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1. Varhaiskasvatuslain tavoitteet

• Edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia (1)

• Toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön 
perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset 
oppimiskokemukset (3)

• Antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, 
edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja 
kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, 
uskonnollista ja katsomuksellista taustaa (6)

• Kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista 
vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, 
toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen (8)

• Toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa 
lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi 
sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä (10)
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 Tavoitteisiin ei päästä, elleivät myös 
katsomuksiin ja etiikkaan liittyvät kysymykset ole 
osa oppimisen alueita, suunniteltua toimintaa 
sekä päiväkodin arkea ja juhlaa

 Aidosti kieli ja kulttuuritietoinen 
varhaiskasvatus nivoo lasten ja perheiden kielet, 
kulttuurit ja katsomukset osaksi 
varhaiskasvatuksen kokonaisuutta

 Työntekijöiden avoin ja myönteinen 
suhtautuminen myös katsomusten aihepiiriin on 
perusta lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle ja 
oppimiselle sekä hyvälle yhteistyölle huoltajien 
kanssa
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2. Lapsen oikeudet & 
katsomuskasvatuksen 

merkityksellisyys

 Lapsella on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, 
henkiseen, hengelliseen ja moraaliseen kehitykseen 
sekä uskontoon tai muuhun katsomukseen.

 Katsomuskasvatuksen tarpeellisuuden 
määritteleminen vain yhteiskunnasta, yhteisöistä 
tai yksittäisten aikuisten omista arvostuksista käsin 
ei tee oikeutta lapsen oikeuksille.
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 Ei ole olemassa vain yhtä tapaa toteuttaa 
varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta.

 Sisältöjen tulisi muotoutua vallitsevan 
kulttuurin ja siinä läsnä olevien katsomusten ja 
lasten kysymysten ja arjen tilanteiden mukaan. 

 Kasvatuksen tulisi olla sellaista, että sillä on 
lapselle merkitystä hänen omassa 
elämänpiirissään 

 Katsomuskasvatusta antavien aikuisten tulee 
tietoisesti pyrkiä pois autoritaarisesta 
asenteesta. 
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3. Elinikäisen oppimisen polun alku

 Oppimisen alueet (VK) ja tavoitekokonaisuudet 
(EOPS) muodostuvat erilaisista tiedon- ja 
taidonaloista, jotka jatkuvat oppiaineina 
perusopetuksessa

 Katsomuskasvatus on osa yleissivistävää 
kasvatusta, jossa lapsille annetaan eväitä 
ymmärtää maailman monimuotoisuutta.

 Uskonnottomuus yhtenä katsomuksena muiden 
katsomusten rinnalla
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 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: kulttuurinen 
osaaminen ja vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen 
kehittyminen

 Katsomuskasvatuksen liittäminen luontevasti arjen 
asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, joilla 
on uskonnollista tai katsomuksellista merkitystä

 Annetaan tilaa lasten elämänkysymyksille, 
ihmettelylle, kysymyksille ja yhteiselle pohdinnalle

 Lapsen oman identiteetin tukeminen

Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö lähialueen toimijoiden esim. seurakuntien, 
järjestöjen kanssa
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4. Yhteiskunnan moninaisuus, 
yhteiskuntarauha ja suvaitsevaisuus

 Päiväkoti vastaa sitä maailmaa, jonka lapsi 
kohtaa kodin seinien ulkopuolella

Monikulttuurinen päiväkoti = monien 
katsomusten päiväkoti

 Katsomusten maailma voi olla monelle lapselle 
vieras

 Kotien katsomuskasvatus – Yhteiskunnan 
tarjoama katsomuskasvatus
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Monikulttuurisuus ja aito suvaitsevaisuus 
sisältävät katsomusten moniäänisyyden, jossa 
erilaiset katsomukset saavat olla läsnä.

 Uskonnottomien näkökulma ei saa unohtua 
keskusteltaessa lasten kanssa uskontoon 
liittyvistä kysymyksistä. 

 Vuoropuhelun käyminen ja toisen 
ajattelutapoihin sekä katsomusperinteeseen 
tutustuminen murtaa ennakkoluuloja ja lisää 
avoimuutta ihmisten välillä; niin lasten, heidän 
vanhempiensa kuin päiväkodin kasvattajien 
välillä. 
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Suomessa eri uskontojen johtajat (kristityt, 
juutalaiset, muslimit) ovat yhdessä 
painottaneet yleissivistykseen tähtäävän 
uskontokasvatuksen merkitystä osana lapsen 
identiteetin tukemista sekä uskontojen 
merkitystä yhteiskunnan voimavarana. 
Uskonnon opetuksen sekä uskontojen 
lukutaidon merkitys korostuu nyky-
yhteiskunnassa entisestään.
(Lapsen oikeus Pyhään -julistus 2009 & Julkilausuma 
yhteiskuntarauhan puolesta 27.9.2016).
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5. Julkinen keskustelu ja 
neutraaliuden harha

 Rakennetaanko julkisen keskustelun myötä liian 
helposti vastakkainasettelua uskonnon ja ei-
uskonnon välille?

 Aidosti moniäänisen ja moniarvoisen 
yhteiskunnan tulisi ottaa uskonnolliset arvot 
tasavertaisina sekulaarien arvojen kanssa; 
demokratia

 Katsomuskasvatusta ei voida korvata 
kulttuurikasvatuksella.
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 Ei ole olemassa neutraalia ja objektiivista 
tietoa, näkökulmaa, ”paikkaa” tai tapaa jäsentää 
ja toteuttaa kasvatusta. 

 Kasvatus ja sitä koskevat valinnat ovat aina 
osittain erilaisiin valtasuhteisiin ja valta-asemiin 
liittyviä sekä arvosidonnaisia. 

 Nykyisessä moninaisuuden maailmassa 
eläminen merkitsee enenevässä määrin 
vuoropuhelua, jossa tulisi hyväksyä myös 
ristiriitojen olemassaolo. 
(Poulter, Riitaoja, Kuusisto 2015)
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”Näistä lapsista kasvaa niitä, jotka tätä maata 
tulevaisuudessa johtavat. Jos täällä ei opetella 
keskustelemaan: ai, että teille on tulossa ramadan, 
meille on tulossa joulu ja teille on tulossa hanukka. 
Esimerkiksi näin. Päiväkodissa kylvetään siemen sen 
tiedostamiseen, että on muitakin tapoja ja muiden 
nimisiä juhlia, mutta niissä juhlissa on samoja 
elementtejä. Ai teillä uskotaan näin ja meillä näin. 
Ajatus siitä, että toisinkin voi uskoa, eikä mun tarvitse 
motata sitä kaveria sen vuoksi että sen kotona on 
opetettu tää asia eri tavalla tai ei ole opetettu 
mitenkään.”  (SL-V/H14/pro gradu 2010)  
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Kirjallisuutta: Uskonto lapsuuden kulttuureissa (2015). Ubani, 
M. et al. (toim.) Lasten Keskus. Helsinki. 

Kiitos! 
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