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Opinnäytetyön tavoite oli selvittää katsomuskasvatuksen toteutumista Pietarsaaren kaupun-
gin varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena oli luoda käsitys tavoista, joilla katsomuskasva-
tusta toteutetaan, sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön näkemyksiä sen toteuttamiseen liit-
tyen. Opinnäytetyön tavoite oli myös luoda tietoa, jonka pohjalta katsomuskasvatuksen to-
teutumista voitaisiin kehittää. Tutkimus toteutettiin sähköisellä Webropol-kyselyllä, johon 
vastasi Pietarsaaren kaupungin varhaiskasvatushenkilöstö. Kysely oli auki 3.5.-16.5.2021. 
Tutkimuksessa yhdistyy määrälliset sekä laadulliset tutkimusmenetelmät. 

Tutkimuksen taustateoria käsittelee katsomuskasvatusta varhaiskasvatuksessa. Olen lä-
hestynyt aihetta esimerkiksi uskonnon- ja vakaumuksenvapauden sekä ihmisoikeuksien 
kautta. Teoriaosuudessa avaan katsomuskasvatukseen liittyviä käsitteitä, sekä katsomus-
kasvatuksen toteuttamista asiakirjojen sekä käytännön toteuttamisen näkökulmista. Teoria-
osuudessa tuon esille myös katsomuskasvatuksen tuomia haasteita varhaiskasvatukseen 
sekä varhaiskasvattajien työhön. 

Tutkimuksen avulla pystyttiin toteamaan, että Pietarsaaren varhaiskasvatuksessa katso-
muskasvatus toteutuu joiltain osin hyvin, mutta pystyttiin myös selvittämään siinä esiintyviä 
puutteita. Varhaiskasvattajat tunnistivat katsomuskasvatuksen liittyvät katsomuksellisiin, 
eettisiin sekä kulttuurisiin asioihin. Selvisi, että varhaiskasvattajat pystyvät kohtelemaan ja 
kohtaamaan lapset tasa-arvoisesti kulttuurista huolimatta, ja he ovat kiinnostuneita katso-
muskasvatuksesta. Puutteiden selvittämisen avulla pystytään kehittämään katsomuskasva-
tuksen toteuttamista jatkossa. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan mukaan katsomuskasva-
tukseen ja kulttuureihin liittyvä tiedon puute heikentää katsomuskasvatuksen toteuttamista. 
Varhaiskasvattajat kaipaisivat työhönsä lisää konkreettisia sekä toiminnallisia tapoja toteut-
taa katsomuskasvatusta. 

  

 

1 Asiasanat: katsomuskasvatus, varhaiskasvatus, kulttuurinen moninaisuus 
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The aim of this thesis was to get information about how worldview education is implemented 
in early childhood education in Pietarsaari municipality. The purpose was to create an un-
derstanding of the ways in which worldview education is carried out, as well as the views of 
early education staff in relation to its implementation. Furthermore, the goal of the thesis 
was to provide information on what needs to be developed regarding the worldview educa-
tion. This study was conducted through an electronic Webropol survey, which was answered 
by early childhood education staff in Pietarsaari muncipality. The poll was open from May 3 
to May 16, 2021. This research combines quantitative and qualitative research methods. 

The background theory in this research deals with worldview education in early childhood 
education. The subject was approached, for example, through freedom of religion and belief 
and human rights. In the theory section, concepts related to worldview education are 
discussed, as well as the implementation of worldview education from the perspectives of 
documents and practical implementation. In addition, the challenges presented by worldview 
education in early childhood education and the work of early educators are also hihlighted. 

The study results indicated that early childhood education in Pietarsaari municipality 
includes worldview education, and it was also possible to clarify the shortcomings in it. Early 
educators identified worldview education as related to viewpoint, ethicality, as well as 
cultural matters. It turned out that early educators are able to treat and confront children 
equally despite their culture, and they are interested in worldview education. Finding out the 
shortcomings will enable the development of the implementation of worldview education in 
the future. According to early education staff, the lack of knowledge related to worldview 
education and cultures undermines the implementation of worldview education. Early 
educators would need more concrete and functional ways to implement worldview education 
in their work. 

 

1 Keywords: worldview education, early childhood education, cultural diversity 
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1 JOHDANTO 

 

Varhaiskasvatus nähdään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävänä palveluna, joka eh-

käisee syrjäytymistä. Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen taustoista tai hen-

kilökohtaisista piirteistään huolimatta. (Costiander 2017, 44.) Julkisten ja hyvinvointialojen 

liitto JHL on määritellyt varhaiskasvatuksen eettiset periaatteet, joiden perustana on lasten 

oikeuksien, muiden ihmisten sekä ympäristön kunnioitus, sekä muiden varhaiskasvatushen-

kilöstön ja heidän toimintansa tukeminen. Eettisiin periaatteisiin kuuluu myös lasten, perhei-

den ja muiden työntekijöiden kunnioitus sekä oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu 

riippumatta heidän taustoistaan, kuten sukupuoli, uskonto, ikä, kyky, tai mielipide. (JHL:n 

varhaiskasvatuksen eettiset periaatteet. 2017.) 

Katsomuskasvatus tarkoittaa varhaiskasvatuksessa eri uskontoihin, katsomuksiin ja kulttuu-

reihin tutustumista yleissivistävästi. Katsomusten ohella tulee tarkastella myös uskonnotto-

muutta. Katsomuskasvatusta lähestytään katsomusten, eettisen ajattelun, lähiyhteisön sekä 

median näkökulmista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaisesti oppimi-

sen alueihin kuuluva Minä ja meidän yhteisömme määrittelee varhaiskasvatuksessa tapah-

tuvaa monimuotoisessa yhteisössä toimimisen harjoittelua. Toimintaa pystytään toteutta-

maan monipuolisesti erilaisilla keinoilla, kuten musiikin, satujen, kuvataiteen, draaman, lei-

kin, median, vierailujen ja vierailijoiden sekä lähiympäristön tapahtumien avulla. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2018, 44–45.)  

Katsomuskasvatus on osa vuonna 2017 uudistettuja Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teita, jotka astuivat voimaan vuonna 2018. Aihe on siis suhteellisen tuore, eikä tietoisuutta 

aiheesta ole tarpeeksi. Poulterin (2020) mukaan suomalaisessa varhaiskasvatuksessa kat-

somuskasvatuksen toteutus on todella puutteellista. Aihe on herättänyt varhaiskasvatuk-

sessa epätietoisuutta, ja katsomuskasvatuksen toteuttaminen käytännössä on toimintaa oh-

jaavissa asiakirjoissa puutteellista. Myös kasvattajien tietoisuuden lisäämisen keinot ovat 

jääneet epäselviksi. (Poulter 2020.) Kasvattajat voivat nähdä katsomuksellisen 
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moninaisuuden ongelmallisen ongelmallisena, tai aihe voi herättää pelkoa omasta osaamat-

tomuudesta käsitellä aihetta. Perheiden ja katsomusten kunnioittaminen on siis voinut tar-

koittaa aiheen sivuuttamista kokonaan. (Lamminmäki-Vartia & Poulter 2019.) 

Katsomuskasvatus on osa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, joka on Suomen var-

haiskasvatusta ohjaava asiakirja. Katsomuskasvatuksen avulla pystytään tukemaan lapsen 

kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä sekä kasvua (Tast 2017, 17—18.) Siksi on tärkeää, 

että aiheeseen paneudutaan varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen tavoite on kehittää katso-

muskasvatuksen toteutumista Pietarsaaren varhaiskasvatuksessa, mutta myös mahdolli-

sesti muiden varhaiskasvatusalan ammattilaisten sekä aiheesta kiinnostuneiden avuksi.  

Opinnäytetyön tavoite on edistää katsomuskasvatuksen toteutumista Pietarsaaren varhais-

kasvatuksessa. Tutkimuksessa muun muassa selvitetään, millaisena varhaiskasvatushen-

kilöstö kokee katsomuskasvatuksen, miten he toteuttavat sitä, ja millaista tukea he kokevat 

tarvitsevansa sen tukemiseksi. Opinnäytetyön teoriaosuudessa kuvataan katsomuskasva-

tukseen liittyviä aihepiirejä yleisesti, ja siitä saa hyödyllistä tietoa katsomuskasvatuksen to-

teuttamista ajatellen.  
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2 VARHAISKASVATUS JA SITÄ OHJAAVAT ASIAKIRJAT 

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018, toinen artikla) varhaiskasvatuksen määritellään olevan 

”lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa 

kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.” Varhaiskasvatuslaki määrittelee ja 

ohjaa valtakunnallista varhaiskasvatusta. Opetushallitus on luonut varhaiskasvatuslain poh-

jalta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen to-

teuttamista, järjestämistä ja kehittämistä. Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhais-

kasvatussuunnitelman perusteiden tavoite on parantaa varhaiskasvatuksen yhdenvertai-

suutta sekä laadun kehittämistä koko maassa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

tehtävänä on myös edistää yhdenvertaisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista. 

Paikalliset ja lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden mukaisesti tarvittavien yhteistyöverkostojen kanssa (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2018, 7.) Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laa-

timinen on myös yleistynyt ja vakiintunut osaan varhaiskasvatusyksiköistä. Ryhmän varhais-

kasvatussuunnitelma ei ole pakollinen, mutta sen laatiminen on tärkeää Varhaiskasvatus-

suunnitelmien keskeisten sisältöjen ja tavoitteiden konkretisoimiseksi käytäntöön. (Ahonen 

2017, 10.) Ryhmäkohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan voidaan esimerkiksi kirjata 

ryhmän yhteisiä tavoitteita, ja se vaatii myös kasvattajien keskinäistä keskustelua ja suun-

nittelua yhteisistä toimintatavoista.  

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen kokonaisuuteen kuuluu muun muassa 

kasvatus (Varhaiskasvatuslaki 540/2018.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

(2018) mukaan ”kasvatuksen sivistystehtävänä on ohjata tietoisesti lasten yksilöllisen iden-

titeetin muotoutumista siten, että lapset oppivat havaitsemaan oman toimintansa vaikutuk-

set toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä.” Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti 

kasvatus nähdään toimintana, jonka kautta tavat, normit ja kulttuuriset arvot välittyvät, uu-

distuvat ja muokkaantuvat. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 23.) 
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3 KATSOMUSKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA 

3.1 Uskonnon- ja vakaumuksenvapaus 

Suomen perustuslaissa määritellään yhdenvertaisuutta, jonka mukaan ketään ei saa aset-

taa eriarvoiseen asemaan iän, alkuperän, sukupuolen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuk-

sen, vammaisuuden, terveydentilan tai muiden henkilöön liittyvien seikkojen vuoksi. Uskon-

non ja omantunnon vapaus kuuluu Suomen perustuslain (11.6.1999/731) mukaan ihmisen 

perusoikeuksiin. Se sisältää oikeuden harjoittaa ja tunnustaa uskontoa sekä ilmaista va-

kaumustaan. Jokaisella on oikeus päättää, haluaako kuulua uskonnolliseen yhteisöön vai 

ei. Ketään ei saa velvoittaa osallistumaan uskonnon harjoittamiseen omantuntonsa vastai-

sesti. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen (1989) mukaan lapsella on oikeus omaan kie-

leen ja kulttuuriin, moraaliseen ja hengelliseen kehitykseen, sekä uskontoon tai katsomuk-

seen. Myös YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948) tunnustaa ihmisen oi-

keuden ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen.  

Uskonnonvapaus voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen, positiiviseen ja negatiiviseen 

uskonnonvapauteen. Positiivinen uskonnonvapaus on sitä, että jokaisella on vapaus tun-

nustaa ja toteuttaa omaa uskontoaan, ja esimerkiksi rukoilla, kertoa uskonnostaan muille, 

rakentaa uskoaan edustavia rakennuksia kuten temppeleitä tai osallistua uskonnollisiin tilai-

suuksiin kuten jumalanpalveluksiin. Negatiivisella uskonnonvapaudella tarkoitetaan sitä, 

että on vapaus olla osallistumatta uskonnollisiin tilaisuuksiin esimerkiksi koulussa tai varus-

miespalveluksessa. Positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus saattaa aiheuttaa ristirii-

toja. On tärkeää muistaa varhaiskasvatuksen olevan sitouttamatonta, ja katsomukset tulee 

nähdä tasavertaisina. Vanhemmat päättävät lastensa kohdalla, osallistuvatko he esimer-

kiksi uskonnollisiin tilanteisiin. (Tast 2017, 13–14.) Sorsan (2017, 227) mukaan uskonnon- 

ja vakaumuksenvapaus on keskeistä nähdä osana monikulttuurisuuden hyväksymistä, sekä 

merkittävänä tekijänä ihmisten keskinäisen kunnioituksen ja rauhan edistäjänä ja ylläpitä-

jänä.  
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Opetushallitus on antanut ohjeet uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten järjestämisestä. 

Uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset lasketaan uskonnon harjoittamiseksi, johon Suomen 

perustuslain nojalla ei ole pakko osallistua omantuntonsa vastaisesti. Näin ollen lapsen ei 

tarvitse osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, vaan hänelle tulee järjestää mahdollisimman 

saman sisältöistä korvaavaa toimintaa, joka ei myöskään leimaa lasta. (Opetushallitus 

2018.) Huoltajat päättävät lapsen uskonnollisesta asemasta siihen saakka, kun lapsi täyttää 

12 vuotta. Sen jälkeen uskonnollisen aseman muuttamiseen vaaditaan lapsen kirjallinen 

suostumus. Kun lapsi täyttää 15 vuotta, hän saa oikeuden muokata asemaansa huoltajan 

suostumuksella. Täysi-ikäiset saavat muokata uskonnollista asemaansa itse. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö. [Viitattu 27.5.2021].) 

3.2 Katsomuskasvatus 

Katsomuskasvatus on varhaiskasvatuksessa suhteellisen tuore käsite. Vuoden 2016 Var-

haiskasvatussuunnitelmat perusteet tulivat voimaan 1.8.2017, jolloin uskontokasvatuksen 

käsite vaihtui vuoden 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti katsomus-

kasvatukseksi.  

Katsomuskasvatus tarkoittaa varhaiskasvatuksessa eri uskontoihin, katsomuksiin ja kulttuu-

reihin tutustumista yleissivistävästi. Katsomusten ohella tulee tarkastella myös uskonnotto-

muutta. Katsomuskasvatusta lähestytään katsomusten, eettisen ajattelun, lähiyhteisön sekä 

median näkökulmista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaisesti oppimi-

sen alueihin kuuluva Minä ja meidän yhteisömme määrittelee varhaiskasvatuksessa tapah-

tuvaa monimuotoisessa yhteisössä toimimisen harjoittelua. Toimintaa pystytään toteutta-

maan monipuolisesti erilaisilla keinoilla, kuten musiikin, satujen, kuvataiteen, draaman, lei-

kin, median, vierailujen ja vierailijoiden sekä lähiympäristön tapahtumien avulla. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2018, 44–45.) Katsomuskasvatus antaa paljon mahdolli-

suuksia hyödyntää myös erilaisia oppimisympäristöjä, kuten museoita. Katsomuskasvatuk-

sen keinoja voi esimerkiksi olla monikulttuurinen juhlakalenteri, jonka avulla voidaan nostaa 

lapsiryhmälle tärkeitä perinteitä. Vaihtoehtoinen toiminta esimerkiksi joulu- tai 
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pääsiäiskirkolle voi olla retki, joka sisältää jouluun tai pääsiäiseen liittyvän satuhetken. (Lam-

minmäki-Vartija & Kuusisto, 2019.) 

Varhaiskasvatuslaissa määriteltyjen varhaiskasvatuksen kymmenestä tavoitteesta katso-

muskasvatukseen liittyy erityisesti lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, hyvinvoinnin, tervey-

den ja kehityksen edistäminen. Tavoitteissa painotetaan myös esimerkiksi monipuolista kult-

tuuriperintöön perustuvaa pedagogista toimintaa sekä myönteisten oppikokemusten mah-

dollistaminen. Varhaiskasvatuslain tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta sekä yleisen 

kulttuuriperinteen, että jokaisen kulttuurisen, kielellisen, katsomuksellisen ja uskonnollisen 

taustan kunnioittamista. Tavoitteissa painotetaan myös toisten ihmisten kunnioittamista 

sekä yhteiskunnan jäsenyyttä. (Varhaiskasvatuslaki, 3 §) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) määritellään erilaisia laaja-alaisen oppi-

misen alueita. Niissä mainitaan muun muassa Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja il-

maisu, joka määrittelee varhaiskasvatuksessa omaan sekä muihin kulttuureihin tutustumi-

sen tärkeyttä, vuorovaikutusta sekä sosiaalisten taitojen kehitystä. Lapsia tuetaan kulttuuri-

sen identiteetin rakentumisessa, ja lasten kanssa harjoitellaan esimerkiksi itsensä ilmaisua 

vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. Varhaiskasvatushenkilöstö toimii lapsille myönteisenä 

esimerkkinä muiden ihmisten ja kielellisen, katsomuksellisen ja kulttuurisen moninaisuuden 

kohtaamisessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2018, 25.) 

 

3.3 Katsomuskasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 

Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa on yleissivistävää, ja siihen ei kuulu uskonnon 

opettamista. Varhaiskasvatuksen henkilökunta on vastuussa katsomuskasvatuksen toteut-

tamisesta, eikä heidän oma katsomuksensa saa vaikuttaa katsomuskasvatukseen. Perin-

teisissä juhlissa (esimerkiksi joulujuhla, kevätjuhla) on otettava huomioon lapsiryhmä. Yksit-

täinen virsi tai muu uskontoon liittyvä elementti ei tee tilaisuudesta uskonnollista, vaan kuu-

luu suomalaiseen kulttuuriperintöön. Uskonnollista tekijöistä juhlissa on ilmoitettava lapsen 
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huoltajille ajoissa, jotta on mahdollisuus erityisjärjestelyihin, jos huoltaja ei halua lapsen 

osallistuvan juhlaan tai sen osaan. (Opetushallitus 2018.)  

Katsomuskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, ter-

veyttä ja kasvua tuetaan katsomuskasvatuksella. Lasten elinpiirin ja kulttuurin, sekä perhei-

den katsomuksiin tutustumista pidetään osana lasta kunnioittavaa toimintatapaa. Varhais-

kasvatuksessa eri katsomuksia, uskontoja ja kulttuureja tarkastellaan ihmettelyn ja yhteisen 

tutkimisen avulla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ei ole tarkoitus opettaa uskontoa, vaan 

jakaa tietoa eri kulttuureista ja katsomuksista. (Tast 2017, 17–18.)  

Katsomuskasvatus haastaa varhaiskasvatuksen työyhteisöä ja myös varhaiskasvattajia 

pohtimaan omia asenteitaan, vakaumustaan ja ammatillista näkökulmaansa. Varhaiskas-

vattajan tulee viestiä lapselle kiinnostusta kuuntelemalla ja osoittamalla, että kaikki elämän 

kysymyksiin liittyvä keskustelu on sallittua. Varhaislapsuudessa syntyy erilaisuuden kohtaa-

misen perusta. (Haapsalo 2017, 6–7.) Poulterin (2020) mukaan suomalaisessa varhaiskas-

vatuksessa katsomuskasvatuksen toteutus on todella puutteellista. Aihe on herättänyt var-

haiskasvatuksessa epätietoisuutta, ja katsomuskasvatuksen toteuttaminen käytännössä on 

toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa puutteellista. Myös kasvattajien tietoisuuden lisäämisen 

keinot ovat jääneet epäselviksi. (Poulter 2020.) Kasvattajat voivat nähdä katsomuksellisen 

moninaisuuden ongelmallisen ongelmallisena, tai aihe voi herättää pelkoa omasta osaamat-

tomuudesta käsitellä aihetta. Perheiden ja katsomusten kunnioittaminen on siis voinut tar-

koittaa aiheen sivuuttamista kokonaan. (Lamminmäki-Vartia & Poulter 2019.) 

Aihepiirin kieltäminen, välttely, tai yksipuolinen käsittely voi jättää lapsen ilman 
tukea moninaisuuden kohtaamisen kysymyksissä ja oman identiteetin ra-
kentamisessa. Tilan antaminen ja aihesisältöjen moninäkökulmainen tutkiskelu 
ja arviointi tukevat identiteetin kehittymistä ja vapaata ajattelua. (Paavola & Ha-
kari 2021.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan eettistä ajattelua ja sen kehittymistä tuetaan keskus-

telemalla ja pohtimalla lasten kanssa erilaisissa tilanteissa herääviä eettisiä kysymyksiä ja 

ihmettelyjä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa esimerkkitilanteita voivat olla esimer-

kiksi kaverisuhteisiin, oikeudenmukaisuuden sekä oikean ja väärän tunnistamiseen liittyviä 
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kysymyksiä. Tärkeää on, että lapsi voi tuntea kysymysten käsittelyssä olonsa ja kysymyk-

sensä hyväksytyksi ja turvalliseksi. Lasten kanssa voidaan pohtia ja keskustella esimerkiksi 

kyseisen ryhmän ja päiväkodin sääntöjä, ja mihin säännöt perustuvat. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2018, 44.) Ahonen (2017) kuvaa eettisten kysymysten käsittelyn 

joissain tilanteissa monimutkaiseksi. Hän pohtii esimerkiksi ristiriitoja realistisen ja lapsen 

tasoisen puheen välillä. On tärkeää puhua lapsille totta heidän kehitystasonsa huomioon 

ottaen, eikä peitellä tietoa heitä ympäröivistä riskeistä, mutta niin, ettei lapsi tunne oloaan 

turvattomaksi tai järkyty tiedosta. Ahonen kuvaa tärkeiksi asioiksi aikuisen sensitiivisyyden 

ja lapsiryhmän ja yksilöiden tuntemisen eettisen ajattelun kehityksen tukemisessa. Hän pai-

nottaa varhaiskasvatusikäiselle lapselle tärkeiksi asioiksi eettisen pohdinnan lisäksi asioiden 

sanoittamisen ja aikuisen oikea-aikaisen tukemisen esimerkiksi arjen tilanteissa, kuten lei-

kissä eettisten tilanteiden pohdintaa ja ratkaisua lelujen jakamisen tai kaveritaitojen muo-

dossa. (Ahonen 2017, 223–226.)  

Sosiaalinen ympäristömme monimuotoistuu jatkuvasti, ja siihen kuuluu paljon erilaisia kat-

somuksia ja kulttuureihin kuuluvia tapoja. Monikulttuuristen seikkojen lisäksi myös perhei-

den monimuotoisuus ja erilaiset katsomukset ja elämäntavat ovat arkipäiväistä. Nämä ilmiöt 

lisäävät kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutustaitojen tarvetta, jolloin toisia kuunnellaan 

ja tulemme itse kuulluksi. Kyky asettua toisen asemaan ja toistemme tunnetilojen tunnista-

minen ovat tarpeellisia. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemukset syntyvät kokemuk-

sesta, että kuulumme ryhmään, voimme vaikuttaa omiin asioihimme, ja tulemme kuulluksi. 

Nämä kokemukset ovat merkityksellisiä identiteetin rakentumiselle. Siksi varhaiskasvatuk-

sessa harjoitellaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti esimerkiksi vuo-

rovaikutustaitoja, itseilmaisua sekä toisen ihmisen asemaan asettumista. (Nousiainen 2017, 

217.) Lapsi nähdään varhaiskasvatuksessa nykyään enemmän aloitteellisena ja aktiivisena 

toimijana, joka vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa rakentaa omaa ymmärrystään 

(Turja 2017, 41). Myös lasten oikeuksien sopimuksessa (1989) korostetaan lapsen oikeutta 

tulla kuulluksi. 

Kuten Åhs, Poulter ja Kallioniemi (2019) tutkimuksessaan tuovat esille, on huomioitava jo-

kaisen lapsen henkilökohtainen sekä yksilöllinen näkemys uskonnosta sekä katsomuksesta, 
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eikä niiden tule pohjautua kasvattajan näkemyksiin. Lapsi tulee nähdä henkilökohtaisen 

maailmankuvansa rakentajana, jonka näkemykset voivat erota yleisistä näkemyksistä. (Åhs, 

Poulter & Kallioniemi 2019, 80.) Poulter (2020) kuvailee katsomuskasvatuksessa lapsen 

huomioimista niin, että varhaiskasvatus toimii antamalla lapselle välineitä ymmärtää katso-

muksia, mutta lapselle tulee antaa tilaa luoda oma katsomuksellinen tai uskonnollinen iden-

titeetti.  

 

3.4 Kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuus  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään, että varhaiskasvatuksessa tulee 

nähdä kulttuurinen moninaisuus voimavarana. Varhaiskasvatuksessa tulee huomioida jo-

kaisen oikeus kulttuuriin, kieleen, uskontoon sekä katsomukseen. Kulttuurien moninaisuu-

den huomioon ottaminen vaatii varhaiskasvattajalta ymmärrystä sekä tietoa toisista kulttuu-

reista ja katsomuksista. Henkilöstön tulee tiedostaa kielen merkitys lapsen kehityksessä, 

oppimisessa, identiteetin rakentumisessa, vuorovaikutuksessa sekä yhteiskuntaan kuulumi-

sessa. Henkilökunnan tulee toimia kielellisenä mallina lapsille. (Vasun perusteet 2018, 31.) 

Ahonen (2015, 228–229) korostaa katsomuskasvatuksessa tiedon keskeistä merkitystä. 

Hän painottaa tiedon lisäävän ymmärrystä, joka taas on edellytys erilaisuuden hyväksymi-

selle.  Lamminmäki-Vartia ja Kuusisto (2017, 133) kuvaavat katsomussensitiivisyyttä osana 

katsomuskasvatusta. Katsomussensitiivisyys on heidän mukaansa herkkyyttä uskonnoille 

ja katsomuksille, niiden erilaisuuden tunnistamista ja hyväksymistä, asettelematta niitä ar-

vojärjestykseen, huomioiden myös niiden väliset eroavaisuudet. Myös Salonen (2017) ko-

rostaa katsomussensitiivisyyden tarpeellisuutta, ettei ketään arvotettaisi heidän historiansa 

tai taustojensa takia. Hän kuvaa päiväkotia paikaksi, jossa yhdistyy erilaisista taustoista pe-

räisin olevia ihmisiä, sekä heidän kulttuurinsa. (Salonen 2017, 181.)  

Kieli- ja kulttuuritietoisuus on toimintatapa, jota tulee toteuttaa jatkuvasti varhaiskasvatuksen 

arjessa. Sen toteutuminen edellyttää kieli- ja kulttuuritietoisuuden keskeisten periaatteiden 

ymmärtämistä. On tärkeää ymmärtää, että kieli- ja kulttuuritietoinen toimintatapa 
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varhaiskasvatuksessa koskee jokaista lasta riippumatta esimerkiksi hänen kielestään tai ko-

timaasta. Kieli- ja kulttuuritietoisuus opetuksessa ja kasvatuksessa on arvostavaa suhtautu-

mista lapsen ja hänen perheensä kulttuuriseen ja kielelliseen taustaan, sekä toiminnan mu-

kauttamista mahdollistaen kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisen. Kieli- ja kult-

tuuritietoiseen toimintatapaan liittyy myös varhaiskasvattajan taito toimia kielen sekä kult-

tuurin opettajana. Jokainen lapsi sekä perhe tulee nähdä ja kohdata yksilöllisesti, eikä vain 

jonkun kieli- tai kulttuuritaustan edustajana. (Malinen 2019, 19–22.) Kulttuurisesti vastuun-

tuntoinen kasvatus tukee myös syrjinnän ehkäisemistä. Kulttuurisesti vastuuntuntoiseen 

kasvatukseen kuuluu kokonaisvaltaista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertai-

suuden toteuttamista. (Eerola-Pennanen 2017, 179.)  

Katsomustietoisuudessa keskeistä on tiedostaa katsomuksen merkitys yksilön kehitykseen 

sekä identiteetin rakentumiseen. Tärkeää on myös yksilön tietoisuus katsomuksista sekä 

oman elämänkatsomuksen pohtimisen muodostuminen, sillä ne voivat tukea yksilön psyyk-

kistä hyvinvointia. Katsomustietoisuus tulee nähdä paitsi opettajan valmiutena, mutta myös 

yksilön taitona ja valmiutena käsitellä tulevaisuudessa omaa elämänkatsomustaan. (Mikkola 

& Åhs. [Viitattu 10.6.2021].) Myös perusopetuksessa katsomusaineet nähdään hyvänä mah-

dollisuutena tukea yksilön itsetuntemuksen kehittymistä, ja osana yleissivistystä nähdään 

oman maailmankatsomuksen tiedostaminen ja sen arviointi (Mikkola 2017, 29). 

Kulttuuri- ja katsomustietoisuus nähdään voimavarana silloin, kun jokainen yhteisön jäsen 

voi tuntea oman identiteetin arvokkaana ja merkityksellisenä. Katsomustietoisuus on jokai-

sen (perusopetuksen) opettajan osaamista myös muussa yhteydessä kuin katsomusope-

tuksessa. (Kavonius & Putkonen 2020.) 

3.5 Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö katsomuskasvatuksessa 

Varhaiskasvatuksessa on tärkeää tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa. Tavoitteena on 

huoltajien ja varhaiskasvattajien yhteinen sitoutuminen lapsen kasvun, oppimisen ja kehi-

tyksen edistäminen. Yhteistyössä tulee huomioida perheiden moninaisuus, kysymykset liit-

tyen vanhemmuuteen sekä jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet. Huoltajille tulee tarjota 
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mahdollisuus olla osallisina kasvatuksen, toiminnan ja tavoitteiden suunnitteluun sekä ke-

hittämiseen yhdessä varhaiskasvattajien ja lasten kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2018, 34.) 

Paitsi yhteistyö varhaiskasvattajien kesken, myös perheen ja muiden yhteistyöverkostojen 

keskinäinen yhteistyö turvaa lapsen hyvää ja turvallista varhaiskasvatusta, mutta myös toi-

mii mahdollistajana sujuvaan jatkumoon varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja koulu-

maailmaan. Lapsen hyvinvoinnin kannalta yhteistyö huoltajien ja varhaiskasvattajien välillä 

on keskeistä. Huoltajien kanssa tulee suunnitella yhteistyössä myös esimerkiksi mahdolliset 

toimenpiteet tuen tarpeen esiintyessä. Huoltajien tulee kokea, että varhaiskasvatushenkilö-

kunnalle on helppo kertoa asioitaan, ja huoltajan tulee tuntea itsensä ja kokemuksensa kun-

nioitetuksi. Lasten ja huoltajien osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä arvioinnissa on 

tärkeä osa varhaiskasvatuksen kehittämistä. (Helenius & Lummelahti 2018, 17–18.)  

Keskinäinen kunnioitus, luottamussuhteen rakentuminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus 

tukevat yhteistyön onnistumista. Dialoginen kohtaaminen edellyttää varhaiskasvattajalta ky-

kyä osoittaa kunnioitusta ja hyväksyntää lasta sekä huoltajia kohtaan. Dialogisuus ja yhteis-

työ huoltajien kanssa tarjoaa myös lapselle mallin siitä, miten hänen ympärillään olevat ai-

kuiset toimivat keskenään. (Kekkonen, Lehti & Tirkkonen 2017, 69–72.) Parhaimmillaan 

huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön yhteistyö on ”yhteen hiileen puhaltamista”. Molem-

pien osapuolten yhteisenä tavoitteena on lapsen etu. Kun yhteistyö toimii, se tukee lapsen 

kehitystä ja kasvua, sekä tukee lapsen vanhempia kasvatustehtävässään. (Böök & Mykkä-

nen 2017, 69.) 

Identiteetin ja sen tukemisen kannalta avainsanoiksi voidaan määritellä tasa-arvo, yhden-

vertaisuus, ja sosiaalisen oikeudenmukaisuus. Identiteetti käsitetään kokemuksena johon-

kin kuulumisesta sekä kiinnittymisestä. Varhaiskasvatuksessa on myös vahvasti esillä osal-

lisuuden käsite, joka on lähellä kuulumisen tunnetta. Osallisuus voi olla itsensä tuntemista 

tervetulleeksi, sekä sen tuntemista, että kuuluu ryhmään. Tutkimuksissa on todettu, että var-

haiskasvattajien ja vanhempien välinen hyvä yhteistyö näkyy lapsissa positiivisella tavalla. 

(Paavola 2017, 198.)  
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Kuten Paavola (2017, 198) toteaa: ”Kun lapsi kokee ja näkee, että häntä ja hänen perhet-

tään arvostetaan, vaikuttaa se olennaisesti positiivisen minäkäsityksen ja koko identiteetin 

kehittymiseen.”  

3.6 Katsomusten ja kulttuurin merkitys yksilölle 

Hengellinen vakaumus on osa ihmisen identiteettiä, kuten esimerkiksi sukupuoli, kieli tai 

etninen alkuperä. Jopa 84 prosenttia koko maailman väestöstä kokee kuuluvansa johonkin 

uskontoon. Uskontoihin kuuluu myös henkilökohtaisen uskonnon ja vakaumuksen lisäksi 

yhteisöllinen ulottuvuus. (Latvus, Arikka & Hellqvist 2018, 62.)  

Kalenterivuoden aikana eri uskonnoissa ja kulttuureissa vietetään erilaisia juhlia erinäisistä 

syistä. Juhlat voivat liittyä esimerkiksi elämänkaareen tai siirtymisriitteihin. Elämänkaaren 

uskonnollisiin juhliin voidaan lukea esimerkiksi kristinuskossa kaste, muslimien sekä juuta-

laisten ympärileikkaus, tai hautajaiset. Myös erilaiset juhlat, joihin ei liity uskonnollisuus, ku-

ten nimiäiset, penkinpainajaiset, tai Prometheus-leirit ovat etenkin yksilön, mutta myös yh-

teisön kannalta merkityksellisiä. Kalenterivuoteen liittyy myös erilaisia juhlia, jotka ovat si-

donnaisia esimerkiksi vuodenaikaan tai tiettyyn ajankohtaan. Juhlien avulla voivaan vahvis-

taa uskontoon liittyvää filosofista ja teologista ajattelua. Juhlat ovat myös uskontojen sekä 

perinteisiin tutustuttamista ja kasvattamista. Erilaiset tekijät ja juhlat yhdistävät eri uskontoja 

sekä kulttuureita, kuten vuoden vaihtumisen juhliminen, kevään tuleminen, tai sadonkorjuu. 

Yhteisöissä tapahtuvat juhlatilanteet ja kokoontumiset voivat vahvistaa heidän keskinäisiä 

sosiaalisia suhteitaan. Maahanmuuttajayhteisöissä yhteisöllisten juhlien merkitys korostuu. 

Juhlat avaavat mahdollisuuden tavata muita yhteisön jäseniä sekä harjoittaa kieltä ja kult-

tuuria, ja jatkaa perinteitä. (Pyhäranta, Raudaskoski & Seppälä 2016, 11—12.) 

Ihmisten samankaltaisuuden ja yhtäläisyyksien hahmottaminen edistää yhteenkuuluvuutta. 

Kultainen sääntö yhdistää monia uskontoja. Se esiintyy monessa uskonnossa hieman eri 

muodoissa. Kultaisella säännöllä viitataan muiden ihmisten kohteluun ja eettisiin kysymyk-

siin. Esimerkiksi islamissa kultainen sääntö kuuluu ” Kukaan teistä ei ole uskovainen niin 

kauan kuin hän ei toivo veljelleen sitä, mitä hän toivoo itselleen.”, kun taas juutalaisuudessa 
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”Älä tee toisille sellaista, mitä et tahdo tehtävän itsellesi.” Kristinuskossa kultainen sääntö 

on seuraavanlainen: ”Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”. Eheä 

minäkäsitys kehittyy kohtaamisissa, joissa koemme tulevamme hyväksytyksi, rakastetuksi, 

arvostetuksi, kunnioitetuksi, sekä kokemuksesta kuuluvamme yhteisöön, jossa jokaisen nä-

kemys on merkityksellinen. (Salonen 2017, 179—181.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoite on selvittää ja edistää katsomuskasvatuksen toteutumista Pietarsaaren 

kaupungin varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena oli luoda kokonaiskuvaa siitä, millä mene-

telmillä katsomuskasvatusta toteutetaan, millaisia käsityksiä varhaiskasvatushenkilöstöllä 

on, ja mitä he tarvitsisivat työnsä tueksi edistämään katsomuskasvatuksen toteuttamista. 

Katsomuskasvatus on osa Varhaiskasvatuslakiin perustuvaa varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteita, joten tutkimus osaltaan kuvaa myös Pietarsaaren varhaiskasvatuksen laatua.  

Aihe valikoitui Pietarsaaren kaupungin varhaiskasvatuksen tarpeesta. Opinnäytetyön tutki-

muksen perusjoukkona on Pietarsaaren kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstö. 

Otokseksi muotoutuivat he, jotka vastasivat kyselyyn.  

Tutkimus vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1) Millaisena aiheena kasvattajat kokevat katsomuskasvatuksen? 

 2) Miten katsomuskasvatus toteutuu tällä hetkellä? 

3) Millaisia menetelmiä kasvattajat toivoisivat jatkossa katsomuskasvatuksen toteuttami-

seen?  

4.2 Yhteistyötaho  

Opinnäytetyön yhteistyötahona toimii Pietarsaaren kaupunki. Yhteyshenkilönä toimi kau-

pungin varhaiskasvatusjohtaja. Yhteistyötahon tehtävät opinnäytetyön toteuttamisessa oli 

pääasiassa huolehtia tiedonkulusta tutkimukseen osallistuville henkilöille, kun tutkimusta to-

teutettiin. Yhteistyötaho lähetti sähköisen kyselyni linkin sekä saatekirjeen varhaiskasvatus-

henkilöstölle.  



20 

  

Pietarsaari on kaupunki Pohjanmaalla, Pohjanlahden rannikolla. Kaupungissa asuu noin 

19 400 asukasta. Kaupunki on vahvasti kaksikielinen, suomenkielisiä noin 35 % ja ruotsin-

kielisiä 56 %. (Pietarsaaren kaupunki [viitattu 21.5.2021]).  

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan valtakunnallisten varhaiskasvatussuunni-

telmien perusteiden pohjalta. Paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa laatiessa on olen-

naista ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet ja vaatimukset. Paikallisessa suunnitelmassa 

tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen lisäksi yhteistyö esimerkiksi opetuksen sekä so-

siaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden monialaiseen yhteistyöhön kuuluvien tahojen 

kanssa. Paikallinen suunnitelma voidaan laatia yhdessä kuntien kanssa. (Varhaiskasvatus-

laki 540/2018.) 

Pietarsaaren varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä lähikuntien kanssa yh-

denvertaisuuden ja laadukkaan varhaiskasvatuksen edistämiseksi koko seudulla. Pietar-

saaressa on kymmenen varhaiskasvatusyksikköä, joista suurin osa on kaksikielisiä. Lähtö-

kohtaisesti jokainen lapsi saa varhaiskasvatusta omalla äidinkielellään. Pietarsaaressa on 

myös kaksikielinen ryhmä, jossa pedagogiikka toteutuu lapsen omalla äidinkielellä, ja toi-

seen kieleen tutustutaan leikin kautta. Pietarsaaressa toteutetaan viisivuotiaille lapsille myös 

kielikylpytoimintaa suomeksi sekä ruotsiksi. (Pietarsaaren varhaiskasvatussuunnitelma. 

2&5)  

Pietarsaaren varhaiskasvatussuunnitelmassa on määritelty seudun yhteinen varhaiskasva-

tuksen arvoperusta, joka on jaoteltu viiteen pääotsikkoon. Turvallisuus (1) huomioidaan esi-

merkiksi päivähoidon aloituksessa, pienryhmätoiminnassa sekä lapsen ja huoltajan kanssa 

luotavan suhteiden avulla. Ammatillisuus (2) näkyy Pietarsaaren varhaiskasvatuksessa lap-

sen sekä huoltajan kohtaamisessa, sekä suunnittelussa ja arvioinnissa, jossa huomioidaan 

lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Lapsen itseisarvo (3). koetaan tärkeäksi, ja varhais-

kasvatussuunnitelmassa korostetaan lapsen ainutlaatuisuutta ja arvokkuutta omana itse-

nään taustoista huolimatta. Kunnioitus (4) näkyy henkilöstön, lasten, huoltajien sekä ympä-

ristön kunnioittamisesta, välittämisenä sekä toisten huomioon ottamisena. Terveellisestä ja 
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kestävästä elämäntavasta (5) pidetään huolta, joka näkyy esimerkiksi eettiseen ja ekologi-

seen ajattelutapaan ohjaamisena. (Pietarsaaren vasu. sivut 8–11.) 

4.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmien avulla tutkimusaineistoa voidaan kerätä ja analysoida. Tutkijan tulee 

osata perustella valitsemansa menetelmät. Tutkimusmenetelmät voidaan jaotella määrälli-

siin ja laadullisiin menetelmiin, joita kuvaillaan seuraavissa luvuissa. (Koppa 2012. [Viitattu 

15.9.2021].)  

Määrällinen ja laadullinen tutkimus voidaan yhdistää, ja molempia käyttää saman aineiston 

analysoinnissa. Menetelmät voidaan nähdä jatkumona vastakohtien sijaan, ja eivätkä ne 

sulje toisiaan pois. (Alasuutari 2011, 32.) Opinnäytetyön tutkimuksessa yhdistyy määrällisen 

sekä laadullisen tutkimuksen ominaisuuksia, koska kyselyssä on suljettuja sekä avoimia ky-

symyksiä. Halusin antaa kasvattajille tilaisuuden kertoa lisää kysymyksiin liittyvistä aiheista, 

joita ei välttämättä pysty kuvaamaan esimerkiksi pelkillä monivalintakysymyksillä.  

4.3.1 Määrällinen tutkimus 

Määrällistä tukimusta voidaan kutsua myös kvantitatiiviseksi tai tilastolliseksi tutkimukseksi. 

Sen avulla voidaan selvittää prosenttiosuuksia sekä lukumääriä. Määrällinen tutkimus voi-

daan toteuttaa, kun otos on tarpeeksi suuri ja edustava. Tuloksia voidaan esittää esimerkiksi 

erilaisten taulukoiden tai kuvioiden avulla. Määrällisellä tutkimuksella voidaan selvittää asi-

oiden nykytilanne, mutta suppeammin sen syitä. (Heikkilä 2014, 15. [Viitattu 19.2.2021].) 

Määrällisessä tutkimuksessa voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa tai esimerkiksi 

tilastoja. Määrällinen tutkimus perustuu tilastotieteeseen ja sen käyttöön. Sen avulla pyri-

tään esimerkiksi analysoimaan aineistoja, sekä tekemään niiden pohjalta johtopäätöksiä. 

Sen avulla voidaan myös esimerkiksi ennakoida sekä määritellä ilmiöiden todennäköisyyk-

siä. Tutkija käsittelee tilastotieteen avulla tutkimustuloksia, joista hän muodostaa lukijalle 

ymmärrettävän kokonaisuuden. (Valli 2015, 10.) 
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Opinnäytetyön tutkimuksessa suljettuja kysymyksiä on käytetty kohdissa, jotka ovat yksise-

litteisempiä. Osa kysymyksistä on myös väittämien muodossa. Vastausvaihtoehdot olivat 

ennalta tarkasti pohdittuja. Joistain vastauksista aukesi myös mahdollisuus vastata avoi-

mesti, kun halusin saada kysymykseen enemmän kasvattajien näkemyksiä ja perusteluja 

esille. Suljetut ja tilastollisesti asetellut kysymykset antoivat vastaukseksi kokonaiskuvaa ku-

vaavia tuloksia. Vastauksissa on käytetty esimerkiksi Likert-asteikkoa kuvaamaan vastauk-

sia. Likert-asteikko on Rensis Likertin vuonna 1932 kehittämä asteikko, jonka avulla vas-

taukset voidaan järjestellä sen mukaan, kuinka samaa mieltä vastaajat ovat. Asteikon vas-

tausvaihtoehtoihin kuuluu 'täysin samaa mieltä', 'jokseenkin samaa mieltä', 'jokseenkin eri 

mieltä', sekä 'täysin eri mieltä' sekä 'en osaa sanoa' ja 'en halua sanoa'. (Mittaaminen: Muut-

tujien ominaisuudet. [Viitattu 15.9.2021].) 

4.3.2 Laadullinen tutkimus 

Laadullisessa tutkimuksessa henkilöt saavat tuoda esille mielipiteitään ja kokemuksiaan 

suhteellisen vapaasti. Laadullista tutkimusta voidaan käyttää omana tutkimusmenetel-

mänään, tai yhdessä määrällisen tutkimuksen kanssa. (Tilastokeskus. [Viitattu 10.6.2021].)  

Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tul-

kinnat sekä heidän kokemuksensa. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään tutkittavien nä-

kökulmiin ja niiden merkityksiin. (Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. [viitattu 

10.6.2021.]) Laadullinen tutkimus antaa mahdollisuuden luoda tutkittavasta ilmiöstä syvälli-

sen näkemyksen. Laadullisen tutkimuksen tuloksia voidaan tutkia perusteellisesti, mutta ne 

eivät ole päteviä yleistysten tekemiseen kuten määrällisessä tutkimuksessa. (Kananen 

2017, 32—33.) 

4.4 Aineistonkeruu kyselytutkimuksena 

Tutkimus suoritettiin sähköisen kyselytutkimuksen muodossa, Webropol-kyselyllä (ks. liite 

1). Kysely lähetettiin Pietarsaaren varhaiskasvatusjohtajan kautta varhaiskasvatuksen hen-

kilökunnalle, ja he vastasivat kysymyksiin anonyymisti. Kysely oli avoinna 3.5.—16.5.2021. 
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Sähköpostissa oli mukana myös saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksen tavoitteista sekä 

vastaajien tunnistamattomuudesta.  Puolessa välissä vastausaikaa lähetettiin muistutus-

viesti sähköpostitse. Kyselylomakkeen kysymykset mietittiin huolellisesti, ja niitä on pohdittu 

yhdessä esimerkiksi opinnäytetyön ohjaajan, sekä opinnäytetyön yhteistyötahon kanssa. 

Lomakkeen testasi yksi varhaiskasvatuksen opettaja, sekä varhaiskasvatuksen opettajaksi 

valmistuva opiskelija. Lomakkeen testaamisen yhteydessä lomakkeeseen tuli vielä pieniä 

muutoksia esimerkiksi lauserakenteisiin ja vastausvaihtoehtoihin.  

Kyselytutkimukseen voi liittyä myös heikkouksia. Heikkouksia voi olla esimerkiksi se, että ei 

voida olla varmoja siitä, kuinka vastaajat suhtautuvat kyselyyn vastaamiseen, ja ovatko he 

vastanneet huolellisesti ja rehellisesti. On vaikea arvioida, miten vastaajat kokevat vastaus-

vaihtoehdot, ja ymmärretäänkö ne tutkijan tarkoittamalla tavalla. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2009, 195.) Vilkan (2015) mukaan kyselytutkimuksen vaarana on tutkimusaineiston 

kato, joka tarkoittaa vastausprosentin jäämisestä alhaiseksi. Vastausaika on määritelty, jol-

loin viivettä vastausten saamiseksi ei synny.   

Kyselytutkimuksen kysymysten tulee olla tarkasti harkittuja sekä muotoiltuja. Kysymykset 

eivät saa olla epämääräisiä tai monitulkintaisia, jotta kysymyksiin vastaaja ei voi tulkita ky-

symystä eri tavalla, joka voi vääristää tutkimuksen tuloksia. Kysymykset eivät myöskään saa 

olla johdattelevia. Kysymykset muodostetaan tutkimukselle asetettujen tavoitteiden ja tutki-

musongelmien pohjalta, joten tiedonkeruu ennen kysymysten laatimista on syytä toteuttaa 

huolellisesti, jolloin kysymykset ovat tarkoituksenmukaisia. (Valli 2018a, 93.) Kyselylomak-

keen kysymykset on mietitty huolellisesti, ja niitä on käsitelty vielä esimerkiksi opinnäytetyön 

ohjaajan, sekä opinnäytetyön yhteistyötahon kautta. Lomakkeen testaamisen yhteydessä 

lomakkeeseen tuli vielä pieniä muutoksia esimerkiksi lauserakenteisiin ja vastausvaihtoeh-

toihin.  

Sähköisen kyselylomakkeen etuja ovat esimerkiksi sen visuaalisuus, nopeus sekä taloudel-

lisuus (Valli 2015, 31). Sähköisen kyselylomakkeen tulokset ovat helposti muutettavissa tau-

lukoiksi, jolloin tulosten syöttäminen helpottuu tai jopa poistuu kokonaan. Näin myös virheet 
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aineistoa syöttäessä vähenevät. (Valli 2018a, 88.) Strukturoitua kyselylomaketta voidaan 

kutsua myös Survey-tutkimukseksi (Heikkilä 2017, 17). 

 

4.5 Tulosten analysointi 

Tulokset kerättiin Webropol-kyselylomakkeena. Haluan tutkia katsomuskasvatuksen toteu-

tumista Pietarsaaren varhaiskasvatuksessa kokonaisuutena, ja haluan esittää tulokset hel-

posti tulkittavasti ja havainnoitaviksi. Vallin (2018b, 252) mukaan graafisella esityksellä eli 

kuviolla pystytään esittämään tulokset visuaalisesti, ja kuvion avulla on helpompi hahmottaa 

tulosten kokonaiskuva.  

Kyselyn avointen kysymysten analysointiin on käytetty sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin 

voidaan määritellä kuuluvan kolme vaihetta, aineiston redusointi, klusterointi sekä abstra-

hointi. Aineiston redusointi, eli pelkistäminen tarkoittaa esimerkiksi tutkimuksen kannalta 

epäolennaisen datan karsimista, tulosten tiivistämistä tai osiin pilkkomista. Klusterointi, eli 

ryhmittely, kokoaa aineistosta nousseita eroavaisuuksia ja/tai samankaltaisuuksia. Ne voi-

daan ryhmitellä ja yhdistää alaluokiksi. Sitten aineisto abstrahoidaan eli käsitteellistetään, 

jolloin valikoidaan olennaiset tiedot, joiden perusteella voidaan muodostaa teoreettisia kä-

sitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91—94.) Sisällönanalyysitaulukot löytyvät opinnäytetyön 

liitteistä.  

4.6 Eettisyys ja luotettavuus  

Tutkimusta tehdessä pitää ottaa huomioon tutkimusetiikka sekä tutkimuksen luotettavuuden 

arviointi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut yhteistyössä ohjeet hyvästä 

tieteellisestä käytännöstä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu esimerkiksi huolellisuus 

sekä rehellisyys koko tutkimusprosessin ajan. Muita tutkijoita sekä heidän työtään tulee kun-

nioittaa ja arvostaa, joka näkyy esimerkiksi asianmukaisilla ja tarkoilla lähdeviitteillä. Hyvän 

tieteellisen käytännön toteutumisen mittarina voidaan pitää sitä, kuinka huolellisesti ja 



25 

  

tarkasti viittaukset ja lähdeviitteet ovat merkitty (Vilkka 2015). Olen koko opinnäytetyöpro-

sessin ajan pitänyt huolta siitä, että merkitsen lähdeviitteet mahdollisimman tarkasti. Merkit-

sen tarkasti, mikä tiedosta ja tekstistä on omaani, ja mikä lainattu muilta.  

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu myös asianmukaiset tutkimuslupa sekä sopimukset 

kaikkien osapuolten välillä. Sopimuksissa voidaan sopia esimerkiksi tutkijan ja muiden osa-

puolten vastuista sekä käyttöoikeuksista (TENK). Tutkimuslupa on haettu ennen tutkimuk-

sen toteuttamista yhteistyötaholta, ja opinnäytetyöstä on tehty hankkeistamissopimus mi-

nun, yhteistyötahon sekä opinnäytetyöni ohjaajan kanssa. 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu eettisesti kestävien tutkimusmenetelmiä ja -käytän-

töjä. Tutkijan tulee käyttää tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä, jotka ovat tiedeyhteisöjen 

hyväksymiä (tenk). Tutkimuksen tavoitteet, kysymykset, aineistonkeruu sekä sen käsittely, 

aineiston säilytys tai tulosten esittäminen eivät saa loukata tutkimukseen osallistuvia, tie-

deyhteisöä tai hyvää tieteellisiä käytäntöjä. Tutkija on aina vastuussa tutkimukseensa liitty-

vistä valinnoista ja perusteluista. (Vilkka 2007, 90.) Nykyisin tutkimusta tehdessä pidetään 

tärkeänä osallistujien vapaaehtoisuutta. Tutkimukseen osallistuvia tulee informoida tutki-

muksesta sekä heillä on oltava mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. Osal-

listujille on annettava myös tutkijan yhteystiedot, jotta he voivat halutessaan kysyä tutkimuk-

sesta lisätietoja. (Kuula 2011, 73–75.) Osallistuvia on informoitu saatekirjeellä, joka lähetet-

tiin sähköpostiviestillä kyselyn internetlinkin yhteydessä. Saatekirjeessä kerrottiin opinnäy-

tetyön tavoitteista sekä kyselyn vastausten käytöstä. Jokainen vastaaja on saanut osallistua 

vapaaehtoisesti, ja kyselyyn vastaaminen on mahdollista keskeyttää halutessaan. Saatekir-

jeen loppuun laitoin omat yhteystietoni, jotta osallistujat voivat halutessaan kysyä lisää. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää kyselylomakkeen huolellinen suunnittelu sekä lomakkeen 

testaaminen. Kyselylomakkeen testasi varhaiskasvatuksen opettaja, jolla oli myös koulutus-

ten kautta saatua tietoa katsomuskasvatuksesta. Lomakkeen testasi myös varhaiskasva-

tuksen opettajaksi valmistuva sosionomiopiskelija.  

Tietosuoja-asetuksessa (2018) määritellään henkilötietojen käsittelyä tutkimusta tehdessä. 

Asetuksen mukaan henkilötietoja saa käsitellä vain, jos se on tarpeellista. Kuulan (2011) 
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mukaan on tarpeellista pohtia, mitä henkilötietoja kerätään, ja kuinka kauan niitä on oleellista 

säilyttää. Suorat tunnisteet, kuten tutkittavan nimi tai yhteystiedot, on syytä poistaa, kun niitä 

ei enää tarvita. (Kuula 2011, 76.) Tutkimusta tehdessäni en kokenut tarpeelliseksi kerätä 

tutkimukseen osallistuvien henkilötietoja. En kokenut niitä oleellisiksi asioiksi tutkimuksen 

kannalta. En myöskään halunnut kerätä esimerkiksi tietoa vastaajien sukupuolesta. Tutki-

mukseen osallistuvat ovat antaneet vastaamalla suostumuksensa tietojen käsittelyyn opin-

näytetyön raportoinnin yhteydessä, ja heitä on informoitu siitä saatekirjeessä. Jokainen vas-

taaja on itse saanut valita, mitä haluaa kertoa, sillä mikään kyselylomakkeen kysymyksistä 

ei ollut asetettu pakolliseksi.  

4.7 Monikulttuurinen vuosikalenteri  

Opinnäytetyön ohelle suunniteltiin yhteistyötahon pyynnöstä monikulttuurinen vuosikello, 

jonka toteutin Palvelujen kehittäminen -harjoittelun yhteydessä. Opintojakson tavoitteena on 

opiskelijan taito tunnistaa kehittämiskohteita, sekä tunnistaa palveluprosessien ja organi-

saatioiden kehittämiseen liittyviä välineitä ja menetelmiä. Opiskelijan tulee osata huomioida 

kehittämisessä kestävän kehityksen näkökulmia. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu [Viitattu 

9.9.2021.]) Vuosikellosta muokkautui ajan mittaan kellon sijasta vuosikalenteri.  

Vuosikalenterin tarkoitus on kehittää varhaiskasvattajille konkreettinen työkalu, jonka avulla 

he voivat matalalla kynnyksellä parantaa varhaiskasvatuksessa toteutuvaa katsomuskasva-

tusta. Vuosikelloon on merkattu eri kulttuurien ja uskontojen juhlia ja merkkipäiviä, joita var-

haiskasvattajat pystyvät matalalla kynnyksellä nostamaan käsiteltäväksi lasten kanssa. Ha-

lusin merkata vuosikalenteriin myös muita, kuin uskonnollisia päiviä, sillä halusin ottaa myös 

uskonnottomuuden huomioon, ja ottaa kalenterin monipuolisempaan käyttöön.  

Halusin tehdä vuosikalenterista monivuotisen, enkä vain yhden vuoden käytettävää alustaa. 

Se oli haastavaa, koska juhlapäivien ajankohdat saattavat vaihdella jopa monella kuukau-

della. Sen takia halusin tehdä kalenteriin erikseen kiinteät juhlat, ja erikseen muuttuvat juh-

lat. Julisteeseen muotoutui käytännössä kaksi sivua, joista toisella on listattuna muuttuvat 

juhlapäivät. Sivulta voi itse leikata, ja esimerkiksi laminoida juhlapäivät, etsiä niiden 
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ajankohdat vuosittain, ja sitten liittää ne kalenteriin. Tämä toteutus toki vaatii kasvattajilta 

hieman vaivannäköä, mutta näin vuosikalenterista saatiin kestävä.  

Vuosikalenterin yhteyteen tein pienimuotoisen oppaan, jossa on kerrottu hieman tietoa vuo-

sikalenterin juhlista. Kerron kuvauksissa esimerkiksi, missä kulttuureissa tai uskonnoissa 

juhlaa vietetään ja minkä takia.  
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5 TULOKSET 

Tässä luvussa käsitellään kyselytutkimuksen avulla saatuja tuloksia. Vastauksia tuli yh-

teensä kymmenen kappaletta.  

Taustatietokysymyksissä vastaajilta kysyttiin ikää. Vastaajien keski-ikä on 45 vuotta. Vas-

taajista 70 % vastasi työskentelevänsä varhaiskasvatuksen opettajana, ja 30 % vastaajista 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajina (ks. kuvio 1).  

 

 

Yksikään vastaajista ei vastannut työskentelevänsä varhaiskasvatuksen avustajana. Vas-

taajien koulutustausta on kirjava, ja niissä esiintyy esimerkiksi eri varhaiskasvatuksen opet-

tajia eri koulutustaustoista sekä lähihoitajia. Puolet vastaajista on työskennellyt varhaiskas-

vatuksessa yli kymmenen vuotta. Puolet vastaajista työskentelee 3—5-vuotiaiden ryhmissä, 

ja muut sijoittuvat tasaisesti eri ikäisten ryhmiin. 

20%

0%

50%

10%

20%
LAPSIRYHMÄ, JOSSA TYÖSKENTELEN

1—3-vuotiaat

3—4-vuotiaat

3—5-vuotiaat

5-vuotiaat

Muu, mikä?

1 Lapsiryhmä  Vastaajien lapsiryhmä Kuvio 1 Vastaajien lapsiryhmä 



29 

  

5.1 Varhaiskasvattajien näkemys katsomuskasvatuksesta 

Kysyttäessä varhaiskasvattajien näkemyksiä siitä, mitä katsomuskasvatus heidän mieles-

tään on, korostui vastauksissa tutustuminen eri uskontoihin ja katsomuksiin. Vastauksissa 

korostui myös eettiset kysymykset sekä erilaisuuden kunnioittaminen ja hyväksyminen.  

Eri kulttuurit, eri kielet ja eri uskonnot. Niiden ymmärtäminen ja kunnioitus 
moniarvoisessa maailmassa. (V2) 

 

Lähes jokainen vastaaja nosti vastauksessaan esille uskonnollisuuden sekä erilaiset juhla-

pyhät ja -perinteet ja niihin tutustumisen. Moni vastaajista koki, että he tarvitsisivat nimen-

omaan lisää tietoa eri kulttuureista sekä heidän perinteistään. Varhaiskasvattajat nostivat 

myös esille katsomuskasvatuksen ja tunnetaitojen yhteyden sekä yhdenvertaisuuteen pyr-

kimisen.  

Tunnetaidot, miten olla hyvä ystävä. Olemme erilaisia, mutta yhtä arvokkaita. 
Empatia. (V3) 

 

Eettiset ja filosofiset kysymykset nostettiin joissain vastauksissa esiin. Varhaiskasvattajat 

kokivat muiden ihmisten, eläinten sekä luonnon kohtelun merkityksen osana muiden kunni-

oittamista.  

Erilaisia lähestymistapoja ihmisenä olemisen syviin kysymyksiin, ja toisaalta se 
voi olla hyvin käytännöllistä erilaisiin juhlaperinteisiin tai tapoihin tutustumista. 
(V4) 

 Kuinka toimia eettisesti oikein. Miten kohdella muita ihmisiä, eläimiä ja luontoa. 
(V1) 
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Erilaisuuden rinnalla varhaiskasvattajat nostivat myös ihmisten samankaltaisuuden sekä sa-

manlaiset tarpeet.  

Me ihmiset olemme suurimmalta osalta kovin samanlaisia. Erilaisuuteen liittyvät 
asiat tulevat esille luonnollisissa yhteyksissä esim.kaikki ei tykkää samoista 
ruuista, eri kodeissa voi olla erilaisia sääntöjä tai tapoja, joillakin lapsilla on kaksi 
kotia, jos on osallistuttu kirkon tapahtumaan, jutellaan lasten kysymysten 
pohjalta. (V4)  

Vastauksissa nostetaan esiin myös perheiden monimuotoisuus muultakin osin kuin katso-

musten tai kulttuurin näkökulmasta.  

 

 

Kuvio 2 Varhaiskasvattajien kokemus katsomuskasvatuksen toteuttamisen luontevuudesta 

Vain pieni osa vastaajista kokee katsomuskasvatuksen toteuttamisen luontevana (ks. kuvio 

2). Puolet vastaajista kokee toteuttamisen jokseenkin luontevana, ja muutama vastaajista ei 

koe katsomuskasvatuksen toteuttamista jokseenkin luontevana. Prosentteja katsoessa on 

hyvä muistaa vastaajien vähäinen määrä (10).  
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5.2 Katsomuskasvatuksen toteutuminen  

Lähes jokainen vastaajista kokee, että he pystyvät kohtaamaan lapset tasa-arvoisesti hei-

dän kulttuuristaan riippumatta. Jokainen kasvattaja vastasi kokevansa, että he voivat toimia 

tasa-arvoisesti lapsia kohtaan kasvattajien omista arvoista tai asenteistaan huolimatta. Kas-

vattajien vastauksissa korostuu erityisesti lasten tasa-arvoinen kohtaaminen, tasapuolisuus 

sekä jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet.  

Koen, että kielestä tai kulttuurista riippumatta tarpeet on samat. Teen parhaani, 
että lapsi saa kavereita, voi osallistua erilaisiin aktiviteetteihin, saa innostua ja 
oppia, kokee olevansa hyväksytty ja pidetty. (V4) 

Kaikilla on samat oikeudet ja lapsia kohdataan yksilöinä huomioiden lapsen per-
soona. (V2) 

Se näkyy kaikissa kohtaamisissa. Jokainen lapsi on arvokas sellaisenaan ja 
siihen ei vaikuta uskonto, kieli, kulttuuri tai rotu mitenkään. (V6) 

 

Varhaiskasvattajat kuvailevat tasa-arvoisen kohtelun näkyvän konkreettisesti varhaiskasva-

tuksen arjessa esimerkiksi sillä, että jokaisella on samat oikeudet ja velvollisuudet. Jokai-

sella lapsella on yhtä suuri oikeus iloita ja oppia. Jokainen lapsi on arvokas, jokaiselta ky-

sellään saman verran kuulumisia, ja lapsille annetaan tasavertaisesti aikaa.  

Yritän antaa jokaiselle lapselle yhtä paljon aikaa. Kyselen kaikilta vanhemmilta 
ja lapsilta kuulumisia. (V3) 

Kaikkia lapsia kohdellaan samalla tavalla, kaikilla on samat säännöt. (V8) 

Vastauksissa nostetaan esille myös lapsen osallisuuden kokemukset, esimerkiksi kuulluksi 

ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksina.  
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Perheiden ja kulttuurien arvot ja toiveet hyväksytään ja otetaan huomioon erilaisin keinoin.  

Perheen arvoja kunnioitetaan ja noudatetaan vanhempien toiveita esim. 
sianlihaton ruoka. (V2) 

Vastaajilla on melko neutraali mielipide siitä, kuinka paljon katsomuskasvatuksesta keskus-
tellaan työyhteisössä (ks. kuvio 3). 

 

 

 

Vastaajien mukaan uskonnottomuutta huomioidaan esimerkiksi sillä, että mahdollisille us-

konnollisille tilaisuuksille kehitetään vaihtoehtoista toimintaa. Uskonnollisista tilaisuuksista 

informoidaan vanhempia, ja perheen arvoja ja toiveita kunnioitetaan. Varhaiskasvatuksessa 

järjestetään tilaisuuksia, jotka eivät ole uskonnollisia.  

Emme ollenkaan vietä uskonnollisia juhlapyhiä päiväkodissa. Joulu esim. on 
tonttu ja joulukuusi ja pääsiäinen on kana ja pupu. Vietämme juhlia niin että 
kaikki voivat osallistua. (V3) 
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Todella paljon

Melko paljon

Ei paljon eikä vähän
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Todella vähän
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Kuinka paljon keskustelette katsomuskasvatuksesta 
työyhteisössä

 

 

Kuvio 3 Varhaiskasvattajien näkemys siitä, paljonko työyhteisössä keskustellaan katsomus-
kasvatuksesta 
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Uskonnottomuus tai muuhun kuin luterilaiseen yhteisöön kuuluminen huomi-
oidaan siinä tapauksessa, että seurakunnan työntekijä vierailee ryhmässä tai 
ryhmä on menossa kirkkoon. Ilmoitamme vanhemmille ja kerromme samalla, 
että järjestämme luontevasti korvaavaa toimintaa lapselle, jos vanhemmat niin 
toivovat. (V4) 

 

Katsomuskasvatukseen liittyvää yhteistyötä vanhempien kanssa tehdään eniten varhais-

kasvatuskeskusteluissa, päiväkodin lähettämissä tiedotteissa, tapahtumissa, sekä lapsen 

tuonti- ja hakutilanteissa (ks. kuvio 4).  

 

Kuvio 4 Varhaiskasvattajien näkemys siitä, missä tilanteissa he tekevät huoltajien kanssa 
yhteistyötä katsomuskasvatukseen liittyen  
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 Kasvattajat kokevat, että he pystyvät vähintään jokseenkin kohtaamaan lasten huoltajat 

tasa-arvoisesti kulttuurista huolimatta (ks. kuvio 5).  

 

Kuvio 5 Varhaiskasvattajien näkemys lasten tasa-arvoisesta kohtaamisesta 

 

Suurin osa kasvattajista kokee kielen esteenä vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä 

(ks. kuvio 6). Varhaiskasvattajat kokevat haasteelliseksi sen, jos kasvattajalla ja huoltajalla 

ei ole yhteistä kieltä. He kuvaavat keskustelun jäävän pinnalliseksi sekä puutteelliseksi, ja 

joissain tilanteissa voi tulla väärinymmärryksiä.  

67%

33%

0%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä
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arvoisesti



35 

  

 

Kuvio 6 Varhaiskasvattajien näkemys siitä, onko kieli esteenä huoltajien kanssa tehtävässä 
yhteistyössä 

 
Jos ei löydy yhteistä kieltä, yhteistyö vanhempien kanssa jää pinnalliseksi ja 
moni asia sanomatta. (V2)  

Kun vanhempi yrittää kertoa mitä kotona on tehty ja yhteistä kieltä ei ole, niin 
paljon jää ymmärtämättä. (V3) 

 

Alla olevasta taulukoista (ks. kuvio 7) voidaan huomata, että varhaiskasvattajista moni käyt-

tää erilaisia katsomuskasvatuksen keinoja. Vastaajista melkein jokainen esimerkiksi tunnis-

taa jokaisen lapsen oikeuden toteuttaa omaa uskontoaan. Melkein kaikki vastaajat kertovat, 

että vanhempia informoidaan uskonnollisista tilaisuuksista.  
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Kuvio 7 Taulukko varhaiskasvatuksessa käytetyistä katsomuskasvatuksen keinoista 

 

Varhaiskasvattajista moni kokee, että he harjoittavat lasten kanssa keskustelua kulttuurien 

piirteistä, sekä harjoittavat eettistä pohdintaa. Melkein jokainen vastaajista kokee, että toi-

minta on sitouttamatonta. Hyvin pieni prosentti varhaiskasvattajista on tutustunut lasten 

kanssa uskontoihin eri kulttuurien vierailijoiden kautta, ja kukaan vastaajista ei ole käynyt 

lasten kanssa tutustumassa uskonnollisiin rakennuksiin.  

 

5.3 Millaisia menetelmiä kasvattajat toivoisivat jatkossa katsomuskasvatuksen 

toteuttamiseen? 

Suurin osa (60 %) vastaajista kokee, että heillä on tarpeeksi tietoa katsomuskasvatuksen 

toteuttamisesta (ks. kuvio 8). He vastasivat saaneensa tietoa etsimällä sitä itse esimerkiksi 

koulutuksista, valtakunnallisesta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä netistä, tai 

omien kokemuksien kautta. Vastaajat, jotka kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa katso-

muskasvatuksen toteuttamisesta, kertovat kaipaavansa enemmän tietoa selkeistä toiminta-

tavoista, sekä esimerkiksi muiden kulttuurien juhlapäivistä ja niiden viettämisestä.  

Kyllä Ei

En osaa 

sanoa

Tutustuminen lapsiryhmässä esiintyviin kulttuureihin ja katsomuksiin 40 % 40 % 20 %

Keskustelu lasten kanssa kulttuurien piirteistä (pukeutuminen, ruokailu yms.) 70 % 30 % 0 %

Eettinen pohdinta lasten kanssa 70 % 20 % 10 %

Jokaisella lapsella on oikeus toteuttaa omaa uskontoaan 90 % 0 % 10 %

Tutustumme erilaisiin katsomuksellisiin ja kulttuurillisiin rakennuksiin (kirkot, moskeijat yms) 0 % 80 % 20 %

Eri kulttuureista tulevat vierailijat 10 % 80 % 10 %

Uskonnolliset tilaisuudet (esim kristillinen joulujuhla) 50 % 50 % 0 %

Uskonnollisille tilaisuuksille järjestetään vaihtoehtoista vastaavaa toimintaa 40 % 30 % 30 %

Vanhempia informoidaan uskonnollisista tilaisuuksista 90 % 10 % 0 %

Teemme katsomuskasvatuksen näkyväksi huoltajille 30 % 30 % 40 %

Huoltajilla on mahdollisuus osallistua katsomuskasvatuksen suunnitteluun 30 % 30 % 40 %

Toiminta on sitouttamatonta 80 % 10 % 10 %
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Kuvio 8 Varhaiskasvattajien näkemys siitä, onko heillä tarpeeksi tietoa katsomuskasvatuk-
sen toteuttamisesta 

 
Katsomuskasvatukseen liittyvissä asioissa ei ole selkeää toimintatapaa. (V8) 

Moni kasvattajista kokee, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa lapsiryhmissä esiintyvistä kulttuu-

reista (ks. kuvio 9). He haluaisivat tietää enemmän esimerkiksi heidän juhlaperinteistään, 

sekä esimerkiksi tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä. Vastauksissa esiintyy myös pohdintaa 

siitä, miten eri kulttuureissa nähdään lapsi sekä lasten kasvatus.  
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Kuvio 9 Varhaiskasvattajien näkemys siitä, onko heillä tarpeeksi tietoa lapsiryhmässä esiin-
tyvistä kulttuureista 

Kasvattajat toivoisivat katsomuskasvatuksen vahvistamiseksi esimerkiksi eri maista tulevien 

perheiden vanhempien vierailuja, joissa he saisivat kertoa omista kulttuureistaan ja katso-

muksistaan.  

Eri uskontojen juhlat voisi huomioida esim. laulun, kuvan tai tanssin kautta. (V3) 

Pyytää vanhempia tulemaan päiväkotiin ja kertomaan heidän kulttuuristaan, us-
konnosta ja maasta, josta he tulevat yms. (V2) 

Vastauksissa esiintyy myös pohdintaa eri menetelmistä, joilla katsomuskasvatusta voisi to-

teuttaa, kuten laulun, tanssin tai kuvien kautta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä osiossa verrataan saatuja tutkimustuloksia teoriatietoon.  

Näkemykset katsomuskasvatuksesta olivat hyvin saman suuntaisia kaikkien varhaiskasvat-

tajien kesken. Varhaiskasvattajat toivat monipuolisesti esille näkemyksiään katsomuskas-

vatuksesta, sen toteuttamisesta sekä sen kehittämisestä.  

Valtaosassa varhaiskasvattajien vastauksissa korostui samankaltaiset teemat. Kysyttäessä 

varhaiskasvattajien näkemyksiä siitä, mitä katsomuskasvatus on, he nostivat samoja asi-

oita, kuin varhaiskasvatusta velvoittavassa asiakirjassa Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2018. Suurin osa vastaajista mainitsi esimerkiksi eri uskontoihin, katsomuksiin, ja 

kulttuureihin tutustumisen, joka on mainittu myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

2018. 60 % varhaiskasvattajista vastasi, että heillä on tarpeeksi tietoa katsomuskasvatuk-

sen toteuttamisesta. He, jotka vastasivat, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa, tai eivät osaa sa-

noa, kertoivat heidän kaipaavan enemmän selkeitä ohjeita katsomuskasvatuksen toteutta-

miselle ja siihen liittyviin toimintatapoihin. He mainitsivat myös kaipaavansa lisää tietoa eri 

kulttuureista ja heidän juhlaperinteistään. Poulter on kuvannut suomalaisen varhaiskasva-

tuksen katsomuskasvatuksen toteuttamista puutteelliseksi juuri siksi, että sen toteuttamista 

koskevissa asiakirjoissa tieto on puutteellista. Myös kasvattajien tietoisuuden lisäämisen 

keinot ovat jääneet epäselviksi. (Poulter 2020.) 

”Vasuperusteiden” mukaan katsomuskasvatusta lähestytään myös eettisestä näkökul-

masta. Eettistä ajattelua ja sen kehittymistä tuetaan keskustelemalla ja pohtimalla lasten 

kanssa erilaisissa tilanteissa herääviä eettisiä kysymyksiä ja ihmettelyjä. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2018.) Eettisiä ja filosofisia aihepiirejä varhaiskasvattajat kuvasivat 

esimerkiksi muiden ihmisten, eläinten ja luonnon kohtelun kautta, tunnetaitojen kautta, ja he 

kuvasivat pohdintaa ” Erilaisina lähestymistapoina ihmisenä olemisen syviin kysymyksiin”. 

Jopa 70 % vastaajista kertoi harjoittavansa eettistä pohdintaa lasten kanssa. 70 % vastaa-

jista kertoi myös keskustelevansa lasten kanssa kulttuurien piirteistä. Kuitenkin vain 40 % 

vastasi tutustuvansa lasten kanssa ryhmässä esiintyviin katsomuksiin. 



40 

  

Lähes jokainen varhaiskasvattaja mainitsi jollain tasolla erilaisuuden kunnioittamisen ja las-

ten tasa-arvoisen kohtelun. He mainitsivat sen näkyvän esimerkiksi sillä, että lapsilla on sa-

mat oikeudet sekä velvollisuudet, samat säännöt, ja he haluavat mahdollistaa jokaiselle lap-

selle samat lähtökohdat. Lähes jokainen vastasi pystyvänsä kohtelemaan lapsia tasa-arvoi-

sesti lapsen taustoista sekä kulttuurista huolimatta. JHL:n varhaiskasvatuksen eettiset peri-

aatteet (2017) mainitsevat eettisiin periaatteisiin kuuluvan lasten, perheiden ja muiden työn-

tekijöiden kunnioittamisen sekä oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisen kohtelun henkilön 

taustoista riippumatta. Myös Suomen perustuslaki määrittää yhdenvertaisuuden periaat-

teita, jonka mukaan ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan iän, alkuperän, sukupuo-

len, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, vammaisuuden, terveydentilan tai muiden henki-

löön liittyvien seikkojen vuoksi. Uskonnon ja omantunnon vapaus kuuluu Suomen perustus-

lain (11.6.1999/731) mukaan ihmisen perusoikeuksiin. Se sisältää oikeuden harjoittaa ja 

tunnustaa uskontoa sekä ilmaista vakaumustaan. Jopa 90 % vastaajista kertoi tunnista-

vansa ja tunnustavansa jokaisen oikeuden toteuttaa omaa uskontoaan.  

Erilaisuuden sekä kulttuurien ja katsomusten välisten erojen ohella vastaajat huomioivat 

myös ihmisen samanlaisuuden, sekä ihmisten samankaltaiset tarpeet. Myös Salonen (2017, 

179—181) käsittelee jokaisen ihmisen samankaltaisuutta uskonnollisuuden kautta. Salonen 

käsittelee teoksessa yhtäläisyyksiä ”Kultaisen säännön” kautta, jolla viitataan muiden ihmis-

ten kohteluun ja eettisiin kysymyksiin.  

Lasten tasa-arvoista kohtelua käsittelevissä vastauksissa korostui lasten osallisuuden vaa-

liminen. Osallisuuden käsite voi olla esimerkiksi itsensä tuntemista tervetulleeksi sekä kokee 

olevansa osa ryhmää (Paavola 2017, 198.) Varhaiskasvattajat nostivat esille esimerkiksi 

jokaisen lapsen hyväksymisen sekä kuulluksi tulemisen. 

Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaan vanhempia tulee informoida uskonnollisista 

tilaisuuksista, ja järjestää tilaisuuksiin osallistumattomille vaihtoehtoista leimaamatonta toi-

mintaa (Opetushallitus 2018). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan katso-

musten ohella huomioidaan myös uskonnottomuus (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2018). Kysyttäessä uskonnottomuuden huomioimisesta moni varhaiskasvattajista 
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kuvailivat, että he muun muassa informoivat vanhempia uskonnollisista tilaisuuksista, ja tar-

vittaessa järjestävät vaihtoehtoista toimintaa. Kuitenkin, kun myöhemmin kysyttiin kyseisistä 

asioista, 90 % vastasi informoivansa vanhempia tilaisuuksista, mutta vain 40 % vastaajista 

kertoi järjestävänsä vaihtoehtoista toimintaa. Tuloksissa esiintyi myös näkökulmia siihen, 

että uskonnollisia tilaisuuksia ei järjestetä ollenkaan. Vastaaja kertoi heillä pidettävän vain 

tilaisuuksia, joihin kaikki lapset voivat osallistua. Heidän ryhmässään esimerkiksi joulun ai-

kaan käsitellään tonttuja, ja pääsiäisenä tipuja.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaisesti oppimisen alueihin kuuluva 

Minä ja meidän yhteisömme määrittelee varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa monimuotoi-

sessa yhteisössä toimimisen harjoittelua. Toimintaa pystytään toteuttamaan monipuolisesti 

erilaisilla keinoilla, kuten musiikin, satujen, kuvataiteen, draaman, leikin, median, vierailujen 

ja vierailijoiden sekä lähiympäristön tapahtumien avulla. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2018, 44–45.) Varhaiskasvattajat toivoivatkin, että he voisivat hyödyntää erialaisia 

toiminnallisia menetelmiä katsomuskasvatuksen toteuttamisessa, kuten laulua, tanssia tai 

kuvia. Katsomuskasvatus antaa paljon mahdollisuuksia hyödyntää myös erilaisia oppimis-

ympäristöjä, kuten museoita (Lamminmäki-Vartija & Kuusisto, 2019). Kukaan vastaajista ei 

ole työssään hyödyntänyt erilaisiin katsomuksellisiin rakennuksiin tutustumista, ja vain 10 % 

on hyödyntänyt eri kulttuurien vierailijoita. Kysyttäessä varhaiskasvattajien näkemyksiä siitä, 

miten katsomuskasvatuksen toteuttamista voisi kehittää, he mainitsivat juuri vierailijat. He 

toivoivat, että eri kulttuureista tulevia lasten vanhempia voitaisiin pyytää kertomaan heidän 

maastaan ja kulttuuristaan.  

Vastaajat olivat miltei yksimielisesti sitä mieltä, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa eri kulttuu-

reista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan kulttuurisen moninaisuuden huo-

mioon ottaminen vaatii varhaiskasvattajalta ymmärrystä sekä tietoa eri kulttuureista ja kat-

somuksista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 31). Myös Ahonen (2015, 228—

229) korostaa tiedon lisäävän ymmärrystä, joka on edellytys erilaisuuden hyväksymiselle. 

Varhaiskasvattajat toivoivatkin lisää tietoa esimerkiksi erilaisista juhlaperinteistä, sekä eri 

kulttuurien arvoista ja näkökulmista erinäisiin asioihin.  
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Lasten vanhempien osallisuus katsomuskasvatuksen suunniteluun ja toteuttamiseen tuntui 

olevan vastausten perusteella heikkoa. Vain 30 % vastasi huoltajien olevan mukana katso-

muskasvatuksen suunnittelussa, ja 30 % kertoi, että katsomuskasvatuksen toteuttaminen 

tehdään näkyväksi vanhemmille. Siihen olisi tärkeä panostaa, sillä Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteiden mukaisesti lasten huoltajille tulee tarjota mahdollisuus olla osallisina 

kasvatuksen, toiminnan ja tavoitteiden suunnitteluun sekä kehittämiseen yhdessä varhais-

kasvattajien ja lasten kanssa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 34). 
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7 POHDINTA  

Katsomuskasvatus on ajankohtainen, ja suhteellisen tuore aihe varhaiskasvatuksessa, ja 

sen toteuttamiselle käytännössä ei ole annettu tarkkoja raameja. Katsomuskasvatuksen to-

teuttaminen on herättänyt keskustelua ja epäselvyyttä, jonka olen huomannut jo omilla työ-

paikoillani. Opinnäytetyöni aihe nousi Pietarsaaren kaupungin tarpeesta. Globalisaatio on 

tuonut monikulttuurisuuden arkipäiväksi, ja perusta erilaisuuden kohtaamiselle luodaan lap-

suudessa. Pietarsaari on kaupunkina monikulttuurinen, joten katsomuskasvatus on aiheena 

erityisen tärkeä myös paikallisesti. Henkilökohtaisesti koin aiheen luontevaksi ja kiinnosta-

vaksi, koska haluan kehittää työssäni varhaiskasvatuksessa esiintyviä puutteita ja epäkoh-

tia. Aihe kunnioittavan kohtaamisen näkökulmasta on minulle henkilökohtaisesti tärkeä. Ha-

luan edistää jokaisen kokemusta hyväksymisestä omana itsenään taustoista huolimatta.  

Sain kyselyyn vain kymmenen vastausta, mikä on mielestäni hyvin pieni luku, joka osaltaan 

heikentää tutkimustulosten luotettavuutta. On mahdotonta sanoa myös, kuinka todenmukai-

sia osa vastauksista on, koska osa vastauksista on niin sanotusti eettisesti suotuisia. Luulen, 

että katsomuskasvatus on aiheena niin epäselvä monelle työntekijälle, että vastaaminen on 

voinut tuntua työläältä. Vastausprosentti olisi varmasti ollut myös suurempi, jos kysely olisi 

toteutettu myös ruotsiksi, sillä Pietarsaaren asukkaista noin puolet ovat äidinkieleltään ruot-

sinkielisiä. Oma kielitaitoni ei kuitenkaan riittänyt kyselyn kääntämiseen, ja heikolla kään-

nöksellä kysymykset olisivat saattaneet olla merkityksiltään erilaisia kuin itse tutkijana ajat-

telen. Moni Pietarsaaren asukkaista on kuitenkin kaksikielisiä, joten uskon, että kysely osit-

tain tavoitti myös äidinkieleltään ruotsinkieliset työntekijät. Haastattelun avulla kysymyksiin 

olisi saanut todennäköisesti syvällisempiä vastauksia, mutta tarkoituksena oli saada koko-

naiskuvaa hahmottava näkemys katsomuskasvatuksen toteutumisesta. Myös jylläävä koro-

navirus oli yksi vaikuttava tekijä, jonka takia päädyin tekemään sähköisen kyselyn.  

Mielestäni olisi ollut antoisaa saada tietoa myös lasten huoltajien näkökulmasta, miten hei-

dän toiveitaan katsomuskasvatukseen on kuunneltu ja toteutettu. Se olisi antanut paljon 

myös katsomuskasvatuksen kehittämisen kannalta, mutta olisi ollut liian työläs ja aikaa vievä 

kokonaisuus opinnäytetyöhön, etenkin kun haastattelujen järjestäminen ei olisi koronan 
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takia ollut turvallista, ja etähaastattelut voisivat olla hankalia järjestää. Haastatteluihin olisi 

todennäköisesti tarvinnut myös tulkkeja. Siispä päädyimme yhteistyötahon kanssa siihen 

ratkaisuun, että työntekijöille järjestettiin sähköinen kysely.  

Katsomuskasvatus on noussut varhaiskasvatukseen vasta vuonna 2017, ja kirjallisuutta ja 

materiaalia oli osittain hankala löytää. Hyödynsin lähteinä runsaasti verkkomateriaalia, 

koska sitä löytyi suhteellisen paljon. Kansainvälisiä lähteitä aiheesta löytyi heikosti, koska 

katsomuskasvatus ei ole kovin yleinen käsite. Kansainvälisiä lähteitä löytyi enimmäkseen 

suomalaisten tutkijoiden kirjoittamana.  

Pyrin kokoamaan kattavan kokonaisuuden, jonka halusin tiivistää mahdollisimman helposti 

ymmärrettävään muotoon. Koen, että se palvelee eniten heitä, jotka etsivät tietoa katsomus-

kasvatuksesta ja sen toteuttamisesta. Toiveeni oli, että opinnäytetyö palvelisi mahdollisesti 

myös muita kuin tutkimukseen osallistuneita varhaiskasvattajia.  

Tutkimustulokset antoivat mielestäni kattavaa tietoa katsomuskasvatuksen toteutumisesta 

ja varhaiskasvatushenkilöstön näkemyksistä. Vastaajien näkemykset olivat pääasiassa suh-

teellisen yksimielisiä ja saman suuntaisia.  

Varhaiskasvattajat kertoivat, mistä asioista he tarvitsivat lisää tietoa, ja mitkä asiat edis-

tävät sekä haittaavat katsomuskasvatuksen toteutumista. Tutkimuksen avulla saatiin tie-

toa varhaiskasvattajien näkemyksistä liittyen katsomuskasvatuksen kehittämisestä. 

Näistä asioista voidaan ottaa koppia työyhteisöissä, ja sitä kautta kehittää katsomuskas-

vatusta. Kasvattajat mainitsivat useasti esimerkiksi haittaavaksi tekijäksi tiedon puut-

teen, jota voidaan korjata esimerkiksi luennoilla, koulutuksilla tai erilaisilla materiaaleilla.  
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Liite 1. Kyselylomake 

 
 

Katsomuskasvatuksen toteutuminen Pietarsaaren 

varhaiskasvatuksessa 

 

1. Ikäsi 

 

 

 

 

 

 

2. Nimike, jolla työskentelen 

Varhaiskasvatuksen opettaja 

Varhaiskasvatuksen sosionomi 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 

Muu, mikä? 

 

 

 

3. Koulutustaustasi 

 

 

 

 

 

 

4. Työkokemus alalta 

0-1 vuotta 

2-5 vuotta 

6-10 vuotta 

yli 10 vuotta
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5. Lapsiryhmä, jossa työskentelen 

1—3-vuotiaat 

3—4-vuotiaat 

3—5-vuotiaat 

5-vuotiaat 

Esiopetus 

Muu, mikä? 

 

 

 

6. Mitä katsomuskasvatuksella mielestäsi tarkoitetaan? 

 

 

 

 

 

 

7. Koen katsomuskasvatuksen toteuttamisen luontevana lapsiryhmässä 

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

En osaa sanoa 

 

 

 

8. Koetko, että sinulla on tarpeeksi tietoa katsomuskasvatuksen 

toteuttamisesta? 

Kyllä 

Ei
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En osaa sanoa 

 

 

 

11. Koetko, että sinulla on tarpeeksi tietoa lapsiryhmässä esiintyvistä 

kulttuureista? 

Kyllä 

Ei 

En osaa sanoa 

 

 

 

13. Koen, että pystyn kohtaamaan lapset kulttuurista riippumatta 

tasa-arvoisesti 

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

En osaa sanoa 

 

 

 

14. Koen, että pystyn toimimaan tasa-arvoisesti lapsia kohtaan riippumatta 

omista arvoistani ja asenteistani 

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

En osaa sanoa
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15. Koen, että pystyn kohtaamaan lasten huoltajat kulttuurista riippumatta 

tasa-arvoisesti 

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

En osaa sanoa 

 

 

 

16. Kieli ei ole esteenä huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 

Samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Eri mieltä 

En osaa sanoa 

 

 

 

18. Miten lasten tasa-arvoinen kohtaaminen näkyy arjessa? 

 

 

 

 

 

 

19. Miten uskonnottomuus huomioidaan lapsiryhmässä?
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20. Missä seuraavissa tilanteissa teet yhteistyötä huoltajien kanssa 

katsomuskasvatukseen liittyen? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Lapsen tuonti- ja hakutilanteet 

Varhaiskasvatuskeskustelut 

Vanhempainillat 

Päiväkodin tapahtumat 

Päiväkodin lähettämät tiedotteet 

Päiväkodin sosiaalinen media 

Muu, mikä? 

 

 

 

21. Millä seuraavista tavoista toteutat katsomuskasvatusta tällä hetkellä 

Kyllä Ei En osaa sanoa 

Tutustuminen lapsiryhmässä esiintyviin 

kulttuureihin ja katsomuksiin 

Keskustelu lasten kanssa kulttuurien 

piirteistä (pukeutuminen, ruokailu yms.) 

Eettinen pohdinta lasten kanssa 

Jokaisella lapsella on oikeus toteuttaa 

omaa uskontoaan 

Tutustumme erilaisiin katsomuksellisiin 

ja kulttuurillisiin rakennuksiin (kirkot, 

moskeijat yms) 

Eri kulttuureista tulevat vierailijat 

Uskonnolliset tilaisuudet (esim 

kristillinen joulujuhla) 

Uskonnollisille tilaisuuksille järjestetään 

vaihtoehtoista vastaavaa toimintaa 

Vanhempia informoidaan uskonnollisista 

tilaisuuksista 

Teemme katsomuskasvatuksen 

näkyväksi huoltajille 

Huoltajilla on mahdollisuus osallistua 
katsomuskasvatuksen suunnitteluun 
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Kyllä Ei En osaa sanoa 

Toiminta on sitouttamatonta 

 

 

 

22. Jos käytät muita menetelmiä kuin edellisessä kysymyksessä, mitä ne 

ovat? 

 

 

 

 

 

 

 

23. Millä keinoilla voisitte mahdollisesti vahvistaa katsomuskasvatuksen 

toteutumista lapsiryhmässä? 

 

 

 

 

 

 

 

24. Kuinka paljon keskustelette katsomuskasvatuksesta työyhteisössä 

Todella paljon 

Melko paljon 

Ei paljon eikä vähän 

Melko vähän 

Todella vähän 

En osaa sanoa 

 

 

 

25. Vapaa sana: 
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Liite 2. Sisällönanalyysit  

Kasvattajien näkemyksiä siitä, mitä katsomuskasvatus on. 

 
Pelkistetty ilmaus 

 
Alaluokka 

 
Yläluokka 

 
Pääluokka 

Tutustutaan lapsi-
ryhmän uskontoihin  

Uskontoihin tutustu-
mista  

Katsomuksiin tutus-
tuminen 

Katsomuskasvatus 
on erilaisiin katso-
muksiin ja perintei-
siin tutustumista, 
eettisiä kysymyksiä 
sekä erilaisuuden 
kunnioittamista.  

Eri kulttuurien, kiel-
ten ja uskontojen 
ymmärtäminen ja 
kunnioitus 

Erilaisuuden ym-
märtäminen ja kun-
nioitus 

Erilaisuus ja kun-
nioitus 

Ihmisyyden syvälli-
set kysymykset 
sekä eri juhlaperin-
teisiin ja tapoihin tu-
tustuminen  

Filosofia sekä eri 
kulttuurien juhlat ja 
tavat  

Filosofia ja perinteet 

Lasten tutustumista 
eri uskontoihin ja 
katsomuksiin  

Uskontoihin ja kat-
somuksiin tutustumi-
nen 

Katsomuksiin tutus-
tuminen 

Suomessa vietettä-
vät juhlapyhät, tun-
netaidot, erilaisuus 
ja yhdenvertaisuus 

Kulttuuriperintö, tun-
netaidot, erilaisuus 
ja yhdenvertaisuus 

Perinteet, tunnetai-
dot ja yhdenvertai-
suus 

Etiikka, miten koh-
della muita ihmisiä, 
eläimiä ja luontoa  

Muiden ihmisten, 
eläinten ja luonnon 
kohtelu  

Eettiset kysymykset 

Jotain uskontoihin ja 
katsomuksiin liitty-
vää  

Uskonnot ja katso-
mukset  

Katsomukset 

 

 

Kasvattajien näkemyksiä kielen tuomista haasteista huoltajien kanssa tehtävässä yhteis-

työssä. 
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Pelkistetty ilmaus 

 

Alaluokka 

 

Yläluokka 

 

Pääluokka 

Jos huoltaja ei puhu 

suomea, ruotsia tai 

englantia 

Yhteisen kielen 

puuttuminen  

Kommunikoinnin 

haasteellisuus 

Yhteisen kielen 

puuttuminen voi 

tuoda haasteita 

kommunikointiin 

huoltajien kanssa. Yhteisen kielen 

puuttuessa keskus-

telu on pinnallista ja 

vasukeskusteluissa 

tarvitaan tulkkia  

Keskustelu voi olla 

pinnallista  

Kommunikoinnin 

haasteellisuus 

Jos ei ole yhteistä 

kieltä  

Yhteisen kielen puu-

tuminen 

Kommunikoinnin 

haasteellisuus 

Keskustelu jää vä-

hemmälle, jos huol-

taja ei puhu suo-

mea, ruotsia tai eng-

lantia 

Keskustelu voi 

jäädä vähemmälle 

yhteisen kielen 

puuttuessa 

Kommunikoinnin 

haasteellisuus 

Ei voi keskustella, 

jos ei ole yhteistä 

kieltä  

Yhteisen kielen 

puuttuminen 

Kommunikoinnin 

haasteellisuus 

Paljon jää ymmärtä-

mättä ja syntyy vää-

rinymmärryksiä 

Väärinymmärrykset Kommunikoinnin 

haasteellisuus 

Monen perheen 

kanssa ei ole yh-

teistä kieltä  

Yhteisen kielen 

puuttuminen 

Kommunikoinnin 

haasteellisuus 

 

Kasvattajien näkemyksiä siitä, miten lasten tasa-arvoinen kohtaaminen näkyy arjessa.  

 

Pelkistetty ilmaus 

 

Alaluokka 

 

Yläluokka 

 

Pääluokka 
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Kaikissa kohtaami-

sissa, jokainen lapsi 

on arvokas taustois-

taan huolimatta  

Jokainen on arvo-

kas taustoistaan 

huolimatta 

Lapsi on arvokas Tasa-arvoinen koh-

taaminen näkyy ar-

jessa monipuoli-

sesti.  

Kaikilla on samat oi-

keudet, lapset koh-

dataan yksilöllisesti 

Kaikilla samat oi-

keudet, yksilöllinen 

kohtaaminen 

Tasavertaisuus ja 

yksilöllisyys 

Jokainen lapsi on 

arvokas ja nähdään 

yksilönä 

Lapsi on arvokas 

yksilö  

Lapsen yksilöllisyys 

Lapsi saa innostua 

ja oppia, kokee ole-

vansa hyväksytty ja 

pidetty 

Kokemus hyväksy-

tyksi tulemisesta 

Hyväksytyksi tulemi-

nen 

Lapsia kohdellaan 
samalla tavalla ja 
kaikilla on samat 
säännöt  

Tasavertainen koh-
telu, yhteiset sään-
nöt 

Tasavertaisuus 

Lapsille annetaan 
tasavertaisesti aikaa 
ja kaikilta lapsilta ja 
huoltajilta kysytään 
kuulumisia  

Lapsille annetaan 
tasapuolisesti aikaa  

Tasapuolisuus 

Kaikkia lapsia koh-
dellaan tasa-arvoi-
sesti kulttuurista 
huolimatta  

Tasa-arvoinen koh-
telu kulttuurista huo-
limatta 

Tasa-arvoisuus 

 

 

Kasvattajien näkemyksiä siitä, miten uskonnottomuus huomioidaan arjessa.  

 

Pelkistetty ilmaus 

 

Alaluokka 

 

Yläluokka 

 

Pääluokka 

Jos vanhemmat toi-

vovat, ettei lapsi 

osallistu uskonnolli-

siin tuokioihin, 

Tarvittaessa vaihto-

ehtoisen toiminnan 

järjestäminen 

Opetushallituksen 

ohjeiden mukainen 

vaihtoehtoinen toi-

minta 

Uskonnottomuutta 

huomioidaan eri ta-

voin lapsiryhmissä 

Opetushallituksen 
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järjestetään muuta 

toimintaa 

antamien ohjeiden 

mukaisesti.  

Perheen arvoja ja 

toiveita huomioi-

daan, esimerkiksi 

ruokavaliossa 

Ruokavalion mu-

kauttaminen per-

heen toiveiden mu-

kaisesti 

Perheiden arvot 

Jokaisella on oikeus 

uskoa mihin haluaa 

eikä se kuulu muille 

Jokaisella on oikeus 

uskoa mihin haluaa 

Uskonnonvapaus 

Uskonnollisista tilai-

suuksista informoi-

daan vanhempia, ja 

tarvittaessa järjeste-

tään vaihtoehtoista 

toimintaa 

Tarvittaessa vaihto-

ehtoisen toiminnan 

järjestäminen 

Opetushallituksen 

ohjeiden mukainen 

vaihtoehtoinen toi-

minta 

Jos lapsi ei saa 
osallistua uskonnol-
lisiin tilaisuuksiin, 
järjestetään vaihto-
ehtoista toimintaa 

Tarvittaessa vaihto-
ehtoisen toiminnan 
järjestäminen 

Opetushallituksen 
ohjeiden mukainen 
vaihtoehtoinen toi-
minta 

Emme vietä uskon-
nollisia juhlapyhiä, 
vaan järjestämme 
juhlia niin että kaikki 
voivat osallistua 

Juhlat järjestetään 
kaikille sopiviksi  

Uskonnottomat tilai-
suudet 
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Kasvattajien näkemyksiä siitä, miten katsomuskasvatuksen toteuttamista voisi kehittää ja 

lisätä tietoa.  

 

Pelkistetty ilmaus 

 

Alaluokka 

 

Yläluokka 

 

Pääluokka 

Voisimme pyytää eri 

kulttuureista tulevia 

vanhempia kerto-

maan heidän tavois-

taan ja perinteistään 

Eri kulttuuritaus-

toista tulevien vierai-

lut 

Tiedon lisääminen  Kasvattajat kaipaisi-

vat katsomuskasva-

tuksen toteuttami-

sen tueksi tietoa eri 

kulttuureista, mene-

telmistä sekä käy-

tännön ohjeistuk-

sista.  

Eri uskontojen juhlat 

voisi huomioida lau-

lun, kuvan tai tans-

sin kautta 

Erilaiset menetelmät 

kulttuurien käsitte-

lyyn  

Toiminnalliset me-

netelmät 

Kaipaisin tietoa eri 

toimintatavoista  

Tiedon lisääminen 

eri toimintatavoista 

kulttuureihin liittyen  

Tiedon lisääminen  

Tietoa siitä, miten 

eri kulttuureissa aja-

tellaan kasvatuk-

sesta 

Tiedon lisääminen 

näkemyksistä 

Tiedon lisääminen 

Saako uskonnoista 
puhua sekä kulttuu-
rien eroista 

Tiedon lisääminen 
kulttuureista  

Tiedon lisääminen  

Kaipaisin tietoa eri 
kulttuurien juhlista ja 
tavoista 

Tiedon lisääminen 
kulttuureista 

Tiedon lisääminen  

Enemmän tietoa eri 
uskontojen juhlapy-
histä ja miten niitä 
vietetään  

Tiedon lisääminen 
kulttuureista 

Tiedon lisääminen 

Mitä saamme käy-
tännössä käsitellä  

Asioiden käsittely 
käytännössä 

Käytännössä toteut-
taminen  
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Liite 3. Monikulttuurinen vuosikalenteri  
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