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1 Johdanto 
 

Suomen evankelis-luterilaisissa kirkoissa pidetään paljon musiikkileikkikouluja eli mus-

kareita. Niitä pitävillä opettajilla on hyvin erilaiset koulutustaustat. Useilla heistä on riit-

tävästi musiikillista koulutusta, mutta he kokevat tarvitsevansa lisää hengellistä koulu-

tusta tai toisinpäin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, että löytyykö jo 

olemassa olevista koulutusvaihtoehdoista sopiva täydennyskoulutusehdotus varhaisiän 

musiikinopettajille, joilla ei ole teologisten ja seurakunnallisten aineiden koulutusta.  

 

Toisessa luvussa tarkastellaan opinnäytetöitä, jotka liittyvät musiikin varhaiskasvatuk-

seen seurakunnissa. Kolmannessa luvussa katsotaan seurakunnan musiikin varhais-

kasvatusta ensin historian näkökulmasta ja sen jälkeen perehdytään Suomen evanke-

lis-luterilaisen kirkkohallituksen julkaisemaan ”Varhaisiän musiikkikasvatus seurakun-

nassa”-mietintöön ja sen tavoitteisiin. Neljännessä luvussa käsitellään kolmen seura-

kunnissa työskentelevien ammattikorkeakoulusta valmistuneiden varhaisiän musiikin-

opettajien haastatteluja. Viidennessä luvussa esitellään varhaisiän musiikinopettajan ja 

kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan koulutukset. Samassa luvussa on myös ehdotus 

täydentävistä teologisten ja seurakunnallisten aineiden opinnoista seurakunnassa 

työskenteleville varhaisiän musiikinopettajille yhdistelemällä edellä mainittuja koulutuk-

sia. Kuudennessa luvussa arvioidaan tämän opinnäytetyön vaiheita ja tuloksia. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on etsiä nykyisestä Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon piispainkokouksen hyväksymästä kristillisen varhaiskasvatuksen koulutuksesta 

sopivan kokoinen opintokokonaisuus ja tehdä siitä ehdotus, joka tukisi seurakunnassa 

toimivan varhaisiän musiikinopettajan työskentelyä kirkon kristillisenä kasvattajana. 

 

Tällä hetkellä musiikkileikkikoulutoimintaa ei ole virallisesti määritelty Suomen evanke-

lis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen hyväksymissä ammattinimikkeissä, työkuvan 

määrittelyissä eikä koulutuskelpoisuuksissa. Siksi tämä kehittämisehdotus voisi vahvis-

taa koko ammattikunnan tunnustamista ja vakinaistamista Suomen evankelis-

luterilaisessa kirkossa. Silloin se voisi olla myös ponnahduslauta uuden piispainkoko-

uksen hyväksymän ammattiryhmän virallistamiselle. 

 

Tähän tutkimukseen valikoitui Diakonia Ammattikorkeakoulun Järvenpään opetuspiste, 

koska se on ainoa ammattikorkeakoulu, jossa järjestetään piispainkokouksen hyväk-
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symää varhaisiän kristillistä koulutusta. Toinen oppilaitos on Metropolia Ammattikor-

keakoulun Ruoholahden opetuspiste, koska sieltä valmistuvat varhaisiän musiikinopet-

tajat. Molempien ammattikorkeakoulujen läheiset sijainnit vaikuttivat myös tähän valin-

taan. Lisäksi tutkimukseen kuuluvat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohalli-

tuksen julkaisemat tavoitteet ja piispainkokouksen hyväksymät kelpoisuusehdot ja 

ammattikuvaukset. Tässä työssä tutkitaan näiden tahojen julkaisuja ja pyritään teke-

mään niistä johtopäätöksiä, joiden pohjalta voidaan esittää ehdotus tutkintoa täydentä-

viksi teologisten ja seurakunnallisten aineiden opinnoiksi Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon piirissä työskenteleville varhaisiän musiikinopettajille. Tutkimuksen pohjana käy-

tetään jo olemassa olevia koulutuksia.  

 

Aineistona ovat Metropolia ja Diakonia Ammattikorkeakoulujen julkaisemat opinto-

suunnitelmat, useat seurakunnan musiikin varhaiskasvatuksesta tehdyt opinnäytetyöt 

ja kirkkohallituksen julkaisema Varhaisiän musiikkikasvatus seurakunnassa-mietintö. 

Myös verkossa ilmestyneitä kirjoituksia ja tutkijan omia kokemuksia on hyödynnetty 

tässä tutkimuksessa.  Opinnäytetyötä varten on tehty sähköpostihaastattelu kolmelle 

seurakunnassa työskentelevälle varhaisiän musiikinopettajalle, joitakin tekstiviesti-

kyselyjä kanttoreille sekä muutamia puhelinhaastatteluja. Lähteenä on käytetty Suo-

men evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyvää kirjallisuutta, kuten Seurakuntalaisen kä-

sikirja ja Johdatus kristilliseen kasvatukseen.  

 
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on laadittu vuosikymmenien aikana erilaisia 

musiikkikasvatuksen tavoitteita, kuten Musiikkikasvatus seurakunnassa: kirkon musiik-

kikasvatuksen lähtökohdat ja tavoitteet (1989) ja Varhaisiän musiikkikasvatus seura-

kunnassa-mietintö (2004). Mietintö on suunnattu musiikin ammattilaisten pitämille mu-

siikkileikkikouluryhmille, mutta siinä ei ole määritelty, kenen tehtävänä on pitää muska-

reita seurakunnissa.  Kirkon keräämien tilastojen mukaan muskaritoimintaan osallistu-

neiden määrä (vuonna 2012 seurakunnissa 756 ryhmää, joissa 11 583 lasta) on kas-

vanut useiden vuosien ajan (Yleinen seurakuntatyö 2013). Koska kirkon jumalanpalve-

lus- ja musiikkitoimikunta on perustanut uuden työryhmän päivittämään vuoden 2004 

mietintöä, on samaan aikaan hyvä pohtia mietinnön tavoitteiden käytännön toteutusta 

ja toteuttajaa. 

 

Tällä hetkellä muskareita pitävät seurakunnissa lastenohjaajat, nuorisotyöntekijät, kant-

torit, musiikinopettajat, lastentarhanopettajat sekä varsinaisen koulutuksen saaneet 

musiikkileikkikouluopettajat eli muskariopettajat ja varhaisiän musiikinopettajat. Nyky-
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ään musiikkileikkikoulunopettajan ammattiin valmistutaan ammattikorkeakouluista ja 

ammattinimike on Musiikkipedagogi: Varhaisiän musiikinopettaja. Yleensä varhaisiän 

musiikinopettaja työskentelee kanttorin alaisuudessa ja tämän vuoksi hän usein tekee 

vähemmän yhteistyötä seurakuntien lapsi- ja perhetyön työntekijöiden kanssa. Muut 

seurakunnan työntekijät ja seurakunnan päättäjiin kuuluvat kirkkovaltuuston ja -

neuvoston jäsenet eivät useinkaan tiedä musiikkileikkikoulunopettajan työnkuvaa. Kir-

kon työehtosopimus ei tunne käsitteenä opettajan ammattinimikettä, se voi olla yksi syy 

siihen, miksi musiikkileikkikoulunopettajan tai varhaisiän musiikinopettajan virkoja ei ole 

voitu perustaa.  

 

2 Seurakunnan varhaisiän musiikkikasvatuksesta tehtyjä opinnäytetöitä 
 

Seurakunnan varhaisiän musiikkikasvatukseen liittyviä opinnäytetöitä on tehty useita 

sekä ammattikorkeakouluissa että Sibelius-Akatemiassa. Toisessa luvussa esitellään 

muutamia opinnäytetöitä, koska niissä tulee esille samoja aiheita kuin tässä työssä. 

Veera Lipasti totesi Taivallahden seurakuntaan liittyvässä opinnäytetyössään, että seu-

rakunnan sanoman viestittäminen koettiin ongelmalliseksi ilman seurakunnallista koulu-

tuspakettia, ja hän antoikin hyviä käytännön vinkkejä tuntien toteuttamiseen (Lipasti 

2004,37). Kaisa Valve taas vertasi opinnäytetyössään musiikkioppilaitoksen ja seura-

kunnan muskaritunnin hengellistä sisältöä ja totesi, että seurakunnan tunnilla saisi olla 

enemmän hengellistä musiikkia. Hän huomasi myös sen, että varhaisiän musiikinopet-

tajan koulutus (AMK) ei antanut valmiuksia tähän seurakuntatyöhön (Valve, 2003 ). 

Kira-Mia Lankinen on tehnyt Diakonia Ammattikorkeakouluun opinnäytetyön, jossa hän 

kuvailee Viikin kirkossa järjestettyä muskaritoimintaa. Hänen opetussuunnitelmissaan 

ei ilmennyt hengellistä sisältöä, mutta muskariperheet kutsuttiin kerran vuodessa vau-

va- ja adventtikirkkoon. Lankinen kuitenkin mainitsee, että seurakuntayhteys syntyy 

vuorovaikutuksen kautta ja perheet löytävät tien kirkkoon muskaritoiminnan avulla 

(Lankinen 2007, 51- 55, 80- 81). 

 

Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkiopiskelijat ovat tehneet useita tutkimuksia seurakun-

nan varhaisiän musiikkikasvatuksesta, koska he ovat halunneet syventää osaamistaan 

musiikin varhaiskasvatuksen alueelle. Kaikille näille tutkimuksille oli yhteistä se, että he 

tarkastelivat muskarituntien sisältöä seurakunnan hengellisyydestä käsin ja tarkastelun 

perustana oli seurakuntien yleiset musiikkikasvatukselle asetetut tavoitteet. Kirkkomu-

siikin opiskelijat huomasivat tutkimuksissaan, että varhaisiän musiikkikasvatuksen to-
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teuttajille tarvittaisiin enemmän hengellistä koulutusta. Anu Peltoniemi totesi jo vuonna 

1985 tutkiessaan lastenohjaajien musiikkitoimintaa, että he tarvitsevat lisäkoulutusta 

musiikissa ja ehdotti siihen ratkaisuksi yhteistyötä musiikkileikkikoulunopettajan kans-

sa.  

 

Tutkiessaan Helsingin seurakunnissa annettavaa musiikin varhaiskasvatusta Hanna 

Lundsten (1987) totesi, että hengelliset tavoitteet olivat epäselvät ja seurakunnilta puut-

tui yhtenäiset tavoitteet. Muskaripettajat eivät olleet saaneet koulutusta kirkon kasva-

tustyöhön ja heidän yhteistyönsä muun kirkon lapsityön kanssa oli vähäistä. Kaisa 

Naukkarinen (1989) totesi projektiin liittyvässä kirjallisessa työssään, että hengellisen 

kasvatuksen osuus Tampereen seurakuntien musiikkileikkikouluissa oli hyvin vähäistä. 

Hän ehdotti jo silloin ratkaisuksi kirkon omien musiikkileikkikoulunopettajien koulutusta, 

jolloin hengelliset tavoitteet tulisivat luontevasti mukaan musiikkileikkikoulutoimintaan 

(1989, 32). Yllä mainittuja havaintoja teki myös Tarutiina Perttunen (1991) tutkimuspro-

jektissaan Espoon Olarin seurakunnassa. Näiden lisäksi hän totesi, että koulutusta 

musiikin varhaiskasvatukseen ei annettu kirkkomusiikin koulutusohjelmassa Sibelius-

Akatemiassa eikä myöskään lastenohjaajien koulutuksessa. Perttusen mukaan musii-

kin varhaiskasvatus näytti olevan seurakunnassa pääosin lastenohjaajien vastuulla. 

Koulutuksen puute vaikutti myös siihen, että opetusmateriaalia oli hänen mielestään 

vähän saatavilla. Perttusella oli huoli siitä, että kirkko ei riittävästi panosta musiikin var-

haiskasvatukseen eikä näe sen merkitystä ja mahdollisuuksia seurakuntayhteyteen 

kasvamisessa. 

 

Sanna-Kaisa Ojalan (2006) tutkielman aiheena olivat seurakunnan musiikkileikkikoulu-

toiminnan tavoitteet. Hänen tutkielmansa poikkesi edellä mainituista kirkkomusiikin 

tutkielmista siltä osin, että hän oli aikaisemmalta koulutukseltaan myös musiikkileikki-

kouluopettaja. Hän tarkastelikin tavoitteiden asettamista ja noudattamista selkeästi 

opettajan näkökulmasta. Vaikka kirkko oli nyt laatinut omat tavoitteet myös varhaisiän 

musiikkikasvatukselle (Kirkkohallitus 2004), niin kanttorit eivät olleet esitelleet sitä tut-

kimuksessa mukana olleille muskariopettajille. Tässä tutkimuksessa oli mukana neljä 

Helsingin paikallisseurakuntaa. Seurakunnat eivät olleet laatineet omia tavoitteita mu-

siikkileikkikoulutoiminnalleen. Ojala piti hyvin tärkeänä kristillisten tavoitteiden tiedos-

tamista ja niiden esittelemistä seurakunnassa toimivalle musiikkileikkikoulunopettajalle. 

Hän totesi myös, että tavoitteiden tunteminen auttaisi musiikkileikkikoulutoiminnan tun-

nustamista pysyväksi seurakunnan toimintamuodoksi.  Ojalan mielestä seurakunnan 
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muskariopettajille tarvittaisiin lisää hengellistä koulutusta ja selkeät toimintaohjeet sii-

hen, kuinka tavoitteet voi saavuttaa. (Ojala 2006, 57- 58.) 

 

Näissä edellä mainituissa opinnäytetöissä todettiin yhteisenä tuloksena se, että var-

haisiän musiikin ammattilainen tarvittaisiin pitämään musiikkileikkikouluja seurakunnis-

sa. Samoin kaikissa näissä tutkimuksissa nousi esille kysymys siitä, että musiikkileikki-

koulunopettajalla tulisi olla jonkinlaista osaamista kristillisenä varhaiskasvattajana. 

Kanttorikelpoisuuteen on jo tullut muutoksia, jotka vievät työtä enemmän kasvattajan 

suuntaan. Tästäkin aiheesta on jo muutamia tutkimuksia. Sibelius-Akatemiassa on teh-

ty Toive-hanke tutkimussarja, jossa selvitetään, kuinka koulutuksen antamat valmiudet 

kohtaavat työelämässä, ja kuinka koulutusta voitaisiin parantaa näiden tulosten pohjal-

ta. Ulla Pohjannoron Toive- hankkeessa (9/2010) pohditaan piispainkokouksen hyväk-

symän uuden kanttorikelpoisuuden (Kirkkolainsäädäntö 2010) tuomia mahdollisuuksia. 

Hankkeen tuloksissa todetaan, että kanttorin työnkuva on siirtynyt jo nyt enemmän 

kasvattajan, sanan julistajan ja musiikkiterapeutin rooliin. Kuitenkin haastateltavat koki-

vat, että heidän saamansa koulutus Sibelius-Akatemiassa ei ole antanut tähän riittäviä 

valmiuksia (Pohjannoro 2010, 6-7). Toisessa Toive-hankkeessa Pohjannoro ja Peso-

nen (7/2010) käsittelivät kirkkomuusikon työnkuvaa kirkkoherrojen näkökulmasta. Kirk-

koherrat totesivat, että urut odottavat edelleen soittajaansa, mutta kanttoreiden tulisi 

suuntautua enemmän vapaaseen säestykseen ja gospelmusiikkiin. Kirkkoherrat myös 

huomioivat sen, että musiikki on tärkeä toimintamuoto seurakunnassa ja se tuo paljon 

väkeä seurakunnan tilaisuuksiin (Pohjannoro & Pesonen 7/2010, 46- 47). 

 

Yllä mainittuun työnkuvan muutokseen vastaa Hanna Sateilan (2010) tutkielma uudes-

ta kasvattaja-kanttorin koulutusyhdistelmästä seurakunnassa. Hän tutki sitä, kuinka 

hyvin musiikkikasvatus tunnetaan seurakunnan työntekijöiden keskuudessa ja minkä-

laisia työnäkymiä he löytävät tällaiselle kasvattaja-kanttorille. Kasvattaja-kanttori on 

valmistunut musiikkikasvattajaksi korkeakoulusta ja opiskellut lisäksi vähintään 130 

opintopistettä Sibelius-Akatemiassa kirkkomusiikin opintoja. Tutkimuksen kohteena 

olleessa Lähdeveden seurakunnassa työntekijäjoukko oli innostunutta ja he ymmärsi-

vät musiikin merkityksen seurakuntaan kasvamisessa sekä musiikillisten ja sosiaalisten 

taitojen kehittämisessä. Työntekijät ymmärsivät myös, että seurakunnan musiikkikasva-

tuksen perimmäinen tarkoitus on välittää evankeliumin sanomaa ja tukea seurakuntaa 

hengellisessä kasvussaan. Heidän mielestään musiikkikasvatus kuului kaikille työteki-

jöille ja yhteistyö kaikkien työntekijöiden kesken auttoi sen kehittymisessä eteenpäin. 

Esimiesten ja päättävissä elimissä olevien suhtautuminen musiikkikasvatustyöhön ny-
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kyisen rahojen vähenemisen aikana oli merkittävä. Työntekijät totesivat myös sen, että 

kanttorilla ei usein ole kasvattajan taitoja, joten tällainen henkilö otettaisiin ilomielin 

heidän joukkoonsa. Sateila totesi lopuksi, että musiikilla on kiistaton vaikutus ihmisen 

kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Hänen mukaan musiikin vaikutus on jo kunnan puolel-

la päivähoidossa ja koulumaailmassa ymmärretty ja seurakunta voisi ottaa siitä mallia 

ja soveltaa sitä omiin tarpeisiinsa sopivaksi. (Sateila 2010, 39- 42, 66- 69.) 

 

3 Varhaisiän musiikkikasvatus seurakunnissa 
 

Varhaiskasvatus on lapsen ja kasvattajan välistä vuorovaikutusta ja sen tavoitteena on 

edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaisiän musiikkikasva-

tukseksi voidaan kutsua kaikkea alle kouluikäisille lapsille suunnattua tavoitteellista 

musiikkitoimintaa. Sitä annetaan musiikkileikkikouluissa, päiväkerhoissa, päiväkodeis-

sa, soittotunneilla ja kotona. Se perustuu lapsen kehityksen tuntemiselle ja siihen liitty-

välle musiikkikasvatukselliselle tietämykselle. Tärkeimpänä tavoitteena varhaisiän mu-

siikkikasvatuksella on herättää rakkaus musiikkiin ja elinikäisen musiikkikasvatuspro-

sessin käynnistäminen. (Hongisto-Åberg ym. 1998, 8-9.) 

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa, se 

syntyi Jeesus Nasaretilaisen elämän, julistuksen, kärsimyksen, kuoleman ja ylös-

nousemuksen seurauksena. Kristinusko sai alkunsa ylösnousemususkosta (Kortetjärvi-

Nurmi, Pirinen 1998, 132). Kirkko tarkoittaa kristinuskon mukaan sitä, että se on Kris-

tuksen ruumis ja Kristus on sen pää (Ef.1: 22- 23) ja sen tehtävänä on julistaa Jumalan 

sanaa tunnustuksensa mukaisesti sekä jakaa sakramentteja, toimia kristillisen sano-

man levittäjänä ja lähimmäisenrakkauden toteuttajana (Aamenesta öylättiin 2013a). 

 

Kristillinen kasvatus tarkoittaa tässä työssä aina luterilaista näkökulmaa ja se voidaan 

määritellä kristillisen perinteen siirtämisenä sukupolvelta toiselle mahdollisimman muut-

tumattomana (Porkka 2008). Uskoa ei voi kristillisen ajattelun mukaan kasvatuksen 

avulla kuitenkaan siirtää toiselle, vaan se on Jumalan lahja. Siksi on hyvä tarkastella 

kristillistä kasvatusta seurakunnan toimintana seurakunnan jäsenille annettavana kas-

teopetuksena. Kasteessa lapsi liitetään lähetys- eli kastekäskyn (Matt. 28:18-20) mu-

kaan seurakuntaan ja Jeesuksen opetuslapsipiiriin ja hän saa Jumalasta itselleen Tai-

vaallisen isän, jonka rakkauteen hän voi turvata koko elämänsä ajan (Kortetjärvi-Nurmi, 

Pirinen 1998, 22). 
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Kasvatuksen tavoitteena on tukea uskoon kasvamista ja siinä pysymistä sekä yksityi-

senä kristittynä että yhteisön jäsenenä. Kristilliseen kasvatukseen liittyy kaksi erillistä 

puolta ja niitä voi tarkastella myös luterilaisen regimentin eli maallisen ja hengellisen 

näkemyksen valossa. Inhimillisellä puolella tarkoitetaan sitä, että lasta ohjataan luomi-

sen näkökulmasta katsottuna elämään lähimmäisenä sekä yhteiskunnan jäsenenä. 

Kasvattajan uskonnollisen puolen tehtävää katsotaan taas lunastuksen näkökulmasta, 

jolloin tehtävänä on antaa lapselle mahdollisuus kuulla Jumalan sanaa ja oppia kristilli-

siä tapoja, osallistua kristilliseen elämään ja kristittyjen yhteyteen sekä elää kristittyjen 

ihmisten lähellä. Uskontokasvatuksella tarkoitetaan yhteiskunnan antamaa yleissivistä-

vää kasvatusta muun muassa uskontotunneilla ja sen tarkoitus on tukea ihmisen kas-

vua. (Porkka 2008, 67, 69.) 

 

Kirkon jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan toimikunta asetti vuonna 2001 työ-

ryhmän laatimaan tavoitteita seurakuntien varhaisiän musiikkikasvatukselle. Tavoitteet 

julkaistiin yhtenä osana kirkkohallituksen julkaisusarjaa; Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2004:8 Varhaisiän musiikkikasvatus seurakunnassa. 

Tämän julkaisun tarkoituksena on tukea, rohkaista ja haastaa työntekijöitä sekä heidän 

kauttaan perheitä luovaan musiikilliseen vuorovaikutukseen lasten kanssa. Tämän li-

säksi tavoitteena on ollut antaa seurakuntaneuvostoille selkeitä ja yhteen koottuja, tär-

keitä varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteita, joiden pohjalta olisi helpompaa kes-

kustella myös tästä työmuodosta. (Kirkkohallitus 2004: 5.) 

 

Kirkkohallituksen julkaisussa todetaan, että musiikki on olennainen osa kirkon rikasta 

jumalanpalveluselämää ja monipuolista lapsityötä. Musiikkikasvatusvastuu on kantto-

reilla (Suomen kanttori-urkuriliitto, 2013), mutta sitä toteuttavat myös muun muassa 

lapsi- ja nuorisotyöntekijät sekä muut musiikkikasvatuksen ammattilaiset. Mietinnössä 

todetaan myös, että lisääntynyt tietoisuus musiikin merkityksestä lapsen kehittymiselle 

on antanut aiheen pohtia tarkemmin seurakunnissa tapahtuvaa varhaisiän musiikkikas-

vatusta. Lapsen elämään luodaan seurakunnan tarjoamien lapsi- ja perhetyön, var-

haisiän musiikkikasvatusryhmien sekä jumalanpalveluselämän kautta musiikkikasva-

tuksellisesti merkittäviä kokemuksia. Musiikkiin sisältyvän uskon, rukouksen ja ylistämi-

sen merkityksen kokeminen lapsen omassa elämässä on erityinen mahdollisuus seu-

rakuntien musiikkikasvatuksessa. Musiikilla on korvaamaton tehtävä evankeliumin julis-

tuksessa ja kristittynä kasvamisessa. Se välittää seuraaville sukupolville hengelliseen 

perintöön liittyviä kulttuurisia arvoja. (Kirkkohallitus 2004:5-6.) 
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3.1 Varhaisiän musiikkikasvatuksen kehittyminen kirkon piirissä 
 

Pyhäkoulutyö oli ensimmäistä lapsille suunnattua kristillistä kasvatusta ja sisälsi myös 

laulamista. Pyhäkoulut vakiintuivat ja laajenivat Suomessa 1800-luvulla (Porkka 2008, 

223). Sen innoittamana Suomen Pyhäkouluyhdistys julkaisi lapsille tarkoitetun kokoel-

man Pyhäkoululauluja vuonna 1892. Myös kinkereillä opeteltiin lasten virsiä ja hengelli-

siä lauluja. Vuonna 1938 hyväksytyssä virsikirjassa oli ensimmäinen lastenvirsi-osasto. 

Perhekirkkoja on pidetty 1950-luvulta lähtien. Päiväkerhotoiminta oli alkanut jo 1940-

luvulla, mutta vakiintui vasta 1960-luvulla. Tälle ajalle tyypillinen musiikkikasvatusmuo-

to oli yhteislaulu. Lauluissa oli usein vaikeasti ymmärrettävä sisältö ja monimutkainen 

melodia. Kuitenkin nämä työmuodot antoivat sysäyksen musiikkikasvatuksen kehitty-

miselle monipuolisemmaksi ja muun muassa laululeikit ja rytmisoittimet yleistyivät. Mu-

siikkipyhäkoulu oli yksi uusista toimintamuodoista. Pyhäkoululauluja -kokoelman tilalle 

tuli Lasten virsikirja vuonna 1988 ja sitä on uudistettu vuosina 1997 ja 2012. (Porkka 

2008, 228; Kirkkohallitus 2004, 6; Papunen 1999, 21 -22.) 

 

Ensimmäiset alle kouluikäisten lasten musiikkiryhmät, musiikkikerhot ja musiikkileikki-

koulut aloittivat toimintansa seurakunnissa 1960-1970-luvuilla (Kirkkohallitus 2004, 6). 

Aluksi niitä pidettiin seurakunnan tiloissa, mutta ei seurakuntien aloitteesta. Sellainen 

oli esimerkiksi Marja-Riitta Väkevän vuonna 1964 perustama musiikkileikkikoulu, joka 

toimi Tapiolan seurakunnan tiloissa. Vuonna 1974 kanttori Riitta Hirvonen perusti en-

simmäisen musiikkileikkikoulun helsinkiläiseen Vuosaaren seurakuntaan. Hän oli hank-

kinut lisäkoulutuksen Sibelius-Akatemian erikoistumiskurssilta (Papunen 1999, 31). 

Musiikkileikkikoulutoiminta laajeni 1980-luvun loppupuolella koskemaan pieniä vauvoja 

vanhempineen ja näin syntyivät vauvamuskarit (Kirkkohallitus 2004, 6). Vauvamuskari-

perheet halusivat jatkaa muskarissa vielä vauvaiän jälkeenkin ja näin syntyivät alle 

kolmevuotiaille lapsille suunnatut perhemuskarit. 

 

Kirkkohallituksen julkaisussa todetaan, että varhaiskasvatuksen ja musiikkikasvatuksen 

jatkuva tutkiminen, syvempi ymmärtäminen ja kehittäminen ovat tuoneet myös seura-

kuntiin uusia näkemyksiä ja tavallaan vaatineet seurakuntia ottamaan kantaa kehityk-

sen kulkuun ja päivittämään omia näkemyksiään varhaisiän musiikkikasvatuksesta ja 

sen tavoitteista. 

 

 Kirkko on julkaissut vuonna 1977 Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman (K-

ohjelma), joka jakaantuu lapsi- nuoriso- ja aikuiskasvatustyöhön. Se on edelleen ainoa 
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voimassa oleva kirkolliskokouksen hyväksymä kasvatuksen asiakirja (Aamenesta öy-

lättiin, 2013b). Koska tätä niin sanottua K-ohjelmaa ei ole tässä muodossa uudistettu, 

on esimerkiksi musiikkikasvatukseen laadittu oma julkaisu vuonna 1989 Musiikkikasva-

tus seurakunnassa: Kirkon musiikkikasvatuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Tämän tavoi-

teohjelman mukaan musiikkikasvatus kuuluu kaikille kirkon työ-muodoille, eikä se ole 

pelkästään musiikkityöstä vastaavan kanttorin vastuulla. Tavoiteohjelman tarkoitus on 

myös selkeyttää ja monipuolistaa musiikkikasvatusta ja kirkon oman musiikin ja sen 

perinteen eteenpäin viemistä sekä luoda uutta musiikkia seurakuntien käyttöön. Tavoit-

teet on jaoteltu kolmeen eri alueeseen: henkilökohtainen, seurakunnallinen ja yhteis-

kunnallinen alue. Tässäkään julkaisussa ei ole erikseen määritelty varhaisiän musiikki-

kasvatusta ja sen tavoitteita, vaan siinä puhutaan musiikkikasvatuksesta yleisellä tasol-

la. Siksi on nähty tarpeelliseksi tuoda uudet kohdistetummat tavoitteet seurakunnan 

varhaisiän musiikkikasvatukseen vuonna 2004: Varhaisiän musiikkikasvatus seurakun-

nissa. (Kirkkohallitus 2004: 6; Musiikkikasvatus seurakunnassa 1989, 7-8.) 

 

3.2 Tavoitteet seurakunnan varhaisiän musiikkikasvatuksessa 
 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteiden esittely perustuu kirkkohallituksen julkai-

suun, koska se on viimeisin seurakuntien yleinen ohjeistus varhaisiän musiikkikasva-

tuksesta. Julkaisun mukaan seurakuntien varhaisiän musiikkikasvatus on tavoitteellista 

toimintaa, joka kehittää lapsen musiikillista ja henkistä kasvua sekä tukee musiikin kei-

noin perheitä kasvamaan seurakuntayhteyteen. Näin se on osa seurakunnallista elä-

mää ja perustuu Jumalan armoon ja jokaisen ihmisen hyväksyvään rakkauteen. Var-

haisiän musiikkikasvatuksessa on tärkeää, että tunnetaan lapsen kehitys ja ymmärre-

tään musiikkikasvatuksen merkitys lapsen kehityksessä. 

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen yleistavoitteet perustuvat kolmelle ensimmäiselle pe-

ruskivelle, jotka ovat musiikin rakkauden herättäminen ja vaaliminen, lapsen kokonais-

valtaisen kehityksen ja kasvun tukeminen musiikin avulla ja lapsen musiikillisen ajatte-

lun ja siinä. Neljäs eli viimeinen peruskivi on lapsen uskonnollisen ja yhteisöllisen kas-

vun tukeminen musiikin avulla ja se on selkeästi sisällöltään uskonnollinen ja puuttuu 

yleisistä varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteista (kuvio 1). Nämä peruskivet luovat 

pohjan lapselle kasvaa musiikillisesti sekä antaa tilaa kokonaisvaltaiselle henkiselle ja 

hengelliselle kasvulle. Musiikkikasvattaja, ollakseen hyvä musiikin välittäjä, hänen tulisi 

vaalia omaa musiikkiosaamistaan ja musikaalisuuttaan. Lisäksi hänen tulisi kehittää 

itseilmaisuaan ja luovuuttaan sekä löytää oma muusinen taitonsa. Muusinen taito tulee 
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kreikan ilmaisusta ”musiki tekhne” käsittäen runotarten innoittamat taiteet, kuten sävel-

taiteen, runouden ja tanssin (Myyryläinen, 2013). (Kirkkohallitus 2004,7.) 

 

 

1. Musiikin rakkauden herättäminen 

ja vaaliminen 

 
 
muusinen ihminen 

 

2. Lapsen kokonaisvaltaisen  

kehityksen ja kasvun tukeminen 

musiikin avulla 

 
lapsen kehitys 
 

 

3. Lapsen musiikillisen ajattelun ja  

ilmaisun kehittäminen 

 

            

            musiikkikasvatus 
 

 

4. Lapsen uskonnollisen ja yhteisölli-

sen kasvun tukeminen musiikin 

avulla 

 
seurakuntayhteys 

         

 

Kuvio 1. Varhaisiän musiikkikasvatuksen perusta evankelis-luterilaisessa seurakunnassa. 
 

Kirkkohallituksen julkaisun ja yleisen musiikkikasvatuksen tavoitteiden mukaan musiikin 

rakkauden herättämisellä ja vaalimisella on merkittävä yhteys lapsen tulevaan muusi-

seen minään. Tähän ensimmäiseen tavoitteeseen sisältyy myös varhaisiän musiikki-

kasvatuksen teologisia näkökohtia alkaen luomisesta, jossa ihminen sai lahjaksi musi-

kaalisuuden ja kyvyn muokata sitä ja siten jatkaa Jumalan aloittamaa työtä. 

 

Musiikki rakentaa ja eheyttää, kun sitä harjoittaa sekä tukee ihmisen myönteistä kehi-

tystä ja kasvua. Raamatussa musiikkia on käytetty monenlaisissa yhteyksissä ja se 

liittyy keskeisesti Jumalan tekojen ylistämiseen; psalmeissa näkyy ihmisten ilo, kiitos ja 

ylistys, mutta myös hätä murhe ja ahdistus (Psalmi 40:4). Evankelis-luterilaisen kirkon 

oppi-isän Martti Lutherin mukaan musiikin tulisi olla Jumalan rakkauden lahjoja kantava 

ja esillä pitävä voima ja siksi hän pitää kirkon tuntomerkkeinä rukousta, ylistystä ja lau-

lua. Virsilaululla on Lutherin mielestä kirkossa vahva asema ja se julistaa todellista ju-

malan sanaa sekä rukouksena että ylistyksenä ja antaa mahdollisuuden yhdessä seu-

rakuntana osallistua messuun. Messun virret ja muu siihen liittyvä musiikki auttaa ym-
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märtämään yhteistä uskoa. Musiikki tukee lapsen uskonnollista kasvua merkittävästi ja 

sillä on hänen seurakuntaelämässään tärkeä tehtävä yhteyden ja osallisuuden rakenta-

jana. Äänten ympäröivässä maailmassa musiikkikasvatus voi opettaa hiljentymään ja 

kuuntelemaan ympäröiviä ääniä. Mahdollisuus musiikkiin tulee antaa kaikille ja varsin-

kin lapsille ilon, leikin ja mielikuvituksen avulla jotta heistä voisi kasvaa tuntevia, ajatte-

levia toiset huomioonottavia aikuisia. (Kirkkohallitus 2004: 11- 13.) 

 

Toisessa tavoitteessa kirkkohallituksen julkaisu ja myös yleiset varhaiskasvatuksen 

tavoitteet tuovat esille sen, että lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua voi tukea 

huomattavasti musiikin avulla. Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys on erittäin tärke-

ässä asemassa ja siinä vanhemmalla on kolme tehtävää: sopeutua lapsen tarpeisiin, 

muokata lapsen tunnetilaa ja rikastuttaa lapsen kokemusmaailmaa. Näitä lapsen tun-

ne-, ajattelu- ja sosiaalisia valmiuksia tuetaan musiikkikasvatuksella. Lapsen minän 

kehittyminen ja henkinen kasvu vahvistuvat musiikillisessa vuorovaikutuksessa ja il-

maisussa. Näin ollen myös vanhemman ja lapsen välinen yhteinen musisointi lähentää 

heitä toisiinsa ja tukee tunnesiteen lujittumista. Alle kouluikäisen lapsen kokonaisvaltai-

seen musiikkikasvatukseen kuuluvat musiikillisen ilmaisun työtavat, musiikkiliikunta 

sekä soittaminen, ja ne kaikki yhdessä kehittävät lapsen kehollisia ja motorisia val-

miuksia. Maailman kulttuurien rikkaus kuuluu musiikissa ja se antaa avaimia lapsen 

maailmankuvan ja arvomaailman muotoutumiseen taiteen keinoin. (Kirkkohallitus 

2004:14- 20.) 

 

Kolmannessa tavoitteessa kirkkohallituksen julkaisu toteaa saman kuin yleisissä musii-

killisissa kasvatustavoitteissakin todetaan, että lapsen musiikillisen ajattelun ja ilmaisun 

kehittäminen on musiikkikasvatusta. Tämä tavoite keskittyy yleisiin varhaisiän musiikki-

kasvatuksessa käytettäviin työtapoihin kuten kuuntelu, laulu, soitto ja liikunta. Ne kehit-

tävät lapsen musiikillisia taitoja ja rohkaisevat häntä monipuoliseen musiikilliseen it-

seilmaisuun. Musiikin peruskäsitteitä (sointiväri, dynamiikka, äänen kesto, äänen taso, 

harmonia ja muoto) opetetaan lapselle sopivan tason mukaisesti käyttäen yllä mainittu-

ja työtapoja. Laulaminen ja sen harjoittaminen ovat kaiken perusta. Laulujen tulee olla 

helppoja ja lyhyitä ja sellaisia, että ne voi oppia ulkoa nopeastikin. Kaikulaulaminen on 

hyvä tapa opettaa puhdasta ja ilmeikästä laulua ja samalla tavoin voi opettaa myös 

taputtamaan perussykettä ja sanarytmiä. Lapsia kannustetaan tekemään lauluja myös 

itse. Erilaisilla rytmisoittimilla soittaminen on myös hyvin tärkeää varsinkin, kun opetel-

laan tuottamaan perussykettä ja sanarytmiä. Lapsen tulisi myös oppia tuntemaan ja 

erottamaan erilaisia käsitepareja: hiljainen-voimakas, hidas-nopea, pitkä ääni-lyhyt 
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ääni, tasajakoinen-kolmijakoinen, korkea-matala (ylhäällä-alhaalla), nouseva-laskeva, 

duuri-molli. Myöhemmin eli 5-6-vuotiaana niihin voi liittää symbolista ilmaisua, samoin 

kuin melodian kulkuun solmisointia, josta on jo lyhyt matka pienten melodioiden soitta-

miseen. Kaikkeen musiikkikasvatukseen voi integroida lapsen ikätasolle sopivaa es-

teettisen kasvatusalueen toimintaa, kuten maalaaminen, kirjallisuus, dramatisointi sekä 

vieraisiin kulttuureihin tutustuminen. Musiikki yhdistää myös erilaiset oppijat ja seura-

kunnan varhaisiän musiikkikasvatuksessa voidaan soveltaa edellä mainittuja tavoitteita 

integroidussa ryhmässä. Tavoitteena on terve äänenkäyttö ja jokapäiväinen laulaminen 

yksin, yhdessä, perheen kanssa ja yhteisenä seurakuntana. (Kirkkohallitus 2004: 21- 

29.) 

 

Neljännessä tavoitteessa, joka puuttuu yleisistä musiikillisista kasvatustavoitteista, kirk-

kohallituksen julkaisu toteaa, että lapsen uskonnollisen ja yhteisöllisen kasvun tukemi-

nen musiikin avulla luo seurakuntayhteyden. Varhaisiän musiikkikasvatukseen seura-

kunnassa liittyy olennaisesti lapsen kristillisen kasvukehityksen tukeminen sekä juma-

lanpalveluksen yhteiseen juhlaan perinteen kautta juurruttaminen. Lapsi voi osallistua 

perheen kanssa erilaisiin jumalanpalveluksiin, joita omassa seurakunnassa järjestetään 

esimerkiksi perhemessu, perhekirkko, kerhokirkko jne. Musiikkileikkikoululaiset voivat 

yhdessä valmistaa siihen omaa ohjelmaa ja harjoitella messun yhteislauluja muskari-

tunneilla. Lapsen on helppo ilmaista uskoaan Jumalaan laulaen, leikkien, liikkuen tai 

hiljaa kuunnellen, siksi jumalanpalveluselämän toteuttamisessa otetaan huomioon 

myös lasten ja perheiden näkökulma. Musiikilla on suuri merkitys seurakuntalaisen 

arjessa ja juhlassa ja se liittyy voimakkaasti myös kirkkovuoden kiertoon. Musiikki tuo 

yhteisöllisyyden tunnetta, mutta antaa tilaa omille henkilökohtaisille kokemuksille ja 

mielikuville. Varhaisiän musiikkia on myös päiväkerhoissa ja avoimissa perhekerhoissa 

sekä pyhäkouluissa. Seurakuntien musiikkileikkikoulu voi olla väylä myös seurakunnan 

muuhun musiikkitoimintaan kuten kuoroihin. (Kirkkohallitus 2004: 30- 33.) 
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4 Varhaisiän musiikinopettajien haastattelut 
 

4.1 Haastattelut 
 
Haastattelin opinnäytetyötäni varten kolmea seurakunnassa toimivaa varhaisiän musii-

kinopettajaa. Heillä on Musiikkipedagogin tutkinto (AMK) ja he ovat ammatiltaan var-

haisiän musiikinopettajia. Nämä haastateltavat ovat työskennelleet seurakunnissa mu-

siikkileikkikoulunopettajina useita vuosia. Heidät on valittu tähän haastatteluun heidän 

koulutuksensa ja työkokemuksensa vuoksi. 

 

Haastattelut suoritettiin sähköpostikyselyinä maaliskuussa 2013 ja haastateltavilla oli 

viikko aikaa vastata kysymyksiin. Haastattelun tarkoitus oli saada selville seurakunnan 

musiikkileikkikoulutoiminnan opetuksen käytäntöön liittyviä asioita, minkälaista on työs-

kennellä seurakunnassa, kysyä opettamiseen liittyvistä ehdoista ja työoloista, kuulos-

tella koulutustarvetta sekä kysyä ajatuksia opettajuudesta yleisemminkin (Liite 1.) Jotta 

haastateltavia ei voisi tunnistaa tästä opinnäytetyöstä, käytän heistä kirjaimia A, B ja C 

nimien sijaan. 

  

Haastateltava A on ollut vähän yli kymmenen vuotta seurakunnassa musiikkileikkikou-

lunopettajana vakituisessa työsuhteessa. B on ollut seurakunnassa kuusi vuotta vaki-

tuisena musiikkileikkikouluopettajana. C on ollut viisi vuotta osa-aikaisena seurakunnan 

musiikkileikkikouluopettajana. 

 

Millaista sitten oli haastateltavien käytännön työ? Heillä oli opetusryhmiä 12-25 viikos-

sa. Jokaisessa ryhmässä oli 6-16 lasta. Lukuvuoteen sisältyi 30 työviikkoa, joista 15 oli 

syyslukukaudella ja 15 kevätlukukaudella. Soitinvalikoima oli haastateltavien mielestä 

monipuolinen ja heillä oli paljon muutakin opetusmateriaalia käytössä. Haastateltavat 

järjestivät joulu- ja kevätjuhlia. He osallistuivat myös vauva- ja perhekirkkoihin ja val-

mistivat sinne ohjelmaa yhdessä muskariperheiden kanssa. Kukaan haastateltavista ei 

osannut kertoa sitä, mitä odotuksia perheillä oli muskarin hengelliseen sisältöön liittyen. 

Nämä haastateltavat muskariopettajat olettivat perheiden ymmärtävän, että hengellinen 

sisältö kuuluu seurakunnan muskariin. He myös ajattelivat, että perheiden valitessa 

seurakunnan muskarin, he ovat sillä tehneet myös valinnan muskarin sisällöstä. Kaikil-

le haastateltaville oli yhteistä, että he saivat organisoida työnsä hyvin vapaasti. (Liite 1.) 
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Miksi nämä haastateltavat olivat valinneet työpaikaksi seurakunnan ja minkälaista oli 

työskennellä seurakunnassa? C oli käynyt seurakunnan muskarissa ensin omien las-

tensa kanssa ja sen jälkeen alkanut opettamaan näitä ryhmiä. B taas oli muuttanut 

paikkakunnalle ja hän oli huomannut seurakunnassa avoinna olevan vakituisen musiik-

kileikkikoulunopettajan paikan. B oli kiinnostunut siitä, että opetus tapahtui päivällä. 

Yleensä musiikkileikkikoulunopettajat opettavat illalla. Aamu- ja iltapäiväryhmiä on vä-

hemmän, koska lapset ovat silloin hoidossa. Varhaisiän musiikinopettaja toimii usein 

tuntiopettajana eri musiikkioppilaitoksissa ja niistä kertyy päätoimisen tuntiopettajan 

tuntimäärä, joka on vähintään 16 tuntia viikossa. A oli myös kiinnostunut vakituisesta 

musiikkileikkikoulunopettajan toimesta, jonka työaika oli aamu- ja iltapäivällä. Kaikille 

haastateltaville oli yhteistä kiinnostus hengelliseen työhön. He myös kokivat, että hei-

dän työtään arvostettiin seurakunnissa. B mainitsi, että lukukausimaksujen tuotto oli 

huomioitu seurakuntaneuvostossa ja -valtuustossa. C oli huomannut olevansa aika 

tuntematon työntekijä seurakunnassaan. Tämä johtui hänen mielestään siitä, että mus-

kari oli melko uusi työmuoto siinä seurakunnassa eikä sen toimintatapoja vielä tunnettu 

niin hyvin. Hän koki tehtäväkseen kertoa muskaritoiminnasta muille työntekijöille ja 

myös siitä, miten muskarit liittyvät seurakunnan työhön. C kertoi myös, että palkka oli 

hänen mielestään sellainen asia, joka osoitti sen, että hänen työtään seurakunnassa ei 

arvostettu riittävästi. A:n työympäristö oli hyvä ja toimiva. B arvosti seurakunnan re-

sursseja tehdä ja kehittää muskarityötä. Hän koki yhteistyön muiden työmuotojen 

kanssa jäykäksi ja toivoi uudistusta tälle yhteistyölle. C koki työ-ympäristönsä pääosin 

positiivisena. (Liite 1.) 

 

Minkälaiset olivat opettamisen ehdot ja työolot suhteessa muihin työnantajiin? A oli 

tyytyväinen palkkaansa ja työaikoihinsa. B koki, että aikaisemmissa työpaikoissa rahat 

olivat tiukemmalla. Hänen mielestään seurakunnalla oli enemmän rahaa koulutukseen, 

matkoihin, virkistys ja tyky-toimintaan sekä työterveyshuoltoon. Toisaalta pienessä or-

ganisaatiossa olivat hänen mielestä päätöksentekoprosessit nopeampia kuin seura-

kunnassa. C:llä oli hyvin vapaat kädet sisältöjen suhteen. Hän ajatteli, että seurakun-

nassa muskari tarjoaa perheille hengellistä kasvatusta musiikin keinoin ja musiikkiopis-

tossa muskari on enemmän musiikkikasvatusta. A ja B olivat perehdytetty muskarityö-

hön heidän tulleessaan seurakuntaan töihin. C oli joutunut perehtymään työhön itse ja 

ennemminkin perehdyttämään muita seurakunnan työntekijöitä tuntemaan muskarityö-

tä. Yhteistyö muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa oli A:lla sujuvaa ja sitä oli pal-

jon. Hän koki työyhteisönsä ihanana. B:llä oli viihtyisä ja tukea antava työympäristö. 

Hänellä oli yhteistyötä muskarikollegan kanssa joka viikko. Seurakuntayhtymän tasolla 
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B:llä oli yhteistyötä muiden muskarikollegoiden kanssa joka toinen kuukausi. Lisäksi 

heillä oli yhteisiä konserttiharjoituksia ja projekteja lukuvuoden aikana ja silloin he tapa-

sivat useammin. B:llä oli yhteistyötä myös lastenohjaajien kanssa sekä papiston kans-

sa messujen valmistelun ja toteutuksen yhteydessä. Vahtimestarit ja emännät olivat 

hänelle erittäin tärkeitä työkavereita. B:tä harmitti, että kanttoritiimin kanssa hänellä oli 

niin vähän yhteistyötä. C koki työyhteisönsä olevan pääsääntöisesti mukavaa joukkoa. 

Hän oli heidän kanssaan hyvin vähän tekemisissä työn puolesta. Lapsityönkanttorin ja -

papin kanssa C teki jonkin verran yhteistyötä muun muassa messujen valmistelujen 

yhteydessä. Työaikaan, lomiin ja palkkaan A oli tyytyväinen. B oli tyytyväinen työaikaan 

ja palkkaan, mutta kaipasi välillä pitkiä opettajan kesä- ja talvilomia. Hänen työkuvaan-

sa kuului myös opettaminen kahdella rippikoululeirillä kesäisin. C oli tyytyväinen aamu-

päivän työaikoihin, mutta palkkaus oli vaatinut paljon töitä. Vastaava kanttori oli onnek-

si ollut palkka-asiassa aktiivinen. Hän oli ollut yhteyksissä muihin seurakuntiin ja selvit-

tänyt sitä, että C saisi asianmukaista palkkaa työstään. Lomatilanne oli C:n mielestä 

hyvä loma-aikojen suhteen, mutta silloin hän ei saanut myöskään palkkaa. (Liite 1.) 

 

Haastateltavilta kysyttiin lisäkoulutuksen tarpeellisuudesta. Kysymys nosti esille sellai-

sen huomion, että haastateltavien käymä varhaisiän musiikinopettajan koulutus (AMK) 

ei antanut heille valmiuksia työskennellä seurakunnassa kristillisenä kasvattajana. 

Haastateltavat kokivat kyllä saaneensa hyvät taidot muusikkona ja pedagogina ja niillä 

taidoilla he pärjäsivät hyvin myös seurakunnassa. A ei kaivannut lisäkoulutusta. Jos 

olisi tarjolla jotain kiinnostavaa koulutusta, niin etäkoulutus voisi olla hänelle sopivinta. 

Hän ei halunnut enää mitään kovin laajaa koulutusta. B haluaisi koulutuksen kautta 

lisää tietoa ja välineitä perheiden hengellisen ja arkisen uskonnollisuuden vahvistami-

seen. Hän voisi kouluttautua lisää esimerkiksi Orff- pedagogiikassa, jossa käytettäisiin 

materiaalina hengellisiä lauluja. B:n oma työnantaja oli myös tarjonnut hänelle koulu-

tusta ja hän oli silloin voinut käyttää sijaista muskareissa. Koulutuspaikalla ei ollut B:llä 

väliä. Hänestä koulutus voisi olla jakso perusopinnoissa tai määrätietoisesti suunniteltu 

täydentävä lisäkoulutus. Hän oli kokenut myös seurakunnan omat muutaman päivän 

koululutusjaksot virkistävinä ja mukavina taukoina töistä. C totesi, että seurakunnassa 

työskentelevän muskariopettajan olisi hyvä käydä joku kristillisen varhaiskasvatuksen 

lisäkoulutus. Hän oli kuullut, että tästä olisi ”kentällä” ollut jonkin verran puhettakin. Li-

säksi hän kaipaisi koulutusta perheryhmätyöskentelyyn, koska opiskeluaikana tähän 

aiheeseen ei perehdytty riittävästi. Koulutus olisi C:n mielestä kätevintä järjestää lähellä 

kotia. Jos koulutusta olisi jossain kauempana, niin silloin hän voisi pystyä järjestämään 

muutaman lähijakson työn ja perheen ohessa. Hän ei halua enää mitään laajaa ja pit-
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kää koulutusta. C:n mielestä vuoden kestävässä koulutuksessa voisi olla lähiopetusta 

3-5 viikonloppua ja lisäksi itsenäistä verkko-opiskelua yksin tai pienryhmissä. Hän voisi 

osallistua myös tiiviille kesäkurssille. (Liite 1.) 

 

Viimeisessä osiossa haastateltavilta kysyttiin heidän ajatuksiaan opettajuudesta. A yritti 

pedagogina ja kasvattajana kehittää lapsen henkistä ja musiikillista kasvua. B tunsi 

itsensä vähemmän muusikoksi ja enemmän pedagogiksi ja musiikkikasvattajaksi. Hän 

halusi ohjata myös lasten vanhempia lastenmusiikin maailmaan ja kannusti heitä lau-

lamaan sekä tunneilla että kotona. B koki tärkeänä myös lasten, sisarusten ja vanhem-

pien välisen, myönteisen vuorovaikutuksen lisäämisen. Hän toivoi, että seurakunnan 

muskarissa tuntuisi ”siunauksen sade”. B halusi myös välittää lapsille turvallisen tun-

teen siitä, että he kaikki ovat aina ja joka tilanteessa elämänsä aikana Jumalan käm-

menellä. C tunsi olevansa muusikko, pedagogi, ja kasvattaja. Seurakunnan työssä hän 

koki ehkä eniten olevansa eräänlainen perhetyöntekijä. Hän halusi aikaa ihmisten koh-

taamiselle eikä tehdä liukuhihnatyötä. Musiikki oli ehdottomasti tärkeä osa C:n muska-

reita ja hän soitti itse monia eri instrumentteja. Hänen mielestään oli vielä tärkeämpää 

olla läsnä ja kohdata perheet, aikuiset ja lapset, kunkin sillä hetkellä siinä tilanteessa 

kuin he olivat. Tulevaisuuden haaveena C:llä oli perhekerho, joka sisältäisi muskarin. 

Lisäksi hän haluaisi laajentaa muskaritoimintaa soitinryhmiin. Hän toivoi seurakuntaan-

sa muskariopettajan toimea lähivuosina, jolloin voisi jättää muut työt. Silloin C pystyisi 

keskittymään päätoimisesti seurakunnassa annettavaan varhaisiän musiikkikasvatuk-

seen. (Liite 1.) 

 

4.2 Yhteenveto haastatteluista 
 

Haastattelut olivat hyvin mielenkiintoisia ja ne vastasivat niille asettamiani odotuksia. 

Työtilat olivat sellaiset kuin yleensä tällä alalla samoin työvälineet. Seurakunnan mus-

kareissa käy usein kotihoidossa olevia lapsia ja he ovat yleensä alle kolmevuotiaita. 

Osittain tästä syystä kaikilla haastateltavilla oli paljon perheryhmiä. Lisäksi perheryhmi-

en määrään vaikutti se, että muskariopettajien työajat sijoittuivat aamu- ja iltapäivään. 

Sisarusryhmät ovat hyvin tyypillisiä ryhmiä seurakunnan muskareissa, koska muille 

sisaruksille on vaikeampaa järjestää päivällä hoitoa muskaritunnin ajaksi. Ryhmäkoot 

eivät poikenneet esimerkiksi musiikkiopiston järjestämiin muskareihin verrattuna. Ope-

tusviikkoja on yleisesti seurakunnissa vähemmän kuin esimerkiksi musiikkiopistoissa ja 

30 opetusviikkoa lukuvuodessa on aika tyypillinen määrä seurakunnissa. Haastatellut 

opettajat järjestivät joulu- ja kevätjuhlia sekä osallistuivat yhdessä muskariperheiden 
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kanssa vauva- ja perhekirkkoihin. Työyhteisö oli kaikilla hyvä. Haastateltavista vakitui-

sissa toimissa olevat (A ja B) kokivat kuuluvansa enemmän muiden työntekijöiden 

joukkoon kuin osa-aikainen (C). A:lla ja B:llä oli myös enemmän yhteistyötä muiden 

seurakunnan työntekijöiden kanssa kuin C:llä. Tämä johtui varmasti myös siitä, että 

työmuoto oli toiminut jo niin kauan A:n ja B:n seurakunnissa ja C loi kontaktin muihin 

seurakunnan työntekijöihin itse alusta alkaen. C joutui myös tiedottamaan koko seura-

kunnalle tällaisen työmuodon olemassa olosta. Jalansijan saaminen voi kestää kauan 

ja vaatii C:ltä paljon työtä, jotta hänen tekemäänsä musiikkikasvatustyötä ymmärrettäi-

siin paremmin. 

 

Hengellisyys oli myös tärkeä asia kaikille haastatelluille opettajille ja he viestittivät sitä 

perheille hengellisten laulujen kautta. Heille oli myös itsestään selvää, että seurakun-

nan muskareissa laulettiin hengellisiä lauluja. Haastatellut opettajat kokivat, että yhteis-

työ muiden työntekijöiden kanssa eri tilaisuuksissa oli miellyttävää. Kukaan heistä ei 

ollut opiskeluvaiheessa saanut minkäänlaista koulutusta seurakunnan kristillisen kas-

vattajan työhön. B ja C olivat työssään huomanneet, että heillä ei ollut riittävästi val-

miuksia hengelliseen kasvattamiseen.  He kokivat, että seurakunnassa toimivien mus-

kariopettajien olisi hyvä kouluttautua varhaisiän kristillisenä kasvattajana. Molempien 

toiveena oli hyvin suunniteltu ja kohdennettu koulutus yhdistettynä etä- ja lähipäiviin. A 

ja B eikä myöskään C halunnut enää mitään pitkää koulutusta uuteen ammattiin vaan 

korkeintaan vuoden mittaisen täydentävän koulutuksen. 

 

A ja B kokivat olevansa enemmän pedagogeja ja kasvattajia kuin muusikoita. C tunsi 

olevansa enemmän muusikko, mutta piti kasvatusta ja pedagogiikkaa opetuksen pe-

rustana. B ja C havaitsivat vuorovaikutuksen, läsnäolon ja perheiden kohtaamisen erit-

täin tärkeäksi asiaksi osaksi perhemuskarityötä. 
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5 Ehdotus varhaisiän musiikinopettajien teologisten ja seurakunnallis-
ten aineiden opinnoista 

 

5.1 Varhaisiän musiikinopettajan koulutus 
 

Varhaisiän musiikinopettajia koulutetaan ammattikorkeakouluissa Helsingissä, Jyväs-

kylässä, Lahdessa (jonne ei oteta enää uusia oppilaita) ja Pietarsaaressa (ruotsinkieli-

nen oppilaitos). Opintojen laajuus on 270 opintopistettä ja opinnot kestävät 4,5 vuotta. 

Lisäksi Varhaisiän musiikinopettajia valmistuu Sibelius-Akatemian musiikkikasvatus-

osastolta syventymiskohteenaan Varhaisiän musiikkikasvatus. Tässä osiossa keskity-

tään ammattikorkeakoulujen Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käy-

tön opetussuunnitelmaan. Opintojen sisällössä perehdytään Metropolia Ammattikor-

keakoulussa, Ruoholahden opetuspisteessä annettavan koulutuksen opetussuunnitel-

maan (Liite 2). 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulussa Varhaisiän musiikinopettajan opintolinjan nimi on 

Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö. Metropolia Ammattikorkeakou-

lussa opintojen mittarina käytetään Suomessa ammattikorkeakouluissa yleisesti hyväk-

syttyä Euroopan yhteistä Bolognan prosessissa sovittua standardia eli yksi opintopiste 

vastaa 27 työtuntia. Lukuvuodessa suoritetaan yleensä 60 opintopistettä ja se vastaa 

yhteensä 1600:a työtuntia. Työtunnit jakaantuvat 40 opiskeluviikolle lukuvuodessa. 

Opintopisteeseen sisältyvät muun muassa lähi- ja etäopiskelu sekä tenttiin valmistau-

tuminen. (Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2013.) 

 

Varhaisiän musiikinopettajan opinnot sisältävät yleisiä opintoja kuten kieli- (9 op.) ja 

musiikilliset opinnot (97 op.), jotka ovat yhteisiä kaikille opintolinjoille Metropolia Am-

mattikorkeakoulussa.  Näitä yhteisiä opintoja ovat musiikin teoria (34 op.), pää- (33 

op.), ja sivuaineiset (24 op.) laulu tai valittu soitin ja säestys (6 op.).  Toisen suuren 

opintokokonaisuuden muodostavat erilaiset opettamiseen ja oppimiseen liittyvät opin-

not (59 op.).Opinnoissa perehdytään musiikin opettamiseen ja huomioidaan vuorovai-

kutus opetustilanteessa (10 op.).  Erilaiset oppijat ovat uusi kasvava ryhmä musiikin 

opettamisessa(10 op.). Kaikki taiteet antavat hyvän lähtökohdan ihmisenä kasvami-

seen (13 op.). Yhdessä musisoiminen auttaa oppimaan sosiaalisuutta (6 op.). Viimei-

senä näistä opinnoista opiskelija voi valita vaihtoehtoisista ammattiopinnoista itselleen 

sopivimman kokonaisuuden (20 op.). Opettajan pedagogisista opinnoista (60 op.) osa 

suoritetaan yhteistyössä Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa (17 
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op.). Niihin liittyy tiiviisti opettaminen (12 op.) ja opetusharjoittelu (21 op.), jotka ovat 

pedagogin tarvitsemia tärkeitä opintoja. Kokonaisopintoihin sisältyy vielä työharjoittelu 

(9 op.) ja opinnäytetyö (15 op.) sekä innovaatioprojekti (10 op.) ja vapaasti valittavia 

opintoja (10 op.). (Liite 2.) 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulun (2013) opetussuunnitelman mukaan Varhaisiän mu-

siikinopettajan koulutus, Musiikkipedagogi (AMK), antaa erittäin laajat muusikon taidot 

omassa instrumentissa ja pedagogiset taidot toimia opettajana erilaisten oppijoiden 

kanssa sekä yleisen opettajakelpoisuuden eri koulutusaloille. Koulutus luo opiskelijalle 

vahvan muusikon ja pedagogin identiteetin. Hän kykenee monenlaisiin muusikon 

muuntuviin tehtäviin opiskellessaan oman soittimen tai laulun ohjelmistoa instrument-

tiopinnoissaan. Hän hallitsee pääinstrumenttinsa keskeisen ohjelmiston ja osaa sovel-

taa sitä sekä taiteellisessa työssään että toimiessaan pedagogina. Hän kasvaa luovaan 

ja innostavaan opettajuuteen, osaa kehittää työtään ja ottaa huomioon erilaiset tavat 

opettaa ja oppia. Opiskelija tunnistaa omat vuorovaikutustaitonsa ja niiden kehittämi-

sen merkityksen reflektoinnin kautta sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön kohdatessaan 

työssään erilaisia oppilaita ja oppimisympäristöjä. Hän löytää erilaisista opetusmene-

telmistä oman persoonallisen tapansa opettaa ja osaa soveltaa sitä käytäntöön. Hän 

myös kehittää omia vahvuuksia opettajana ja luovana taidekasvattajana sekä ymmär-

tää elinikäisen oppimisen merkityksen. Varhaisiän musiikinopettaja voi toimia pedago-

gina esimerkiksi musiikkioppilaitoksissa, työväen- ja kansalaisopistoissa, museoiden ja 

teattereiden pedagogisissa töissä ja orkestereiden yleisöyhteistyössä. (Metropolia 

Ammattikorkeakoulu 2013.) 

 

5.2 Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan koulutus 
 

Kirkkolaista löytyy kaikki kirkon viroista tehdyt säädökset. Piispainkokous on tehnyt 

päätöksen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksista ja hyväk-

synyt tämän tutkinnon suorittamisen ammattikorkeakoulussa. (Kirkkolainsäädäntö 

2011.) 

 

Ensimmäisenä tässä päätöksessä määritellään, että opintojen mittayksikkönä käyte-

tään ECTS- opintopistettä, ja se on sama mittayksikkö kuin kaikissa Suomen ammatti-

korkeakouluissa. Toiseksi todetaan, että kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan 

antaa kelpoisuuden 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikor-

keakoulututkinto (Sosionomi AMK). Kirkkolainsäädäntö määrittelee myös, että yllä mai-
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nittuun tutkintoon tulee sisältyä vähintään 90 opintopistettä teologisia sekä seurakun-

nan ja kirkon työhön liittyviä opintoja. Nämä 90 opintopisteen opinnot jakaantuvat nel-

jään eri osa-alueeseen. Ensimmäinen kokonaisuus käsittää 20 opintopisteen teologiset 

opinnot, jotka sisältävät Raamatun, kristinuskon ja kirkon hengellisen elämän tunte-

mukseen johdattavia opintoja. Toisessa osassa tulee olla kirkon varhaiskasvatuksen 

ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä. Kolmannessa osassa on seurakunnan ja 

kirkon työelämään ja työyhteisöön liittyviä opintoja vähintään 15 opintopistettä, joista 12 

opintopistettä koostuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa suoritetus-

ta päätoimisesta harjoittelusta. Neljäs 15 opintopisteen kokonaisuus muodostuu opin-

näytetyöstä, jonka tulee liittyä seurakunnan tai kirkon työhön. Opiskelijalle annettavas-

sa todistuksessa tulee ilmetä se, että hänen suorittamansa tutkinto antaa kelpoisuuden 

piispainkokouksen hyväksymän kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan Tämä 

päätös on tullut voimaan 1.1.2012. (Kirkkolainsäädäntö 2011.) 

 

Yllä mainitun kelpoisuuden voi saada Diakonia Ammattikorkeakoulussa suuntautumis-

vaihtoehtona Kristillinen lapsi- ja nuorisotyö. Opiskelu kestää 3,5 vuotta ja sitä järjeste-

tään Järvenpään toimipisteessä. Kuten aiemmin jo mainittiin, tutkinto on sosiaali- ja 

terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja sen ammattinimike on Sosionomi (AMK), 

Varhaiskasvatuksen ohjaaja. (Diakonia Ammattikorkeakoulu 2013b.) 

 

 Tässä luvussa esitellään kuinka Diakonia Ammattikorkeakoulussa on järjestetty piis-

painkokouksen määrittelemät teologiset sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyvät 

opinnot (90 op.). Teologisten aineiden opintokokonaisuus (20 op.) jakaantuu neljään 

yhtä suureen osa-alueeseen. Kahdessa ensimmäisessä osassa perehdytään kristinus-

kon lähtökohtiin ja pääkohtiin Raamatun, kirkon opin ja historian sekä hengellisyyden 

opinnoissa. Kolmannessa ja neljännessä osassa katsotaan kirkon kansainvälistä vas-

tuuta ja kristinuskon ajankohtaisia tulkintoja Raamatun, kirkon opin ja historian valossa. 

Kirkon varhaiskasvatuksen ammattiopinnot (40 op.) sisältävät opintoja ensinnäkin am-

matillisuudesta, arvoista ja etiikasta sekä asiakkuudesta. Toisena on hyvin laaja osa-

alue sosiaalialaan liittyviä opintoja kuten elämänkulku ja sosiaalialan työ muuttuvassa 

yhteiskunnassa, aikuissosiaalityö, mielenterveys ja päihteet, vammaisuus sekä moni-

naisuus ja monikulttuurisuus. Viimeisenä tähän ryhmään kuuluu opintoja kristillisestä 

varhaiskasvatuksesta, seurakuntatyön kehittämisestä, työyhteisöistä ja niiden kehittä-

misestä, verkko toimintaympäristönä, hengellisestä työstä sekä kirkon varhaiskasva-

tuksen asiantuntijuudesta. Seurakunnan ja kirkon työelämän opinnot (15 op.) muodos-

tuvat kristillisestä varhaiskasvatuksesta ja seurakuntaharjoittelusta. Opinnäytetyö (15 
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op.) sisältää tutkimuksen ja kehittämisen opintoja, joita syvennetään tarkemmin tutkit-

taessa jotakin seurakunnan toimintaa. (Liite 3.) 

 

Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja on kasvattaja, jonka työn keskiössä ovat lapset ja 

perheet. Hänen tehtävään on organisoida ja koordinoida sekä ohjata ja kehittää seura-

kunnan varhaiskasvatuksen toimintaa. Työ koostuu ryhmien ja yksilöiden tapaamisista 

sekä yhteistyöstä kotien kanssa. Hän on seurakunnassaan varhaiskasvatuksen asian-

tuntija ja osallistuu seurakunnan kasvatus- ja perhetyön jumalanpalveluselämän toteut-

tamiseen ja kehittämiseen yhdessä lapsityöstä vastaavan papin kanssa. Lapsityönoh-

jaaja järjestää seurakunnan yhteistyötä mm. yhteiskunnan varhaiskasvatuksen, opetus-

toimen ja eri järjestöjen kanssa ja tukee heidän antamaa uskontokasvatusta. Hän toimii 

myös lähiesimiehenä lastenohjaajille. Koulutus antaa opiskelijalle mahdollisuuden kas-

vaa ja kehittyä kirkon varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi. Hän saa myös lastentar-

hanopettajan kelpoisuuden.(evl.fi 2013; Diakonia Ammattikorkeakoulu 2013a.) 

 

5.3 Koulutusten yhteenveto ja ehdotus varhaisiän musiikinopettajan kristillisen kas-
vattajan opinnoista 

 

Diakonia Ammattikorkeakoulun antamaan 210 opintopisteen koulutukseen sisältyy 90 

opintopistettä kirkon alan opintoja, jotka ovat yhteisiä kirkon varhaiskasvatuksen ohjaa-

jille, diakoneille ja nuorisotyönohjaajille. Jos tarkastellaan koko 90 opintopisteen teolo-

gisten ja seurakunnallisten aineiden osuutta ja verrataan sitä varhaisiän musiikinopetta-

jan tutkintoon (270 op.), niin aivan koko kokonaisuutta ei voi ehdottaa täydentäviksi 

opinnoiksi, koska heidän tutkintonsa on jo nyt laaja-alaisempi kuin varhaiskasvatuksen 

ohjaajan tutkinto pelkästään opintopisteitä verrattaessa. Myös heidän ammattipätevyy-

tensä pedagogina on huomattavasti monipuolisempi, johtuen muun muassa yleisen 

opettajakelpoisuuden tutkinnosta. 

 

Teologisten opintojen kokonaisuus (20 op.), olisi hyvä lähtökohta tulevaan kirkon työ-

hön (Taulukko 1). Nämä kurssit antaisivat hänelle työelämään tarvittavaa tietoa Raa-

matusta, kirkon opista ja historiasta sekä auttaisivat ymmärtämään hengellisyyden kä-

sitettä. Opinnot antaisivat kokonaisemman kuvan siitä, mikä on Suomen evankelis-

luterilaisen kirkko ja sen toimintatavat. Raamatun keskeisimmät tapahtumat opiskeltai-

siin niin, että opiskelija voisi niitä ymmärtää ja opettaa työssään lapsille.  
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 Lapsi- ja nuorisotyön ammattiopinnoissa (40 op.) on sellaisia opintoja, joita todennä-

köisesti varhaisiän musiikinopettaja ei tule työssään tarvitsemaan. Opettajan opintoihin 

sisältyy jo opintoja, jotka käsittelevät vammaisuutta ja tukevat monien eri kulttuurien 

kohtaamista. Tästä kokonaisuudesta sopisi parhaiten kurssit (21 op.) arvosta ja etiikas-

ta, kristillisestä varhaiskasvatuksesta, seurakuntatyön kehittämisestä, hengellisestä 

työstä ja kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuudesta (Taulukko 1). Nämä kaikki ai-

neet johdattavat kasvua kristillisen kasvattajan työhön. Ne antavat itselle tilaa kasvaa ja 

ovat myös avaimia siihen, millä tavalla Raamattua voi selittää lapselle ja miten lapsen 

uskonnollinen kehitys etenee. 

 

Seurakunnan ja kirkon työelämään liittyvässä opintojaksossa jatketaan kristillisen var-

haiskasvatuksen opintoja (5 op.) ja nämä opinnot olisi hyvä sisällyttää ehdotukseen 

(Taulukko 1).  Toinen osa on työharjoittelu (10 op.) ja siitä ehdotuksessa voisi olla kaksi 

tapaa (Taulukko 1). Ensimmäisessä tavassa, jos opiskelija on vasta suorittamassa var-

haisiän musiikinopettajan tutkintoa, hän voisi suorittaa osan Metropolia Ammattikor-

keakoulun opintosuunnitelmaan kuuluvasta harjoittelusta seurakunnassa. Toisessa 

tavassa se luettaisiin hyväksi tutkinnon täydentäjälle, joka on tai on ollut töissä seura-

kunnassa varhaisiän musiikkikasvattajana tai muuna työntekijänä varhaiskasvatuksen 

alalla. Tämä jakso olisi tärkeä siinä mielessä, että opiskelija saisi kokonaiskuvan siitä, 

kuinka seurakunnan eri työalat toimivat. Hän oppisi myös ymmärtämään oman työnsä 

yhteyden koko muun seurakunnan toimintaan. Kristillisen varhaiskasvatuksen opiskelu 

yhdessä harjoittelun kanssa syventäisi oman paikan löytämistä kristillisenä kasvattaja-

na ja auttaisi oman identiteetin löytämistä kristilliseen työhön. 

 

Opinnäytetyö (15 op.) syventäisi valittua osa-aluetta seurakuntaan liittyvänä työnä 

(Taulukko 1). Ehdotuksessa sen voisi tehdä kokonaan Metropolia Ammattikorkeakou-

luun, mutta luetaan hyväksi myös Diakonia Ammattikorkeakoulussa tai toisin päin. Jos 

pelkkä tutkinnon täydentäjä on lähivuosina suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, 

hänen ei tarvitsisi tehdä uutta opinnäytetyötä vaan AHOT- prosessin (AHOT eli aikai-

semmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen) kautta sovellettavan 

opinnäytetyön esimerkiksi suunnittelemalla ja toteuttamalla konsertin tai projektin lapsil-

le jossakin seurakunnassa. 

 

Kun lasketaan yhteen nämä yllä esitetyt varhaisiän musiikinopettajan kristillisen kasvat-

tajan lisäkoulutukseen sisältyvät opinnot, saadaan yhteensä 71 opintopistettä. Näistä 

opinnoista kuitenkin työharjoittelu (10 op). ja opinnäytetyö (15) op. luetaan yhteisiksi 
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opinnoiksi molemmissa koulutuksissa ja siksi varhaisiän musiikinopettajan tutkinnosta 

(270 op.) on voitu vähentää 25 op. Lisäksi varhaisiän musiikinopettajan opetussuunni-

telmasta löytyi kaksi vaihtoehtoista opintokokonaisuutta: innovaatioprojekti (10 op.) ja 

vapaasti valittavat opinnot (10 op.). Nämä opinnot (20 op.) voisi korvata kristillisillä 

opinnoilla ja silloin jäisi jäljelle Metropolia Ammattikorkeakoulun opintoja 225 op. Tällöin  

 koko kristillisen varhaisiän musiikinopettajan opintokokonaisuus olisi yhteensä 296 

opintopistettä. (Taulukko 1.) 

 

 Opintojen fyysinen järjestäminen voisi olla haastavaa, koska tällä hetkellä oppilaitokset 

sijaitsevat eri paikkakunnilla. Molemmissa tutkinnoissa on jo valmiiksi paljon suoritetta-

vaa, joten joitain opintoja tulisi vielä voida vaihtaa kristillisen suuntautumisen opintoihin 

Metropolia Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmasta. Tässä ehdotuksessa kristilli-

sen kasvattajan koulutuksen tulisi sisältää vähintään 51 opintopistettä Diakonia Am-

mattikorkeakoulun järjestämää opetusta. Työharjoittelua ja opinnäytetyötä ei otettaisi 

tässä vaiheessa huomioon, koska ne sisältyvät jo varhaisiän musiikinopettajan tutkin-

toon. Jäljelle jäävät 31 opintopistettä täytyisi varmaan suorittaa muuten sovitettuna 

omaan henkilökohtaiseen lukujärjestykseen, koska antaisihan tämä koulutus myös 

lisäpätevyyden, jolloin sen laajuus olisi helpommin hyväksyttävissä. Varhaisiän musii-

kinopettajan tutkinnon suorittamisen yhteydessä Diakonia Ammattikorkeakoulun opin-

not voisi alkaa kolmantena opiskeluvuonna ja niiden suorittaminen kestäisi kaksi vuot-

ta. 

 
Taulukko 1. Ehdotus varhaisiän musiikinopettajan kristillisiksi opinnoiksi. 

 

Varhaisiän kristillinen musiikinopettaja tutkintoehdotus 
Varhaisiän musiikinopettajan- tutkinto (270op-25op-20op=) 225 op 

Teologiset opinnot 20 op 

Lapsi ja nuorisotyön ammattiopinnot 21 op 

Seurakunnan ja kirkon työelämään liittyvät opinnot (työharjoittelu) 15 op 

Opinnäytetyö 15 op 

Yhteensä 296 op 

 

Jo tutkinnon suorittaneille varhaisiän musiikinopettajille tulisi järjestää ammatillinen 

täydennyskoulutus, joka sisältäisi myös aikaisemmin mainitut 51 opintopistettä samoilla 

perusteilla. Työharjoittelu ja seurakuntatyöhön tutustuminen olisi riippuvainen, siitä on-

ko henkilöllä työkokemusta varhaiskasvatustyöstä seurakunnassa. Opinnäytetyön ovat 
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kaikki tehneet ammattikorkeakoulututkinnon vaatimusten mukaisesti, jolloin heille riit-

täisi AHOT- systeemin kautta tehty projekti tai konsertti, jolla tällä hetkellä voi korvata 

opinnäytetyön. Tämä täydennyskoulutus tulisi pystyä suorittamaan työn ohessa noin 

vuodessa, jos kesäopinnot otettaisiin mukaan. Opiskelu sisältäisi lähipäiviä lähinnä 

perjantaisin ja lauantaisin keskimäärin kerran kuussa ja touko-kesäkuussa yhden pi-

demmän jakson. Osan opiskelusta voisi suorittaa itsenäisesti verkossa sekä pienryh-

mätyöskentelynä. 

 

Näiden opintojen tarkoitus olisi antaa opiskelijalle mahdollisuus kasvaa kristilliseksi 

kasvattajaksi muusikon ja pedagogin ammatin lisäksi. Jos kirkko toimintaympäristönä 

ei ole opiskelijalle tuttu, eikä hänellä ole selkeää kristillistä kasvatusta tai hän ei ole 

varttunut seurakunnan yhteydessä, niin kristillisen ammatti-identiteetin kasvu tarvitsisi 

yhteisöllisen tuen sekä paikan, jossa kypsytellä näitä asioita (Porkka 2008). Jokaisen 

kirkon työhön opiskelevan olisi hyvä kysyä, olisiko minusta kirkon työntekijäksi. Amma-

tillisen kasvun prosessi on usein pitkä tie ja siihen liittyy kipuilua ja minuuden etsintää. 

Tähän hyvinä tienviittoina toimivat itseohjautuvuus, oman toiminnan arviointi ja eettis-

ten kysymysten pohdinta. Työhön sitoutumista vahvistaa työntekijän vakaumus ja kes-

keisenä motivaation lähteenä hänellä on usko. Koska työn lähtökohtana on kristillinen 

sanoma, niin kirkon työntekijältä odotetaan asiantuntemusta siitä. Jokainen kirkon työn-

tekijä edustaa Kristuksen kirkkoa. Kirkon työtä pidetään usein kutsumustyönä, joka 

tarkoittaa kokonaisvaltaista ja henkilökohtaista suhdetta työhön. Kutsu voidaan jakaa 

teologiseen eli sisäiseen kutsuun, jonka Jumala on lahjoittanut ihmiselle ja näin kutsu-

nut valtakuntansa työhön. Tämä kutsu antaa voimia ja motivaatiota työhön, mutta he-

rättää samalla ajattelemaan sitoutumisen eri merkityksiä. Toisessa kutsussa kirkko ja 

seurakunta kutsuvat työntekijän tiettyyn tehtävään, johon hänet siunataan ja lähete-

tään. Tämä korostaa kirkon työn yhteisöllistä luonnetta.  (Porkka 2008, 242, 243, 246.) 
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6 Pohdintaa 
 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, minkälaista lisäkoulutusta varhaisiän mu-

siikinopettaja (AMK) saattaisi tarvita siirtyessään työskentelemään Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon piirissä toimiviin musiikkileikkikouluihin. Aloittaessani tutkimaan tätä 

aihetta löysin lukuisia aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä ja tutkielmia, jotka sivusivat aihet-

tani. Niistä ei löytänyt yhtään sellaista työtä, jossa olisi löydetty jonkinlainen ratkaisu 

tähän lisäkoulutuksen järjestämiseen. Useissa töissä kuitenkin pohdittiin hengellisen 

koulutuksen tarpeellisuutta ja todettiin, että varhaisiän musiikinopettajan koulutus ei 

ollut antanut taitoja toimia kristillisenä kasvattajana. Tässä opinnäytetyössä perehdyin 

seurakunnan varhaisiän musiikkikasvatuksen taustaan ja historiaan. Oli mielenkiintois-

ta huomata, että musiikkileikkikoulut ovat olleet jo 40 vuotta osana kirkon toimintaa 

lukuisissa seurakunnissa. Näinkin kauan voi joku työ etsiä muotoaan ja paikkaansa 

kirkon historiassa.  

 

Kirkkohallituksen julkaisussa (2004) ”Varhaisiän musiikkikasvatus seurakunnassa” esi-

teltiin seurakunnan varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteet. Tutustuin tähän julkai-

suun ensimmäistä kertaa tämän opinnäytetyön tekemisen yhteydessä. Kuitenkin kristil-

liset tavoitteet olivat minulle tuttuja, koska olen saanut kristillisen koulutuksen opiskel-

lessani kanttoriksi. Tavoitteet olivat selkeät ja ymmärrettävät sekä ne oli perusteltu hy-

vin. Opinnäytetyön edetessä minulle selvisi myös se, että tämä julkaisu ei ole kovin 

tunnettu seurakunnan työntekijöiden keskuudessa. Lähetin yli kymmenelle pääkaupun-

kiseudulla työskentelevälle kanttorille tekstiviestikyselyn siitä, onko heillä kyseistä mie-

tintöä (2004), ja yksi vastasi omistavansa sellaisen ja yksi oli sen muistaakseen luke-

nut. Samaa asiaa kyselin parin kuukauden ajan pääkaupunkiseudulla kohtaamiltani 

kirkon muilta työntekijöiltä, kuten papeilta ja lastenohjaajilta eikä julkaisu ollut heille-

kään tuttu. Tämä kertoo minusta aika kattavasti sen, että vaikka jokaisessa näissä seu-

rakunnissa toimi muskari, niin esimiehinä toimineet kanttorit eivät tunteneet kyseiselle 

toiminnalle asetettuja kirkon tavoitteita. Kirkkohallituksen jumalanpalvelus- ja musiikki-

toimikunnalla oli myös sanansuuntainen näkemys tämän mietinnön tuntemisesta (Tuo-

vinen, 2013). Kysyin puhelinkeskustelussa Mari Torri-Tuomiselta, yhdeltä uusien tavoit-

teiden laatijalta, kenelle he tekevät sitä ja tietävätkö he sen jakelutapaa? Hän oli hyvin 

optimistinen uusien tavoitteiden tarpeellisuudesta ja toiveet sen leviämisestä seurakun-

tiin ja käyttämisestä seurakuntien varhaisiän musiikkikasvatuksessa olivat korkeat 

(2013). 
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Haastattelukysymyksien laatiminen tuntui tosi vaikealta. Kuinka muotoilla kysymykset 

niin, että haastateltava ymmärtää mitä kysymyksellä tarkoitetaan? Onneksi sai käyttää 

omaa opiskeluryhmää kysymyksien testaamiseen. Näin selkiytyi moni asia ja kysymyk-

set alkoivat löytää muotonsa ja paikkansa listalta. Toinen asia oli se, että haastattelu oli 

sähköisessä muodossa, jolloin ei voinut tehdä tarkentavia kysymyksiä eikä lisäkysy-

myksiä. Valikoin muutamia haastateltavia ja kysyin heiltä ennakkoon halukkuutta vasta-

ta tällaiseen kyselyyn. Kolme heistä täytti kyselylle asettamani kriteerit koulutuksesta ja 

työkokemuksesta. Haastattelujen purkaminen oli helppoa, koska vastaukset olivat niin 

lyhyitä. 

 

Haastattelujen tarkoitus oli saada selville jonkinlaista yleiskuvaa siitä, minkälaista on 

työskennellä seurakunnassa ilman kristillisen kasvattajan koulutusta. Heistä kaksi oli 

huomannut, että työ tuo eteen sellaisia kysymyksiä seurakunnan työtavoista ja tehtä-

vistä, joihin he eivät olleet saaneet koulutusta. Näin ollen heillä ei myöskään ollut riittä-

viä valmiuksia kohdata näitä asioita. Kysyessäni koulutuksen tarpeellisuudesta he tote-

sivat tarvitsevansa lisää tietoa kristilliseen varhaiskasvatukseen.  Samoin minua kiin-

nosti heidän yhteistyönsä seurakunnan muun henkilöstön kanssa. Yhteistyö oli kahdel-

la yllättävän monipuolista, mutta yksi joutui tekemään työmuotoaan tunnetuksi. Yhden 

haastateltavan kokemuksen mukaan yhteistyö kanttorien kanssa oli hyvin vähäistä. Se 

on harmillista, koska kyseessä on juuri koko musiikkityön kokonaisuudesta vastaava 

ammattikunta. Seurakunta työympäristönä oli heille myönteinen kokemus. Haastatelta-

vat olivat samaa mieltä siitä, että seurakunnan muskarissa lauletaan hengellisiä lauluja 

ja osallistutaan muuhun seurakuntatyöhön, kuten vauva- ja perhekirkkoihin. Olisin ehkä 

enemmän kaivannut pohtimista kristillisenä kasvattajana toimimisesta, sillä juuri se 

kysymys on saattanut alkuun tämän opinnäytetyön. 

 

Kun mietin ratkaisua tähän kristillisen kasvattajan täydennyskoulutukseen, olin pohtinut 

erilaisia vaihtoehtoja ja päätynyt siihen, että kannattaa etsiä vastausta valmiista koulu-

tusvaihtoehdoista. Päädyin tähän ratkaisuun siksi, että koulutettavien määrä tulisi ole-

maan pieni. Lisäksi kirkon työntekijät ovat valmistuneet vuosikymmeniä samoista oppi-

laitoksista ja näissä kouluissa on jo valmista osaamista. Koska Piispainkokous määrit-

telee kaikkien kirkon virkojen ja toimien kelpoisuusehdot ja koulutukset, niin oli myös 

hyvä ottaa se huomioon suunnitellessa uutta täydennyskoulutusta. Kun opiskelin kant-

toriksi Oulun konservatoriossa, niin jo silloin osa kristillisten aineiden opetuksesta jär-

jestettiin silloisessa Diakonia opistossa.  Etsiessäni erilaisista koulutuksista kristillisen 

kasvattajan koulutusta löytyi ainoastaan yksi vaihtoehto Diakonia Ammattikorkeakoulu. 
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Sillä on opetuspisteitä Helsingissä, Kauniaisissa, Järvenpäässä, Pieksämäellä, Porissa 

ja Oulussa. Koska ensimmäisenä koulutuksena olisi Varhaisiän musiikinopettajan tut-

kinto (AMK), niin oli luontevaa lähteä etsimään sille yhteistyötä toisen ammattikorkea-

koulun antamasta kristillisen varhaiskasvatuksen koulutuksesta. Ammattinimikkeeksi 

löytyi kirkon määrittelemistä koulutuskelpoisuuksista (evl.fi 2013) Kirkon varhaiskasva-

tuksen ohjaaja (AMK) Niitä koulutetaan vain Järvenpään toimipisteessä ja sen mukaan 

valitsin lähimmän Varhaisiän musiikinopettajia kouluttavan ammattikorkeakoulun. 

 

Kaiken kaikkiaan eri koulutusalojen vertailu oli hyvin vaikeaa, kun käytettävissä ei ollut 

tarkkoja kurssisisältöjä. Tässä tapauksessa selvisi myös se, että kristillisiä opintoja on 

sisällytetty Diakonia Ammattikorkeakoulussa kaikille opiskelijoille yhteisinä perusopin-

toina, joten toimivan paketin poimiminen jää siltäkin osin aika vaikeaksi toteuttaa käy-

tännössä. Sisällöllisesti laatimani opintokokonaisuuden katsotaan saavuttavan kelpoi-

suuden kirkon virkaan. Keskustellessani tästä ehdotuksesta Diakonia Ammattikorkea-

koulun kristillisten aineiden opetussuunnitelmien laatijan, yliopettaja Pekka Launosen 

(2013) kanssa sain selville, että olen oikeilla jäljillä täydennyskoulutuksen laatimisen 

suhteen. Hän totesi kuitenkin, että tällä hetkellä tällaisen täydennyskoulutuksen virallis-

taminen ja käytäntöön paneminen olisi mahdotonta, koska piispainkokous on sisällyttä-

nyt nämä teologisten ja seurakunnallisten aineiden opinnot kokonaiseen ammattitutkin-

toon. Näitä opintoja ei voi suorittaa erikseen, vaan jos sen kelpoisuuden haluaa, on 

hakeuduttava opiskelijaksi Diakonia Ammattikorkeakouluun ja suoritettava siellä koko 

tutkinto. Toki sielläkin on käytössä AHOT-systeemi, jossa katsotaan opiskelijalle henki-

lökohtainen opetussuunnitelma aikaisempien opintojen pohjalta. Launonen totesi tä-

män järjestelmän olevan tällä hetkellä erittäin jäykkä taipumaan piispainkokoukseen 

päätöksen vuoksi. Se ei toimi myöskään silloin, jos sosionomi haluaisi päivittää tutkin-

tonsa kirkon työntekijäksi, vaan hänen on hakeuduttava koko tutkinnon opiskelijaksi. 

(Launonen, 2013.) 

 

Kirkon varhaiskasvatus elää murrosvaihetta. Sitä horjuttaa subjektiivisen päivähoidon 

oikeus ja perheiden taloudellinen tilanne. Lapsi on osallinen (2008) on varhaiskasva-

tuksen kehittämisasiakirja ja siinä tehdään katsaus kirkon varhaiskasvatukseen. Nykyti-

lanteesta todetaan varhaiskasvatuksen myönteiset asiat ja myös mahdolliset uhat sekä 

katsotaan sen tulevaisuuteen näistä molemmista näkökulmista. Kirkon varhaiskasva-

tuksella on tällä hetkellä monenlaisia haasteita. Se menettää koko ajan osallistuvia 

perheitä ja myös työntekijöitä siirtyy runsain joukoin eläkkeelle. Alalle ei hakeuduta 

huonon palkan takia enää niin paljon ja kuntatyönantajalla on usein parempi palkka. 
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Uusien varhaiskasvattajien esteeksi koettiin myös täydennyskoulutuksen jäykkyys. 

Kristillisen kasvatuksen opintojen määrä ja laatu varhaiskasvatuksen tutkinnoissa on 

laskenut, jolloin tarvittaisiin hiippakunnallista lisäkoulutusta vasta valmistuneille kirkon 

työntekijöille (Lapsi on osallinen 2008, 21.) 

 

Vaikka kirkon varhaiskasvatuksen näkymät ovat huonot, niin kirkon muskareiden koh-

dalla näkymät ovat toisenlaiset. Tilastot ovat osoittaneet jo vuosien ajan, että lapsimää-

rät muskareissa kasvavat. Tämän asian olen havainnut työskennellessäni Helsingin 

seurakuntien muskareissa vuodesta 2006 lähtien. Olen koulutukseltani varhaisiän mu-

siikinopettaja ja minulla on ollut tänä vuonna 25 opetusryhmää ja noin 250 muskariper-

hettä. Yleensä rahaa vapautuu jonkun toisen toiminnan hiipuessa ja silloin sen voisi 

suunnata kirkon piirissäkin sellaiseen toimintaa, jolla on kysyntää. Seurakunnan mus-

kareissa on melkein aina lukukausimaksut ja ne tuottavat ison osan muskariopettajan 

palkasta. Kristillisen varhaiskasvattajan koulutus tarvittaisiin tukemaan muskariopettaji-

en työskentelyä seurakunnissa. 

 

Yhteenvetona tästä kaikesta voisi todeta, että kirkko tarvitsee uusia osaajia jo olemas-

sa olevaan työntekijäjoukkoonsa, mutta pätevöityminen näihin tehtäviin on tällä hetkellä 

vaikeaa. Tästä täydennyskoulutuksesta voisivat hyötyä myös korkeakouluista valmis-

tuneet musiikinopettajat, jos he eivät halua suorittaa kasvattaja-kanttorin tutkintoa, mut-

ta haluaisivat pätevöityä kristillisiksi kasvattajiksi. 
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Kysymyksiä työskentelystä seurakunnassa 
Musiikkipedagogille, jolla Kulttuurialan AMK- tutkinto, suuntautunut Varhaisiän musiik-

kikasvatukseen, opintojen laajuus 240 op. 

 

Missä seurakunnassa opetat tällä hetkellä ja paljonko siinä on jäseniä? 

 
a) Opetuksen käytännöt: 

1. Kuinka paljon sinulla on opetusryhmiä ja minkä kokoisia ryhmät ovat? 

2. Kerro työstäsi kuvaillen vaihtuuko sisältö riippuen työnantajasta? 

3. Millaisia soittimia ja materiaaleja on käytössä? 

4. Minkälaisia juhlia järjestät? 

5. Mihin muihin tapahtumiin osallistut? 

6. Minkälaisia odotuksia vanhemmat asettavat? 

7. Kuinka vapaasti voit organisoida työsi? 

 

b) Työ seurakunta-kontekstissa: 
8. Miksi olet hakeutunut töihin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimivaan 

muskariin? 

9. Mikä on työsuhteesi seurakuntaan? Toimi, osa-aikainen? 

10. Kuinka kauan olet työskennellyt seurakunnassa? 

11. Miten muskariopettajaa arvostetaan seurakunnassasi? 

12. Kuinka koet seurakunnan työympäristönä?/ Kuvaile seurakuntaa työympäristö-

nä   

 

c) Opettamisen ehdot ja työolot: 
13. Minkälaisissa eri muskareissa olet työskennellyt esim. musiikkioppilaitos, mll? 

14. Jos olet, niin mitä eroja olet huomannut eri lähtökohdista toimivissa työnantajis-

sa? 

15. Minkälaiset työtilat sinulla on? 

16. Oliko työhön perehdyttäjää? 

17. Millaisena koet työyhteisösi? 

18. Yhteistyö muiden työntekijöiden kanssa? 

19. Entä työajat? 

20. Oletko tyytyväinen palkkaasi? 

21. Entä lomiisi? 
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d) Koulutus ja täydennyskoulutus: 
22. Minkälaisia valmiuksia sait opiskeluaikana seurakunnassa työskentelyyn? 

23. Mihin asioihin haluaisit lisäkoulutusta? 

24. Missä haluaisit täydennys kouluttautua (etä/ lähi: työn ohessa)? 

25. Kuinka laaja koulutuksen tulisi olla? 

 

e) Opettajuus: 
26. Tunnetko itsesi muusikoksi, pedagogiksi vai kasvattajaksi? Kerro myös mitä 

nämä sanat merkitsevät sinulle! 
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Metropolia ammattikorkeakoulu, opetussuunnitelma 
Musiikkipedagogi 
Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö 
 

Yhteiset perus- ja kieliopinnot        valitaan 9 op. 
Orientoivat opinnot 3 
Ammatillinen englanti 3 
Työelämän ruotsi 3 
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3 
 

Koulutusohjelman yhteiset opinnot valitaan 34, * merkityt pakollisia 
Musiikin historia  * 5 
Musiikkianalyysi * 4 
Säveltapailu * 4 
Satsioppi * 4 
Vapaa säestys * 4 
Improvisointi * 3 
Analyysipraktikum* 4 
Säveltapailupraktikum* 3 
Satsipraktikum 3 
Sovitus 3 
Vapaasäestyspraktikum 3 
 

Pääinstrumentin opinnot valitaan 78 
Pääinstrumentin ammatilliset valmiudet 1a 7,5 
Pääinstrumentin ammatilliset valmiudet 1b 7,5 
Pääinstrumentin ammatilliset valmiudet 2a 7,5 
Pääinstrumentin ammatilliset valmiudet 2b 7,5 
Ergonomia 3 
Äänenmuodostuksen äänifysiologiset pe-
rusteet 3 
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Täydentävät instrumenttiopinnot valitaan 24 
Laulu 1 5 
Laulu 2 6 
Laulu 3 6 
Laulu 4 7 
Toisen genren laulu 1 7 
Toisen genren laulu 2 7 
Laulun erityisalueet-valintakori 10 
* Kokonaisilmaisu 3 
* Vieraiden kielten fonetiikka 1 4 
* Vieraiden kielten fonetiikka 2 3 
* Laulajien pianonsoitto 3 
 

Säestys valitaan 6 
Säestys 1 3 
Säestys 2 3 
Säestyskoulutus 1 3 
Säestyskoulutus 2 3 
Vapaan säestyksen syventävät opinnot 1 3 
Vapaan säestyksen syventävät opinnot 2 3 
Continuo 1 3 
Continuo 2 3 
 

Musiikin opettaminen ja opetusti-
lanteen vuorovaikutus 10 
Arvot, tavoitteet ja oppimiskäsitykset mu-
siikin opetuksessa 4 
Oppiminen ja opettaminen ryhmässä 1 3 
Oppiminen ja opettaminen ryhmässä 2 3 
 

Erilaiset oppijat musiikissa 11 
Lapsen kehitys ja oppijalähtöinen musiikin-
opetus 3 
Taide, tunteet, osallisuus ja oppiminen 
elämän eri vaiheissa 4 
Erityismusiikkikasvatus 4 
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Taide ja oppiminen osana hyvää 
elämää 13 
Kokonaisvaltaiset musiikkikasvatuksen työ-
tapoja ja menetelmiä 4 
Taide yhteisön tukena - Erilaiset ryhmät 
musiikki- ja taidetoiminnassa 1 3 
Taide yhteisön tukena - Erilaiset ryhmät 
musiikki- ja taidetoiminnassa 2 3 
Taide yhteisön tukena - Erilaiset ryhmät 
musiikki- ja taidetoiminnassa 3 3 
 

Yhteismusisointi ja johtaminen 6 
Yhteismusisointi ja lapsikuoron johtaminen 3 
Yhteismusisointi ja yhtyeen johtaminen 3 
 

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot valitaan 20  
Yhteismusisointi 1 10 
* Kamarimusiikkiproduktio 1-10 1-4 
* Orkesteriproduktio 1-10  1-4 
* Lied-produktio 1-10 1-4 
* Liedseminaari 5 
* Ensemble-produktio 1-10 1-4 
* Oopperarooli 1-3 3-10 
tai 

Yhteismusisointi 2 10 
* Kamarimusiikkiproduktio 1-10 1-4 
* Orkesteriproduktio 1-10  1-4 
* Lied-produktio 1-10 1-4 
* Liedseminaari 5 
* Ensemble-produktio 1-10 1-4 

* Oopperarooli 1-3 3-10 
tai 
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Luovat muusikontaidot 10 
* Improvisointi ja käytännön muusikonvalmiudet 1 3 
* Improvisointi ja käytännön muusikonvalmiudet 2 3 
* Vapaan säestyksen syventävät opinnot 1 3 
* Vapaan säestyksen syventävät opinnot 2 3 
* Sovitus 3 
* Sävellyksen perusteet 3 
* Sävellys 3 
* Solistinen työskentely (aikuiskoulutus) 4 
* Ammattimuusikon tietotekniikka (aikuiskoulutus) 3 
tai 

Ilmaisu- ja esiintymistaidot 10 
* Korrepetitio 4 
* Kokonaisilmaisu 3 
* Näyttelijäntyö 3 
* Koelaulu/-soittokurssi 3 
tai 

Soveltavan musiikkikasvatuksen teematyöpaja 1 10 
* Taide yhteisön tukena 1-3 1-10 
* Produktio ja työpaja 1 (työelämäprojekti tai taideintegraatioprojekti) 1-10 
* Produktio ja työpaja 2 1-10 
* Vapaa säestys tai sointusoitin 3 
* Eri musiikkityylien työpajat 1-10 
tai 

Soveltavan musiikkikasvatuksen teematyöpaja 2 10 
tai 

Musiikinteoreettisten aineiden syventävät opinnot1 10 
* Säveltapailupraktikum 3 
* Analyysipraktikum 4 
* Satsipraktikum 3 
tai 

Musiikinteoreettisten aineiden syventävät opinnot2 10 
tai 

Musiikkiteknologia 10 
tai 
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Vanhan musiikin historia ja esittämiskäytännöt 10 
* Johdatus keskiajan ja renessanssin musiikkiin 4 
* Barokkimusiikin historia ja esittämiskäytännöt 1 3 
* Barokkimusiikin historia ja esittämiskäytännöt 2 3 
tai 

Vanhan musiikin perustaidot  10 
* Sivuinstrumentti (continuo/melodiainstrumentti) 6 
* Periodi-instrumnetin syventävät opinnot 6 
* Renessanssi-/barokkiyhtye 1 4 
tai 

Vanha musiikki tutustumiskohteena 10 
* Johdatus periodi-instrumenttiin 6 
* Johdatus esittämiskäytäntöihin 4 
* Continuo 1 3 
* Continuo 2 3 
* Continuo 3 3 
* Continuo 4 3 
tai 

Johtaminen ja/tai korrepetitio 10 
* Musiikin johtaminen 1 5 
* Musiikin johtaminen 2 5 
* Kuoronjohdon perusteet 1 5 
* Kuoronjohdon perusteet 2 5 
* Korrepetitiokoulutus 5 
tai 

Pop/jazz-musiikin opinnot 10 
tai 
Kulttuurituotannon opinnot 10 
tai 

Esittävän taiteen opinnot 10 
 

Yleiset opettajan pedagogiset 
valmiudet 17 
Opettajan ammattitaidon perusteet 11 
Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehit-
täjänä 6 
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Musiikin oppiminen ja opettami-
nen 12 
Musiikin oppiminen ja opettaminen 1 3 
Musiikin oppiminen ja opettaminen 2 3 
Musiikkiryhmän johtaminen 3 
Musiikkipedagogin työelämävalmiudet 3 
 

Musiikin oppimisen pedagogiset 
työpajat ja opetusharjoittelu 21 
Pedagoginen työpaja ja opetusharjoittelu 
1 3 
Pedagoginen työpaja 2 3 
Pedagoginen työpaja 3 3 
Opetusharjoittelu 2 5 
Opetusharjoittelu3 7 
 

Vaihtoehtoiset pedagogiset opinnot valitaan 10 
Syventävä pedagoginen työpaja 3 
Syventävä opetusharjoittelu 7 
Alkeis- ja ryhmäopetuksen pedagoginen 
työpaja 3 
Alkeis- ja ryhmäopetuksen opetusharjoitte-
lu 7 
Vanhan musiikin pedagoginen työpaja 3 
Vanhan musiikin opetusharjoittelu 7 
Yhteismusisoinnin pedagoginen työpaja 3 
Yhteismusisoinnin opetusharjoittelu 7 
Vapaan säestyksen ja improvisoinnin peda-
goginen työpaja 3 
Vapaan säestyksen ja improvisoinnin ope-
tusharjoittelu 7 
 

Työharjoittelu 9 
 

Innovaatioprojekti 10 
Taideintegraatioprojekti 1-10 
Työelämäprojekti 1-10 
Monialainen soveltava työelämäprojekti 1-10 
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Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15 
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3 
Opinnäytetyön toteutus 9 
Opinnäytetyön julkistaminen ja kypsyys-
näyte 3 
 

Vapaasti valittavat opinnot valitaan 10 
 

Opintopisteitä on yhteensä 270. 

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa 
ja 30 op lukukaudessa. 

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 
60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta. Opintojen suunniteltua 
ajoitus voi vaihtua opintojen aikana. 
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Diakonia ammattikorkeakoulu 

PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13.–14.9.2005 JA 5.12.2011  

MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT 

Diakonian / kirkon nuorisotyönohjaajaan / kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan 
virkoihin kelpoisuuden tuottavat 90 op:n opinnot. 

Teologiset opinnot 20 op 
Diakonian / kirkon lapsi- ja nuorisotyön  
ammattiopinnot 40 op 
Seurakunnan ja kirkon työelämään liittyvät opinnot  
(sis. seurakuntaharjoittelu) 15 op 
Opinnäytetyö 15 op 
 
KRISTILLISEN LAPSI- JA NUORISOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO, 210 
OP Sosionomi (AMK) - kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja 
 
Opinnot lukukausittain 
 
1. lukukausi  

Ammatillisuus 4 op  
Arvot ja etiikka 4 op 
Asiakkuus 1 op 
Elämänkulku ja sosiaalialan työ muuttuvassa yhteiskunnassa 1 op 
Kristinusko: lähtökohdat 5 op (Raamattu 2 op + kirkon oppi 1 op + kirkon 
historia 1op + hengellisyys 1op) 

 
2. lukukausi  
 Aikuissosiaalityö 1 op 
 
3. lukukausi  
 Mielenterveys ja päihteet 1 op 

Kristinusko: pääkohtia 5 op (Raamattu 2 op + kirkon oppi 2 op + hengel-
lisyys 1op) 
Kristillinen varhaiskasvatus 8 op 
Kristillinen varhaiskasvatus, seurakuntaharjoittelu 2 op 

 
4. lukukausi  
 Vammaisuus 2 op 
 
5. lukukausi  
 Tutkimus ja kehittäminen II 5 op  

Moninaisuus ja monikulttuurisuus 2 op 
Kirkon kansainvälinen vastuu 5 op 
(Raamattu 2 + kirkon oppi 2 + kirkon historia 1) 

 
6. lukukausi 
 Tutkimus ja kehittäminen III 5 op 
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Työyhteisöt ja kehittäminen 2 op 
Seurakuntatyön kehittäminen 5 op 
TYK & seurakuntatyön kehittäminen, seurakuntaharjoittelu 10 op 
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5 op (Raamattu 2 op + kirkon oppi 2 
op + kirkon historia 1 op)  

 
7. lukukausi 
 Verkko toimintaympäristönä 2 op 

Hengellinen työ 5 op 
Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus 5 op 
Tutkimus ja kehittäminen IV 5 op 

 
 
Opinnot piispainkokouksen päätöksen jaottelun mukaan: 
 
 
Teologiset opinnot 20 op 
 
Kristinusko: lähtökohdat 5 op  
(Raamattu 2 op + kirkon oppi 1 op + kirkon historia 1op+ hengellisyys 1op)  
Kristinusko: pääkohtia 5 op  
(Raamattu 2op + kirkon oppi 2 op + hengellisyys 1op)  
Kirkon kansainvälinen vastuu 5 op  
(Raamattu 2 + kirkon oppi 2 + kirkon historia 1)  
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5 op  
(Raamattu 2 op + kirkon oppi 2 op + kirkon historia 1 op) 
 
 
Kirkon varhaiskasvatuksen ammattiopinnot 40 op 
 
Ammatillisuus 4 op  
Arvot ja etiikka 4 op 
Asiakkuus 1 op 
Elämänkulku ja sosiaalialan työ muuttuvassa yhteiskunnassa 1 op 
Aikuissosiaalityö 1 op 
Mielenterveys ja päihteet 1 op 
Kristillinen varhaiskasvatus 5 op 
Vammaisuus 2 op 
Moninaisuus ja monikulttuurisuus 2 op 
Työyhteisöt ja kehittäminen 2 op 
Seurakuntatyön kehittäminen 5 op 
Verkko toimintaympäristönä 2 op 
Hengellinen työ 5 op 
Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus 5 op 
 
Seurakunnan ja kirkon työelämään liittyvät opinnot 15 op 
Kristillinen varhaiskasvatus 3 op 
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Seurakuntaharjoittelut (2+10) 12 op 
Opinnäytetyö 15 op 
Tutkimus ja kehittäminen II 5 op  
Tutkimus ja kehittäminen III 5 op 
Tutkimus ja kehittäminen IV 5 op 
Yhteensä 90 op 
15.8.2012 
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