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Esipuhe 
 

 

 

Jo aivan pienellä lapsella on oikeus katsomuksiin liittyvään kasvatukseen ja opetukseen. YK:n 

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus sellaisen koulutukseen ja kehityksen 

tukeen, jossa ihmisyyden henkiset, hengelliset ja katsomukselliset kysymykset huomioidaan (ar-

tikla 27 & 29). Myös perustuslaillinen uskonnonvapaus koskee jokaista lasta.  

Suomalaisen varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tehtävät ovat sivistyksellisiä, kulttuuri-

sia ja ihmisenä kasvamiseen liittyviä. Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteet (Vasu 

2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Eops 2014) sisältävät näkemyksen kult-

tuurisesta, kielellisestä ja katsomuksellisesta moninaisuudesta rikkautena ja myönteisenä lähtö-

kohtana kasvatuksessa. Varhaiskasvatuslain (2018, §3, 6) mukaan varhaiskasvatuksen tavoit-

teena on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yh-

denvertaisuutta sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä 

kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.  

Tämä julkaisu perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman opettajankoulutuksen kehit-

tämishankkeen Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa (2018–2021) taus-

tan, tavoitteiden ja tulosten kuvaamiseen. Hankkeessa kehitettiin varhaiskasvatuksen opettaja-

opiskelijoiden ja opettajien osaamista katsomukselliseen moninaisuuteen ja katsomuskasvatuk-

seen liittyen. Hanke on osa ministeriön alaisen Opettajankoulutusfoorumin toimintaa, jossa ta-

voitteena on ollut uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Varhais-

kasvatuksen katsomuskasvatuksen pedagogiikan tutkiminen ja kehittäminen on Suomessa vasta 

alkutaipaleellaan, eikä varhaiskasvatuksen opettajan katsomuksiin liittyvään osaamiseen ole juu-

rikaan kiinnitetty huomiota. Koulutuskeskustelussa katsomukset ovat liittyneet osaksi monikult-

tuurisuuden ulottuvuuksien tarkastelua (esim. Mucca-hanke 2010; MONIKU-hanke 2007) ja 

useimmiten katsomuksia on tarkasteltu perusopetuksen kontekstissa (esim. Tainio & Kallioniemi 

2019; KUPERA 2021).  

Opettajankoulutusfoorumi on omassa sisäisessä arvioinnissaan pyrkinyt nostamaan varhaiskas-

vatuksen kehittämisen yhdeksi tärkeäksi opettajankoulutuksen uudistamisen alueeksi. Toiminta-

tutkimukselliseen otteeseen perustuvan hankkeen tavoitteena on ollut selvittää katsomuskasva-

tukseen liittyvää opettajan professionaalisuutta, sekä kehittää moninaisuuden ja paikallisuuden 

huomioivaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Hankkeessa on katsottu merkitykselliseksi 

”Yhtä lailla kuin ympäristön tehtävä on opettaa lasta liikkumaan, saavuttamaan potentiaa-

linsa ja sisäänrakennettu kapasiteettinsa fyysisellä sekä ymmärryksen esim. luonnontie-

teellisestä näkökulmasta, yhtä lailla lapsella on oikeus ja tarve saada tukea hahmottaa 

abstraktimpi, mutta silti yhtä konkreettinen katsomuksellinen ja hengellinen sisäinen ja ym-

päröivä maailmansa, kulttuurinsa, yhteisönsä, sen moninaisuus myös katsomusten näkö-

kulmasta ja aloittaa katsomusten mosaiikin hahmottaminen pala kerrallaan.”  

Hankkeessa mukana toiminut opiskelija 

 

https://okm.fi/opettajankoulutusfoorumi
https://docplayer.fi/9039861-Kulttuurinen-kielellinen-ja-katsomuksellinen-monimuotoisuus-paivakodissa-haasteita-ja-mahdollisuuksia-arniika-kuusisto.html
http://www.socca.fi/kehittaminen/aiempaa_kehittamista/varhaiskasvatus_vkk-metro/aiempaa_kehittamista/monikulttuurinen_varhaiskasvatus/moniku-hanke
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161302/11-2019-KUSKI.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161302/11-2019-KUSKI.pdf
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/330269
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kuulla ja tutkia heitä, joihin opettajan professionaalisuutta koskeva akateeminen ja koulutuspo-

liittinen puhe kohdistuu, eli tulevia varhaiskasvatuksen opettajia sekä jo alalla toimivia opettajia.. 

Useat kansalliset koulutusselvitykset osoittavat, että varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen 

tavoitteet ja sisällöt aiheuttavat henkilöstössä epätietoisuutta, ja katsomuskasvatuksen toteutta-

minen koetaan vaikeaksi. Kasvatuksen arjessa moninaisuuden kohtaamiseen on todettu liittyvän 

toiseuttamista ja ulossulkemista, minkä vuoksi on tärkeää pohtia, miten ohjaavien normiasiakir-

jojen sisältämät arvot ja tahtotila jalkautetaan arjen varhaiskasvatustodellisuuteen (Paavola & 

Pesonen 2021).   Käsitteellisesti ja aatteellisesti suomalaisen varhaiskasvatuksen historia on ko-

kenut merkittäviä muutoksia kuluneiden vuosikymmenten kuluessa, kun päivähoidon uskonnol-

lisesta kasvatuksesta on siirrytty kaikille lapsille yhteiseen, sitouttamattomaan varhaiskasvatuk-

sen katsomuskasvatukseen (Kallioniemi 2000; 2021).  

Muutoksen aikaansaamiseksi pohdinta pedagogisen mielikuvittelun merkityksestä on tässä 

hankkeessa otettu tosissaan. Olemme kysyneet, millaisia Vasun mukaisten katsomuskasvatuk-

sen pedagogisten toimintaympäristöjen tulisi olla. Erityisenä näkökulmana hankkeessa on hyö-

dynnetty käsityksiä tilasta ja tilallisuudesta. Fyysisen tilan ja tilallisuuden pedagogiikan lisäksi 

hanke valottaa tilaa metaforisena asioiden tilaa kuvaavana merkityksenä. Katsomuskasvatuksen 

tilaa tarkastellaan kriittisenä kysymyksenä siitä, miten rakentaa sellaista myönteisyyden tilaa tai 

ilmapiiriä, joka luo varhaiskasvatukseen mahdollisuuksia moninäkökulmaisuudelle.  

Opettajankoulutuksen kehittämisessä on viime aikoina korostettu toimintaympäristön muutoksen 

huomioimista. Tämä hanke osui keskelle muutosturbulenssia kahdessa eri merkityksessä. En-

sinnäkin katsomuskäsitteestä käytävä keskustelu alan tutkijoiden kesken niin Suomessa kuin 

muuallakin maailmalla on kuluneina vuosina ollut vilkasta. Hanke onkin tehnyt yhteistyötä muiden 

hankkeiden (ks. Luku 4.1) kanssa käsitteellisen yhteneväisyyden rakentamiseksi ja osallistunut 

näistä käytävään tieteelliseen keskusteluun. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus ja tätä kos-

keva opettajankoulutus on osoittautunut pioneerikentäksi, jossa käsitteellinen muutos on paljas-

tanut tiedollisen ja taidollisen aukon opettajien osaamisessa.   

Toisaalta hankkeen työskentelyn mullisti maailmanlaajuinen pandemia, kun koronavirus haastoi 

perinteiset työskentelytavat ja esti fyysisen kohtaamisen mahdollisuudet. Tämä kuitenkin kan-

nusti pohtimaan teknologia-avusteisia ratkaisuja niin koulutusten toteuttamisessa, pedagogisten 

materiaalien suunnittelussa kuin tutkimusinfrastruktuurin järjestämisessä. Hanke on pyrkinyt ole-

maan ajassa kiinni ja muokkaamaan toimintaansa yhteiskunnasta ja varhaiskasvatuksesta nou-

sevien tarpeiden mukaan. Toivomme, että tämä raportti vakuuttaa lukijansa, että kehittämistyötä 

on tehty julkaisussa kuvattujen muutostarpeiden ohjaamana niihin myös ratkaisuja löytäen.  

Haluan kiittää lämpimästi niitä lukemattomia ihmisiä ja tahoja, jotka ovat mahdollistaneet tämän 

hankkeen toteutumisen. Kiitän Opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Opettajankoulutusfoorumia tälle 

hankkeelle taloudellisen tuen myöntämisestä ja työskentelyn raamittamisesta. Kiitos hankkeessa 

mukana toimineille yhteisöille, opiskelijoille, varhaiskasvatuksen opettajille ja lapsille sekä kunta-

toimijoille. Kiitos Katja, Elisa, Silja, Outi, Juha, Markku, Sari, Martin ja Ismo hankkeen parissa 

vietetystä ajasta, oivalluksista ja tekemisen meiningistä! Erityiskiitokset Dani Lahtiselle, joka on 

ollut korvaamaton ja taitava käsipari hankkeen moninaisten materiaalien työstössä. Suurkiitokset 

myös Laura Hytti, joka kärsivällisesti ja ammattitaidolla työstit opiskelijoiden hyvistä pedagogi-

sista ideoista timantteja. Lämmin kiitos professori Arniika Kuusistolle, joka perehtyi hankkee-
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seemme arvioiden sen merkitystä varhaiskasvatuksen tutkimuksen ja kehittämisen näkökul-

mista. Kiitos myös professori Arto Kallioniemelle, joka on aina korostanut lapsen merkitystä kat-

somuskasvatuksen keskiössä.  

 

Marraskuun hämärässä, valon lisääntymistä ennakoiden, 

 

Saila Poulter 

Hankkeen johtaja 
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Johdanto: Hankkeen lähtökohdat ja  
haasteisiin vastaaminen 
 

Kirjoittaja: Saila Poulter 

 

 

 

Katsomuksiin liittyvä kasvatus ja opetus varhaiskasvatuksessa on jäänyt teoreettisesti ja peda-

gogisesti alueeksi, jota on kehitetty Suomessa vähän. Hankkeen lähtökohdat ja tarve kytkeytyvät 

niiden puutteiden ja kohtaamattomuuksien tunnistamiseen, joita ilmenee katsomuskasvatuksen 

tutkimuksessa, sekä ohjaavien asiakirjojen, opettajan pedagogisen ajattelun ja varhaiskasvatuk-

sen käytänteiden välillä. Laajojen kansallisten selvitysten kautta on ilmennyt epäselvyyttä katso-

muksiin liittyvässä kasvatuksessa ja opetuksessa. On olemassa paitsi tutkimusnäyttöä, myös 

täydennyskoulutustarpeen kautta kertynyttä tietoa siitä, että varhaiskasvatuksen katsomuskas-

vatus ei toteudu sellaisena kuin se Varhaiskasvatuslain (2018) tavoitteiden ja Vasun ja Eops -

perusteiden normittamana tulisi toteutua (Helki 2017; Tainio & Kallioniemi 2019; Repo ym. 2018; 

Yli-Koski-Mustonen 2018.   

Valtioneuvoston tilaaman selvityksen mukaan (Tainio & Kallioniemi 2019) varhaiskasvatuksen 

katsomuskasvatukseen liittyy epätietoisuutta, eivätkä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjes-

täjät tiedä, mitä opetussuunnitelman perusteiden mukainen katsomuskasvatus tarkoittaa. Erityi-

sesti selvityksessä nousee esiin se, että katsomuskasvatuksen käytännön toteutus jää epäsel-

väksi. Lisää tietoa kaivataan myös siitä, mitä yhteistyö muiden kuin kristillisten katsomusyhteisö-

jen kanssa on. Lisäksi kaivataan arkeen sovellettavaa tietoa suurimmista vähemmistöuskon-

noista ja uskontojen kohtaamisesta. (Tainio & Kallioniemi 2019, 13.)  

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Repo ym. 2018, a) raportin mukaan keinoja moni-

katsomuksellisen katsomuskasvatuksen toteuttamiseksi tulisi avata nykyistä monipuolisemmin 

ja konkreettisemmin. Paikallisissa vasuissa ei konkretisoida pedagogisia käytäntöjä, joilla var-

mistetaan tavoitteeksi asetettu katsomuksellisen monimuotoisuuden huomioiminen ja toisaalta 

toiminnan katsomuksellinen ja uskonnollinen sitouttamattomuus. Raportissa huomautetaan, että 

”Varhaiskasvatus voidaan ymmärtää rakentuvina ja kehkeytyvinä polkuina yhteiskuntamme 

moninaisessa ja alati muuttuvassa ympäristössä. Tutkimusmatka on polku, jossa tarvitaan 

uteliaan mielen lisäksi vahvaa pedagogista ymmärrystä ja halua kohdata ja ymmärtää vas-

taan tulevia, usein vaikeita ja moniselitteisiä ilmiöitä. Tarvitaan siis pedagoginen taskulamppu 

näyttämään tietä ja valaisemaan haastavia mutkia ja näyttämään tie ulos umpikujista. Par-

haimmillaan tämä taskulamppu toimii työkaluna, jolla edistetään suvaitsevaisuutta ja rau-

haa.”  

Dos. Kangas (2021) hankkeen materiaalissa Tutkimusmatkoja katsomusten maailmaan – 

Materiaalia varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540
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moninaisuuden huomioiminen ei toteudu, mikäli paikallisissa vasuissa yhteistyötä kuvataan ai-

noastaan evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa. Toisaalta raportti kiinnittää huomioin siihen, 

että paikallisissa vasuissa ei myöskään pääsääntöisesti oteta kantaa siihen, miten henkilöstön 

tietoisuutta eri katsomuksista on tarkoitus vahvistaa. (Repo ym. 2018, 113–114.)  

Opettajan pedagoginen ajattelu merkitsee opetus- ja kasvatustapahtuman teoreettisen kokonai-

suuden pohtimista käytännön kontekstissa. Kansanen (2004) kuvaa opettajan pedagogista ajat-

telua päätöksentekona ja kykynä tavoitteisuudeksi, joka ilmaisee sen, miten perusteellisesti opet-

taja on perehtynyt opetussuunnitelman tavoitteisiin, sen arvotaustaan ja miten hän kykenee ot-

tamaan tämän arvioinnissaan huomioon. Kuten Kansanen (2004) huomauttaa, pelkkä tavoittei-

den tunteminen ei kuitenkaan riitä, vaan opettajan on myös hyväksyttävä tavoitteet. Se, miten 

opettaja sisäistää katsomuskasvatuksen tavoitteet osaksi omaa ajatteluaan, jossa opetussuun-

nitelman sisältö ja oma ajattelu sulautuvat kokonaisuudeksi, on professionaalisuuden tarkastelun 

ytimessä. 

Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettisten ohjeiden (2020) mukaan varhaiskasvatuksen 

opettaja on työyhteisönsä pedagoginen johtaja, joka kantaa päävastuun Vasun mukaisen kas-

vatuksen ja opetuksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Varhaiskasvatuksen 

opettajalla on myös vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestään, jolloin hänen tulee olla tie-

toinen kasvatusnäkemyksestään ja arvioida omaa toimintaansa voidakseen kehittyä työssään. 

Tässä hankkeessa on ollut keskeistä varhaiskasvatuksen opettajia ja opettajaopiskelijoita kuul-

len jäsentää, mitkä asiat rakentuvat merkitykselliseksi katsomuskasvatuksellisessa ammatillisuu-

dessa. Tavoitteena on ollut ymmärtää opettajan ja opiskelijan kokemusta esteistä ja mahdolli-

suuksista, joita katsomuskasvatuksen toteuttamiseen tällä hetkellä liittyy. Tunnistamalla myös 

syvästi henkilökohtaisia tunteita, kuten opettajan kokemaa pelkoa, voidaan paremmin tulla tie-

toiseksi, millaista tukea opettajat ammatillisuuteensa kaipaavat. Tämän vuoksi hankkeessa on 

haastettu opettajan ammatillisuutta koskevan tiedon perinteiset suunnat ja järjestykset (ks. kuvio 

1, luku 1.1.1) sitomalla hanke käytännön pedagogiikkaan, sekä opettajien, päiväkotien, opiskeli-

joiden ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Olennaista on ollut eri paikka-

kunnilla ja alueilla luoda yhteistyössä toimivia, uutta tietoa ja ymmärrystä lisääviä yhteisöjä. 

Hankkeessa on edetty Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman (2016) asettamien tavoitteiden 

suuntaisesti kehitettäessä varhaiskasvatuksen opettajan osaamista ja siihen liittyvää koulutusta. 

Hankkeessa on lähdetty tutkimusperustaisesti selvittämään tekijöitä, joita laadukkaan katsomus-

kasvatuksen toteuttaminen edellyttää. Keskeinen lähtökohta kehittämistyölle on ollut ymmärtää 

varhaiskasvatuksen arjen ja erilaisten paikallisten kontekstien haasteita varhaiskasvatuksen 

opettajan professionaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Hankkeessa ei ole nähty tarpeelliseksi 

toteuttaa laajoja kvantitatiivisia kyselyitä katsomuskasvatuksen tilasta tai varhaiskasvatuksen 

henkilöstön näkemyksistä, sillä olemassa olevat selvitykset ja tutkimukset välittävät alan kehittä-

mistarpeen jo varsin selkeästi. Tämän sijaan hankkeessa on toteutettu erilaisia paikallisia inter-

ventioita maantieteellisesti ja katsomuksellisesti erilaisiin konteksteihin. Kuhunkin paikalliseen 

kontekstiin on liittynyt opetus- ja kehittämistoimintaa ja tutkimusaineistojen keräämistä.  

Alusta lähtien on ollut selvää, että opettajaopiskelijoiden mukaan ottaminen prosessiin on kes-

keinen tekijä opettajankoulutuksen kehittämiseksi, tulevaisuuden opettajuuden uudistamiseksi ja 

innovatiivisen pedagogiikan kehittämiseksi. Katsomuksiin liittyviä sisältöjä ja näkökulmia on ke-

hitetty osana opettajankoulutuksen kokonaisuutta ja rakenteita. Kehittämisen kärki on kuitenkin 

https://www.vol.fi/uploads/2020/09/6a555d2b-ammattieettiset-ohjeet_1.painos_low.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/3985888/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misohjelma+%2813.10.2016%29/50c36e4b-7aff-4a0b-8b36-0199f1ebe7e8/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misohjelma+%2813.10.2016%29.pdf
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kohdistunut siihen, että katsomuskasvatuksen roolia ja merkitystä tulee vahvistaa kasvatusajat-

telullisesti, ja toisaalta opettajankoulutuksen sisältöihin ja materiaaleihin tulee vaikuttaa katso-

mustietoisen pedagogiikan näkökulmasta. Lisäksi tärkeäksi on nähty kehittämistyössä opittujen 

kokemusten ja tiedon levittäminen eri opettajankoulutusyksiköihin ja täydennyskoulutukseen.  

Opettajankoulutuksen kehittämistä on ohjannut vahvasti periaate yhteistyöstä eri yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen, lähihankkeiden, varhaiskasvatuksen järjestäjien, päiväkotien, katso-

musyhteisöjen, sekä museoiden ja muiden toimijoiden kesken. Erityisesti eri opettajankoulutus-

yksiköiden kesken tehty yhteistyö ja synnytetty ammatillisen tuen verkosto (ks. luku 5.4) pyrkivät 

tulevaisuudessa jakamaan hankkeessa synnytettyä tietotaitoa opettajankouluttajien kesken ja 

vakiinnuttamaan hankkeessa luotuja toimintatapoja osaksi tulevaisuuden opettajankoulutusta. 

 

Hanke kytkeytyy seuraavasti Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymiin strategioihin ja 

sitoumuksiin: 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen: Katsomuksellisen yhdenvertaisuuden ja us-

konnonvapauslain näkökulmasta on tärkeää, että katsomuskasvatus on luonteva osa varhais-

kasvatuksen arkea. Vaikka suomalainen opettajankoulutus on arvostettu tasa-arvon toteutumi-

sen näkökulmasta, sen on todettu myös korostavan enemmistökulttuurin arvoja ja normeja 

(Layne & Lipponen, 2014). Hanke tukee moniarvoisen katsomuskasvatuksen kehittämistä, sillä 

Vasun mukainen katsomuskasvatus ei saa ohjautua mistään uskonnollisesta yhteisöstä käsin, 

eikä sitä voi ohjata myöskään näennäisneutraali uskontovastaisuus. Maallistuneessa ja samaan 

aikaan moninaistuvassa Suomessa uskontoja ja katsomuksia koskeva kasvatus ei voi perustua 

vain kristillisen uskontokasvatusperinteen tai uskonnottoman tradition varaan. Katsomuskasva-

tuksen tulee olla aidosti monikatsomuksellista ja kaikkien katsomusten yhdenvertaisuutta kun-

nioittavaa. Laadukas, yleissivistävä katsomuskasvatus ei toteudu silloin, kun se jätetään koko-

naan toteuttamatta tai ulkoistetaan seurakuntien tehtäväksi. Katsomuskasvatus ’toisin silmin’ 

edellyttääkin varhaiskasvatuksen henkilöstön sitouttamista uudenlaiseen ajattelutapaan Vasun 

sisältöalueiden toteuttamisessa. Kuten Paavola ja Pesonen (2021) toteavat, varhaiskasvatuksen 

henkilöstöllä on suuri vastuu tulkita ja toteuttaa pedagogiikkaa, joka tunnistaa yhteiskunnassa ja 

kasvatuksessa olevat hierarkkisuudet ja enemmistön ja vähemmistöjen väliset valtasuhteet.  

Monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen: Vasu edellyttää erilais-

ten perheiden kasvatusnäkemyksen kunnioittamista ja lapsiryhmässä läsnä olevan moninaisuu-

den huomioimista. Henkilöstön edellytetään myös toimivan lapsille mallina kulttuurisen ja katso-

muksellisen moninaisuuden myönteiselle kohtaamiselle. Katsomukselliset yhteisöt nähdään yh-

teistyökumppanina, resurssina ja oppimisympäristöjen tarjoajina. Yhteistyötä sävyttää varhais-

kasvatuksen henkilöstön ymmärrys siitä, että pedagoginen vastuu säilyy aina varhaiskasvatuk-

sen toimijoiden käsissä. Hanke edistää paikallisuuden ja moninaisuuden huomioivia pedagogisia 

ratkaisuja, joissa moninaisista perheistä tulevat lapset saavat kokea olevansa osallisia yhtei-

sössä. Hankkeessa vahvistetaan myös opettajaopiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vuo-

rovaikutusta eri sidosryhmissä. Hankkeen yhteiskunnallinen merkitys liittyy siihen, että yleissivis-

tävä uskontoihin ja katsomuksiin tutustuminen antaa valmiuksia moninaisuuden ymmärtämiseen 

ja katsomusdialogiin, mikä on merkittävää yhteiskuntarauhan kannalta.  
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Jälkimmäisen strategisen tavoitteen kannalta hankkeessa on avattu erityisesti sidosryhmäyhteis-

työn merkitystä. Eri tasoilla tapahtuva yhteistyö ei ole vain käytännön ratkaisuja koskevaa, vaan 

se liittyy laajemmin opettajan professionaalisuuden pohdintaan. Hanke käynnistettiin avoimella 

yhteistyöseminaarilla syksyllä 2018 Helsingin yliopistolla, johon kutsuttiin eri sidosryhmien edus-

tajia kuten eri korkeakoulujen edustajia, katsomusyhteisöjen edustajia, varhaiskasvatuksen jär-

jestäjätahoja, eri organisaatioiden asiantuntijoita, alan opiskelijoita ja tutkijoita. Kolmella eri yli-

opistopaikkakunnalla, eli Helsingissä, Oulussa ja Joensuussa toteutuneet osahankkeet ovat pai-

kallisesti toteuttaneet dialogisuuteen ja yhteistyöhön kutsuvia tilaisuuksia opiskelijoiden, alueen 

päiväkotien, Aluehallintovirastojen, katsomusyhteisöjen ja museoiden kanssa. Yhteistyötahot on 

mielletty asiantuntijaresurssina, oppimisympäristöjen tarjoajina, sekä kokeilun ja kehittämisen 

mahdollistavina alustoina. Yhtenä konkreettisena yhteistyön osoituksena hanke järjesti syksyllä 

2020 päävastuullisesti valtakunnallisen varhaiskasvatuksen katsomuskasvatussymposiumin 

Helsingin yliopistossa kymmenen muun organisaation kanssa. 
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1. Varhaiskasvatuksen opettajan kehittyvä  
professionaalisuus  

 

Kirjoittaja: Saila Poulter 

 

Opettajan osaaminen on moniulotteista ja prosessinomaista. Tässä luvussa tarkastellaan 

opettajan professionaalisuutta eri teoreettisista tulokulmista erityisesti varhaiskasvatuk-

sen kontekstissa. Luvussa käsitellään myös kysymystä professionaalisen tiedon raken-

tumisesta hankkeen johtoajatusten kannalta keskeisenä kysymyksenä. 

 

Viime vuosikymmeninä kansainvälisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa on käsitelty runsaasti 

varhaiskasvatuksen laatua ja varhaisten vuosien merkitystä oppimisessa. Lisäksi on kiinnitetty 

huomio siihen, miten olennaista on tarkastella opettajan osaamista näihin liittyen. (Garvis, Phil-

lipson & Harju-Luukkainen 2018; Vandenbroeck, Peters, Urban & Lazzari 2016.) Tutkimusperus-

tainen opettajankoulutus on noussut vahvaksi varhaiskasvatuksen opettajan professionaalisuu-

den kulmakiveksi. Lisäksi uran aikainen opettajan kehittävä työote ja täydennyskoulutus on tun-

nistettu tärkeiksi ammatillisuuden tuen muodoiksi. Varhaiskasvatuksen opettajan ammatillisuutta 

on tutkittu selvästi vähemmän kuin koulussa toimivien opettajien ammatillisuutta. Toki opettajan 

ammatillisuuden yleisissä tarkasteluissa on paljon sovellettavaa varhaiskasvatuskontekstiin.  

Tässä hankkeessa opettajan osaamisen kehittäminen on ymmärretty hyvin samansuuntaisesti 

kuin Moniulotteisen opettajan osaamisen mallissa, nk. MAP-mallissa (Metsäpelto, Poikkeus, 

Heikkilä, Heikkinen-Jokilahti, Husu, Laine, Lappalainen, Lähteenmäki, Mikkilä-Erdmann & Wa-

rinowski, 2020). Kyseisessä mallissa tunnistetaan keskeiset tiedot, taidot ja osaamisalueet, ja se 

korostaa osaamisen prosessinomaisuutta. Osaamisalueiden ulottuvuuksien kannalta katsomus-

kasvatukseen liittyvä osaaminen haastaa erityisesti opettajan persoonallisuuden orientaatioiden 

näkökulmasta, kuten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, uskomuksiin, arvoihin, motivaatioon ja 

ammatilliseen identiteettiin liittyvät seikat. Toiseksi, sosiaalisiin taitoihin luokitellut seikat kuten 

moninaisuutta koskeva osaaminen ja kulttuurienvälinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot, ovat 

keskeisiä katsomuksellisen moninaisuuden käsittelyssä varhaiskasvatuksessa. MAP-malli tar-

joaa hyödyllisen kehyksen tarkastella myös varhaiskasvatuksen opettajan katsomuskasvatuksel-

lista osaamista. Mallin jäsennys näkyykin tämän hankkeen tulosten käsittelyssä. 

  

  

https://sites.utu.fi/ovet/hanke/moniulotteinen-opettajan-osaamisen-malli-map/
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1.1 Professionaalisuuden monet määritelmät 
 

Opettajan ammatillista kehittymistä (professional development) voi määritellä monella tavalla ja 

se ymmärretään yleensä moniulotteisena ja kompleksisena (Fullan & Hargreaves 1992; Tahko-

kallio 2014). Yleisesti ammatillisen kehityksen tarkasteluissa korostuvat seuraavien seikkojen 

vuorovaikutus: opettajan minä ja elämänhistoria, substanssialaan liittyvä tietämys ja toimintaym-

päristö, sekä laajempi sosiaalinen ja poliittinen konteksti (Tahkokallio 2014, 3). Opettajan käyttö-

teorialla (esim. Maaranen, Pitkäniemi, Stenberg & Karlsson 2016) viitataan opettajan käsityksiin, 

arvoihin ja uskomuksiin hyvästä opettajuudesta, jotka ovat syvästi henkilökohtaisia ja sidoksissa 

omiin kokemuksiin. Näillä on vahva opettajan pedagogista ajattelua ja toimintaa ohjaava vaiku-

tus. Niin ikään kriittisen reflektion merkitystä opettajan ammatillisessa kehityksessä on viime vuo-

sikymmenten aikana korostettu paljon (esim. Larrivee 2000). 

Varhaiskasvatuksen opettajan professionaalisuus on kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna 

melko kirjava kokoelma erilaisia määritelmiä hyvästä opettajuudesta ja hyvästä varhaiskasvatuk-

sesta. Niitä värittää vahvasti eri maiden erilaiset kulttuuriset tavat ja varhaiskasvatuksen traditiot, 

kansallinen koulutusajattelu ja taloudelliset reunaehdot. Eri maiden konteksteissa professionaa-

lisuus voidaan ymmärtää hyvin eri tavalla: se saattaa typistyä esimerkiksi kollegiaalisuuden ku-

vaamiseksi tai opettajan kyvyksi kasvattaa taidollisesti kompetentteja lapsia (Vandenbroeck, Pe-

ters, Urban & Lazzari 2016). Kuitenkin tutkijat ovat melko yhtä mieltä siitä, että varhaiskasvatuk-

sen opettajan professionaalisuutta ei voi ymmärtää ainoastaan käytännöllisenä, hallinnollisena 

tai tiedollisena osaamisena. Professionaalisuus liittyy myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysy-

myksiin, kuten sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistä-

miseen kaikkien lasten ja aikuisten elämässä. (Peeters, Urban & Vandenbroeck 2016.)  

Bakker (2016) tarkastelee opettajan professionaalisuutta instrumentaalisen ja normatiivisen pro-

fessionaalisuuden käsitteiden kautta. Instrumentaaliseen professionaalisuuteen kuuluvat opetta-

jan muodollinen kelpoisuus, opetussuunnitelmaosaaminen ja esimerkiksi opetettavien asiasisäl-

töjen hallinta. Normatiiviseen professionaalisuuteen kuuluvat puolestaan arvoihin sidotut näkö-

kulmat ja kasvatusilmiön kompleksisuuden ymmärtäminen, eli sen ymmärtäminen, että opetta-

juus on enemmän kuin vain tiettyjen tietojen ja taitojen omaamista. Opettajuus onkin kyky toimia 

muuttuvissa tilanteissa tarkoituksenmukaisella tavalla. Varhaiskasvatuksen opettajan työn yti-

messä on vuorovaikutus, jota voi kuvata kompleksiseksi, rihmastomaiseksi ja moniulotteiseksi. 

Varhaiskasvatuksen opettajan ammatilliselle kehittymiselle tyypillistä on epälineaarisuus ja mo-

nisyisyys (Urban & Dalli, 2012; Ardt et al. 2018; Gaches & Walli 2018), ja sitä kuvaa parhaiten 

ajatus oppimisesta jatkumona, joka on luonteeltaan syklistä (Karila 2008; Lamminmäki-Vartia, 

Poulter & Kuusisto, 2020). Professionaalisuudessa on kyse prosessista, joka jatkuvasti kehittyy 

opetussuunnitelma-ajattelun, kulttuuristen reunaehtojen ja opettajan oman toiminnan reflektion 

vuorovaikutuksessa (Metsäpolku et al. 2020; Vandenbroeck, Peters, Urban & Lazzari 2016, 11). 

Tässä hankkeessa opettajan professionaalisuus nähdään moniulotteisena kokonaisuutena, 

jossa on paitsi yksilöön, myös yhteisöön ja yhteiskuntaan liittyviä tarkastelutasoja. Professionaa-

lisuus ei typisty vain staattiseksi tietojen ja taitojen hallitsemiseksi, vaan kyse on prosessista, 

joka jatkuvasti kehittyy muuttuvissa sosio-kulttuurisissa konteksteissa. (Lamminmäki-Vartia, 
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Poulter & Kuusisto 2020; Vandenbroeck, Peters, Urban & Lazzari 2016, 11.) Suomalaiset var-

haiskasvatuksen opettajat tekevät työtä moniammatillisissa tiimeissä ja työyhteisöissä, mikä luo 

tiettyjä mahdollisuuksia ja toisaalta haasteita professionaalisuuden toteutumiselle. Varhaiskas-

vatuksen opettajan odotetaan ottavan pedagogisen johtajan roolin varhaiskasvatustiimissään. 

Tutkimusnäyttö kuitenkin osoittaa, että on monia haasteita siinä, miten hyvin opettajalle mahdol-

listuu professionaaliseen ajatteluun perustuva työote lapsiryhmässä, mikäli kollegiaalinen tuki 

puuttuu tai eri ammattiryhmille ei oleteta eriytyneitä työtehtäviä. (Onnismaa, Tahkokallio & Takala 

2015.) 

Suomalaisessa varhaiskasvatusajattelussa korostuu kokonaisvaltainen lapsikäsitys, joka arvos-

taa leikkiä, vuorovaikutusta ja lapsen omien kiinnostuksenkohteiden huomioimista kasvun ja op-

pimisen lähtökohtina. Se, mitä lapsuudella tarkoitetaan, millainen lapsi- ja ihmiskäsitys kasvatus-

työtä ohjaavat, tai mitä kasvatuksesta ja sen päämäärästä ajatellaan, vaikuttavat olennaisesti 

käsityksiin siitä, mitä on olla ammatillisesti hyvä varhaiskasvatuksen opettaja. (Kangas, Lastikka 

& Karlsson 2021.) Suomalainen varhaiskasvatuksen pedagogiikka nojaa vahvasti sosiokulttuuri-

seen oppimiskäsitykseen. Lapsen nähdään vuorovaikuttavan aktiivisesti ympäristönsä ja yhtei-

söjensä kanssa, sekä sen arvojen, normien, tapojen, tilojen ja toimintatapojen kanssa. Sosiokult-

tuuriseen käsitykseen liittyy ymmärrys siitä, että lapsen oppiminen ei liity vain tiettyyn oppimis-

tehtävään tai tuokioon vaan oppimista tapahtuu lapsen elämässä kaiken aikaa ja kaikkialla. (Kan-

gas, Lastikka & Karlsson 2021, 22.) Henkilöstöltä lapsen oppimisen tukeminen vaatiikin lasten 

kiinnostuksen kohteiden ja näkökulmien kunnioittamista, vuorovaikutteista tukea ja kykyä katsoa 

maailmaa lapsen silmin. 

Professionaalisuuden määrittäminen kasvatuksellisesti toivottavan ja tavoiteltavan pohtimisen 

kautta on valitettavan harvinaista, sillä näyttöä ja tuloksia korostava koulutusajattelu odottaa 

opettajalta näyttöä määrällisesti mitattavien tavoitteiden toteutumisesta (Biesta 2010). Urban 

(2008) kuitenkin huomauttaa, että evidenssiperustainen opettajuuskäsitys ei ole neutraalia, sillä 

se ei kiinnitä huomiota siihen, että opettajan arvot ja päätökset, sekä kontekstiin sidotut seikat 

vaikuttavat vahvasti opettajana toimimiseen. Opettajan professionaalisuuden tarkasteluun liittyy 

keskeisesti kysymykset opettajan autonomiasta ja etiikasta. Kuten Lipiäinen ja Poulter (2021) 

toteavat, kussakin kasvatuskontekstissa vallitsevat kulttuurit, arvot, odotukset, ja valtasuhteet 

vaikuttavat opettajan pohdintaan siitä, miten laajaa hänen harjoittamansa autonomia voi olla ja 

mitä ammattieettisyys käytännössä tarkoittaa suhteessa lapsen katsomuksellisuuden ilmaisuihin. 

 

 

1.1.1 Kysymys professionaalisesta tiedosta  
 

Professionalisuuden käsitteen ytimessä on kysymys professionaalisesta tiedosta (professional 

knowledge), eli siitä, mistä ammatillinen tieto koostuu (Cambell-Barr 2019; Urban 2008). Episte-

mologisen hierarkian (Havnes 2018, ks. kuvio 1 seuraavalla sivulla) ajatus haastaa pohtimaan, 

ketkä saavat osallistua opettajan professionaalisuutta koskevan tiedon tuottamiseen: tuottavatko 

sitä ylhäältä alas ainoastaan tutkijat ja koulutuspoliittinen eliitti vai osallistuuko tiedon synnyttä-

miseen myös hierarkian alhaalla olevat opettajat itse. 
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Kuvio 1: Varhaiskasvatuksen ammattilaisen professionaalisen tiedon rakentumisen suunnat ja 

järjestykset (kuvio mukailtu alkuperäisestä esityksestä: Havnes 2018). 

 

Tässä hankkeessa on pohdittu muutosvoimaisen professionaalisen tiedon merkitystä katsomus-

kasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen opettajan professionaalisuutta tarkastelevat teoretisoinnit 

perustuvat usein ajatukseen hierarkkisesta tiedon tuottamisesta ja jakamisesta, eli ylhäältä alas 

-mallista (professionalism ”from above”) tuottaa ja omaksua asiantuntijatietoa, joka ei välttämättä 

ole soveltuvaa tai hyödyllistä ammattilaiselle. Varhaiskasvatusta koskeva tieto rakentuu useiden 

teoreettisten näkökulmien ja tutkimusperinteiden varaan, joiden kesken on usein myös jännittei-

syyttä. Teorian moninaisuus on haaste varhaiskasvatuksen ammattilaiselle, joka joutuu jatku-

vasti tulkitsemaan professiotaan koskevia odotuksia ja pohtimaan pysyviä ja muuttuvia osia var-

haiskasvatustieteellisessä tiedossa.  

Varhaiskasvatuksen tutkijat kritisoivat varhaiskasvatuksen ammattilaisten työn muuttumista po-

liittisten ohjaavien asiakirjojen kohteiksi, joiden odotetaan paitsi toimeenpanevan näiden tavoit-

teet, muokkaavaan itseään näiden tavoitteiden suuntaisesti (Campbell-Barr 2019). Urban (2008) 

ja Havnes (2018) huomauttavat, että vallalla oleva keskustelu varhaiskasvatuksellisesta profes-

sionaalisuudesta ei ole neutraalia puhetta. Ylhäältä alas määritelty käsitys professionaalisuu-

desta ei myöskään ole välttämättä varhaiskasvatuksen opettajan autonomiaa tukevaa, eikä se 

ota huomioon opettajan itsensä määrittämää tietoa professiosta.  

Katsomuskasvatuksen kannalta oleva katsomuskasvatusta koskeva tieto ei ehkä ole ollut muu-

tosvoimaista epistemologisen hierarkian pohjalle sijoitetulle opettajalle ja opiskelijalle. Sen vuoksi 

opettajankoulutuksessa pitäisi suhtautua kriittisesti sellaiseen tietoon, jossa opiskelijoita ja opet-

tajia ei lainkaan kuulla, ja jonka tavoite on ainoastaan siirtää koulutuksessa tietoa opettajien 

omaksuttavaksi. Varhaiskasvatuksen ammattilaisen huomioon ottava ammatillisuuden tarkastelu 

(professionalism ”from within”) rakentaa epistemologisessa mielessä monipuolisempaa käsitystä 

varhaiskasvatuksen opettajan ammatillisuudesta.  
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Toisaalta kasvatustieteellisen tiedon luonteen kannalta on keskeistä ymmärtää käytäntöön ja ko-

kemukseen sidotun tiedon, praksiksen, merkitys opettajan ammatillisuuden rakentumisessa. 

Vaikka professionaalisen tiedon ytimessä on yksilön varhaiskasvatuksen käytänteistä nousevat 

kokemukset, on ammatillisen tiedon muodostumisen kannalta olennaista vuoropuhelu teoreetti-

sen tiedon kanssa ja reflektion jaettu, yhteisöllinen ulottuvuus. Praksis perusteltuna, ajateltuna, 

kontekstualisoituna käytäntönä, johon liittyy kasvatusteoreettisia uskomuksia ja arvoja, liittyy 

phronesis-tyyppiseen tiedon käsitteeseen, joka tarkoittaa tiedon käyttämistä viisaasti, tarkoituk-

senmukaisesti ja oikein (Jope 2018; Formosinho & Oliveria-Formosinho  2012). Professionaali-

nen tieto monitieteellisenä, teoriaan (episteme) ja käytäntöön perustuvana tietona (phronesis), 

on sosiaalisesti rakentuvaa, kehittyvää ja ylirajaista (Campbell-Barr 2019).  

Tässä hankkeessa epistemologisen hierarkian järjestykset ja suunnat on uudelleenajateltu sito-

malla hankkeessa toteutettu tutkimus vahvasti kasvatuksen käytäntöön, lapsen ja aikuisen suh-

teen pohtimiseen, sekä yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. Tällainen toiminta on osallistavaa ja 

yhteistoiminnallista tutkimista ja kohtelee yhteistyössä toimivia yhteisönä, joka synnyttää tietoa 

ja ymmärrystä yhdessä (Winterbottom & Mazzocco 2016; Pascal and Bertram 2012). 

 

 

1.2 Katsomuksiin liittyvä professionaalisuus 
 

 

 

Moninaistuminen koskettaa toimintaympäristöjä, joissa opettajat kasvatus- ja opetustehtäväänsä 

toteuttavat, mikä haastaa opettajan uusien eettisen ja pedagogisten taitojen kehittämiseen 

(Niemi et al. 2018; Tirri & Toom 2020). Suomalainen yhteiskunta muuttuu nopeasti uskonnolli-

sesti ja katsomuksellisesti moninaiseksi (Illman, Ketola, Latvio & Sohlberg 2020). Kuten uskon-

non roolia suomalaisessa kasvatus- ja koulutusajattelussa tutkineet toteavat, uskonnollisuus ja 

katsomuksellisuus muuttuu jatkuvasti. Yksiulotteiset analyysit eivät ole onnistuneet kattavasti ku-

vaamaan, mistä maallistumis- ja moninaistumiskehityksessä on kyse. Suomalaisessa yhteiskun-

nassa on kyvyttömyyttä nähdä uskonto siellä, missä sillä on merkitystä yksilön tai yhteisön elä-

mässä. Kun luterilaisen enemmistökatsomuksen kohdalla uskonto on pitkälti kaventunut kulttuu-

riseksi ilmiöksi, vähemmistöuskontojen kohdalla tapahtuu uskonnollistamista, eli uskonnon mer-

kityksen ylikorostamista kulttuuriset tekijät sivuuttaen. (Ubani, Rissanen & Poulter 2019.) 

Niin uskonnon kuin katsomuksen käsitteiden ympärillä käydään tällä hetkellä erittäin vilkasta väit-

telyä tutkijoiden kesken niin Suomessa kuin kansainvälisesti (esim. Bråten 2021; Thalen 2020). 

”Suurin oivallus on varmaan ollut ammatillisen näkökulman ja otteen laajentuminen omasta 

henkilökohtaisesta katsomuksellisesta näkökulmasta kohti paljon laajempaa kokonaisuutta, 

joka käsittää monikatsomuksellisuuden luonnollisena osana varhaiskasvatuksen ammatilli-

sen osaamista.” 

 Hankkeessa mukana toiminut opiskelija 
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Katsomuksen voi ajatella olevan eräänlainen positio, joka yksilöllä tai yhteisöllä on. Tästä positi-

osta yksilö tai yhteisö tulkitsee, mitä (maailma) on, mitä tieto on, mitä voimme tietää (maailmasta) 

ja mikä tämän tiedon alkuperä ja arvo on. Katsomus voi olla joko selkeän uskonnottomasti tai 

uskonnollisesti määrittyvä, mutta useimmiten se on näiden väliin jäädä, monikerroksinen, muut-

tuva ja siihen voi liittyvä jännitteisiä elementtejä.  

Katsomukset jaotellaan klassisesti maailmankatsomuksiin (weltanschauung, organized world-

view) ja yksilöllisiin elämänkatsomuksiin (lebensanschauung, private worldview) (Naugle 2002; 

Niiniluoto 1984, 2006; Jackson 2014; Kooij, Ruyter & Miedema 2013). Inklusiivisen käsitteestä 

tekee se, että katsomuksen käsitteen voidaan ajatella sisältävän sekä uskonnolliset että uskon-

nottomat arvoväritteiset tavat tulkita todellisuutta, elää elämää ja arvottaa siihen sisältyä asioita 

(Selçuk & Valk 2012). Viime vuosina on korostunut katsomuskäsitteen aatteellisen puolen lisäksi 

elämäntavallisen ja koetun katsomuksen tarkastelu (Hannam 2019; Åhs 2020).  

Suomalainen varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus nojaa inklusiiviseen ja laajaan katsomus-

käsitteeseen, sillä katsomuskasvatus on kaikille yhteistä, lapsiryhmän katsomuksellisesta moni-

naisuudesta lähtevää. Toisaalta varhaiskasvatuksen tavoitteet ja pedagogiikka nojaavat sellai-

seen laajaan katsomuskasvatuksen tulkintaan, jossa katsomuksista ei opita vain etäältä ja ulko-

puolelta (learning about) vaan myös omaan elämään, omaan identiteettiin ja rakentuvassa ole-

vaan katsomukseen suhteuttaen (learning from). Toisaalta katsomusten kautta ja avulla (learning 

with) on mahdollista oppia esimerkiksi kulttuurisia ja sosiaalisia käytänteitä ja merkityksiä yhteis-

kunnassamme. (esim. Leonhard 2017, Miedema 2017.) 

Vaikka katsomusten läsnäolo saatetaan nähdä kapeasti vain uskonnollisten sisältöjen kautta, 

katsomukset ovat läsnä kaiken aikaa, niin varhaiskasvatuksen arjessa kuin tutkimusperustai-

sessa opettajankoulutuksessa. Opetussuunnitelma-ajattelua ohjaavat arvot ja valinnat liittyvät 

niihin ideaaleihin, joita ohjaavat käsitykset halutusta tulevaisuuden suunnasta, tavoiteltavasta 

tiedosta ja arvokkaasta elämästä. Sivistyksellä itsellään on katsomukselliset juuret. Katsomuksiin 

liittyvän osaamisen tulisi nivoutua osaksi laajempaa kasvatustieteellistä osaamista ja yleistä 

opettajan reflektoitua professionaalisuutta. 

 

1.2.1 Katsomustietoinen opettajuus 
 

Kansainvälinen tutkimus nostaa esiin opettajien kokeman haasteen erottaa ammatillisen ja hen-

kilökohtaisen alueita suhteessa arvoihin, uskomuksiin ja katsomuksiin. Tutkijat ovat tunnistaneet 

opettajankoulutuksessa haasteen purkaa tulevan opettajan ajattelullisia työkaluja, sillä opettaja-

opiskelijan uskomuksiin pystytään koulutuksen aikana vaikuttamaan yllättävän vähän (Lanas & 

Kelchtermans 2015; Maaranen & Stenberg 2020). Erityisenä haasteena on uskontoihin ja katso-

muksiin liittyvien kysymysten mieltäminen osaksi ammatillisuutta (Everington, ter Avest, Bakker 

& van der Want 2011; Freathy, Parker, Schweitzer & Simojoki 2016; Häusler ym. 2019; Kuusisto 

et al. 2015; Lipiäinen & Poulter 2021; White 2010).  

Koska opettajan toiminta perustuu paljolti siihen, mitä opettajan omasta elämästä ja taustasta 

kumpuaa (Hargreaves 2003), olisi professionaalisuuden tarkastelussa hyvä pysähtyä pohtimaan 

oman elämänhistorian ja katsomuksen rakentumista, muutoksia ja nykyistä tilaa rajaamatta niitä 
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vain yksityiselämän asioiksi. Rissanen, Kuusisto ja Kuusisto (2016) korostavat opettajan henki-

lökohtaisen katsomusreflektion merkitystä ammatillisen lähestymistavan kehittämisessä.  

Jensen (2016) nostaa ammatillisuuden tarkasteluun tanskalaisen tavan hahmottaa professionaa-

lisuutta henkilökohtaisen kasvun ajatuksen kautta: ammatillisesti taitava opettaja yhdistää aka-

teemisen osaamisen henkilökohtaiseen taustaan ja osaamiseen. Koulutuksessa tulisikin kiinnit-

tää huomio omien elämänkokemusten, taustasitoumusten, ruumiillisuuden, tunteiden, arvojen ja 

moraalin tutkimiseen. Ammatillisuudessa on kuitenkin olennaista hahmottaa henkilökohtaisen ja 

yksityisen rajat, sillä opettajan omien tarpeiden ja tunteiden (private) ei tule ohjata kasvatussuh-

teessa toimimista. (Jensen 2016, 24–25.) Jensenin kuvaama henkilökohtaisen ulottuvuuden kriit-

tinen arvioiminen osana professionaalista toimintaa on lähellä suomalaisessa kasvatus- ja kou-

lutusajattelussa kehitettyä katsomusreflektion ja katsomustietoisuuden käsitettä, joka pyrkii aut-

tamaan kasvattajaa tulemaan tietoiseksi omiin arvoihin, uskomuksiin, tietoon ja valtaan liittyvistä 

oletuksistaan (esim. Flanagan 2020, 3; Poulter 2013; 2019; Kimanen & Innanen 2019; Lammin-

mäki-Vartia & Kuusisto 2017; Luodeslampi et al., 2019; Kavonius & Putkonen 2020).  

Lukutaidon käsite on tänä päivänä vahvasti esillä koulutusajattelussa. Uskontolukutaito on mää-

ritelty kyvyksi nähdä uskonto relevantiksi kysymykseksi yhteiskunnan ja yksilön kannalta. Se si-

sältää perustiedon uskonnollisista perinteistä ja ilmiöistä. Erityisen oleellista uskontolukutaidon 

kannalta on maallistuneessa maailmassa ymmärtää eri näkökulmista, miten uskonto ja sosiaali-

set, poliittiset ja kulttuuriset ilmiöt risteävät. (Dinham & Francis 2015; Moore 2015.) Osana kas-

vattajan uskontolukutaidon pohtimista on uskonnon ja kulttuurin suhteen selvittäminen. Uskon-

tolukutaidon käsitettä on mahdollista laajentaa koskemaan myös katsomuksia, jolloin katsomus-

lukutaito kattaa myös perustiedot uskonnottomista katsomuksista ja ymmärryksen erilaisten kat-

somusten kietoutumisesta kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 

Opetussuunnitelma-ajattelussa korostuu tällä hetkellä kulttuuri-, kieli-, ja katsomustietoinen lä-

hestymistapa oppimateriaalien, opettajan toiminnan ja kasvatusinstituutioiden toimintakulttuurin 

arvioimiseen (esim. KUPERA 2020). Katsomustietoisuudella viitataan laajasti ymmärrettynä elä-

män katsomuksellisen ulottuvuuden ymmärtämiseen. Tähän sisältyy katsomuksiin liittyvää tie-

toa, taitoja ja valmiuksia toimia eettisesti kestävällä tavalla. Opettajuuden ammatilliseen itse-

reflektioon tulisi kuulua uskomuksia, arvoja ja katsomuksia koskeva reflektio suhteessa niihin 

tieto- ja todellisuuskäsityksiin, joiden muodostaminen liittyy henkilökohtaiseen elämänhistoriaan 

(Lamminmäki-Vartia & Kuusisto 2017; Poulter 2019; Rissanen, Kuusisto & Kuusisto 2016). Kat-

somustietoisuudella tarkoitetaan katsomuksia koskevan tiedon lisäksi ymmärrystä oman katso-

muksen vaikutuksesta kasvatussuhteessa ja toisaalta kykyä reflektoida tätä kriittisesti (Lipiäinen 

& Poulter 2021). Toisaalta opettaja tunnistaa lapsi- ja opiskelijaryhmässä yksilöiden erilaiset kat-

somukselliset lähtökohdat ja pyrkii huomioimaan ne yhdenvertaisesti.  

Katsomustietoisuuteen kuuluva osaaminen kuuluu jokaiselle opettajalle, sillä erilaiset katsomuk-

set kietoutuvat lasten, perheiden, henkilöstön ja varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen kautta 

elettyyn todellisuuteen. Katsomustietoinen opetus ja kasvatus ei kuitenkaan koskaan ole ar-

voneutraalia, vaan sitoutuu aina varhaiskasvatusta normittavissa asiakirjoissa ilmaistuun arvo-

perustaan. (Tainio & Kallioniemi 2019). Keskeisinä tekijöinä katsomustietoisuuden muodostumi-

sessa voidaan pitää esimerkiksi moninäkökulmaisuutta, lähdekriittisyyttä, itsereflektiota ja empa-

tiakykyä (Hannam, Biesta, Whittle & Aldridge, 2020; Hirvonen, Holm, Åhs & Rissanen 2021). 

Ammatillisuuden kannalta katsomustietoisuus merkitsee katsomuksellisen moninaisuuden, 
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myös sen ristiriitaisuuden hyväksymistä. Katsomustietoisuus on kykyä reflektoida, kenen näkö-

kulmasta asioita katsotaan ja arvotetaan. Ymmärrys omasta katsomuksesta ja siitä, että katso-

musten tarkastelusta ei voi ulkoistaa itseään, on keskeinen piirre katsomustietoiselle opettajalle 

(Lamminmäki-Vartia & Kuusisto 2017; Poulter 2013.)  

Toisaalta katsomustietoisuuden lisäämistä ei tule pitää pelkästään opettajan yksilöllisenä omi-

naisuutena tai tehtävänä. Onkin tärkeää, että tulevat opettajat saavat välineitä tunnistaa kasva-

tuksen ympärille kietoutuvia hienovaraisia, normatiivisia, valtaan ja rakenteisiin liittyviä kysymyk-

siä. Katsomuskasvatuksen kannalta on olennaista, että opettaja ymmärtää sen yhteiskunnallis-

historiallisen ja aatteellisen viitekehyksen, jossa uskonnot ja katsomukset näkyvät ja tulevat 

haastetuksi. Tärkeää on saada myös valmiuksia asenteellisten ajattelu- ja toimintatapojen ja en-

sisijaisuuksien tunnistamiseen (Poulter 2019). Katsomustietoinen kasvatus käsitteellis-pedago-

gisena lähestymistapana tukee transformatiivisen ajattelun kehittymistä (Zilliacus & Wolff 2021), 

joka voi auttaa ratkaisemaan epäoikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia 

katsomuksiin liittyvässä kasvatuksessa ja opetuksessa.    

 

1.2.3 Monikatsomuksellisuus jokaisen opettajan  
ammatillisena työkaluna 
 

Katsomustietoisuus käsitteenä on Suomessa kuluneen vuosikymmenen aikana vakiinnuttanut 

asemansa niin opetussuunnitelma-ajattelullisena kuin opettajan ammatillisuutta ja reflektiivi-

syyttä kuvaavana käsitteenä. Tämän hankkeen näkökulmasta on tunnistettu tarve päivittää ja 

laajentaa tätä käsitettä paremmin huomioimaan yhteiskunnassa ja kasvatusympäristöissä vallit-

seva muutos ja alati kasvava katsomuksellinen moninaisuus. Monikatsomuksellisuus ottaa huo-

mioon, että yhteiskunnassamme on sekularisoitumisen ja yksilöllistymisen myötä sekä uskontoa 

ja moninaisuutta pois työntäviä voimia, toisaalta uudenlaista kiinnostusta ottaa uskonnot ja kat-

somuksellinen moninaisuus paremmin huomioon kasvatuksessa ja opetuksessa. Monikatsomuk-

sellisuus on tämän hankkeen keskeinen käsitteellinen näkökulma, joka korostaa kykyä lähestyä 

katsomuksellisia ilmiöitä useamman kuin yhden katsomusperinteen kautta, tunnistaen katsomus-

ten kompleksisuuden, sisäisen moninaisuuden sekä moninaisuuden moninaistumisen (superdi-

versiteetti, ks. luku 2.1).  

Monikatsomuksellisuus opettajan ammatillisena työkaluna tarkoittaa erilaisuutta ja moninaisuutta 

kunnioittavaa kasvatuksellista asennetta. Lisäksi se on kykyä tehdä pedagogisia ratkaisuja ja 

toimia katsomuksellisesti moninaisissa toimintaympäristöissä. Tärkeänä elementtinä monikatso-

muksellisuudessa on opettajan hallitseman tiedon ja osaamisen yhdistyminen tiedostavaan te-

kemiseen, joka altistaa opettajan jatkuvaan ammatilliseen reflektioon. Käytännön kautta syntyvä 

ymmärrys auttaa opettajaa astumaan askeleen eteenpäin katsomustietoisen professionaalisuu-

den rakentumisessa: toteuttamaan käytännössä monikatsomuksellista varhaiskasvatuksen pe-

dagogiikkaa. Monikatsomuksellisuus on osa varhaiskasvatuksen pedagogista kokonaisuutta, 

jonka toteuttaminen kuuluu jokaiselle opettajalle. 
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 2. Hankkeen toteutus ja tutkimusperustaisuus  
 

Kirjoittaja: Saila Poulter 

 

Hankkeessa on tutkittu ja kehitetty varhaiskasvatuksenopettajan katsomuskasvatuksel-

lista ammatillista osaamista ja katsomuksellisen moninaisuuden ymmärtämistä varhais-

pedagogisessa osaamisessa.  Tässä luvussa kuvataan hankkeen toteuttamista ja lähes-

tymistapoja ensin kokonaisuutena. Tämän jälkeen esitellään toteutusta metodologisten 

valintojen ja aineistojen näkökulmista kunkin kolmen osahankkeen, Helsingin, Itä-Suo-

men ja Oulun, kautta. Koordinoivana yksikkönä tutkimus- ja kehittämistyössä on ollut Hel-

singin yliopisto. 

 

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää varhaiskasvatuksen opettajan katsomuskasvatuksellista 

osaamista. Hankkeessa haluttiin tutkia professionaalisuuteen liittyviä tekijöitä, sekä mallintaa 

monikatsomuksellisuuden huomioivaa varhaiskasvatusta ja laadukkaan katsomuskasvatuspe-

dagogiikan toteutumista. Hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin erilaisia pedagogia sovelluksia, 

joista on tuotettu valmista opetusmateriaalia varhaiskasvatuksessa ja opettajankoulutuksessa 

hyödynnettäväksi. Materiaalit on lueteltu lähdeviitteineen tämän raportin luvussa 4.9 ja ne on 

tallennettu Avointen oppimateriaalien kirjastoon ellei toisin mainita. 

Lisäksi Opetushallituksen kanssa on toteutettu yhteistyössä laaja Työn tueksi varhaiskasvatuk-

sessa: Katsomuskasvatuksen -tukimateriaali, joka on julkaistu Opetushallituksen internetsivuilla. 

Tukimateriaalin sisällön ovat tuottaneet Silja Lamminmäki-Vartia, Dani Lahtinen ja Katja Castillo. 

Ohjausryhmässä ovat olleet hankkeen johtaja Saila Poulter ja Opetushallituksesta opetusneu-

vokset Heidi Sairanen, Kati Costiander sekä Kati Mikkola. 

Hankkeessa toteutettiin kolme keskenään erityyppistä tutkimus- ja kehittämistapausta, jotka ko-

konaisuutena lisäävät tietoa ja ymmärrystä varhaiskasvatuksen opettajan katsomuskasvatuksel-

lisesta ammatillisuudesta. Hankkeen yhteistyötahot ovat profiililtaan ja osaamiseltaan toisiaan 

täydentäviä ja edustavat maantieteellisesti erilaisia katsomusympäristöjä (Kuvio 2).  

https://aoe.fi/#/etusivu
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Kuvio 2. Hankkeen opettajankoulutusyksiköiden maantieteellinen sijoittuminen ja keskeiset  

kehittämismallit. 

 

Kolmen yliopistollista opettajankoulutusta antavan yksikön valinta perustui siihen, että Suomea 

tulee tarkastella paitsi maallistuvana ja jälkikristillisenä, myös katsomuksellisesti alati moninais-

tuvana maana, jossa paikallisesti painottuvat erilaiset katsomukselliset ilmiöt. Helsinki ja pääkau-

punkiseutu edustaa katsomuksellisen moninaisuuden kannalta paikkaa, jossa tyypillistä on heik-

kenevä valtauskonnon rooli sekä uusien uskonnollisten vaikutteiden ja uskonnottomuuden kas-

vaminen. Itä-Suomen rooli on tuoda esiin maamme historiallisesti merkittävän katsomusvähem-

mistön, ortodoksisuuden roolia, joka on näkyvästi esillä itä-suomalaisessa kulttuurissa. Oulu va-

littiin hankkeeseen mukaan siksi, että Pohjois-Pohjanmaalla vaikuttaa alueellisesti voimakkaasti 

herätyskristillinen katsomuksellinen perusvire. Toisaalta tämä osahanke on pyrkinyt tarkastele-

maan pohjoisen ulottuvuuden näkökulmia katsomuskasvatuksen kysymyksissä käsittelemättä 

kuitenkaan saamelaisiin liittyviä näkökulmia.   

Suomalaista varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta on hankkeessa tarkastelu kolmelta ta-

solta.  

 Ensinnäkin tarkastelu on kohdistunut ohjaavaan poliittis-normatiiviseen asiakirjatasoon, 

joissa katsomuksellinen moninaisuus nähdään myönteisenä asiana ja varhaiskasvatuk-

sen henkilöstön odotetaan toimivan moninaisuuden kohtaamisen myönteisinä roolimal-

leina.  

 Toiseksi, tarkastelussa on painottunut paikallisen varhaiskasvatuskontekstin huomioimi-

nen, jossa kiinnitetään huomiota alueellisesti värittyneisiin katsomuskysymyksiin. Tähän 

tasoon liittyy myös ristiriita ohjaavan ylätason tavoitteiden näkökulmasta, sillä tutkimus-

tiedon mukaan katsomuskasvatuksessa kohdataan paikallisesti suuria haasteita, eivätkä 

ammattilaiset koe omaavansa katsomuksiin liittyvää pedagogista osaamista.  

 Kolmas tarkastelun taso on ollut epistemologinen, jossa tarkastelun kohteena on kysy-

mys professionaalisuuteen liittyvästä tiedosta, eli siitä, miten tieto rakentuu, ja kuka saa 



 

22 
 

osallistua tämän tiedon tuottamiseen. Tiedollisen pluralismin näkökulmasta hankkeessa 

on lähdetty etsimään moniäänistä tietoa, joka voisi olla muutosvoimaista katsomuskas-

vatuksen kehittämisessä. 

Kukin kolmesta osahankkeesta on suunnitellut hankeosuutensa vastaamaan parhaalla mahdol-

lisella tavalla siihen opettajankoulutukselliseen kehittämistilanteeseen, joka paikallisesti on val-

litseva. Työskentelyyn on liitetty elementtejä, jotka sopivat seudun katsomukselliseen rakentee-

seen. Vaikka osahankkeiden toteutustavat vaihtelevat, metodologisesti hankkeessa on luotu yh-

tenäinen näkemys osallistavan tutkimusperinteen hyödyllisyydestä uudenlaisen toimintakulttuu-

rin luomisessa. Wengerin (1999) ajatus käytäntöyhteisöstä (community of practice) perustelee 

yhteistoiminnalliseen ja toimintatutkimukselliseen perinteeseen liittyvien näkökulmien käytön var-

haiskasvatuksen tutkimisessa ja kehittämisessä (Pascal & Bertram 2012; Newman & Leggett 

2019; Formosinho & Oliveira-Formosinho 2012). Toimintatutkimuksellista otetta on hyödynnetty 

opettajankoulutuksen kehittämisessä ja siitä on saatu rohkaisevia tuloksia (Fonsén & Ukkonen-

Mikkola, 2019).  

Helsingin osahankkeessa lähestymistavaksi valikoitui täsmällisemmin määriteltynä prakseologi-

nen ja vertaisryhmätoimintaan perustuva lähestymistapa. Itä-Suomessa kehittämistyöhön valit-

tiin puolestaan opiskelijoita, opettajia ja opettajankouluttajia osallistava tiimiopettajuusmalli. Hel-

singin ja Itä-Suomen osuuksien toteutuksissa on elementtejä mentoroinnin ajatuksesta ja ver-

taismentoroinnista (esim. Kupila & Karila 2018) opiskelijoiden, opettajankouluttajien ja kentällä jo 

toimivien opettajien kesken. Oulussa lähestymistavaksi valittiin dialogisuutta ja kasvatussuhteen 

eettisyyttä tarkasteleva filosofinen tutkimusote.  

Eri hankeosuuksien interventioiden tarkoituksena on ollut synnyttää laadullisessa mielessä ym-

märrystä katsomuskasvatusta ja sitä koskevasta opettajankoulutuksesta. Siksi tässä raportissa 

kuvatut tutkimustulokset ovat näiden hermeneuttisten prosessien kuvaamista, jotka tapaustutki-

musluonteestaan huolimatta voivat avata yleisempää ymmärrystä opettajankoulutukseen ja 

opettajan professionaalisuuteen liittyvistä haasteista. Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen on 

dialoginen prosessi tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien välillä. Se haastaa jatkuvasti myös tut-

kijan oman esiymmärryksen tutkittavasta ilmiöstä. Suhtaudumme opettajiin ja opiskelijoihin pro-

fessionaalisen tiedon rakentajina, jolloin tärkeäksi nousee heidän äänensä kuuleminen.  

Tutkimusprosessissa on kohdannut kaksi toisiinsa liittyvää oppimisen kehää, käytännön ja teo-

reettisen ajattelun vuoropuhelu, jotka kuvataan kuviossa 3. Hankkeen tavoitteena on ollut katso-

muskasvatuksen ja siihen liittyvän ammatillisuuden vahvempi käsitteellistäminen sekä pedago-

gisen osaamisen vahvistaminen. Kaikissa kolmessa osahankkeessa on luotu erityinen teoreetti-

sen näkökulman kehä, joka on yhteydessä käytännön kasvatusmaailmaan. Prosesseissa on ollut 

keskeistä rakentaa tutkijoiden ja varhaiskasvatuksen toimijoiden välille dialogi, joka hyödyttää 

molempia, ei ainoastaan tutkijoita ja akateemista yhteisöä. 
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Kuvio 3: Hankkeen tutkimusasetelman kuvaus. Mukailtu Ellströmin (2007) mallin pohjalta, joka 

on kuvattu Sigurdardottir & Puroila (2018) artikkelissa. 

 

Tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta ovat ohjanneet ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eetti-

set periaatteet (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019). Koska tutkimuksessa kerättiin 

myös arkaluontoista, henkilötietoja sisältävää aineistoa, rakensimme tutkimukselle aineistonke-

ruusuunnitelman sekä rekisterin osahankkeittain. Aineistonkeruusuunnitelmissa näkyi, kuinka ai-

neisto kerätään, mihin se taltioidaan ja kuinka kauan arkistointia jatketaan. Nämä tiedot välitettiin 

tutkimukseen osallistumisesta kiinnostuneille henkilöille, jotta he saivat tehdä riittävään tietoon 

perustuvan päätöksen tutkimukseen osallistumisesta.  
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2.1 Helsingin yliopiston osahanke 
 

Kirjoittajat: Silja Lamminmäki-Vartia ja Saila Poulter 

 

Miten toteuttaa katsomuskasvatusta kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaisissa lap-

siryhmissä? Millaista ammatillista osaamista ja pedagogista asennetta tämä vaatii opet-

tajilta? Entä miten opettajankoulutus antaa valmiudet monikatsomuksellisen katsomus-

kasvatuksen toteuttamiseen? Miten oppimisympäristöjä voisi laajentaa katsomuskasva-

tuksessa monikatsomukselliseen suuntaan?  

 

Muun muassa nämä kysymykset olivat lähtökohtana Helsingin osahankkeen suunnittelussa. 

Opettajankoulutuksen kehittäminen päätettiin toteuttaa yhteistyössä helsinkiläisten päiväkotien 

ja varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelmassa opiskelevien kanssa. Tutkimisen ja ke-

hittämisen kohteeksi valittiin opettajaopiskelijoiden ja jo tehtävässään työskentelevien opettajien 

ammatillinen osaaminen. 

Helsingin osa-hankkeen tavoitteena oli:  

1) Tutkia varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ja opettajien ammatillisuuden rakentumista 

suhteessa katsomuskasvatukseen sekä mallintaa sitä, miten katsomuskasvatus nivoutuu opet-

tajan ammatillisuuden kokonaisuuteen.  

2) Varhaiskasvatuksen koulutuksen sisältöopintojen kehittäminen teoreettisesti ja pedagogisesti 

monikatsomuksellisuutta huomioivaksi. Tästä opitun kokemuksen jakaminen täydennyskoulutuk-

seen sekä eri opettajankoulutusyksiköihin Suomessa.  

3) Laajentaa katsomuskasvatuksen oppimisympäristöjä hyödyntäen erityisesti tilallisuutta ja pie-

nille lapsille luontaista tapaa oppia. Kokeilla ja edelleen kehittää jo olemassa olevia katso-

musopetuksen ja -kasvatuksen materiaaleja ja menetelmiä varhaiskasvatukseen soveltuvaksi.  

4) Tuottaa varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen tukimateriaali yhteistyössä Opetushalli-

tuksen kanssa.  

Tutkimuksessa opettajan professionaalisuutta lähestytään moniulotteisena ja rihmastomaisena 

oppimisen jatkumona, jossa kasvatuksen käytännöllä ja henkilökohtaisella reflektiolla on tärkeä 

merkitys (Ardt et al. 2018; Bakker 2016; Gaches & Walli 2018; Gorter & Arocena 2020; 

Havnes 2018; Urban & Dalli, 2012; Lamminmäki-Vartia ym. 2020). Tutkimusmenetelmälliseksi 

otteeksi valittiin prakseologinen paradigma (Formosinho & Oliveira-Formosinho 2012; Pascal & 

Bertram 2012), joka pohjaa osallistavan tutkimuksen ja kriittisen toimintatutkimuksen perintee-

seen. Se korostaa tutkittavien äänen kuulemista, demokraattisuutta kaikkien tutkimukseen osal-

listuvien kesken, sekä muutokseen pyrkimistä yhteisen prosessin kautta. Prakseologian yti-

messä on ymmärrys kasvatuksen käytännöstä, praksiksesta, perusteltuna ja tilanne- ja konteks-

tisidonnaisena käytäntönä, johon vaikuttavat kasvatuksen teoriasta ja henkilöstä itsestään nou-

sevat arvot ja uskomukset. (Poulter ym. painossa.)  
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Seuraavassa kuviossa on esitetty Helsingin osahankkeen eri kehittämiskohteet:

  

 

 

Kuvio 4. Helsingin osahankkeen kehittämiskohteet. 

 

Varhaiskasvatuksen koulutuksen sisältöopintojen kehittäminen  

Helsingin osahankkeen tavoitteena oli kehittämistyössä pyrkiä vaikuttamaan varhaiskasvatuksen 

opettajankoulutuksen sisältöihin ja rakenteisiin. Konkreettisesti tämä tarkoitti sitä, että katsomuk-

siin liittyviä sisältöjä on tuotu esiin opetussuunnitelmasta käydyissä keskusteluissa ja osoitettu 

siihen liittyviä uudistamisen tarpeita. Katsomuksiin liittyvät teemat on tuotu esimerkiksi opetus-

harjoittelun kehittämisen työryhmään, missä uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä tul-

laan jatkossa viemään osaksi opetusharjoittelua. Varsinainen kehittämistyö keskitettiin kuitenkin 

yhteen keskeiseen kurssiin, varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen pakollisiin ammatillisiin 

opintoihin kuuluvaan Eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen pedagogiikka kurssiin, jo-

hon osallistuu vuosittain lähes kaksi sataa opiskelijaa. Kurssin vastuuopettajana toimi hankkeen 

johtaja Saila Poulter ja toisena opettajana hankesuunnittelija ja väitöskirjatutkija Silja Lammin-

mäki-Vartia. 

Tammikuussa 2019 kurssiin rakennettiin selkeä monikatsomuksellisuuden näkökulma sekä osal-

listettiin opiskelijat ammatillisen kehittymisen prosessiin osana opintojaan. Käytännössä tämä 

tarkoitti opintoihin kuuluvaa henkilökohtaisen reflektion lisäämistä, vierailukäyntejä sekä toimi-

mista lapsiryhmien kanssa. Tavoitteena oli prakseologisen oppimisen hengessä yhdistää teoria, 
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käytäntö ja henkilökohtainen reflektio professionaalisuuden tarkastelussa. Kurssille osallistuvista 

opiskelijoista seitsemän osallistui lisäksi erilliseen tutkimusperustaiseen vertaisryhmätyöskente-

lyyn yhdessä kuuden päiväkodissa työskentelevän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa (ks. 

tarkemmin kohta vertaisryhmätyöskentely).  

Helsingin yliopiston kenttäharjoittelupäiväkotiverkoston kautta pyydettiin hankkeeseen mukaan 

varhaiskasvatuksen opettajia 1) tuomaan lapsiryhmänsä katsomusyhteisövierailuille ja yliopiston 

leikillisen oppimisen tilaan (Playful Learning Centre, PLC) opiskelijoiden toteuttamiin katsomus-

kasvatuksen tuokioihin, sekä 2) osallistumaan opiskelijoiden kanssa vertaisryhmätyöskentelyyn. 

Yhteensä 14 varhaiskasvatuksen opettajaa ilmoittautui mukaan, joista 6 ilmoittautui myös pidem-

pään vertaisryhmätyöskentelyyn.  

Monikatsomuksellisuutta haluttiin käsitellä elämyksellisesti ja kokemuksellisesti. Tähän haettiin 

yhteistyökumppaneita, jotka olisivat valmiita tarjoamaan tilansa opiskelijoiden ja lapsiryhmien 

käyttöön. Kuusi yhteisöä lähti mukaan hankkeeseen (ks. tarkemmin kohta yhteistyö) toteutta-

maan katsomusyhteisövierailuja yhteisöjen pyhiin tiloihin. Vierailuilla hyödynnettiin jo olemassa 

olevaa materiaalia (Tutki Tilaa) ja sakraalitilojen tutkimisen pedagogiikkaa (esim. Poulter ym. 

2021) sekä kehitettiin materiaaleja eteenpäin pienten lasten oppimiseen soveltuvaksi.   

Pyhien tilojen tutkimisen ja opiskelijoiden lapsiryhmille ohjaamien tuokioiden kautta mallinnettiin 

niin opiskelijoille, päiväkotien opettajille kuin katsomusyhteisöille innovatiivista katsomuskasva-

tuksen toteuttamista. Mallintamiseen osallistuivat niin kurssin opettajat kuin opiskelijat. Lisäksi 

kurssille kehitettiin messukonsepti, jossa opiskelijat esittelivät toisilleen eettiseen kasvatukseen 

ja katsomuskasvatukseen liittyviä elämyksellisiä ja kokemuksellisia työskentelysuunnitelmia ja 

näiden teemaan rakennettuja messukokonaisuuksia. Vuorovaikutteisuus ja vertaisoppiminen eri 

osapuolten kesken oli prosessissa merkittävällä sijalla. Kokemuksellinen oppinen yhdessä lasten 

kanssa sekä katsomuskasvatuksen pedagogisin menetelmiin ja sisällöllisiin mahdollisuuksiin tu-

tustuminen yhdessä toimien olivat opiskelijapalautteen perusteella merkityksellistä. 

Opiskelijoilta saatu myönteinen palaute kurssin sisällöstä ja käytetyistä menetelmistä, etenkin 

lasten kanssa toimimisesta ja messukonseptista, kannustivat toteuttamaan kurssin uudelleen sa-

man sisältöisenä tammikuussa 2020. Sisältöjä muokattiin hieman saadun palautteen pohjalta, 

esimerkiksi uskonnottomuuden käsittelyä lisättiin luento-opetuksessa. Mukana olivat samat kat-

somusyhteisöt kuten edellisenä vuonna sekä opettajien vertaisryhmätyöskentelyssä mukana ole-

vat opettajat lapsiryhmineen. Pyhien tilojen tutkimisen tehtäviä myös kehiteltiin kurssin opettajien 

toimesta eteenpäin. 

Lisäksi hankeyhteistyötä laajennettiin Diakonia-ammattikorkeakouluun, jonka opiskelija havain-

noi päättötyönään opiskelijoiden toteuttamia työskentelyjä ja messukonseptia. Yhteistyö tiivistyi 

kurssin opiskelijoiden kanssa, kun halukkaat opiskelijat saivat antaa työskentelysuunnitelmansa 

hankkeen käyttöön edelleen työstettäväksi ja julkaistavaksi katsomuskasvatuksen materiaaliksi. 

Myös kokemukset pyhien tilojen tutkimisesta lasten kanssa työstettiin omaksi pedagogiseksi ma-

teriaalikseen. 

Kurssin toteutukseen tammikuussa 2021 vaikutti maailmanlaajuinen koronapandemia, joka pa-

kotti kurssin opettajat innovoimaan kurssin etätoteutuksena. Etäkurssilla päästiin hyödyntämään 

hankkeessa tekeillä olleita pyhien tilojen tutkimisen videotallenteita, ja uutena elementtinä toteu-

tettiin espoolaisen Helinä Rautavaaran museon kanssa yhteistyössä suunniteltu elämyksellinen 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
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virtuaalinen museo-opastus Katsomuskierros taikatyynyillä (ks. tarkemmin kohta yhteistyö). Mu-

seoyhteistyöhön tuli lisäksi mukaan opiskelija Turun yliopiston uskontotieteen laitokselta, joka 

teki pro gradu -työnsä museosta katsomuskasvatuksen oppimisympäristönä. 

 

Opiskelijoiden ja opettajien tutkimusperustainen vertaisryhmätyöskentely  

Helsingin osahankkeen opiskelijoiden ja opettajien vertaisryhmätyöskentely kytkeytyi osaksi Silja 

Lamminmäki-Vartian varhaiskasvatuksen opettajan professionaalisuutta koskevaa väitöstutki-

musta. Tutkimus tarkastelee katsomusten moninaisuutta varhaiskasvatuksessa sekä opettajan 

ammatillisten valmiuksien ja pedagogisen ajattelun kehittymistä näihin liittyen. Tutkimuksessa 

perehdytään siihen, miten opettajan ammatillisuus rakentuu suhteessa valtakunnallisten opetus-

suunnitelmien linjausten edellyttämän katsomuskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja sii-

hen liittyvään opettajan pedagogiseen ajatteluun.  

Työskentelyyn lähti mukaan seitsemän opiskelijaa ja kuusi varhaiskasvatuksen opettajaa. Heistä 

muodostettiin oppimisen ja yhteisen jakamisen vertaisryhmä yhden lukukauden ajaksi. Opiskeli-

jat osallistuivat tähän tuettuun ammatillisen kehittymisen prosessiin osana Eettisen kasvatuksen 

ja katsomuskasvatuksen pedagogiikka -kurssin opintoja (ks. kurssin kuvaus edellä). Opiskelijat 

muodostivat myös työskentelyparit näiden kentällä toimivien opettajien kanssa. Kukin opettaja-

opiskelijapari toteutti katsomuskasvatukseen liittyvän työskentelyn tai projektin opettajan lapsi-

ryhmässä. Opiskelijoiden ja opettajien yhteinen ryhmä kokoontui neljä kertaa. Lisäksi opettaja-

opiskelijapareilla oli omia tapaamisia. Ryhmäläiset kirjoittivat prosessin ajan oppimispäiväkirjaa 

ja osallistuivat yllä kuvattuun kurssiin. Prosessin päätteeksi opiskelijat haastateltiin syksyllä 2019. 

Opiskelijoiden katsomuskasvatukseen ja moninaisuuteen liittyvästä kehittyvän ammatillisuuden 

matkasta ja prakseologisesta oppimisprosessista on kirjoitettu kaksi tutkimusartikkelia (Lammin-

mäki-Vartia ym. 2020; Poulter ym. painossa).  

Kuudesta opettajasta neljä jatkoi työskentelyä opettajien omassa tuetun ammatillisen kehittymi-

sen vertaisryhmässä. Työskentely jatkui syyslukukauden 2019 ja kevätlukukauden 2020, jolloin 

he osallistuivat lapsiryhmineen uudelleen Eettisen ja katsomuskasvatuksen pedagogiikka -kurs-

sin katsomusyhteisövierailuihin sekä pedagogisiin tuokioihin.  Opettajien vertaisryhmä tapasi toi-

sensa yhdeksän kertaa. Osaan tapaamisista pyydettiin mukaan asiantuntijavierailijoita ruokki-

maan opettajien ammatillista ajattelua ja syventämään oppimispäiväkirjan kautta toteutunutta 

reflektiota. Yksi tapaaminen järjestettiin lisäksi Helinä Rautavaaran museossa (ks. kohta yhteis-

työ). Koronapandemia kuitenkin sotki opettajien omia suunnitelmia toteuttaa katsomuskasvatuk-

seen liittyviä projekteja ja vierailuja lapsiryhmässä kevään aikana, kun karanteenit ja uusi rajoi-

tusten täyttämä arki mullisti päiväkotimaailman. Opettajat kokivat ryhmän yhteiset tapaamiset 

poikkeusaikana erityisen merkityksellisinä. Tapaamiset olivat heille ammatillisen vertaisjakami-

sen ja yhteisen oppimisen paikkoja, joissa he omien sanojensa mukaan saivat kiireettä paneutua 

pedagogiikan ja oman osaamisensa kehittämiseen yhdessä asiasta innostuneiden kollegoiden 

ja tutkijoiden kanssa. Opettajille järjestettiin ryhmähaastattelu talvella 2021, jossa he pääsivät 

reflektoimaan omaa oppimistaan suhteessa monikatsomuksellisuuteen ja katsomuskasvatuk-

seen, sekä pohtimaan ammatillisen kehittymisen prosessiaan ja hankkeessa mukana oloa. Opet-

tajien ammatillisesta prosessista on tekeillä tutkimusartikkeli. 
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Täydennyskoulutuskokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen  

Kokemukset opintojen prakseologisesta kehittämisestä on siirretty varhaiskasvatuksen henkilös-

tön täydennyskoulutukseen. Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö HY+ järjesti Opetushal-

lituksen rahoittamana yhteensä kolme kolmen päivän kurssikokonaisuutta, joista ensimmäinen 

toteutettiin lähiopetuksena (2020) ja kaksi etätoteutuksena (2021). Hankkeessa kehitetyt mene-

telmälliset ja käsitteelliset työkalut ovat tehneet tästä täydennyskoulutuksesta tehokkaan ja tu-

loksellisen kokonaisuuden. Kursseille on osallistunut tähän mennessä lähes sata henkilöä.  Li-

säksi Oulun osahankkeessa pilotoitu varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu internetpohjai-

nen monikatsomuksellisen pedagogisen dokumentoinnin ja arvioinnin työkalu (ks. Oulun osa-

hankkeen kuvaus) integroitiin osaksi syksyn 2021 täydennyskoulutusta. Koulutukseen osallistu-

vilta kerätään tutkimusaineistoa tutkimukseen, joka jatkuu tämän hankkeen päätyttyä. 

 

Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen katsomuskasvatukseen liittyvän  

yliopistollisen kehittämisverkoston luominen  

Hankkeessa kartoitettiin keväällä 2021 eri yliopistojen tarjoamaa katsomuskasvatukseen liittyvää 

opetusta varhaiskasvatuksen koulutusohjelmissa. Kysely lähetettiin kaikkiin niihin yliopistoihin, 

joissa koulutetaan varhaiskasvatuksen opettajia, ja joissa annetaan opetusta esi- ja alkuopetuk-

sen sivuaineeseen. Kartoituksen tuloksista selviää (ks. liite 1), että eri yliopistoista valmistuvat 

varhaiskasvatuksen opettajat ovat eriarvoisessa asemassa ammatillisten valmiuksien saami-

sessa katsomuskasvatuksesta. Tämä voi osaltaan liittyä katsomuskasvatuksen epätasaiseen to-

teutumiseen maamme päiväkodeissa. Tilanne heikentää tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen to-

teutumista katsomuskasvatuksen osalta. Mainittakoon, että ainoastaan Helsingissä ja Joen-

suussa on itsenäinen kurssi katsomuskasvatuksesta. Muissa yliopistoissa katsomuksiin tai kat-

somuskasvatukseen liittyvät sisällöt on hajautettu eri opintokokonaisuuksiin tai ne ovat osa 

muuta kokonaisuutta, kuten monikulttuurisuutta käsittelevää kurssia. Kartoituksessa kävi myös 

ilmi, että hajautetuissa kursseissa katsomusten teemat ja katsomuskasvatus ovat varsin vaihte-

levasti esillä, eikä aikaa välttämättä ole käydä läpi esimerkiksi menetelmiä katsomuskasvatuksen 

toteuttamiseksi. Katsomuskasvatuksen toteuttamiseen liittyvät konkreettisten menetelmällisten 

valmiuksien puute onkin noussut esiin kansallisissa osaamisen selvityksissä (Tainio & Kallio-

niemi 2019).  

Kartoituksen toinen tavoite oli saattaa yhteen aihealueen vastuullisia yliopistonopettajia, -lehto-

reita ja tutkijoita sekä perustaa kehittämisverkosto edistämään opettajankoulutusta. Verkoston 

ensimmäinen tapaaminen oli toukokuussa 2021. Mukana tapaamisessa oli edustajia niin Helsin-

gin yliopiston suomen- kuin ruotsinkielisestä, Oulun, Itä-Suomen, Turun/Rauman, Tampereen 

yliopistojen ja Åbo Akademin varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksesta. Lisäksi vastaukset ky-

selyyn saatiin edellä mainittujen yliopistojen lisäksi myös Jyväskylän ja Lapin yliopistoista.  

 

Yhteistyö Helinä Rautavaaran museon ja katsomusyhteisöjen kanssa  

Helsingin osahankkeessa haluttiin avata katsomuskasvatuksen ovet Vasun hengessä ympäröi-

vään yhteiskuntaan ja laajentaa katsomuskasvatuksen oppimisympäristöjä niin museoihin kuin 
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erilaisiin katsomusyhteisöihin. Museot ovat toistaiseksi vielä varsin hyödyntämätön katsomus-

kasvatuksen yhteistyökumppani, vaikka niiden kansallisista ja paikallisista kokoelmista löytyy 

paljon uskontoihin, katsomuksiin, elämänkysymyksiin ja elämänkaaren erilaisiin juhliin liittyvää 

aineistoa. 

Museoyhteistyön lähtökohtana oli ajatus museosta varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä 

(Aerila ym. 2018), jota tässä tapauksessa tarkasteltiin katsomuskasvatuksen viitekehyksestä. 

Helinä Rautavaaran museo oli hankkeelle luonnollinen yhteistyökumppani, koska museon koko-

elma ja näyttelyt käsittelevät maailman kulttuureja ja sitä kautta eri uskontoja. Lisäksi museo 

sijaitsee Espoon keskuksessa, joka on yksi pääkaupunkiseudun ja koko Suomen monikulttuuri-

simmista alueista. Maahanmuuttajayhteisöt ovatkin olleet vahvasti mukana museon toiminnassa 

ja museo on ”eräänlainen globaalin Suomen paikallismuseo”, kuten museon johtaja Ilona Niini-

kangas on todennut.    

Elämyksellisen museo-opastuksen ideointi sai alkunsa yllä kuvatusta opettajien vertaisryhmä-

työskentelystä. Museon katsomuskasvatukseen liittyvät pedagogiset mahdollisuudet avautuivat 

opettajien reflektoidessa museokokemustaan tutkijoiden ja museo-oppaan kanssa. Museo-opas-

tuksen suunnittelussa on ollut mukana museolta Taina Kilpelä ja Helka Saarinen, Espoon var-

haiskasvatuksesta Jaana Särmälä sekä Helsingin osahankkeesta Silja Lamminmäki-Vartia ja 

Saila Poulter. Koronapandemia vaikutti luonnollisesti myös tähän prosessiin ja antoi sykäyksen 

innovoida striimauksen avulla toteuttavaa etämuseokierrosta. Livestriimi on laajentanut museon 

saavutettavuutta eri paikkakunnilta ja pienimpien lasten osallistumismahdollisuutta, sillä kierrok-

selle on ollut mahdollista osallistua fyysisesti omassa päiväkodissa. 

Osana museoyhteistyötä tuotettiin varhaiskasvatuksen opettajille suunnattu museon kotisivuilla 

julkaistu materiaali Seikkailulla Helinän kanssa – elämyksellinen museo-opastus ja työskentely-

vinkkejä varhaiskasvatukseen. Materiaali on julkaistu museon ja hankkeen internetsivulla. Peda-

gogisen materiaalin tavoitteena on auttaa opettajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan lapsille mo-

nipuolinen työskentelykokonaisuus, jonka yhtenä osana museokierros on. Museokierroksesta on 

valmistunut Vilma Laurilan uskontotieteen pro gradu -tutkimus (2021), jonka tavoitteena oli sel-

vittää, miten museo toimii varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen oppimisympäristönä.  

Koska Vasun mukaan katsomuskasvatuksessa tulee huomioida kaikki lapsiryhmässä läsnä ole-

vat katsomukset, oli luonnollista laajentaa oppimisympäristöjä eri katsomusyhteisöjen pyhiin ti-

loihin. Yhteistyökumppaneina ja -tiloina toimivat Kallion kirkko (evankelis-luterilainen kirkko), Py-

hän Henrikin katedraali (katolinen kirkko), Uspenskin katedraali (ortodoksinen kirkko), Tataari-

moskeija (Suomen Islam-seurakunta), Fatimah Zahra Islamilainen kulttuurikeskus (Resalat Isla-

milainen yhdyskunta), sekä Helsingin synagoga (Helsingin juutalainen seurakunta). 

Kokemuksellisessa ja leikillisessä pyhien tilojen tutkimisessa (Poulter ym. 2021) hyödynnettiin jo 

olemassa olevaa tilan tutkimiseen kehiteltyä pedagogista menetelmää ja materiaalia, jonka 

avulla kulttuuriperinnöstä tulee kokonaisvaltainen oppimisympäristö. Materiaali on alun perin ke-

hitetty koulun katsomusopetukseen ja nyt sitä haluttiin kokeilla, soveltaa ja kehittää edelleen 

pienten lasten oppimiseen soveltuvaksi. Työskentelyihin tuotiin mukaan pienten lasten oppimi-

seen olennaisesti kuuluvaa leikillisyyttä ja kehollista tilassa toimimista. Lisäksi katsomusyhteisö-

jen edustajat kehittivät omia tilaan tutustumisen materiaaleja hyödynnettäväksi opiskelijoiden ja 

lasten kanssa. 

https://helinamuseo.fi/
https://www.utupub.fi/handle/10024/151952
https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
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Näistä katsomusyhteisövierailuista ja niiden virittämästä työskentelystä on hankkeessa tuotettu 

pedagogista materiaalia, joka on julkaistu avointen oppimateriaalien kirjastossa. Lisäksi koke-

muksellisesta pyhien tilojen tutkimisesta on julkaista artikkeli (Poulter ym. 2021). Tilayhteisteis-

työstä, sen mahdollisuuksista ja haasteista on myös valmistunut Dani Lahtisen uskonnonpeda-

gogiikan pro gradu tutkimus Päiväkotien ja uskonnollisten yhteisöjen tilayhteistyö – Rakenta-

massa tilaa katsomuskasvatukselle (2020).  

 

2.1.1 Tiivistelmät Helsingin yliopiston osahankkeen julkaisuista 
 

Lamminmäki-Vartia, S., Poulter, S., & Kuusisto, A. (2020). The learning trajectory of emerg-

ing professionalism: A Finnish student teacher negotiating world-view education and 

early childhood education and care superdiversity. Contemporary Issues in Early Child-

hood, 21(4), 297-311. https://doi.org/10.1177/1463949120961598 

 

Tutkimusartikkelissa tarkastellaan varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden katsomuskasva-

tukseen liittyvää ammatillista oppimisprosessia moninaistuvassa varhaiskasvatuksen konteks-

tissa. Moninaistumiseen viitataan tässä tutkimuksessa käsitteellä superdiversiteetti. Sillä tarkoi-

tetaan moninaisuuden muuttumista entistä moniulotteisemmaksi. Se viittaa muun muassa yksi-

löiden erilaisiin identiteetin yhdistelmiin, intersektionaalisuuteen sekä niiden väliseen dynaami-

seen vuorovaikutukseen yksilöiden elämässä. Tähän liittyy myös eletyn uskonnon- käsite, jolla 

kuvataan niitä moninaisia ja vaihtelevia tapoja, joilla uskonnot ilmenevät yhteisöjen, ryhmien ja 

yksilöiden elämässä.  

Tutkimuksessa seurattiin seitsemää opettajaopiskelijaa, jotka osallistuivat lukukauden kestävään 

tuettuun ammatillisen kehittymisen prosessiin osana varhaiskasvatuksen opintoja. Opiskelijat 

muodostivat kuuden kentällä työskentelevän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa oppimisen ja 

yhteisen jakamisen vertaisryhmän. Tutkimusprosessissa oli keskeistä opiskelijoiden oman äänen 

kuuleminen ja yhteisöllinen tiedontuottaminen läheisessä yhteydessä varhaiskasvatuksen käy-

täntöön eli praksikseen. Aineiston analysoinnin ja teoretisoinnin apuna käytettiin Kuusiston ja 

Gearonin (2017) kehittämää arvojen oppimisen jatkumon (value learning trajectory) -mallia, jota 

tässä tutkimuksessa kehitettiin eteenpäin. Tulokset esitetään artikkelissa yhden opiskelijan oppi-

mispolun kuvaamisen kautta.  

Tutkimuksen tuloksista selviää, että katsomuksiin ja moninaisuuteen liittyvä oppiminen on varsin 

monimutkainen prosessi. Se on yhteydessä niin yksilön omaan elämänhistoriaan ja kokemuksiin 

kuin laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Merkittäväksi oppimisen kannalta nousivat koh-

taamisen ja osallistumisen kokemukset, erityisesti lasten kanssa toimiminen ja tapaamiset ver-

taisryhmän kanssa. Tuloksissa on kuvattu katsomuskasvatukseen ja moninaisuuteen liittyvä am-

matillisen kehittymisen jatkumon malli erilaisine askelmerkkeineen, joilla jokaisella on ammatilli-

suutta rakentava merkityksensä. Jatkumo ei ole lineaarinen vaan monimutkainen ja rihmasto-

mainen kudelma, jossa oppiminen sisältää samanaikaisia, päällekkäisiä ja sotkuisiakin merkitys-

neuvotteluja. Nämä johtavat useimmiten, mutta eivät aina, jännitteiden ja reflektion kautta ratkai-

suihin ja asteittaiseen ammatilliseen kehittymiseen sekä osaamisen syvenemiseen. Siten jokai-

https://aoe.fi/#/etusivu
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/320272
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/320272
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nen eteen tuleva tilanne, paikantuminen, neuvottelu, jännite ja ratkaisuyritys vaikuttavat jo itses-

sään opiskelijaan, hänen henkilökohtaiseen ja ammatilliseen ajatusmaailmaansa sekä sen ke-

hittymiseen. Opiskelijan henkilökohtainen ja ammatillinen kontaktipinta kietoutuu yhteen, muut-

tuu ja kehittyy jatkuvasti.  

Tutkimuksessa mukana olleet opiskelijat pyrkivät tasapainoilemaan ammatillisuuden ja henkilö-

kohtaisuuden sekä katsomuskasvatuksen tiedonalan ja varhaiskasvatuksen työympäristön välillä 

rakentaessaan ammatillisuuttaan. Tutkimuksesta käy ilmi, että opiskelijat tarvitsevat kollegiaa-

lista tukea siihen, miten suhtautua ammatillisesti katsomukselliseen moninaisuuteen ja katso-

muskasvatukseen varhaiskasvatuksessa. Opettajankoulutuksessa tulisi olla aikaa ja tilaa opis-

kelijoiden omakohtaiselle reflektoinnille katsomuksiin liittyen, sekä löytää mahdollisuuksia katso-

muskasvatuksen toteuttamiseen liittyvien käytäntöjen harjoitteluun. 

 

Poulter, S., Kuusisto, A. & Lamminmäki-Vartia. S. (tulossa) Developing Praxeological Un-

derstanding in Teacher Education: A Case of Worldview Education in Finnish ECEC. In 

Harju-Luukkainen, H., Kangas, J. & Garvis, H. (eds.) Finnish Early Childhood Education 

and Care - From Research to Policy and Practice. Springer.  

 

Artikkeli tarkastelee prakseologisen metodologian ja tutkimusotteen hyödyntämistä opettajan-

koulutuksessa. Tutkimuksessa mukana olleet seitsemän varhaiskasvatuksen opettajaopiskele-

jaa osallistuivat Helsingin osahankkeessa kuvailtuun työskentelyyn, jota sävytti teoreettisen ajat-

telun ja varhaiskasvatuksen käytännön läheinen vuoropuhelu vertaistuetussa ryhmässä. Tutki-

musaineisto koostuu oppimispäiväkirjateksteistä ja syvähaastatteluista, ja aineisto on käsitelty 

sisällönanalyysiä hyödyntämällä.  

Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijoista, varhaiskasvatuksen opettajista ja tutkijoista koostuvan 

vertaisryhmän merkitys oli erittäin tärkeää opiskelijoille oman katsomuksia koskevan ammatilli-

suuden rakentumisessa, sekä tiedollisen ja emotionaalisen tuen kannalta. Keskeistä oli ryhmän 

yhteisen keskustelun ja lapsiryhmässä tapahtuvan työskentelyn kautta havainnoida teoreettisen 

ja pedagogisen tiedon yhdistymistä omassa ajattelussa. Lapsiryhmässä toimiminen synnytti 

avainkokemuksia, joiden reflektointi katsomuskasvatusta koskevan teoreettisen tiedon valossa 

koettiin tärkeäksi oman ammatillisuuden hahmottamisessa. Opiskelijat myös kokivat, että opet-

tajien kautta heille hahmottui professionaalisen tiedon rakentuminen ammattikunnan sisältä, ei 

ulkoapäin annettuna. He arvostivat tätä kollektiivista tiedonrakentamista ja opettajan äänen kuu-

lemista häntä itseään koskevan tiedon muodostumisessa. Toisaalta opiskelijat toivat esiin sen, 

että varhaiskasvatuksen opettajan katsomuskasvatuksellinen osaaminen on enemmän kuin vain 

sisältökohtaista tietoa katsomuksista. Kasvatuksen ilmiöiden konteksti- ja tilannesidonnaisuus 

edellyttävät heiltä ennen muuta kykyä soveltaa varhaispedagogista ja katsomuskasvatuksellista 

tietoa kussakin tilanteessa viisaalla tavalla. 

Artikkelissa avataan prakseologisen oppimisen ja teorian merkitystä opettajankoulutuksen kehit-

tämisen välineenä. Prakseologinen paradigma on osallistavan tutkimuksen ja toimintatutkimuk-

sen perinteiden jäljillä korostaessaan lähestymistavan demokraattisuutta kaikkien osapuolien 
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kesken, tutkittavien äänen kuulemista ja muutokseen pyrkimistä. Prakseologisen lähestymista-

van ytimessä on ymmärrys kasvatuksen käytännöstä, praksiksesta, perusteltuna ja tilanne- ja 

kontekstisidonnaisena käytäntönä. Tähän vaikuttavat kasvatuksen teoriasta ja henkilöstä itses-

tään nousevat arvot ja uskomukset. Opiskelijat kokivat varhaiskasvatuksen käytäntöön sidotun 

oppimisprosessin merkittäväksi omassa opettajauuden rakentumisessaan. Tutkimuksessa argu-

mentoidaankin, että akateeminen opettajankoulutus on tärkeää silloittaa reflektoivaan kasvatuk-

sen käytäntöön.  

 

Poulter, S., Lahtinen, D., Lyhykäinen, K., & Yli-Koski-Mustonen, S. (2021). Lapsi sakraali-

tilassa: Kokemus katsomuskasvatuksen ytimessä. Teoksessa Poulter, S. & Ubani, M. & 

Laine, M. & Kallioniemi, A. (toim.) Lapsenkokoinen katsomuskasvatus. Lasten Keskus. 

Helsinki, 167–188. 

 

Artikkelissa tutkitaan kokemuksellisuutta katsomuskasvatuksessa tapahtuvan oppimisen ja kas-

vun ytimessä. Erityisenä näkökulmana tarkastellaan tilallisuutta ja yhteistyötä eri katsomusyhtei-

söjen kanssa sellaisten varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen rakentamisessa, jotka tukevat 

Vasun (2018) ja Varhaiskasvatuslain (2018) mukaista yleissivistävää uskontoihin ja katsomuksiin 

liittyvää pienen lapsen kasvua ja oppimista. Varhaiskasvatusyksiköt tekevät toistaiseksi melko 

suppeasti yhteistyötä eri uskonnollisten yhteisöjen kanssa, minkä vuoksi artikkelissa kannuste-

taankin varhaiskasvatuksen henkilöstöä näkemään katsomusyhteisöt resurssina ja monipuolis-

ten oppimisympäristöjen tarjoajina. 

Katsomuskasvatusta määrittää tällä hetkellä lapsen kokemusmaailmasta irrallaan oleva pedago-

ginen lähestymistapa, eikä lapsia auteta tutkimaan katsomuksia kokonaisvaltaisesti. Artikkelissa 

perustellaan, miksi kasvatus, joka ei luo siltaa lapsen arkikokemuksiin ja -havaintoihin, ei tue 

lapsen oppimista ja kokonaisvaltaisen kasvun ajatusta. Lapsen on kuitenkin mahdollista tutkia 

uskontoa moniaistisesti, kehollisesti ja toiminnallisesti ilman, että häntä ohjataan tai sitoutetaan 

uskontoon, tai harjoitetaan uskontoa. 

Artikkelissa tarkastellaan erityisesti sakraalitilan pedagogiikkaa, tilan käsitettä ja tilayhteistyötä 

katsomuskasvatuksessa. Fenomenologisesta näkökulmasta tutkimuksessa lähestytään koke-

musta oppimisen ytimessä. Sakraalitilassa syntyvää kokemusta tarkastellaan John Deweyn esit-

tämän kolmen kriteerin – kokemuksellisen jatkuvuuden, interaktion ja situaation – näkökulmista. 

Kokonaisvaltaiseen ihmis- ja kasvatusnäkemykseen liittyy ajatus oppimisesta ja kasvusta mah-

dollisimman avarassa merkityksessä. Artikkelissa esitetään, että kokemuksen tulisi olla katso-

muskasvatuksen teoreettisena ja pedagogisena näkökulmana nykyistä vahvemmin edustettuna 

varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa. Teoreettisen tarkastelun rinnalla artikkelin kirjoit-

tajat tekevät pedagogeina käytännön huomioita lapsen maailmaan liittyvistä kysymyksistä, joita 

sakraalitilassa lasten kanssa toimiessa viriää.  
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Poulter, S. (2019) Katsomuskasvatuksen yhteiskunnallinen tehtävä. Välineitä vai toisin 

ajattelua? Teoksessa Autio, T., Hakala, L. & Kujala, T. (toim.) Siirtymiä ja ajan merkkejä 

koulutuksessa: Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere: Tampere Univer-

sity Press, 319-347.  

 

Artikkeli tarkastelee perusopetuksen uskonnonopetuksen ja varhaiskasvatuksen katsomuskas-

vatuksen yhteiskunnallisuutta, sen perusteluja ja tähän liittyviä varauksia. Katsomuksiin liittyy yh-

teiskunnallinen näkökulma, jota instituutioiden sekularisoitumisen vuoksi ei välttämättä tunnisteta 

kasvatuksessa. Lasten ja nuorten kansalaisuuspohdinnoissa katsomuksiin liittyvät kysymykset 

ovat kuitenkin relevantteja, sillä yhteiskunnan uskonnollinen ja katsomuksellinen maisema muut-

tuu jatkuvasti. Yksityiselämään mielletyt kysymykset ovat osa julkisessa tilassa käytävää identi-

teettineuvottelua.  

 

Artikkelin pääteesi on, että yhteiskunnan koulutus- ja kasvatusjärjestelmien tulisi tunnistaa kat-

somuskasvatuksen rooli demokraattisen ja moniarvoisen yhteiskunnan rakentumisessa. Yhteis-

kunnan tulee osoittaa perheiden ja katsomusyhteisöjen kasvatusta tukevaa, mutta eri tavoin pro-

filoitua katsomuskasvatusta. Tällainen yleissivistävä kasvatus antaa lapselle kokonaisvaltaisen 

kasvun eväitä ymmärtää ja arvioida elämän eettistä ja katsomuksellista ulottuvuutta. Katsomus-

kasvatuksella, joka profiloituu vastakulttuuriseksi ja moninäkökulmaisuuden puolustajaksi, on po-

tentiaalia tukea kriittisen ja demokraattisen kansalaiskasvatuksen tavoitteita.  

 

Katsomuskasvatuksen yhteiskunnallisen tehtävän tunnistaminen on mielekästä kasvatuksen 

yleisen tehtävän ja päämäärän näkökulmasta. Kasvatusfilosofi Gert Biestan muotoileman kas-

vatuksen päämäärätarkastelun kautta tutkimuksessa tarkastellaan koulun opetussuunnitelma-

tekstejä eri vuosikymmeniltä, sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja esiopetussuunni-

telman perusteita. Artikkelin tuloksina todetaan, että katsomuskasvatuksen tehtävänä ei ole pel-

kästään lisätä tulevien kansalaisten tietoja ja taitoja. Opetussuunnitelma-ajattelun ytimessä oleva 

kysymys tiedosta ja sen arvosta (What knowledge is of most worth) ei ole typistettävissä vain 

määritelmiksi mitattavista taidoista ja kompetensseista.  

 

Kasvatuksen kvalifikaation kannalta varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus voi tuottaa sellaisia 

tietoja ja taitoja, jotka ovat tarpeellisia kansalaisuuden aakkosia harjoittelevalle lapselle. Katso-

musulottuvuuden huomioiminen voi tukea lisäksi kansalaisuuden sosialisaatioprosessissa, mutta 

ennen muuta minuuden rakentumisessa ja oman äänen löytymisessä. Yhteiskunnallisesti orien-

toitunut varhaiskasvatus puhuu ihmisyyden ainutlaatuisuuden puolesta, pienen ihmisen täysival-

taisuudesta yhteisön jäsenenä. Katsomuskasvatuksen syvin olemus ei lopulta ole yhteiskunta-

kelpoisen yksilön tuottamista vaan transsendentin, tietymättömän merkityksen avaamisessa kas-

vatuksessa. Siksi kansalaisuusnäkökulmaan tukeutuvan katsomuskasvatuksen ei tule yhteiskun-

nallisten tavoitteiden asettelussa unohtaa kasvavan ehdoilla tapahtuvaa oman paikan ja äänen 

löytymistä.  
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Kuusisto, A., Poulter, S. & Harju-Luukkainen, H. (forthcoming) Worldviews and National 

Values in Swedish, Norwegian and Finnish Early Childhood Education and Care Curricula. 

International Research in Early Childhood Education.  

 

Tutkimusartikkelissa verrattiin kolmen eri pohjoismaan, Suomen, Ruotsin ja Norjan kansallisia 

varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita katsomuksiin ja kansallisiin arvoihin liittyvistä näkökul-

mista. Analyysissa tarkastellaan, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä suhtautumisessa katsomuksiin 

asiakirjoista löytyy. Suomen, Ruotsin ja Norjan keskenään vertaaminen on mielekästä siksi, että 

ne jakavat yhteistä pohjoismaista kulttuurihistoriaa, niiden varhaiskasvatusajatteluun liittyy yhdis-

täviä piirteitä, sekä maiden katsomuksellisessa ja yhteiskuntafilosofisessa taustassa ja nykytilan-

teessa on samankaltaisuutta. Toisaalta kaikki maat ovat katsomuksellisesti kokeneet viime vuo-

sikymmenien aikana muutoksia ja ”vanha” moninaisuus kohtaa ”uudet” moninaisuuden muodot, 

mikä haastaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä eri katsomustaustaisten perheiden kohtaami-

sessa. 

Tutkimuksen asiakirja-analyysi toteutettiin vertailevan opetussuunnitelma-analyysin ja sisäl-

lönanalyysin periaatteita noudattaen maa kerrallaan. Lopuksi tuloksia verrattiin keskenään. Tut-

kimustuloksissa nousee esiin se, että maiden opetussuunitelma-ajattelussa esiintyy selkeitä 

eroavaisuuksia suhteessa katsomusten moninaisuuteen ja siihen, miten kansallisesta näkökul-

masta uskonnot ja katsomukset nimetään. Kun ruotsalaisessa opetussuunnitelma-ajattelussa 

uskonto ja katsomus jäävät hyvin marginaaliseen asemaan, nimetään norjalaisessa ajattelussa 

maan kristillinen kulttuuriperintö suhteessa norjalaisuuteen varsin selkeästi. Suomi jää mones-

sakin suhteessa näiden maiden väliin, sillä suomalaisessa Varhaiskasvatussuunitelman perus-

teissa katsomukset ja niiden moninaisuus tunnistetaan merkittäväksi yhteisen kansallisen perin-

nön ulottuvuudeksi ankkuroimatta tätä kuitenkaan vain tiettyihin perinteisiin.  

Tutkimustulosten perusteella artikkelissa pohditaan alati lisääntyvän kulttuurisen ja katsomuksel-

lisen moninaisuuden merkitystä kansallisten arvojen haastajana. Toisaalta huomionarvoista on 

se, että kansallisten arvojen määrittäminen näyttää tapahtuvan oletettujen tai yleiseksi oletettujen 

katsomusvaikutteiden pohjalta, mikä usein jättää huomiotta vähemmistöihin sisältyvät näkökul-

mat. Vertailevan opetussuunnitelmatutkimuksen arvo on siinä, että se herättää keskustelun siitä, 

mitä kulloinkin ajatellaan olevan arvokasta tietoa, kenen arvoja kasvatus edustaa ja millaista yh-

teiskunnallista hyvää kasvatuksen ajatellaan edistävän.    
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2.2 Itä-Suomen yliopiston osahanke 
 

Kirjoittajat: Elisa Balčin, Martin Ubani, Sari Havu-Nuutinen ja Ismo Pellikka 

 

Itä-Suomen yliopiston osahankkeen ensimmäisenä lähtökohtana oli, että osahanke kyt-

keytyy osaksi Itä-Suomen yliopiston varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta ja sen ke-

hittämistä. Toisena lähtökohtana oli Itä-Suomen alueellisten uskonnollisten ja katsomuk-

sellisten erityispiirteiden huomioiminen. Ortodoksit ovat seudulla yksi alueellisesti mer-

kittävistä katsomuksellisista vähemmistöistä. Osahankkeessa päätettiin tarkastella katso-

muksellista moninaisuutta erityisesti pienryhmäisten uskontojen ja katsomusten, kuten 

ortodoksisuuden, näkökulmasta. 

 

Itä-Suomen yliopiston osahankkeen tavoitteena oli:  

1. Antaa varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoille mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa erilaisia 

varhaiskasvatukseen sopivia katsomuskasvatuskokonaisuuksia. 

2. Tarjota päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajille uusia pedagogisia näkökulmia katsomus-

kasvatuksen toteuttamiseen. 

3. Kehittää tiimiopettajuusmalliin perustuvaa opiskelijan ja opettajan professionaalisuutta.  

Osahankkeessa haluttiin saada tutkimusperustaista tietoa yhteisöllisen tiimiopettajuuden mallin 

soveltuvuudesta katsomuskasvatukseen sekä konkreettisia ideoita, kokemuksia sekä materiaa-

lia katsomuskasvatuksen käytännön toteutukseen. Osahanke suunnitteli ja toteutti yhteistyöpro-

jektin, jossa hyödynnettiin yhteisöllisen tiimiopettajuuden mallia (Havu-Nuutinen ym. 2019; Ker-

vinen ym. 2016). Mallin on todettu aiemmissa tutkimuksissa (em.) tukevan opettajaopiskelijoiden 

ja työssä jo toimivien opettajien ammatillista kehitystä. Osahanke toteutui yhteisölliseen tiimiopet-

tajuuden malliin pohjautuvana yhteistyöprojektina Itä-Suomen yliopiston katsomusaineiden ope-

tuksen, varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden sekä kahden pohjois-karjalaisen projektipäi-

väkodin kanssa keväällä 2021. 

 

Tiimiopettajuuteen perustuvan prosessin kuvaus 

Tiimiopettajuus on opettamisen tapa, jossa kaksi tai useampi opettaja työskentelevät yhdessä ja 

heillä on luokkahuoneessa tasavertainen vastuu opetuksesta (Austin 2001; Kerridge ym. 2009; 

Helms ym. 2005). Tiimiopettajuuden eri lähestymistavoissa tiimiopettajuudella nähdään olevan 

merkittävä rooli opettajien jatkuvan ammatillisen kehittymisen kannalta. Ensiksi, opettajat koke-

vat tärkeäksi opetukseen liittyvien kysymysten jakamisen. Toiseksi, yhteistyön nähdään lisäävän 

metodologista osaamista. Kolmanneksi, vahvan sitoutuneisuuden tiimiopettajuuteen nähdään li-

säävän myös ammatillisuuden tunnetta. (Jang 2006; Thousand ym. 2010.) 
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Itä-Suomen yliopiston osahankkeessa hyödynnettävä yhteisöllisen tiimiopettajuuden malli on 

melko uusi tiimiopettajuuden mallien joukossa. Mallia on kehitetty aiemmin luonnontieteiden ope-

tukseen ja sen kontekstissa käytetty eri tutkimusprojektien yhteydessä. Kervisen ym. (2016) tut-

kimuksessa kehitettiin yhteisöllisen tiimiopettajuuden mallia, joka tukisi opettajien ammatillista 

kehittymistä luonnontieteiden opetuksessa. Kyseisessä tutkimus- ja kehityshankkeessa opetta-

jaopiskelijat, työssä jo olevat opettajat ja opettajainkouluttajat muodostivat useita ryhmiä, jotka 

suunnittelivat opetusta yhteistyössä ja tuottivat materiaalia peruskoulun tutkimusperustaiseen ja 

integroivaan luonnontieteiden opetukseen. Havu-Nuutisen ym. (2019) tutkimusprojektissa puo-

lestaan selvitettiin, kuinka malli tukee opettajaopiskelijoiden ja työssä jo olevien opettajien am-

matillista kehitystä tutkimusperustaisessa luonnontieteiden opetuksessa peruskoulun konteks-

tissa.  

Edellä mainitut tutkimukset osoittavat, että yhteisöllisen tiimiopettajuuden malli tukee opettaja-

opiskelijoiden ja työssä jo olevien opettajien opettamiseen liittyvää ammatillista kehittymistä. Tut-

kimusten mukaan mahdollisuus kysyä ja neuvotella asioista asiantuntijoiden ja kollegoiden 

kanssa luokkahuoneessa lisää itseluottamusta ja kykyä toteuttaa opetusta itsenäisesti. Tii-

miopettajuus tarjoaa uusia kokemuksia tulevaisuuden varalle, selkeyttää omaa näkemystä pe-

dagogiikasta, lisää itseluottamusta opetustilanteissa, tarjoaa kokemuksia ideoiden jakamisesta 

ja luo uusia kontakteja. 

Tässä osahankkeessa haluttiin selvittää mallin soveltuvuutta varhaiskasvatuksen katsomuskas-

vatuksen kontekstissa. Osahankkeen yhteistyöprojektissa varhaiskasvatuksen opettajaopiskeli-

jat, työssä jo olevat varhaiskasvatuksenopettajat ja yliopiston opettajat muodostivat työskentely-

yhteisön ja kehittivät katsomuskasvatukseen liittyvää ymmärrystä yhteisöllisesti. Yhteistyöpro-

jekti toteutettiin etäyhteydellä, koska koronapandemiasta johtuvat poikkeusolot eivät sallineet 

projektipäiväkodeissa paikan päällä työskentelyä. Yhteisöllisen tiimiopettajuuden malli ja yhteis-

työprojektin etenemisen vaiheet on kuvattu kuviossa 5.  

Kuviosta voidaan havaita, kuinka projektiin osallistuneet Itä-Suomen yliopiston toisen vuoden 

varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat, opettajankouluttajat sekä kaksi pohjois-karjalaista pro-

jektipäiväkotia muodostivat työskentely-yhteisön ja kehittivät katsomuskasvatukseen liittyvää 

ymmärrystä sen aikana yhteisöllisesti. Yhteisöllisen tiimiopettajuuden mallin hyödyntäminen 

mahdollisti osahankkeessa tapahtuvan pedagogisen kehittämistyön kolmella tasolla: Itä-Suomen 

yliopiston varhaiskasvatuksen opintojaksolla (toisen vuoden varhaiskasvatuksen opettajaopiske-

lijat), projektipäiväkodeissa (varhaiskasvatuksen opettajat) ja opettajankoulutuksessa. 
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Kuvio 5. Yhteisöllisen tiimiopettajuuden malli ja yhteistyöprojektin etenemisen kuvaus. 

 

Päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat osallistuivat osahankkeen järjestämään katsomuskas-

vatus-aiheiseen koulutusiltapäivään helmikuussa 2021. Opiskelijat aloittivat katsomuskasvatuk-

sellisten tuokioiden suunnittelutyön ja toteutuksen saman vuoden maaliskuussa. Opiskelijoiden 

tekemä suunnittelu- ja toteutustyö tapahtui yhteisöllisen tiimiopettajuuden mallin mukaisesti yh-

teisöllisesti, yliopiston opettajien ja projektipäiväkotien varhaiskasvatuksen opettajien tukemana. 

Opiskelijat saivat palautetta tuokiosuunnitelmista, jonka jälkeen he kehittivät tuokiosuunnitelmia 

vielä eteenpäin ennen tuokioiden toteutusta. 

Osahankkeen yhteistyöprojektin aikana toteutettiin kaiken kaikkiaan 19 erilaista katsomuskasva-

tustuokiota. Tuokiot toteutettiin etäyhteydellä (Teams) koronapandemiasta johtuen. Projektipäi-

väkotien lapsiryhmät tutustuivat tuokioilla omassa lapsiryhmässä edustettuina oleviin uskontoihin 

ja katsomuksiin esimerkiksi nukketeatteriesitysten ja opiskelijoiden kehittämien kertomusten 

kautta. Lisäksi osa lapsiryhmistä osallistui virtuaaliretkelle ortodoksiseen kirkkorakennukseen. 

Yhteistyöprojektin päätöstilaisuus järjestettiin toukokuussa 2021. Videolle tallennetussa päätös-

tilaisuudessa projektipäiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat, opettajankouluttajat ja varhais-

kasvatuksen opettajaopiskelijat jakoivat yhteistyöprojektiin sekä katsomuskasvatustuokioiden 

suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä kokemuksiaan. Videoidun päätöskeskustelun lisäksi tietoa 

Itä-Suomen yliopiston osahankkeen tiimiopettajuuden mallin soveltuvuudesta antavat opettaja-

opiskelijoiden tuokiosuunnitelmat, tuokioiden videotallenteet ja kirjalliset raportit, jotka sisältävät 

katsomuskasvatustuokioiden suunnittelu- ja toteutusprosessin reflektointia. Aineisto on analy-

soitu sisällönanalyyttisesti. 
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Kokemuksia tiimiopettajuuden mallin soveltuvuudesta katsomuskasvatukseen 

Projektipäiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat kokivat saaneensa yhteisöllisen tiimiopettajuu-

den malliin perustuvan yhteistyön kautta uusia pedagogisia näkökulmia, ideoita ja uutta materi-

aalia katsomuskasvatuksen toteuttamiseen. Opettajien mukaan aiheiltaan ajankohtaiset katso-

muskasvatustuokiot toimivat hyvin virikkeenä katsomuskasvatukseen: ne herättivät lapsissa 

usein pohdintaa, ja tuokioiden aiheista keskusteltiin yhdessä tuokioiden jälkeenkin. Opettajat ko-

kivat, että lapsen ja aikuisen välisellä vuorovaikutuksella oli tärkeä rooli katsomuskasvatustuoki-

oissa.  

Opettajat kokivat, että tuokioiden toteutus etäyhteydellä onnistui parhaiten isompien lapsiryhmien 

kohdalla (3-6-vuotiaat), koska tietoteknisten laitteiden käyttö oli lapsille entuudestaan tuttua. Lap-

set myös ymmärsivät, miten niiden kautta voidaan olla vuorovaikutuksessa etäyhteydellä. Pie-

nempien lasten (1-3-vuotiaat) kohdalla etäyhteydellä työskentely koettiin osalle ryhmiä haasteel-

liseksi. Toisaalta opettajat arvioivat, että etäyhteydellä työskentely oli lapsille uusi, mukava ja 

erilainen oppimiskokemus. Opettajien mukaan katsomuskasvatustuokioiden toteuttaminen jat-

kossa fyysisesti päiväkodeissa mahdollistaisi paremmin moniaistisuuden, kokemuksellisuuden 

ja konkreettisuuden hyödyntämisen. Opettajat arvioivat yhteistyöprojektin myötä kiinnittävänsä 

jatkossa paremmin huomiota katsomuskasvatukseen. 

Yhteistyöprojektin yhteydessä tuotettujen katsomuskasvatustuokioiden teemoina olivat ortodok-

sisuus, islam, uskonnottomuus, elämän suuret kysymykset ja kalenterijuhlat. Varhaiskasvatuk-

sen opettajaopiskelijat kertoivat omista kokemuksistaan yhteistyöprojektin päätöstilaisuudessa 

ja kirjallisissa raporteissaan, jotka sisälsivät suunnittelu- ja toteutusprosessin reflektointia. Opis-

kelijoiden mielestä pedagogisten kokonaisuuksien suunnittelu- ja toteutusvaiheet sujuivat pien-

ryhmissä onnistuneesti. Opiskelijoiden mukaan yhteistyöprojektin haasteet liittyivät suunnittelu-

prosessin alkuvaiheeseen. Opiskelijoilla ei ollut aiempaa kokemusta katsomuskasvatuksen to-

teutuksesta, mikä heijastui opiskelijoihin epävarmuuden tuntemuksina. Lisäksi opiskelijat arvioi-

vat, että heidän opiskelijaryhmänsä tiedollinen osaaminen pienryhmäisiin katsomuksiin ja uskon-

toihin liittyen oli yhteistyöprojektin alkaessa heikkoa.  

Opiskelijat kertoivat ottaneensa alun haasteet vastaan ammatillisuuden kehittämisen näkökul-

masta. Opiskelijat kertoivat rohkaistuneensa toteuttamaan omia visioitaan tuokioiden sisällöistä, 

koska olivat saaneet ensin peilata ja arvioida niitä yhdessä opettajankouluttajien kuullen. Joissa-

kin ryhmissä työskentely herätti myös keskustelua ja reflektiota ryhmäläisten omasta suhteesta 

katsomuskasvatukseen, katsomuksiin ja uskontoihin. Tuokion suunnittelu ja toteutus erityisesti 

aivan pienimpien lasten kanssa haastoi useita opiskelijoita, mutta he kokivat tämän hyödylliseksi 

oppimiskokemukseksi. Toisaalta tuokioiden toteutus etäyhteydellä ilman fyysistä oppimisen tilaa 

tuntui haastavalta. Joidenkin tuokioiden aikana ilmenneet tietotekniset haasteet heijastuivat vuo-

rovaikutukseen kielteisesti. Opiskelijat kokivat tärkeäksi sen, että projektipäiväkotien varhaiskas-

vatuksen opettajat olivat aktiivisesti tilanteissa mukana. Etäyhteydellä työskentelyssä korostui 

se, miten tärkeä merkitys läsnäololla, eläytymisellä, lasten osallistamisella ja mielenkiinnon yllä-

pitämisellä varhaiskasvatuksessa on.  
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Tuokiot sisälsivät muun muassa leikillisyyttä, draamaa, tarinallisuutta, osallistavaa ja tarinallista 

leikkiä, keskustelua, moniaistisuutta, nukketeatteriesityksiä, loruja, värityskuvia, musiikkia, tuki-

viittomia, kuvataidetuokioita ja QR-koodiseikkailuja. Osa lapsiryhmistä vieraili virtuaalisesti orto-

doksisessa kirkkorakennuksessa. Tuokioilla hyödynnettiin Lattiakuva-menetelmää, kuvia ja mu-

siikkia. Opiskelijat kehittivät myös lapsille helposti samaistuttavia tarinoita eri uskontoihin ja kat-

somuksiin liittyen sekä PowerPoint-esityksiä. Osa opiskelijaryhmistä käsikirjoitti ja videokuvasi 

oman nukketeatteriesityksensä. Moniaistisuuden hyödyntäminen osana oppimista, toiminnalliset 

menetelmät ja tuokion sisällön vaihtelevuus tukivat lasten keskittymistä. Opiskelijat kokivat, että 

yhteistyöprojektin aikana tapahtui katsomuskasvatukseen liittyvää ammatillista kehittymistä.  

Yhteistyö, vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely koettiin yhteisön kaikkien jäsenten oppi-

mista ja hyvinvointia edistäviksi tekijöiksi. Opiskelijoiden arvioitiin oppineen enemmän ja syvälli-

semmin yhdessä tekemisen ja yhdessä työskentelyn kautta, kuin jos opintojakso olisi toteutettu 

niin kutsutussa perinteisessä toteutusmallissa, jossa yhteyttä projektipäiväkoteihin ei ole ollut.  

Tämän osahankkeen yhteydessä saadut tulokset ovat yhteneväisiä aiempien tutkimusten (Havu-

Nuutinen ym. 2019; Kervinen ym. 2016) tulosten kanssa. Yhteisöllisen tiimiopettajuuden malli 

tukee varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ja työssä jo olevien opettajien ammatillista ke-

hittymistä. Mahdollisuus kysyä, keskustella ja neuvotella asioista asiantuntijoiden (tässä yliopis-

ton opettajat ja varhaiskasvatuksen opettajat) ja kollegoiden (tässä varhaiskasvatuksen opetta-

jaopiskelijat) lisää itseluottamusta ja varmuutta toteuttaa katsomuskasvatusta myös itsenäisesti.  

Opettajankouluttajien kokemusten mukaan yhteisöllisen tiimiopettajuuden malli mahdollisti kat-

somuskasvatukseen liittyvän teorian, käytännön ja käytännön kytkeytymisen toisiinsa koko opin-

tojakson ajan. Yhteisöllisen tiimiopettajuuden malli soveltuu hyvin varhaiskasvatuksen katsomus-

kasvatuksen toteuttamiseen, yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen sekä täy-

dennyskoulutuksen muodoksi. Yhteisöllisen tiimiopettajuuden mallin mukainen teorian ja käytän-

nön välitön yhteys osana katsomuskasvatuksen opintojaksoa koettiin korvaamattoman tärkeäksi. 

Tätä yhteyttä kehitetään ja pidetään yllä myös tulevaisuudessa.  

 

2.2.1 Tiivistelmä Itä-Suomen yliopiston osahankkeen julkaisusta 
 
Balčin, E., Metso, P., Havu-Nuutinen, S. & Ubani, M. (2021). Pienryhmäiset uskonnot var-

haiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa. Teoksessa S. Poulter, M. Ubani, M. Laine & A. 

Kallioniemi (toim.) Lapsenkokoinen katsomuskasvatus (s. 105–125). Lasten Keskus. 

 

Tutkimusartikkelissa tarkastellaan pienryhmäisiä uskontoja ja vähemmistönäkökulmaa varhais-

kasvatuksen katsomuskasvatuksessa. Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuk-

sellisesti moninaisessa maailmassa. Monet lapsista elävät useamman katsomuksen ja uskonnon 

perheissä. Varhaiskasvatus on myös yhä enenevässä määrin kulttuurisesti moninaista ja moni-

katsomuksellista. Lapsi tarvitsee aikuisen tuen sekä kotona että järjestetyssä institutionaalisessa 

kasvatuksessa, jotta hän pystyy rakentamaan omaa identiteettiään ja osallisuuttaan itselleen tär-

keisiin yhteisöihin. Artikkelissa keskitytään pienryhmäisistä uskonnoista etenkin ortodoksisuu-

teen ja ortodoksitaustaisten lasten identiteetin tukemiseen varhaiskasvatuksessa.  
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Tutkimusartikkelissa tuodaan esille, kuinka lasten kulttuurillisesti, kielellisesti ja katsomukselli-

sesti moninainen maailma ja laaja-alainen kasvun tukeminen ovat synnyttäneet tarpeen kehittää 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käytänteitä. Yhteiskunnan antama varhaiskasvatuksen kat-

somuskasvatus perustuu lapsen kasvatuksessa ja opetuksessa mukana olevien tahojen kuten 

päiväkodin, uskonnollisten yhteisöjen ja kotien avoimelle ja arvostavalle yhteistyölle. Yhteisölli-

sessä kasvatusotteessa voidaan nähdä keskeiseksi se, että yhteistyössä sitoudutaan katsomus-

kasvatusta ohjaavien asiakirjojen kuten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteissa ilmaistuihin 

periaatteisiin ja lähtökohtiin, ja sovitaan kunkin tahon roolista.  

Artikkeli nostaa esiin sen, että katsomuksellinen moninaisuus ja pienryhmäisten katsomusten ja 

uskontojen sisäiset tarpeet tulisi huomioida entistä paremmin osana varhaiskasvatuksen ja esi-

opetuksen arkea. Artikkelissa todetaan, että varhaiskasvatuksen tueksi on tarpeen tuottaa pien-

ryhmäisiä uskontoja ja katsomuksia käsittelevää materiaalia, jossa niitä käsitellään monipuoli-

sesti ja ymmärtävästi. Lisäksi katsomuskasvatuksen pedagogiikkaa tulisi kehittää: katsomuskas-

vatus tarjoaa oivallisen mahdollisuuden oppia esimerkiksi leikin ja pelien kautta. Katsomusten ja 

uskontojen moninaisuuden näkyväksi tekeminen päiväkodin ja esiopetuksen arjessa tukee eri-

laisista uskonnollisista ja katsomuksellisista taustoista olevien lasten kasvua ja identiteettiä sekä 

kulttuurisesti kestävää kasvua ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentumista. 

 

2.2.2 Asiantuntijakirjoitus:  
 
Tekemättömyydestä ja tyhjistä sanoista tekoihin 
 
Kirjoittaja: Ismo Pellikka 

 

”… on aiheellista kysyä, millainen puhe hallitsee keskustelua varhaiskasvatuksen uskontokasva-

tuksesta. Onko puhe muuttunut? Diskurssin muuttuminen ei tosin välttämättä muuta uskonnolli-

sen kasvatuksen toteuttamista ja jos muuttaakin, ei välttämättä odotetulla ja toivotulla tavalla. On 

siis syytä kysyä, miten uskontokasvatuksen toteuttaminen on muuttunut diskurssin muutoksen 

myötä. Miten teot vastaavat sanoja?” (Kalliala 2001, 163). 

Dosentti Marjatta Kalliala (2001) asetti nämä kysymykset tasan kaksikymmentä vuotta sitten ar-

tikkelissaan Sanoista tekoihin ja tekemättömyyteen – uskontokasvatuksen arki päiväkodissa. 

Olemme siirtyneet uskontokasvatuksesta monikatsomukselliseen katsomuskasvatukseen ja kat-

somuksista keskusteleminen on siirtynyt uusille forumeille (ei vähiten sosiaaliseen mediaan) ja 

katsomuksista keskustelevien yhteisö on laajentunut. Katsomuskasvatuksen toteuttamisesta on 

tullut velvoite. Tekemättömyys ei ole enää vaihtoehto. Kaksi vuosikymmentä sitten monikulttuu-

risuus vaikutti päiväkotien arjessa lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta nyt se näkyy ja tuntuu 

jokaisessa maakunnassa. Katsomukset ovat tulleet julkiseen tilaan. Diskurssi uskonnoista on 

muuttunut. Nyt on oikea aika ja tilanne vastata esitettyyn kysymykseen siitä, miten teot vastaavat 

sanoja. ”Pakoon ei pääse.”  
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Lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksesta on osoit-

tanut, että opiskelijoiden omat muistot varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksesta ja koulun kat-

somusopetuksesta vaikuttavat taustalla myönteisinä, kielteisinä tai (useimmiten) neutraaleina ko-

kemuksina. Kuitenkin opiskelijoiden mielestä yhden uskonnon tai katsomuksen painottaminen 

varhaiskasvatuksessa on vanhanaikaista ja jopa moraalisesti kestämätöntä. Toisaalta ajatus mo-

nikatsomuksellisesta katsomuskasvatuksesta herättää opettajaopiskelijoissa hämmennystä, pel-

koakin. Tiedollisten sisältöjen muuttumisen hahmottaminen vaatii aikaa.  

Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hanke vei mukana olleet lähes 80 

varhaiskasvatuksen toisen vuoden opettajaopiskelijaa katsomusproblematiikan syvään päähän. 

Joensuu on Suomen 12. suurin kaupunki, kulttuurisesti moninainen ja moniuskontoinen paikka-

kunta, jossa ortodoksisuus ja karjalaisuus näkyvät vahvasti katukuvassa ja yliopistokampuksel-

lakin. Sellaisena se on erinomainen konteksti tutkimusperustaiselle projektille, jossa tavoitteena 

on paitsi lisätä opiskelijoiden katsomustietoisuutta, myös heidän osaamistaan katsomuskasva-

tuksen muuttuneesta diskurssista, jossa tila, tilallisuus ja katsomusten asema ovat keskiössä.  

Hankkeessa esiin tulleiden aiheiden ja ilmiöiden kohtaaminen merkitsi hyvin monelle opiskelijalle 

silmien avautumista. Eri puolilta Suomea kotoisin olevat ja erilaisista taustoista tulleet opiskelijat 

eivät olleet välttämättä aiemmin kohdanneet kaikkia näitä ilmiöitä tai tulleet ajatelleeksi niiden 

olemassaoloa. Ainakaan he eivät olleet joutuneet pohtimaan kysymyksiä varhaispedagogiikan 

näkökulmista. 

Moninaisen katsomuskasvatuksen varhaispedagogiikassa tarvitaan entistä enemmän opiskeli-

jan oman katsomustietoisuuden ja katsomussensitiivisyyden kehittämistä osana opettajan am-

matillisuutta.  Dialogisen otteen tuominen katsomuskasvatukseen haastaa opettajaa tarkastele-

maan kriittisesti myös omaa katsomustaan. Katsomusten tarkastelu niiden omista lähtökohdista 

käsin liittyy monikatsomuksellisen katsomuskasvatuksen tieteenalaperustan tarkasteluun. Us-

kontotieteellinen ja kulttuuriantropologinen tieteenalapohja tekee mahdolliseksi lähestymistavat 

niin katsomusten sisä- kuin ulkopuolelta, sekä tuo esiin niiden sisäiset ja väliset vaihtelut. 

Hankkeen tulokset tulevat vaikuttamaan monikatsomuksellisen varhaispedagogiikan opetuk-

seen, tutkimukseen ja verkostoihin Itä-Suomen yliopistossa. Dosentti Kallialan kysymyksiin on 

hyvä vastata, että kehitys on käynnissä; tekomme vastaavat sanojamme. 

 

Lähteet: 

Kalliala, M (2001). Sanoista tekoihin ja tekemättömyyteen – uskontokasvatuksen arki päiväko-

dissa. Teoksessa J. Salminen (toim.) Varhaiskasvatuksen uskontokasvatus. s. 163-191. Studia 

Paedagogica 24. Helsinki: Helsingin yliopisto. 
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2.2.3 Asiantuntijakirjoitus:  
 
Tiimiopettaminen osana varhaiskasvatuksen  
opettajankoulutusta ja monikatsomuksellista kasvatusta 
 
Kirjoittajat: Sari Havu-Nuutinen & Martin Ubani 

 

Kysymys erilaisten katsomusten roolista ja käsittelystä kasvatustapahtumassa yhteiskunnan an-

tamassa kasvatuksessa on korostunut viime aikoina tutkimus- ja muussa pedagogisessa kirjalli-

suudessa (Lamminmäki-Vartia, Poulter & Kuusisto 2020; Poulter, Ubani, Laine & Kallioniemi 

2021; Ubani, Poulter & Rissanen 2019). Monikatsomuksellinen katsomuskasvatus tiedostaa ja 

tunnistaa sekä antaa tilaa sekä ohjaa. Siinä pyritään erilaisten näkemysten ja kokemusten dialo-

giseen ilmaisemiseen ja jakamiseen, jäsentämiseen ja hyväksymiseen. Monikatsomuksellisuus 

varhaiskasvatuksessa on monella tapaa dialogista ja se voidaan nähdä yhtäältä osallistujien omi-

naisuutena, kasvatustilanteen luonteena ja toteutukseen kiinnittyvänä tai kasvatustavoitteen pe-

rusteella määrittyvänä. Toki erilaisissa kasvatustilanteissa voi painottua monikatsomuksellisuu-

den eri puolet, mutta jyrkkä erottelu näiden puolien välillä on osin keinotekoista: monikatsomuk-

sellisuus läpäisee linjakkaan yhteiskunnallisen katsomuskasvatuksen. 

Yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen toimivassa arjessa korostuu opettajien, kasvattajien ja 

oheiskasvattajien yhteistyö. Myös monikatsomuksellisessa kasvatuksessa toimivien käytäntei-

den kehittäminen ja laadukkaan kasvatuksen antaminen edellyttävät yhteistyötä suunnittelu-, to-

teutus- ja arviointivaiheissa. Yhteistyön tekee dialogiseksi se, että eri osapuolet ovat valmiita 

oppimaan ja rakentamaan sellaista uutta, joka yksin olisi ollut vaikeaa tai jopa mahdotonta ta-

voittaa (Pruuki 2008). Monikatsomuksellisessa kasvatuksessa erilaisten opettajien yhteistyö on 

parhaimmillaan luonteeltaan dialogista. Se voi antaa jo itsessään uutta ymmärrystä paitsi opet-

tajille mutta myös kasvatettaville siitä, miten erilaiset lähtökohdat omaavat henkilöt voivat olla 

täysivaltaisina toimijoina sitoutuneina ja toimia yhteisen tavoitteen hyväksi. Vaikka uskontojen ja 

katsomusten käsittelyyn liittyy joitakin erityiskysymyksiä, ei monikatsomuksellista katsomuskas-

vatusta ja siihen liittyviä käyttöteorioita pitäisi nähdä irrallaan kasvattajan yleisestä käyttöteori-

asta. Toisin sanoen monikatsomukselliseen katsomuskasvatukseen kohdistuvien kehittyvien 

käytänteiden on kiinnityttävä yleiseen kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen tutkimukseen ja 

teoriaan. 

Kahden tai useamman opettajan yhteistä opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia kutsu-

taan yhteis- eli tiimiopettamiseksi. Opettajat toimivat yhdessä opetuksen laadun kehittämiseksi 

ja erityisesti lasten oppimisen edistämiseksi. Tiimiopettamisella on nähty monia hyviä vaikutuksia 

opettajien jaksamiseen ja työmotivaatioon, mutta myös lasten oppimiseen. Lisäksi yhteisopetta-

misen on todettu tukevan ammatillista kehittymistä ja tämän lisäävän työn iloa. (Takala ym. 

2020b, 148–152.) Erityisesti kolmiportaisen tuen asettamat vaatimukset ovat lisänneet opettajien 

moniammatillisen yhteistoiminnan tarvetta.  

Tiimisopetuksessa opettajat toimivat yhteistyössä opetuksen eri vaiheissa tuoden kukin omaa 

ammatillista osaamista lasten kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Zapf ym. (2011, 38) ki-
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teyttävät lapsiryhmässä toimivien aikuisten yhteistyön tiimiksi, jossa on erilaisia vuorovaikutuk-

seen ja dialogiin sitoutuneita ohjaajia, jotka toimivat tasa-arvoisina opetustilanteessa. Tiimiope-

tuksessa on tärkeä, että kaikilla mukana olevilla opettajilla on yhtenäinen vastuu opetuksesta, 

mutta opettajien roolit, intensiteetti ja toteutustavat voivat vaihdella työskentelyn eri vaiheissa. 

(Solis, Vaugh, Swanson ja McCulley 2012, 499.) Tiimiopetuksen vahvuutena onkin osaamisen 

ja muiden resurssien jakaminen sekä ammatillisten vahvuuksien hyödyntäminen yhteistyössä.  

Yhteisopettamisella on jo pitkä historia, mutta nykymuodossaan sillä pyritään vahvistamaan in-

kluusiota ja siinä erityisesti oppilaiden yksilöllisiä opetusjärjestelyjä. Inkluusiolla tarkoitetaan ope-

tusta, jossa kaikilla lapsilla on tasa-arvoiset suhteet ja mahdollisuudet osallisuuteen. Laadukas 

toteutus edellyttää monimuotoisia ja ennustavia opetusjärjestelyitä sekä moniammatillista yhteis-

työtä, johon tiimiopetus voi hyvin vastata. (Takala ym. 2020a, 13.) 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että yhteisopetuksessa tärkeiksi asioiksi nousevat fyy-

sisen tilan käyttö, opetukseen osallistuvien opettajien vuorovaikutus ja siinä tapahtuva odotusten, 

arvojen ja erilaisten käytänteiden jakaminen sekä reflektointi. (Cook & Friend 1995, 1; Hang & 

Rabren 2009, 266; Solis ym. 2012, 505; Vangrieken ym. 2015, 33.) Myös opetuksen yhteissuun-

nittelussa on mahdollisuus jakaa odotuksia, menetelmiä ja opetusstrategioita. (Hang & Rabren 

2009, 266; Vangrieken ym. 2015, 33.) Näiden taitojen kehittäminen ja harjoittelu on tärkeää opet-

tajaksi kasvamisessa ja siten yhteisopetusta sovelletaan opettajankoulutuksessa eri tavoin on-

nistuneesti. 

Tiimiopettaminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden erilaisten tieto- ja kokemuspohjien jakamiselle 

ja hyödyntämiselle. Täten tiimiopettaminen opettajaopiskelijoiden kesken (Baeten & Simons 

2014) tai noviisi- ja eksperttiopettajien kesken (Havu-Nuutinen ym. 2019) on todettu toimivaksi 

monessa tutkimuksessa. Opiskelijoiden vertaisvuorovaikutuksessa tapahtuva tiimiopettaminen 

lisää opiskelijoiden itseluottamusta ja tarjoaa luontaista vertaistukea uusissa opetustilanteissa 

(Baeten & Simons 2014). Eksperttiopettajien kanssa työskennellessä opiskelijat oppivat lisää 

ryhmänhallinnasta ja rakentavat syvempää ymmärrystä asioista, koska opettajat tarjoavat yh-

dessä enemmän resursseja oppimisen tueksi. Näin opettajaopiskelijat kehittyvät opettajina mo-

nipuolisemmin ja oppivat lisää esimerkiksi erilaisista opetustavoista. Mahdollisuus työskennellä 

yhdessä erilaisen kokemustaustan omaavien kanssa täydentää opettajien taitoja, kokemuksia, 

persoonallisuuksia, opettamista sekä tyylin tutkimista (Walker 2008, 60; Havu-Nuutinen ym. 

2019). Tällöin tiiopetus voi toimia oivallisena täydennyskoulutuksena työssä oleville ekspert-

tiopettajille.  

Haasteeksi tiimiopettamisessa nousee usein epätasa-arvoinen osallistuminen ja yhteisen ym-

märryksen puuttuminen. Varsinkin opettajaopiskelijat kokevat, että eksperttiopettajat asettuvat 

yhteisopettamisessa eri asemaan heidän kanssaan (Havu-Nuutinen ym. 2019). Myös ajankäyttö 

koetaan monesti haasteena. Yhteissuunnittelu vie aikaresursseja ja edellyttää opettajilta enem-

män ennakointia ja opetustilanteessa aikaa tarvitaan enemmän, kun läsnä on useita aikuisia. 

(Hang & Rabren 2009, 260; Zapf ym. 2011.) Tutkimuksissa on noussut haasteeksi myös yhteis-

työtä tekevien henkilöiden väliset ristiriidat ja epäluottamus toisia opettajia kohtaan (ks. Baeten 

& Simons, 2014).  

Kuten todettua, suomalaisessa yhteiskunnallisessa varhaiskasvatuksessa on pitkä yhteistyön 

perinne. Kuitenkin yhteistyö nähdään helposti käytännöllisenä ratkaisuna eikä aina pohdita ai-
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hetta laajemmin osana opettajan professionaalisuutta ja osaamista. Itä-Suomen yliopiston var-

haiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa on alettu aktiivisesti kehittämään tutkimusperustai-

sesti tiimiopettamiseen perustuvia käytänteitä osana varhaiskasvattajien ammatillista osaamista.  

Tavoitteena on rakentaa perustaa uudenlaiselle monikatsomukselliselle katsomuskasvatukselle 

sekä uudistaa samalla opettajankoulutuksen ja sen pedagogiikan käytänteitä. Monikatsomuksel-

lisen katsomuskasvatuksen laadukkaan toteutumisen kannalta olisi tärkeää, että sekä katsomuk-

siin ja uskontoihin liittyvä spesifi osaaminen, että tiimiopettamiseen liittyvä kasvatustieteellinen 

osaaminen nivoutuisivat osaksi opettajien reflektoitua professionaalisuutta. Varhaiskasvatus 

elää yhteiskunnan mukana. Kuitenkin tasokkaan päiväkotiarjen perustana ja kivijalkana tulee jat-

kossakin olemaan osaava opetushenkilöstö. Sen vuoksi ja sitä varten myös opettajankoulutuk-

sen on tutkittava, kehitettävä ja kehittyvä – yhteistyössä. 
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2.3 Oulun yliopiston osahanke 
  

Kirjoittajat: Katja Castillo, Outi Ylitapio-Mäntylä, Juha Mikkonen ja Markku Kuorilehto 

  

Miten toimia, kun huoltaja kokee, että lasten rauhoittamishetkeen suunniteltu mindfull-

ness- tai joogahetki on uskonnon harjoittamista? Saako lapsille pitää yhteisen kristillisen 

ruokarukouksen, jos tämä on pienen paikkakunnan huoltajien yhteinen toive? Miten tu-

tustua saamelaiseen shamanismiperinteeseen saamelaisalueella, jos jotkin kristilliset 

ryhmät kokevat, että shamanismiperinteeseen perehtyminen voi olla lapsille vaarallista? 

Miten toimia, kun huoltaja kokee tyttöjen alistamisena sen, että moskeijan imaami pyytää 

tyttöjä pitämään huivia tutustumiskäynnillä moskeijassa? Miten kunnioittaa lapsen oi-

keutta yksityisyyteen katsomuksen suhteen, kun hän ei voi katsomuksensa takia osallis-

tua eläinten kuvien piirtämiseen (osa muslimeista) tai joulukoristeiden tekoon (osa Jeho-

van todistajista)?  

 

Nämä kysymykset johdattavat katsomuskasvatuksen perustehtävän pohdintaan. Varhaiskasva-

tuksen katsomuskasvatuksen tehtävänä on kasvattaa suvaitsevaisuuteen ja samalla tukea lap-

sen oman katsomuksen rakentumista. Miten toteuttaa tämä siten, että riittävä neutraalius ja am-

matillisuus säilyvät, mutta samalla lapsien on mahdollista päästä ymmärtämään, ihmettelemään 

ja pohtimaan omasta katsomuksesta poikkeavia näkökantoja? Katsomusten kohdatessa toi-

sensa henkilöstö ja lapset tulevat kutsutuiksi tutkimusmatkalle haastavaan, mutta toista kunnioit-

tavaan eettiseen kohtaamiseen. 

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen käsitteellistä taustaa sekä käytäntöjä tutkivassa Ou-

lun osahankkeessa etsittiin keinoja tukea varhaiskasvatuksen opettajien ammatillista kehitty-

mistä katsomuskasvatuksen ammattilaisina. Tutkimuksen kontekstiin vaikuttivat Pohjois-Suo-

men erityispiirteet: pitkät välimatkat sekä päiväkotien näennäinen katsomuksellinen yhtenäisyys. 

Lähtökohtana kehittämis- ja tutkimusprojektille oli kiinnostus kehittää varhaiskasvatuksen opet-

tajien suhdetta lapsiryhmissään läsnä oleviin erilaisiin uskonnollisiin sekä sekulaareihin maail-

mankatsomuksiin, vähentää ennakkoluuloja sekä tarjota mahdollisuus tutustua kokemukselli-

seen oppimiseen pedagogisena työkaluna. Osahankkeen tavoitteena oli luoda monikatsomuk-

sellisuuden kautta rakentuvia katsomuskasvatuksen näkökulmia varhaiskasvatuksen opettajien 

ammatillisen kehittymisen tueksi.  

Oulun osahankkeen tutkimus- ja kehittämiskysymykset määriteltiin seuraavasti:   

1. Kuinka monikatsomuksellista katsomuskasvatusta tulkitaan maantieteellisesti kaupunki-

keskusten ulkopuolella olevissa sekä näennäisen homogeenisissa varhaiskasvatuksen 

konteksteissa?  

2. Millaisia merkityksiä katsomuskasvatus saa kunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa 

Pohjois-Suomessa?  

3. Kuinka varhaiskasvatuksen henkilöstö voisi pedagogisessa dokumentoinnissa tunnistaa 

ja tunnustaa lapsen esiin nostamia katsomuksellisia kysymyksiä ja pohdintoja?   
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4. Kuinka lapsen katsomuksellinen toimijuus haastaa varhaiskasvatuksen opettajan amma-

tillisuutta?  

 

Filosofinen taustateoria katsomuskasvatuksen haastajana 

Oulun osahankkeen laaja tavoite on ollut avata tilaa katsomuskasvatuksen mahdollisuuden ha-

vaitsemiselle pedagogisen suhteen kautta. Hankkeessa on filosofisesti tarkasteltu pedagogisen 

suhteen eettistä perustaa Emmanuel Levinasin filosofian kautta. Toiseuden eettisen merkityksen 

tarkastelu kasvatuksen vuorovaikutuksessa on ollut tulokulma arvioida katsomuskasvatusta en-

nen muuta lapsen näkökulmasta. Tutkimme lapsen ja kasvattajan välistä suhdetta katsomuskas-

vatuksessa ensisijaisesti eettisyyden kautta toiseuden ja kyseenalaistamisen käsitteiden avulla.  

Lähestymme lasta ja lapsia toisina, jotka haastavat kasvattajaa kohtaamaan toiseutta ensisijai-

sesti eettisellä tasolla ja vasta sitten tiedollisella tasolla. Levinasille toinen on ”sitä mitä minä en 

itse ole” (Levinas 1987, 83). Toiseus eroaa negatiivisesta toiseuttamisen käsitteestä. Toiseutta-

misessa erilaisuus otetaan tiedollisesti haltuun, siitä muodostetaan alempiarvoinen kategoria 

suhteessa valta-asemassa olevaan samankaltaisuuteen. (Levinas 2007, 43-48). Vastakohtana 

tälle toiseuttamiselle on äärettömän toiseuden kohtaaminen.  

Tämän osahankkeen teoreettisena tarkoituksena onkin ollut löytää keinoja, joilla kasvattaja voisi 

olla avoin lasten toiseudelle ja tuntemattomalle (Edling & Frelin, 2016; Biesta, 2017; Saevi & 

Husevaag, 2009; Todd, 2015) ja tehdä siten tilaa lapsen kanssa käytävään eettiseen keskuste-

luun dialogisuuden kautta (Stojanov, 2019; Ben-Pazi, 2016; Cook & Young, 2004; Ippolito, 2010; 

Saari, 2010). Hankkeessa lapset nähdään aktiivisina toimijoina sekä kykenevinä sitoutumaan 

sukupolvien välisiin tiedon tuottamisen prosesseihin (Bath & Karlsson, 2016, s. 559). Katsomus-

kasvatuksessa voidaan siis tukea interkulttuurista sekä monikatsomuksellista oppimista, mutta 

se on myös mahdollisuus intersukupolviselle toimijuudelle, jossa sekä lapset että aikuiset voivat 

tulla toinen toistensa opettamiksi. Anna Sthran (2019) toteaakin osuvasti, että lapsen uskonnon 

välisen suhteen ymmärtämiseksi tarvitaan monivivahteisesta käsitystä lasten toimijuudesta, 

mutta myös siitä mitä toimijuudella tarkoitetaan (Sthran 2019, s. 29).   

Oulun osahanke pyrki uudelleen määrittämään lasten toimijuutta katsomuskasvatuksen viiteke-

hyksessä. Lasten toimijuuden uudelleen määrittely haastaa myös varhaiskasvatuksen opettajan 

roolia, ja vielä laajemmin kyseenalaistaa käsityksemme kasvatuksellisen toiminnan merkityk-

sestä ja perusteista. Lapset ja heidän kysymyksensä kutsuvat opettajan katsomuskasvattajaksi, 

samanaikaisesti kuin opettajat kutsuvat lapsia suuntautumaan kohti monikatsomuksellisuutta ar-

vostavaa aikuisuutta.  

  

Tutkimus- ja kehittämisprossin kuvaus 

Tutkimuskokonaisuutta rakennettiin toimintatutkimuksellisesti kartoittamalla varhaiskasvatuksen 

opettajien ennakkotulkintoja katsomuskasvatuksesta, toiseudesta ja erilaisuudesta, ja kehittä-

mällä toimintamalleja, jotka auttaisivat katsomuskasvatuksen suunnittelussa moninaisissa päi-

väkotiryhmissä. Hankkeen kehittämisessä kiinnitettiin erityistä huomioita lasten mielenkiinnosta 

nousevien kysymyksien merkitykseen katsomuskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 
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(Vasu 2018) ja intersukupolvisen oppimisen mahdollistamiseen (Bath & Karlsson 2016). Tutki-

muksen tarkoitus oli tuottaa erilaisuutta kunnioittavia lähestymistapoja katsomuskasvatukseen 

yhdessä tutkimukseen osallistuvien varhaiskasvatuksen opettajien sekä opettajaopiskelijoiden 

kanssa.  

Keväällä 2020 puhjennut koronapandemia haastoi kuitenkin hankkeen toteutusta, minkä vuoksi 

Oulun osahankkeessa päädyttiin tutkimaan Valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien pe-

rusteita (2018) sekä pohjoissuomalaisten kuntien varhaiskasvatussuunnitelmia diskurssianalyyt-

tisesti.   

Varhaiskasvatussuunnitelmatutkimuksen lisäksi hankkeessa pilotoitiin internetpohjainen moni-

katsomuksellinen pedagogisen dokumentoinnin ja arvioinnin menetelmä (ks. kuvio 6), joka aut-

taa opettajaa tunnistamaan ja tukemaan lasten metafyysistä uteliaisuutta.  

 

 

Kuvio 6. Katsomuskasvatuksen pedagogisen dokumentoinnin ja arvioinnin työkalu. 

 

Työkalun tarkoituksena on kiinnittää varhaiskasvatuksen opettajan huomio katsomuskasvatuk-

sen alueelle pedagogisen dokumentoinnin kautta. Pedagogisella dokumentoinnilla (Tarkka, 

2017) tarkoitetaan tässä yhteydessä työtapaa, jossa lapsen toimintaa seuraamalla ja dokumen-

toimalla pyritään paremmin ymmärtämään lapselle merkityksellisiä asioita. Lapsen piirtämät ku-

vat, lapsen kanssa käydyt keskustelut, valokuvat sekä videot haastavat varhaiskasvatuksen 

opettajan toimintaa suuntautumaan lasta kohti (Tarkka, 2017, 29). Metafyysinen uteliaisuus taas 

kuvaa lapsen sisäsyntyistä tapaa kysyä olemassaoloa, eettisyyttä sekä katsomusta sivuavia ky-

symyksiä. Näiden kahden tulokulman kautta tutkitaan, kuinka katsomuskasvatuksessa tehdä ti-

laa lasten kysymyksille ja pohdinnoille, johon Vasu varhaiskasvatusta velvoittaa. 

Tutkimusaineistona kerättiin varhaiskasvatuksen opettajien puolistrukturoituja reflektiopäiväkir-

joja sekä tutkimukseen osallistuneiden varhaiskasvatuksen opettajien kanssa käytyjä suunnitte-

lukeskusteluja. Työkalun edelleen kehittäminen tulee jatkumaan Oulun ja Helsingin yliopistojen 

yhteistyössä. Kerätty aineisto toimii pilottina syksyllä 2021 kerättävälle aineistolle, jonka pohjalta 
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työstetään monikatsomuksellisen katsomuskasvatuksen tukena käytettävää reflektiopäiväkirja-

pohjaa. Aineistoa kerättiin myös yhteisistä suunnittelupalavereista ja tutkijoiden omista pohdin-

noista. Työkalun avulla on mahdollista kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä tutkimuspoh-

jaisesti. 

Jatkotutkimuksen kannalta hankkeen puitteissa kerätyn tutkimusaineiston analyysia määrittää 

kiinnostus lasten kysymysten kautta kuvattuihin kohtaamistilanteisiin. Näissä kohtaamisissa lapsi 

haastaa varhaiskasvatuksen opettajaa katsomuskeskustelun äärelle, tai jossa varhaiskasvatuk-

sen opettaja on onnistuneesti kyennyt luomaan tilaa monikatsomukselliselle keskustelulle lapsi-

ryhmässä. Kohtaamistilanteista etsimme elementtejä, jotka tukevat opettajan ammatillista kehit-

tymistä katsomuskasvatuksen suunnittelijana varhaiskasvatuksen kontekstissa. Jatkotutkimuk-

sessa analysoimme, miten reflektiopäiväkirjan käyttö tukee varhaiskasvatuksen henkilöstöä ha-

vaitsemaan lapsilähtöisen katsomuskasvatuksen mahdollisuuksia pedagogisen suunnitelmalli-

suuden kautta.  

  

2.3.1 Tiivistelmät Oulun osahankkeen julkaisuista 
  
 

Castillo, K. (2021). Kasvatus eettisenä kohtaamisena: lapsen toiseus on ensisijaista. Te-

oksessa S. Poulter, M. Ubani, M. Laine ja A. Kallioniemi (toim.) Lapsenkokoinen katso-

muskasvatus (s. 55–67). Lasten Keskus.  

 

Yhteiskunnallisen lapsuudentutkimuksen viitekehyksestä käsin tarkasteltuna lasten katsomuk-

selliset kysymykset ja pohdinnat kutsuvat sekä lasta että kasvattajaa jatkuvasti muokkaamaan 

omaa maailmankuvaansa suhteessa katsomusten moninaiseen maailmaan. Artikkelissa kuva-

taan kasvatusta eettisten kohtaamisten mahdollistumistilana, jonka turvaaminen vaatii arvopoh-

dintaa sekä kasvatusten päämäärien uudelleen määrittelyä. Uudelleenmäärittelyssä katsomus-

kasvatuksella on oma merkittävä tehtävänsä, sillä se antaa tilaa lapsen katsomukselliselle poh-

dinnalle. Mikäli kasvattaja tunnistaa ja tunnustaa lapsen muotoilemia ideaaleja, lapsen katsomus 

pääsee hahmottumaan vuoropuhelussa lapselle merkittävien toisten kanssa.   

Lapsen toiseus haastaa varhaiskasvattajaa asettumaan kasvatuksellisessa vuorovaikutussuh-

teessa jännitteiseen tilaan. Lapsen kysymykset ja pohdinnat ovat siis kutsu yhteiseen keskuste-

luun ja siten arvokas haaste kasvattajalleen. Ranskanjuutalaisen filosofin Emmanuel Levinasin 

mukaan eettisyys tiivistyy itsen kyseenalaistamiseen, mikä puskee itsen liikkeeseen ja muutok-

seen. Varhaiskasvatuksen kontekstissa kyseenalaistaminen koskee lapsen maailmankuvan li-

säksi erityisesti kasvattajan ammatillisuutta. Lapsi asettaa kasvattajansa kyseenalaiseksi, ja vaa-

tii kasvattajaa jatkuvasti kasvamaan vastuussaan lapselle.  

Tällainen lähestymistapa kasvatukseen asettaa haasteita erityisesti kasvattajalle. Kenen tehtä-

väksi jää tilan antaminen lapsen ihmettelylle? Entäpä keiden kanssa lapsi saa pohtia itselleen 

merkittäviä elämänkysymyksiä? Millaiset kysymykset askarruttavat lapsia, ja miten ne haastavat 

yhteiskuntaa? Lapsen katsomukselliset kysymykset ovat haaste yksittäiselle kasvattajalle ja kas-

vatusinstituutioille. Eettisessä kohtaamisessa kasvattaja tervehtii lapsen kysymyksiä ja näkee 
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niiden kautta mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen muutokseen. Tällä tavoin kasvatus jatkuvasti 

muotoutuu etsimään vastauksia muuttuvan yhteiskunnan eettisiin haasteisiin.  

  

Castillo, K., Ylitapio-Mäntylä, O., Mikkonen, J. & Kuorilehto, M. (2021) Tilaa toisen kohtaa-

miselle vai tilaa toiseuttaa? Katsomuskasvatuksen merkityskerrokset Valtakunnallisissa 

varhaissuunnitelmien perusteissa sekä kunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. 

Journal of Early Childhood Education Research.  

 

Tutkimusartikkelissa perehdytään katsomuskasvatuksen eri merkityskerroksiin Vasun sekä 17 

pohjoissuomalaisen kunnan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmista. Artikkelin 

keskeisimmät tulokset avaavat katsomuskasvatusta kahdesta merkityskerroksesta. Ensinnäkin 

katsomuskasvatuksen linjaustekstit rajaavat katsomuskasvatuksen käytännön toimintaa ja oh-

jaavat toteuttamaan katsomuskasvatusta juhlina ja tapahtumina, eri toimijoiden välisenä yhteis-

työnä ja lasten ja kasvattajan välisenä vuorovaikutuksena. Käytäntöä linjaava merkityskerros tuo 

esiin varhaiskasvatuksessa toisin ajattelemisen ja toimimisen tapoja, mutta ei suoranaisesti oh-

jaa, kuinka moninaisuuteen tulisi vastata ja suhtautua.  

Katsomuskäsitteiden käyttötapoja diskurssianalyyttisesti analysoimalla esiin nousee katsomus-

kasvatuksen toinen merkityskerros, joka tuottaa moninaista puhetta katsomuksista. Toiseuttava 

katsomuspuhe erottaa katsomukset julkisessa tilassa vieraina, tutkimuksen ja tarkastelun koh-

teina, jotka ovat läsnä, mutta eivät kuulu kenellekään suoraan. Lapsen katsomuspuhe puoles-

taan punoutuu osaksi lapsen katsomuksellista identiteettiä ja on jollekin kuuluvaa. Risteytynyt 

katsomuspuhe tuottaa katsomuksen osana kielellistä, kulttuurista ja uskonnollista moninaisuutta, 

jossa katsomusten rooli jää osittain kielellisen ja kulttuurisen puheen varjoon.  

Varhaiskasvatussuunnitelmien analyysi osoittaa, että katsomuskasvatus saa linjausteksteissä 

moninaisia ja keskenään ristiriitaisia tulkintoja. Lisäksi eri kuntien paikallisissa sovelluksissa on 

hajontaa. Toisissa kunnissa ei olla mietitty lainkaan katsomuskasvatuksen paikallista toteutusta, 

kun taas toisaalla katsomuskasvatusta on pohdittu laajasti asiakirjatasolla. Hajonta antaa viitteitä 

siitä, että lapset joutuvat eriarvoiseen asemaan katsomuskasvatuksen osalta eri kunnissa.   

Tutkimuksessa osoitettiin, että valtakunnallisesti katsomuskasvatuksen toteuttamiseen vaikutta-

vat paikalliset linjaukset sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön tulkinnat katsomuskasvatuksen 

merkityksestä valtakunnallisten linjausten lisäksi. Katsomuskasvatuksen osalta lapset saattavat-

kin joutua eriarvoiseen asemaan riippuen varhaiskasvatuksen henkilöstön tavoista tulkita katso-

muskasvatusta linjaavia tekstejä. Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden laatimisessa tulisi-

kin kiinnittää erityistä huomioita monikatsomuksellisuuden avaamiseen sekä linjata katsomusyh-

teisöjen kanssa tehtävän yhteistyön reunaehtoja sekä periaatteita nykyistä selkeämmin.  
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Poulter, S. & Castillo, K. (tulossa) Religious and Worldview Subjectification as an Educa-

tional Goal in Early Childhood Education and Care. Teoksessa A. Kuusisto (toim.) Place 

of Religion in Early Childhood Education and Care. Routledge International Handbook se-

ries. 

 

Artikkelissa tutkitaan uskonto- ja katsomuskasvatuksen kasvatuksellista tarkoitusta varhaiskas-

vatuksen kontekstissa. Gert Biestan kolmiosaista kasvatuksen käsitteellistämismallia hyödyn-

täen ja syventäen analysoimme uskonto- ja katsomuskasvatuksen tavoitteita kvalifikaation, so-

sialisaation sekä subjektifikaation ulottuvuuksien kautta. Artikkelin keskeisenä argumenttina esi-

tämme, että uskonto- ja katsomuskasvatuksen tarkoituksellisuus auttaa lapsia asemoimaan it-

sensä toisin suhteessa maailmaan. Tämä puolestaan avaa uusia maailmassa ja maailman 

kanssa olemisen tapoja. Lapsen oman paikan ja äänen löytymistä, subjektifikaatiota, analysoi-

daan suhteessa katsomusten maailmaan. Syvennämme Biestan muotoilemaa subjektifikaation 

käsitettä reflektoimalla sitä kriittisesti Emmanuel Levinasin ajatuksiin subjektiviteetista, jotka 

haastavat vapaan ja autonomisen subjektin ideaalin kasvatuksen päämääränä.  

Tätä teoriaa vasten tarkastelimme katsomuskasvatusta suomalaisessa yhteiskunnallisessa kon-

tekstissa. Erityisenä analyysin kohteena ovat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018), 

jota tutkimme yhtenä kansallisena, normatiivisena esimerkkinä. Analyysissa on havaittavissa, 

että kaikki kolme kasvatuksen päämäärää ovat läsnä perustetekstissä. Tutkimalla katsomuskas-

vatuksen kasvatuksellisia päämääriä epistemologisen näkökulman sijaan lapset ja heidän ainut-

laatuisuutensa nousee katsomuskasvatuksen keskiöön. Tällöin merkityksellistä katsomuskasva-

tuksessa on tavat, joilla katsomusten maailmaa lasten kanssa lähestytään.  

Luvun johtopäätöksissä pohditaan, mikä on opettajan rooli lapsen subjektiaseman vaalimisessa. 

Opettajan toiminta avaa lapselle jotain uutta ja odottamatonta ja siten kutsuu lapsen ylittämään 

nykyisyytensä. Näin toimiessaan opettaja laajentaa lapsen mahdollisuuksia luoda suhteita kat-

somukselliseen ulottuvuuteen. Samalla opettajan tulisi ottaa lapset mukaan keskusteluun, huo-

mioiden lasten yksilöllisyyden. Lasten äänen kuuleminen katsomuskasvatuksessa luo tilaa kas-

vatuksen subjektifikaation tarkoitukselle. Lopulta myös opettajan oman suhteen varhaiskasva-

tuksen katsomuskasvatukseen tulisi tulla jatkuvasti uudelleen haastetuksi. Näin myös opettaja 

on valmis muuttamaan näkökulmaansa katsomusten maailmaan.  

  

 

Castillo, K., Kukkola, J. & Siljander, P. (tulossa) Conserving the dignity of teaching 

through ethics as “Mise en question”. Journal of Philosophy of Education. 

 

Emmanuel Levinasin eettistä filosofiaa pedagogisessa suhteessa käsitteellistävän artikkelin yti-

messä tutkitaan opettajan ja kasvavan yksilön välistä eettisesti jännitteistä vuorovaikutusta. Ar-

tikkelissa tarkastellaan ensin käsitteellisellä tasolla Levinasin käyttämää termiä ”mise en ques-

tion”, eli kysymykseen asettamista. Käsitteellisen tarkastelun jälkeen artikkelissa avataan kysy-

mykseen asettumisen merkitystä sekä opettajalle että kasvavalle subjektille. Kasvatuksessa 

opettaja kasvavan lapsen ’toisena’ haastaa oppilasta vastuullisuuteen, jolloin lapsen olemus 
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haastetaan asettumaan kysymykseen. Toisaalta lapsen kysymykset kutsuvat opettajaa vastaa-

maan, jolloin lapsi opettajan ’toisena’ kutsuu opettajan myöskin vastuuseen. 

Kasvatusfilosofinen tutkimusartikkeli pyrkii lisäämään ymmärrystä pedagogisen suhteen merki-

tyksestä myös varhaiskasvatuksessa, vaikka tätä ei eksplisiittisesti artikkelissa käsitelläkään. 

Kasvatuksessa avautuu tilaa eettisyydelle, kun lapsilla on tilaa kysyä kysymyksiä, jotka haastavat 

aikuisen. Opettajan esittämät kysymykset katsomuksista ovat myös tärkeitä, sillä ne puolestaan 

kutsuvat lasta muodostamaan omaa suhdettaan katsomusten moninaiseen maailmaan. Katso-

muskasvatuksessa on siis läsnä eettinen ulottuvuus, joka haastaa sekä opettajaa että lasta aset-

tumaan avoimeen suhteeseen maailman kanssa.  
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3. Hankkeen keskeiset tulokset 
  

Kirjoittajat: Saila Poulter ja Katja Castillo 

  

Hankkeen tavoitteena on ollut teoreettis-pedagogisesti mallintaa varhaiskasvatuksen 

opettajan katsomuskasvatuksellisen ammatillisuutta opettajankoulutuksessa, alan tutki-

muksessa ja varhaiskasvatuksen arjessa. Kutsumme pedagogisiksi malleiksi niitä käsit-

teellisiä, kasvatuksellisia ja menetelmällisiä jäsennyksiä, jotka tukevat katsomuskasva-

tukseen liittyvää professionaalisuutta. Tässä luvussa kuvataan tuloksina viisi keskeistä 

käsitteellis-käytännöllistä näkökulmaa.  

  

3.1 Katsomuskasvatus on itsenäinen ja kehittyvä tiedonala 
  

Katsomuksen käsitteestä on viime vuosina keskusteltu erittäin paljon. Suomessa tutkijoiden 

käymä keskustelu on ollut aktiivista ja maassamme on kehitetty kulttuuri-, kieli- ja katsomustie-

toisia lähestymistapoja kasvatukseen ja opetukseen. Erityistä on se, että varhaiskasvatus on in-

klusiivisen ja laajan katsomuskäsitteen kannalta pioneerikonteksti kasvatusta ja opetusta ohjaa-

valla asiakirjatasolla. 

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus on tieteenalana poikkitieteellinen ja moninäkökulmai-

nen. Se on myös varsin omaleimainen suhteessa koulun katsomusopetukseen. Historiallisesti 

ajatellen varhaiskasvatuksessa on pitkään näkynyt vahva kristillisperustainen uskontokasvatuk-

sen perinne ja sen pohjalle rakentunut uskonnonpedagoginen ajattelu. Katsomuskasvatus tie-

teenalana on nyt vaiheessa, jossa se hakee muuttuneeseen, monikatsomukselliseen varhais-

kasvatuskontekstiin soveltuvien näkökulmiensa vakiintumista. Varhaiskasvatuksen katsomus-

kasvatuksen tutkimus ja pedagogiikka on kuluneina vuosikymmeninä soveltanut paitsi kasvatus-

tieteellisiä, teologisia ja uskontotieteellisiä tieteentraditioita, myös esimerkiksi sosiaalitieteellisiä, 

filosofisia, sekä kasvatus- ja kehityspsykologisia näkökulmia.  

Tässä hankkeessa kertyneen tiedon näkökulmasta voi pitää perusteltuna, että katsomuskasva-

tusta tulee vahvistaa varhaiskasvatuksen alaan kuuluvana tutkimusalana. Samalla tulee ottaa 

etäisyyttä koulun katsomusopetuksen taustaoletuksiin. Varhaiskasvatuksen katsomuksiin liitty-

vää tiedonalaa on tähän saakka kehitetty vahvasti kaksijakoiseen koulun katsomusopetuspara-

digmaan heijastuen. Tässä kahden eri oppiaineen, uskonnon ja elämänkatsomustiedon, opetus 

on tarkastelun lähtökohta, josta ikään kuin ”siivilöidään” näkökulmia varhaiskasvatukseen. Täl-

lainen ”murusia pienille” -asenne on vaikeuttanut paitsi aidosti moninaisen ja inklusiivisen katso-

muskäsitteen ymmärtämistä, myös varhaispedagogisen äänen omaleimaisuuden kuulemista.  

Tämän hankkeen tulosten näkökulmasta katsottuna katsomuskasvatuksen tulisi profiloitua ensi-

sijaisesti varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja tutkimuksesta, ei koulun katsomusopetuksen ja 

-didaktiikan kautta. Katsomuskasvatukseen liittyvä professionaalinen tieto tuleekin sitoa varhais-

kasvatuksen asiantuntijoiden rakentamaan tietoon pienen lapsen oppimisesta ja kasvusta: lapsi 
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on kaiken pedagogisen ajattelun lähtökohta.  Monikatsomuksellisen katsomuskasvatuksen ke-

hittäminen kiinnittyy yleiseen varhaiskasvatuksen tutkimukseen ja teoriaan. Hankkeen tulokset 

korostavat varhaispedagogisen tiedon ja sosiokulttuurisesta oppimisnäkemyksestä kumpuavien 

näkökulmien huomioimista. Pienen lapsen oppiminen on erityistä ja erilaista suhteessa kouluikäi-

sen maailmaan ja oppiainejakoiseen opetukseen. Vasun mukainen oppimiskäsitys näkee lapsen 

toimijana, jonka oppiminen on kokonaisvaltaista ja vuorovaikutuksessa tapahtuvaa, ja siinä 

leikillä on tärkeä merkitys.  

Määrittelevien asiakirjojen tasolla merkittävä ero on se, että Vasu ja Eops osoittavat tavoitteet 

henkilöstölle, ei lapselle, kun taas perusopetuksen opetussuunnitelmatekstit kuvaavat oppilaalle 

asetettuja taitotasoja, joita myös arvioidaan. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen määrittelevien 

asiakirjojen mukaan uskonnoista ja uskonnottomuudesta opitaan rinnakkain ja yhdessä, ei jakoja 

ja eroja tuottaen. Pienen lapsen oppiminen on toiminnallista, kokonaisvaltaista, kokeilevaa, 

omaan tutkimiseen, leikkiin, ihmettelyyn ja kysymyksiin perustuvaa. Lapsilla tulee olla mahdolli-

suus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan (Vasu 2018, 81).  

Koulun katsomusopetuksen näkökulmasta, jossa uskonto ja elämänkatsomustieto ovat eri oppi-

aineita, saattaa unohtua, että varhaiskasvatusikäiselle lapselle tyypillistä on oppimisen kokonais-

valtaisuus, kehollisuus, toiminnallisuus, moniaistisuus, kokemuksellisuus, tunteet ja leikki (Kan-

gas, Lastikka & Karlsson 2021). Tästä syystä tässä hankkeessa on kehitetty varhaiskasvatustie-

teistä ammentavaa katsomuskasvatuksen pedagogiikkaa. Pedagogisessa kehittämistyössä on 

hyödynnetty erityisesti leikkipedagogisia ja kokemusperäisen oppimisen näkökulmia, jotka ovat 

olennainen osa pienen lapsen tapaa oppia ja jäsentää maailmaa ympärillään. 

Kasvatustieteen tieteenteoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna hankkeen tutkimustulokset 

osoittavat varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen asettavan haasteita käytännön lisäksi 

myös teorialle. Uutta luovan teorian merkitys korostuu silloin, kun käytäntö muuttuu ja aiemmat 

teoriakehittelyt eivät enää vastaa käytännön kuvaukseen, mallintamiseen ja ymmärtämiseen 

(Wulf 2003). Varhaiskasvatuksen vanha kenttäperinne ja kristillisperäinen uskontokasvatus eivät 

enää palvele varhaiskasvatuksen muuttuneessa kontekstissa. Vanha teoria ei myöskään lisää 

ymmärrystä, vaan käytännön ja teoreettisten mallinnusten välinen jännitteisyys ilmenee kasvat-

tajien kokemana hämmennyksenä.  

Hankkeessa toteutetun tutkimuksen pohjalta kiinnostavaa onkin nähdä kehkeytymässä oleva 

uusi monikatsomuksellisuuden käsitteellinen jäsennys, jota on pyritty rakentamaan käytännön 

tasoa tutkimalla ja tulkitsemalla. Monikatsomuksellinen katsomuskasvatus nojaa teoriaan, joka 

ongelmallistaa nykyiset toimimattomat käytännöt. Teoreettisella tasolla käytännön varhaiskasva-

tuksen huomiot tuovat esiin sekä kriittisen arvion katsomuskasvatuksen nykytilasta sekä tarpeen 

kokeilla uusia käytäntöjä.  Hankkeessa on kehitetty sekä monikatsomuksellista katsomuskasva-

tuksen käytäntöä, että teoriaa, kieltä ja käsitteitä, jotka paremmin vastaisivat siihen, mihin suun-

taan nykyinen käytäntö voisi mielekkäällä tavalla kehittyä. Teorian kehittelyssä ensiarvoisen tär-

keää on ollut yhteistyö käytännön toimijoiden ja tutkimusta tekevien välillä.  
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3.2 Katsomuksiin liittyvä professionaalisuuden rakentumi-
sen tila on jännitteinen 
  

Tässä hankkeessa varhaiskasvatuksen opettajan katsomuksiin liittyvä professionaalisuus on ym-

märretty laaja-alaisena, monitasoisena ja reflektiivisyyttä edellyttävänä kokonaisuutena. Profes-

sionaalisuuden rakentuminen on prosessi, jossa opettaja käy vuoropuhelua opetussuunnitelma-

ajattelun, kulttuuristen reunaehtojen ja opettajan oman toiminnan reflektion tuottamien havainto-

jen kesken. Varhaiskasvatuksen opettajan katsomuksiin liittyvä professionaalisuus on rihmasto-

maista, vaativaa ja jännitteistä, joka edellyttää ammatillisten lähestymistapojen ja oman katso-

muksen kriittistä reflektiota.  

Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja (2016) -dokumentissa on kuvattu tulevaisuu-

den opettajan osaamista eri ulottuvuuksien kautta. Katsomusten käsittelyyn liittyy joitain erityis-

kysymyksiä, mutta monikatsomuksellisuuden pohtiminen osana opettajan professionaalisuutta 

on osa opettajan yleistä ammatillisuuden reflektiota. Edellä mainittuun dokumenttiin viitaten voi 

todeta, että on olennaista tunnistaa opettajan osaamiseen liittyvät puutteet, jotta opettajankoulu-

tus voi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tässä hankkeessa varhaiskasvatuksen opettajan puut-

tuvaksi osaamiseksi on tunnistettu katsomuskasvatukseen liittyvä opetussuunnitelmaosaami-

nen, yhteisöosaaminen, sekä arvo- ja muutososaaminen. Hankkeessa toteutettujen tutkimus- ja 

kehittämisinterventioiden kautta on tuotu esiin ratkaisuehdotuksia opettajan osaamisen vahvis-

tamiseksi.   

Katsomustietoisessa opettajuudessa ei ole kyse pelkästään yksittäisen opettajan taitavasta toi-

minnasta, vaan kyse on yksilön, työyhteisön ja instituution muodostamasta kokonaisuudesta. 

Professionaalisuus tulkitaan aina kussakin yhteiskunnallisessa viitekehyksessä, eikö se ole ole-

massa ”valmiina” missään, vaan se on aina uudelleen jäsennettävissä ja neuvoteltavissa. On 

selvää, että suomalaisen varhaiskasvatuksen rakenteelliseen kuvaan liittyy tällä hetkellä resurs-

seihin, asenteisiin ja ideologisiin jännitteisiin liittyviä haasteita, jotka heijastuvat opettajan mah-

dollisuuksiin kehittää katsomuskasvatuksellista osaamista. Siksi tässä hankkeessa on ollut tär-

keää suunnata katse yksittäisen opettajan lisäksi siihen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja kou-

lutuspoliittiseen kokonaisuuteen, jonka puitteissa opettajat ammatillisuuteensa rakentuvat. Opis-

kelijat työstävät opettajuuttaan ja osaamistaan yhteiskunnallisten ja katsomuspoliittisten jännit-

teiden keskellä ja heille tarjotaan melko vähän tukea historiallisten, yhteiskunnallisten ja filoso-

fisten näkökulmien hyödyntämisestä opettajaksi kasvussaan.  

Tutkimusperustaiset kuvaukset professionaalisuudesta ja opettajan osaamisen kehittämisestä 

eivät välttämättä riittävällä tavalla avaa sitä jännitteisyyttä ja haastetta, jota varhaiskasvatuksen 

opettaja kohtaa katsomuksellista osaamista rakentaessaan. Katsomuskasvatus on mielletty 

ikään kuin varhaiskasvatuksen ammatillisuuden rattaisiin ilmaantuneeksi häiriötekijäksi, joka on 

irrallaan varhaiskasvatuksen opettajan professionaalisuuden kokonaisjäsennyksestä. Tämä 

hanke tuo esiin sen, että katsomuskasvatus voi toimia uudenlaisena varhaiskasvatuksellisen 

ajattelun avaimena, jonka kautta tulkita moninaisuutta koko varhaiskasvatuksen läpäisevänä 

ulottuvuutena.  

  

https://minedu.fi/documents/1410845/4583171/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misen+suuntaviivoja+-+Opettajankoulutusfoorumin+ideoita+ja+ehdotuksia
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3.3 Katsomustietoisuus kehittyy lapsen maailmaan 
herkistymällä 
  

Katsomustietoinen opettaja tiedostaa katsomusten merkityksen osana lapsen muovautuvaa 

identiteettiä ja elämää. Hän tiedostaa omien käsitysten, asenteiden, arvojen ja uskomusten vai-

kutuksen kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa. Opettajaa tarvitaan lapsen tueksi katsomu-

sidentiteetin jäsentymisessä. Lasta ei tule jättää yksin, vaan opettajan tehtävänä on tuoda peda-

gogisia tarjoumia (affordanssi, ks. Kyttä 2002), jotka mahdollistavat kasvun ja uuden oppimisen.  

Varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemus katsomuskasvatuksen haasteellisuudesta heijastelee 

yleistä vaikeutta pohtia kasvatukseen liittyviä kysymyksiä päämäärästä, tarkoituksesta ja eetti-

sestä suhteesta. Kasvatuksellisen päämäärän pohtimattomuus, sekä se, mitä kaikkea tarkoite-

taan katsomuksellisena, purkautuvat hämmennyksenä siitä, mitä katsomuskasvatuksessa saa 

tai tulee tehdä.  Varhaiskasvatuksen opettajan tulisi saada tilaa pohtia lapsen ja kasvattajan suh-

detta, sekä saada tukea siihen, miten auttaa lasta katsomukselliseksi subjektiksi tulemisessa.  

Katsomuskasvatus tukee lapsen kasvua monikatsomuksellisen yhteiskunnan jäsenenä. Se myös 

antaa lapselle katsomuslukutaidon kaltaista osaamista, joka auttaa lasta ikätasoaan vastaavasti 

osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Edellä mainittujen sosialisaatio- ja kvalifikaatio-

tehtävien lisäksi katsomuskasvatuksen kasvatukselliseksi päämääräksi tulisi kuitenkin nostaa 

kasvavan ihmisen oikeus muotoilla omaa katsomuksellista ajatteluaan. Herkistyminen lapsen 

maailmaan ja lasten esittämiin kysymyksiin ja pohdintoihin kutsuu varhaiskasvatuksen opettajaa 

vastuullisuuteen. Katsomustietoinen opettaja kykenee huomioimaan lasten katsomuksellista ute-

liaisuutta ja haluaa ruokkia heidän katsomuksellista kasvua. Lasten aloitteisiin tarttumalla katso-

muskasvatuksessa voidaan parhaiten tehdä tilaa lapsenkokoiselle katsomuskasvatukselle. 

  

3.4 Yhteistyö opettajankoulutuksen kehittämisen avaimena 
  
Yhteistyön ja verkostojen merkitys on opettajankoulutuksen kehittämisessä valtakunnallisesti 

tunnistettu tärkeäksi seikaksi. Tavoitteena Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa (2016) 

on ollut, että opettajankoulutusta vahvistetaan tiivistämällä yhteistyötä, verkostoitumalla ja raken-

tamalla yhdessä tekemisen kulttuuria. Toisaalta erilaisia vertaistuen ja yhteistyön malleja olisi 

kehittämisohjelman mukaan hyödynnettävä entistä tehokkaammin. Tässä hankkeessa yhteistyö 

on ymmärretty hyvin laaja-alaisena mahdollisuutena kehittää opettajankoulutusta, joka ei ole vain 

yhteistyötä käytännön toteutuksena, vaan se näyttäytyy ajattelullisena professionaalisuuden ulot-

tuvuutena. 

Yhteistyötä hankkeessa on toteutettu yli oppiaine-, koulutus- ja tieteenalarajojen. Varhaiskasva-

tuksen katsomuskasvatuksen opettajankoulutuksen kehittäminen on tapahtunut vuorovaikutuk-

sessa luokanopettajakoulutuksen ja aineenopettajakoulutuksen näkökulmien, materiaalien ja tut-

kimuksen kanssa. Tieteenalarajojen kannalta merkittävää on ollut laajentaa katsomusopetus ja 

katsomuskasvatusparadigmaa vahvemmin varhaiskasvatustieteenalaperustaiseksi. Toisaalta 

varhaiskasvatuksen opettajan osaamisen kehittäminen on nähty edellyttävän vahvaa verkostoi-

tumista alueellisesti, kansallisesti, kulttuurienvälisesti ja kansainvälisesti.  

https://minedu.fi/documents/1410845/3985888/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misohjelma+(13.10.2016)/50c36e4b-7aff-4a0b-8b36-0199f1ebe7e8/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misohjelma+(13.10.2016).pdf?t=1493103415000
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Hankkeessa on toimittu vuorovaikutuksessa usean muun opetus- ja kasvatusalan kehittämis- ja 

tutkimushankkeen toimijoiden kanssa. Vuoropuhelu eri katsomusyhteisöjen, varhaiskasvatus-

yksiköiden ja opettajankoulutusyksiköiden kanssa on lisännyt tietoisuutta työelämäyhteistyön 

tärkeydestä ja hyödyllisten kokemusten levittämisen merkityksestä. Toisaalta hankkeessa on 

hyödynnetty ammatilliseen vertaistukeen liittyviä kokeiluja, joita tässä hankkeessa ovat tii-

miopettajuusmallin hyödyntäminen sekä yhteisöllinen ammatillisen tuen vertaisryhmätoiminta. 

Näissä opiskelijat, opettajat ja opettajankouluttajat saivat kokemuksia verkostotyöskentelystä ja 

yhteisöllisesti oppivasta organisaatiosta. Positiiviset kokemukset näistä kokeiluista antavat syyn 

todeta, että akateemisessa opettajankoulutuksessa tulisi vahvistaa verkostomaisia työskentely-

malleja.  

Vasussa (2018, 81) mainitaan, että yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja vierailut rikastuttavat 

lasten oppimisympäristöjä. Yhteistyön ja verkostomaisuuden ajatukset konkretisoituvat tässä 

hankkeessa myös ajatuksena kehittää varhaiskasvatuksen opettajan valmiuksia katsomuskas-

vatuksen toteuttamiseen pedagogiikkaa mallintamalla. Ennakkoluulottomat avaukset varhais-

kasvatuksen oppimisympäristöjen kehittämiseksi eri yhteisöjen kanssa rikastavat ja monipuolis-

tavat varhaiskasvatuksen toteuttamista. 

 

3.5 Oppimisympäristöjen rikastaminen avaa uusia polkuja 
monikatsomuksellisuuden huomioimiseen 
  

Oppimisympäristön käsite varhaiskasvatuksessa sisältää niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaali-

sen ulottuvuuden. Vasun (2018, 81) mukaan oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, 

yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuoro-

vaikutusta. Tässä hankkeessa oppimisympäristöt ovat olleet sekä fyysisiä että virtuaalisia tiloja, 

jotka liittyvät johonkin katsomukselliseen ilmiöön, kulttuuriin tai traditioon, kuten sakraalitilat ja 

museot. Hankkeessa on kehitetty erilaisia tiloja hyödyntäviä pedagogisia menetelmiä, jotka tu-

kevat katsomuksista oppimista kokemuksellisesti ja moniarvoisesti, kuten vierailut. Oppimisym-

päristöjä miettiessä tulisi myös ottaa huomioon lapsen ajatukset ja kokemukset siitä, miten oppi-

misympäristöä tulisi kehittää. 

Kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisen varhaiskasvatuksen lähtökohtana on sosiokulttuurinen lä-

hestymistapa, jolloin olennaista on oppimisympäristöjen kannalta reflektoida sitä, miten lapsi op-

pii yksilönä ja yhdessä muiden kanssa ympäröivää kulttuuriaan tarkkailemalla, tulkitsemalla, suo-

dattamalla, sekä kulttuuria uusintamalla ja muokkaamalla. Vasussa (2018, 81) todetaan, että 

oppimisympäristöissä edistetään lasten kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta sekä tuodaan nä-

kyväksi kulttuurista moninaisuutta. Laadukas monikatsomuksellinen varhaiskasvatuksen katso-

muskasvatus ei voi fyysisen oppimisympäristön kannalta jäädä vain päiväkodin seinien sisäpuo-

lelle. Opettajan ammatillisuuteen kuuluu tiedostaa esimerkiksi retkiin ja vierailuihin liittyvät monet 

pedagogiset mahdollisuudet. Toisaalta psyykkisen oppimisympäristön kannalta henkilöstön tulee 

kaikessa toiminnassa edistää moninaisuuden myönteistä kohtaamista. Lisäksi sosiaalisen oppi-
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misympäristön näkökulmasta lapselle tulee taata mahdollisuus tutkia katsomusten maailmaa yh-

dessä muiden kanssa, jaettuna ihmisten maailmana, jossa kenenkään katsomusta ei piilotella, 

väheksytä tai arvoteta. 

Tässä hankkeessa on tuotettu erittäin laaja pedagoginen ja menetelmällinen aineisto, jota voi 

hyödyntää varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa ja varhaiskasvatuksen arjessa. Pedago-

gisen materiaalin valmistamisessa on rohkeasti kokeiltu yhteisöllisen innovoinnin voimaa ja kut-

suttu menetelmälliseen kehittämiseen mukaan opiskelijoita, katsomusyhteisöjä ja museotoimi-

joita. Erityisenä näkökulmana kehittämistyössä on ollut ennakkoluuloton tilallisuuden pedagogii-

kan ja tilayhteistyön hyödyntäminen.  

Oppimisympäristökäsitteen rinnalla käytetään myös käsitettä pedagoginen toimintaympäristö, 

jolla varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan prosessinomaista ja jatkuvasti rakentuvaa ympäristöä, 

jossa oppiminen, kasvatus ja kehityksen tuki ovat toiminnan keskiössä (Kärkkäinen, Walzer, 

Kontkanen, Nuutinen & Havu-Nuutinen 2021, 11). Olennaista on kiinnittää huomio siihen, että 

pedagoginen toimintaympäristö ei ole vain valmiiksi rakennettu neutraali tila vaan sosiaalisen 

toiminnan kautta arjen käytännössä yhä uudelleen rakentuva. Tähän rakentamiseen osallistuvat 

niin lapset kuin aikuisetkin, ja prosessiin vaikuttavat arvot ja valtasuhteet. (Raittila 2013; Sillan-

pää 2017.) Katsomusten kannalta opettajan professionaalisuuteen kuuluu kyky nähdä pedago-

ginen toimintaympäristö aina arvojen kannalta ladattuna tilana, jossa jatkuvasti tehdään valintoja, 

jotka voisivat olla myös toisin. Tässä hankkeessa esitetty metaforinen kysymys siitä, onko kat-

somuksille ja katsomuskasvatukselle tilaa varhaiskasvatuksen arjessa, haastaa arvioimaan pe-

dagogisten toimintaympäristöjen arvo- ja valtasuhteita. 
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4. Hankkeen yhteistyö, tapahtumat, materiaalit, 
verkostot ja koulutukset 
 

 

Hankkeessa tuotettujen toimintamallien ja tuotosten levittämisessä ja käyttöönotossa on 

käytetty monipuolisia menetelmiä, kuten järjestetty seminaareja, kirjoitettu julkaisuja, oltu 

aktiivisia sosiaalisessa mediassa, kontaktoitu avainhenkilöitä, luotu verkostoja ja integ-

roiduttu olemassa oleviin verkostoihin. Lisäksi hankkeessa toimineet henkilöt ovat osal-

listuneet täydennyskoulutuksen tuottamiseen. Menetelmällisten ja teoreettisen näkökul-

mien jalkauttamisella varhaiskasvatuksen arkeen ja opettajankoulutukseen on haluttu 

viestittää käytännönläheisyyttä, madaltaa itsenäisen soveltamisen kynnystä ja inspiroida 

opettajia, opiskelijoita ja opettajankouluttajia omaan ammatilliseen kehittämiseen. 

 

4.1 Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa  
 

Viime vuosina on toteutettu useita kehittämishankkeita, joiden aiheet liittyvät katsomuksiin, kas-

vatukseen ja opetukseen. Tässä hankkeessa on hyödynnetty näiden hankkeiden tuloksia ja nä-

kökulmia sovellettaessa niitä edelleen varhaiskasvatukseen. Seuraavassa listauksessa on näi-

den hankkeiden lyhyet kuvaukset. Hanke on toiminut yhteistyössä tähdellä merkittyjen kehittä-

mishankkeiden kanssa. 

Kuski: Hanke selvitti valtakunnallisia koulutustarpeita ja mallinsi, miten monikielisyyspedagogiik-

kaa ja eri uskontojen opetusta voi käytännössä toteuttaa tämänhetkisen tutkimuksen valossa, 

uuden opetussuunnitelman linjausten mukaisesti ja tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. 

Kupera * ja KUKAKI: Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA-hankekoko-

naisuudessa tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen 

opetukseen. Saila Poulter toimi hankkeen tutkimusraportin ohjausryhmässä. KUPERA-hankeko-

konaisuuteen kuuluvat myös täydennyskoulutushankkeet KUKAKI ja KUKAKI II, joissa hyödyn-

netään KUPERA-tutkimus- ja arviointihankkeessa tuotettua tutkimustietoa ja järjestetään we-

binaareja ja kursseja opettajille.  

KutiMat: Kulttuuritietoiset materiaalit osaksi koulun arkea ja käytänteitä -hankkeessa analysoi-

daan olemassa olevaa kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää materiaalia ja kootaan teoreetti-

sesti perusteltu, selkeä, ajanmukainen ja tiivistetty opettajan opas. 

21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittä-

minen *: Hankkeessa tarkastellaan 21. vuosisadan taitojen, kuten uskontolukutaidon ja katso-

muksellisen dialogin esiintyvyyttä nykyisessä katsomusaineiden opettajankoulutuksessa. Hanke 

on myös opettajankoulutuksen kehittämishanke, jonka kanssa käynnistimme hankkeet yhteisellä 

suunnitteluseminaarilla. 
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KuKaS *: Hankkeessa suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin tutkimusperustaisesti kulttuuri- ja kat-

somussensitiivisyyden kehittymistä tukevia koulutuskokonaisuuksia, joita toteutetaan opettajien 

ja ohjaajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Hanke on myös opettajankoulutuksen kehittämis-

hanke. Hankkeemme on osallistunut KuKaS ja DiVed –hankkeiden yhteisiin minisymposiumeihin 

ja pyöreänpöydän keskusteluihin. 

DiVed: Hanke on vuosina 2017–2020 toiminut kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opetta-

jankoulutuksen kehittämishanke, joka kehitti kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen toimintakulttuu-

ria ja osaamista sekä opettajankoulutuksessa että perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien 

parissa. 

Uskallus *: Uskonnot, katsomukset ja osallisuus perusopetuksessa -hankkeen tarkoitus on ollut 

kehittää tutkimusperustaista kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää oppimateriaalia perusopetuk-

sessa käytettäväksi. Hankkeen kanssa yhteistyötä on toteutettu pedagogisen materiaalin suun-

nittelussa. 

Argumenta (Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa) *: Monitieteisessä hank-

keessa selvitetään uskonnon näkymistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Toteutunut yhteistyö pi-

tää sisällään Argumenta-luennon (Saila Poulter 11.9.2020 Tampere: Julkinen koulu, yksityinen 

uskonto? Sekulaari koulu kasvatuksellisena tilana) sekä blogitekstin varhaiskasvatuksen katso-

muskasvatuksesta.  

Dialogitaitajat *: Dialogitaitajat -kampanja auttaa kasvattajia tukemaan lasten ja nuorten dialo-

gitaitoja sekä kulttuurista ja katsomuksellista osaamista. Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja 

koulutuksia. Silja Lamminmäki-Vartia on mukana Dialogitaitajat hankkeen vaka-työryhmässä. 

Dialogitaitajat on osa Dialogikasvatus.fi portaalia, jota koordinoi Kulttuuri- ja uskontofoorumi  

FOKUS ry. Fokus on kansallinen kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatuksen foorumi, joka toimii 

koordinaattorina ja asiantuntijatahona useissa dialogisuuden teemoja edistävissä hankkeissa. 

 

4.2 Yhteistyö korkeakoulujen ja koulutuskeskusten kanssa 
 

Helsingin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot ovat keskinäisen yhteistyön lisäksi toteuttaneet yhteis-

työtä seuraavien korkeakoulujen ja koulutuskeskusten kanssa: 

 

Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö HY+: Päiväkodin monet katsomukset –koulutusko-

konaisuuden suunnittelu ja toteutus. 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki: Yhteistyö opinnäytetyön toteuttamisessa. 

 

Step-koulutus, Järvenpää: Menetelmien kehittämis- ja koulutusyhteistyötä. 

 

Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos: yh-

teistyö opinnäytetyön toteuttamisessa. 
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4.3 Yhteistyö eri katsomusyhteisöjen kanssa  
 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Kirkkohallitus 

Kallion evankelis-luterilainen seurakunta, Helsingin seurakuntayhtymä 

Helsingin ortodoksinen seurakunta 

Joensuun ortodoksinen seurakunta 

Suomen Islam-seurakunta 

Resalat Islamilainen yhdyskunta 

Helsingin juutalainen seurakunta 

Katolinen kirkko Suomessa, Helsingin hiippakunta 

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta 

Suomen Adventtikirkko 

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry 

 

4.4 Luodut uudet verkostot  
 

Museoyhteistyö: Yhteistyössä espoolaisen Helinä Rautavaaran museon kanssa suunniteltiin 

lapsille museota katsomuskasvatuksen oppimisympäristönä hyödyntävä elämyksellinen museo-

opastus Katsomuskierros taikatyynyillä. Lisäksi tuotettiin opastukseen liittyvä pedagoginen ma-

teriaali lapsiryhmille. (ks. tarkemmin luku 2.1.1). Museokierros on osa KULPS kulttuuri- ja liikun-

tapolkua, joka on espoolainen järjestelmä, jonka tavoitteena on edistää oppilaiden välistä yhden-

vertaisuutta ja kehittää kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttöä opetuksen välineenä. KULPS edis-

tää esi- ja peruskoululaisten kulttuuri- ja liikuntakäyntejä tarjoamalla mahdollisuuden vierailuun 

keskellä koulupäivää ja osana opetusta. 

Varhaiskasvatuksen opettajankouluttajien verkosto: Hanke teki selvityksen eettisen- ja kat-

somuskasvatuksen opinnoista eri yliopistojen VO-koulutusohjelmissa (ks. Liite 1). Sen yhtey-

dessä perustettiin VO-koulutusverkosto, johon kutsuttiin opinnoista vastuullisia henkilöitä eri 

opettajankoulutusyksiköistä. Verkosto kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisesta 

tutkimuksesta sekä kehittämään ja kouluttautumaan katsomuskasvatukseen liittyvissä kysymyk-

sissä opettajankoulutuksessa. 

Pöllö-akatemia: Hanke on ollut mukana perustamassa helmikuussa 2021 Helsingin yliopiston 

lasten yliopistoa, joka keskittyy humanistis-yhteiskunnallis-esteettisen kysymyksiin. Pöllö-akate-

mia on kasvatustieteellisen tiedekunnan oma lapsille ja nuorille tarkoitettu ihmettelyn, kysymisen 
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ja uuden oppimisen koulu. Hankkeen myötävaikutuksella varhaiskasvatuksen roolia on koros-

tettu Pöllö-akatemian toiminnassa. Hanke toteutti syksyllä 2021 Pöllö-akatemian etätilaisuuden 

teemalla Lasten suuren elämänkysymykset. Tilaisuuteen osallistui yli 40 lapsiryhmää (päiväkoti, 

esiopetus ja alkuopetus). 

 

4.5 Tapahtumat ja tilaisuudet 
 

Hanke on ollut mukana toteuttamassa tai osallistunut kutsuttuna tahona seuraaviin tapahtumiin 

ja tilaisuuksiin: 

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen symposium 22.10.2020 Helsingin yliopisto: 

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen symposiumin järjestivät yhteistyössä Helsingin yli-

opiston kasvatustieteellinen ja teologinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekun-

nan teologinen osasto, UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education, 

Kirkkohallitus, Ebeneser-säätiö, Nuori Kirkko ry, Fokus ry, Helsingin seurakuntayhtymä, Helsin-

gin Ortodoksinen seurakunta, Seurakuntaopisto, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutki-

musseura sekä Diakonia ammattikorkeakoulu DIAK. 

Tietoiset käsitteet käsitetyöpaja 21.8.2019 Helsingin yliopisto: Hanke oli toteuttamassa yh-

dessä KUPERA-hankkeen kanssa Tietoiset käsitteet työpajaa, jossa syvennyttiin kulttuuri-, kat-

somus-ja kielitietoiseen opetukseen liittyvien käsitteiden moninaisuuteen ja määrittelyyn laajassa 

yhteistyössä eri hankkeiden ja alan asiantuntijoiden sekä tutkijoiden kanssa.  

Opetushallituksen Reimari verkosto 27.9.2019 & 20.2.2020: Hanke on ollut kouluttamassa 

varhaiskasvatuksen henkilöstöä Opetushallituksen Reimari – kielellisen ja kulttuurisen moninai-

suuden kehittämisverkostossa katsomuskasvatuksesta. 

Educa-messut 24.-25.1.2020 Helsinki: Hanke oli mukana yhteistyössä Kirkkohallituksen 

kanssa teemalla “Tervetuloa rakentamaan pyhää tilaa yhdessä messuvieraiden kanssa” yhtei-

sötaiteilija Greta Muurin opastuksella.  

Katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivät 13.3.2020 Oulu: Hanke mukana Kirkkohallituksen 

kanssa yhteistyössä. 

Katsomusdialogin esimerkit ja paikat - katsomusdialogia Sisaruuden päivänä 4.2.2021: 

Hanke osallistui Helinä Rautavaaran museon järjestämään webinaariin, jossa Silja Lamminmäki-

Vartia piti esitelmän aiheesta Museo varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä. Tilaisuudessa jul-

kistettiin Katsomuskierros taikatyynyillä elämyksellisen museo-opastus, joka on hankkeen ja mu-

seon yhteinen produktio. 

 

Positiivinen pedagogiikka ja hengellisyys luonteenvahvuutena kutsuseminaari 26.5.2021: 

Helsingin yliopisto. Luennoitsijana dos. Lotta Malmivaara. Mukana keskustelemassa tutkijoita ja 

asiantuntijoita. Järjestettiin yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa. 
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ReunamoEdun (Reunamo Education Research) seminaari 22.9.2021: Webinaarin aiheena 

oli kulttuurinen moninaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Esitys: Lapsen katsomuksellisen 

identiteetin tukeminen lapsen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta (Saila Poulter). 

Pöllö-akatemian tiedeluento lapsille 29.9.2021: Hanke järjesti tiedeluennon aiheesta Lasten 

suuret elämänkysymykset. Luentoa ja työskentelyä ohjasivat Saila Poulter ja Katja Castillo. 

 

4.6 Täydennyskoulutukset 
 

Päiväkodin monet katsomukset -koulutus (3 lähiopetuspäivää): Helsingin yliopiston täyden-

nyskoulutusyhtiö HY+ ja hanke on yhteistyössä tuottanut ja toteuttanut koulutuksen, johon on 

tuotu hankkeessa kehitettyjä näkökulmia katsomuskasvatuksen käytänteiden muuttamiseksi. 

Koulutuksesta on järjestetty kolme eri kurssikokonaisuutta, joista ensimmäinen oli lähiopetuk-

sena (2019-2020) ja kaksi etätoteutuksena (2021). 

Mitä on Vasun mukainen katsomuskasvatus? -koulutus 2.-3.10.2019 Mikkeli ja Joensuu: 

Itä-Suomen aluehallintovirasto Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue järjestämä koulutus varhais-

kasvatuksen työntekijöille. Hanke kouluttamassa yhdessä Päivi Aumalan kanssa. 

Itä-Suomen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen päivät 3.10.2019: Hanke kou-

luttamassa Itä-Suomen aluehallintoviraston järjestämässä koulutuksessa. Aihe: Vasun mukainen 

katsomuskasvatus. 

Lapin ja Pohjois-Suomen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen päivät  

7.-8.11.2019: Osallistuminen Pohjois-Suomen Aluehallintaviraston järjestämään koulutukseen.  

Katsomuskasvatuksen koulutus 30.9.2020, Rovaniemi: Hanke kouluttamassa varhaiskasva-

tuksen henkilöstöä. 

Katsomuskasvatuksen koulutus 30.9.2020, Oulun hiippakunta: Hankevierailu evankelis-lu-

terilaisen kirkon Tunnustus, usko ja ekumenia-kurssilla. 

Moninainen katsomuskasvatus -koulutus 29.3.2021: Hanke kouluttamassa Oulun kaupungin 

varhaiskasvatuksen järjestämässä koulutuspäivässä.  

Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksen labyrintissa -koulutus 11.11.2021: Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston järjestämä koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Hanke kouluttamassa 

yhdessä Kirkkohallituksen kanssa. 

Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -koulutus 25.11.2021. Kieli- ja 

kulttuuritietoinen varhaiskasvatus –onlineseminaari, Turun yliopisto. Hanke mukana koulutta-

massa. 
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4.7 Tieteelliset seminaarit 
 

Ainedidaktiikan symposium, 8.2.2019 Helsinki 

 Silja Lamminmäki-Vartia ja Saila Poulter: Hankkeen tutkimuksen esittely. 

 

Kasvatustieteen päivät 2019, 21.-22.11.2019 Joensuu, Itä-Suomen yliopisto 

 Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa –hanke. Posteriesitys 

osana konferenssin posterikävelyä. 

 Elisa Hyvärinen: Katsomussensitiivisyys yhteiskunnan antamassa varhaiskasvatuk-

sessa. Tutkimus uskontoon ja katsomuksiin liittyvistä käsityksistä ja käytänteistä. Esitys 

Uskonnot, katsomukset ja kasvatus -ryhmässä. 

Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 10.-11.9.2020 Helsingissä 

 Saila Poulter, Silja Lamminmäki-Vartia, Elisa Hyvärinen & Katja Castillo: Varhaiskasvat-

tajan katsomuskasvatuksellista osaamista kehittämässä. Esitys 10.9.2020, Opettajan-

koulutus ja katsomusten moninaisuus –työryhmä. 

Kasvatustieteen päivä 2021, 25.-26.11.2021 Jyväskylässä etänä 

 Silja Lamminmäki-Vartia: Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien kehittyvä amma-

tillisuus – prakseologinen oppiminen opettajankoulutuksessa, Opettajankoulutuksen tut-

kimuksen teemaryhmä 

 

4.8 Kansainväliset tutkimuskonferenssit 
 

Nordic Conference on Religious Education (NCRE) Trondheim, Norja 11. - 14.6.2019.  

 Castillo, Poulter, Lamminmäki-Vartia & Mikkola: ”Worldview Education and Ethical En-

counter of the Other: Philosophical Reflections on Finnish Early Childhood Education 

and Care”  

 

EECERA2020: Zagreb, Kroatia 9/2020 / PERUUNTUI KORONAPANDEMIASTA JOHTUEN 

 Elisa Hyvärinen, Sari Havu-Nuutinen & Martin Ubani: Team Teaching Model for 

Worldview Education in ECE. Posteriesitys. 

 Elisa Hyvärinen: How do Finnish ECE Professionals Perceive Worldview Education in 

Early Childhood Education? Esitys. 

 Silja Lamminmäki-Vartia & Saila Poulter: Finnish ECE student teachers’ emerging pro-

fessionalism on worldview diversity in early childhood education. Esitys.   

 Saila Poulter: hankkeen tutkimusposteri esitys 
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EARLI SIG19: 2020, 9.-13.11.2020 Tukholma (Teams) 

 Saila Poulter, Silja Lamminmäki-Vartia, Elisa Hyvärinen & Katja Castillo: Developing 

teacher’s professionalism through collaboration in early childhood education: The case of 

Finnish worldview education. Yhteisesitys, aiheena hankkeen metodologiset näkökulmat. 

 Elisa Hyvärinen: Applying a Collaborative Team Teaching Model to Worldview Education. 

Esitys, 12.11.2020. 

 

EECERA Online Festival 2021! konferenssi 

 Silja Lamminmäki-Vartia & Saila Poulter: Finnish ECE student teachers’ emerging pro-

fessionalism on worldview diversity in early childhood education.  

 Saila Poulter & Silja Lamminmäki-Vartia: Hankkeen tutkimusposteri-esitys.   

 

EARLI Sig 19 Pre-Conference Colloquium ’The Place of Religion in Early Childhood Edu-

cation and Care’ 26.10.2021 

 Saila Poulter & Katja Castillo: Subjectification as an Educational Goal in Religious and 

Worldview Education in Early Childhood Education and Care. Esitys. 

 

EARLI Sig 19 conference The Place of Religion in Education, 2021, 29.10.2021, Tukholma 

 Saila Poulter: Meaningful in religion, meaningful for a child? Experiencing religion in a 

sacred space. Esitys. 

 

The Lifeworld Phenomenological College, 2021, 17.11.2021, Göteborg 

 Katja Castillo: Conserving the dignity of teaching through ethics as ‘mise en question’. 

Vierailijaluento. 

 
4.9 Pedagoginen materiaali  
 

Työn tueksi varhaiskasvatuksessa: Katsomuskasvatuksen tukimateriaali. Opetushallitus ja Mo-

nikatsomukselliset oppisen tilat varhaiskasvatuksessa –hanke. Tallennuspaikka: Opetushalli-

tuksen verkkosivusto. 

Tutkimusmatkoja katsomusten maailmaan – Materiaalia varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuk-

seen. Laura Hytti, Silja Lamminmäki-Vartia, Saila Poulter (toim.) Helsingin yliopisto 2021. Tallen-

nuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto. 

Pyhiä tiloja tutkimassa – Opas varhaiskasvatukseen. Silja Lamminmäki-Vartia, Saila Poulter, 

Dani Lahtinen. Helsingin yliopisto 2021. Tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto. 

Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa – Opettajan katsomuksellista osaa-

mista kehittämässä. Saila Poulter, Silja Lamminmäki-Vartia, Katja Castillo (toim.) Helsingin yli-

opisto 2021. Tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto. 
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Moskeija seikkailu – interaktiivinen videomateriaali varhaiskasvatukseen ja opettajanopas. Silja 

Lamminmäki-Vartia ja Dani Lahtinen. Yhteistyössä Resalat Islamilainen yhdyskunta & Unigrafia. 

Helsingin yliopisto 2021. Tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto. 

Seikkailu ortodoksisessa kirkossa – interaktiivinen videomateriaali varhaiskasvatukseen ja opet-

tajanopas. Silja Lamminmäki-Vartia ja Dani Lahtinen. Yhteistyössä Helsingin ortodoksinen seu-

rakunta & Unigrafia. Helsingin yliopisto 2021. Tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kir-

jasto. 

Pyhiä tiloja tutkimassa – vierailulle katsomusyhteisöihin tallenteet. Saila Poulter ja Silja Lammin-

mäki-Vartia. Helsingin yliopisto 2021. Tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto. 

Seikkailulla Helinän kanssa – elämyksellinen museo-opastus ja työskentelyvinkkejä varhaiskas-

vatukseen. (2021) Vilma Laurila, Helka Saarinen, Silja Lamminmäki-Vartia. Tallennuspaikka: He-

linä Rautavaaran museon internetsivusto & Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasva-

tuksessa –hankkeen internetsivusto. 
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5. Hankkeen tulosten yhteenveto ja  
vaikuttavuuden arviointi 
  

Pienten lasten katsomuskasvatuksen kehittäminen tukee koulutuksellisen tasa-arvon, yh-

denvertaisuuden ja Varhaiskasvatuslain (2018) tavoitteiden toteutumista. Varhaiskasva-

tus ja esiopetus muodostavat luontevan koulutuksellisen jatkumon perusopetukseen, 

sillä laadukas katsomuskasvatus antaa lapselle tiedollisia, taidollisia ja persoonan kas-

vuun liittyviä valmiuksia. Hankkeella on huomattava yhteiskunnallinen merkitys, sillä 

yleissivistävä uskontojen ja katsomusten katsomuskasvatus tutustuttaa ja antaa valmiuk-

sia moninaisuuden ymmärtämiseen ja dialogiin erilaisten näkemysten kesken. Näillä on 

merkitystä yhteiskuntarauhan ja demokraattisen vuoropuhelun kannalta. Tässä luvussa 

arvioidaan lyhyesti hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta osana Opettajankoulutuksen ke-

hittämisohjelman tavoitteita. Lisäksi esitetään seitsemän suositusta. 

  

Hankkeen tutkimus- ja asiantuntijaryhmä kokoontui säännöllisin väliajoin omiin miniseminaarei-

hin ja palavereihin, joissa vastuullisina ovat olleet ennen kaikkea hanketyöntekijät. Työskentely 

perustui jatkuvaan kollektiiviseen reflektioon ja ryhmän jäsenet arvioivat ja esittivät kehittämiseh-

dotuksia hankkeen välivaiheita ja tuotoksia koskien. Hankkeen sisäinen arviointi toteutettiin jat-

kuvan arvioinnin periaatteita noudattaen joustavasti. Tapaamisissa saadun palautteen perus-

teella kehittämistyön kurssia tarkistettiin säännöllisesti. Hankkeen työntekijät, tutkimus- ja asian-

tuntijaryhmä ja verkostojen avainhenkilöt osallistuivat hankkeen aikana opettajankoulutusfooru-

min yhteydessä kerättyyn sähköiseen itsearviointiin vuonna 2019. Hanke päättyi tulosten julkai-

semiseen ja arviointiseminaariin joulukuussa 2021 Helsingissä, johon kutsuttiin hyvin laaja-alai-

sesti yhteistyössä toimineita henkilöitä, opiskelijoita ja tutkijoita sekä eri varhaiskasvatuksen sek-

toreilla toimivia tahoja. 

Kolmen eri yliopistoyksikön välinen yhteistyö koettiin erittäin merkittäväksi monikatsomuksellisen 

varhaiskasvatuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisessä. Kunkin osahankkeen työskentelyllä 

on ollut positiivinen rooli varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisessä. Hankkeen kautta luo-

dut yhteistyön verkostot ovat antaneet työkaluja myös opetuksen sisältöjen yhteiselle reflektoin-

nille. Hanke on myös nostanut esiin tarvetta jatkaa eri yliopistojen välistä yhteistyötä opettajan-

koulutuksen kehittämisessä. 

Hankkeen yhteenvetona tuloksia peilataan lyhyesti Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämis-

foorumin (2021–2030) kokoaman Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämissuositusten näkö-

kulmiin. Tässä hankkeessa on tutkittu ja kehitetty eri tulokulmien kautta varhaiskasvatuksen opet-

tajan ammatillisuutta, minkä seurauksena monia uusia avauksia, jotka auttavat näkemään kat-

somuskasvatuksen merkityksellisenä osana varhaiskasvatuksen kehittämistä. Kehittämissuosi-

tukset nostavat esiin, että varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisessä tulee tunnistaa muut-

tuvan toimintaympäristön ammatilliselle osaamiselle tuottamat uudenlaiset vaatimukset ja ne tu-

lee huomioida koulutuksen sisältöjen ja pedagogisten käytäntöjen kehittämisessä. Katsomuksel-

lisesti moninaistuva, yksilöllistyvä ja maallistuva kulttuuri ja yhteiskunta luovat uudenlaisia haas-

https://minedu.fi/documents/1410845/55628624/Varhaiskasvatuksen+koulutusten+kehitt%C3%A4missuositukset.pdf/e1f7fe14-d81e-e7b0-12f0-6572b22ee72e/Varhaiskasvatuksen+koulutusten+kehitt%C3%A4missuositukset.pdf?t=1610622177928


 

68 
 

teita, miten ammatillisesti toimia yhdenvertaisuutta huomioiden lapsen parhaaksi. Tässä hank-

keessa on vahvasti kehitetty uudenlaisen katsomustietoisen opettajuuden tunnistamisen ja var-

haiskasvatuksen koulutuksen sisältöjen ja pedagogisten käytäntöjen uudistamisen hengessä. 

Suositusten toinen ulottuvuus liittyy kehitystyön tutkimusperustaisuuteen ja eri tahojen väliseen 

yhteistyöhön. Tässä hankkeessa tutkimusperustaista yhteistyötä on toteutettu yhteistyössä eri 

yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja täydennyskoulutusta tarjoavien tahojen välillä. Työelä-

mäyhteistyön näkökulmasta merkittävää on ollut myös yhteistyö eri paikallisten sidosryhmien 

kanssa, katsomusyhteisöjen ja varhaiskasvatusyksiköiden kanssa haasteiden tunnistamiseksi ja 

realististen ratkaisuehdotusten löytymiseksi. Lisäksi suosituksissa nousee esiin varhaiskasvatuk-

sen veto- ja pitovoimatekijät, joista nostetaan esiin nuorten työntekijöiden työelämään kiinnitty-

minen ja sen tukemiseen rakennettavat uudet käytännöt, kuten mentorointi. Tässä hankkeessa 

on kokeiltu erilaisia professionaalisuuden rakentumista tukevia malleja, joissa korostuu vertais-

tuellisen työskentelyn merkitys paitsi opettajaopettajalle, myös ammatissaan toimivalle opetta-

jalle. 

  

5.1 Hankkeen tulosten peilaaminen opettajankoulutuksen  
kehittämisohjelman tavoitteisiin 
  

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman (2016) asettamien tavoitteiden mukaisesti tässä hank-

keessa on työstetty ohjelman keskeisiä tavoitealueita seuraavasti. 

(1) Hankkeessa on pohdittu ja kehitetty varhaiskasvatuksen opettajan osaamisen kehittämistä 

kokonaisuudeksi, jolloin perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutus nivoutuisivat vahvemmin 

yhteen. Toisaalta katsomuskasvatukseen liittyvä osaamisen tulisi nivoutua osaksi opettajan 

laaja-alaista varhaiskasvatuksellista osaamista ja profession edellyttämää yleistä eettistä vaati-

musta.  

(2) Hankkeessa on pyritty vaikuttamaan siihen, että opintojen laadukkuuteen ja monipuolisuu-

teen kiinnitetään huomiota. Opettajaopiskelijoiden tulee saada jo opintojensa aikana realistinen 

kuva opetustyön todellisuudesta. Myös uranaikaisen osaamisen kehittäminen henkilökohtaisiin 

tarpeisiin pohjautuen on kehittämisohjelman keskiössä, johon tässä hankkeessa on myös etsitty 

vastauksia. 

(3) Hankkeessa on tunnistettu kehittämisohjelman tavoite nähdä opettajat uutta luoviksi osaa-

jiksi, sillä opettajankoulutusta on lähdetty kehittämään tutkimusperustaisesti opettajia ja opetta-

jaopiskelijoita osallistavalla tavalla. Opiskelijoilla on ollut merkittävä rooli tämän hankkeen tutki-

muksellisten näkökulmien muotoutumisessa ja pedagogisen materiaalin tuottamisessa. 

(4) Hanke on toteuttanut vahvasti ohjelman periaatetta yhteistyön merkityksestä opettajankoulu-

tuksen vahvistamiseksi. Yhteistyö varhaiskasvatuksen järjestäjien, päiväkotien, katsomusyhtei-

söjen, eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa on ollut keskeisessä roolissa. Erityisesti 

eri opettajankoulutusyksiköiden kesken tehty yhteistyö ja synnytetty ammatillisen tuen verkosto 

pyrkivät jakamaan hankkeessa synnytettyä tietotaitoa opettajankouluttajien kesken ja vakiinnut-

tamaan hankkeessa syntyneitä toimintatapoja osaksi pysyvää opettajankoulutusta.  

https://okm.fi/documents/1410845/3985888/Opettajankoulutuksen+kehitt%c3%a4misohjelma+(13.10.2016)/50c36e4b-7aff-4a0b-8b36-0199f1ebe7e8/Opettajankoulutuksen+kehitt%c3%a4misohjelma+(13.10.2016).pdf
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(5) Osaava johtaminen on avainkohta vaikuttaa katsomuskasvatuksen kehittämiseen. Yksittäi-

sen työntekijän on hyvin vaikea viedä eteenpäin Vasun mukaista katsomuskasvatusta, mikäli 

johtajan tuki kehittämistyössä puuttuu. Hankkeen myötävaikutuksella on julkaistu katsomuskas-

vatuksen johtajuutta käsittelevä artikkeli ”Pedagoginen johtajuus ja katsomuskasvatus varhais-

kasvatuksessa” (Lahtinen, Fonsen & Mikkola 2021), sekä johtajuutta koskevia videoita ammatil-

lisen kehittymisen tueksi.   

(6) Hanke on vastannut kehittämisohjelman tavoitteeseen tutkimusperustaisuuden vahvistami-

sesta opettajankoulutuksessa. Tutkimustiedon tuominen ja siihen perustuvat toimintamallit on 

haluttu tuoda lähelle opettajaopiskelijoita ja osallistaa heidät heitä koskevan professionaalisen 

tiedon rakentamiseen. Hankkeessa on toteutettu useita kandi- ja pro gradu -opinnäytetöitä sekä 

työstetty kolmea väitöstutkimusta. 

   

5.2. Hankkeen suositukset 
  

 

 

1. Katsomustietoisen opettajuuden rakentumista tulisi tukea osana yleistä opettajan 

ammatillista reflektiota.  

Opettajuuden ammatilliseen pohdintaan tulisi kuulua uskomuksia, arvoja ja katsomuksia 

koskeva reflektio suhteessa henkilökohtaiseen elämänhistoriaan ja profession edellyttä-

miin vaatimuksiin. Katsomukset kuuluvat lapsen ja opettajan identiteettiin, ja ovat näin 

läsnä varhaiskasvatuksen arjessa. Opettajan tulee tunnistaa lapsiryhmässä läsnä olevat 

erilaiset katsomukselliset lähtökohdat ja huomioida ne yhdenvertaisesti. Lapsella tulee 

olla kokemus, että omien henkilökohtaisten katsomusten tuominen esiin on sallittua. Var-

Hankkeen tulosten perusteella esitetään seitsemän suositusta:  

1. Katsomustietoisen opettajuuden rakentumista tulisi tukea osana yleistä opettajan am-

matillista reflektiota.  

2. Katsomuskasvatusta tulee kehittää varhaispedagogiikan tutkimukseen liittyvänä tie-

donalana. 

3. Monikatsomuksellisuuden käsitettä tulee vahvistaa ja tutkia edelleen. 

4. Kehittämistyössä kiinnitettävä huomiota opetussuunnitelma-ajattelun konkretisoimi-

seen, sekä opettajankoulutuksen ja varhaiskasvatuksen laadun tasaisuuteen.  

5. Kasvatussuhteen eettinen tarkastelu syventää opettajan ymmärrystä ammatillisuu-

destaan.  

6. Pedagogisessa kehittämistyössä tulee panostaa kokonaisvaltaisuuden ja moninaisuu-

den huomioiviin näkökulmiin. 

7. Monikatsomuksellista osaamista kehitetään yhteistyössä ja eri sidosryhmien kanssa 

työskennellen.  

 

https://evl.fi/kasvuakatsomuksesta/tutustu-ja-toteuta/kehittyva-pedagogiikka/katsomuskasvatuksen-johtaminen
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haiskasvatuksen opettajankoulutuksissa tulisi antaa välineitä katsomustietoiseksi am-

mattilaiseksi kasvamiseen. Tätä voidaan vahvistaa tukemalla reflektoivia käytänteitä 

opinnoissa ja katsomusten huomioimista myös muissa kuin nimetyissä sisältöopinnoissa.  

 

2. Katsomuskasvatusta tulee kehittää varhaispedagogiikan tutkimukseen liittyvänä 

tiedonalana.  

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus on tieteenalana poikkitieteellinen ja moninäkö-

kulmainen. Se on myös omaleimaista suhteessa koulun katsomusopetuksen ja katso-

musdidaktiikan tutkimukseen. Katsomuskasvatukseen liittyvä professionaalinen tieto tu-

lee sitoa varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden rakentamaan tietoon pienen lapsen oppi-

misesta ja kasvusta.  

 

3. Monikatsomuksellisuuden käsitettä tulee vahvistaa ja tutkia edelleen.  

Monikatsomuksellisuus on käsitteellinen ja pedagoginen työkalu katsomusten välisessä 

vuorovaikutuksessa. Monikatsomuksellisuus ammatillisuudessa tarkoittaa erilaisuutta ja 

moninaisuutta kunnioittavaa kasvatuksellista asennetta. Se korostaa usean katsomusnä-

kökulman limittäisyyttä ja moninäkökulmaisuutta muuttuvissa kasvatustilanteissa. Tähän 

liittyy ymmärrys moninaisuuden moninaistumisesta (superdiversiteetti) lasten kasvuym-

päristöissä. Siihen liittyy myös taito toteuttaa katsomusten moninaisuutta kunnioittavaa 

varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Monikatsomuksellisuutta tulisi tutkia edelleen niin kä-

siteanalyyttisesti kuin kasvatuksen käytännöissä kietoutuvana ilmiönä.  

 

4. Kehittämistyössä kiinnitettävä huomiota opetussuunnitelma-ajattelun konkretisoi-

miseen, sekä opettajankoulutuksen ja varhaiskasvatuksen laadun tasaisuuteen.  

Paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmateksteissä katsomuskasvatus on tällä hetkellä 

kirjattu hyvin vaihtelevan tasoisesti, minkä vuoksi niiden työstämiseen, laajuuteen ja laa-

tuun tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Paikallinen katsomuksellinen moninaisuus ja 

perheiden erilaiset katsomukselliset perinteet tulee ottaa huomioon, mutta tämä ei saa 

johtaa sellaiseen kirjavuuteen opetussuunnitelmatasolla, että katsomuskasvatus joko si-

vuutetaan tai suositaan vain tiettyjä katsomuksia. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tarvit-

see tukea ja täydennyskoulusta katsomuskasvatuksen tavoitteiden konkretisoimiseen ja 

täsmentämiseen varhaiskasvatuksen arjessa. Myös opettajankoulutuksessa tulisi kiinnit-

tää huomio opetussuunnitelmatyön kehittämiseen, sillä tulevat opettajat saavat hyvin eri-

laiset valmiudet katsomuskasvatuksen toteuttamiseen riippuen siitä, missä tutkintoaan 

suorittavat.  

 

5. Kasvatussuhteen eettinen tarkastelu syventää opettajan ymmärrystä ammatillisuu-

destaan.  

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tehtävät ovat sivistyksellisiä, kulttuurisia ja ih-

misenä kasvamiseen liittyviä. Ne tähtäävät ihmisoikeuksien, lapsen oikeuksien ja uskon-

nonvapauden täysimittaiseen toteutumiseen pienen lapsen elämässä. Herkistymistä las-

ten katsomuksellisen ajattelun äärelle tulisi opettajan ammatillisessa otteessa vahvistaa. 

Katsomuskasvatus on eettistä kohtaamista. Lapsen katsomuksellisten kysymysten tun-

nistaminen ja niiden pohtiminen voi olla avain kasvatuksen ja opettajan ammatillisuuden 

tarkasteluun laajemmin. Opettajankoulutuksessa tulisi lisätä opiskelijoiden ymmärrystä 
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kasvatuksen historiaan, filosofiaan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyen, mikä tukisi 

katsomuskasvatuksellisen professionaalisuuden rakentumista. 

 

6. Pedagogisessa kehittämistyössä tulee panostaa kokonaisvaltaisuuden ja moninai-

suuden huomioiviin näkökulmiin.  

Opettajat tarvitsevat rohkaisua ja ”lupaa” kasvatuksen käytäntöön sidottuun pedagogi-

seen mielikuvitteluun sekä menetelmälliseen kehittämiseen. Pienen lapsen oppimisen tu-

kemisessa tulee korostua leikkipedagogiset, taidepedagogiset ja kokemusperäistä oppi-

mista hyödyntävät näkökulmat. Pedagogiikassa tulee myös huomioida katsomuksellisesti 

moninaiset näkökulmat. Erityisesti vähemmistöuskontojen osalta varhaiskasvatuksessa 

tulee edelleen panostaa monipuolisten materiaalien kehittämiseen ja ajantasaisen kirjal-

lisuuden tuottamiseen. 

 

7. Monikatsomuksellista osaamista kehitetään yhteistyössä ja eri sidosryhmien 

kanssa työskennellen.  

Monikatsomuksellisen varhaiskasvatuksen kehittäminen tapahtuu tutkimusyhteistyössä 

eri opettajankoulutusta antavien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja täydennyskoulu-

tusta antavien tahojen kanssa. Lisäksi tutkimusyhteistyöhön tulee liittää alan opiskelijat, 

opettajat ja varhaiskasvatusikäiset lapset. Opettajien ääntä heitä koskevan tiedon raken-

tumisessa tulee kuulla. Pedagogisen kehittämisen kannalta yhteistyön tulee noudattaa 

Vasun suuntaviivoja yhteistyössä paikallisten koulutusyhteisöjen, katsomusyhteisöjen ja 

muiden oppimisympäristöjä tarjoavien toimijoiden kanssa.  
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5.3 Jatkotutkimuksen ja tulevaisuuden kehittämisen kohteita 
  

Suomalainen opettajankoulutus perustuu ”opettaja tutkijana” -lähtökohtaan. Kuten Onnismaa, 

Tahkokallio ja Kalliala (2015) huomauttavat, tämä on realistista ainoastaan silloin, mikäli opetta-

jankoulutuksen eri vaiheiden prosessit saadaan aidosti linkittymään toisiinsa. Harjoittelujen tar-

koituksenmukainen sisältö ja liittyminen opettajankoulutuksen antamiin teoreettisiin opintoihin on 

eräs merkityksellisimpiä seikkoja opettajuuden rakentumisen tukemisessa. Ylipäätään teorian ja 

käytännön rajan ylittäminen opettajankoulutuksessa on sanottu olevan kriittisin elementti opetta-

jan osaamisen rakentumisessa kokonaisuudeksi. Reflektion on tutkimuskirjallisuudessa nähty 

yleisesti olevan olennainen väline teorian ja käytännön ulottuvuuksien siltaamisessa. (Onnismaa, 

Tahkokallio & Kalliala 2015.)  

Hankkeen perusajatus on ollut se, että opettajankoulutuksen kehittäminen tapahtuu osallistavaa 

otetta vahvistamalla, ja käytännön kasvatustodellisuus teoreettista ajattelua lähellä pitäen. Opet-

tajat synnyttävät oman työnsä kautta professionaalista tietoa olemalla vuorovaikutussuhteessa 

lapsiin ja reflektoimalla jatkuvasti muuttuvia kasvatustilanteita. Tämän hankkeen näkökulmasta 

varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa voisi vahvistaa ammatillisten sisältöjen osaamista 

prakseologista ja tiimiopettajuuteen perustuvaa kehittävää otetta hyödyntäen. Muodollisten ope-

tusharjoittelujen rinnalla voisi vahvistaa opettajaopiskelijoiden, kentällä toimivien opettajien ja 

päiväkotien yhteistyötä eri varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opinnoissa. Kollektiivi-

sen professionaalisuuden kasvun näkökulmasta tiimiopettajuus tarjoaa mahdollisuuden noviisi- 

ja eksperttiopettajien kesken erilaisten tieto- ja kokemuspohjien jakamiselle ja hyödyntämiselle. 

Osallistavan ja käytäntöperusteisen tutkimustradition yhdistävässä prakseologisessa ajattelussa 

puolestaan keskeistä on opettajien äänen kuuleminen: se, miten he synnyttävät ja jäsentävät 

oman työnsä kautta kehkeytyvää professionaalista tietoa. 

Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa sellaista merkityksellistä tietoa katsomuskasvatukseen liit-

tyvästä ammatillisuudesta, joka muuttaa myös käsityksiä siitä, mitä viisaasti toimiminen opetta-

jana tarkoittaa. Katsomuskasvatukseen liittyvä professionaalinen tieto kietoutuu opettajan viisaa-

seen toimintaan (phronesis), jota ei varsinaisesti voi opettaa, mutta tämä tunnistamalla on sen 

rakentumista mahdollista tukea opettajankoulutuksessa (Biesta 2013). Se, että akateeminen 

opettajankoulutus ei käsittele ainoastaan profession edellyttämiä tietoja ja taitoja, vaan koskettaa 

kokonaisvaltaisesti ja eettisesti koko persoonaa, tulisi pitää lähtökohtana myös korkeakouluopin-

noissa (Biesta 2013). 

Opettajankoulutusfoorumin esillä pitämät opettajankoulutuksen uudistumisen näkökulmat kos-

kettavat myös varhaiskasvatuksen opettajan katsomuksiin liittyvää ammatillisuutta. Eräs merkit-

tävä haaste varhaiskasvatuksen opettajuuteen on sen veto- ja pitovoiman varmistaminen ja jat-

kuvan oppimisen mahdollistaminen osaamisen tukena, kun keskustellaan varhaiskasvatuksen 

resursoinnista ja alalta paosta. Yhteistyön ja verkostojen merkitys, moniammatillinen yhteistyö, 

sekä esimerkiksi moninaisten perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeitä näkökulmia, jotka 

katsomuskasvatuksen kehittämisessä tulee pitää esillä, sillä ne tukevat opettajaa tehtävässään. 

Opettajan osaamisen ja jatkuvan osaamisen kehittämisen näkökulmasta on tärkeää säilyttää 

moninäkökulmaisuus opettajankoulutuksessa. Lisäksi Opettajankoulutusfoorumi nostaa opetta-
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jankoulutuksen kehittämisessä esiin induktiovaiheen tukemisen, sillä jokainen uusi opettaja an-

saitsee tuekseen kokeneen kollegan. Asiantuntijuuden vahvistaminen voi merkittävällä tavalla 

tapahtua työssä oppien vertaisopettajan tukemana. Lisäksi Opettajankoulutusfoorumi on pitänyt 

esillä tutkimusperustaisuuden ja tutkimusyhteistyön merkitystä eri uravaiheessa olevien opetta-

jien ja tutkijoiden välillä, tutkimusorganisaatioiden välillä ja tutkimustiedon jalkauttamista opetta-

jille. On tärkeää, että opettajat saavat käsiinsä uusimman tutkimustiedon ja että tulevia opettajia 

koulutetaan uuden tutkimustiedon valossa.  

Hankkeen tulokset hyödyntävät varhaiskasvatuksen ja sitä koskevan opettajankoulutuksen ke-

hittämistä, tutkimusta ja opetusta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen tuloksia voi 

hyödyntää erityisesti paikallisen moninaisuuden huomioivan varhaiskasvatuksen pedagogiikan 

kehittämiseen. Tulosten avulla voidaan vaikuttaa opettajankoulutuksen uudistumiseen ja laajem-

minkin varhaiskasvatuskulttuurin muuttumiseen katsomuksellisen moninaisuuden näkökul-

masta. Tuloksilla on merkitystä myös yhteiskunnallisesta ja koulutuspoliittisesta näkökulmasta 

kun keskustellaan varhaiskasvatuksen laadusta ja opettajan professionaalisuudesta.  

Katsomuskasvatuksen tulevaisuuden kehittämisessä tulisi huomioida laaja yhteiskunnallinen vii-

tekehys, jossa uskontoihin ja katsomuksiin liittyvät kysymykset rajataan herkästi marginaalikysy-

myksiksi. Opettajanopintojen tulisi sisältää entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen liittyvien yh-

teiskunnallisten ilmiöiden laajaa ymmärrystä.  Lisäksi tulisi vahvistaa kasvatuksen merkityksen 

ja päämäärän pohtimista erilaisten yksittäiselle opettajalle osoitettujen kompetenssivaateiden si-

jaan. On tärkeää, että katsomuksista pystytään puhumaan myös kriittisesti. Katsomustietoisen 

varhaiskasvatuksen ei tule pitää yllä tai synnyttää katsomusten välistä epäoikeudenmukaisuutta, 

asettaa katsomuksia paremmuusjärjestykseen, tai vaieta katsomuksiin liittyvistä ongelmallisista 

kysymyksistä, kuten syrjintään tai lapsen hyvinvoinnin vaarantumiseen johtavassa ääriajatte-

lussa. Tämän vuoksi on tärkeää, että varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa opinnot anta-

vat eväitä opiskelijalle hahmottaa kasvatusta laajemmassa yhteiskunnallisessa ja historiallisessa 

viitekehyksessä, jotta heillä on valmiuksia arvioida myös kriittisesti eri katsomuksellisiin ilmiöihin 

liittyviä kysymyksiä. 

Toisaalta opettajaopinnoissa tulisi entistä vahvemmin käsitellä opettajan pedagogista autono-

miaa ja tehtävää lapsen oikeuksien takaajana. Se, että katsomukset siiloutuvat erilliseksi alu-

eeksi opettajan ammatillisuudessa, ei tue katsomuskasvatuksellisen kokonaiskäsityksen muo-

dostumista. Toisaalta opettajilta vaaditaan ammatillista rohkeutta toimia vastoin vallitsevaa teke-

mättömyyden kulttuuria ja nostaa katsomuksiin liittyviä yhdenvertaisuuden haasteita esiin.   

Täydennyskoulutukseen liittyvä kehitysnäkökulma liittyy kehittävään työotteeseen sitoutumi-

seen. Varsin usein täydennyskoulutus ei edellytä opitun liittämistä omaan työhön ja kasvatuksen 

käytäntöön, minkä vuoksi täydennyskoulutuksen sisällöt eivät siirry osaksi opettajan osaamista. 

Pelkkä puhe katsomuskasvatuksen laadun parantamisesta ei auta, vaan sanoista on ryhdyttävä 

tekoihin. Kehittävään työotteeseen sitoutuminen tapahtuu parhaiten ryhmän ja yhteisön tukeman 

prosessin tukemana. Muutoksen aikaansaaminen edellyttää prakseologista teorian ja käytännön 

sitomista oman työn kontekstiin ja omien taustaoletusten haastamista. 

Oulun osahankkeen puitteissa selvitettiin mahdollisuutta tuottaa katsomuskasvatukseen pelillis-

tettyä opetustyökalua, jossa katsomuskasvatusta tarkasteltaisiin pelillisin keinoin. Jatkotutkimuk-

sen näkökulmasta pelillistäminen tarjoaisi monia mahdollisuuksia erityisesti kasvukeskusten ul-

kopuolella tapahtuvaan varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen, mutta tämä vaatisi suurta 
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taloudellista panostusta. Itä-Suomen yliopiston osahankkeessa hyödynnettyä yhteisöllisen tii-

miopettajuuden mallia voidaan hyödyntää jatkossa varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen 

kehittämisessä, katsomuskasvatukseen liittyvässä perustutkintokoulutuksessa ja täydennyskou-

lutuksessa. Myös Helsingin osahankkeessa käytetty prakseologinen oppiminen soveltuu opetta-

jankoulutuksen kurssien kehittämiseen sekä erilaisten käytäntöyhteisöjen luomiseen paikallisella 

tasolla. 

Yliopistollista opettajankoulutusta antavissa yksiköissä on varsin suurta hajontaa sen suhteen, 

miten katsomuksiin liittyvät sisällöt huomioidaan opinnoissa. Joissakin katsomuskasvatusta ei 

opeteta juuri lainkaan edes muihin opintokokonaisuuksiin sisältyen. Tämä korostaa sen tärkeyttä, 

että tulevaisuudessa tulisi varmistaa, että yliopistojemme varhaiskasvatuksen opintokokonai-

suuksissa on riittävässä määrin katsomuskasvatuksellisia sisältöjä. Varhaiskasvatuksen henki-

löstölle tulisi järjestää jatkossa sellaisia katsomuskasvatuksen koulutuksia, joihin tulisivat mu-

kaan myös ne, joiden osalta katsomuskasvatuksen paikallinen suunnittelu on jäänyt puutteel-

liseksi. Myös pohjoisimman Suomen saamelaisalue ansaitsee katsomuskasvatukseen erityis-

huomiota ja lisätutkimusta katsomuksellisesti rikkaiden erityispiirteidensä vuoksi (mm. saamelai-

nen shamanismiperinne, kolttasaamelainen ortodoksiperinne, esikoislestadiolaisuus), johon 

tässä hankkeessa emme voineet tarkemmin perehtyä. 

 

 

  



 

75 
 

6. Hankkeen julkaisut 
 

6.1 Tieteelliset julkaisut 
 

Lamminmäki-Vartia, S., & Kuusisto, A. (2019). Päiväkodissa katsomuskasvatus on kaikille lap-

sille yhteistä. Teologia.fi, 2019 (Teema 2). https://teologia.fi/2019/05/paeivaekodissa-katsomus-

kasvatus-on-kaikille-lapsille-yhteistae/  

 

Poulter, S. (2019) Katsomuskasvatuksen yhteiskunnallinen tehtävä. Välineitä vai toisin ajatte-

lua? Teoksessa Autio, T., Hakala, L. & Kujala, T. (toim.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuk-

sessa: Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere: Tampere University Press. S. 

319-347. 

 

Lamminmäki-Vartia, S., Poulter, S., & Kuusisto, A. (2020). The learning trajectory of emerging 

professionalism: A Finnish student teacher negotiating world-view education and early child-

hood education and care superdiversity. Contemporary Issues in Early Childhood, 21(4), 297-

311. https://doi.org/10.1177/1463949120961598  

 

Poulter, S., Ubani, M., Laine, M., & Kallioniemi, A. (Toim.) (2021). Lapsenkokoinen katsomus-

kasvatus. Lasten Keskus. 

 

Balčin, E., Metso, P., Havu-Nuutinen, S. & Ubani, M. (2021). Pienryhmäiset uskonnot varhais-

kasvatuksen katsomuskasvatuksessa. Teoksessa S. Poulter, M. Ubani, M. Laine & A. Kallio-

niemi (toim.) Lapsenkokoinen katsomuskasvatus (s. 105–125). Lasten Keskus. 

 

Poulter, S., Lahtinen, D., Lyhykäinen, K., & Yli-Koski-Mustonen, S. (2021) Lapsi sakraaliti-

lassa: kokemus katsomuskasvatuksen ytimessa. Teoksessa Poulter, S. & Ubani, M. & Laine, 

M. & Kallioniemi, A. (toim.) Lapsenkokoinen katsomuskasvatus. Lasten Keskus. Helsinki.  

 

Castillo, K. (2021) Kasvatus eettisenä kohtaamisen: lapsen toiseus on ensisijaista. Teoksessa 

S. Poulter, M. Ubani, M. Laine ja A. Kallioniemi (toim.) Lapsenkokoinen katsomuskasvatus (s. 

55–67). Lasten Keskus.  

Castillo, K., Ylitapio-Mäntylä, O., Mikkonen, J., & Kuorilehto, M. (2021). Tilaa toisen kohtaami-

selle vai tilaa toiseuttaa? Katsomuskasvatuksen merkityskerrokset varhaiskasvatussuunnitel-

missa. Journal of Early Childhood Education Research, 10(3), 93–120. 

Poulter, S., Kuusisto, A. & Lamminmäki-Vartia, S. (painossa). Developing Praxeological Under-

standing in Teacher Education: A Case of Worldview Education in Finnish ECEC. In Harju-

Luukkainen, H., Kangas, J. & Garvis, H. (eds.) Finnish Early Childhood Education and Care - 

From Research to Policy and Practice. Springer.  

 

https://teologia.fi/2019/05/paeivaekodissa-katsomuskasvatus-on-kaikille-lapsille-yhteistae/
https://teologia.fi/2019/05/paeivaekodissa-katsomuskasvatus-on-kaikille-lapsille-yhteistae/
https://doi.org/10.1177/1463949120961598


 

76 
 

Poulter, S. & Castillo, K. (tulossa) Religious and Worldview Subjectification as an Educa-tional 

Goal in Early Childhood Education and Care. Teoksessa A. Kuusisto (toim.) Place of Religion 

in Early Childhood Education and Care. Routledge International Handbook series. 

 

Kuusisto, A., Poulter, S., & Harju-Luukkainen, H. (hyväksytty julkaistavaksi). Worldviews and Na-

tional Values in Swedish, Norwegian and Finnish Early Childhood Education and Care Curricula. 

International Research in Early Childhood Education. 

Castillo, K., Kukkola, J. & Siljander, P. (hyväksytty julkaistavaksi) Conserving the dignity of teach-

ing through ethics as “Mise en question”. Journal of Philosophy of Education. 

 

6.2 Lyhyet kirjoitukset 
 

Poulter, S. & Lamminmäki-Vartia, S. (2019) Tehdään katsomuskasvatukselle tilaa. Katsomuk-

set.fi sivusto https://katsomukset.fi/2019/03/27/tehdaan-varhaiskasvatuksen-katsomuskasva-

tukselle-tilaa/  

 

Lamminmäki-Vartia, Silja (2019) Lasten kanssa moskeijavierailulla  

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2019/05/28/moskeija-

vierailulla/  

 

Castillo, K. & Lamminmäki-Vartia, S. (2019) Hanke kuulumisia juhannuksen kynnyk-

sellä https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2019/06/20/han-

kekuulumisia-juhannuksen-kynnyksella/#more-321  

 

Poulter, S. (2019) Miksi katsomuskasvatus on yhteiskunnallisesti tärkeää?   

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2019/12/21/miksi-kat-

somuskasvatus-on-yhteiskunnallisesti-tarkeaa/  

 

Lahtinen, D. (2020) Varhaiskasvatuksen opettajien pohdintoja katsomuskasvattajuudesta  

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2020/01/22/varhaiskas-

vatuksen-opettajien-pohdintoja-katsomuskasvattajuudesta/  

 

Tahvainen, I. & Vinko, T. (2020) Mitä koet pyhässä tilassa?   

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2020/02/18/mita-sina-

koet-pyhassa-tilassa/  

 

Balčin, E. (2020) Terveisiä varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen symposiumista! 

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2020/11/24/terveisia-

katsomuskasvatussymposiumista/  

 

Poulter, S. (2020) Mitä on heikko katsomuskasvatus?  

https://katsomukset.fi/2020/08/12/mita-on-heikko-katsomuskasvatus/  

 

https://katsomukset.fi/2019/03/27/tehdaan-varhaiskasvatuksen-katsomuskasvatukselle-tilaa/
https://katsomukset.fi/2019/03/27/tehdaan-varhaiskasvatuksen-katsomuskasvatukselle-tilaa/
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2019/05/28/moskeijavierailulla/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2019/05/28/moskeijavierailulla/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2019/06/20/hankekuulumisia-juhannuksen-kynnyksella/#more-321
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2019/06/20/hankekuulumisia-juhannuksen-kynnyksella/#more-321
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2019/12/21/miksi-katsomuskasvatus-on-yhteiskunnallisesti-tarkeaa/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2019/12/21/miksi-katsomuskasvatus-on-yhteiskunnallisesti-tarkeaa/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2020/01/22/varhaiskasvatuksen-opettajien-pohdintoja-katsomuskasvattajuudesta/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2020/01/22/varhaiskasvatuksen-opettajien-pohdintoja-katsomuskasvattajuudesta/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2020/02/18/mita-sina-koet-pyhassa-tilassa/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2020/02/18/mita-sina-koet-pyhassa-tilassa/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2020/11/24/terveisia-katsomuskasvatussymposiumista/
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2020/11/24/terveisia-katsomuskasvatussymposiumista/
https://katsomukset.fi/2020/08/12/mita-on-heikko-katsomuskasvatus/ 


 

77 
 

Castillo, K. (2020) Näköaloja monikatsomuksellisuuteen varhaiskasvatuksessa. https://www.ou-

lunhiippakunta.fi/blogit/nakoaloja-monikatsomuksellisuuteen-varhaiskasvatuksessa/  

 

Lamminmäki-Vartia, S. (2021) Katsomusdialogin esimerkit ja paikat – tunnelmia sisaruuden 

päivän tapahtumasta  

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/02/10/katsomus-

dialogin-esimerkit-ja-paikat-tunnelmia-sisaruuden-paivan-tapahtumasta/  

 

Lahtinen, D. (2021) Etäopetus avaimena oivallukseen  

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/03/31/etaopetus-

avaimena-oivallukseen/  

 

Lahtinen, D. (2021) Tutkittua tietoa: Sakraalitilat yhteistyön areenana – Kokemuksia ja ideoita  

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/04/28/sakraaliti-

lat-yhteistyon-areenana-kokemuksia-ja-ideoita/  

 

Lamminmäki-Vartia, S & Saarinen, H. (2021) Katsomuskasvatus menee museoon!  

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/06/08/katsomus-

kasvatus-menee-museoon/  

 

Laurila, V. (2021) Tutkittua tietoa: Helinä Rautavaaran museo katsomuskasvatuksen oppimis-

ympäristönä  

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/08/18/tutkittua-

tietoa-helina-rautavaaran-museo-katsomuskasvatuksen-oppimisymparistona/  

 

Olkkola, K. (2021) Oppimisen tilaa ihmisyydelle dialogin kautta  

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/10/04/oppimisen-

tilaa-ihmisyydelle-dialogin-kautta/  

 

Pellikka, I. & Balcin, E. (2021) Katsomuskasvatustuokioita Itä-Suomen yliopistolla – yhteisölli-

nen tiimiopettajuus. https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuk-

sessa/2021/05/27/katsomuskasvatustuokioita-ita-suomen-yliopistolla-yhteisollinen-tiimiopetta-

juus/  

 

Poulter, S. (2021) Mitä on lapsenkokoinen katsomuskasvatus? https://kasvuakatsomuksestab-

logi.wordpress.com/2021/06/01/mita-on-lapsenkokoinen-katsomuskasvatus/  

 

Castillo, K. (2021) Lapsen kysymykset avaavat tilaa katsomukselliselle pohdinnalle. https://kas-

vuakatsomuksestablogi.wordpress.com/2021/09/13/lapsen-kysymykset-avaavat-tilaa-katso-

mukselliselle-pohdinnalle/  

 

Balčin, E. (2021) Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksellista osaamista kehittämässä. 

https://blogs.uef.fi/parasta-aikaa-varhaiskasvatuksessa/?p=988  

 

https://www.oulunhiippakunta.fi/blogit/nakoaloja-monikatsomuksellisuuteen-varhaiskasvatuksessa/
https://www.oulunhiippakunta.fi/blogit/nakoaloja-monikatsomuksellisuuteen-varhaiskasvatuksessa/
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/02/10/katsomusdialogin-esimerkit-ja-paikat-tunnelmia-sisaruuden-paivan-tapahtumasta/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/02/10/katsomusdialogin-esimerkit-ja-paikat-tunnelmia-sisaruuden-paivan-tapahtumasta/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/03/31/etaopetus-avaimena-oivallukseen/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/03/31/etaopetus-avaimena-oivallukseen/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/04/28/sakraalitilat-yhteistyon-areenana-kokemuksia-ja-ideoita/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/04/28/sakraalitilat-yhteistyon-areenana-kokemuksia-ja-ideoita/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/06/08/katsomuskasvatus-menee-museoon/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/06/08/katsomuskasvatus-menee-museoon/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/08/18/tutkittua-tietoa-helina-rautavaaran-museo-katsomuskasvatuksen-oppimisymparistona/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/08/18/tutkittua-tietoa-helina-rautavaaran-museo-katsomuskasvatuksen-oppimisymparistona/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/10/04/oppimisen-tilaa-ihmisyydelle-dialogin-kautta/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/10/04/oppimisen-tilaa-ihmisyydelle-dialogin-kautta/ 
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/05/27/katsomuskasvatustuokioita-ita-suomen-yliopistolla-yhteisollinen-tiimiopettajuus/
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/05/27/katsomuskasvatustuokioita-ita-suomen-yliopistolla-yhteisollinen-tiimiopettajuus/
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/2021/05/27/katsomuskasvatustuokioita-ita-suomen-yliopistolla-yhteisollinen-tiimiopettajuus/
https://kasvuakatsomuksestablogi.wordpress.com/2021/06/01/mita-on-lapsenkokoinen-katsomuskasvatus/
https://kasvuakatsomuksestablogi.wordpress.com/2021/06/01/mita-on-lapsenkokoinen-katsomuskasvatus/
https://kasvuakatsomuksestablogi.wordpress.com/2021/09/13/lapsen-kysymykset-avaavat-tilaa-katsomukselliselle-pohdinnalle/
https://kasvuakatsomuksestablogi.wordpress.com/2021/09/13/lapsen-kysymykset-avaavat-tilaa-katsomukselliselle-pohdinnalle/
https://kasvuakatsomuksestablogi.wordpress.com/2021/09/13/lapsen-kysymykset-avaavat-tilaa-katsomukselliselle-pohdinnalle/
https://blogs.uef.fi/parasta-aikaa-varhaiskasvatuksessa/?p=988


 

78 
 

6.3 Opinnäytetyöt 
 

Lahtinen, D. (2020) Päiväkotien ja uskonnollisten yhteisöjen tilayhteistyö: rakentamassa tilaa kat-

somuskasvatukselle. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta.  

Laurila, V. (2021) Helinä Rautavaaran museo varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen oppi-

misympäristönä. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Historian, kult-

tuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.  

Karvinen, P. (2019) Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien valmiudet toteuttaa katsomus-

kasvatusta. Kandidaatin tutkielma. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta.  

Lahtinen, D. (2019) Varhaiskasvatuksen opettajien pohdintoja katsomuskasvattajuudesta. Han-

keyhteistyön vaikutukset suhteessa katsomuskasvatukseen.  Kandidaatin tutkielma. Helsin-

gin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. 

Olli, L. (tulossa) Huoltajien pohdintoja katsomuskasvatuksen käsitteistä ja katsomuskasvatuksen 

toteutuksesta varhaiskasvatuksessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteelli-

nen tiedekunta. 

Hytti, L. (tulossa). Katsomuskasvatusmateriaalin koostaminen Monikatsomukselliset oppimisen 

tilat varhaiskasvatuksessa -hankkeelle. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. 

 

  

 

  



 

79 
 

Lähteet 
 

Aerila, J. & Rönkkö, M-L. & Grönman, S. (2018). Matkalla kotikaupungin menneisyyteen. Esiope-

tuksen eheyttävä oppimisprosessi museoympäristössä. Teoksessa P. Grano, M. Hiltunen & T. 

Jokela (toim.)  Suhteessa maailmaan, Ympäristöt oppimisen avaajina (s. 271–290). Rovaniemi: 

Lapland University Press.  

Arndt, S., Urban, M., Murray, C., Smith, K., Swadener, B., & Ellegaard, T. (2018). Contesting 

early childhood professional identities: A cross-national discussion. Contemporary Issues in 

Early Childhood 19(2): 97–116. 

Austin, V. L. (2001). Teachers’ Beliefs About Co-Teaching. Remedial and Special Education, 

22(4), 245–255. 

Bakker, C. (2016). Professionalization and the quest how to deal with complexity. Teoksessa C. 

Bakker & N. Montesano Montessori (toim.) Complexity in Education: From Horror to Passion. 

Rotterdam: SensePublishers, 9–30. 

Bath, C., & Karlsson, R. (2016). The ignored citizen: Young children’s subjectivities in Swedish 

and English early childhood education settings. Childhood, 23 (4), 554–565.  

Ben-Pazi, H. (2016). Ethics, Responsibility, Dialogue. The meaning of dialogue in Lévinas Phi-

losophy. Journal of Philosophy of Education, 50 (4), 619–638.  

Biesta, G., (2010). Good Education in an age of measurement. Paradigm Publishers. 

Biesta, G. (2013). The Beautiful Risk of Education. Interventions: Education, Philosophy, and 

Culture. Paradigm Publishers.  

Biesta, G. (2017) The rediscovery of teaching. Routledge, Taylor & Francis Group.  

Bråten, O. (2021). “Non-binary Worldviews in Education.” British Journal of Religious Education, 

1–11. doi:10.1080/01416200.2021.1901653. 

Campbell-Barr, V. (2019). Professional Knowledges for Early Childhood Education and Care. 

Journal of Childhood Studies 44(1), 134–146. 

Castillo, K. (2021). Kasvatus eettisenä kohtaamisen: lapsen toiseus on ensisijaista. Teoksessa 

S. Poulter, M. Ubani, M. Laine ja A. Kallioniemi (toim.) Lapsenkokoinen katsomuskasvatus (s. 

55–67). Lasten Keskus.  

Castillo, K., Ylitapio-Mäntylä, O., Mikkonen, J., & Kuorilehto, M. (2021). Tilaa toisen kohtaami-

selle vai tilaa toiseuttaa? Katsomuskasvatuksen merkityskerrokset varhaiskasvatussuunnitel-

missa. Journal of Early Childhood Education Research, 10(3), 93–120. 

Cook, P., & Young, J. (2004). Face to face with children. Journal of Curriculum Studies, 36(3): 

341–360. DOI: 10.1080/0022027032000124636  



 

80 
 

Dinham, A., & Francis, M. (2015). Religious literacy: Contesting and idea and practice. Teo-

ksessa A. Dinham & M. Francis (toim.), Religious literacy in policy and practice (s. 3–26). Policy 

Press. 

Edling, S., Frelin, A. (2016). Sensing as an ethical dimension of teacher professionality. Journal 

of Moral Education, 45(1): 46–58. DOI: 10.1080/03057240.2015.1127801  

Ellström, P.-E. (2007). “Knowledge Creation through Interactive Research: A Learning Perspec-

tive.” Paper presented at the HSS-07 conference, Jönköping, Sweden, May 8 –11. In Sigurdar-

dottir, I. & Puroila, A-M. (2018) Encounters in the Third Space: Constructing the Researcher’s 

Role in Collaborative Action Research. Educational Action Research, 0 (0): 1–15. 

doi:10.1080/09650792.2018.1507832 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014). Opetushallitus. Määräykset ja ohjeet 

2016:1. 

én, J., ter Avest, I., Bakker, C. & van der Want, A. (2011). European religious education teachers' 

perceptions of and responses to classroom diversity and their relationship to personal and pro-

fessional biographies. British Journal of Religious Education, 33 (2), 241–256. 

Flanagan, R. (2020). “Teachers’ Personal Worldviews and RE in England: A Way Forward?” 

British Journal of Religious Education. doi:10.1080/01416200.2020.1826404. 

Fonsén, E., Ukkonen-Mikkola, T. (2019). Early childhood education teachers’s professional de-

velopment towards pedagogical leadership. Educational Research, 61(2), 181–196. 

DOI:10.1080/00131881.2019.1600377  

Formosinho, J. & Oliveira-Formosinho, J. (2012). Towards a social science of the social: The 

contribution of praxeological research, European Early Childhood Education Research Journal, 

20(4), 591-606. 

Freathy, R., G. Parker, S., Schweitzer, F. & Simojoki, H. (2016). Conceptualising and researching 

the professionalisation of Religious Education teachers: historical and international perspectives. 

British Journal of Religious Education, 38(2), 114–129.  

Fullan, M., & Hargreaves, A. (1992). Teacher Development and Educational Change. Teoksessa 

M. Fullan & A. Hargreaves (toim.), Teacher Development and Educational Change (s. 1–9). The 

Falmer Press. 

Gaches, S. & Walli, S. (2018). ‘My mom says you’re not really a teacher’: Rhizomatic explorations 

of ever-shifting student teacher identities and experiences. Contemporary Issues in Early Child-

hood 19(2): 131-141. 

Garvis, C., Phillipson, S. & Harju-Luukkainen, H. (2018). An introduction to early childhood edu-

cation and care in the 21st century. An international perspective. Teoksessa S. Phillipson, H. 

Harju-Luukkainen & S. Garvis (toim.) International Perspectives on Early Childhood Education 

and Care: Early Childhood Education and Care in the 21st Century (s. 1–5). Routledge. 

Gorter, D., & Arocena, E. (2020). Teachers’ beliefs about multilingualism in a course on 

translanguaging. System, 92, DOI: 102272. 10.1016/j.system.2020.102272. 



 

81 
 

Hannam, P. (2019). Religious Education and the Public Sphere. Routledge. 

Hannam, P., Biesta, G., Whittle, S., & Aldridge, D. (2020). Religious literacy: a way forward for 

religious education? Journal of Beliefs & Values, 41:2, 214-226, DOI: 

10.1080/13617672.2020.1736969 

Hargreaves, A. (2003). Teaching in the knowledge society: Education in the age of insecurity. 

Teachers College Press. 

Helki, E. (2017). Helsinkiläisten lastentarhanopettajien käsityksiä varhaiskasvatuksen katsomus-

kasvatuksesta ja sen toteuttamisesta. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 

Häusler, N., Pirner, L.M., Scheunpflug, A., & Kröner, S. (2019). Religious and Professional Be-

liefs of Schoolteachers – A Literature Review of Empirical Research. International Journal of 

Learning, Teaching and Educational Research, 18 (5), 24–41. doi:10.26803/ijlter.18.5.3. 

Havnes, A. (2018). ECEC Professionalization – challenges of developing professional standards, 

European Early Childhood Education Research Journal, 26(5), 657–673. DOI: 

10.1080/1350293X.2018.1522734 

Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Uitto, A., Laine, A., Koliseva, A., Pyykkö, L., Impiö, P. & Aittola, 

T. (2019). Pre-service and in-service teachers’ experiences of inquiry-based primary science 

teaching: a collaborative team teaching model. Journal of Baltic Science Education, 18(4), 583–

594. https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.583 

Helms, M. M., Alvis J. M. & Willis, M. (2005). Planning and Implementing Shared Teaching: An 

MBA Team-Teaching Case Study, Journal of Education for Business, 81(1), 29–34. 

Hirvonen, E., Holm, K., Åhs, V. & Rissanen, I. (2021). Katsomustietoinen koulu. Teoksessa E. 

Laasonen-Tervaoja, K. Jokikokko & J. Stevenson (toim.) Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun 

arkea ja käytänteitä. Opas opettajalle kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen perusopetuk-

sesssa. KuTiMat Saatavilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/OpeOpas-KuTi-

Mat%20%281%29.pdf  

Illman, R., Ketola, K., Latvio, R., & Sohlberg J. (2020). Monien katsomusten Suomi. Kirkon tutki-

muskeskuksen verkkojulkaisuja: 48 (s. 7–11). Kirkon tutkimuskeskus.  

Ippolito, J. (2010). Ethics and teacher practices in linguistic minority classroom. Pedagogies: An 

International Journal, 5(2), 107–117. DOI: 10.1080/15544801003611177  

Jackson, R. (2004). ‘Signposts’: Policy and Practice for Teaching about Religions and Non-Reli-

gious Worldviews in Intercultural Education. Council of Europe. Council of Europe Publishing. 

Jensen, J. (2016). The Danish pedagogue education. Teoksessa Vandenbroeck, M. & Urban, M. 

& Peeters, J. (toim.) Pathways to Professionalim in Early Childhood Education and Care (s. 15–

28). Routledge. 

Kallioniemi, A. (2000). Helsinkiläisten lastentarhanopettajien käsityksiä päivähoidon uskonnolli-

sesta kasvatuksesta. (Helsingin yliopiston opettajankoulutuslatios tutkimuksia; Vuosikerta 220). 

Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/OpeOpas-KuTiMat%20%281%29.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/OpeOpas-KuTiMat%20%281%29.pdf


 

82 
 

Kallioniemi, A. (2021). Uskontokasvatuksesta katsomuskasvatukseen: näkökulmia alan histori-

aan, kehitykseen ja tutkimukseen. teoksessa S. Poulter, M. Ubani, M. Laine, & A. Kallioniemi 

(toim.), Lapsenkokoinen katsomuskasvatus (s. 15–31). Lasten Keskus. 

Kangas, J. (2021). Katsomuskasvatuksen pedagogiikka – analyyttista pohdintaa materiaalista. 

teoksessa Hytti, L. &Lamminmäki-Vartia, S & Poulter, S. (toim.) Tutkimusmatkoja katsomusten 

maailmaan – Materiaalia varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen. Helsinki: Helsingin yli-

opisto. 

Kangas, J., Lastikka, A-L., & Karlsson, L. (2021). Voimauttava varhaiskasvatus: Leikkivä, osalli-

nen ja hyvinvoiva lapsi. Otava. 

Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. PS-kustannus.  

Karila, K. (2008). A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education. Euro-

pean Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 210-223, DOI: 

10.1080/13502930802141634 

Kavonius, M. & Putkonen, N. (2020). Katsomustietoisuus voimavarana. Kieli, koulutus ja yhteis-

kunta, 11(3). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-tou-

kokuu-2020/katsomustietoisuus-voimavarana 

Repo, L., Paananen, M., Mattila, M., Lerkkanen, M.-K., Eskelinen, M., Gammelgård, L., Ulvinen, 

J., Hjelt, H., & Marjanen, J. (2018). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 toimeenpa-

non arviointi. Varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto ja sisällöt (Julkaisut 16:2018). Kansal-

linen koulutuksen arviointikeskus. Ladattu osoitteesta: https://karvi.fi/app/uploads/2018/08/Var-

haiskasvatussuunnitelman-toimeenpanon-arviointi_2018.pdf  

Kerridge, J., Kyle, G. & Marks-Maran, D. (2009). Evaluation of the use of team teaching for de-

livering sensitive content - a pilot study, Journal of Further and Higher Education, 33 (2), 93–103. 

Kervinen, A., Uitto, A., Kaasinen, A., Portaankorva-Koivisto, P., Juuti, K. & Kesler, M. (2016). 

Developing a collaborative model in teacher education – An overview of a teacher professional 

development project. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Educa-

tion, 4(2), 67–86. https://doi.org/10.31129/lumat.4.2.33 

Kimanen, A. & Innanen, T (2019). Mihin opettaja tarvitsee katsomusreflektiivisyyttä? Teologia.fi 

https://www.teologia.fi/artikkelit/1631-opettaja-tarvitsee-katsomusreflektiivisyyttae 

Tainio, T., & Kallioniemi, A. (toim.). (2019). Koulujen monet kielet ja uskonnot. Selvitys vähem-

mistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen tilanteesta eri 

koulutusasteilla. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 11:2019) Valtio-

neuvoston kanslia. Ladattu osoitteesta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-

dle/10024/161302/11-2019-KUSKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

Kupila, P. & Karila, K. (2018). Peer mentoring as a support for beginning preschool teachers. 

Professional Development in Education, 1–12. DOI: 10.1080/19415257.2018.1427130 

https://karvi.fi/app/uploads/2018/08/Varhaiskasvatussuunnitelman-toimeenpanon-arviointi_2018.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/08/Varhaiskasvatussuunnitelman-toimeenpanon-arviointi_2018.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161302/11-2019-KUSKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161302/11-2019-KUSKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

83 
 

Kuusisto, A., Lamminmäki-Vartia, S. (2010). Katsomusten kohtaaminen päiväkodissa – kohti us-

kontosensitiivistä kasvatusotetta. Teoksessa Ubani, M., Kallioniemi, A., Luodeslampi, J. (toim.) 

Kokonaisvaltainen kasvatus, lapsi ja uskonto (s. 132–153). Lasten keskus.  

Kuusisto, E., Kuusisto, A., Rissanen, I., Holm, K. & Tirri, K. (2015). Finnish Teachers’ and Stu-

dents’ Intercultural Sensitivity. Journal of Religious Education 63(2), 65–77. 

DOI:10.1007/s40839-016-0018-0. 

Kyttä, M. (2002). Affordances of children's environments in the context of cities, small towns, 

suburbs and rural villages in Finland and Belarus. Journal of Environmental Psychology, 22(1-

2), 109–123. 

Kärkkäinen, S., Waltzer, K., Kontkanen, J., Nuutinen, S. & Havu-Nuutinen., S. (2021). Lasten 

suunnittelema tutkimushuone päiväkodin pedagogisena toimintaympäristönä. Teoksessa E. 

Luukka, A. Palomäki, L. Pihkala-Posti & J. Hanska (toim.) Opetuksen ja oppimisen ytimessä. 

Ainedidaktisia tutkimuksia 19. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja, 7–29.   

Wenger, E. (1999). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge Uni-

versity Press. 

Layne, H. & Lipponen, L. (2014). Student teachers in the contact zone: developing critical inter-

cultural ‘teacherhood’ in kindergarten teacher education. Kindergarten teacher education, Glob-

alisation, Societies and Education, 14 (1), 110-126, DOI: 10.1080/14767724.2014.980780 

Lamminmäki-Vartia, S. & Kuusisto, A. (2017). Katsomustietoisuus varhaiskasvattajan ammatilli-

suuden ytimessä. Teoksessa Haapsalo, T. & Petäjä, H. & Vuorelma-Glad, P. & Sanden, M. & 

Pulkkinen, H. & Tahvanainen, I. (toim.) Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. (s. 130–161). 

Lasten Keskus. 

Lamminmäki-Vartia, S., Poulter, S., & Kuusisto, A. (2020). The learning trajectory of emerging 

professionalism: A Finnish student teacher negotiating world-view education and early childhood 

education and care superdiversity. Contemporary Issues in Early Childhood, 21(4), 297–311. 

https://doi.org/10.1177/1463949120961598 

Lanas, M. & Kelchtermans, G. (2015). This has more to do with who I am than with my skills – 

Student teacher subjectification in Finnish Teacher Education. Teaching and Teacher Education, 

47, 22–29. 

Larrivee, B. (2000). Transforming Teaching Practice: Becoming the critically reflective teacher. 

Reflective Practice, 1 (3): 293–307. 

Leonhard, S. (2017). Church pedagogy – Exploring churches in religious education. Teoksessa 

M. Rothgangel, K. von Brömssen, H.-G. Heimbrock & G. Skeie (toim.), Location, space and place 

in religious education (s. 209–216). Waxmann Verlag GmbH. 

Levinas, E. (2007 [1969]). Totality and Infinity (A. Lingis, käänt.). Duquesne University Press.  

Levinas, E. (1996). Transcendence and Height, Teoksessa A. Peperzak, S. Critchley & R. Ber-

nasconi (toim.), Emmanuel Levinas. Basic Philosophical Writings (s. 11–31). Indiana University 

Press.  



 

84 
 

Lipiäinen, T., & Poulter, S. (Hyväksytty/painossa). Finnish Teachers’ Approaches to Personal 

Worldview Expressions: A Question of Professional Autonomy and Ethics. British Journal of Re-

ligious Education. https://doi.org/10.1080/01416200.2021.1973372 

Luodeslampi, J. & Kuusisto, A., & Kallioniemi A. (2019). Four Religious Education Teachers: Four 

Retrospective Career Trajectories. Religions 10(8). 

Maaranen, K., & Stenberg, K. (2020). Making beliefs explicit - student teachers' identity develop-

ment through personal practical theories. Journal of Education for Teaching, 46(3), 336–350. 

https://doi.org/10.1080/02607476.2020.1749994 

Maaranen, K., Pitkäniemi, H., Stenberg, K., & Karlsson, L. (2016). An idealistic view of teaching: 

teacher students' personal practical theories. Journal of Education for Teaching, 42(1), 80–92. 

https://doi.org/10.1080/02607476.2015.1135278 

Metsäpelto, R-L., Poikkeus, A-M., Heikkilä, M., Heikkinen-Jokilahti, K., Husu, J., Laine, A., Lap-

palainen, K., Lähteenmäki, M., Mikkilä-Erdmann, M., & Warinowski, A. (2020, 21. helmikuuta). 

Conceptual framework of teaching quality: A Multidimensional Adapted Process Model of Teach-

ing. OVET project Working Paper 21.2.2020. Saatavissa: psyarxiv.com/52tcv 

Miedema, S. (2017). The concept and conceptions of interfaith education with neighbor concepts. 

Reflections from pedagogical perspectives. In D. Wielzen, & I. Ter Avest (Eds.), Interfaith edu-

cation for all: Theoretical perspectives and best practices for transformative action. (s.21-30). 

Sense publishers. 

Moore, D. L. (2015). Diminishing religious literacy: Methodological assumptions and analytical 

frameworks for promoting the public understanding of religion. Teoksessa A. Dinham & M. Fran-

cis (toim.), Religious literacy in policy and practice (s. 27–38). Policy Press. 

Naugle, D. (2002). Worldview. The History of a Concept. Eerdmans. 

Newman, L., & Leggett, N. (2019). Practitioner research: with intent, European Early Childhood 

Education Research Journal, 27:1, 120-137, DOI: 10.1080/1350293X.2018.1556538 

Niemi, H., Lavonen, J., Kallioniemi, A., & Toom, A. (2018) The Role of Teachers in the Finnish 

Education System. Teoksessa H. Niemi, A. Toom, A. Kallioniemi, &J. Lavonen (toim.) The 

Teacher’s Role in the Changing Globalizing World: Resources and Challenges Related to the 

Professional Work of Teaching, (s. 47–61). Brill Sense.  

Niiniluoto, I. (1984). Tiede, filosofia ja maailmankatsomus. Otava. 

Niiniluoto, I. (2006). Humanismi elämänasenteena. Teoksessa P. Elo, E. Hulkki, & E. Kaila 

(toim.), Kaikki Virtaa. Elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus (s. 206–223). Opetushalli-

tus. 

Onnismaa, E-L.,Tahkokallio L. & Kalliala, M. (2015). From university to working life: an analysis 

of field-based studies in early childhood teacher education and recently graduated kindergarten 

teachers’ transition to work. Early Years, 35 (2), 197–210,  

DOI: 10.1080/09575146.2015.1011065 



 

85 
 

Ohje varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisesta sekä yhteisistä juhlista ja us-

konnollisista tilaisuuksista varhaiskasvatuksessa (2021). Luonnos 29.3.2021. Opetushallitus. 

Paavola, H. & Pesonen, J. (2021). Diversity discourses in the Finnish National Core Curriculum 

for Early Childhood Education and Care. Journal of Early Childhood Education Research 10 (3), 

1–20. 

Pascal, C. & Bertram, T. (2012). Praxis, ethics and power: Developing praxeology as a partici-

patory paradigm for early childhood research. European Early Childhood Education Research 

Journal, 20 (4), 477–492.   

Peeters, J., Urban, M. & Vandenbroeck, M. (2016). Lessons learnt and a debate to be continued. 

Teoksessa Vandenbroeck, M. & Urban, M. & Peeters, J. (toim.) Pathways to Professionalim in 

Early Childhood Education and Care (s. 132–136). Routledge.  

Poulter, S. & Castillo, K. (tulossa) Subjectification as an educational goal in religious and 

worldview education in early childhood education and care. Teoksessa A. Kuusisto (toim.), 

Routledge International Handbook for the place of religion in early childhood education and care. 

Routledge.  

Poulter, S., Kuusisto, A. & Lamminmäki-Vartia, S. (tulossa) Developing Praxeological Under-

standing in Teacher Education: A Case of Worldview Education in Finnish ECEC. In Harju-

Luukkainen, H., Kangas, J. & Garvis, H. (eds.) Finnish Early Childhood Education and Care - 

From Research to Policy and Practice. Springer. 

Poulter, S. (2013). Sekulaari yhteiskunta ja ’toisin’ ajattelemisen mahdollisuus. Kasvatus & Aika, 

(7)3, 91–97.   

Raittila, R. (2013). Pienryhmätoiminta ja leikkialueet. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toimin-

taympäristö rakentuu arkisissa käytännöissä. Teoksessa K.Karila & L.Lipponen (toim.) Varhais-

kasvatuksen pedagogiikka (s. 69–94). Vastapaino. 

Repo, L., Paananen, M., Mattila, M., Lerkkanen, M.-K., Eskelinen, M., Gammelgård, L., Ulvinen, 

J., Hjelt, H., & Marjanen, J. (2018). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 toimeenpa-

non arviointi. Varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto ja sisällöt (Julkaisut 16:2018). Kansal-

linen koulutuksen arviointikeskus 

Rissanen, I. Kuusisto, A. & Kuusisto, E. (2020). Developing interreligious competence in teacher 

education. In R. Jaatinen & E. Ropo (Eds.) Subject teacher education in transition: Educating 

teachers for the future. (s. 231–258). University of Tampere.   

Rissanen, I., Ubani, M., & Sakaranaho, T. (2020). Challenges of Religious Literacy in Education: 

Islam and the Governance of Religious Diversity in Multi-faith Schools. Teoksessa T. Sakara-

naho, T. Aarrevaara, & J. Konttori (toim.), The Challenges of Religious Literacy: The Case of 

Finland (s. 39-53). SpringerBriefs in Religious Studies. Springer.  

Saari, K. (2010). Dialogisuus ja kohtaaminen kasvatuksessa. Teoksessa Ubani, M., Kallioniemi, 

A., Luodeslampi, J. (toim.) Kokonaisvaltainen kasvatus, lapsi ja uskonto (s.104–131). Lasten 

keskus.  



 

86 
 

Saevi, T., Husevaag, H. (2009). The Child as the Same or the Other? The Significance of the 

Social Convention to the Pedagogical Relation, Paideusis, 18(2), 29–41.  

Selçuk, M., & Valk, J. (2012). Knowing Self and Other: A Worldview Model for Religious Educa-

tion in Turkey. Religious Education 7(5), 443–454. 

Sigurdardottir, I. & Puroila, A-M. (2018). Encounters in the Third Space: Constructing the Re-

searcher’s Role in Collaborative Action Research. Educational Action Research, 0 (0), 1–15. 

doi:10.1080/09650792.2018.1507832 

Sillanpää, T. (2017). Muistetun lapsuuden maantiede – Päiväkotimuistot lapsuuden maantieteen 

ja muistitietotukimuksen leikkauspinnassa. Kasvatus & Aika 11(3), 70–79. 

Stojanov, K. (2019). Children’s Ideals as a philosophical topic, Educational Theory, 69 (3), 327–

340. 

Strhan, A. (2019). The Figure of the Child in Contemporary Evangelicalism. Oxford University 

Press.  

Tahkokallio, L. (2014). Lastentarhanopettajan ammatillinen kehittyminen havainnointiin perustu-

van reflektion avulla. Diss. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9526-

9 

Tarkka, K. (2017). Millainen lapsikäsitys ohjaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteita? Teok-

sessa Haapsalo, T., Petäjä, H., Vuorelma-Glad, P., Sandén, M., Pulkkinen, H., ja Tahvanainen, 

I. (toim.) Varhaiskasvatus katsomusten keskellä (s. 22–32). Lasten Keskus.  

Thalén, P. (2020). Worldview instead of religion? Teoksessa Franck, O. & Thalén, P. (toim.) 

Religious education in a post-secular age: Case studies from Europe. (s. 157-178). Palgrave 

Macmillan.  

Thousand, J. S., Villa, R. A. & Nevin, A. I. (2006). The Many Faces of Collaborative Planning and 

Teaching. Theory Into Practice 45(3), 239-248, DOI: 10.1207/s15430421tip4503_6 

Tirri, K. & A, Toom (2020) The moral role of pedagogy as the science and art of teaching. Teo-

ksessa K. Tirri, & A. Toom (toim.) Pedagogy in Basic and Higher Education: Current Develop-

ments and Challenges (s. 3–13). IntechOpen. 

Todd, S. (2015). Creating Transformative Spaces in Education: Facing humanity, Facing vio-

lence, Philosophical Inquiry in Education 23(1), 53–61. 

Tuomi, J. ja Sarajärvi, A. (2013). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi.  

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2019). Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset pe-

riaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkai-

suja 3/2019. 

Ubani, M., Rissanen, I., & Poulter, S. (2019). Key issues of secularisation, pluralism and dialogue 

in Finnish public education. Teoksessa Ubani, M., Rissanen, I. & Poulter, S. (toim.) Contextual-

ising dialogue, secularisation and pluralism: Religion in Finnish public education. (s. 203–216). 

Waxmann. 



 

87 
 

Urban, M. (2008). Dealing with uncertainty: Challenges and possibilities for the early childhood 

profession. European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 135–152. DOI: 

10.1080/13502930802141584. 

Urban, M. and Dalli, C. (2012). A profession speaking and thinking for itself. Teoksessa Miller L, 

Dalli C and Urban M (toim.) Early Childhood Grows Up, Towards a Critical Ecology of the Pro-

fession (s.157–175). Springer. 

Urban, M. (2010). EDITORIAL. Rethinking Professionalism in Early Childhood: untested feasibil-

ities and critical ecologies. Contemporary Issues in Early Childhood, 11(1) 

www.wwwords.co.uk/CIEC  

van der Kooij, J., de Rutyer, D. & Miedema, S. (2013). Worldview: The Meaning of the Concept 

and the Impact on Religious Education. Religious Education, 108 (2): 210–228. 

Vandenbroeck, M. & Urban, M., Peeters, J. & Lazzari, M. (2016). Introduction. Teoksessa Van-

denbroeck, M. & Urban, M. & Peeters, J. (toim.) Pathways to Professionalim in Early Childhood 

Education and Care (s. 1–14). Routledge.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) Määräykset ja ohjeet 2018:3a. Opetushallitus. 

White, K.R. (2010). Sacred Questions: Understanding Religion's Impact on Teacher Belief and 

Action. Religion & Education, 37(1), 40–59. 

Winterbottom, C. & Mazzocco, P. J. (2014). Reconstructing teacher education: A praxeological 

approach to pre-service teacher education. European Early Childhood Education Research Jour-

nal 24 (4), 495–507. 

Wulf, C. (2003). Educational Science. Hermeneutics, Empirical Research, Critical Theory. Wax-

mann. 

YLE Uutiset (11.11.2019). Kulttuuriperintöä vai uskonnon harjoittamista? Koulut vetävät joulujuh-

lat uusiksi pikaisella aikataululla, sillä niitä ei saa järjestää kirkossa. Luettu 21.11.2019 osoit-

teesta https://yle.fi/uutiset/3-11062975    

Yli-Koski-Mustonen, S. (2018). Varhaiskasvattajien näkemyksiä katsomuskasvatuksen toteutta-

misesta, yhteistyöstä ja osaamisen kehittämisestä. Kasvatustieteen pro gradu tutkielma. Helsin-

gin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132624 

Zilliacus, H., & Wolff, L-A. (2021). Climate Change and Worldview Transformation in Finnish Ed-

ucation Policy. In Oxford Research Encyclopedia of Education Oxford University Press. 

https://doi.org/doi:10.1093/acrefore/9780190264093.013.1676 

Åhs, V. (2020). Worldviews and Integrative Education: A Case Study of Partially Integrative Re-

ligious Education and Secular Ethics Education in a Finnish Lower Secondary School Context . 

Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/318126 



 

88 
 

Liitteet 

Liite 1: Kyselyn kooste: Katsomuskasvatus VO-opinnoissa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.11.2021

MONIKATSOMUKSELLISET OPPIMISEN TILAT 
VARHAISKASVATUKSESSA 1

E-lomake kyselyn ja koosteen laatijat: 
Saila Poulter ja Silja Lamminmäki-Vartia

Katsomuskasvatus 
VO-opinnoissa
-kyselyn kooste

Katsomuskasvatuksen kehittämiseen 
liittyvän yliopistojen välisen 

VO-koulutusverkoston tavoite
• Katsomuskasvatus koetaan haastavaksi vrt. millaiset valmiudet 

tulevat vo:t saavat eri opettajankoulutusyksiköissä.

• Verkostoituminen ja tutustuminen eri opettajankoulutusyksiköissä 
annettavaan opetukseen liittyen katsomuskasvatuksen 
pedagogiikkaan, sekä kulttuuriseen ja katsomukselliseen 
moninaisuuteen.

• Tietoisuuden lisääminen koulutuksen tuottamasta kvalifikaatiosta, 
opettajan ammatillisuudesta, kehittämismahdollisuuksista
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Kyselyn sisältö:

1. Kurssin nimi, jolla katsomuskasvatuksen pedagogiikkaa käsitellään 
opinnoissa. 

2. Mikäli katsomuskasvatuksen pedagogiikkaan ei ole "omaa" kurssia, minkä 
opintojen osana katsomuksia käsitellään.

3. Opintopistemäärä ja kokonaisuus johon kurssi kuuluu.
4. Mahdollisesti opetussuunnitelma poimittu tavoite- ja sisältökuvaus
5. Kurssilla opettavat henkilöt.
6. Kerro, mistä opinnot koostuvat (ryhmätunnit, luennot, suoritukset, tehtävät jne) 

ja kuvaile niiden sisältöjä.
7. Miten katsomuskasvatus linkittyy harjoitteluihin.
8. Arvioi, millaiset valmiudet opiskelija saa opinnoissa varhaiskasvatukseen ja 

esiopetukseen kuuluvan katsomuskasvatuksen toteuttamiseen
9. Millaisia asioita katsomuskasvatuksen sisältöjen kehittämiseksi on viime 

aikoina tehty
10. Mitä koulutuksessanne on keskusteltu aihealueen kehittämisestä 

(esim. ops-työ)
11. Mitä muuta haluat sanoa.

Kyselyyn vastasivat:

• Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 
varhaiskasvatuksen opintosuunta (suomenkiel. & ruotsinkiel.)

• Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, varhaiskasvatus

• Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, 
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

• Turun yliopisto / Rauman / Kasvatustieteiden tiedekunta

• Åbo akademi, Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta,
Varhaiskasvatustiede

• Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Kasvatustieteiden laitos

• Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, 
kasvatustieteiden koulutus

• Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, luokanopettajakoulutus
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Oma kurssi aiheesta ja opintopistemäärä

YLIOPISTO KURSSIN NIMI OP

Helsinki, suomenkiel.
Vo-opintosuunta

• EDUK727 Eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen
pedagogiikka

• Katsomusaineiden sekä taide- ja taitoaineiden didaktiikka

5

5

Helsinki, ruotsinkiel.
utbildningslinjen för
småbarnspedagogik

• EDUK126 Etik, mångfald och livsfrågor
• EDUK 121 Kultur, identitet och samverkan

5
5

Itä-Suomi • Monikulttuurinen katsomuskasvatus on oma ja 
laajin kokonaisuutensa kurssilla Minä ja meidän
yhteisömme

• Alkukasvatuksen sivuaine: Uskonto, etiikka ja 
monikulttuurisuus

7

4

Itä-Suomi

Monikulttuurinen katsomuskasvatus

Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida moraalisia kysymyksiä
varhaiskasvatuksen näkökulmasta, 
kehittää omaa arvotietoisuuttaan ja tukea monipuolisesti lapsen
moraalista kehitystä sekä suunnitella ja toteuttaa katsomuskasvatusta
suomalaisessa monikulttuurisessa ja –uskontoisessa
toimintaympäristössä.
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Alkukasvatuksen sivuaineopinnot: Uskonto, etiikka ja monikulttuurisuus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä alkukasvatuksen uskonnon, elämänkatsomustiedon sekä
eettisen kasvatuksen teoreettiset ja juridiset lähtökohdat
• osaa määritellä niihin liittyvät opetussuunnitelmalliset perusteet
• on perehtynyt alkukasvatuksen uskonnon ja elämänkatsomuskasvatuksen
oppiainesten tavoitteisiin ja oppisisältöihin sekä alkukasvatuksen eettiseen
kasvatukseen
• osaa soveltaa em. oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä esi-ja 
alkuopetusikäisten uskonto, elämänkatsomus- ja eettisessä kasvatuksessa

• perehtyy monikulttuurisuuteen ja sen haasteisiin koulun, päiväkodin ja 
yhteiskunnan arjessa
• osaa ottaa käyttöön valmiuksia toimia opettajana monikulttuurisessa
alkukasvatuksessa
• osaa analysoida rooliaan alkukasvatukseen katsomuksiin, eettisyyteen ja 
monikulttuurisuuteen liittyvänä nykyajan alkuopetusikäisten kasvattajana.
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Helsinki,
utbildningslinjen för småbarnspedagogik

EDUK126 Etik, mångfald och livsfrågor

Under studieavsnittet behandlas

• (a) religiösa och livsåskådningsmässiga frågeställningar samt deras roll i
det mångkulturella samhället

• (b) sekulariseringens och värdepluralismens betydelse för
småbarnspedagogikens praktik

• (c) lärarens pedagogiska ansvar att kunna bemöta barn och barnens
familjer ur ett mångfaldsperspektiv

• (d) utgångspunkter, metoder och målsättningar för en etisk fostran

Efter studieavsnittet förstår studenten 

• hur religiösa och livsåskådningsmässiga frågeställningar anknyter till det 
barnpedagogiska området 

• kan studenten integrera etiska och religiösa perspektiv i olika 
verksamhetsmiljöer med barn 

• har studenten utvecklat färdigheter för att i sitt arbete kunna upptäcka och 
möta barns livsfrågor 

• har studenten fått förståelse för olika familjers situation i ett 
mångkulturellt och värdepluralistiskt samhälle 

• förstår studenten hur barns delaktighet utgör en viktig del av lärarens 
etiska ansvar och förutsättningar för människorättsfostran
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• Olemme käyttäneet valikoivasti kirjallisuutta, m.m. Berglund, J & Gunner, G 
(2011). Barn i religionernas värld. Liber. ISBN 978-47- 09970-2 ; Gren, J. 
(2013). Etik i pedagogiskt vardagsarbete. Liber: Stockholm.

• mutta myös erilaisia teemaan sopivia artikkeleita. Erittäin hyvä lisäys
kirjallisuuteen oli katsomuskasvatukseen liittyvä kirja, joka myös käännettiin
ruotsiksi: Kyrkans central för det svenska arbetet (2019) Rötter ger vingar. 
Åskådningsfostran i småbarnspedagogiken. Tässä erityisesti artikkeli (Gyekye
& Lamminmäki-Vartia) on luettu tarkasti ja ollut tosi hyvä pohja keskusteluille
päiväkotikontekstiin.

• Kurssin tiimoilta on ollut yhteistyötä muutamien toimoiden kanssa, Milen
Parland & Ad astra (mångkulturella fester). Borgå Folkakademi ja niiden
maahanmuuttajakoulutuksen kanssa. Sitten tietysti Mirvan ja ev.lut kirkon
Kirkkohallituksen kanssa.

• Kurssiin muoto ei ole mitenkään vakiintunut. Siihen on sisältynyt muutamia
luentoja, lukupiirejä/keskusteluja, vierailuja, paneelikeskustelu (eri uskonnon
edustajien kanssa joilla on myös kokemusta suomalaisesta päiväkodista
huoltajan ominaisuudessa), elokuvan katselua ja keskustelua (Aatos ja 
Amine) ym. Kursilla on pareittain toteutettu lopputyö, päiväkotiin suunniteltu
juhla tai monikatsomuksellisuuteen liittyviä haastatteluja. 

EDUK 121 Kultur, identitet och samverkan

• Under studieavsnittet behandlas bl.a. teorier kring kultur och kulturella
uttryck, kritisk mångkulturell pedagogik samt hur vi som lärare kan motverka
stereotypier och rasism
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Helsinki, varhaiskasvatuksen koulutuslinja
EDUK 727 Eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen pedagogiikka

Opintojaksolla käsitellään:

• eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen merkitystä ja lähtökohtia
varhaiskasvatuksessa.

• eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä
erityisesti suomalaisessa varhaiskasvatusjärjestelmässä

• suomalaisen yhteiskunnan sekularisoitumista ja uskonnollista
moninaistumista tarkastelemalla näiden vaikutusta varhaiskasvatuksen
arkeen.

• varhaiskasvattajan oman katsomustietoisuuden kehittämistä.

• katsomuksellisen moninaisuuden ja eettisen kasvun kysymyksiä suhteessa
kasvuun ja hyvinvointiin, identiteetin rakentumiseen, yhdenvertaisuuteen, 
osallisuuteen ja lapsen oikeuksiin.

• toiminnallisia, elämyksellisiä ja osallistavia katsomuskasvatuksen ja eettisen

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija:

• Ymmärtää eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen yhtenä
varhaiskasvatuksen sisältöalueena sekä laajemmin kasvuun ja oppimiseen
kuuluvana ilmiönä.

• Ymmärtää eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen merkityksen
kokonaisvaltaisen kasvatuksen ja identiteettien moninaisuuden
näkökulmasta.

• Kykenee mieltämään eettisten ja katsomuksellisten kysymysten
käsittelemisen osaksi varhaiskasvattajan tehtävää.

• Osaa toteuttaa eettistä kasvatusta ja katsomuskasvatusta monipuolisesti
erilaisissa oppimisympäristöissä ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken.
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• Ennakkotehtävä (orientaatiotehtävä & oman katsomuksen reflektio)

• Ryhmätyö: katsomuskasvatuksen messut & ohjatut pienryhmätuokiot
lapsiryhmälle

• Essee/tentti

• Ryhmätuntien teemoja: tutki tilaa, tilavierailut lapsiryhmien kanssa eri
pyhiin tiloihin, lattiakuvien pedagogiikkaa, museokierros, kuolema ja lapsen
suru, messut (kk:n ja eettiseen kasvatukseen liittyviä teemoja ja aiheita, 
joissa opiskelijat suunnittelevat ja esittelevät tuokioita toisilleen)

KIRJALLISUUS
Ubani, M., Poulter, S., & Kallioniemi, A. (2015). Uskonto lapsuuden kulttuureissa (s. 15–207, 229–
265, 330–350). Helsinki: Lasten keskus. 
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(2017). Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Helsinki: Lasten keskus, (s. 12-43, 97-129, 130-
163).

Kilpeläinen, A-E. (2019) Lapsi tarvitsee tilaa ja tukea hengelliselle kehitykselleen. 
https://www.teologia.fi/artikkelit/1627-lapsi-tarvitsee-tilaa-ja-tukea-hengelliselle-kehitykselleen 

Toivonen, K. (2014) Persoonan eettinen kasvu ja kasvatus jälkimodernissa ajassa suomalaisen
kasvatusjärjestelmän kautta tulkittuna. Helsinki: Helsingin yliopisto (s. 19-57, 120-124) 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45018/toivonen_väitöskirja.pdf?sequence=1
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Oheiskirjallisuus: Poulter, S. (2013). Uskonto julkisessa tilassa: koulu yhteiskunnallisuuden
näyttämönä. Kasvatus 44 (2), 162. 17. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/236577/KLPoulter_1_1.pdf?sequence=6&isAllo
wed=y
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Katsomusaineiden sekä taide- ja taitoaineiden didaktiikka / kuuluu esi- ja alkuopetuksen
sivuaineeseen

Kurssi on eheytetty kokonaisuus katsomus- sekä TT-aineiden välillä. Yhteenliittävä käsite on 
KULTTUURIPERINTÖKASVATUS, johon liittyen opiskelijat työstävät koko kurssin aikana
pienryhmissä omaa eheyttävää didaktista suunnitelmaansa kulttuuriperintökasvatukseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää katsomuskasvatuksen ja -opetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet
osana laadukasta esi- ja alkuopetusta.

• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä
katsomusopetuksen työtapoja.

• ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatuksen merkityksen ja 
mahdollisuudet lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä
oppimisen ja osaamisen edistämisessä

• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteellisia, käsitöiden, liikunnan, musiikillisen
sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun työtapoja.

Opintojaksossa käsitellään

• esi- ja alkuopetusikäisen lapsen eettisyyteen ja katsomuksellisuuteen
liittyvää kasvua ja oppimista.

• esiopetuksen katsomuskasvatuksen sekä alkuopetuksen
uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon tiedon- ja 
taidonalan sovelluksia.

• ilmaisun monia muotoja ja niihin perustuvan toiminnan pedagogista
suunnittelua, toteutusta ja arviointia

• esi- ja alkuopetuksen taidonalan sovelluksia esim. kuvataiteen, käsityön, 
liikunnan ja musiikin keinoin.

• esi- ja alkuopetusikäisten lastenkulttuurin ja ilmaisun eri muotoja
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LISÄNÄ KANDIOHJELMASSA KAIKILLE OPINTOSUUNNILLE TARJOLLA 2 VALINNAISTA 
KURSSIA, JOISSA KÄSITELLÄÄN KATSOMUKSIA

Katsomusten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Suomessa

• Luennot 4t Ryhmät 16t Kurssi on uusi valinnainen kurssi ja siinä painottuvat
moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät näkökulmat uskontojen ja k
atsomusten kannalta.

Koulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus

• Kurssilla on 4t katsomuksiin liittyvien kysymysten käsittelyä sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Eri opintosuunnista tulevat opiskelijat
peilaavat aiheita oman alan näkökulmasta ja kirjoittavat tästä
luentotehtävän.

Aihe jakautuu eri opintokokonaisuuksiin TAI 
on osa muuta kokonaisuutta

YLIOPISTO KURSSIN NIMI OP

JYVÄSKYLÄ VAAM1260 Lapset ja yhteisöt &
KLAS1219 Education, Ethics, and Moral Education

4
5

OULU Moninaisuus varhaiskasvatuksessa (lv 2021-2022) Moninaisuus
kasvatuksessa (lv 2022-2023 alkaen) (katsomuskasvatus n.1op)

5

TAMPERE Moninaisuus ja inklusiivinen varhaiskasvatus 5

TURKU/RAUMA OKL ROKL0511 Monikielisyys ja monikulttuurisuus kasvatuksessa ja 
opetuksessa
ROKL2922 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka
ROKL10005 Kielen kehitys, pedgoginen vuorovaikutus ja kertomukset

3
7
6
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VAAM1260 Lapset ja yhteisöt (4 op) kandiopinnot

• Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa perustella omaa eettistä ajatteluaan
• tuntee etiikan peruskäsitteet ja tuntee alan teorioita
• osaa pohtia varhaiskasvatustyön moraalis-eettisiä kysymyksiä lasten ja 

työyhteisön kanssa
• osaa tarkastella ammattieettisiä periaatteita ja rakentaa ammatillista

arvoperustaa tiimin pedagogisena johtajana
• tunnistaa kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden sekä ymmärtää

niiden merkityksen varhaiskasvatuksessa
• ymmärtää demokratian, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja 

sukupuolisensitiivisyyden sekä lasten oikeuksien merkityksen
varhaiskasvatustyön perustavina lähtökohtina.

Jyväskylän yliopisto

KLAS1219 Education, Ethics, and Moral Education (Kasvatus, etiikka ja 
eettinen kasvatus) (5 op) maisteriopinnot

• Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

• eritellä keskeisiä kasvatusalan (ammatti)etiikkaan liittyviä käsitteitä ja 
teoreettisia näkökulmia

• arvioida eettisen ja kestävän elämäntavan kasvatuksen
lähestymistapoja ja soveltaa niitä omassa työssään

• vertailla erilaisiin eettisiin kysymyksiin liittyviä argumentteja ja vasta-
argumentteja

• arvioida kriittisesti ammattieettisiä periaatteitaan ja arvoperustaansa
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Oulun yliopisto

Moninaisuus kasvatuksessa

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• määritellä ja eritellä moninaisuutta ja siihen liittyviä käsitteitä ja 
teoreettisia lähtökohtia

• tarkastella kriittisesti moninaisuuteen liittyviä arvojaan, asenteitaan ja 
käsityksiään

• kuvata tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
ja ihmisoikeuksien periaatteita sekä niistä seuraavia velvoitteita ja osaa
soveltaa niitä opetus- ja kasvatusyhteisöissä

• analysoida moninaisuuden vaikutusta opettajan työhön, pedagogisiin
valintoihin ja vuorovaikutukseen kasvatusyhteisössä

• tunnistaa epätasa-arvoisia käytänteitä ja diskursseja sekä toiseuttamisen
mekanismeja kasvatusyhteisöissä ja vaikuttaa niihin

• Sisällöt: ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja sosiaalinen
oikeudenmukaisuus kasvatusyhteisöissä moninaisuus ja siihen liittyviä
keskeisiä käsitteitä: intersektionaalisuus, interkulttuurinen kompetenssi, 
kulttuuri dynaamisena ilmiönä, identiteetin moninaisuus, sukupuolen ja 
seksuaalisuuden moninaisuus, katsomusten moninaisuus, kielellinen
moninaisuus, toiseuttaminen oman moninaisuuden, omien asenteiden ja 
moninaisuuden kunnioittamiseen liittyvien valmiuksien reflektointi
pedagogisia valmiuksia ja sovelluksia moninaisuuden tunnistamiseen ja 
huomioimiseen epätasa-arvoiset käytänteet ja toiseuttamisen mekanismit
sekä niiden purkamisen keinoja
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Tampereen yliopisto
Moninaisuus ja inklusiivinen varhaiskasvatus

• Opintojaksolla perehdytään varhaiskasvatuksen rooliin lasten
kehityksen, oppimisen ja osallisuuden tukemisessa moninaisuus
huomioiden.

• Moninaisuutta lähestytään muun muassa kulttuurisen, 
uskonnollisen, kielellisen ja seksuaalisen moninaisuuden sekä
erityisen tuen tarpeen kautta.

• Opintojaksolla perehdytään kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen
toteuttamiseen inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa.

• Lisäksi perehdytään eettisen ja katsomuskasvatuksen toteuttamiseen
ja kasvattajan omien asenteiden ja käsitysten kriittiseen
tarkasteluun.

• Tavoitteet: Opiskelija:

• osaa edistää demokraattisia arvoja, kaikkien osallisuutta ja inkluusiota
varhaiskasvatuksessa

• osaa ottaa huomioon moninaisuuden lasten kehityksen, kasvun ja 
oppimisen tukemisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

• osaa muokata toimintaympäristöä ja toimintakulttuuria kaikkia lapsia
osallistavaksi niin, että se tukee inkluusiota sekä moninaisuuden positiivista
käsittelytapaa

• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida varhaiskasvatuksen katsomuksellista
ja eettistä kasvatusta
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Turku / Rauman OKL

• ROKL0511 Monikielisyys ja monikulttuurisuus kasvatuksessa ja 
opetuksessa

Uskonnot, katsomukset läpäisyperiaatteella

Kulttuurien välinen kohtaaminen

• ROKL2922 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka

Kulttuurinen moninaisuus

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

• ROKL10005 Kielen kehitys, pedgoginen vuorovaikutus ja kertomukset

erilaiset pedagogiset vuorovaikutus- ja toimintamallit kielen oppimisen, 
kielellisten ja kulttuuristen identiteettien sekä luku- ja kirjoitusvalmiuksien
tukemiseksi

Mistä opinnot koostuvat?
YLIOPISTO LUENNOT RYHMÄT VIERAILUT,

VIERAILIJAT
KIRJALLISUUS MUUTA

Jyväskylä, Kurssi 1
Kurssi 2

12h
12h

10h
12h

Kyllä, vaihdellen
opintopiireissä työstetään

Helsinki, suom. K1
Kurssi 2

16h
14h

16h
16h

KYLLÄ Kyllä,
Kyllä

Kehittämishanke; Opiskelijat
ja lapset yhdessä toimimassa

Helsinki, ruots. K1
Kurssi 2

KYLLÄ
KYLLÄ

KYLLÄ
KYLLÄ

KYLLÄ
KYLLÄ

Kyllä
Kyllä

Föreläsningar, diskussionsse
minarier, studiebesök, 
grupparbete

Oulu 40h 
kontakti
opetusta

Pien
ryhmiä

Kyllä, Tentti Sisältö vaihdellut viime
vuosien ajan riippuen
opettajasta

Itä-Suomi, Kurssi 1
Kurssi 2

30h
6h 8h harjoi.

Kyllä, Oppimispäiväkirja, tehtäviä
Tentti

Kehittäminen/hanke

Turku/Rauma 
OKL K
urssi 1

Kurssi 2
Kurssi 3

12h
10h
20h

4h
20h
20h

Itsenäinen työskentely 65h
Itsenäistä työskentelyä 157h
Itsenäistä työskentelyä 122h

Sisältää harjoittelun
Luennoilla läsnäolovelv.

Tampere 10h 10h Ryhmätehtävä, reflektiotehtävä, 
Exam-tentti

Katsomuskasvatuksen osuus
1 luento
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Ei kurssia /opintoja tästä aiheesta

• Åbo akademi

• Lapin yliopisto / esi- ja alkuopetuksen sivuaine

Linkittyminen harjoitteluihin

YLIOPISTO KYLLÄ EI MUUTA

Itä-Suomi x Käytännön harjoittelun yhdistäminen kurssiin / hanke
/uudistaminen

Tampere x Opettajasta, opiskelijasta, yliopisto-opettajasta riippuvainen asia

Turku x

Helsinki, suomenk. x ei ole juuri linkittynyt. Syksystä 2021 alkaen kehitetään KK:n
ulottuvuuden huomioimista harjoittelutehtävän kautta
syventävässä harjoittelussa.

Helsinki, ruotsink. x Käytännön harjoittelun yhdistäminen kurssiin / kehitteillä

Jyväskylä x

Lappi x
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Avovastauksia seuraaviin kysymyksiin ei ole liitetty 
tähän koosteeseen, vaan ne on käyty läpi 
verkoston tapaamisessa keväällä 2021

• Arvioi, millaiset valmiudet opiskelija saa opinnoissa 
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen kuuluvan katsomuskasvatuksen 
toteuttamiseen

• Millaisia asioita katsomuskasvatuksen sisältöjen kehittämiseksi on 
viime aikoina tehty

• Mitä koulutuksessanne on keskusteltu aihealueen kehittämisestä 
(esim. ops-työ)

• Mitä muuta haluat sanoa.



 Monikatsomukselliset oppimiset tilat varhaiskasvatuksessa


