalia, englantia ja 
arabiaa. Kielivähemmistöjen myötä monikielisyys lisääntyy, ja yhä useampi suomalainen 
on kaksikielinen aivan lapsesta saakka. Monikielisyys ja kielten rinnakkaisuus vaikuttaa 
myös Suomen kansalliskielten asemaan ja käyttöön – ja muokkaa uusia kielimuotoja (Leh-
tonen 2015). Kansalliskielet yhdistävät niin vanhojen kielivähemmistöjen puhujia kuin uus-
suomalaisia, joten suomen ja ruotsin kielen käyttö, opetus ja tutkimus hyödyttävät laajasti 
kaikkia Suomessa asuvia ja turvaavat kielten tulevaisuuden.” 
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Ihmisoikeudet ja inklusiivisuus  

 

15. Esteettömyys. Invalidiliitto (https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys) (Julkaistaan Invalidi-

liiton luvalla.) 

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ym-
päristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee palvelujen saavutettavuutta, väli-
neiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan 
päätöksentekoon. Esteettömyys mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan ja sujuvan osal-
listumisen muun muassa työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyys 
merkitsee myös muun muassa palvelujen saavutettavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon 
ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteet-
tömyys on yhdenvertaisuutta ja osa kestävää kehitystä. Esteettömyydessä ei ole kyse vain 
liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuu-
lemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat. Esteettömyys merkit-
see turvallisuutta ja laatua. Se kertoo ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden 
huomioon ottamisesta. Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä heidän toimintakykynsä pe-
rusteella. Esteettömyydessä on yksinkertaisesti kyse ihmisten moninaisuuden huomioonot-
tamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esteetön ympäristö on 
välttämätön monille ihmisryhmille, mutta se auttaa suuresti myös muita tilojen käyttäjiä. Esi-
merkiksi tavaroiden kuljettaminen, siivous ja tilojen huolto helpottuvat, kun ei ole kynnyksiä, 
portaita tai jyrkkiä luiskia. Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on 
käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun rakennuksen kaikkiin tiloihin ja kerrosta-
soihin on helppo päästä. Esteettömässä ympäristössä tilat ja niissä olevat toiminnot ovat 
mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia. 
 

16. Vammautumisen jälkeen. Invalidiliitto (https://www.invalidiliitto.fi/tietoavamman-

kanssa/vammautumisen-jalkeen) (Julkaistaan Invalidiliiton luvalla.) 

 
Vammautuminen tuo muutoksia toimintakykyyn ja muuttaa elämäntilannetta joko väliaikai-
sesti tai pitkäaikaisesti. Muutosten vaikutukset ovat yksilöllisiä johtuen elämäntilanteesta, 
iästä, toimintaympäristöistä, perhetilanteista ja taloudellisista tilanteista. Alkuvaiheessa 
vammautunut ihminen ja hänen läheisensä saavat tukea ja ohjausta terveydenhuollosta 
muun muassa alkuvaiheen sosiaaliturvan osalta. Alkuvaiheessa esiin tulevia keskeisiä asi-
oita voivat olla taloudellinen toimeentulo, kuntoutus, asumisen järjestelyt, avustamiseen liit-
tyvät tarpeet, liikkuminen kodissa ja kodin ulkopuolella. Vammaispalvelulain mukaisesti pal-
velut kohdentuvat vaikeavammaiselle ihmiselle. Ne ovat käyttäjälle maksuttomia, kuljetus-
palvelun omavastuuta lukuun ottamatta. Kuljetuspalvelulla tuetaan kodin ulkopuolella liikku-
mista taksia tai invataksia käyttäen. Palvelusta peritään asiakkaalta julkisen liikenteen mu-
kainen maksu (Vpl 4 §). Invalidiliitossa ohjataan ja neuvotaan tarvittaessa vammautuneita 
ihmisiä elämän uusissa tilanteissa, kuten sosiaaliturvan hakemisessa ja apuvälineasioissa 
sekä palveluiden hakemisessa. Lisäksi annamme neuvontaa vertaistukeen liittyen. Uusi ti-
lanne on usein hämmentävä ja täynnä kysymyksiä. Kysymyksiin saa vastauksia ja konk-
reettisia ratkaisuja.  
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