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1. Nimi ja ansioluettelon päiväys
Kallioniemi, Arto Juha Viljami, mies, ansioluettelon laatimispäivä 8.1.2018
2. Syntymäpaikka, kansalaisuus, asuinpaikka
Pori, Suomen kansalainen, Helsinki
3. Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot
Teologian tohtori (TT), Helsingin yliopisto, uskonnonpedagogiikka, 1997, Helsinki
Teologian lisensiaatti (TL), Helsingin yliopisto, uskonnonpedagoiikka, 1994, Helsinki
Teologian maisteri (TM), 1986, Helsingin yliopisto, uskonnonpedagogiikka, uskonnon ja psykologian
opettajan aineenopettajankoulutusohjelma, Helsinki
Kasvatustieteiden maisteri (KM) 1994, Helsingin yliopisto, kasvatustiede, lastenpsykiatria,
erityispedagogiikka Helsinki
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), 2011, Helsingin yliopisto, uskontotiede, filosofia,
elämänkatsomustieto 2011
Uskonnonpedagogiikan dosentti, Helsingin yliopisto 1999, Uskonnonpedagogiikan dosentti, Itä-Suomen
yliopisto 2005, Kasvatustieteen, erityisesti uskontokasvatuksen dosentti, Turun yliopisto, 2001
4. Muu koulutus ja erityistaidot
Psykologian aine- ja syventävät (60 op) Helsingin yliopisto 1995
Voimavarakeskeinen työnohjaajankoulutus (40 op), Dialog 2008–2010.
Religious Pluralism in U.S., 2017 Fulbrigh-ohjelma, University of California, Santa Barbara
Pappisvihkimys, 1986, Helsingin hiippakunta, Helsinki
Ylempi pastorisaalitutkinto, 1995, Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, Helsinki.
5. Kielitaito
äidinkieli: suomi
työkielet: englanti ja ruotsi (hyvä taito)
muut kielet: saksa (tyydyttävä)
6. Nykyinen työtehtävä
Uskonnon didaktiikan vakinainen professori (1.8.2004-) ja tilapäinen viranhoitaja (1.8.2001–31.7.2004)
Helsingin yliopisto opettajan-koulutuslaitos
Päätehtävät: uskonnon, filosofian ja elämänkatsomustiedon aineryhmän vastuuhenkilö ja näiden
aineiden didaktiikan opetus lähinnä aineenopettajan- ja luokanopettajakoulutuksessa, sekä alan
jatkokoulutuksesta vastaaminen
Tämänhetkisiä vastuutehtäviä oman oppiaineen lisäksi: aineenopettajakoulutuksen johtaminen (2017),
oppilaitosjohtamisen opintokokonaisuuden tieteellinen vastuuhenkilö (2014-),
maahanmuuttajataustaisen opettajankoulutuksen (SPESIMA-hanke) johtaja (2015-), Laaja-alainen
pedagoginen johtaminen oppilaitoksessa (Opettajankoulutusfoorumin hanke 2017-), Koulun monet
kielet ja uskonnot (Valtioneuvoston poliittisen päätöksenteon tukihanke 2017-)
Religious Pluralism in Public School, Helsinki summer school, johtaja (2017-)
UNESCO Chair on Values, Dialogue and Human Rights (2018-)
Varadekaani (kansainväliset asiat, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, tasa-arvo) (2018-)
7. Aikaisempi työkokemus

Laitoksen varajohtaja, Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos (1.1.2010–31.12.2013, 1.1.2014 31.12.2016, yhteensä 7 vuotta)
Päätehtävät: yhteiskuntasuhteet, työyhteisökysymykset ja vaihtoehtoisten opettajankoulutusten sekä
täydennyskoulutuskysymysten (esimerkiksi monikulttuuriset opettajankoulutukset) vastuuhenkilö
Professoripoolin tutkija (1.8.2012–31.7.2013); päätehtävänä tutkimustyö EDEN (Encontering Diversity
in Education)- tutkimusprojektissa
Vieraileva tutkija (1.2–31.5.2001) Suomen Akatemian rahoituksella, University of Roehampton, Lontoo
Uskonnon didaktiikan lehtori (1.8.1991–31.7.2001) Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos
Uskonnonpedagogiikan assistentti (1.8.–31.12.1995) Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian
laitos
Sivutoiminen luento-opettaja (1995-) Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Palmeniassa
(nykyisin HY+).
Uskonnon, psykologian ja filosofian sivutoiminen tuntiopettaja Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa
(1.8.1991–31.7.2008)
Psykologian ja kasvatusaineiden opettaja (13.8.1990–31.7.1991) Seurakuntaopiston Luther-opistossa
Uskonnon vanhempi lehtori (1.8.1987–31.7.1989) Alppilan lukio ja yläaste Helsinki.
Koululais- ja tiedotussihteeri (1.7.1986–15.8.1987) Suomen KristillinenYlioppilasliitto (SKY)
8. Tutkimusrahoitus ja tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus
Post-doc poolin apuraha 2012–2013, 14 jatko-opiskelijaa, osallistunut useihin Palmenian organisoimiin
kehittämis- ja täydennyskoulutusrahoitusten hakuihin, ohjannut 9 väitöskirjaa ja toiminut 5 kertaa
vastaväittäjänä. Tämänhetkiset tutkimus- ja kehittämisprojektit: KUSKI (Koulun monet kielet ja
uskonnot, vastuunhenkilö uskontojen osalta, valtioneuvoston päätöksentuen avun projekti 2017-,
opettajankoulutuksen kehittämishanke: laaja-alainen pedagoginen johtaminen oppilaitoksessa
vastuuhenkilö 2017-, mukana myös katsomussensitiivinen oppilaitos ja opettajan pedagogisten
opintojen kehittämishankkeissa.
9. Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Julkaisujen kokonaismäärä 189 TUHAT-tietokannassa; 39 alkuperäisartikkelia tieteellisissä julkaisuissa.
Keskeiset käynnissä olevat tutkimuprojektit: EDEN (Encountering Diversity in Education) ja
Integroivan katsomusopetuksen kehittämisprojekti-, Ainedidaktiikka lehden toimittaja 2017-,
Ainedidaktiikan symposiumin vastuuhenkilö ja pj useina vuosina 2004- lähtien, British Journal of
Religious Education, International Advisor Board jäsen 201610. Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot
ISREV (International Seminar of Religious Education and Values) jäsen 2002-, eksekutiivitoimikunnan
jäsen 2010–2012, conventor 2012 (ISREV Session XVIII)
Suomen sosiaalipedagoginen seura ry. hallituksen jäsen 2003, hallituksen varapuheenjohtaja 2005–
2016.
Suomen ainedidaktisen seuran ry. hallituksen puheenjohtaja 2011–2016
Suomen ekumeeninen neuvosto, kasvatusasianjaoston puheenjohtaja (2007–2009. 2010–2012, kaksi
kautta)
Sisäasianministeriö/Oikeusministeriö, ETNO (Eettisten suhteiden neuvottelukunnan):n alatyöryhmän
uskontojen kohtaaminen, jäsen 2011–2015.
Uskontojen yhteistyö Suomessa- fooruminen lasten oikeuksiin liittyvää julistusta valmistelevan
työryhmän puheenjohtaja 2009.
Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettisen toimikunnan jäsen Nuorisotutkimusverkosto 2015–

Eduskunnan oikeusasiamiehen alainen Ihmisoikeusvaltuuskunta, jäsen 2016–2020.
CiCe (Children’s Citizenship and Identity in Europe) SIG: n Social Diversity and Identity – työryhmän
jäsen 2008-2010.
CiCe Children’s Citizenship and Identity in Europe) Erasmus Academic Network, Institutional
Coordinator 2014-2017
Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, monikulttuurisen opettajakoulutuksen johtaja 2008– 2013.
Helsingin yliopisto, Palmenia (Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, HY+), OPEAMARE (akateemisten maahanmuuttajien opettajakoulutuksen) ja SPECIMA-hankkeet koulutusten
tieteellinen johtaja 2008Keskeisimmät ulkomaiset vierailut:
Vieraileva tutkija University of Surrey, Roehampton 2001
Vieraileva professori, University of Warwick 2012, 2013
Erasmus tutkija- ja opettajavaihtoja yli 20 eurooppalaiseen yliopistoon, 2000Osanottaja Parliament for World Religions 2015 Salt Lake City, Suomen Evankelisluterilaisen kirkon
rahoituksella

