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Lukijalle

Lähtökohtanani on ollut rakentaa kronologisesti etenevä yleiskuva 
steinerkoulun vaiheista Suomessa. Painotan steinerkoulun ensim-
mäisiä vuosikymmeniä, ja sujuvuuden nimissä jää mainitsematta iso 
joukko ansioituneita steinerkoululiikkeen pioneereja, kehittäjiä ja 
tukijoita.

Tämän kirjasen taustalla ovat historian opintoni Tampereen yli-
opistolla. Tehdessäni nyt julkaistavan historiikin pohjana ollutta tut-
kielmaa sain arvokkaita kommentteja sekä kanssaopiskelijoilta että 
yliopistonlehtori Markku Hyrkkäseltä. Heitä on kiittäminen, vaikka 
olenkin vain vähäisessä määrin onnistunut toteuttamaan heidän pa-
rannusehdotuksiaan.

Steinerpedagogiikan filosofisesta taustasta tai pedagogisista käy-
tännöistä kiinnostunutta lukijaa tämä kirjoitus ei tyydyttäne. On-
neksi näihinkin tarkoituksiin on hyvin saatavilla kirjallisuutta. Toi-
von kuitenkin, että tämä kirjoitus herättäisi lukijassa kiinnostuksen 
perehtyä aihepiiriin tarkemminkin ja auttaisi muodostamaan kuvan 
steinerkoulun roolista suomalaisessa koulujärjestelmässä.

Helsingissä 10.6.2011
Jarno Paalasmaa
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Johdanto

Suomen ensimmäinen, nykyisin noin tuhannen oppilaan Helsingin 
Rudolf Steiner -koulu aloitti toimintansa syyslukukauden alussa 
1955.  Steinerkoulu1 oli ensimmäinen, ja pitkään ainoa, vaihtoehtope-
dagoginen koulu Suomessa. Steinerkoulun edustajat ovat vuosikym-
meniä toimineet aktiivisina koulutuspoliittisissa kehittämiskeskus-
teluissa. Esimerkiksi kouluhallituksen pääjohtaja Erkki Aho kuvasi 
1979 pitämässään alustuksessa Suomen koulutuspolitiikkaan vai-
kuttavina tahoina kolme ryhmää: ensimmäisenä ryhmänä hän kuvasi 
lahjakkaisiin ja lahjattomiin kahtiajakoa kannattavat rinnakkaiskou-
luajattelijat, toisena ryhmänä ns. yhden asian liikkeet, joiden mukaan 
juuri heidän ainettansa on 
liian vähän tuntijaossa tms. ja 
kolmantena ns. steinerilaiset. 
”Ydinjoukko muodostuu Stei-
nerpedagogiikan edustajista, 
Steiner -koulujen opettajista 
ja oppilaiden vanhemmis-
ta. Heidän lähtökohtansa on 
mielestäni rakentava, he haluavat korostaa kasvatuksessaan lapsen 
tarpeita ja sitä, että koulun on huolehdittava monipuolisesti jokai-
sesta oppilaasta. Eräänlaisena haasteena pitäisin sitä, että monet 
henkilöt, jotka ovat vankasti yhtenäiskouluperiaatteen takana, hake-
vat toimintatarmolleen purkautumisteitä steinerilaisuudesta, tai pi-
kemminkin kai siitä oppilaskeskeisestä toimintamallista, joka näiden 
koulujen työtä ohjaa. Kaikkien näiden liikkeiden käyttövoimana on 
näkemys siitä, että peruskoulu ei nykyisellään toimi riittävän hyvin. 
Steinerilaisuutta lukuun ottamatta niiltä kuitenkin puuttuu selkeä 
kokonaisnäkemys ja koulutuspoliittinen kysymyksenasettelu.”2

Nykyisin steinerkoulut toimivat osana julkista koulujärjestelmää, 
mutta samalla niitä pidetään kuitenkin vaihtoehtona peruskoululle. 
Suomalainen tasaarvoinen, julkinen ja kaikille maksuton perusopetus 
erilaisine vaihtoehtoineen ja yksityiskouluineen on puolustamisen 

He haluavat korostaa kasva-
tuksessaan lapsen tarpeita 
ja sitä, että koulun on huo-
lehdittava monipuolisesti 

jokaisesta oppilaasta.

”
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arvoinen kokonaisuus. Tällä hetkellä steinerkoulut asettuvat vastus-
tamaan uusliberalistista koulutuspolitiikkaa, joka korostaa kilpailua, 
tehokkuutta, vertailua ja tuo koulumaailmaan talouselämän käsittei-
tä ja ajattelutapaa. Nähdäkseni on hyvä olla konkreettinen vaihto-
ehto ja vertailukohta kunnalliselle tarjonnalle. Yleensä monopolit 
eivät toimi kokonaisuuden edun mukaisesti, emmekä muutenkaan 
elä vaihtoehdottomuuden kulttuurissa. Kasvatus ja opetuskenttä 
kehittyvät dialogissa, eikä sitä ole, jos ei ole vaihtoehtoja.3  Ensim-
mäiset vuosikymmenet steinerkoulun aseman järjestelemisessä pe-
rusteluina tuotiin esiin erityisesti steinerkoulusta tulevat elävöittä-
vät virikkeet ja lähestymistavat yleiseen koulujärjestelmään.4  Leevi 
Launonen kuvaakin väitöskirjassaan, miten reformipedagogiikka on 
näkynyt koulukasvatuksen keinoissa selvästi 1920-luvulta lähtien.5  
Steinerkoulujen merkitys asettuu näin laajempaan kontekstiin ja pe-
rustelee myös steinerkoulun historiallisen taustan selvittämistä.

Tällä hetkellä Suomes-
sa on steinerkouluja 25 
ja steinerpäiväkoteja 44. 
Steinerkoulut ja -päiväko-
dit ovat tehneet valtakun-
nallista yhteistyötä erityi-
sesti Steinerpedagogiikan 
seurassa ja myöhemmin 
myös Steinerpedagogii-
kan yhteisöt ry:ssä. Stei-

nerpedagogiikan seura ry. on perustettu jo ennen ensimmäistä stei-
nerkoulua vuonna 1953. Tällä hetkellä kaiken steinerpedagogisen 
toiminnan yhteistyöjärjestönä toimii Steinerkasvatuksen liitto.6 

Muut vaihtoehtopedagogiikat eivät ole saavuttaneet vastaavaa laa-
juutta Suomessa. Freinetkouluja on kaksi, montessoriluokkia toimii 
kahdeksassa peruskoulussa. Tällä hetkellä noin 500 oppilasta on 
montessoriopetuksessa, noin 300 oppilasta freinetkouluissa ja noin 
5 000 oppilasta steinerkouluissa. 7

Steinerkoulun kehitysvaiheissa 
tulee korostetusti esiin kansalais-

yhteiskunnan näkökulma, 
koska koulun perustaminen on 

ruohonjuuritason kansalais-
toimintaa ja aktiivisuutta 

parhaimmillaan.  

”
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Tässä kirjasessa tarkoituksenani on kuvata erityisesti sitä, miten 
steinerpedagogiikka tuli Suomeen. Toisin sanoen kysymys on siitä, 
miten Suomen ensimmäinen steinerkoulu sai alkunsa. Kokonaisku-
van luomiseksi kuvaan samalla lyhyesti steinerkoulujen kehityksen 
nykypäivään asti. Steinerkoulun kehitysvaiheissa tulee korostetusti 
esiin kansalaisyhteiskunnan näkökulma, koska koulun perustami-
nen on ruohonjuuritason kansalaistoimintaa ja aktiivisuutta par-
haimmillaan.8

Helsingin Rudolf Steiner -koulu aloitti toimintansa syksyllä 1955 ja 
koulun perustamista valmistelemaan oli jo muutamaa vuotta aiem-
min perustettu Rudolf Steinerin pedagogiikan seura ry. (myöh. Stei-
nerpedagogiikan seura ry.) Seuraavaksi steinerkoulut perustettiin 
Lahteen (1970) ja Tampereelle (1971). Vuonna 1977 eduskunnassa 
säädettiin näitä kouluja koskeva niin sanottu steinerkoululaki. Voisi 
ajatella, että tällöin viimeistään steinerkoulu on tullut osaksi suoma-
laista koulujärjestelmää. Emeritusprofessori Reijo Wilenius paikan-
taa ensimmäiset steinerpedagogiset yhteydet Suomeen 30-luvulle. 
Näillä perusteilla rajasin kirjoituksen painopisteen 30-luvulta 70-lu-
vulle. Tutkin kuitenkin myös 1920-luvun antroposofista9  aineistoa 
Suomessa ja etsin viittauksia steinerpedagogiseen toimintaan.

Käytän kirjoitukseni lähteinä sekä Steinerpedagogiikan seura ry:n 
että Tammes ry:n arkistoja. Molemmat arkistot sisältävät runsaasti 
esimerkiksi lehdistössä käytyä steinerkoulukeskustelua, virkamies-
kirjeenvaihtoa, mietintöjä ja lausuntoja. Helsingin Rudolf Steiner 
-koulun arkistojen laajempi hyödyntäminen kaikkine vuosikerto-
muksien ja kokouspöytäkirjoineen olisi kieltämättä ollut kokonais-
kuvaa rikastava ja tapahtumien kulkua tarkentava tekijä. Tällaisen 
lyhyen ja laajuudeltaan suppean työn yhteydessä siihen ei ollut kui-
tenkaan mahdollisuutta.

Steinerkoulujen teoreettista taustaa ja käytännön sovelluksia on 
tutkittu suhteellisen kattavasti. Sekä Suomessa että ulkomailla on il-
mestynyt myös useita väitöskirjatutkimuksia ja muita julkaisuja Ru-
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dolf Steinerin henkilöhistoriasta. Myös maailman ensimmäisen stei-
nerkoulun syntyhistoria on tuttua.10  Steinerkoulun ensi vaiheista 
Suomessa on toistaiseksi kirjoitettu vähän. Perusteellisinta työtä on 
tehnyt dosentti Eira Hernberg kirjoittaessaan Kaisu Virkkusen lähes 
500-sivuisen elämäkerran.11 Hernberg kuvaa Virkkusen roolia sekä 
ensimmäisen steinerkoulun eli Helsingin Rudolf Steiner -koulun että 
Tampereen Rudolf Steiner -koulun perustamisessa ja ylipäätään 
steinerpedagogiikan kehittäjänä. Tämän lisäksi aiheesta on ilmesty-
nyt useita lyhyitä artikkeleita, mm. Wileniuksen12 ”Tie ensimmäisen 
steinerkoulun perustamiseen” Helsingin Rudolf Steiner -koulun 50-
vuotisjuhlakirjassa.13

Monet steinerkoulun synty- ja varhaisvaiheissa mukana olleet hen-
kilöt ovat vielä voimissaan ja siten ns. ensikäden tietoa olisi saatavil-
la myös haastattelemalla. Esimerkiksi jo ensimmäistä steiner-koulua 
perustamassa ollut ja viisi vuosikymmentä steinerkoululiikkeessä 
aktiivisena toimijana ollut Wilenius (synt. 1930) on haastateltavis-

sa. Hän on kuitenkin myös itse kirjoit-
tanut useita artikkeleita steinerkoulun 
varhaisvaiheista. Teimme vuoden 2007 
joulukuussa yhdessä Ulla Ahmavaaran 
kanssa laajan Wileniuksen haastatte-
lun.14 Snellman-korkeakoulun lehtori 
Ulla Ahmavaara oli myös ensimmäisen 
steinerkoulun syksyllä 1955 alkaneen 
ensimmäisen luokan oppilas. Hän oli 
Kaisu Virkkusen oppilas, mutta myös 
pitkäaikainen kollega ja ystävä. Myös 
Ahmavaara on lukenut tekstiä läpi ja 
olen esittänyt hänelle tarkentavia kysy-
myksiä. 

Steinerpedagogisessa kesäseminaa-
rissa Tanskassa 1950 tai 1951. 
Maija Juvas ja Kaisu Virkkunen
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Ensimmäistä steinerkoulua edeltäneet 
vuosikymmenet

Filosofian tohtori Rudolf Steiner vieraili Suomessa kahdesti, vuosina 
1912 ja 1913. Hänen pitämänsä esitelmät ja puheet eivät kuitenkaan 
käsitelleet pedagogisia tai muita kouluelämään liittyviä kysymyk-
siä.15

Ensimmäisiä Steinerin tuntijoita Suomessa oli kapellimestari Jo-
hannes Leino, joka 1910-luvulta lähtien suomensi Steinerin teoksia. 
Leino tunsi myös Eino Leinon, joka tarkisti Steinerin teoksen ”Joh-
datus ihmisen ja maailman henkiseen tiedostamiseen” ensimmäisen 
suomennoksen. Myös runoilija Edith Södergran ja kirjailija Kersti 
Bergroth innostuivat Steinerin ajatuksista. Bergroth toimi Leinon 
jälkeen Suomen antroposofisen liiton puheenjohtajana. Bergroth 
toimitti 30-luvulla aikakausilehti Päiväkirjaa. Muun muassa filoso-
fian professori Erik Ahlman kirjoitti siihen perusteellisen esittelyn 
Steinerin pääteoksesta Vapauden filosofia.16 Ahlman toimi 50-luvun 
alussa Wileniuksen filosofian opettajana.17

Hernberg kirjoittaa suomalais-
ten Elin Wärnhjelmin ja hänen tyt-
tärensä Märtan (myöh. Wolontis) 
vierailleen jo 1920-luvulla 1919 
perustetussa ensimmäisessä stei-
nerkoulussa Stuttgartin vapaassa 
Waldorf-koulussa.18 Vierailuja teh-
tiin molempiin suuntiin. Maaliskuussa 1924 Suomessa esitelmöi 
Waldorf-koulun opettaja, tohtori Herbert Hahn. Myös Hufvudstads-
bladet käsitteli laajahkosti esitelmää ”Die pädagogik der Waldorfsc-
hule, ihre Antroposofische grundlage, ihr Menschheitsziel”. 19

Wileniuksen tietojen mukaan steinerpedagogiikan ensimmäisiä 
askeleita Suomea kohti oli Eino Krohnin vierailu 1930-luvun alussa 
Stuttgartin vapaassa Waldorf-koulussa. Krohn, myöhemmin estetiikan 

Maaliskuussa 1924 
Suomessa esitelmöi 

Waldorf-koulun 
opettaja, tohtori 
Herbert Hahn.

”
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professori, oli kulmakoulun opettajia ja pyrki Wileniuksen käsityk-
sen mukaan soveltamaan opetuksessaan steinerpedagogiikkaa.20 

Rudolf Steinerin perustamassa Stuttgartin vapaassa Waldorf-kou-
lussa vieraili 1930-luvun alussa suomalainen ruotsinkielinen kan-
sakoulunopettaja Helly Grönlund, ennen kuin Hitlerin hallinto sulki 
koulun. Kokemustensa innoittamana Grönlund kirjoitti ensimmäi-
sen steinerkoulua käsittelevän Suomessa julkaistun kirjan ”Ny tid – 
ny uppfostran” (1940).21

Sen jälkeen kun Hitlerin hallinto oli sulkenut steinerkoulut Sak-
sassa, Suomeen tuli vuonna 1938 Berliinin steinerkoulun opettaja 
Annie Heuser. Hän piti Vanhalla ylioppilastalolla esitelmiä steiner-
pedagogiikasta ja kesäkurssin Sammatissa. Sodan syttyessä 1939 
Heuser joutui kuitenkin saksalaisena poistumaan maasta.22 

Koulun aloittaminen estyi so-
dan syttyessä syksyllä 1939. 
Sodan jälkeen Heuserin virit-
tämää ajatusta piti yllä ennen 
kaikkea Maija Juvas, suomen kie-
len maisteri, joka toimi kansa-
koulun opettajana Helsingissä. 
Sota-ajan Saksassa ollut Kaisu 

Virkkunen palasi Suomeen vuonna 1948 ja valmistui kirjallisuuden 
maisteriksi ja kansakoulunopettajaksi.23 Vuodesta 1949 lähtien Hel-
singin suomenkielisissä kansakouluissa toimi kaksi steinerpedago-
gisia menetelmiä työssään soveltavaa opettajaa, Kaisu Virkkunen ja 
Maija Juvas. Työn ohella he alkoivat valmistella koulun perustamis-
ta.24

Käytännössä koulun perustamista valmisteli pieni ryhmä silloi-
sia ja tulevia opettajia: Maija Juvas, Kaisu Virkkunen, Aijami ja Reijo 
Wilenius ja myöhemmin myös Ilse Römer (Witters). Taloudellista 
pohjaa valmistelivat mm. Elli Niklander, Margareta Jalas (Sibeliuk-

Vuodesta 1949 lähtien 
Helsingin suomenkielisissä 

kansakouluissa toimi 
kaksi steinerpedagogisia 

menetelmiä työssään 
soveltavaa opettajaa.

”
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sen nuorin tytär) ja Ulla Blomberg, ja ulkomaisena tukijana toimi 
Baselin koulun opettaja (myöhemmin Yleisen antroposofisen seuran 
puheenjohtaja) Rudolf Grosse. Juvas oli tutustunut Grosseen Sveit-
sissä käydessään. Grosse piti ensimmäiset esitelmänsä Helsingin yli-
opiston pienessä juhlasalissa 1949 ja 1950. Vuosina 1951–1952 hän 
piti ensimmäisen antroposofis-pedagogisen seminaarin Tuusulassa 
ja sen jälkeen kesäseminaarit 1953 Otaniemessä ja 1954 Lohjalla.25 

Koulua valmistelevan ryhmän innostus kasvoi. Ryhmä laati lyhyen 
yleisesitteen steinerkoulusta ja kutsui Suomeen suuren kansainväli-
sen steinerkoulujen näyttelyn syksyllä 1954.26  Vuoden 1955 alussa 
pidetty näyttely Helsingin Kauppakorkeakoululla ja siihen liittyvät 
Rudolf Grossen pedagogiset esitelmät olivat suuri menestys – en-
simmäiseen esitelmään tuli 
noin 50, toiseen noin 100, 
kolmanteen 200 ja neljän-
teen yli 400 kuulijaa. Näyt-
telyn oli koonnut Stuttgartin 
vapaan Waldorf-koulun ku-
vaamataidon opettaja Ger-

Antroposofis-pedagoginen seminaari kesällä 1953 Otaniemessä

Rudolf Grossen pedagogiset 
esitelmät olivat suuri menestys
 – ensimmäiseen esitelmään tuli 

noin 50, toiseen noin 100, 
kolmanteen 200 ja neljänteen 

yli 400 kuulijaa.

”
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hard Schnell ja se esitteli oppilaiden työvihkoja, maalauksia ja käsi-
töitä.27  Wileniuksen mukaan näyttelyn ja esitelmien yleisömenestys 
mahdollisti koulun alkamisen jo syksyllä 1955.28

Näyttelyllä, josta lehdet kirjoittelivat, oli laajakantoista vaikutusta: 
monet suomalaiset saivat ensi kerran tietää, että perinteiselle kou-
lulle oli olemassa vaihtoehto. Ilmoittautumisia tuli niin paljon, että 
Aijami ja Reijo Wileniuksen kotipuhelin meni rikki.29 Myös kesällä 
1955 useat lehdet julkaisivat uutisen, jossa viitattiin pidettyyn näyt-
telyyn ja kerrottiin steinerkoulun toiminnan alkamisesta syksyllä.30 

Helly Grönlund toimi 1953 perustetun ”Rudolf Steinerin pedago-
giikan seuran – Föreningen för Rudolf Steiner pedagogik” ensim-
mäisenä puheenjohtajana. Seura toimi muun muassa vuoden 1955 
alussa Kauppakorkeakoululla pidetyn näyttelyn järjestäjänä31 ja 
suunnitteli ja valmisteli koulun perustamista. Seuran jäsenkirjeessä 
vuodelta 1954 kerrotaan, että koulun perustaminen edellyttää juri-
disesti rinnakkaisyhdistyksen perustamista ja se on saanut nimek-
seen Steiner-koulun kannatusyhdistys.32 

Kaisu Virkkunen Tampereella 1974.  Kuva: Arja Lento
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Ensimmäisen steinerkoulun synty

Helsinkiin perustettiin Suomen ensimmäinen steinerkoulu vuonna 
1955 valtioneuvoston luvalla.33 Koulu aloitti yksityisenä kouluna, 
jossa toimi kaksi keskeistä hallintoelintä: opettajakunta ja johtokun-
ta. Johtokunnan historia alkoi 9.11.1954 klo 20 Suomen Liikeväen 
Liiton huoneistossa Bulevardilla, kun kannatusyhdistyksen puheen-
johtajaksi valittiin Elli Niklander. Tuntia myöhemmin hänet valittiin 
samassa paikassa Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys - Under-
stödsföreningen för Rudolf Steiner skolanin johtokunnan puheen-
johtajaksi. Muut johtokunnan jäsenet olivat Ulla Blomberg, Aijami 
Wilenius, Kaisu Virkkunen ja Kerttu Äijälä. Kannatusyhdistyksen 
vuosikokouksessa 31.1.1955 puhetta johti Margareta Jalas.34 

Varainhankinnan kannalta oli onnekasta, 
että Elli Niklander oli Rake oy:n pääjohtajan 
puoliso ja tunsi laajalti liikeelämän johtoa.35  
Keväällä 1955 kannatusyhdistys anoi valtio-
neuvostolta koulun perustamislupaa.36 Syk-
syllä 1955 alkoivat suomen- ja ruotsinkieliset 
luokat pienissä tiloissa Topeliuksenkadulla.

Rudolf Steiner -koulun 1. luokan oppilaita 1955-56. Vasemmalta: Heikki Tuhka-
nen, Marja-Terttu Tarvo, Kati Simonen, Ilona Kemppi

Syksyllä 1955 
alkoivat suomen- 
ja ruotsinkieliset 
luokat pienissä 

tiloissa Topeliuksen-
kadulla.

”
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Uusi koulu aloitti 1.9.1955 Suomen Puheopiston tiloissa 16 ruot-
sinkielisellä oppilaalla ja 35 oppilaalla suomenkielisessä luokas-
sa.37  Suomenkielisen luokan opettajana aloitti Kaisu Virkkunen ja 
ruotsinkielisen luokan opettajana Lisbet Backman. Virkkusen sijaan 
ensimmäisen suomenkielisen luokan opettajaksi oli kaavailtu Maija 
Juvasta, joka oli sitä varten opiskellut Sveitsissä Goetheanum-kor-
keakoulun pedagogisen seminaarin. Hän kuitenkin sairastui vaka-
vasti ja kuoli kesäkuun alussa 1955. Kaisu Virkkunen ehti perehtyä 
steinerkoulun opettajuuteen pari kuukautta Stuttgartissa.38 Sillä 
aikaa Aijami ja Reijo Wilenius hankkivat Topeliuksenkadulta Puhe-
opiston huoneiston koululle.39

Reijo Wileniuksen piti aloittaa toisen suomenkielisen luokan opet-
tajana, mutta hanke raukesi, koska ruotsinkieliset halusivat tasapai-
non kieliryhmien välille. Wilenius tuli kouluun opettajaksi 60-luvun 
alussa.40

Myös ruotsinkielisten osuus koulun perustamisessa ja alkuvai-
heessa oli olennainen. Erityisesti Ulla Blomberg eli tohtorinna Blom-
berg oli kantavia voimia. Hän tunsi myös hyvin pankkiiri Ane Gyl-
lenbergin, joka sittemmin perusti Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön. 
Ane Gyllenberg oli kokenut tavallisen koulun ahdistavaksi ja teki 
suurimman yksittäisen lahjoituksen (useita miljoonia silloisia mark-
koja) steinerkoulun perustamiseksi.41 Blomberg hoiti ensimmäiset 
vuodet myös koulun kansliaa ja pyrki palkkapäivinä varmistamaan, 
että opettajat saivat aina ruskean kirjekuoren, jossa oli ainakin sa-
dan markan seteli. Loputkin saattoi saada, jos koulu sai hankittua 
rahaa.42

Myös Kouluhallitus suhtautui steinerkoulun perustamiseen myö-
tämielisesti uuden pääjohtajansa Reino Oittisen johdolla. Hän näki 
steinerkoulun yhtenäiskouluna raivaavan tietä peruskoululle, ja hu-
manistiset kouluneuvokset, kuten Kauko Haahtela ja Pestalozzin43 

tutkija Jaakko Toivio, tulkitsivat sen jatkavan pedagogiikan suurten 
klassikoiden pyrkimyksiä.44
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Kierrettyään ensimmäiset toimintavuotensa vuokratiloissa kou-
lu aloitti jo vuoden 1958 syksyllä omassa koulurakennuksessa.45  
Johtokunnan puheenjohtaja Elli Niklander hankki myös kaupungin 
parhaan jäljellä olevan koulutontin Lehtikuusentien päästä kaupun-
ginjohtaja Aarre Simoselta, joka myös ilmoitti kouluun kaikki kolme 
lastaan.46 Koulu onnistui rakennuttamaan itselleen oman koulura-
kennuksen jo vuonna 1958.47 

Helsingin Rudolf Steiner -koulu kasvoi täysimittaiseksi. Lukiovai-
heen luomisessa olivat tiiviisti mukana Aijami ja Reijo Wilenius. En-
simmäiset ylioppilaat saivat lakkinsa 1968.48

Aloittaessaan toimintansa Hel-
singin Rudolf Steiner -koulu oli 
Suomen ensimmäinen julkinen 
yhtenäiskoulumuotoinen koulu. 
Steiner-koulumuoto oli maamme 
ensimmäinen peruskoulu, joka yh-
tenäisellä rakenteellaan ja karsi-

Steiner-koulun uusi rakennus 1958. Kuva: Helsingin Sanomat 7.9.1958

Steiner-koulumuoto oli 
maamme ensimmäinen 
peruskoulu, joka yhte-
näisellä rakenteellaan 

ja karsimattomalla 
oppilasaineksellaan 

oudoksutti viranomaisia.

”
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mattomalla oppilasaineksellaan oudoksutti viranomaisia.49

Lahden Rudolf Steiner -koulu perustettiin vuonna 1970. Samana 
vuonna oli muuttanut Lahteen vuonna 1956 Hyvinkäälle perustettu 
erityistä huolenpitoa tarvitseville lapsille suunnattu steinerpeda-
goginen laitos, Sylvia-koti. Tampereen Rudolf Steiner -koulu aloitti 
toimintansa vuonna 1971. Lahden ja Tampereen steinerkouluille 
valtioneuvosto ei myöntänyt toimilupaa.50

Koulut kuitenkin aloittivat toimintansa yksityisopetusryhminä il-
man julkista tukea. Lahdessa keskeiset henkilöt koulun käynnistämi-
sessä olivat filosofian tohtori Reinald Witters ja hänen vaimonsa Ilse 
Witters. Tampereen steinerkoulu syntyi lähinnä Kaisu Virkkusen ak-
tiivisuudesta.51

 
Rudolf Steiner-koulun ensimmäiset abiturientit (v. 1968) laulamassa lauluja opetta-
jista ja kouluajasta. Vasemmalta: Ulla Ahmavaara, Ulpu Tiuri, Kari Viinisalo, Kristiina 
Sarjanen, Olli Suurla, Sirkka Lehto, Juha Riikonen, Helena Myllymäki, Yrjö Amberla, 
Arja Merikanto, Lauri Oksanen. Piano: Sinikka Mikkola
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Laki steinerkoulusta

Steinerpedagogiikan seura elvytettiin, kun tarvittiin yhteistyön 
voimaa Tampereen ja Lahden koulujen perustamiseen ja koulujen 
lainsäädännöllisen aseman kehittämiseen. Reijo Wilenius oli valit-
tu vuonna 1968 seuran puheenjohtajaksi. Seuran toimintakerto-
muksesta vuosilta 1969 ja 1970 ilmenee, että Lahden ja Tampereen 
koulujen perustamista valmisteltiin esitelmin ja näyttelyin. Seura oli 
myös aloittanut syksyllä 1970 steinerpedagogisen seminaarin, joka 
kokoontui Helsingin koululla kahtena iltana viikossa ja jota käytän-
nössä hoiti Kaarina Peurakoski (Hietala).52

Wileniuksen mukaan vuodet 1970–77 olivat todella dramaattisia 
koululiikkeen kannalta. Kun uusi peruskoululaki säädettiin 1960-
luvun lopulla, siinä oli kouluviranomaisten mukaan aukko steiner-
koululle. Wilenius kuitenkin perehtyi tähän lakiin ja asetukseen syk-
syllä 1969, kun hän sairastui ja joutui makaamaan kotona. Selvisi, 
ettei sellaista ”aukkoa” ollut – tai mahtuakseen siihen steinerkoulut 
olisivat joutuneet vääntäytymään tavallisen koulun muotoon.

Wilenius kirjoitti muistion, jossa hän ehdotti oman lain säätämis-
tä steinerkoululle ja perusteli sen tarpeellisuutta yleisen koulun 
kehittämisessä. Wilenius vei muistion silloiselle opetusministerille 
Johannes Virolaiselle, joka saman tien, 12.1.1970, asetti työryhmän 
– Reijo Wilenius puheenjohtajana – tekemään ehdotuksen steiner-
koulun aseman turvaamiseksi.

Ministeri Virolaisen nopea toiminta ja valmius tukea steinerkoulua 
selittynevät Wileniuksen aiemmalla toiminnalla. Vuonna 1963 pidet-
tiin Helsingin steinerkoululla tarkastus, jonka päätteeksi tarkastaja 
sanoi: ”Kyllä teidän täytyy myös ottaa huomioon nyky-yhteiskunnan 
vaatimukset.” Lausuma innoitti Wileniuksen kirjoittamaan seuraa-
valla hiihtolomalla kirjan ”Koulu ja nyky-yhteiskunta”, jossa hän esit-
ti steinerkoulun pohjalta, mitä nykyinen yhteiskunta koululta todella 
vaatii. Wilenius lähetti kirjan myös Virolaiselle ja kuuli myöhemmin, 
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Reijo Wilenius (oikealla) ja opetusministeri Reino Oittinen neljännessä steinerkoulu-
näyttelyssä Helsingin Rudolf Steiner -koululla.  Kuva: Helsingin Sanomat 1.4.1964
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että hän siinä esitetyin perustein – mm. yhtenäiskoulumuodon puo-
lesta – sai konservatiivisen Maalaisliiton lopullisesti peruskoulu-uu-
distuksen puolelle. Ilman tämän puolueen tukea sosialidemokraa-
teille ei peruskoulu olisi toteutunut.53

Työryhmä teki nopeasti ehdotuksen, joka olisi avannut myös tien 
uusien steinerkoulujen perustamiseen. Hallitus vaihtui ja Virolainen 
ei enää ollut opetusministeri, ja ehdotus joutui hyllylle. Sosialidemo-
kraatit eivät hyväksyneet rajoittamatonta steinerkoulujen perusta-
mista.

Seuraavina vuosina Steinerpedagogiikan seuran taholta keskus-
teltiin jatkuvasti uusien ministereiden kanssa ja informoitiin heitä. 
Vuodesta 1972 lähtien opetusministerinä toimi nuori sosialidemo-
kraatti Ulf Sundqvist. Reijo Wilenius ystävystyi hänen kanssaan ol-
lessaan jäsen ns. Sundqvistin komiteassa. Toki Wilenius oli myös 
saanut Sundqvistin silmissä ansiotonta arvon nousua: hän luuli, että 
Wilenius oli presidentti Kekkosen epävirallinen neuvonantaja. Tämä 
luulo perustui erääseen episodiin keväällä 1968. Kekkonen oli kut-
sunut luokseen Tamminiemeen nuoria ”vaikuttajia”. Kun Wilenius oli 
eteisessä lähdössä, hän antoi Kekkoselle nipun paperia. Sundqvist 
seisoi lähellä ja levitti sen jälkeen tietoa, että Wilenius oli kirjoitta-
nut Kekkoselle hänen kuuluisan Ostrobotnian puheensa, jonka hän 
piti parin päivän päästä ja jossa hän ylisti moniarvoisuutta ja nuori-
son aatteellisia pyrkimyksiä. Tosiasiassa Wilenius antoi Kekkoselle 
Kriittisen korkeakoulun perustamissuunnitelman.54

Joka tapauksessa opetusminis-
teriö Sundqvistin johdolla asetti 
11.2.1975 ”Rudolf Steiner -kou-
lun aseman järjestelytyöryhmän”. 
Työryhmään kuuluivat mm. Reijo 
Wilenius, hallitussihteeri Pentti 
Arajärvi, toimistopäällikkö Sep-
po Tiitinen ja sihteerinä Helsin-

Osa työryhmän jäsenistä 
oli aluksi sitä mieltä, että 
yksi steinerkoulu riittää 

antamaan virikkeitä 
peruskoululle.

”
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gin Rudolf Steiner -koulun silloinen rehtori Tove Kuhlman. Kolme 
ryhmän jäsentä oli myös steinerkoulun vanhempia: Wilenius, halli-
tusneuvos Heimo Taponen ja Kuhlman. Osa työryhmän jäsenistä oli 
aluksi sitä mieltä, että yksi steinerkoulu riittää antamaan virikkeitä 
peruskoululle. Lopulta työryhmä päätti yksimielisesti esittää lakia, 
jonka mukaan Helsingin Rudolf Steiner -koulun lisäksi Suomessa 
voisi toimia enintään kaksi steinerkoulua. Työryhmän mietintö val-
mistui keväällä 1976 ja siinä ehdotettiin ”Lakia Rudolf Steiner -kou-
lusta”.55

Opetusministeri kuitenkin vaihtui ja jälleen näytti siltä, että mie-
tintö hyllytetään. Vuosina 1970 ja 1971 toimintansa aloittaneiden 
Lahden ja Tampereen koulujen velkataakka kasvoi jatkuvasti. Tilan-
ne kääntyi, kun Wilenius kirjoitti silloiselle pääministerille ja SDP:n 
puheenjohtaja Kalevi Sorsalle. Tapaamisessa SDP:n puoluetoimis-
tossa Sorsa kertoi hämmästyneenä saaneensa Saksan liittokansleril-
ta Willy Brandtilta virkatietä kirjeen, jossa tämä kertoi, että Saksan 
sosialidemokraateilla oli hyviä kokemuksia steinerkouluista ja että 
suomalaisten toverien kannattaisi tukea niitä.56

Lakiehdotus lähti liikkeelle ja tuli ke-
väällä 1977 eduskuntaan. Se oli maa-
ilmassa ensimmäinen laki steinerkou-
lusta, ja siinä taattiin steinerkoululle 
oma pedagogiikka, hallinto ja hyvä 

valtionapu ja – mikä oli tulevaisuuden kannalta merkittävää – ensi 
kerran maailmassa myös virallistettiin steinerpedagoginen opetta-
jankoulutus, niin luokan- kuin aineenopettajien osalta.57 Helsingin 
Rudolf Steiner -koulun piirissä toiminut aktiivinen laki- ja asetustoi-
mikunta lopetti tällöin työnsä.58 

Wilenius kuvaa asian käsittelyn moninaisia vaiheita eduskunnas-
sa. Sivistysvaliokuntaan kutsuttiin kuultavaksi Kirkon kasvatus-
asiain keskuksen pääsihteeri pastori Veikko Pöyhönen. Pöyhösen 
myönteisen lausunnon mukaan kirkon ja steinerkoulun arvoissa ei 

Se oli maailmassa 
ensimmäinen laki 
steinerkoulusta.

”
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ole ristiriitaa. Saattaa olla, että Pöyhösen ja Wileniuksen aiempi yh-
teistyö lukiokomiteassa vaikutti asenteisiin. Lukiokomitean enem-
mistö halusi poistaa tai vähentää uskonnonopetusta, mutta Wilenius 
sai Pöyhösen kanssa aikaan eriävän mielipiteen uskonnonopetuksen 
puolesta, mikä vaikutti valtioneuvoston kantaan.59

Tilanne mutkistui, kun osa steinerkoulun edustajista alkoi ajaa 
eduskunnassa lakiin sisältyvän kolmen koulun rajoituksen pois-
tamista. Silloin eduskunnan valiokuntasihteeri (myöhemmin pää-
sihteeri) Seppo Tiitinen, joka oli ollut lakia valmistelleessa työryh-
mässä, varoitti Wileniusta, että koko lakiehdotus kaatuu, jos tämän 
rajoituksen poistamista ajetaan. Tiitisen mukaan kolme koulua oli 
ääriraja, johon vasemmisto lain tukemisessa saattoi tulla.60

Wileniuksen arvion mukaan lain kaa-
tuminen olisi saattanut kaataa velkaan-
tuneet Tampereen ja Lahden koulut ja 
pakottaa Helsingin koulun ahtautumaan 
tavallisen peruskoulun puitteisiin.

Laki hyväksyttiin 27. toukokuuta 1977. 
Lahden ja Tampereen koulut saivat val-
tioneuvostolta perustamisluvat ja alkoi-
vat saada valtionapua. Steinerkoulujen 
virallinen omaan lakiin perustuva asema 
perusteltiin erityisesti yleisillä virikkeillä 
koulunuudistuskeskusteluun ja koulu-
käytäntöihin.61

Steinerpedagogiikkaa sovellettiin myös aikuiskasvatukseen. Tältä 
pohjalta syntyi 1975 inhimillisen kasvun seminaari Kriittisen kor-
keakoulun yhteyteen. Kriittinen korkeakoulu oli perustettu 1968 ja 
sen taustalla oli Wileniuksen aktiivisuus ja Steinerin ajatukset.62

Steinerkoulujen 
virallinen omaan 
lakiin perustuva 

asema perusteltiin 
erityisesti yleisillä 
virikkeillä koulun-
uudistuskeskuste-

luun ja koulukäytän-
töihin. 

”

steinerkoulun_tulo_suomeen_valmis.indd   23 7.11.2011   12.33



22 2324

1980-luvulta nykypäivään

Vuonna 1980 perustettiin Snellman-korkeakoulu, jonka steinerpe-
dagogisella opintosuunnalla voi nykyäänkin opiskella steinerkoulun 
luokanopettajaksi ja steinerpäiväkodin varhaiskasvattajaksi.

1980-luvun alusta lähtien perus-
tettiin vanhempien toivomuksesta 
lukuisia uusia steinerkouluja. Uusi-
en steinerkoulujen syntymisvauhtia 
pidettiin steinerkouluväen keskuu-
dessa jopa liian nopeana.63 Lakiin 
perustuvien steinerkoulujen lisäksi 
Suomessa toimi 1980-luvun puoli-
väliin mennessä steinerkoulut Hel-
singissä, Jyväskylässä, Karjalohjalla, 
Oulussa, Turussa ja Vantaalla. Uudet 
koulut toimivat aktiivisten vanhem-
pien perustamina ja ylläpitäminä yk-
sityisopetusryhminä.64

Steinerpedagogiikan seuran aloitteesta opetusministeriö aset-
ti 1981 ”steinertyöryhmän”. Virkamiesvaltainen työryhmä päätyi 
mietinnössään (1982) siihen, ettei kolmen lisäksi tarvita lisää stei-
nerkouluja. Kaarina Peurakoski ja Eeva-Kaarina Viinikka kirjoittivat 
mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään kunnallista steinerkoulua 
pohtinut työryhmä ei pitänyt tätä mahdollisena, mutta sen sijaan 
steinerpedagogiikan menetelmällinen soveltaminen peruskoulussa 
ja lukiossa nähtiin mahdollisena.65

1980-luvun lopulla Steinerpedagogiikan seuran silloinen johto-
kaksikko, puheenjohtaja Aijami Wilenius ja sihteeri Aila Peitilä, al-
koivat määrätietoisesti toimia hallituksen suuntaan, kuitenkaan 
sivuuttamatta virkamiehiä. Valtakunnan yleinen ilmapiiri muut-
tui asialle suotuisammaksi. Koululaitosta haluttiin vapauttaa liian 

Uudet koulut toimivat 
aktiivisten vanhempien 
perustamina ja ylläpi-
täminä yksityisopetus-

ryhminä. 

”
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tiukasta valtiollisesta säätelystä. Säännöstön purkamista johtivat 
opetusministeri (1987–90) Christoffer Taxell ja opetusministeriön 
korkea virkamies Jukka Sarjala. Taxellin tultua opetusministeriksi 
Aijami Wilenius järjesti hänen ja Sarjalan vierailun Helsingin Rudolf 
Steiner -kouluun. Paikalla olivat myös uusien koulujen edustajat ja 
vierailu vaikutti hyvin positiivisesti.

Seurasi lukuisia yhteydenottoja ministereihin ja muihin päättäjiin. 
Reijo Wileniuksen papereista löytyy kirjeluonnokset mm. Kalevi 
Sorsalle, Tarja Haloselle, silloiselle pääministerille Harri Holkerille 
ja SDP:n puheenjohtajalle Pertti Paasiolle. Wileniuksen mukaan asi-
an etenemiseen vaikutti paljon se, että Aila Peitilä sai asian puolelle 
nuoren turkulaisen ministerikolmikon: Taxellin lisäksi Ilkka Kaner-
van ja Pekka Vennamon.

Hämeenlinnan opettajakoulutuslaitoksen 90-vuotisjuhlassa 2009 opetusministeri 
Henna Virkkunen, filosofian emeritusprofessori Reijo  Wilenius ja professori Veli-Matti 
Värri. Kuva: Jarno Paalasmaa 
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Ensimmäinen myönteinen teko 
hallitukselta oli vuosittainen apura-
ha steinerkoulun tutkimiseen. Tut-
kimusta johti Simo Skinnari (nykyi-
sin kasvatustieteen professori), joka 
teki siitä väitöskirjansa. Näin 1988 
valmistui Suomessa ensimmäinen 
steinerkouluista tehty väitöskirja.66 

Lakiehdotusta valmisteli Jukka Sarjala ja ongelmana oli, miten 
määritellä valtionapua saavat vaihtoehtokoulut. Sarjala hyväksyi 
Wileniuksen ehdotuksen: ”kansainvälisesti tunnettua pedagogista 
järjestelmää toteuttavat koulut”. Hallitus ei silloin halunnut laaja-
alaisempaa määritelmää, joka olisi sisältänyt myös maailmankatso-
mukselliset (kristilliset) koulut.67

Tähän rajoitukseen liittyi kristillisten äärisuuntien julkinen hyök-
käys steinerkouluja ja lakiehdotusta vastaan, kun se tuli vuonna 1990 
eduskuntaan. Osa tätä oli Paavo Hiltusen kirja Steineria vastaan ja 
sitä seuranneet lukemattomat lehtikirjoitukset. Vaikka steinerkou-
lu sai kielteistä julkisuutta, lakiehdotus hyväksyttiin eduskunnas-
sa lähes yksimielisesti (vain 13 ääntä vastaan).68 Steinerkoulua on 
vuosikymmenten aikana käsitelty julkisuudessa runsaasti sekä kiel-
teisessä että myönteisessä valossa. Tähän liittynee se, että steiner-
pedagogiikkaa kohtaan ylipäätään liitetään vielä nykyään epämää-
räisiä mielikuvia ja ennakkoluuloja. Olen koonnut Omassa rytmissä 
-kirjaan ison joukon sekä negatiivisia että positiivisia väitteitä, usko-
muksia ja mielipiteitä sekä käsitykseni näiden asioiden nykytodel-
lisuudesta. Erilaisuus ruokkii mielikuvitusta. Osa väärinkäsityksistä 
johtuu myös siitä, että nykyisiä steinerkouluja on rinnastettu Steine-
rin 1900-luvun alussa mitä moninaisimmista aiheista pidettyjen esi-
telmien sisältöihin. Osasyy voi olla myös Steinerin itsensä käyttämä 
hankala terminologia.69 

1988 valmistui 
Suomessa ensimmäinen 

steinerkouluista tehty 
väitöskirja. 

”
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Laki edellytti, että kunta hyväksyy steinerkoulun. Tästä käytiin 
joissakin kunnissa kiivasta julkista keskustelua. Lopputulos oli kui-
tenkin se, että kaikki 13 uutta steinerkoulua, jotka olivat jo taloudel-
lista hätää kärsimässä, hyväksyttiin valtionavun ja todistuksenanto-
oikeuden piiriin. Vuonna 1998 lakia laajennettiin käsittämään myös 
maailmankatsomukselliset (kristilliset) koulut. Tästä tosin seurasi, 
että uusille steinerkouluille –saati sitten kristillisille kouluille – ei ole 
juuri annettu uusia perustamislupia. Lakimuutoksen sijaan kysymys 
oli nyt opetusministeriön ja muun hallituksen asenteista.

Kesäkuussa 2002 eduskunnassa tehtiin lainmuutos, joka antoi 
Snellman-korkeakoululle virallisen aseman ja vakinaisen valtion-
avun. Aseman järjestely toteutui asiaa ymmärtävän opetusministeri 
Maija Raskin ansiosta. Tätä edelsi korkeakoulujen arviointineuvos-
ton asettaman työryhmän arviointiraportti sekä useiden vuosien 
valmistelutyö ministeriössä ja eduskunnassa.70 

2000-luvun alkuvuosikymmenellä oli kolmas uusien steinerkoulu-
jen aalto, kun toimintansa aloittivat Kymenlaakson, Joensuun, Por-
voon ja Vihdin steinerkoulut. Toimittuaan vuosia muodollisesti ko-
tiopetusryhminä, koulut ovat yksi toisensa jälkeen saneet virallisen 
opetusluvan eli valtion taloudellisen tuen ja todistuksenanto-oikeu-
den. Vuonna 2011 kaikki steinerkoulut toimivat yksityisinä opetuk-
sen järjestäjinä osana julkista koulujärjestelmää.

2000-luvun alkuvuosi-
kymmenellä oli kolmas 

uusien steinerkoulujen aalto.

”
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Steinerkoulujen tulevaisuus

Steinerkoulut saattavat olla ajankohtaisia vielä pitkään sekä teo-
reettisten lähtökohtiensa että kasvatuksen päämäärien ja korkeiden 
ideaaliensa osalta. Käytännön pedagogiikan suhteen asia ei kuiten-
kaan ole selvä. 100 vuotta sitten Steiner saattoi olla monien näke-
mystensä osalta 100 vuotta edellä aikaansa. Näiltä osin steinerkoulu 
on siis juuri nyt pätevä. Kokonaan uusia ulkoisia muotoja, tapoja ja 
toimintakulttuuria on kuitenkin tärkeätä rohkeasti kehittää, jotta 
steinerkoulu voisi taas olla aikaansa edellä ja taas tulevaisuudessa-
kin ajankohtainen.

Steinerkoulujen tulevai-
suus on kiinni monesta eri 
tekijästä. Yhtenä steiner-
koulujen suurimmista vah-
vuuksista olen pitänyt sen 
taustalla olevaa kokonais-
valtaista filosofista ajattelua 
ihmisestä, kasvusta ja kasvat-

tamisesta.71 Tämä voi kuitenkin samalla olla myös yksi steinerkou-
lujen keskeisistä haasteista. Ennen kaikkea kysymys on siitä, miten 
steinerkoulut itse kykenevät kehittymään ja ylläpitämään jatkuvaa 
itsereflektion kulttuuria ja kuitenkin samalla pitämään kiinni omis-
ta vahvuuksistaan. Tämä edellyttää, että steinerkoulu ei vähäisessä-
kään määrin itseriittoistu, vaan verkostoituu yhä vahvemmin ympä-
röivän maailman kanssa. Tulevaisuudessa steinerkoulu voi entistä 
näkyvämmin olla myös kriittisen ajattelun kehto, joka haastaa vallit-
sevat näkemykset ja yrittää vaikuttaa yhteiskunnassa.

Ympäristökysymykset, globalisaatiokehitys ja muutokset työelä-
mässä vievät siihen suuntaan, että tulevaisuudessa tarvitaan yhä 
enemmän avointa ja oma-aloitteista uusien tilanteiden ja myös toi-
senlaisten ihmisten ja kulttuurien kohtaamista sekä ihmisen ja luon-
non huomioon ottamista. Tämä vaatii kasvatukselta juuri sitä, mihin 

Tulevaisuudessa steinerkoulu 
voi entistä näkyvämmin olla 

myös kriittisen ajattelun kehto, 
joka haastaa vallitsevat 
näkemykset ja yrittää 

vaikuttaa yhteiskunnassa.

”
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steinerpedagogiikka on alun alkaen pyrkinyt: monipuolista ja tasa-
painoista inhimillisten kykyjen, itsenäisen ajattelun ja oma-aloittei-
suuden vapauttamista sekä inhimillisen kasvun lainalaisuuksien ja 
oppilaan yksilöllisyyden huomioimista. Nykyisin ihmiskunta on tör-
mäyskurssilla sekä suhteessaan itseensä että suhteessaan luontoon. 
Tästä syystä jokainen muutoksentekijä on tarpeen ja ihmisten pitäisi 
kasvaa paitsi luoviksi ja ajatteleviksi myös rohkeiksi.

Tutkimustulokset steinerkouluista Suomessa ja muualla maailmas-
sa osoittavat, että näitä tavoitteita on ainakin jonkin verran saavu-
tettu. Steinerin ajattelua ja sen käytännön sovelluksia on Suomessa 
tutkittu paljon. 1970-luvulta lähtien on ollut erilaisia viranomaisten 
tutkimushankkeita ja yliopistojen eri tiedekunnista on kertynyt ar-
violta satakunta pro gradu -tutkimusta. Väitöskirjojakin on tehty 
jo seitsemän.72 Steinerpedagogiikan uudistumiskykyisyydessä on 
kuitenkin yhä parantamisen varaa. Siksi on tärkeää edelleen mää-
rätietoisesti vahvistaa tutkimusperustaista työtä, vuorovaikutusta ja 
yhteistyötä.

Luulen, että steinerkoulu-
jen vahvuus näkyy jatkossa 
paljolti tunnekasvatuksen 
alueella. Steinerpedagogiik-
ka tulee yhä ajankohtaisem-
maksi ja tarpeellisemmaksi, 
jos sitä osataan edustaa niin, 
että sen perusvire tulee esiin. Yhä enemmän puhutaan siitä, että 
tarvitaan tasapainoisia ihmisiä. Kokonaissivistys on ihmisyyttä. Se 
on ajattelun ja älyn sivistyksen lisäksi tunnesivistystä (sydämen si-
vistystä) ja tahdon ja toiminnan alueen sivistystä. Ihmisellä on pään 
lisäksi sydän sekä kädet ja jalat. Steinerpedagogiikassa tunnekasva-
tuksen lähtökohtien perusteina ovat ihmiskäsitys ja arvopohja.

Steinerkoulujen tulevaisuutta voidaan tarkastella myös laajoista 
lähtökohdista, kuten yleisestä kasvatus- ja koulukulttuurin kehit-

Yhä enemmän puhutaan sii-
tä, että tarvitaan tasapainoi-
sia ihmisiä. Kokonaissivistys 

on ihmisyyttä.

”
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tymisestä käsin. Mitkä asiat hallitsevat? Korostuuko jatkossa yhä 
enemmän materialismi, tuloskeskeisyys, talous, hyötyarvot, kilpailu, 
tehokkuus, suorittamisen kulttuuri, menestys ja egoismi, vai käänny-
täänkö vähitellen toiseen suuntaan? Tällöin on kyse niin sanotuista 
pehmeistä arvoista – yhteisöllisyydestä, välittämisestä, turvallisuu-
desta – eli kliseisesti sanottuna rauhasta ja rakkaudesta. Jälkimmäi-
sen vaihtoehdon toteutuessa oletan samalla myös steinerkoulujen 
suosion lisääntyvän.

Oulun steinerkoulun oppilaita keväällä 2011. Kuva: Chris Senn

steinerkoulun_tulo_suomeen_valmis.indd   30 7.11.2011   12.33

31

Yhteenveto

Reijo Wileniuksen mukaan steinerkoululle oli sosiaalinen ja henki-
nen tilaus. Koko 1950-luku oli Suomessa sodanjälkeistä uuden et-
simisen aikaa, sillä sotaa edeltävään vanhaan ei haluttu palata. Van-
hasta koulusta oli monilla huonoja kokemuksia ja myös kasvatuksen 
alalla etsittiin uutta.73 Samoin Kaisu Virkkunen koki steinerkoulun 
ideaalien istuvan ajanhenkeen, ja tulevaisuuden toivoa luova näke-
mys sai vastakaikua sotavelkojen maksamisen ja uudelleenrakenta-
misen ilmapiirissä.74

Otollisesta ajankohdasta kertonee myös silloisen Kouluhallituksen 
myönteinen ilmapiiri steinerkoulua kohtaan. Osaltaan se mahdol-
listi koulun aloittamisen. Uusi sosiaalidemokraattinen pääjohtaja 
Reino Oittinen näki steinerkoulussa Suomen ensimmäisenä yhte-
näiskouluna tulevan peruskoulun uranuurtajan. Myös humanistiset 
kouluneuvokset Sampo Haahtela ja teologi, Pestalozzitutkija Jaakko 
Toivio tulkitsivat steinerkoulun jatkavan kasvatuksen parhaita pe-
rinteitä.75 

Viimeiset kunnat, niiden joukossa Helsinki, siirtyivät peruskoulu-
järjestelmään vuonna 1977. Tämä ja myös Rudolf Steiner -koulun 
oma erikoisluonne loivat tarpeen koulun aseman uudelleen järjestä-
miselle.76 Steinerkoululain syntyminen oli merkittävä kohta steiner-
koulujen suomalaiseen kasvatusmaisemaan juurtumisessa.

Steinerkoulun perustamisessa Suo-
meen korostuu alkuvaiheessa varsin-
kin Maija Juvaksen, mutta myös Kaisu 
Virkkusen ja Reijo Wileniuksen kes-
keinen rooli. Juvas kantoi vuosia stei-
nerkoulun perustamisajatusta, mutta 
ei itse nähnyt steinerkoulun alkamis-
ta. Virkkusen vahva toimintatarmo 
oli kollegoihinkin tarttuva voima, 

Suuri osa steinerkoulu-
jen perinteisistä eri-

tyispiirteistä on vuosi-
kymmenten kuluessa 

toteutunut myös perus-
kouluissa

”
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millä asioita isolta osin teh-
tiin.77 Wileniuksen rooli taas 
korostui erityisesti yhteiskun-
tasuhteiden ja neuvotteluiden 
alueella. Kuitenkin steinerkou-
lun perustaminen oli ennen 
kaikkea monien henkilöiden 
yhteistyön tulos. Yhteistyö sai 
myös virallisen muodon valta-
kunnallisen yhdistyksen, Stei-
nerpedagogiikan seura ry:n 
muodossa. Koulun syntymisen 
kannalta huomattavaa olivat 
myös yhteydet Keski-Euroop-
paan ja erityisesti saksalaisten 
(mm. Annie Heuser) ja sveit-
siläisten (mm. Rudolf Grosse) 
steinerkouluasiantuntijoiden 
tuoma osaaminen, tuki ja roh-
kaisu.78

Koulua perustavien hen-
kilöiden liikkeelle panevina 
motiiveina on vaikea erottaa 
toisistaan antroposofiaa ja 
steinerpedagogiikkaa. Toisaal-
ta koulun pioneereja motivoi 
kokonaisvaltaisemman ja inhi-
millisemmän koulun rakenta-
minen, toisaalta voimaa ja ins-
piraatiota antoi steinerkoulun 
teoreettinen tausta, kuten hen-
kinen ihmiskäsitys ja antropo-
sofinen maailmankatsomus. 
Varsinkin opettajien puolelta Steinerkoulun esitteestä vuodelta 1956
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steinerkoulua suunnittelevat ihmiset olivat laajemminkin Steinerin 
ajatuksista ja antroposofiasta inspiroituneita. Esimerkiksi Wileniuk-
selle ja Virkkuselle antroposofia on ollut keskeinen lähestymistapa 
ja oman havainto- ja ajattelukyvyn kehittämisen väline. 1980-luvulla 
ja sen jälkeen syntyneet steinerkoulut ovat selkeästi saaneet alkunsa 
lasten vanhempien voimakkaasta aktiivisuudesta. On myös merkille 
pantavaa, että Steinerin ajattelu juurtui Suomeen vuosisadan alun 
kulttuuripiireihin. Kyse oli nimenomaan taide-, kirjallisuus- ja filoso-
fisten kulttuuripiirien impulssista.79

Aineistossa korostuu, että steinerkoululiikkeessä on tehty 1950-lu-
vulta lähtien poikkeuksellisen suuri määrä työtä koulun aseman tur-
vaamiseksi. Kasvatus- ja opetustyön lisäksi se on merkinnyt paljon 
työtä julkisuuden ja päättäjien suhteen. Vaikuttaa siltä, että varsinkin 
virkamiesten keskuudessa esiintyi muutosvastarintaa. Steinerkoulu 
juurtui suomalaiseen kasvatusmaisemaan isolta osalta suoraan mi-
nisteritason yhteyksillä. Ensimmäiset vuosikymmenet asiakirjoissa 
korostui steinerkoulun perusteluna se, että se antoi virikkeitä perus-
kouluun.

Suuri osa steinerkoulujen perinteisistä 
erityispiirteistä on vuosikymmenten ku-
luessa toteutunut myös peruskouluissa, 
joissa on jossain muodossa otettu käyt-
töön esimerkiksi sanallinen arvostelu, 
oppilaiden työelämään tutustuminen, 
leirikoulut, yhtenäiskouluajatus, peh-
meä lasku koulutulokkaille, varhainen 
kielten opetus sekä aktivoiva ja elämyksellinen opetus ylipäätään. 
Steinerkoulut ovat siis jossain määrin antaneet virikkeitä yleisen 
koululaitoksen piirissä tapahtuneille uudistuksille. Steinerkoulut 
ovat muutenkin lähentyneet ja tulleet myös lainsäädännön takia yhä 
enemmän osaksi suomalaista koulujärjestelmää. Enää ei ole erillistä 
steinerkoululakia. Nykyisin kaikille kouluille on yhteinen lainsää-
däntö ja Opetushallituksen laatimat opetussuunnitelman perusteet 

Enää ei ole erillistä 
steinerkoululakia. 
Nykyisin kaikille 

kouluille on yhtei-
nen lainsäädäntö

”
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sanelevat steinerkoulujen-
kin oppisisällöt. Eroa on yhä 
siinä, miten ja milloin tietyt 
aiheet opetetaan. Keskeisin 
ero on kuitenkin pedago-
gisten käytäntöjen takana 
olevissa arvoissa, ihmiskä-
sityksessä, tietoteoriassa ja 
taidekäsityksessä.80 Tältä 
alueelta löytyvät myös stei-
nerkouluaktivistien toimin-
nan perusmotiivit. Voisi 
ehkä sanoa, että pehmeät ar-
vot, lapsilähtöinen ajattelu, 
idealismi ja henkisyys olivat 
suunnannäyttäjiä ja yhdis-
tivät uuden vaihtoehtoisen 
pedagogiikan kehittäjiä.

 

Steinerkoulun esitteestä vuodelta 1956
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koululle. Steinerpedagogiikan seura ry:n arkisto.

37. Reijo Wileniuksen kirjoittama 15.10 1955 päivätty kirje Christian Faye Smitille 
Osloon, saksaksi. Steinerpedagogii-kan seura ry:n arkisto.

38. Kaisu Virkkusen ansioluettelo, ote nimikirjasta 31.12.1968. Tammes ry:n arkisto.

39. Wilenius, R. 2005, s 43. Ks. myös Hernberg, E. 1999, s. 258. Asiaan saattoi myös 
vaikuttaa se, että Kaisu Virkkusen veli oli Puheopiston johtokunnassa. Tarvit-
taessa Kaisu Virkkunen tukeutui perheensä apuun. Pankinjohtajaveli Matti sai 
antaa lainaa steinerkoululle, eikä hänen Paavo isänsäkään asema kirkkoherra-
na ja kansanedustajana (kolmekymmentä vuotta jatkuvasti puhemiehistössä 
toimineena) ainakaan haitaksi ollut.

40. Wilenius, R. 2005, s. 43.

41. Bruun, A. 2005, s 49, Wilenius, R. 2005, s. 45.

42. Bruun, A. 2005, s. 49.

43. Pestalozzi on sveitsiläinen pedagogi, jonka ajatukset vaikuttivat huomattavasti 
sekä kansakoulun isä Uno Cygnaeuksen ajatteluun että peruskoulu-uudistuk-
seen Suomessa.

44. Wilenius, R. 2005, s. 45.

45. Rudolf Steiner-koulu oman katon alla. Helsingin Sanomat 7.9.1958, Tammes 
ry:n arkisto.

46. Wilenius, R. 2005, s. 45.

47. Toimintakertomus 1958–1959. Helsingin Rudolf Steiner-koulu. Helsingin Ru-
dolf Steiner-koulun arkisto.

48. Wilenius, A. 2005, s. 51.

49. Steiner-koulut valtakunnallisen ja kunnallisen koululaitoksen palveluksessa 
-asiakirja vuodelta 1975. Tammes ry:n arkisto.
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50. Pääministeri Martti Miettuselle 28.11.1976 jätetty muistio Rudolf Steiner -kou-
lun aseman järjestelystä. Tammes ry:n arkisto.

51. Ks. esim. Hernberg, E. 1999, s. 350–382.

Laki steinerkoulusta:

52. Wilenius, R. 2007, s. 12.

53. Ahmavaara, U. & Paalasmaa, J. 2008. Wileniuksen haastattelu, Hernberg, E. 
1999, s. 309. Wilenius, R. 2007, s. 12–13.

54. Wilenius, R. 2007, s. 13.

55. Kuhlman, T.

56. Wilenius, R. 2007, s. 13.

57. Sama, s. 13.

58. Opettajainkokouksen pöytäkirja 1.9.1977, pykälä 1265. Helsingin Rudolf Stei-
ner-koulun arkisto.

59. Wilenius, R. 2007, s. 13.

60. Sama, s. 14.

61. Steiner-koulua koskevan laki- ja asetusehdotuksen perusteita -moniste sekä Si-
vistysvaliokunnan mietintö n:o 4 hallituksen esityksen johdosta laiksi Steiner-
koulusta. SiVM n:4, esitys n:o 239. Tammes ry:n arkisto.

62. Wilenius, R. 1984, s. 10.

1980-luvulta nykypäivään:

63. Toimituksen pääkirjoitus 1985. Steinerkasvatus, Pedagoginen aikakausilehti. 
1/1985.

64. Steineropetuksen työryhmän muistio. 1985, s. 9, Opetusministeriön työryhmi-
en muistioita 1985:21.
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65. Steineropetuksen työryhmän muistio. 1985:21. Opetusministeriön työryhmien 
muistioita ja lehtiuutinen ”Työryhmä torjuu kunnallisen steinerkoulun” Aamu-
lehti 26.4.1985, s. 21.

66. Suomesa on tehty jo seitsemän Steinerin ajatteluun ja steinerkouluihin liitty-
vää väitöskirjaa. Lisäksi 1970-luvulta lähtien on ollut erilaisia viranomaisten 
tutkimushankkeitaja yliopistojen eri tiedekunnista on kertynyt noin 100 pro 
gradu-tutkimusta. Ks. tarkemmin esim. Paalasmaa, J. 2009, 69-73 tai Wilenius 
1995, 101-103). 

67. Wilenius, R. 2007, s. 14–15.

68. Wilenius, R. 2007, s. 15.

69. Ks. tarkemmin Paalasmaa 2009, s. 19–34.

70. Ks. Nurmela-Antikainen, M. et al. 2002.

Steinerkoulujen tulevaisuus:

71. Ks. esim. Paalasmaa 2011, s. 166–168.

72. Ks. tutkimuksista tarkemmin esim. Paalasmaa 2009, 69–73 tai Wilenius 1995, 
s. 101–103.

Yhteenveto

73. Wilenius, R. 2005, s. 41-43.

74. Ahmavaara, U. 2011. Puhelinkeskustelu 14.4.

75. Hernberg, E. 1999, s. 306-307. Wilenius, R. 2005, s. 25.

76. Kuhlman, T.

77. Mm. Ulla Ahmavaara toi 14.4. puhelinkeskustelussa esiin määrätietoisen ja voi-
makkaan Kaisu Virkkusen suuren vaikutuksen työtovereihin.

78. Aktiivista kirjeenvaihtoa saksalaisten ja pohjoismaalaisten kollegojen kanssa 
käyvät varsinkin Reijo Wilenius ja Kaisu Virkkunen. Kansio: Kirjeet 1954–56. 
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Steinerpedagogiikan seura ry:n arkisto. 

79. Ks. Johdanto sivut 6–7. Tämä erottaa steinerpedagogiikan myös useista muis-
ta vaihtoehtopedagogiikoista (esim. Freinet ja Freire), jotka lähtivät liikkeelle 
selkeämmin työväenluokkaisesta viitekehyksestä. Tosin steinerkoulunkin kes-
keisenä lähtömotiivina oli kaikille tarkoitettu koulu ja tasa-arvoinen jokaisen 
yksilön arvokkuuden tunnustaminen.

80. Ks. tarkemmin esim. Paalasmaa, J. 2009 ja 2011.

Steinerpedagogiikan seura ry:n puheenjohtajat 
(Vuoteen 1973 asti nimellä Rudolf Steinerin pedagogiikan seura)

1953  Maija Juvas / Helly Granlund
1968  Reijo Wilenius
1973  Marja Dahlström
1985  Aijami Wilenius
1993  Aila Peitilä
2002  Lea Blåfield
2005  Simo Taimi
2007  Jarno Paalasmaa
2009  Yhdistyksen toiminta liitettiin Steinerkasvatuksen liittoon. 

Steinerpedagogiikan seura ry:n rinnalla toimi vuodesta 1994 vuoteen 2009 Steiner-
pedagogiikan yhteisöt ry osittain samoin tarkoitusperin. Myös  tämän yhdistysten 
toiminta sulautettiin Steinerkasvatuksen liittoon.
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Steinerkoulut ja -päiväkodit Suomessa 2011
Ekenäs   Mikaelskolan (svenskspråkig)
Espoo   Espoon steinerkoulu 
Helsingfors  Rudolf Steiner skolan i Helsingfors (B-klasserna, 
   svenskspråkig)
Helsinki   Elias-koulu
Helsinki   Helsingin Rudolf Steiner -koulu (A-luokat) 
Helsinki   Helsingin Rudolf Steiner -koulu (C-luokat) 
Joensuu   Joensuun steinerkoulu 
Jyväskylä   Jyväskylän Rudolf Steiner -koulu
Kuopio   Kuopion steinerkoulu Virkkula
Kuusankoski  Kymenlaakson steinerkoulu 
Lahti   Lahden Rudolf Steiner -koulu
Lappeenranta  Lappeenrannan steinerkoulu
Maarianhamina  Waldorskolan på Åland
Oulu   Oulun steinerkoulu
Pori   Porin seudun steinerkoulu
Porvoo   Fredrikakoulu – Fredrikaskolan
Rovaniemi  Rovaniemen steinerkoulu
Sammatti  Sammatin vapaa kyläkoulu
Seinäjoki   Etelä-Pohjanmaan Rudolf Steiner -koulu
Tampere   Tampereen Rudolf Steiner -koulu
Turku   Turun steinerkoulu
Vaasa   Vaasan Rudolf Steiner -koulu 
Vantaa   Vantaan seudun steinerkoulu
Vihti   Vihdin steinerkoulu

Erityissteinerkoulut Suomessa (vuonna 2011)

Helsinki   Marjatta-koulu 
Lahti   Sylvia-kodin steinerpedagoginen erityiskoulu
Orivesi   Joonas-koulu

Steinerpedagoginen opettajainkoulutus 

Helsinki   Snellman-korkeakoulu

Steinerpäiväkodit ja steinerpedagoginen esiopetus Suomessa (vuonna 2011)
Steinerpäiväkodeissa annetaan myös steinerpedagogista esiopetusta.

Borgå   Lekskolan Regnbågen (svenskspråkig)
Ekenäs   Barnträdgården Rosengården (svenskspråkig)
Espoo   Steinerpäiväkoti Mesimarja
Espoo   Steinerpäiväkoti Peukaloinen
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Helsingfors  Steinerlekskolan Näckrosen (svenskspråkig)
Helsinki   Luomupäiväkoti Kirsikka
Helsinki   Rudolf Steiner -koulun esiluokka A
Helsinki   Rudolf Steiner -koulun esiluokka B (svenskspråkig), 
   C ja D
Helsinki   Steinerpäiväkoti Aurinkoinen
Helsinki   Steinerpäiväkoti Karitsa
Helsinki   Steinerpäiväkoti Mansikkala
Helsinki   Steinerpäiväkoti Pellava
Helsinki   Steinerpäiväkoti Pikku-Marjatta
Helsinki   Steinerpäiväkoti Sirius
Imatra   Steinerpäiväkoti Koskitonttu
Joensuu   Steinerpäiväkoti Päivänsini
Jyväskylä   Steinerpäiväkoti Tähtitarha
Jyväskylä, Palokka  Steinerpäiväkoti Pikku-Otava
Järvenpää  Steinerpäiväkoti Pikkukarhu
Karjaa   Solgården / Aurinkotarha (svenskspråkig / 
   suomenkielinen)
Kouvola   Steinerlastentarha Aamurusko
Kuopio   Steinerpäiväkoti Pikku-Saima
Kuusankoski  Steinerpäiväkoti Päivänsäde
Lahti   Rudolf Steiner -koulun esiaste
Lappeenranta  Steinerpäiväkoti Tontuntupa
Mariehamn  Barnträdgården (svenskspråkig)
Oulu   Steinerleikkikoulu-steinerpäiväkoti Punavarpunen 
Pori   Steinerpäiväkoti Sofianlehto
Porvoo   Steinerpäiväkoti Päivänsäde
Rovaniemi  Steinerpäiväkoti Aurelia
Rovaniemi  Steinerpäiväkoti Lyyra
Sammatti  Steinerpäiväkoti Pääskynpesä
Seinäjoki   Steinerpäiväkoti Pajulintu
Sibbo, Östersundom Lekskolan Gryningen (svenskspråkig)
Tampere   Päiväkoti Pihlaja
Tampere   Rudolf Steiner -koulun esiluokka, Tampereen 
   steinerpäiväkoti
Tampere   Steinerpäiväkoti Sinilintu
Turku   Turun steinerkoulun esiluokka
Turku   Turun steinerpäiväkoti
Tuusula   Steinerpäiväkoti Pohjantähti
Vaasa   Steinerpäiväkoti Tiitiäinen
Vantaa   Steinerpäiväkoti Metsätähti
Vihti   Steinerpäiväkoti Pikku-Lyhty

Katso ajantasaiset yhteystiedot osoitteesta:  www.steinerkasvatus.fi

steinerkoulun_tulo_suomeen_valmis.indd   46 7.11.2011   12.33

47

steinerkasvatus.fi

steinerkoulun_tulo_suomeen_valmis.indd   47 7.11.2011   12.33



48

Steinerpedagogiikka juurtui 
vähitellen suomalaiseen koulu-
järjestelmään. Tässä kirjassa 
kuvataan, ketkä ensimmäisi-
nä kiinnostuivat ja toivat esiin 
steinerkouluajatusta Suomes-
sa? Minkälaisen vastaanoton 
steinerkouluvirike sai osak-

seen? Ketkä vastustivat ja ketkä kannattivat? Minkälaista 
oli poliitikkojen ja virkamiesten suhtautuminen, kun vaihto-
ehtopedagoginen ajattelu rantautui Suomeen? Mikä on 
ollut vanhempien rooli koulun perustamisessa? Missä 
määrin steinerkoulun syntyminen oli antroposofista toi-
mintaa?

Kirja kuvaa paikoitellen dramaattisiakin askeleita steiner-
koulun kohta 60 vuotta kestäneestä vaiheikkaasta mat-
kasta. Keskiössä on 50-luku koulun perustamista ympä-
röivine vuosineen ja vuosikymmenineen.

Kirjoittaja on Steinerkasvatuksen liiton puheenjohtaja. 
Hän toimii historian ja yhteiskuntaopin opettajana Vantaan 
seudun steinerkoulussa sekä aikuiskouluttajana Snellman-
korkeakoulussa.

 Tie ensimmäisen 
steinerkoulun 

perustamiseen ja 
koko steinerkoulu-

liikkeen syntymiseen on 
ollut monivaiheinen.

”

ISBN 978-952-99363-4-2
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