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Tiivistelmä 

Artikkeli tarkastelee lasta katsomuksellisena ajattelijana moniuskontoisessa, sekulaarissa 

kasvuympäristössä, erityisesti prosessia, jossa lapsi paikantaa, jäsentää ja rakentaa merkityksiä 

kasvuympäristössään. Aiemman tutkimuksen ja käsitteellisten jäsennysten kautta artikkeli pyrkii 

tarjoamaan välineitä lasten arvojen, ontologioiden ja katsomuksen rakentumisen ymmärtämiseen 

(jälki)sekulaarissa kasvuympäristössä. Yhteiskunnallisen kontekstin osana pohditaan sitä, miten 

varhaiskasvatus voi toimia lasten yksilöllisten katsomusten rakentumista tukevana kasvu- ja 

kasvatuskontekstina, jossa on tilaa keskustelulle erilaisista totuuskäsityksistä. Lisäksi painotetaan 

lapsen näkemisen ja kuulemisen merkitystä, ”pedagogisen rakkauden” paikkaa sekä 

varhaiskasvatuksen merkitystä identiteettiturvallisena ”välitilana” kodin ja ympäröivän 

yhteiskunnan välillä. 

 

Johdanto 

”Rakas Jeesus, siunaa meidän ruoka ja vaihda talvirenkaat.” Näin rukoili vuosia sitten oma, silloin 

kolmevuotias lapseni. Lapsi on katsomuksellisena ajattelijana vapaa monista aikuisen 

ajatusmaailmaa ohjaavista ja rajoittavista rakenteista. Jos taaperon vesiväreillä maalaama kuva ei 

mahdu aikuisen antamalle paperille, sitä yksinkertaisesti jatketaan paperin reunojen ylitse – 

luovasti, kuten englanniksi sanotaan: ”thinking outside the box” eli laatikon määrittämien rajojen 

ulkopuolelle ulottuen – ja samalla onnellisen piittaamattomana paperille maalaamisen perinteisistä 

konventioista.  

Mistä pienen lapsen ajattelu sitten on vapaampaa kuin aikuisen? Oppimisen, kasvun ja kehityksen 

myötä sisäistämme ajattelutapoja, arvoja ja normeja, jotka auttavat meitä toimimaan tilanteissa 

sosiaalisen ympäristön odotusten mukaan. Samalla nämä ajattelurakenteet kuitenkin myös 

rajoittavat tapaamme nähdä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja toteuttamistapoja totutun 

ulkopuolella. Kasvaessaan lapsi oppii vuorovaikutuksen kautta ymmärtämään lähiympäristönsä 



tärkeiden ihmisten tapoja toimia ja hahmottaa maailmaa, ja tämän prosessin myötä enemmän ja 

enemmän ajattelemaan ”kuten on tapana ajatella” ja toimimaan ”kuten on aina tehty”.  

Sosiologit Peter L. Berger ja Thomas Luckmann (1966, suom. Todellisuuden sosiaalinen 

rakentuminen, Gaudeamus 1997) tarkastelevat klassisessa teoksessaan tätä sosialisaatioprosessia ja 

todellisuuden sosiaalista rakentumista, sitä, miten vähitellen rakennamme ajattelumalleja 

ympäröivästä maailmasta. He kuvaavat myös sitä, miten arkitieto, usein myös 

kyseenalaistamattomine tapoineen ja totuuskäsityksineen, vähitellen rakentuu osaksi ajatteluamme 

arkisessa vuorovaikutuksessa. 

Aina emme pohdi kovinkaan kriittisesti tällaisia totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja – vaikkapa sitä, 

mihin tietyt tavat tai toimintamallit arjessamme, yhteiskunnassa tai tämän kirjan tarkastelun 

kohteena olevassa varhaiskasvatuksessa perustuvat. Todellisuuteen liittyvän tiedon rakenteiden 

tunnistaminen ja kyseenalaistaminenkin olisi kuitenkin hyödyllistä monesta näkökulmasta. 

Uskontotieteilijä Titus Hjelm on jaotellut nämä hyödyt neljään käyttötarkoitukseen. Ensinnäkin 

ajattelu- ja toimintatapoihin liittyvien rakenteiden tunnistamisen ontologinen tarkoitus on, että 

voimme ymmärtää millainen maailma ympärillämme itse asiassa on ja millaisista sosiaalisista 

rakenteista se muodostuu. Toiseksi tiedostaminen voi epistemologisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

tarjota meille ymmärrystä siitä, miten maailmaan liittyvä tietomme on tuotettu. Kolmanneksi 

kriittinen funktio auttaa meitä tunnistamaan tapoja, joiden avulla maailmaa voidaan muuttaa ja siitä 

voidaan puhua uusilla tavoilla. Neljänneksi rakenteiden tunnistamisen metodologinen anti tarjoaa 

meille välineitä sosiaaliseen tiedon rakentumiseen liittyvien prosessien tutkimiseen. (Hjelm 2014.) 

Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota lukijalle näkökulmia lapsen katsomuksellisen ajattelun 

rakentumisen prosessista, ennen kaikkea liittyen jatkuvasti moniuskontoistuvaan mutta samalla 

entistä maallistuneempaan yhteiskuntaan kasvuympäristönä ja varhaiskasvatuksen paikkaan siinä. 

Seuraavassa tarkastelen joitakin tähän prosessiin keskeisesti nivoutuvia käsitteitä. 

 

Arvot, kasvatus ja ontologia käsitteinä 

Arvot, katsomus ja ontologia nivoutuvat käsitteinä läheisesti toisiinsa. Arvoilla tarkoitetaan 

tilanteesta toiseen muuttumattomina pysyviä tavoitteita ja elämää ohjaavia periaatteita yksilön tai 

ryhmän tasolla – sitä, mikä on tärkeää ja arvokasta yksilölle. Yksi arvotutkimuksen tärkeistä ja 

käytetyimmistä teoretisoinneista on sosiaalipsykologi Shalom H. Schwartzin arvoteoria, jossa on 

keskeistä (1) arvojen motivaatiosisältö – mitä taustalla olevaa motivaatiota ne ilmentävät? (2) 



eronteko yksilön arvoihin liittyvien prioriteettien ja universaalien arvorakenteiden välillä sekä (3) 

arvojen rakenne jatkumona, jota mallissa kuvataan ympyränmuotoisella kehällä (esim. Schwartz 

2012). Omassa tutkimuksessamme varhaiskasvatusikäisten lasten arvoja on tarkasteltu 

monimenetelmäisen audiovisuaalisen omaelämäkertamenetelmän sekä käsinukkehaastattelun kautta 

(Stevanovic & Kuusisto, tulossa). Näistä ensimmäisessä lapset (N = 45) rakensivat 

tablettitietokoneelle aineistoa siitä, mikä heille on tärkeää ja arvokasta elämässä, ja sitten he saivat 

kertoa siitä narratiivisten elämäkertahaastattelujen avulla. Käsinukkehaastattelumenetelmä sen 

sijaan on Schwartzin arvoteoriaan pohjautuva mittari, jonka Jan Cieciuch työryhmineen (2011) on 

kehittänyt arvojen rakenteen tarkasteluun 4–6 vuoden ikäisillä lapsilla (N = 60) Berkeley Puppet 

Interview -mittarin (Measelle, Ablow, Cowan & Cowan, 1998) pohjalta. Cieciuchin ryhmän 

aineiston perusteella varhaiskasvatusikäisten arvot ovat rakentuneet samaan tapaan kuin nuorilla ja 

aikuisilla. 

Katsomus on yksilön ainutkertainen ontologinen (käsitykset siitä, mitä on olemassa), 

epistemologinen (käsitykset siitä, mitä ylipäätään voimme tietää) ja eettinen (käsityksiä oikeasta ja 

väärästä, hyvästä ja pahasta) orientaatio ympäröivään maailmaan (Riitaoja, Poulter & Kuusisto 

2010). Katsomus on ontologinen perusta arvoille, uskomuksille ja tiedolle, jota käytetään 

merkityksen antamisessa ja valintojen tekemisessä (Poulter 2013). Se toimii yksilön 

elämänfilosofiana, joka on kriittisessä roolissa todellisuuden ymmärtämisessä ja jonka kautta 

elämän suuriin kysymyksiin etsitään vastauksia (Kuusisto, Poulter & Harju-Luukkainen, tulossa; 

Poulter, Riitaoja & Kuusisto 2016, 68). Katsomukset voivat olla uskonnollisia, uskonnottomia tai 

näiden elementtejä yhdistäviä – lasten ja nuorten katsomukset ovat, myös omien aineistojemme 

valossa (esim. Kuusisto & Kallioniemi 2016), enenevissä määrin ”hybridisiä” yhdistäen elementtejä 

eri perinteistä ja lähteistä (ks. myös Helve 2016). Katsomus ja maailmankuva (englanniksi 

molemmat worldview) tulevat käsitteinä lähelle toisiaan. Lasten ja nuorten arvoja ja maailmankuvaa 

pitkittäisotannalla uraauurtavasti Suomessa tutkinut Helena Helve (esim. 1993; 2016) määrittelee 

maailmankuvan käsitteellisenä kehyksenä uskomusjärjestelmälle, jota käytetään käsitysten ja 

kokemusten jäsentämiseen ja järjestämiseen. 

Ontologia käsitteenä juontaa kreikan olemassaoloa merkitsevään sanaan. Ontologia on filosofian, 

tarkemmin yleisen metafysiikan ala, joka tarkastelee olevaisen olemusta (Snowden 2005). 

Psykologi Paul Harris tutkimusryhmineen (2006) on tutkinut sitä, missä määrin lasten ontologiat eli 

käsitykset siitä, mitä on olemassa, perustuvat toisten ihmisten heille kertomiin ”totuuksiin” – siis 

esimerkiksi ajatukset siitä, onko Jumala tai joulupukki olemassa vai ei. Tutkimukseen osallistuneita 

4–8-vuotiaita lapsia pyydettiin arvioimaan seuraaviin viiteen kategoriaan jaoteltujen olentojen 



olemassaoloa: (1) todelliset olennot (esim. kissat, puut), (2) tieteellisin metodein todennetut olennot 

tai ilmiöt (esim. bakteerit tai happi, jotka ovat näkymättömiä mutta arkikeskustelussa todellisina 

pidettyjä), (3) olennot, joilla on erityisiä voimia ja joiden totena esittäminen lapsen kanssa 

käytävissä keskusteluissa riippuu aikuisesta ja kontekstista (endorsed beings), esimerkiksi Jumala, 

joulupukki tai hammaskeiju, (4) olennot, joilla on erityisiä voimia mutta joiden olemassaoloa ei 

esitetä yleisesti lapsille totena (equivocal beings), kuten esimerkiksi hirviöt tai noidat, sekä (5) 

mahdottomat olennot, kuten lentävät possut tai haukkuvat kissat, joihin ei yleisesti uskota eikä niitä 

lasten kanssa käydyissä keskusteluissa esitetä totena. Tutkimuksen aineiston perusteella 

tutkijaryhmä totesi, että lapset erittelevät yleisesti näkymättömistä olennoista ne, joita heidän 

käsityksensä mukaan on (bakteerit) tai ei ole olemassa. Harris ja muut toteavat myös, että 

ontologiset totuusväittämät ylittävät selvästi lasten omiin kokemuksiin perustuvan tiedon: he ovat 

valmiita luottamaan myös näkymättömien asioiden olemassaoloon aikuisen kertomaa mukaillen 

riippuen siitä, mitä heille on kasvuympäristössä kerrottu totena. (Harris ym. 2006.) 

Kodin ja perheen vaikutus siihen, mitä esimerkiksi Jumalasta, enkeleistä, joulupukista tai 

hammaskeijuista lapselle kerrotaan ”totuuksina”, on siis keskeisessä roolissa lapsen ontologioiden 

muotoutumisessa. Mitä sitten totuus tai tieto tässä mielessä oikeastaan on? Berger ja Luckmann 

keskittyvät teoksessaan ennen kaikkea siihen, mitä tietyssä yhteiskunnassa pidetään tietona, eli 

”whaever passes for ’knowledge’ in a society” (Berger & Luckmann 1966, 15). Koska näitä tietona 

pidettyjä ymmärryksiä muodostetaan, siirretään ja ylläpidetään sosiaalisissa tilanteissa, on tärkeää 

ymmärtää myös ymmärrysten, arvojen ja tiedon siirtymisen ja omaksumisen monisyistä prosessia. 

Berger ja Luckmann kuvaavat myös yksilön näkökulmaa eli tiedon sisäistämisen tai oppimisen 

prosessia, jonka kautta lapsi omaksuu tietoa ja sen myötä ikään kuin ottaa ympäröivän 

todellisuuden omakseen. Ensisijaisesti tämä sosialisaatioprosessi toteutuu kotona perheen kesken: 

lapsi oppii arvoja, asenteita ja rooleja vanhemmiltaan sekä sisäistää heidän kanssaan jaettuun 

maailmaan liittyviä ymmärryksiä. Perhe toimii pienelle lapselle kokonaisvaltaisena johdantona 

maailmaan ja yhteiskuntaan ja lapsen paikkaan niissä. (Berger & Luckmann 1966.)  

Kotikasvatuksen rinnalla myös varhaiskasvatus toimii tärkeänä kasvun, kehityksen ja oppimisen 

paikkana. Sanakirjamääritelmän mukaan kasvatus (education) käsitteenä viittaa opettamisen tai 

oppimisen prosessiin, erityisesti institutionaalisessa viitekehyksessä, tai tämän prosessin myötä 

saatavaan tietoon (Cambridge Dictionary 2020). Varhaiskasvatuksen näkökulmasta Kirsten 

Lauritsen ja Anette Hellman kuvaavat sitä, miten pohjoismaisen varhaiskasvatuksen keskeisiä 

lähtökohtia on lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen hahmottaminen yhtenäisenä 

kokonaisuutena. Varhaiskasvatus yhteiskunnallisena kontekstina, tilana ja paikkana myös kokoaa 



yhteen arvoiltaan ja katsomuksiltaan hyvin moninaiset lapset ja perheet ja toisaalta usein myös 

toimii eräänlaisena sillanrakentajana lapsen ja perheen yhteyksissä laajempaan yhteiskuntaan. 

Varhaiskasvatus toimii siten moninaisena tilana ja paikkana myös yhteiskunnallisen sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden rakentamiselle, jossa lapsen omien näkökulmien huomioiminen on kriittisen 

tärkeää inkluusion ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiselle. (Hellman & Lauritsen 2017; 

Kuusisto 2017.)  

Entä millaisen yhteiskunnallisen viitekehyksen puitteissa suomalainen kotikasvatus ja 

varhaiskasvatus tällä hetkellä toimivat, kun tarkastellaan asiaa nimenomaan katsomusten 

näkökulmasta? Näihin lyhyt katsaus seuraavaksi. 

 

Suomalaisen yhteiskunnan katsomuksellinen maisema ja uskonnon paikka julkisessa tilassa 

Yhteiskunnallista muutosta ja suomalaisten lasten ja nuorten arvoja ja maailmankuvien 

rakentumista on jo vuosikymmenten ajan tutkinut edellä mainittu professori Helena Helve (esim. 

Helve 1993; 2016). Sosiologi Anthony Giddens (1994, 83) näki jo 1990-luvulla globaalin 

muutoksen, jonka vaikutusta lasten ja nuorten tulkintoihin ympäröivästä maailmasta Helve on 

tarkastellut. Nämä tulkinnat rakentuvat Helven mukaan havainnoista, jotka liittyvät itseen ja 

ympäristöön, aikaan ja paikkaan, luonnolliseen ja yliluonnolliseen. Niitä tuotetaan myös 

sosialisaation kautta – prosessissa, joka jo itsessään on historiallisten, kulttuuristen ja sosiaalisten 

näkökulmien ja kontekstien muovaama (Helve 2016).  

Sosialisaatioteoriat, kuten yllä mainittu Bergerin ja Luckmannin klassinen kuvaus todellisuuden 

sosiaalisesta rakentumisesta (1966), sekä ekologiset systeemiteoriat (Bronfenbrenner 2005; 

Sameroff 2010), jotka puolestaan kuvaavat kodin ja yhteisöjen sekä yhteiskunnan välisiä 

vuorovaikutussuhteita, auttavat hahmottamaan lapsen kehitystä ja oppimista eri tasoilla, jotka 

kaikki vaikuttavat toisiinsa. Lapsen omat fysiologiset, psykologiset ja neurologiset ominaisuudet, 

temperamentti, kiintymys- ja vuorovaikutussuhteet perheessä (Ainsworth 1979; Bowlby 1988; Yli-

Luoma 1996) sekä varhaiskasvatuskontekstin vuorovaikutussuhteet (Stevanovic & Kuusisto, 

tulossa) ovat kaikki osaltaan vaikuttamassa lapsen arvomaailman ja katsomuksen rakentumiseen. 

Hän myös tekee valintoja omien kiinnostuksenkohteidensa ja motivaatioidensa pohjalta ja vaikuttaa 

osaltaan toimijuutensa kautta kasvuympäristöönsä (esim. Kuusisto 2011). Berger ja Luckmann 

(1966, 19) kuvaavat maailman rakentamisen (world-building) prosessia, jossa subjektiivisista 

merkityksistä tulee osa objektiivista tietämistä. Siten sekä sosiaalinen rakenne että yksilön toimijuus 

rakentavat yhteiskuntaa (ks. myös Kuusisto 2011). Berger ja Luckmann toteavat, että yhteiskunta 



on ihmiskunnan toiminnan tulos ja objektiivinen todellisuus, ihminen on sosiaalisen prosessin tulos 

(Berger & Luckmann 1966, 61; Hjelm 2014). 

Perinteisissä sosialisaatioteorioissa lapsen omalle toimijuudelle on jätetty varsin vähäinen rooli. 

Myös kognitiivisen ja moraalisen kehityksen klassikot (Kohlberg 1984; Piaget 1932) näkivät 

pienten lasten moraalisen ajattelun vielä kehittymättömänä. Uudemmat tutkimukset kuitenkin 

osoittavat, että jo pienet vauvat osaavat tehdä moraalisia valintoja (Wynn 2008). Jo 

varhaislapsuudesta alkava jatkumo lapsen kehittymisessä katsomuksellisena ajattelijana käsittää 

luonnollisesti myös aikaperspektiivin: kasvu, kehitys ja yksilön elämänkaari kietoutuvat jatkuvaan 

yhteiskunnalliseen muutokseen, perheessä vuosien varrella tapahtuviin muutoksiin, muutokseen 

vertaissuhteissa ja moneen muuhun asiaan ja ilmiöön. Perheen suhde yhteiskuntaan muuttuu, ja 

samoin vuosien varrella muuttuu yksilön paikka yhteiskunnallisen kasvatuksen kentillä – 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jälkeen hänestä tulee koululainen ja myöhemmin ehkä 

opiskelija ja sitten veronmaksaja ja ehkä itsekin vanhempi. Myös lapsen jäsenyyksiin perustuvat 

identiteetit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkiksi erilaiset vähemmistöpositiot, kuten 

kulttuuriset, kielelliset ja katsomukselliset tekijät, luovat uusia keskenään risteäviä, 

intersektionaalisia yhteyksiä. Vähemmistöpositiot luovat myös moninkertaisia 

vähemmistöidentiteettejä ja niiden myötä kuulumisen ja ulossulkemisen kokemusten 

mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa (Kuusisto 2010). Esimerkiksi jos lapsella on kotikielenä 

vähemmistökieli, kodin katsomus on vähemmistöuskonto, ja uskonnolliseen/kulttuuritaustaan 

liittyy pukeutumiseen liittyviä tunnuksia, hän on näiden myötä moninkertaisessa 

vähemmistöpositiossa ja siten riski tulla ulossuljetuksi näiden tekijöiden kautta on moninkertainen. 

Peruskouluikäisten joukossa tehdyn kansainvälisen vertailun mukaan juuri vähemmistötaustaiset, 

erityisesti uskonnollisista vähemmistöistä tulevat lapset ovat muita alttiimpia kiusaamiselle ja 

ulossulkemiselle vertaisryhmässään (Schihalejev, Kuusisto, Vikdahl & Kallioniemi 2020). 

Tarkasteltaessa yksilön kasvuprosessin laajempaa viitekehystä, nimittäin yhteiskuntaa, ja sen 

katsomuksellista kenttää, Suomea ja Pohjoismaita on uskontososiologisessa tutkimuksessa kuvattu 

jälkikristillisinä (esim. Moberg ym. 2018; Thurfjell 2015). Omassa tutkimuksessamme olemme 

käyttäneet termiä ”sekulaari luterilaisuus” kuvaamaan maallistunutta mutta vahvasti luterilaisuuteen 

kietoutunutta – Berglund (2014) kuvaa tätä ”marinoitumisena” – pohjoismaista kulttuuriperinnettä 

ja mielenmaisemaa, jossa ”toisena” ja ”vieraana” voidaan nähdä myös ”perinteinen luterilainen” 

kristillinen uskonnollisuus, kun se nähdään ikään kuin ”liian uskonnollisena” (Poulter ym. 2016). 

Tällaisen ulossulkemisen seurauksena niiden lasten tai aikuisten, joille uskonnollinen katsomus on 

tärkeä, voi olla vaikea olla läsnä omana itsenään, jos heidän pitää jollain tavalla peitellä omia 



arvojaan ja ajatuksiaan varhaiskasvatuksen kontekstissa. Lapset ovat taitavia arvioimaan aikuisten 

äänensävyistä – tai jo merkitsevistä hiljaisuuksista tai siitä että heidän uskontoon liittyvät 

kysymyksensä sivuutetaan – mikäli uskontoon liittyvistä aiheista ei ole suotavaa puhua tai kysyä 

varhaiskasvatuksessa (Holm 2005; Stevanovic & Kuusisto, tulossa). 

Uskontojen paikkaa yhteiskunnan julkisessa tilassa ja yhteiskunnallisen kasvatuksen konteksteissa 

onkin tärkeä pohtia. Mahdollistetaanko varhaiskasvatuksessa vähemmistötaustoista tulevien lasten 

uskonnolliset olemisen ja ajattelemisen tavat osana ryhmän moninaisuutta? Saavatko lapset puhua 

niistä ääneen? Lapsen oikeuksien julistus ja varhaiskasvatuksen perusteet tuovat monin tavoin esiin 

lasten osallistumisen, kuulemisen, vaikuttamisen tai omien mielipiteiden esiintuomisen merkitystä. 

Onko lapsilla myös uskonnollisiin arvoihin tai katsomuksiin liittyvä ilmaisunvapaus? 

Uskonnollisia olemisen tapoja ja yksityisen ja julkisen välistä neuvottelua on tarkasteltu 

tutkimuksissa eri yhteiskuntien viitekehyksissä. Tällöin on tuotu esiin myös sukupuoleen liittyvää 

”moraalista järjestystä” (Gökarıksel & Secor 2015). Amerikkalaiset kasvatustieteen tutkijat, 

professori Na’ilah Suad Nasir ja Jasiyah Al-Amin, kuvaavat näiden neuvottelujen luonnetta samaan 

aikaan erityisen yksityisinä ja kipeän julkisina, ja korostavat kasvatuksen kontekstien tarvetta 

identiteettiturvallisen tilan luomiseen (Nasir & Al-Amin 2010). He kuvaavat sitä, miten 

arvoneuvottelut esimerkiksi päähuivin käytöstä julkisessa tilassa yhdistyvät sekä yksilön ja 

vähemmistöryhmän jäsenten omiksi kokemuksiksi ”meistä” että muiden kokemukseen siitä, miten 

ryhmän jäsenet määritellään (our own and others’ sense of us). He toteavat myös, että moniin 

tilanteisiin liittyy jatkuva väärinymmärretyksi tai paheksutuksi tulemisen riski, ja miten negatiiviset 

kokemukset painavat pitkään ”sydämessä, mielessä ja hengessä”. Nasir ja Al-Amin kuvaavat 

muslimina olemista akateemisessa tilassa vanhempien opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteisössä, 

mutta monet heidän kuvaamistaan asioista liittyvät myös laajempiin kysymyksiin uskonnon 

paikasta julkisessa tilassa. He kirjoittavat, että koska uskonto on keskeinen osa identiteettiä monille 

yksilöille, se ei vain määritä heitä osallistumisen tai käytänteiden ja jäsenyyksien kautta, vaan 

määrittää myös yksilön paikkaa suhteessa Jumalaan ja universumiin. Saksalainen filosofi Martin 

Heidegger (1927) on aiemmin kuvannut tällaista yksilön oman paikan etsimistä ja ”olemista” 

maailmassa (being-in-the-world) teoksessaan Sein und Zeit (suomennettu nimellä Oleminen ja aika, 

Vastapaino 2000).  

Nasirin ja Al-Aminin (2010) mukaan kokemukset muslimina olemisesta julkisessa tilassa tuovat 

mukanaan tietynlaisen pakon jatkuvasti ja aktiivisesti neuvotella ”meistä” näissä tiloissa. Samalla 

yksilö joutuu kaiken aikaa etsimään tapoja, joilla hän voisi tuntea kuuluvuutta kasvatuksen 

instituutioihin huolimatta niiden vajavaisuuksista suhteessa ymmärrykseen ja tuen tarjoamiseen 



uskonnollisen identiteetin osalta. Siksi Nasir ja Al-Amin peräänkuuluttavat kasvatuksen ja 

koulutuksen yhteisöissä toimivilta – tämän kirjan kontekstiin sovellettuna varhaiskasvatuksen 

henkilökunnalta ja vanhemmilta – nykyistä parempaa ymmärtämystä ja sensitiivisyyttä suhteessa 

uskontoon, jotta nämä kasvatuksen kontekstit olisivat kaikkia katsomuksia kohtaan vähemmän 

ulossulkevia.  

Seuraavaksi esittelen lyhyesti katsomusten paikkaa suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Sen 

jälkeen tuon esiin joitakin esimerkkejä siitä, miten kulttuurien ja katsomusten välistä sensitiivisyyttä 

on tutkittu – vastaavilla tavoilla sitä voisi kehittää myös työyhteisössä, opettajankoulutuksessa tai 

osana oman ammatillisuuden jatkuvaa kehittämistä. 

 

Katsomukset suomalaisessa varhaiskasvatuksessa 

Uskonnollinen kotikasvatus on vähentynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä yhteiskunnallisen 

sekularisaation myötä (Tervo-Niemelä 2020). Samaan aikaan yhä moniuskontoisempi suomalainen 

yhteiskunta merkitsee lisääntynyttä uskontojen ja katsomusten läsnäoloa ja näkyvyyttä myös 

pienten lasten arjessa ja varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen näkökulmasta tästä aiheutuu 

monenlaisia seurannaisvaikutuksia. Ensinnäkin, uskontoihin liittyvän kulttuuriperinnön siirtäminen 

jää yhä enemmän yhteiskunnallisen kasvatuksen tehtäväksi, mikäli sekularisaatiokehitys merkitsee 

myös sitä, että kodeissa ei esimerkiksi taustoiteta lapsille, miksi joulua ja pääsiäistä itse asiassa 

vietetään. Toiseksi, lapset kohtaavat arjessaan paljon erilaisia katsomuksia, joiden ymmärtämiseen 

liittyvää tietoa heille tulisi tarjota, linjassa valtakunnallisten Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden (2018) kanssa. Vertaisryhmä ja esimerkiksi media saattavat yhteiskunnallisen 

muutoksen myötä saada kasvavassa määrin tilaa eräänlaisina arvokasvattajina, kun lapset käyttävät 

entistä enemmän aikaa erilaisten ruutujen äärellä. Myös omassa tutkimusaineistossani useampi lapsi 

mainitsi uudelleensyntymiseen liittyviä uskomuksiaan, jotka ensin tulkitsin osaksi suomalaisen 

yhteiskunnan uutta uskonnollisuutta – kunnes kävi ilmi, että kyse olikin Minecraft-pelin 

vaikutteista: kasvien ja zombien välisessä taistelussa elämän päätyttyä siirryttiin yksinkertaisesti 

seuraavaan. 

Myös kansalliset arvot on yhä selkeämmin ilmaistu eri maiden opetusta ja kasvatusta ohjaavissa 

asiakirjoissa (esim. Kuusisto, Poulter & Harju-Luukkainen, tulossa), millä on myös 

turvallisuuspoliittisia kytkentöjä (esim. Niemi ym. 2018). Kun tarkastellaan pohjoismaisia 

varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja, huomataan, että kulttuuriperinnön siirtäminen ja 

kansalaiskasvatus ovat vahvasti läsnä (Kuusisto ym., tulossa). Jokainen varhaiskasvatuksessa 



työskentelevä aikuinen on myös arvokasvattaja, halusi hän sitä tai ei ja tiedosti hän välittämiään 

arvoja tai ei (ks. myös Stevanovic & Kuusisto, tulossa). Työyhteisöissä olisi hyvä pohtia, miten 

esimerkiksi ”suomalaisuus” ja siihen kytkeytyvä kulttuuriperintö ymmärretään ja miten 

yhteiskunnan ”uusi” moninaisuus (Vertovec 2015) mahtuu mukaan ”suomalaisten” perinteiden 

määrittelyihin. Antaako suomalaisuuden määritelmä tilaa nykyisen suomalaisuuden 

monimuotoisuudelle vai sulkeeko se ulos esimerkiksi lasten ja perheiden uskonnollisia 

vähemmistöidentiteettejä? Näissä pohdinnoissa olisi tärkeää huomioida sekä sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen (Kuusisto 2017) että lapsen oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin (Poulter ym. 

2017) liittyvät näkökulmat. 

Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat asiakirjat ovat katsomuskasvatuksen suhteen keskeisiä sekä 

sisältöjen että tavoitteiden osalta. Suomalaisen varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus ymmärretään 

osaksi laaja-alaista osaamista (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014; 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018), ja jokaisella lapsella on oikeus saada laadukasta, 

suunnitelmallista ja tavoitteellista katsomuskasvatusta. Katsomuskasvatuksen toteuttamisessa on 

viimeisimmän varhaiskasvatussuunnitelmamuutoksen jälkeen ollut vielä alueellista vaihtelua sekä 

laadun että toteutumisen osalta (Tainio ym. 2019). Termistön päivittäminen uskonnollisesta 

orientaatiosta laajempaan katsomuskasvatus-käsitteeseen, joka uskontojen lisäksi sisältää myös 

uskonnottomat katsomukset, aiheutti joillekin epävarmuutta siitä, onko uskontojen paikka sisältöjen 

osana jotenkin muuttunut. Suurin muutos on kuitenkin se, että asiakirjan nykyisen velvoittavan 

luonteen myötä katsomuskasvatusta nimenomaan tulee toteuttaa valtakunnallisesti jokaisessa 

varhaiskasvatusryhmässä. Katsomuskasvatuksessa tutustutaan ensisijaisesti lapsiryhmässä läsnä 

oleviin uskontoihin ja muihin katsomuksiin. (Lamminmäki-Vartia & Kuusisto 2019.) 

Katsomuskasvatuksen myötä lapset saavat tietoa perinteiden ja ajattelutapojen moninaisuuden 

ymmärtämiseksi. Katsomusten ja kulttuurien näkyvyys osana varhaiskasvatuksen sisältöjä tukee 

osaltaan lasten omien kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Moninaisuuden 

esiintuominen myönteisellä tavalla yhteisön rikkautena rakentaa varhaiskasvatuksesta 

identiteettiturvallisempaa tilaa. 

 

Arvojen oppiminen ja lapsen katsomuksellisen ajattelun kehittyminen 

Kun katsomus ymmärretään edellä kuvatun mukaisesti, voidaan kokoavasti todeta, että lapsi 

rakentaa tätä ainutkertaista, merkitysten antamisessa ja arvovalintojen tekemisessä käytettävää 

elämänfilosofiaansa kompleksisessa ja jatkuvasti muuttuvassa kontekstissa. Lapsi omaksuu 



vaikutteita ja muovaa niitä uusien kokemustensa, opitun ja toisaalta itse valitun, pohjalta. Edellä 

esitellystä Harrisin ja muiden (2006) lasten ontologisia käsityksiä tarkastelleesta tutkimuksesta 

voimme nähdä, miten lapsen kasvuympäristössä toimivien aikuisten mielipiteet vaikuttavat lapsen 

totuuskäsityksiin. Varhaiskasvatuksen arjen vuorovaikutuksessa kulkee jatkuvasti arvoviestejä: 

Mikä on aikuisten malli toisten kohtaamisesta? Millainen on aikuisten ratkaisumalli 

pulmatilanteessa, jossa vesivärejä ei riittänytkään ihan kaikille? Vertaisryhmän toimintamallit 

ilmenevät esimerkiksi ristiriitatilanteissa: joku jäi leikin ulkopuolelle, mitä sitten tapahtui? Arjen 

oppimisprosessin myötä lapsi muodostaa käsityksiään oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. 

Jokainen mikro-oppimisen tilanne rakentaa lapsen orientaatiota ympäröivään maailmaan (Riitaoja, 

Poulter & Kuusisto 2010) sekä on perustana arvoille, uskomuksille ja tiedoille, joita käytetään 

merkityksen antamisessa ja valintojen tekemisessä myöhemmin (Poulter 2013). Rakentuva 

katsomus tarjoaa lapselle välineitä sosiaalisen todellisuuden rakenteiden ymmärtämisessä (Berger & 

Luckmann 1966) jaelämän suuriin kysymyksiin vastaamisessa (Poulter, Riitaoja & Kuusisto 2016). 

Aiemman teoreettisen ja empiirisen kirjallisuuden pohjalta sekä omien tutkimusaineistojemme 

analyysien kautta olemme kehittäneet arvojen oppimisen jatkumoa (value learning trajectory) 

kuvaavan mallin (ks. kuvio 1), jonka kautta tätä oppimisprosessia voi jäsentää (Gearon & Kuusisto 

2017a; 2017b; Kuusisto & Gearon 2017a; 2017b; Lamminmäki-Vartia ym. 2020).  

TAITTAJALLE: tehdään alla oleva kuvio käsikirjoitusta mukaillen.  

 



 

 

 

 

Kuvio 1. Lapsen katsomuksellisen ajattelun rakentuminen (Kuusisto, tulossa; muokattu Kuusisto & 

Gearon 2017 ja Lamminmäki-Vartia, Poulter & Kuusisto 2020 pohjalta). 

 

Arvojen oppimisen prosessia kuvataan mallissa kuuden askelen kautta. Yksilö tekee arvovalintoja 

aina senhetkisistä (1) lähtökohdistaan (givens) käsin. Nämä tekijät toimivat kaikupohjana ja 

perustana lapsen arjessa tekemille arvovalinnoille, joiden seurauksena oppimista tapahtuu. Välillä 

tehdyt ratkaisut koetaan onnistuneiksi, toisinaan niiden myötä opitaan, että seuraavalla kerralla ehkä 

kannattaa valita toisin, mutta molemmista tapauksista seuraa oppimista. Seuraava askel arvojen 

oppimisen mallissa on (2) paikantamiset (positionings). Nämä positioitumiset liittyvät lapsen 

siihenastiseen elämänhistoriaan ja ”elämäntarinaan”, johon hän identifioituu. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi identiteettiin liittyvät jäsenyydet, jotka vaikuttavat arjen arvovalintoihin: koska olen 

muslimi tai adventisti, valitsen näistä tarjolla olevista vaihtoehdoista juuri tämän. Kolmantena 

askeleena oppimisprosessissa on (3) sitoumukset (engagements), joka liittyy siihen, miten hyvin 

yksilön arvot ovat hänen kokemuksensa mukaan linjassa hänen toimintansa kanssa: kokeeko hän 

tarvetta tehdä muutoksia tai oppimisen myötä ikään kuin ”uudelleenkalibroida” (sense of needing to 

make adjustments) suhtautumistaan, ottaa uudenlaista suuntaa johonkin. Tästä esimerkkinä voisi 

olla vaikkapa tilanne, jossa hammaslääkäri kertoo lapselle, että hampaassa on alkava reikä ja että 
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sokerin syömistä on ehdottomasti syytä vähentää ja hampaiden pesu suorittaa aiempaa tarkemmin, 

jotta tilanne ei mene pahemmaksi.  

Neljäntenä askelmerkkinä mallissa on (4) jännitteet (tensions) – jännitteiden kohtaamisen 

seurauksena opittua. Tässä vaiheessa arvojen oppimisen ja katsomuksen rakentumisen prosessia 

saatetaan käydä keskusteluja toisten kanssa, tai koettuun jännitteeseen liittyvä pohdinta saattaa 

tapahtua lapsen omassa mielessä. Keskeistä on, että yksilö kokee tilanteessa jännitteisyyttä 

esimerkiksi kotona oppimiensa arvojen ja varhaiskasvatuskontekstissa esiin tulevien arvojen välillä 

– lapsi on vaikkapa kotona oppinut uskomaan Jumalan olemassaoloon, ja varhaiskasvatuksessa joku 

lapsi tai aikuinen esittää näiden ajatusten kanssa ristiriidassa olevia uskomuksia. Parhaimmillaan 

lapsi uskaltaa tuoda esiin omia näkemyksiään ja niistä voidaan keskustella kaikkien näkökulmia 

kunnioittaen. Lasten suuret elämänkysymykset liittyvät usein tähän vaiheeseen. Sellaisia ovat 

vaikkapa käsitykset kuoleman jälkeisestä tilasta tai lemmikkieläinten pääsystä taivaaseen tai 

kysymykset siitä, miksi myös lapsia kuolee sairauksiin tai miksi on pandemiaa. Lasten suuret 

kysymykset voivat tarjota kasvattajalle mahdollisuuden demokraattiseen keskusteluun ja sen 

toteamiseen, että ihmiset uskovat eri tavoin ja että moniin suuriin kysymyksiin meillä ei edes ole 

yksiselitteisiä vastauksia.  

Viides askelmerkki lapsen katsomuksellisen ajattelun rakentumisessa ja arvojen oppimisessa on (5) 

neuvottelut (negotiations). Tähän vaiheeseen liittyy arvojen neuvottelemista, joskus 

vastakkainasetteluja, mutta ennen kaikkea jännitteiden ratkaisemista – tai toisinaan päätöstä elää 

jännitteisyyden kanssa, esimerkiksi päättämällä, että ”on ihan OK, että isä uskoo näin ja äiti toisella 

tavalla enkä tarkalleen tiedä, kumpi heistä on oikeassa”.  

Kuudentena askelmerkkinä mallissa on (6) päätökset (resolutions). Tässä vaiheessa yksilö pohtii 

tekemiensä ratkaisujen tai jännitteiden ratkaisematta jättämisen seurauksia (katso myös Gearon & 

Kuusisto 2017, 169–170). Tätä vaihetta seuraa ”uusi normaali”. Alkuperäinen lähtotilanne – 

lähtökohdat (givens) – on oppimisprosessin myötä rakentunut joltain osin uudella tavalla, kehittynyt 

tai muuttunut: kaikupohja tai peilauspinta, pohja ja perusta, jonka pohjalta yksilö jatkossa kohtaa 

arvoneuvotteluja, on jatkossa erilainen. 

Kaikki oppimisprosessit eivät sisällä näitä kaikkia vaiheita tai ”askelmerkkejä”, vaan saattavat 

syklisen mallin sijaan olla aivan toisenlaisia. Oppimisprosessi saattaa kulminoitua vaikkapa vain (2) 

paikantamiseen, kuten ”koska perheeni ei usko Jumalaan, en halua lähteä mukaan 

kirkkovierailulle”. Myös tällaiset arjessa tapahtuvat mikro-oppimisen prosessit vahvistavat valittuja 

toimintatapoja jatkoa ajatellen. Jos tehdyn ratkaisun seuraukset koetaan mielekkäinä myös 



jälkeenpäin, samantyyppinen valinta on helpompi tehdä myös seuraavalla kerralla. Jos taas tehty 

ratkaisu jää arveluttamaan, seuraavalla kerralla voi olla helpompi valita vaihtoehdoista jokin toinen.  

Mallia on hyödynnetty myös jäsennettäessä opettajan ammatillisen osaamisen rakentumista, 

erityisesti, kun on tutkittu katsomuksellisen ammatillisuuden kehittymistä varhaiskasvatuksen 

opettajankoulutuksen opiskelijoiden parissa (Lamminmäki-Vartia ym. 2020). 

Opettajaopiskelijoiden kulttuurien- ja katsomustenvälisen sensitiivisyyden (ks. esim. Kuusisto, 

Kuusisto, Rissanen, Holm & Tirri 2016) rakentumista ja tukemista on tarkasteltu aiemmassa 

tutkimuksessa esimerkiksi reflektiivisten oppimispäiväkirjojen (Kuusisto ym. 2015; Rissanen ym. 

2014; 2020) sekä noviisi–ekspertti-parien yhteisen ryhmäoppimisprosessin (Lamminmäki-Vartia 

ym. 2020) kautta. 

 

Lapsi katsomuksellisena ajattelijana: päätelmiä ja suuntaviivoja 

Varhaiskasvatusikäiset lapset ovat osaavia ajattelijoita. Lapset oppivat jatkuvasti, myös kotona ja 

vertaisryhmässään, sisaruksilta, leikkipuistossa, harrastuksissa ja median kautta. He oppivat 

valtavasti joka päivä, ja osana arjen oppimisprosessejaan he rakentavat arvoja, katsomusta ja 

ontologista ajatteluaan. Lapset tekevät jatkuvasti päätelmiä siitä, mitä heidän kasvuympäristössään 

tapahtuu. He tekevät päätelmiä tavoista, joilla opettajat varhaiskasvatuksessa puhuvat 

katsomuksista, tavoista, joilla lasten elämänkysymyksiin varhaiskasvatuksessa vastataan, tavoista, 

joilla joulun tai pääsiäisen viettämisestä kerrotaan (ks. myös Stevanovic & Kuusisto, tulossa). 

Varhaiskasvatuksen kontekstit ovat keskeisen tärkeitä lasten arvojen rakentumisen ja 

neuvottelemisen konteksteina. Arkitoiminnan kokonaisvaltaisuuden myötä oppimista tapahtuu 

jatkuvasti myös suunniteltujen tuokioiden ulkopuolella – lounaspöydässä, uniaikaan siirryttäessä, 

pukeutumistilanteissa, leikkihetkissä. 

Edellä on tarkasteltu lapsen katsomuksellisen ajattelun kehitysprosessia ja arvojen oppimista. 

Tällaisten, aina väistämättä yksinkertaistettujen mallinnusten osalta on tärkeää muistaa, miten 

monisyisessä kontekstissa nämä prosessit itse asiassa toteutuvat. Varhaiskasvatus ja lapsen laajempi 

kasvuympäristö ovat katsomuksellisesti moninaisia ja kuitenkin ainakin laajemman 

yhteiskunnallisen kontekstin osalta silti aiempaa sekulaarimpia. Siksi varsinkaan 

vähemmistöuskontojen yhteydessä kasvavilla lapsilla ei ehkä aina ole helppoa uskaltaa ilmaista 

ajatuksiaan tai kokea identiteettiturvallisuutta varhaiskasvatuksen tilassa. Jokaisen lapsen katsomus 

ja jokaisen kodin arvopohja on monella tavalla uniikki, ja vaikka suurempia identiteetti- tai 

arvoristiriitoja ei olisi näköpiirissä, monenlaisia pienempiä arjen arvoneuvotteluja tulee kaikilla 



väistämättä vastaan. Niiden kautta lapsi paikantaa, jäsentää ja rakentaa merkityksiä itsestään ja 

toisista, elämästä ja kuolemasta, hyvästä ja pahasta, sekä paikastaan niin hiekkalaatikolla kuin 

universumissa.  

Varhaiskasvatuksen viitekehyksessä lasten yksilöllisen arvojen oppimisen ja katsomuksen 

rakentumisen prosessia voi tukea pyrkimällä tarjoamaan aikaa yhteiselle pohdinnalle ja lasten 

omille kysymyksille. On tärkeää muistaa identiteettiturvallisuuden tukeminen: että lapsi saa kokea 

hyväksyntää ja arvostusta itselleen ja mielipiteilleen, juuri sellaisena kuin hän on. Ryhmässä 

voidaan pyrkiä järjestämään tilaa myös keskustelulle erilaisista totuuskäsityksistä. Lapsen 

näkemisen ja kuulemisen merkitys ”identiteettiturvallisuuden” kokemiselle tulee lähelle myös 

aiemmassa tutkimuksessa esiintuodun ”pedagogisen rakkauden” käsitettä (v & Uusiautti 2013), 

joka ilmenee opettajan ammatillisuudessa luottamuksena jokaisen oppijan oppimiskykyyn ja 

vilpittömänä haluna auttaa jokaista lasta kehittämään taitojaan. Identiteettiturvallisuus kytkeytyy 

vahvasti myös myönteiseen minäkuvaan.  

Myönteinen minäkuva on puolestaan vahvassa yhteydessä lapsen hyvinvointiin. Muun muassa 

vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä varhaiskasvatuksessa tutkinut professori Michel 

Vandenbroeck toteaa, että aiemmassa tutkimuksessa on dokumentoitu näiden keskeisten ja 

eksistentiaalisten kysymysten merkitys lapsen identiteetille ja se, miten vähemmistökonteksteista 

tulevat lapset eivät aina saa tarvitsemaansa tukea kehitykselleen varhaiskasvatuksessa. 

Kotikulttuurien huomioiminen varhaiskasvatuksessa onkin Vandenbroeckin mukaan keskeisen 

tärkeää. Lapset joutuvat hänen mukaansa varhaiskasvatuksessa vastaanottamaan monenlaisia 

viestejä siitä, mitä on olla sellainen kuin juuri hän on. Aikuinen ei yleensä viesti näkemyksiään 

tietoisesti eikä tarkoituksella. Voi olla, että varhaiskasvatuksen kulttuurinen kuvasto, kirjat, nuket 

tai muu materiaali, ei ole sellaista, että lapsi voi kokea tulevansa edustetuksi sen kautta, tai ehkä 

lapsi kokee, että hänen kotikieltään ja kielitaitoaan ei pidetä arvokkaana (ks. myös Kuusisto 2010). 

Ehkä lapsi kokee, että hänen ruokailuun tai nukkumiseen liittyviä taitojaan pidetään kummallisina. 

Tai että hänen perheensä tapaisia perheitä ei koskaan mainita varhaiskasvatuksen arjessa muiden 

perhemuotojen rinnalla. (Vandenbroeck 2010.) 

Varhaiskasvatuksella on keskeinen merkitys lapsen elämässä, ja sillä on tärkeä mahdollisuus toimia 

identiteettiturvallisena ”välitilana” kodin ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Turvallisen – myös 

identiteettiturvallisen – tilan luomisessa on tärkeää, että lasten omiin kysymyksiin ja ajatuksiin 

suhtaudutaan kunnioittavasti ja heidän sekä heidän perheittensä kulttuuri- ja katsomusperinteitä 

arvostaen.  



 

Arniika Kuusisto, lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen, erityisesti varhaiskasvatuksen professori, 

Tukholman yliopisto 

 

Artikkeli perustuu osittain Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa tehtyyn tutkimukseen (nro 

298052, Nature or Nurture? Technology Assisted Multi-Method Autobiographical Approach to 

Value Learning during Transition to School ja nro 315860, Radikaaliksi kasvamassa? Koulun 

merkitys nuorten maailmankatsomuksen rakentumisessa). 
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