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1 JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten eri kielitaustaisten lasten suomen kie-

len kehitystä voidaan tukea päiväkodissa. Mielenkiintoni aiheeseen nousee omasta työstäni, 

sillä työskentelen lastentarhanopettajana päiväkodissa, jossa on paljon eri kielitaustaisia lap-

sia. Kielen kehityksen tukemiseen liittyvät kysymykset ovat esillä työssäni päivittäin ja 

koen, että aiheeseen perehtyminen on erityisen tärkeää, koska lapsen kielelliset taidot luovat 

pohjaa myös kaikelle muulle oppimiselle.  

Tutkimusaiheeni on ajankohtainen myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Suomen maa-

hanmuuttajaväestö on lähes kymmenkertaistunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden ai-

kana (Tilastokeskus, 2014). Ilmiö on havaittavissa myös Oulussa: reilussa kymmenessä vuo-

dessa ulkomaan kansalaisten määrä on kasvanut 2000 henkilöstä lähes 5000 henkilöön 

(Maistraatti, 2014). Eri kielitaustaisten lasten määrä varhaiskasvatuksessa on siis lisääntynyt 

nopeasti viime vuosien aikana ja se asettaa varhaiskasvattajat uusien haasteiden eteen. Miten 

lasten suomen kielen oppimista voidaan tukea mahdollisimman tehokkaasti ja miten kielen 

kehityksen vaikeudet havaitaan? Halme ja Vataja (2011, s. 5) toteavat, että uusimman tutki-

mustiedon perusteella lapsen ensimmäisillä vuosilla varhaiskasvatuksessa on ratkaiseva 

merkitys lapsen kaksikielisyydelle. On siis erittäin tärkeää, että varhaiskasvattajat perehtyvät 

tuoreimpaan teoriatietoon ja osaavat hyödyntää sitä monipuolisesti käytännön työssään. 

Lapsen kielen kehitystä ja sen tukemista sekä kaksikielisyyttä on tutkittu paljon, mutta tut-

kimustieto on pirstaloitunut lukuisten eri lähteiden välille ja tästä johtuen se on hieman han-

kalasti löydettävissä. Varsinkaan eri kielitaustaisten lasten kielen kehityksen tukemista kä-

sittelevää kirjallisuutta ei ole vielä runsaasti saatavilla, vaan tietoa täytyy etsiä useista eri 

lähteistä. Yhtenä tutkimukseni tavoitteena onkin rakentaa selkeä tietopaketti, joka kokoaa 

kielen kehitykseen liittyvän teoriatiedon yhteen tiiviisti, mutta samalla myös mahdollisim-

man monipuolisesti. Teoriakatsauksesta voisivat hyötyä erityisesti ne varhaiskasvattajat, 

joilla ei ole entuudestaan kokemusta eri kielitaustaisten lasten kanssa työskentelystä. Tehok-

kaasta ja tietoisesti tapahtuvasta kielen kehityksen tukemisesta eivät hyödy ainoastaan eri 

kielitaustaiset lapset, vaan koko lapsiryhmä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on lastentarhanopettajia haastattelemalla selvittää, millaisia kie-

len tukemisen menetelmiä he käyttävät päiväkodin arkitoiminnoissa ja ohjatuilla tuokioilla. 
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Samalla perehdytään päiväkodeissa toteutettavaan Suomi toisena kielenä-opetukseen. Kie-

len kehityksen tukimuotojen lisäksi tutkimuksessa pyritään luomaan kuvaa lapsen kieltä tu-

kevasta oppimisympäristöstä. Lisäksi halutaan selvittää, miten lastentarhanopettajat arvioi-

vat eri kielitaustaisten lasten kielitaitoa ja millaisia yhteistyömuotoja he hyödyntävät työs-

sään.  

Päiväkodeissa, joissa on ollut useiden vuosien ajan maahanmuuttajaperheitä, on paljon niin 

sanottua hiljaista tietoa eri kielitaustaisten lasten kanssa työskentelystä. Hiljaisen tiedon kä-

site liitetään yleensä osaamiseen, tietämykseen, kokemukseen ja asiantuntijuuteen (Moila-

nen, 2005, s. 15).  Tällä tutkimuksella pyritään tekemään näkyväksi sitä hiljaista tietoa, jota 

varhaiskasvattajilla on eri kielitaustaisista lapsista.  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu viidestä osasta. Ensimmäinen osa käsittelee 

lapsen kielen kehittymistä. Toisessa osassa käsitellään kaksikielisyyttä ja sen lisäksi luvussa 

perehdytään toisen kielen opettamiseen ja siihen soveltuviin menetelmiin. Teoriaosuuden 

kolmannessa osassa pureudutaan kielen kehityksen tukimuotoihin ja viimeisessä osassa kä-

sitellään kielen arvioimista ja siihen kehiteltyjä menetelmiä ja testejä. 

Teoreettisen viitekehyksen jälkeen esitellään tutkimuskysymykset ja kuvaillaan tutkimuksen 

toteuttamisen eri vaiheet. Tutkimuskohteena on päiväkoti ja tutkimus toteutetaan teemahaas-

tattelemalla kolmea lastentarhanopettajaa kahdessa eri päiväkodissa. Haastatteluaineiston 

analyysissä käytetään teoriaohjaavaa aineistonanalyysiä, joka on yksi sisällönanalyysin ala-

lajeista.  
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2 LAPSEN KIELEN KEHITTYMINEN 

Jo ensimmäisinä elinvuosinaan lapset oppivat puhumaan ja ymmärtämään toisten puhetta; 

he oppivat käyttämään kieltä jakaakseen ideoitaan, neuvotellakseen ja tehdäkseen yhteis-

työtä toisten kanssa. Lapset kykenevät tähän siitäkin huolimatta, että ihmiskielet sisältävät 

monimutkaisia sanojen merkityksiä, kieliopillisia rakenteita ja äänen painotuksia. Ihmiskie-

let ovat selvästi monimuotoisempia ja monimutkaisempia kuin muiden lajien viestintäjärjes-

telmät, mutta siltikin kielen oppiminen vaikuttaa olevan helppoa ja vaivatonta (Brooks & 

Kempe, 2012, s. 2.) Miten lapset siis kykenevät oppimaan kieliä? 

Lapsen kielen kehittymiseen vaikuttavat aivotoiminnan kehittyminen ja lapsen ja hänen ym-

päristönsä välinen vuorovaikutus. Varhainen kielen kehitys on myös kiinteästi yhteydessä 

lapsen tunteisiin. Lapsella on vahva halu olla yhteydessä muiden kanssa ja jakaa kokemuk-

siaan. Tämä voimistaa lapsen pyrkimystä havainnoida ympäristönsä puhetilanteita, tuottaa 

havaintojensa pohjalta puhetta ja kuvata omia kokemuksiaan kielellisesti. (Lyytinen, 2004, 

s. 48.) 

Tässä pääluvussa kuvaan lapsen kielen kehityksen varhaisvaiheita ja keskeisiä saavutuksia 

eri ikäkausina. Nostan esille myös niitä piirteitä, jotka voivat olla merkkejä lapsen kielen 

kehityksen viivästymästä ja jotka antavat aihetta tarkempaan havainnointiin ja mahdollisiin 

lisätutkimuksiin. 

2.1 Kielen kehityksen varhaisvaiheet 

Lapset ovat synnynnäisesti kykeneviä reagoimaan kielellisiin ärsykkeisiin. Vauvat pystyvät 

erottamaan kielelle ominaiset piirteet muista äänistä ja heillä on valmius havaita muun mu-

assa kielen eri painotuksia sekä puheen rytmejä ja sävelkorkeuksia. (Brooks & Kempe, 2012, 

s. 25, 28.) Puheen kuuleminen toimii äänteiden oppimisen perustana ja lapsen ääntely alkaa-

kin muistuttamaan häntä ympäröivän kielen äänellisiä ominaisuuksia noin puolen vuoden 

iässä (Lyytinen, 2004, s. 49). 

Varhaisen ääntelyn kehittymisen perustana ovat aivojen kehittyminen ja hermoverkkojen 

järjestäytyminen. Hermoverkkojen järjestäytymiseen vaikuttavat perimä sekä etenkin myö-

hemmissä ikävaiheissa ympäristötekijät. Sosiaalinen vuorovaikutus vanhempien kanssa li-
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sää lapsen ääntelyaktiivisuutta ja auttaa lasta hahmottamaan puheliikkeitä, jotka ovat tyypil-

lisiä hänen äidinkielelleen. Aikuisen ja lapsen kiintymyssuhde on siis kiinteästi yhteydessä 

ääntelyn kehittymiseen. (Lyytinen, 2004, s. 50.) 

Lapsi aloittaa kanonisen jokeltelun kuuden-seitsemän kuukauden ikäisenä. Lapsi yhdistelee 

erilaisia tavuja ja toistaa niitä, jolloin ääntely alkaa muistuttamaan todellisia sanoja. (Lyyti-

nen, 2004, s.51.) Jo tässä vaiheessa lapsen puhe sisältää äänellisiä piirteitä hänen omasta 

äidinkielestään, kuten kielen eri painotuksia (Brooks & Kempe, 2012, s. 32). Lyytisen (2004, 

s. 51) mukaan monipuolisen jokeltelun on todettu olevan yhteydessä fonologisiin taitoihin, 

ensimmäisten sanojen varhaiseen ilmaantumiseen ja sanaston nopeaan oppimiseen. Havain-

noimalla ääntelyn kehitystä voidaan löytää ensimmäisiä ennusmerkkejä kielen kehityksen 

viiveistä. 

Lapsi ymmärtää kieltä ennen kuin hän itse kykenee tuottamaan sitä. Lapsi alkaa ymmärtä-

mään kieltä jo ensimmäisen ikävuoden lopulla, minkä jälkeen hän alkaa tuottamaan kom-

munikatiivisia eleitä ja lopulta puhetta. (Lyytinen, 2004, s. 51.) Jotta lapsi oppii ymmärtä-

mään sanoja ja niiden merkityksiä, hänen täytyy kyetä tunnistamaan sana puheen joukosta 

ja havaita sanaan liittyvät tapahtumat ympäristöstään (Oates & Grayson, 2004, s. 73). Alle 

kaksivuotiaan lapsen kielellinen ymmärrys liittyy kiinteästi toimintaan ja ”toimintaa osoit-

tavat sanat ovat keskeisellä sijalla niiden sanojen joukossa, joiden merkityksen lapsi ymmär-

tää” (Lyytinen, 2004, s. 51). 

Ensimmäiset sanat, joita lapsi käyttää, liittyvät yleensä ihmisiin ja asioihin, jotka löytyvät 

hänen lähiympäristöstään. Lapsi oppii nimeämään eläimiä, ihmisiä, ruokia, vaatteita, kehon-

osia ja leluja. (Buckley, 2003, s. 71–72.) Esineiden ja niitä tarkoittavien sanojen yhdistämi-

nen on mahdollista vain silloin, kun lapsella on keinoja päätellä mistä aikuinen puhuu. Oa-

tesin ja Graysonin (2004) mukaan on kaksi erityistä tapaa, joilla lasta voidaan auttaa tässä: 

katseen suuntaaminen ja osoittaminen. Katseen suuntaamisen, pään kääntämisen ja osoitta-

misen avulla voidaan havainnollistaa lapselle, mihin aikuinen viittaa käyttäessään tiettyä sa-

naa. (Oates & Grayson, 2004, s. 77.) Lapsi käyttää puheessaan substantiivien lisäksi myös 

verbejä, kuten mennä, tulla, antaa ja ottaa. Sanavaraston nopea laajentuminen alkaa yleensä 

noin puolentoista vuoden iässä, jolloin lapsi hallitsee noin 30–50 sanaa. Kaksivuotiaana lap-

sen sanastoon kuuluu jo keskimäärin 250 sanaa, jonka jälkeen lapsi oppii arviolta 10 uutta 

sanaa päivittäin. Saavuttaessaan kuudennen ikävuoden lapsi hallitsee jo 14 000 sanaa. (Lyy-

tinen, 2004, s. 52.) 
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Lapsi alkaa yhdistämään sanoja ja muodostamaan lauseita 15–24 kuukauden iässä (Toma-

sello, 2000, s. 3). Jotta lapsi kykenee yhdistämään sanat lauseiksi, täytyy hänen pystyä erot-

telemaan ”ilmaisussa tarvittavat sanat ja tietää säännöt, joiden avulla nämä sanat yhdistetään 

toisiinsa” (Lyytinen, 2004, s. 53). Lapsen ensimmäiset kaksiosaiset lauseet koostuvat ydin-

sanasta (esimerkiksi isä, äiti, ota, anna) sekä jostakin muusta lapsen oppimasta sanasta, kuten 

”tutti”, ”auto” tai ”kukka”. Ensimmäiset kahden sanan lauseet kuvaavat yleensä esineen tai 

henkilön tilaa, omaisuutta, omistusta, toimintaa tai paikkaa. Tässä vaiheessa lapsi ymmärtää 

kieltä enemmän kuin mitä hän itse pystyy tuottamaan ja siksi kahden sanan ilmaisujen pe-

rusteella ei saada vielä todellista kuvaa lapsen kielitaidosta. Lapsen kielen kehittyminen ja 

erilaisten lauserakenteiden oppiminen on nopeaa. Kolmen vuoden iässä lapsi osaa käyttää 

puheessaan jo kysymys-, käsky- ja kieltolauseita ja hän täsmentää ilmaisujaan erilaisilla tai-

vutusmuodoilla. Viisi-kuusivuotias lapsi hallitsee jo kaikki suomen kielen perus- ja sivulau-

setyypit. (Lyytinen, 2004, s. 53–54.) 

Kun lapsi on oppinut riittävän perussanaston ja hallitsee ensimmäiset sanayhdistelmät, hän 

alkaa harjoitella sanojen taivuttamista. ”Suomen kielen taivutusjärjestelmä on laaja” (Lyyti-

nen, 2004, s. 54.) Suomen kielessä on muun muassa runsaasti eri sijamuotoja, verbit taipuvat 

eri persoonissa ja sanavartaloiden taivutuksessa esiintyy astevaihtelua. Taivutusjärjestelmän 

oppiminen on keskeisessä osassa suomen kielen hallinnassa. Lapsen kielen kehityksessä tai-

vutusmuotojen omaksuminen on nopeimmillaan 2-4 vuoden iässä ja yleensä noin viisivuo-

tiaana lapsi hallitsee suomen kielen taivutusjärjestelmän perussäännöt. (Lyytinen, 2004, s. 

54.) 

Lapsi ei omaksu kaikkia taivutusmuotoja samanaikaisesti, vaan oppiminen etenee askelmit-

tain. Sanavartaloiden virheellinen taivuttaminen kuuluu normaaliin kielen kehittymiseen ja 

se ilmentää kullekin ikäkaudelle tyypillisiä päättely- ja ajattelutaitoja. On kuitenkin syytä 

muistaa, että lapsen puheessa esiintyvät virheet merkitsevät eri asioita eri ikäkausina. Esi-

merkiksi 2-3-vuotiaan lapsen puheessa voi esiintyä paljon sanojen omatekoisia muotoja, ku-

ten ”käsit” (kädet) tai ”jalkalla” (jalalla). Tämä on merkki siitä, että lapsi harjoittelee sanojen 

taivutusta ja kieliopillisia muotoja muodostamalla omia sääntöjä. Tällä ikätasolla omatekoi-

set sanavartalot ovat luonnollinen osa kielen oppimista. Vastaavasti samanlaiset virheet 5-

6-vuotiaan lapsen puheessa viittaavat siihen, että lapsi ei ole poisoppinut virheellisiä muotoja 

eikä hänen puheensa ole kehittynyt ikätasonsa mukaisesti. (Lyytinen, 2004, s. 54–55, 61–

62.) 
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2.2 Kielen kehityksen keskeiset saavutukset ja kehitykseen liittyvät huolenaiheet eri 

ikävaiheissa 

Varhaiskasvattajalla on tärkeä rooli lapsen kielen kehityksen seurannassa ja tukemisessa. 

Jotta kielenkehityksen ongelmat tunnistettaisiin mahdollisimman varhain, tulee kasvattajan 

olla tietoinen kielenkehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa. On myös tärkeää tun-

nistaa ne piirteet, jotka antavat aihetta tarkempaan seurantaan ja jatkotutkimuksiin. Siisko-

nen, Aro ja Lyytinen (2004, s. 127) huomauttavat, että yksittäiset kielenkehityksen ongel-

miin viittaavat piirteet ”eivät aina anna syytä huoleen, mutta kun niitä esiintyy useampia 

(esim. niukka sanavarasto ja ymmärtämisen vaikeudet), olisi kehitykseen kiinnitettävä huo-

miota. Myös jo opitun taidon katoaminen tai lapsen taantuminen on aina syy tarkkoihin tut-

kimuksiin”. 

Jokaisen lapsen kieli kehittyy yksilöllisesti ja siksi onkin tärkeä muistaa, että tässä kappa-

leessa määritellyt kielen kehityksen piirteet perustuvat yleiseen tutkimustietoon ja niitä pi-

täisi käyttää suuntaa antavina ohjeistuksina. Saman ikäisten lasten kielelliset taidot voivat 

kehittyä eri tavoilla, mutta siltikin kehitys voi olla täysin normaalia (Lyytinen, 2004, s. 48). 

Kielellisten taitojen lisäksi onkin hyvä arvioida myös lapsen muita kehityksen osa-alueita, 

kuten leikkiä, tiedonkäsittelytaitoja ja motorista kehitystä (Siiskonen, Aro & Lyytinen, 2004, 

s. 119). 

Ensimmäisen ikävuoden jälkeen lapsi 

 ymmärtää useiden eri asioiden ja esineiden nimiä 

 vastaa puheeseen lähinnä ääntelyllä 

 osaa vastata verbaalisesti joihinkin pyyntöihin, kuten ”Sano heippa!” 

 ”puhuu” ihmisille ja leluille pitkillä, melodisilla ääntelyillä 

 osaa käyttää johdonmukaisesti yksittäisiä sanoja 

 yhdistää eleitä, ilmeitä ja ääntelyä pyytääkseen jotakin, kommentoidakseen tai osoit-

taakseen omaa tahtoaan 

(Buckley, 2003, s. 47.) 

Kasvattajan huolen tulisi herätä, jos yksivuotias lapsi ei seuraa ympäristöään eikä reagoi 

omaan nimeensä. Myös vähäiset kommunikatiiviset eleet ja ääntely sekä yksipuolinen jokel-

telu voivat olla merkkejä kielen kehityksen viivästymästä. (Buckley, 2003, s. 49; Siiskonen, 

Aro & Lyytinen, 2004, s. 127.) 
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Toiseen ikävuoteen mennessä lapsi 

 kommunikoi yhdistelemällä ilmeitä, eleitä, ääniä ja sanoja 

 harjoittelee vuorottelua keskusteluissa 

 ymmärtää, että tapahtumat rakentuvat eri vaiheista (esimerkiksi käsien pesu, pöytään 

tuleminen, syöminen, pöydästä lähteminen) 

 ymmärtää, että sanat voivat tarkoittaa sekä kuvia että oikeita esineitä 

 ymmärtää joitakin pidempiä ja monimutkaisempia lauseita 

 osaa noudattaa lyhyitä ohjeita (esimerkiksi ”laita nalle pöydälle”) 

 muodostaa kahden tai kolmen sanan lauseita 

 tuntee keskimäärin 250 sanaa  

 alkaa esittämään kysymyksiä 

 alkaa puhumaan menneistä tapahtumista ja asioista, jotka voivat mahdollisesti tapah-

tua tulevaisuudessa 

(Buckley, 2003, s. 81; Lyytinen, 2004, s. 60.) 

Kaksivuotiaan lapsen kielenkehityksessä voidaan epäillä olevan viivästymää, jos hänellä on 

hyvin suppea sanavarasto (alle 10 sanaa) tai hän ei kykene muodostamaan kahden sanan 

lauseita. Huoli herää myös, jos lapsi ei kiinnitä huomiota ympäristöönsä eikä vastaa tuttuihin 

ääniin. Lisäksi puutteet ymmärtämisessä (lapsi ei kykene noudattamaan lyhyitä ohjeita) an-

tavat aihetta lisätutkimuksiin. (Buckley, 2003, s. 82; Siiskonen, Aro & Lyytinen, 2004, s. 

127.) 

Kolmanteen ikävuoteen mennessä lapsi 

 käyttää kieltä pääkommunikointikeinona ja hänen puheensa on lähes täysin ymmär-

rettävää 

 aloittaa keskusteluja oma-aloitteisesti ja kykenee yhä paremmin myös ylläpitämään 

niitä 

 osallistuu pitkäkestoisiin mielikuvitusleikkeihin ikätovereidensa kanssa 

 käyttää puheessaan käsky- ja kieltomuotoja sekä kysymyssanoja, kuten mikä, missä 

ja miksi 

 käyttää puheessaan pronomineja, verbejä ja adjektiiveja 

 osaa taivuttaa verbejä eri persoonamuodoissa ja käyttää myös eri aikamuotoja 

 ymmärtää esineiden sijaintia ja paikkaa kuvaavia sanoja, kuten alla, päällä ja sisällä 
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 ymmärtää kaksiosaisia ohjeita (esimerkiksi ”ota lasi ja vie se pöydälle”) 

 osaa kertoa lyhyitä kertomuksia 

(Buckley, 2003, s. 117; Lyytinen, 2004, s. 60; Aaltonen, R., Lehtinen, T., Leppänen, K., 

Peltonen, T., Tarvo, M-T., Tuunainen, P. & Viherä-Toivonen, A., 2008, s. 19.) 

Kasvattajan huolen tulisi herätä, jos lapsen puhe on huomattavan epäselvää ja sanojen ään-

täminen on selvästi puutteellista. Kolmivuotiaan lapsen tuottavan sanaston määrä tulisi olla 

satoja sanoja, joten puheen niukkuus ja suppea sanavarasto voivat olla syynä tarkempaan 

seurantaan. Muita merkkejä kielen kehityksen viivästymästä voivat olla änkytys, vuorovai-

kutuksesta vetäytyminen sekä lyhyiden ohjeiden ymmärtämisvaikeudet. 

(Siiskonen, Aro & Lyytinen, 2004, s. 127; Aaltonen et al., 2008, s. 19.) 

Neljänteen ikävuoteen mennessä lapsi 

 hakeutuu roolileikkeihin ikätovereidensa kanssa 

 osaa keskustella taitavasti useiden eri ihmisten kanssa 

 ymmärtää ja hallitsee kieliopilliset perussäännöt ja sanojen taivuttamisen 

 käyttää kieltä tunteiden ilmaisuun, ideoiden esittämiseen, ongelmanratkaisuun ja 

neuvotteluun 

 esittää paljon kysymyksiä, erityisesti ”kuinka?” ja ”miksi?” 

 osaa ilmaista itseään selkeästi useimmissa tilanteissa 

 käyttää puheessaan ajan, paikan ja sijainnin kuvauksia sekä adjektiiveja (mm. muo-

toa, kokoa ja väriä kuvaavia sanoja) 

 kertoo satuja ja tarinoita 

(Buckley, 2003, s. 149; Lyytinen, 2004, s. 60; Aaltonen et al., 2008, s. 20.) 

Jos nelivuotiaan lapsen puheessa esiintyy runsaasti äännevirheitä, puhe on hyvin epäselvää 

tai tuottavan sanaston määrä on edelleen suppea, on lapsen kielellinen kehitys syytä ottaa 

tarkempaan seurantaan. Huoleen voi olla aihetta myös, jos lapsen puheessa esiintyy paljon 

kieliopillisia virheitä, hänen käyttämänsä lauserakenteet ovat hyvin yksinkertaisia eikä hän 

osaa taivuttaa sanoja. Lisäksi asioiden ja esineiden epätarkka kuvailu (väri, koko, muoto, 

määrä) voi olla merkki tuen tarpeesta. (Buckley, 2003, s. 151; Siiskonen, Aro & Lyytinen, 

2004, s. 127; Aaltonen et al., 2008, s. 20.)  
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Viidenteen ikävuoteen mennessä lapsi 

 on omaksunut vuorovaikutuksen perustaidot ja käyttää kieltä tärkeimpänä kommu-

nikaatiokeinonaan 

 pystyy kuuntelemaan puhetta keskittyneesti ja osaa toimia ohjeiden mukaisesti 

 osaa vastata kysymyksiin ”miten?” ja ”miksi?” 

 pystyy seuraamaan tarinoita ilman kuvia 

 osaa vertailla ja luokitella esineitä niiden ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen mu-

kaan 

(Buckley, 2003, s. 150; Lyytinen, 2004, s. 60; Aaltonen et al., 2008, s. 20.) 

Viisivuotiaan lapsen kielen kehitykseen on syytä kiinnittää tarkempaa huomiota, jos hänellä 

on selkeitä vaikeuksia ymmärtää puhetta ja osallistua keskusteluun. Puheen ymmärtämisen 

vaikeudet voivat näyttäytyä esimerkiksi syrjään vetäytymisenä ja häiriköintinä sekä hanka-

luutena noudattaa ohjeita. Huoli herää myös, jos lapsen puheilmaisu on niukkaa, hänellä on 

vaikeuksia muodostaa lauseita eikä hän osaa nimetä asioita oikeilla sanoilla, vaan käyttää 

paljon kiertoilmaisuja. (Buckley, 2003, s. 152; Siiskonen, Aro & Lyytinen, 2004, s. 127; 

Aaltonen et al., 2008, s. 20.)  
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3 KAKSIKIELISYYS JA TOISEN KIELEN OPPIMINEN 

Eri kielitaustaisten lasten opetuksen yhtenä tavoitteena on, että lapset saavuttavat funktio-

naalisen eli toiminnallisen kaksikielisyyden. Tällä tarkoitetaan sitä, että lapsille tarjotaan ta-

savertaiset mahdollisuudet toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomen kielen lisäksi py-

ritään tukemaan myös lasten oman äidinkielen kehittymistä. (Nissilä, Vaarala, Pitkänen & 

Dufta, 2009, s. 36–37.) 

Sekä tutkijat että vanhemmat ovat kiinnostuneita kaksikielisyydestä ja sitä onkin tutkittu 

maailmalla melko paljon. Nykytutkimusten mukaan kaksikielisyys ei haittaa lapsen koko-

naiskehitystä eikä se aiheuta kielihäiriöitä, jos lapsen kasvuympäristön tuki on riittävä (Kor-

pilahti, 2010, s. 148). Kaksikielisillä lapsilla esiintyy kielen kehityksen häiriöitä ja viivästy-

miä samoissa määrin kuin yksikielisilläkin lapsilla. Päinvastoin kuin joskus on luultu, kak-

sikielisyydellä voidaan nähdä olevan myönteisiä vaikutuksia lapsen kehitykselle. Kaksikie-

listen lasten ajattelu voi olla joustavampaa ja luovempaa kuin yksikielisillä lapsilla ja he 

voivat oppia helpommin muita kieliä. (Nissilä, Vaarala, Pitkänen & Dufta, 2009, s. 38.) 

Kaksikielisen lapsen kielen kehittyminen noudattelee samoja vaiheita kuin yksikielistenkin 

lasten kielen oppiminen. Suomea opettelevan eri kielitaustaisen lapsen ensimmäisten päivä-

kotivuosien tavoitteena voidaan pitää sitä, että hän oppii arjessa tarvittavan perussanaston, 

tärkeimmät käsitteet sekä suomen kielen keskeisimmät taivutusmuodot. (Korpilahti, 2010, 

s. 149.) Tässä luvussa esittelen erilaisia tapoja määritellä kaksikielisyyttä ja kuvaan toisen 

kielen oppimiseen liittyviä erityispiirteitä. Kuvailen myös Suomi toisena kielenä -opetuksen 

pääperiaatteita ja toteutusmuotoja. 

3.1 Määrittely 

Kaksikielisyyden määrittely on haastavaa, koska sitä voidaan tarkastella eri näkökulmista 

eikä sen kuvaaminen ole yksiselitteistä. Kaksikielisyyden käsitteen ymmärtäminen riippuu 

käyttäjästä ja se voidaan määritellä joko henkilökohtaisella tai yhteiskunnan tasolla. (Lainio, 

2006, s. 13; Hassinen, 2005, s. 16.) Tutkijoilla on siis erilaisia näkemyksiä kaksikielisyy-

destä ja seuraavaksi tarkastelen kahta erilaista tapaa määritellä kaksikielisyyttä. 

Hassisen (2005, s.17) mukaan kaksikielisyyttä voidaan määritellä muun muassa omaksumis-

iän ja -ympäristön perusteella. Kun kaksikielisyys määritellään omaksumisiän mukaan, voi-



11 

 

 

daan erottaa kolme erilaista kaksikielisyyden tyyppiä. Simultaani eli samanaikainen kaksi-

kielisyys omaksutaan varhaislapsuudessa eli lapsen syntymästä lähtien. Suksessiivinen eli 

peräkkäinen kaksikielisyys puolestaan omaksutaan myöhemmin, noin kolmannen ikävuoden 

jälkeen. Kolmas kaksikielisyyden muoto, subordinatiivinen eli alisteinen kaksikielisyys, ke-

hittyy myöhemmässä iässä (7-12-vuotiaasta eteenpäin). Hassinen määrittelee kaksikielisyy-

den myös omaksumisympäristön mukaan. Kaksikielisyyden kehittymiseen vaikuttaa se, 

onko molemmat kielet omaksuttu kotona (äidin- ja isän kieli) vai eri ympäristöissä (toinen 

kieli kotona, toinen esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa).  

Lainion (2006) mukaan kaksikielisyyttä voidaan lähestyä äidinkielen määrittelyllä. Äidin-

kieli voidaan määritellä henkilön alkuperän, kielen funktion ja hallinnan sekä henkilön kie-

lellisen identiteetin perusteella. Kun äidinkieli määritellään henkilön alkuperän mukaan, 

sillä tarkoitetaan sitä kieltä, jonka hän on ensimmäiseksi oppinut. Henkilöllä voi siis olla 

useita äidinkieliä, jos hän on oppinut varhaislapsuudessaan useita kieliä samanaikaisesti. 

Kielen funktionaalisen kriteerin mukaan äidinkieli määräytyy sen mukaan, mitä kieltä pu-

huja käyttää eniten. Henkilö on siis kaksikielinen, jos hän käyttää kahta kieltä yhtä paljon. 

Äidinkieli määriteltynä kielen hallinnan mukaan tarkoittaa sitä kieltä, jonka henkilö hallitsee 

parhaiten. Jos henkilö hallitsee kaksi kieltä yhtä hyvin, häntä voidaan kutsua kaksikieliseksi. 

Lainio määrittelee äidinkielen myös henkilön kielellisen identiteetin perusteella. Tämän kri-

teerin mukaan äidinkielellä tarkoitetaan sitä kieltä, joka on henkilölle ns. tunnekieli. Toisin 

sanoen henkilöllä on helpointa ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan tällä kielellä. (Lainio, 2006, 

s. 13.) Edellä mainittujen neljän kriteerin perusteella voimme siis todeta, että henkilö voi 

olla kaksikielinen usealla eri tavalla.  

Arkkila, Smolander ja Laasonen (2013) ovat koonneet oheiseen taulukkoon kaksikielisyy-

den määrittelyyn liittyviä termejä. Termejä voidaan hyödyntää monikielisten lasten kielel-

listen taitojen arvioimisessa. Toisen kielen kehittymisen arvioinnissa tulee huomioida ikä, 

jolloin kielelle altistuminen alkoi sekä altistumisen säännöllisyys ja kesto. Toisin sanoen 

tulee määritellä, onko lapsi omaksunut toisen kielen simultaanisti vai peräkkäisesti. 
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Taulukko 1.  Kaksikielisyyden määrittelyä (Arkkila, Smolander & Laasonen, 2013, s. 204). 

Tämä tutkimus koskee 3-5-vuotiaita eri kielitaustaisia lapsia. Voidaan olettaa, että tutkimus-

päiväkodeissa olevat lapset ovat omaksuneet kaksikielisyyden joko simultaanisti tai peräk-

käisesti suomenkielisen päivähoidon aloittaessaan. 

3.2 Toisen kielen oppiminen 

Toisen kielen oppimisen alkuvaiheessa on tyypillistä, että lapsella on niin sanottu hiljainen 

kausi, joka voi kestää muutamasta kuukaudesta jopa vuoteen. Hiljaisella kaudella lapsi ei 

vielä itse tuota puhetta, mutta hän harjoittelee uutta kieltä mielessään. Varhaiskasvatuksessa 

tämä voi näkyä niin, että eri kielitaustainen lapsi puhuu ensin vain omalla äidinkielellään. 

(Halme, 2011, s. 90–91.) Kun hän huomaa, että muut lapset ja aikuiset eivät puhu samaa 

kieltä, hän voi olla jonkin aikaa puhumaton. Lapsi kuitenkin havainnoi muiden puhetta eri 

tilanteissa ja vähitellen alkaa itsekin käyttämään kuulemiaan uusia sanoja ja fraaseja. (Kor-

pilahti, 2010, s. 146–147.)   

Eri kielitaustaisen lapsen toisen kielen oppiminen voi vaikuttaa aluksi hitaammalta kuin yk-

sikielisen lapsen oppiminen ja lapsen sanavarasto voi näyttää suppealta. On tärkeää muistaa, 

että lapsen todellinen sanavarasto sisältää ilmauksia molemmista kielistä ja siksi se on laa-

jempi kuin pelkästään yhden kielen sanasto. Vaikka lapsi ei itse vielä käyttäisikään uutta 

kieltä, hän kuitenkin havainnoi ja oppii sitä koko ajan. Toisen kielen oppimisessa voi olla 

myös taantumavaiheita, jolloin suomen kieli kehittyy hitaasti, mutta lapsen oma äidinkielen 

kehittyminen on puolestaan nopeaa. (Halme, 2011, s. 90–91.) 
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Toisen kielen oppimisessa voidaan erotella pintasujuvuus ja ajattelun kieli. Lapsi oppii ns. 

pintakielen kuuntelemalla ja tällöin hän suoriutuu toistuvista arkipäivän vuorovaikututusti-

lanteista. Pintasujuvuuden tasoa voidaan nimittää myös sosiaaliseksi kieleksi. Ajattelun kie-

len kehittyminen on hitaampaa ja sitä tarvitaan uuden tiedon omaksumiseen ja jakamiseen. 

Ajattelun eli akateemisen kielen hallinnalla on yhteys lapsen koulumenestykseen. (Halme, 

2011, s. 91; Korpilahti, 2010, s. 147.) 

Toisen kielen eri osa-alueiden oppiminen voi edetä vaiheittain ja kaikki kielitaidon alueet 

eivät välttämättä kehity yhtä vahvoina. Esimerkiksi ymmärtämisen taidot voivat kehittyä 

nopeammin kuin puhetaidot. Lapsi oppii yleensä arkikielen varsin nopeasti, mutta käsitteel-

lisemmän kielen oppiminen vaatii enemmän aikaa ja harjoitusta. Lapsen käyttämä puhekieli 

voi olla hyvinkin sujuvaa, mutta se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että lapsi hal-

litsee kielen abstraktimpi puolen. Puhekielen rakenne ja sanasto voi olla yksinkertaista ja 

lapsi ymmärtää ainoastaan tuttuihin asiayhteyksiin ja tilanteisiin liittyviä ilmauksia. (Arvo-

nen, Katva & Nurminen, 2010, s. 59–60.)  

3.3 Suomi toisena kielenä -opetus 

Suomi toisena kielenä -opetus (S2) on eri kielitaustaisille lapsille tarjottavaa tavoitteellista 

ja säännöllistä opetusta, jonka tavoitteena on luoda pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyy-

delle. S2-opetuksen tulee perustua lapsilähtöisyydelle, leikille ja toiminnallisuudelle ja sen 

lähtökohtana on funktionaalisuus. Opetuksessa lähdetään liikkeelle lapselle oleellisesta sa-

nastosta eli arjen tilanteisiin, ryhmään liittymiseen sekä leikkiin liittyvistä sanoista ja ilmai-

suista. Lapsihavainnoinnin avulla kasvattaja voi löytää lapsen kannalta tärkeät kielenoppi-

miseen liittyvät tarpeet. (Halme, 2011, s. 92–93; Halme & Vataja, 2011, s. 24.) 

Toisen kielen opettamista ei voida irrottaa muista varhaiskasvatuksen sisällöistä ja siksi kas-

vattajan on tärkeää suunnitella S2-opetus niin, että se on kaiken toiminnan ja opetuksen lä-

päisevä periaate. Opetuksen tulee olla luonnollinen osa lapsen arkea ja se täytyy linkittää 

aitoihin kielenkäyttötilanteisiin. Arkitilanteiden lisäksi eri kielitaustaisille lapsille täytyy tar-

jota ohjattua toimintaa. Tämä voidaan toteuttaa joko yksilötasolla, pienryhmissä tai koko 

lapsiryhmän kanssa. S2-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tulee pohjautua lapsilähtösyy-

teen.  Kasvattaja hyödyntää suunnittelussa lasten vahvuuksia, ominaisia tapoja toimia sekä 

mielenkiinnon kohteita. (Halme, 2011, s. 92–93; Halme & Vataja, 2011, s. 25.) 
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Suomi toisena kielenä – opetuksessa käytettävät menetelmät valitaan lasten iän, kulttuuri-

taustojen, kiinnostusten kohteiden sekä kielitaidon mukaan (Halme & Vataja, 2011, s. 26). 

Seuraavaksi esittelen muutamia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka soveltuvat hyvin S2-

opetukseen. 

Lasten kirjallisuutta voidaan hyödyntää monipuolisesti eri kielitaustaisten lasten kanssa. 

Aluksi kannattaa valita kirjoja, joissa on tekstin lisäksi kuvallinen tuki. Lisäksi kannattaa 

ottaa huomioon lasten kiinnostusten kohteet sekä ikätaso. Eri kielitaitoisille lapsille on tär-

keää lukea aluksi usein, mutta lyhyitä aikoja kerrallaan. Samoja kirjoja voidaan lukea useita 

kertoja. (Halme & Vataja, 2011, s. 28–29.) 

Pelit soveltuvat hyvin S2-opetukseen. Muistipelit rikastuttavat lapsen sanavarastoa ja lauta-

pelien avulla voidaan harjoitella vuorovaikutus- ja keskustelutaitoja. Pelien avulla on myös 

helppo opettaa esimerkiksi värejä, muotoja sekä ala- ja yläkäsitteitä. (Halme & Vataja, 2011, 

s. 27, 29.) 

Total Physical Response (TPR) on James Asherin kehittämä kielenoppimismalli. Mallin 

mukaan ”opetustilanne järjestetään niin, että oppijan on mahdollista omaksua uusi kieli sa-

man mallin mukaan kuin hän on oppinut äidinkielensä” (Halme & Vataja, 2011, s. 29). Suo-

messa käytetään Sanasäkkiä, joka perustuu TPR-menetelmään. Tuokiot pohjautuvat joh-

donmukaiseen struktuuriin ja ne toistavat selkeää kaavaa. Opetuksessa hyödynnetään lapsen 

kaikkia aistikanavia leikkien, pelien, laulujen, riimien ja lorujen kautta. (Halme & Vataja, 

2011, s. 30.) 

Pöllövaari on Irma Kakkurin (1998) kehittämä kielellisen tietouden harjaannuttamisoh-

jelma. Ohjelmalla voidaan kehittää 3-6-vuotiaiden lasten kielellistä tietoutta. Pöllövaari -

ohjelma sisältää sadun, jonka avulla harjoitellaan nimeämistä ja äänteiden yhdistämistä. 

AAMU on Opetushallituksen kehittelemä materiaali eri kielitaustaisten lasten suomen kie-

len opetukseen. Materiaali sisältää kuvasanakirjan, harjoitusmateriaalin, suomen kielen lu-

kemiston, tietokoneohjelman sekä loruja ja lauluja sisältävän cd-levyn. (Halme & Vataja, 

2011, s. 30.) 

Avainsanoja (S2 Opettajan opas) soveltuu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tapahtu-

vaan Suomi toisena kielenä -opetukseen. Materiaali koostuu kymmenestä selkeästä teema-

jaksosta, joissa on paljon hyödyllisiä toimintavihjeitä ja harjoitustehtäviä. (Halme & Vataja, 

2011, s. 31.) 



15 

 

 

Suujumppa soveltuu kaikille lapsille ja sitä voidaan hyödyntää myös S2-opetuksessa. Suu-

jumpan avulla voidaan harjoitella suun motoriikkaa ja artikulaatiota kiinnostavasti ja haus-

kasti. Jotkin suomen kielen äänteet voivat tuottaa hankaluuksia eri kielitaustaisille lapsille ja 

suujumppaan perustuvien leikkien avulla lapsi voi oppia kuuntelemaan näitä äänteitä ja har-

joitella oikeaa artikulaatiota. (Halme & Vataja, 2011, s. 32.) 

KILI on kielihäiriöisille lapsille suunniteltu ryhmäkuntoutusohjelma, jota voidaan soveltaa 

myös S2-opetuksessa. Kilin avulla voidaan kehittää lasten kielellisiä taitoja, puheilmaisua 

sekä perusmotorisia taitoja. Menetelmän pohjana on samana toistuva struktuuri ja ryhmän 

kokoontuminen mahdollisimman säännöllisesti. KILI-paketti sisältää harjoituksen ohjeineen 

ja kuvineen. (Isokoski, Lindholm, Lindholm & Vepsäläinen, 2002.) 

Lastentarhanopettaja tulee yhdistellä ja soveltaa edellä mainittuja toimintatapoja ja menetel-

miä niin, että Suomi toisena kielenä -opetus vastaa lasten tarpeisiin parhaalla mahdollisella 

tavalla. Tärkeintä on, että opetus herättää lasten mielenkiinnon suomen kieltä kohtaan 

(Halme & Vataja, 2011, s. 27).  
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4 KIELEN KEHITYKSEN TUKEMINEN 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, s. 19–20) mukaan kieli toimii lapsen ajat-

telutoimintojen tukena ja näin ollen se liittyy kiinteästi loogisen ajattelun, ongelmanratkai-

sutaitojen ja kuvittelun kehittymiseen. Kielen kehittyminen toimii siis perustana myös 

muille oppimisvalmiuksille. Kielellä on keskeinen merkitys leikkimisessä, tutkimisessa, 

liikkumisessa ja taiteellisessa ilmaisussa, jotka kaikki ovat lapselle ominaisia tapoja toimia. 

On siis tärkeää, että kasvattajat ovat tietoisia erilaisista menetelmistä, joilla lapsen kielen 

kehitystä voidaan tukea. 

Erityisesti leikki sekä aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus ovat tärkeässä roolissa lapsen 

kielen kehityksen tukemisessa. Toimiessaan toisten kanssa lapsi oppii erilaisia kommuni-

kaatiomalleja sekä sosiaalisia ja kulttuurisia tapoja. Tukeakseen kielen kehitystä aikuisen 

tulee tuntea lapsi ja hänen yksilöllinen tapansa kommunikoida. Aikuinen voi rohkaista lap-

sen halua kommunikoida reagoimalla ja eläytymällä lapsen kontaktialoitteisiin. Aikuinen 

voi myös ohjata lapsen havaintoja, selittää ja kuvailla tapahtumia ja opettaa erilaisia toimin-

tatapoja. Myös lapsen kasvuympäristö on tärkeässä roolissa kielen kehittymisessä. Jotta kie-

len kehitystä voidaan tukea, tulee lapselle tarjota ympäristö, jossa hän voi havainnoida sekä 

kirjoitettua että puhuttua kieltä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 19–20.)  

Seuraavaksi esittelen tarkemmin erilaisia kielen kehittämisen tukimuotoja. Monet kyseisistä 

tukimuodoista ovat keinoja, joilla tuetaan erityisesti kielihäiriöisten lasten kehitystä eri osa-

alueilla. Niitä voidaan kuitenkin hyödyntää kaikkien lasten kanssa ja uskon, että niistä on 

paljon hyötyä myös eri kielitaustaisten lasten kanssa työskenneltäessä. 

4.1 Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus 

Kuten luvussa 2 todettiin, lapsen kielen kehittyminen perustuu aivotoiminnan kehittymiseen 

ja lapsella on valmiuksia oppia kieltä jo ennen syntymäänsä. Biologisista lähtökohdista huo-

limatta lapsen kielen kehittyminen on kuitenkin vahvasti sidoksissa myös ympäristöön ja 

erityisesti aikuisten ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Aikuinen osaa luonnostaan muo-

kata puhettaan lapsen kielellisten kykyjen mukaan ja asettaa tilanteen tavoitteet vastaamaan 

lapsen taitoja. Aikuinen saattaa kuitenkin huomaamattaan säätää puhettaan enemmänkin lap-

sen iän kuin kykyjen mukaan. On siis tärkeää, että aikuinen kiinnittää tietoisesti huomiota 
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omaan puheeseensa. Näin voidaan varmistaa, että lapsi saa tarpeeksi virikkeitä kielenkehi-

tyksensä tueksi ja hän voi sekä ymmärtää puhetta että tulla ymmärretyksi. (Lyytinen, 2003, 

s. 66; Aro & Siiskonen, 2003, s. 165.) 

Tukeakseen lapsen kielen kehitystä aikuisen täytyy käyttää selkeää kieltä ja tarpeeksi yksin-

kertaisia ilmaisuja. Hänen tulee jaksottaa puhettaan ja tarvittaessa toistaa keskeisiä asioita. 

Nimetessään asioita lapselle aikuisen tulee kiinnittää huomiota siihen, että hän käyttää asi-

oiden oikeita nimityksiä (esimerkiksi ei kumpparit vaan kumisaappaat). On myös tärkeää, 

että ohjeet kielellistetään selkeästi. (Aro & Siiskonen, 2003, s. 165; Gyekye & Nikkilä, 2013, 

s. 57.) Vertaile seuraavia esimerkkejä: 

”Laita ne nyt sinne nätisti ja sitten viet nuo tuonne noin, ei sinne vaan tähän näin.”  

”Laita kengät hyllylle. Vie sitten hanskat omaan lokeroon. Nyt laitoit ne kaverin lokeroon. 

Sinun lokerosi on tässä.” 

Aluksi eri kielitaustainen lapsi käyttää yksittäisiä sanoja ja lyhyitä, yksinkertaisia lauseita. 

Vähitellen aikuinen voi laajentaa ja täsmentää lapsen ilmaisuja ja monipuolistaa hänen pu-

hettaan. Aikuinen voi esimerkiksi poimia lapsen käyttämiä yksittäisiä sanoja ja muodostaa 

niistä kokonaisia lauseita. Näin hän mallintaa omalla puheellaan kieltä lapselle ja esimerk-

kien kautta antaa lapselle aineksia kielen kehittämiseen.   On siis tärkeää, että kielen tuke-

minen ei rajoitu ainoastaan asioiden nimeämiseen, vaan aikuisen tulee varmistaa, että kielen 

käyttöä mallinnetaan monipuolisesti erilaisia menetelmiä käyttämällä. (Aro & Siiskonen, 

2003, s. 165; Gyekye & Nikkilä, 2013, s. 17, 55–57.)  

4.2 Oppimisympäristö 

Fyysistä oppimisympäristöä suunniteltaessa on huomioitava myös ne lapset, jotka tarvitse-

vat tukea kielen kehittymiseen. Ympäristöstä kannattaa karsia pois ylimääräiset ärsykkeet, 

jotta lapsi voi kiinnittää huomionsa oleellisiin asioihin ja ympäristön jäsentäminen helpot-

tuu. Tilan hahmottamista voidaan auttaa myös nimeämällä ja merkitsemällä lapsen tavaroille 

tietyt paikat. Esimerkiksi leikkivälineet ja niiden säilytyspaikat voidaan merkitä kuvien 

avulla.  (Aro & Siiskonen, 2003, s. 174.) 

Myös ääniärsykkeiden vähentämiseen täytyy kiinnittää huomiota, sillä meluisa ympäristö 

hankaloittaa kommunikointia (Aro & Siiskonen, 2003, s. 174). Ääniärsykkeitä voidaan vä-

hentää toimimalla pienemmissä ryhmissä, jolloin melutaso ei nouse liian korkealle ja lapsi 



18 

 

 

saa enemmän mahdollisuuksia tulla kuulluksi. Pienissä ryhmissä lapsi voi myös helpommin 

tehdä keskustelualoitteita ja harjoitella kielitaitojaan. (Gyekye & Nikkilä, 2013, s. 58.) 

Hyvä psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö rakentuu kannustavasta ja turvallisesta 

ilmapiiristä. Aikuisen tulee osoittaa kiinnostusta lapsen ajatuksia ja viestejä kohtaan ja roh-

kaista lasta ilmaisemaan itseään. Onnistumisten korostaminen on tärkeää, mutta myös epä-

onnistumiset tulee sallia. Turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä lapsi uskaltaa harjoi-

tella taitojaan ja kokee itsensä hyväksytyksi. (Aro & Siiskonen, 2003, s.166.) 

Lapsen turvallisuuden tunnetta voidaan edistää ennakoitavuudella ja johdonmukaisuudella. 

Selkeä päivärytmi ja tutut säännöt ja toimintatavat auttavat lasta ymmärtämään ja hallitse-

maan ympäristöään. Päivärytmiä voidaan havainnollistaa esimerkiksi kuvien avulla. Kuvat 

konkretisoivat lapselle päivän tapahtumia ja auttavat lasta hahmottamaan, mitä tapahtuu seu-

raavaksi ja mitä häneltä toiminnan aikana odotetaan. (Aro & Siiskonen, 2003, s.167.) Päi-

vittäin toistuvat tilanteet, kuten pukeminen ja ruokailu, tarjoavat oivan mahdollisuuden kie-

len kehityksen tukemiselle. Päivittäisissä rutiineissa tulee kiinnittää huomiota siihen, että 

lapsella on ensin mahdollisuus oppia toimintaan liittyvät avainsanat, jonka jälkeen hänellä 

on mahdollisuus harjoitella käyttämään niitä omassa ilmaisussaan. (Gyekye & Nikkilä, 

2013, s. 56.) 

Jos lapsi ei pysty ennakoimaan päivän tapahtumia, hän voi kokea turvattomuutta ja käyttäy-

tyä tilanteeseen sopimattomalla tavalla. Aikuisen tulee tulkita näitä tilanteita lapsen kannalta 

ja ymmärtää, että uudet, ennakoimattomat tilanteet voivat olla lapselle stressaavia ja vai-

keita. Vaikka kaikkien tapahtumien ennakoiminen ei aina onnistu, on kuitenkin tärkeää, että 

lapselle selitetään hänelle merkitykselliset tapahtumat ja annetaan mahdollisuus esittää ky-

symyksiä. Aikuisen on siis hyvä kertoa lapselle, mitä tullaan tekemään ja mitä lapselta odo-

tetaan. (Aro & Siiskonen, 2003, s. 168.) Kun uusista tilanteista informoidaan tavalla, jonka 

lapsi pystyy ymmärtämään, käyttäytymisongelmat vähenevät ja turvallisuudentunne lisään-

tyy (Tetzchner & Martinsen, 2000, s. 182). 

Ennakoitavuuden huomioiminen on tärkeää myös ohjatuilla tuokioilla. Oppiminen mahdol-

listuu, kun lapsi tietää, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Tästä syystä ohjattujen tuokioi-

den tulisi perustua tutulle toimintakaavalle. Tuokion alussa herätellään lapsen mielenkiintoa 

ja varmistetaan, että lapsi hallitsee tuokiolle olennaiset käsitteet. Aikuisen tulee pyrkiä myös 

liittämään opeteltavat käsitteet lapsen kokemusmaailmaan, jotta lapsi pystyy yhdistämään 

ne aiempiin kokemuksiin ja tietoihinsa. Tehtäviin liittyvät toimintavaiheet kannattaa käydä 
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läpi yhdessä lapsen kanssa ja ne voidaan jäsentää esimerkiksi kuvien tai konkreettisten esi-

neiden avulla. Ohjeiden ja niihin liittyvien ja niiden jäsentämiseen käytettävien merkkien 

tulee olla tarpeeksi yksinkertaisia, jotta ne tukevat lapsen ymmärtämistä ja keskittymistä. 

(Aro & Siiskonen, 2003, s. 168–169.) 

4.3 Mallintaminen ja havainnollistaminen 

Lapset hyödyntävät jäljittelemistä uusien asioiden opettelussa, eli he seuraavat aikuisten ja 

muiden lasten toimintaa ja jäljittelevät havaitsemiaan malleja omassa toiminnassaan. Mal-

lintamista kannattaa hyödyntää myös kielen kehityksen tukemisessa. Oppiminen tehostuu, 

kun kielellisten ohjeiden lisäsi tarjotaan myös toimintamalli ja kerrotaan, mihin lapsen kan-

nattaa kiinnittää huomionsa. Mallintaminen helpottaa ohjeiden ymmärtämistä ja auttaa lasta 

suuntaamaan tarkkaavaisuutensa toiminnan kannalta oleellisiin asioihin.  (Aro & Siiskonen, 

2004, s. 169–170.) 

Mallintamista voidaan soveltaa myös leikkitaitojen tukemisessa. Lapsi voi kokea leikkiin 

liittymisen vaikeaksi ja hänellä saattaa olla hankaluuksia löytää itselleen sopiva leikkirooli. 

Lapsella voi olla myös vaikeuksia keksiä, mitä leikissä voisi tapahtua seuraavaksi. Kasvat-

taja voi omalla toiminnallaan mallintaa ja sanoittaa leikin kulkua ja ehdottaa siihen uusia 

käänteitä. Hän voi myös puheellaan antaa lapselle mallin kieliopillisesti oikeanlaisista lau-

seista ja samalla sanoittaa lapselle leikkiin liittyviä tunteita ja tapahtumia. (Aro & Siiskonen, 

2004, s. 169–170). Esimerkiksi kotileikissä kasvattaja voi ehdottaa lapselle sopivia rooleja 

(äiti, isä, sisko, veli, vauva, koira jne.) ja mallintaa roolille sopivaa toimintaa, kuten ruoan-

laittoa, siivousta ja vauvanhoitoa. Mallintamisen avulla luodaan lapselle mielikuvia, jotka 

auttavat häntä osallistumaan leikkiin. Sanoittamalla toimintaa kasvattaja voi myös opettaa 

lapselle toimintaan liittyvää sanastoa: ”Nyt vauva itkee, sillä taitaakin olla jo kova nälkä. 

Pitäisikö sinulla tehdä vauvalle ruokaa? Katso, tuolla on tuttipullo. Laitatko siihen vauvalle 

maitoa?”. 

Eri kielitaustaisella lapsella voi olla hankaluuksia suunnata tarkkaavaisuutensa toiminnan 

kannalta oleellisiin asioihin. Tällöin ajattelu- ja päättelytoiminnan mallintamisesta voi olla 

hyötyä. Kasvattaja voi tehdä toimintaan liittyvän päättelyketjun näkyväksi puheellaan ja esi-

merkiksi kuvien avulla. Hän siis mallintaa lapselle sisäistä puhettaan ja sitä, miten ihmisen 

mieli toimii. Tämä auttaa lasta kohdistamaan tarkkaavaisuutensa toiminnan kannalta keskei-

siin seikkoihin. (Aro & Siiskonen, 2004, s. 170.) Esimerkiksi palapeliä kootessa kasvattaja 
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voi puheellaan tehdä näkyväksi päättelyketjuaan: ”Etsitään ensin kulmapalat, ne on helppo 

tunnistaa. Katso, tuolla taitaa olla yksi kulmapala, koska siinä on kaksi suoraa reunaa. Seu-

raavaksi voidaan etsiä reunapaloja, koska ne on helppo laittaa paikoilleen. Tässä palasessa 

on vihreää. Tulisiko se tänne alas, koska kuvassa näkyy, että alhaalla on vihreää nurmik-

koa…”. 

Mielikuvien luominen ja toiminnan havainnollistaminen ovat siis tehokkaita keinoja kielen 

kehityksen tukemisessa ja kasvattajan tuleekin hyödyntää niitä tietoisesti omassa toiminnas-

saan. Eri kielitaustaisilla lapsilla on usein vaikeuksia ymmärtää pitkiä ohjeita, vaikka ne si-

sältäisivätkin tuttuja käsitteitä. Havainnollistavat esineet ja kuvat auttavat lasta ohjaamaan 

tarkkaavaisuuttaan ja helpottavat sanojen yhdistämistä niiden merkitykseen. Opetuksessa 

kannattaa hyödyntää konkreettisten esineiden lisäksi myös eri aisteja ja kokemuksellisuutta. 

Monet lapset hyötyvät tunto- ja liikeaistien yhdistämisestä kielen oppimiseen. Esimerkiksi 

äänteitä voidaan opetella peilin avulla, jolloin lapsi voi harjoitella suun oikeaa asentoa näön-

varaisesti. Kirjaimia opeteltaessa voidaan hyödyntää sormiaakkosia, jolloin lapsi voi yhdis-

tää liikkeen kirjainmerkkiin ja sitä vastaavaan äänteeseen. (Aro & Siiskonen, 2004, s. 172.)  

4.4 Kuvat ja viittomat kommunikoinnin tukena 

Kun lapsi kokee, ettei hän pysty ilmaisemaan itseään puheen avulla, hän voi ahdistua. Visu-

alisoinnin avulla voidaan helpottaa lapsen itseilmaisua ja muiden ihmisten ymmärtämistä, 

jolloin ahdistus vähenee ja lapsi rohkaistuu puhumaan enemmän. (Ketonen, Palmroth, Rö-

man, Salmi & Poikkeus, 2004, s. 177–178.) Visualisointi tukee tiedon vastaanottamista, kes-

kittymistä, tarkkaavaisuuden suuntaamista sekä mahdollisesti myös vähentää haastavaa 

käyttäytymistä. Sitä voidaan käyttää kaikkien lasten kanssa, mutta erityisesti se hyödyttää 

niitä lapsia, joilla on haasteita esimerkiksi kommunikoinnissa, sosiaalisten tilanteiden hah-

mottamisessa tai tunneilmaisun säätelyssä. Visualisoinnin välineitä ovat muun muassa ku-

vat, piirrokset, tekstit, esineet, eleet ja viittomat. (Hepola & Vaaraniemi, 2012, s. 10–12.) 

Kuten kappaleessa 4.1 todettiin, kasvattajan tulee kiinnittää huomiota omaan ilmaisuunsa, 

eli muun muassa puhenopeuteensa ja käyttämiinsä sanoihin. Visualisointi voi auttaa kasvat-

tajaa muokkaamaan omaa ilmaisuaan ja toimintamallejaan paremmin lasten tarpeita vastaa-

vaksi. (Hepola & Vaaraniemi, 2012, s. 14.) Käyttäessään kuvia kasvattaja yleensä automaat-

tisesti hidastaa ja selkeyttää puhettaan ja tällä tavoin kuvien käyttö tukee puheen ymmärtä-
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mistä. Lisäksi viittomien avulla voidaan havainnollistaa puheen rytmiä ja helpottaa kuunte-

lemista. Kuvien ja viittomien käyttö laajentaa lapsen sanavarastoa ja helpottaa sanojen mie-

leenpalauttamista. Niiden avulla voidaan myös jäsentää toimintoja, aikaa ja paikkaa, joka 

edistää lapsen toimintaan ohjautuvuutta ja tukee turvallisuuden tunnetta. Kuvat auttavat lasta 

kiinnittämään huomionsa oleellisiin asioihin ja ne jäsentävät lapselle toiminnan eri vaiheita. 

Kuvien avulla lapsen on siis helpompi päästä tehtävässä alkuun ja edetä siinä sovitun ohjel-

man mukaisesti. (Ketonen et al., 2004, s. 177–178.) 

Kuvien käytön tarkoituksena on helpottaa lapsen toimintaan osallistumista sekä lisätä hänen 

vuorovaikutustaan ja kommunikointiaan. Kuvat toimivat tukena aloitteiden tekemisessä, ky-

symyksiin vastaamisessa, keskustelussa, toimintojen jäsentämisessä ja leikkimisessä. Ku-

vien käyttö kannattaa aloittaa kuvien ja esineiden vastaavuuden harjoittelulla. Jos vastaa-

vuuksien ymmärtäminen on lapselle haastavaa, voidaan apuna käyttää myös konkreettisia 

esineitä. Esimerkiksi ruokailuun mentäessä näytetään haarukkaa ja uimahalliretkeä kuvataan 

uimapuvulla. Kuvien ja esineiden vastaavuuden ymmärtämistä voidaan helpottaa myös si-

joittamalla ympäristöön kuvia tarvikkeiden ja esineiden yhteyteen. (Ketonen et al., 2004, s. 

180–182.) 

Varhaiskasvatuksessa kuvia hyödynnetään usein lapsiryhmän päiväohjelman jäsentämi-

sessä. Kuvien avulla havainnollistetaan päivän aikana tapahtuvia toimintoja ja niiden järjes-

tystä. Päiväjärjestystä jäsentävät kuvat voidaan laittaa esimerkiksi kuvataskuihin seinälle tai 

vaikkapa roikkumaan pyykkipojilla narunpätkään. Kuvien taakse voi myös kiinnittää mag-

neetti- tai tarranauhaa.  Päiväjärjestyksen lisäksi kuvien avulla voidaan havainnollistaa vii-

kon, kuukauden ja vuoden kulkua sekä viikonlopun tai edellisen päivän tapahtumia. (Keto-

nen et al., 2004, s. 182–183.) 

Kuvia voidaan käyttää sekä suurten kokonaisuuksien että pienten tuokioiden havainnollista-

misessa. Joillekin lapsille yksittäiset toiminnot, kuten käsien pesu, on tarpeellista pilkkoa 

vielä pienempiin osiin. Kuvien avulla voidaan havainnollistaa toiminnon eri vaiheet kuten 

hanan aukaiseminen, käsien kastelu ja saippuoiminen, käsien peseminen, hanan sulkeminen 

ja käsien kuivaaminen. 
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Kuva 1. Käsienpesun jäsentäminen kuvien avulla (Papunet.net, 2015). 

Lähes kaikki päiväkodissa tapahtuvat toiminnot voidaan kuvittaa: pukeutumisjärjestys, 

jumppatuokio, lepohetkelle valmistautuminen, puistoretki, askartelutuokio jne. Lorujen ja 

laulujen keskeiset sanat voidaan korvata kuvilla ja kuvia kannattaa hyödyntää myös satuhet-

killä. Kuunteleminen ja ymmärtäminen helpottuvat, kun lapsi voi seurata sadun juonta ku-

vien avulla. Kuvitetut säännöt selkeyttävät ryhmän toimintaa ja auttavat lasta hahmottamaan, 

millainen käytös on toivottavaa ja hyväksyttävää. Kuvilla voidaan havainnollistaa myös lap-

siryhmässä tarjolla olevia toimintavaihtoehtoja ja näin auttaa lasta löytämään itselleen mie-

luista toimintaa. (Ketonen et al., 2004, s. 181–182.) 

Kielihäiriöisten ja eri kielitaustaisten lasten kommunikaation tukena voidaan käyttää myös 

tukiviittomia. ”Viittomien kanssa puhutaan aina yhtä aikaa ja puheessa käytetty sanajärjestys 

on suomenkielen mukainen” (Ketonen et al., 2004, s. 184). Viittominen ja samanaikainen 

puhuminen tukee puheen kehittymistä sekä helpottaa ymmärtämistä. Yksittäiset tukiviitto-

mat omat samoja kuin viittomakielessä, mutta niiden kanssa ei käytetä viittomakielelle omi-

naisia sääntöjä. (Huuhtanen, 2011, s. 28.) 

Viittomien oppiminen voi tuntua kasvattajasta aluksi työläältä, mutta niiden käyttämistä 

kannattaa harjoitella, koska ne toimivat puheen ymmärtämisen tukena ja auttavat lasta esi-

merkiksi nimeämisessä ja kieliopillisesti oikeiden lauseiden muodostamisessa. Viittomien 

avulla lapsi voi oppia myös kirjaimia ja niitä vastaavia äänteitä. Viittomien harjoittelu voi-

daan aloittaa pienissä erissä esimerkiksi leikkien, lorujen ja laulujen avulla. Vähitellen ne 

liitetään mukaan päivän aikana tapahtuviin toimintoihin. Viittomakieltä ja tukiviittomien 

käyttöä voi opiskella esimerkiksi useissa kansalais- ja työväenopistoissa. Papunetistä 

(www.papunet.net) löytyy viittomakuvia aihepiireittäin (mm. kuukaudet, viikonpäivät, värit, 

vaatteet ja kulkuvälineet). (Ketonen et al., 2004, s. 184–185.)  
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5 KIELEN ARVIOIMINEN 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen hyvinvointia, vahvistaa toiset huomioon 

ottavia toimintamalleja sekä lisätä lapsen itsenäisyyttä. Varhaiskasvatuksen suunnittelu, to-

teutus ja arviointi perustuvat lapsen ominaisille tavoille toimia (leikkiminen, liikkuminen, 

tutkiminen ja taiteellinen ilmaiseminen). Näiden lisäksi varhaiskasvatuksessa toteutetaan   

sisällöllisiä orientaatioita (mm. matemaattinen ja luonnontieteellinen orientaatio), joiden 

avulla lapsi pystyy kokemaan ja ymmärtämään ympäristönsä monimuotoisia ilmiöitä. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 13, 20, 26.) Heikka, Hujala ja Turja (2009) 

korostavat, että kieli ja sen tukeminen ei ole varhaiskasvatuksessa oma erillinen osionsa, 

vaan se sisältyy kaikkiin toimintatapoihin ja sisällöllisiin orientaatioihin (m.t., s. 18). Siksi 

onkin tärkeää, että lapsen kielitaitoa arvioitaessa ei keskitytä pelkästään siihen, mitä lapsi 

kielellisesti osaa, vaan havainnoidaan lasta kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti myös 

muilla osa-alueilla. Havainnointi ja arviointi eivät saa rajoittua pelkästään lapsen taitojen 

edistymiseen, vaan arvioinnin kohteeksi täytyy nostaa myös lapsiryhmän toiminta (Gyekye 

& Nikkilä, 2013, s. 7). 

Seuraavaksi kuvaan lapsikohtaisen pedagogisen arvioinnin periaatteita ja arvioinnin merki-

tystä varhaiskasvatuksessa. Esittelen myös Gyekyen ja Nikkilän (2013) kehittämän Arvioin-

tiympyrä – menetelmän, jonka tavoitteena on ”tehdä näkyväksi, kuinka usein kielellinen 

vuorovaikutus mahdollistuu lapsiryhmän toiminnassa, ja vahvistaako toiminta monipuoli-

sesti kielen kehittymistä myös silloin, kun lapsen äidinkieli on joku muu kuin suomi” (m.t., 

s. 8). Arviointiympyrän avulla voidaan siis arvioida lapsiryhmän toiminnan toteutumista, 

oppimisympäristöä sekä kasvattajien toimintaa. Lopuksi esittelen erilaisia testejä lapsen kie-

litaidon kartoittamiseen ja dokumentointiin. 

5.1 Lapsikohtainen pedagoginen havainnointi ja arviointi kielen kehityksen näkökul-

masta 

Varhaiskasvatuksessa tapahtuvan havainnoinnin ja arvioinnin tulee perustua valtakunnalli-

sessa varhaiskasvatussuunnitelmassa määriteltyihin periaatteisiin ja lähtökohtiin. Lapsen 

osallistuessa varhaiskasvatukseen kasvattajat arvioivat hänen kehitys-, kasvu- ja oppimis-

prosessiaan. Tässä keskeisintä on oppimisprosessin eikä niinkään oppimissaavutusten arvi-

ointi. (Heikka, Hujala & Turja, 2009, s. 12.) 
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Kieli on merkittävässä roolissa lapsen kasvu- ja oppimisprosessissa. Siksi lapsen kielellisten 

taitojen kehittymisen havainnointia ja arviointia pidetään varhaiskasvatuksessa erityisen tär-

keänä. Kieltä ei tule tarkastella ainoastaan yksilötasolla vaan myös vuorovaikutusprosessina, 

joka tapahtuu lapsen ja hänen fyysisen ja sosiaalisen ympäristönsä välillä. Kasvattaja ha-

vainnoi siis sekä yksittäisen lapsen toimintaa että myös lasten välistä viestintää. Muita kes-

keisiä arvioinnin kohteita ovat toimintaympäristö ja kasvattajan oma toiminta. (Heikka, Hu-

jala & Turja, 2009, s. 19.) 

Kasvattajan tulee havainnoida ja arvioida lapsen kieltä monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. 

Ensimmäisenä kiinnitetään huomiota puheen vastaanottamiseen, ymmärtämiseen ja tuotta-

miseen. Osaako lapsi tuottaa kaikki äänteet? Kuinka laaja lapsen sanavarasto on? Osaako 

lapsi muodostaa lauseita ja käyttääkö hän puheessaan myös kysymys-, käsky- ja kieltomuo-

toja? Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, osaako lapsi taivuttaa sanoja ja hallitseeko 

hän eri aikamuotoja. Havainnoinnin avulla voidaan arvioida myös sitä, kuinka paljon puhetta 

lapsi ymmärtää ja osaako hän toimia esimerkiksi kaksiosaisten ohjeiden mukaisesti. 

(Heikka, Hujala & Turja, 2009, s. 20–22.) 

Tarkkaavaisuus sekä havainto- ja muistitoiminnot liittyvät kiinteästi kielitaitoon ja sen ke-

hittymiseen. Oppiakseen kieltä lapsen tulee kyetä muun muassa erottelemaan eri äänteitä ja 

niiden kestoja sekä toistamaan kuulemaansa. Kasvattajan tehtävänä on siis havainnoida ja 

arvioida lapsen taitoja myös näillä osa-alueilla. Lapsen taitojen kehittyessä hän alkaa kiin-

nostua puhutun kielen lisäksi myös kirjoitetusta kielestä. Kielellisen tietoisuuden heräämistä 

voidaan arvioida muun muassa sen perusteella, onko lapsi kiinnostunut saduista ja lorutte-

lusta ja tunnistaako hän samalla äänteellä alkavia sanoja ja esimerkiksi loppusointuja (takki 

– lakki). (Heikka, Hujala & Turja, 2009, s. 21–22.) 

Lapsen kielen kehittymistä voidaan arvioida myös sosiaalisen kielen näkökulmasta. Tällöin 

havainnoidaan lapsen kommunikointia muiden kanssa. Osaako lapsi kommunikoida tarkoi-

tuksenmukaisesti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa? Saako hän haluamansa asian ymmärre-

tyksi muille? Liittyykö lapsen puhe meneillään olevaan toimintaan ja tilanteeseen vai onko 

se irrallista ja aiheeseen kuulumatonta? Leikki- ja tarinankerrontataidot ovat myös tärkeitä 

arvioinnin kohteita, sillä niiden perusteella saadaan tietoa esimerkiksi lapsen mielikuvituk-

sen käytöstä ja oppimisvalmiuksista. (Heikka, Hujala & Turja, 2009, s.20–22.) 

Heikan, Hujalan ja Turjan (2009) kehittämä lapsikohtainen pedagogiikan arviointi – malli 

perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Oppiminen ymmärretään prosessiksi ja 
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oppimisen arvioinnissa huomioidaan myös kontekstin merkitys. Malli pohjautuu toimin-

taympäristössä tapahtuvalle arvioinnille, jossa sovelletaan epämuodollisia arviointikeinoja, 

kuten havainnointia ja lasten tuotosten analysointia. Havainnoinnissa ei keskitytä siihen, 

mitä tietoja lapsella jo on, vaan ollaan kiinnostuneita siitä, miten lapsi uuden tiedon hankkii 

eli millaisia prosesseja hän tiedonhankinnassa käyttää. Havainnointi on tehokas keino saada 

tietoa lapsesta häiritsemättä hänen toimintaansa. Arvioivassa havainnoinnissa kasvattaja 

seuraa lapsen oppimista, eli katselee, kuuntelee ja dokumentoi lapsen toimintaa. Havain-

noinnin täytyy olla systemaattista ja jatkuvaa ja sen avulla saatua tietoa hyödynnetään toi-

minnan suunnittelussa ja vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kasvattajan tulee 

tehdä suunnitelma siitä, miten havainnointia lapsiryhmässä toteutetaan ja miten siitä saatu 

tieto saadaan hyödynnettyä käytännössä. Havainnoinnin kautta saadun tiedon siirtäminen 

opetustyöhön on usein yksi arviointiprosessin keskeisimmistä haasteista. (Heikka, Hujala & 

Turja, 2009, s. 68, 74–75.) 

Jotta havainnoinnista ja arvioinnista voi tulla luonteva osa kasvattajan opetustyötä, täytyy 

hänen ymmärtää, miksi arviointia tehdään ja mitä hyötyä siitä on. Arvioinnilla on neljä kes-

keistä merkitystä varhaiskasvatuksessa. Arviointi 1) antaa tietoa lapsen oppimisesta ja kehi-

tyksestä, 2) auttaa kasvattajaa tuntemaan lapset yksilöinä ja ymmärtämään heidän käyttäy-

tymistään erilaisissa tilanteissa, 3) mahdollistaa lapsesta lähtevän toiminnan suunnittelun ja 

toteuttamisen ja antaa tietoa toiminnan kehittämistarpeista sekä 4) tukee vanhempien kanssa 

tehtävää yhteistyötä. (Palaiologou, 2012, s. 47.) 

Yksilöllisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen vaati oppimisen jatkumon tiedostamista. Ei 

riitä, että kasvattaja on pelkästään tietoinen lapsen tämän hetkisestä osaamisen tasosta, vaan 

hänen täytyy perehtyä myös lapsen valmiuksiin ja lähikehityksen vyöhykkeeseen. Oppimis-

prosessin tärkein edellytys on, että oppiminen on merkityksellistä, jatkuvaa ja mielekästä. 

Tämä voidaan varmistaa siten, että kasvattaja suunnittelee toiminnan tavoitteet, sisällöt ja 

menetelmät systemaattisen arvioinnin pohjalta. Arvioinnin avulla voidaan tunnistaa myös 

lapsen erityisen tuen tarpeet. Tärkeintä on havainnoida arjen tilanteita ja arvioida sen poh-

jalta, millaista tukea lapsi tarvitsee arjessa toimimiseen. Tuen tarve ei ole ainoastaan lapseen 

liittyvä ominaisuus, vaan arvioinnin kohteeksi tulee nostaa myös ympäristö. (Heikka, Hujala 

& Turja, 2009, s. 62–65.) 
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5.2 Arviointiympyrä 

Gyekye ja Nikkilä (2013) ovat kehittäneet Arviointiympyrä-menetelmän, jonka avulla voi-

daan arvioida, mahdollistavatko kasvattajat toiminnassaan lapselle ominaiset tavat toimia ja 

miten niitä hyödynnetään kielen ja vuorovaikutuksen tukemisessa. Lapsen ominaisilla ta-

voilla toimia tarkoitetaan leikkimistä, liikkumista, tutkimista ja taitelua eli taiteellista koke-

mista ja ilmaisua. Perinteisesti varhaiskasvatuksessa tapahtuva arviointi kohdistuu lapsen 

taitojen ja kehityksen arviointiin. Gyekye ja Nikkilä (2013) kuitenkin painottavat, että arvi-

ointi tulisi laajentaa koskemaan myös toteutunutta toimintaa. Ei riitä, että arvioidaan pelkäs-

tään yksittäisiä kasvattajan ohjaamia tilanteita vaan arvioinnin tulee koskea kaikkea teke-

mistä ja toimintaa. (Gyekye & Nikkilä, 2013, s. 7, 34–35.) 

Arviointiympyrä on rakennettu lapsen ominaisten toiminnan tapojen pohjalta. Leikkimistä, 

liikkumista, tutkimista ja taiteilua arvioidaan kielen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ar-

vioinnin kohteeksi nostetaan myös se, miten lapsen osallisuus, ilmaisu ja ajattelu mahdollis-

tuvat toiminnassa. (Gyekye & Nikkilä, 2013, s. 38.) 

Kuva 2. Arviointiympyrä (Gyekye & Nikkilä, 2013). 
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Jokainen arviointiympyrän sektori on jaettu neljään osaan, joista kukin sisältää tavoitteen 

kasvattajan toiminnalle. ”Arviointikriteerinä on, kuinka usein kasvattajatiimi mahdollistaa 

lapselle kyseisen toiminnan.” (Gyekye & Nikkilä, 2013, s. 38.) Esimerkiksi leikkimisessä 

tarkastellaan 

A) edistävätkö kasvattajat lasten leikkiä tuomalla siihen uusia ilmaisuja ja ideoita 

B) muokkaavatko kasvattajat lasten leikkiympäristöä tuomalla sinne uusia elementtejä 

ja leikkivälineitä ja mahdollistavatko he erilaisiin leikkeihin tutustumisen sekä sisällä 

että ulkona 

C) käyttävätkö kasvattajat roolileikkiä suunnitellusti lasten keskinäisten suhteiden, vuo-

rovaikutuksen ja mielikuvituksen vahvistajana sekä 

D) hyödyntävätkö kasvattajat pöytäpelejä ymmärtämisen, vuorottelun ja neuvottelemi-

sen kehittämisessä 

(Gyekye & Nikkilä, 2013, s. 39.) 

Näiden leikkiä koskevien tarkastelukohteiden pohjalta Gyekye ja Nikkilä (2013) ovat mää-

ritelleet kasvattajalle neljä tavoitetta, joiden avulla voidaan arvioida toteutunutta toimintaa. 

Arviointikohteet (a – d) ovat nähtävissä kuvassa 2. Jokaista arviointikohdetta tarkastellaan 

erikseen ja väritetään sen mukaan, kuinka usein kasvattajalle asetettu tavoite toteutuu toi-

minnassa. Arviointiasteikko perustuu väreihin: 

 vihreä – toteutuu päivittäin 

 sininen – toteutuu viikoittain 

 oranssi – toteutuu kuukausittain 

 punainen toteutuu edellisiä harvemmin 

(Gyekye & Nikkilä, 2013, s. 43.) 

Jos esimerkiksi leikkimiseen liittyvä toiminta (a. Kasvattaja osallistuu leikkiin rikastuttaen 

sitä kielellisesti) toteutuu lapsiryhmässä päivittäin, väritetään kyseinen sektori vihreällä. 

Vastaavasti jos toiminta toteutuu harvemmin kuin kuukausittain, sektori väritetään punai-

sella. Värien avulla saadaan selville ne toiminnan osa-alueet, jotka painottuvat lapsiryh-

mässä sillä hetkellä. (Gyekye & Nikkilä, 2013, s. 43.) 
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Kuva 3. Esimerkki väritetystä arviointiympyrästä (Gyekye & Nikkilä, 2013). 

Arviointiympyrä tekee toiminnan näkyväksi useilla eri tasoilla. Eriväristen sektoreiden 

avulla voidaan nähdä, onko toiminta tarpeeksi monipuolista ja mahdollistetaanko siinä 

kaikki lapselle ominaiset tavat toimia. Painottuuko toiminnassa jokin tietty osa-alue ja to-

teutuuko jokin arviointikohteista vain hyvin harvoin? Arviointiympyrän avulla voidaan 

myös pohtia, suunnitellaanko ja toteutetaanko lapsille järjestettävää toimintaa kasvattajien 

vahvuuksien vai lasten tarpeiden mukaan. Arvioinnin jälkeen toiminnan eri osa-alueet käy-

dään läpi ja mietitään, mitä toiminnan sisältöjä tulee kehittää. Huomio kiinnitetään erityisesti 

niihin toiminnan sisältöihin, jotka toteutuvat vain harvoin. Arviointiympyrästä tehtyjen ha-

vaintojen perusteella kasvattajat voivat suunnitella tulevaa toimintaa. Suunnittelun tarkoi-

tuksena on varmistaa, että kaikki lapselle ominaiset toiminnan tavat mahdollistetaan päivit-

täin. ”Toteutettua toimintaa arvioidaan uudelleen sovitun ajan kuluttua sekä kehitetään edel-

leen Arviointiympyrän tuoman palautteen mukaan”. (Gyekye & Nikkilä, 2013, s. 45.) 

5.3 Kielitaidon arvioimiseen kehitetyt testit 

Lapsen kielitason arvioimiseksi on kehitelty erilaisia testejä, joita voidaan hyödyntää myös 

varhaiskasvatuksessa. Halme ja Vataja (2011, s. 36) huomauttavat, että testit ovat vain yksi 

osa lapsen kielitaidon arviointia ja niitä tulisi käyttää harkiten. Oleellisinta testien käytössä 

on se, miten kasvattajat pystyvät hyödyntämään testauksella saatua tietoa toiminnassaan ja 

lapsen kielen kehityksen tukemissa. Lapsen kielitaidon arvioiminen ei saa perustua pelkäs-

tään testien avulla saatuihin tuloksiin, vaan lapsen taitoja täytyy havainnoida ja arvioida ko-

konaisvaltaisesti ja monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. 
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Kettu-testi on Korpilahden ja Eilomaan (2002) kehittämä arviointimenetelmä, joka soveltuu 

3-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten puheen ja kielen kehityksen arviointiin. Testimateri-

aali sisältää esinekuvia, lelupussin materiaaleineen sekä Kettu-tarinan. ”Arvioitavia osa-alu-

eita ovat nimeäminen, kuullun ymmärtäminen, toimintaohjeiden noudattaminen, ääntäminen 

ja puheen ymmärrettävyys, kertova kieli, taivutusmuotojen hallinta, värien ja lukumäärän 

hallinta sekä lapsen käyttämien ilmaisujen pituus” (Siiskonen, Aro & Lyytinen, 2004, s.122). 

Kettu-testi sisältää myös ohjeet eri kielitaustaisten lasten arvioimiseksi ja sitä voidaan käyt-

tää niiden lasten kanssa, jotka ovat olleet varhaiskasvatuksessa vähintään yhden toiminta-

vuoden ajan. (Halme & Vataja, 2011, s. 36). 

Pirjo Korpilahden (2002) kehittämää Lumiukko-puheseulaa voidaan hyödyntää 5-vuotiaan 

lapsen kielitaidon arvioinnissa. Arvioitavia alueita ovat kielen ymmärtäminen, ääntäminen, 

nimeäminen, lausetoisto, puhemotoriikka, auditiivinen sarjamuisti sekä toimintaohjeiden ja 

käsitteiden ymmärtäminen. (Halme & Vataja, 2011, s. 36.) Puheseula koostuu struktu-

roiduista tehtävistä, joita lapsi tekee aikuisten antamien ohjeiden mukaisesti. (Koivunen & 

Lehtinen, 2015, s. 87). Jos Lumiukkoa käytetään eri kielitaustaisten lasten kielitaidon arvi-

oimisessa, tulee ottaa huomioon, että jotkin puheseulan osiot ovat kulttuurisidonnaisia ja 

tämä saattaa vaikuttaa arvioinnin tuloksiin. (Halme & Vataja, 2011, s. 36.) 

Repun takanassa on Tampereen kaupungin käyttämä kielen kehityksen kartoitusmene-

telmä, jota voidaan hyödyntää 5-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten kielitaidon arvioin-

nissa. Menetelmällä voidaan arvioida ohjeiden ymmärtämistä, puheentuottoa, lukumäärien 

hallintaa ja laskemista, värien tunnistamista ja nimeämistä, sarjamuistia sekä yhteenkuulu-

vuuksien ymmärtämistä. Repun takanassa -kartoitusta voidaan käyttää sekä lapsen suomen 

kielen että oman äidinkielen arvioinnissa. (Peda.net, 2015) 

Lauran päivä Suomi toisena kielenä -kartoitusaineisto on kehitelty esiopetuksessa olevien 

eri kielitaustaisten lasten suomen kielen arvioimiseen. Arvioinnin tavoitteena on lapsen sa-

naston sekä kielen rakenteiden hallinnan ja vapaan kerronnan kartoittaminen. (Halme & Va-

taja, 2011, s. 36.) 

Pienten kielireppu on maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehityksen arvioimiseen ke-

hitelty materiaali, jonka esittelen tarkemmin luvussa 7.5. 

Kummi 3 – lukemisen aika, leikin taika on Niilo Mäki instituutin julkaisema työväline 

lukivalmiuksien arvioimiseen ja tukemiseen. Menetelmän avulla voidaan kartoittaa lapsen 
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lukivalmiuksia ja herätellä lapsen kiinnostusta kirjoitettua kieltä ja puheen äänellisiä raken-

teita kohtaan. (Niilo Mäki Instituutti, 2015.) 

Lukiva-arviointimenetelmän avulla voidaan kartoittaa lapsen lukivalmiutta eli lukemista 

edeltäviä taitoja hänen ollessa 3,5-5,5-vuotias. Arviointiosion lisäksi Lukiva sisältää myös 

harjoitteita ja pelejä, joiden avulla voidaan kehittää lapsen lukivalmiutta leikinomaisesti esi-

merkiksi päiväkodissa. (Koivunen & Lehtinen, 2015, s. 91.) 

Testejä käytettäessä on tärkeää pohtia arvioinnin merkitystä ja sitä, miten testien avulla saa-

tua arviointitietoa voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Erilaisten 

arviointimenetelmien kautta saatu tieto ei saa siis jäädä irralliseksi, vaan sen avulla muodos-

tetaan kokonaiskuva lapsen kielellisistä taidoista ja tuen tarpeita. 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Laadullisen tut-

kimuksen määrittely on haastavaa, koska se on joukko erilaisia tutkimuskäytäntöjä eikä sillä 

ole teorioita tai metodeja, jotka olisivat vain sen omia. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan 

siis hyödyntää määrällisen tutkimuksen käytäntöjä ja päinvastoin. Kvalitatiivinen tutkimus-

ote sopii tutkimukseen esimerkiksi silloin, kun ollaan kiinnostuneita tiettyjen tapausten syy-

seuraussuhteista tai halutaan tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei ole mahdollista tutkia ko-

keiden avulla. (Metsämuuronen, 2006, s. 203, 208.) Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

kuvaamaan todellista elämää ja ”tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti” 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, s. 152). Laadullisen tutkimuksen yhtenä tavoitteena 

on nostaa esiin tutkimusjoukon omat tulkinnat tutkittavasta aiheesta (Hakala, 2001, s. 17). 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen tutkimuskysymykseni ja käyttämäni aineistonkeruumene-

telmän sekä kerron, kuinka olen hyödyntänyt sisällönanalyysia tutkimukseni analyysimene-

telmänä. Lisäksi arvioin tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä. 

6.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Miten eri kielitaustaisten lasten suomen kielen kehitystä voidaan tukea päiväkodin 

arjessa? 

2. Miten eri kielitaustaisten lasten kielitaitoa arvioidaan? 

3. Millaisia yhteistyömuotoja päiväkodit käyttävät kielen kehityksen tukemisessa? 

Ensimmäisellä kysymyksellä halusin selvittää, miten lastentarhanopettajat tukevat lasten 

kielen kehitystä arjen eri tilanteissa, kuten leikissä, siirtymissä, ruokailussa ja pukemisessa. 

Olin kiinnostunut myös tutkimaan, näkyykö kielen kehityksen tukeminen ohjatun toiminnan 

suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä oppimisympäristössä. Ensimmäisen tutkimuskysy-

myksen tavoitteena oli siis kuvata eri kielitaustaisten lasten suomen kielen kehittämiseen 

liittyvää pedagogiikkaa. 

Toisella kysymyksellä pyrin selvittämään, millaisia menetelmiä lastentarhanopettajat käyt-

tävät lasten kielitaidon arvioimisessa. Kolmas tutkimuskysymys kohdistui erilaisiin yhteis-

työmuotoihin, joiden nähtiin tukevan eri kielitaustaisten lasten kanssa tehtävää työtä. 
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6.2 Tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruu 

Halusin toteuttaa tutkimuksen haastattelemalla lastentarhanopettajia, joilla on useamman 

vuoden kokemus eri kielitaustaisten lasten kanssa työskentelystä. Otin yhteyttä erään poh-

joissuomalaisen kunnan varhaiskasvatuksen maahanmuuttajakoordinaattoriin ja tätä kautta 

selvitin ne päiväkodit, joissa on paljon eri kielitaustaisia lapsia. Tutkimukseeni valikoitui 

kaksi päiväkotia, joissa haastattelin yhteensä kolmea lastentarhanopettajaa maaliskuun 2015 

aikana. Kaikki lastentarhanopettajat työskentelevät 3-5-vuotiaiden ryhmässä.  

Tutkimuspäiväkoti 1 (T1): 

 Lapsiryhmässä on 36 lasta, joista 9 on eri kielitaustaisia 

 Ryhmässä työskentelee viisi kasvatusvastuullista aikuista (3 lastentarhanopettajaa ja 

2 lastenhoitajaa) ja yksi ryhmäkohtainen avustaja 

 Haastateltava 1 (H1): Sosionomi, lto, aikaisemmalta koulutukseltaan lastenhoitaja. 

Työkokemusta yhteensä noin 28 vuotta, joista 4 vuotta eri kielitaustaisten lasten 

kanssa 

 Haastateltava 2 (H2): Kasvatustieteen kandidaatti, lto. Työkokemusta noin 9 vuotta, 

työskennellyt koko uransa ajan eri kielitaustaisten lasten kanssa. 

Tutkimuspäiväkoti 2 (T2): 

 Lapsiryhmässä on 13 lasta, joista 10 on eri kielitaustaisia 

 Ryhmässä työskentelee kaksi kasvatusvastuullista aikuista (lastentarhanopettaja ja 

lastenhoitaja) 

 Haastateltava 3 (H3): Kasvatustieteen kandidaatti, lto. Työkokemusta noin 15 vuotta, 

joista kolme vuotta eri kielitaustaisten lasten kanssa. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000, s. 58–59) mukaan tutkimuksen kohdejoukkoa valitessa kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa puhutaan ”harkinnanvaraisesta näytteestä, koska tilastollisten 

yleistysten sijasta pyritään ymmärtämään jotakin tapahtumaa syvällisemmin, saamaan tietoa 

jostakin paikallisesta ilmiöstä tai etsimään uusia teoreettisia näkökulmia”. Jo siis muutamaa 

henkilöä haastattelemalla voidaan saada tutkimuksen kannalta merkityksellistä tietoa. (Hirs-

järvi & Hurme, 2000, s. 59.) Valitsin tähän tutkimukseen kolme lastentarhanopettajaa ja hei-

dän haastattelujensa perusteella sain kattavasti tietoa tutkimusaiheestani.  Haastateltavien 

joukon suuruus oli mielestäni tutkimustulosten kannalta riittävä. 
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Tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua. Teemahaastattelua voidaan kutsua myös 

puolistrukturoiduksi haastatteluksi ja sitä pidetään strukturoimattoman haastattelun ja loma-

kehaastattelun välimuotona. Puolistrukturoidulle haastattelulle on tyypillistä, että jokin haas-

tattelua koskeva näkökohta on lyöty lukkoon ja joitakin osioita voi muokata haastattelun 

edetessä. Esimerkiksi kysymysten runko on kaikille haastateltaville sama, mutta haastattelija 

voi muuttaa niiden sanamuotoa tai järjestystä. Teemahaastattelussa edetään yksityiskohtais-

ten ja tarkkojen kysymysten sijaan laajempien teemojen mukaan. Haastattelija siis päättää 

etukäteen tietyt teemat, jotka ovat samat kaikissa haastatteluissa. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 

s. 47–48.) Suunnittelin tutkimushaastatteluni kymmenen teeman mukaan: taustatiedot, arki-

päivän tilanteet, ohjatut tuokiot, oppimisympäristö, onnistumiset ja haasteet, s2-opetus, ko-

tikielen opetus, kielitason kartoitus, yhteistyö ja varhaiskasvatussuunnitelmat. Teemahaas-

tattelun runko on nähtävissä Liitteessä 2. 

Toteutin ensimmäisen haastattelun parihaastatteluna, joka on yksi ryhmähaastattelun alala-

jeista (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 61). Päätin haastatella samassa tiimissä työskenteleviä 

lastentarhanopettajia yhdessä, koska koin, että parihaastattelussa heillä olisi mahdollisuus 

täydentää toistensa vastauksia ja näin saisin tutkimusaiheesta monipuolisemman kuvan. Pa-

rihaastattelun etuna voidaan pitää myös sitä, että sen avulla saadaan nopeasti tietoa useam-

malta haastateltavalta (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 63). Toisen haastattelun toteutin yksilö-

haastatteluna, koska kyseisessä lapsiryhmässä työskentelee vain yksi lastentarhanopettaja. 

6.3 Aineiston analyysi 

Tutkimukseni analyysimenetelmäksi valikoitui sisällönanalyysi. Tuomen ja Sarajärven 

(2009) mukaan sisällönanalyysi on menetelmä, jota voidaan soveltaa lähes kaikissa laadul-

lisissa tutkimuksissa. Sen avulla voidaan analysoida sekä kirjoitettua että suullista materiaa-

lia, kuten puhetta, haastatteluja, kirjoja ja kirjeitä. (s. 91, 103).  Sisällönanalyysin avulla tut-

kimusaineistoista etsitään samankaltaisuuksia ja eroja sekä tutkitaan asioiden yhteyksiä ja 

merkityksiä.  (Latvala & Vanhanen-Nuutinen, 2003, s. 21). Tavoitteena on saada tutkimus-

aineisto järjesteltyyn muotoon ja tiivistää sitä niin, että tutkittavat ilmiöt saadaan kuvailtua 

mahdollisimman yleistävästi ja niiden väliset suhteet saadaan esitettyä selkeästi. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 103; Latvala & Vanhanen-Nuutinen, 2003, s. 23). 

Sisällönanalyysista voidaan erotella kolme erilaista analyysitapaa. Aineistolähtöisessä ana-

lyysissa analyysiyksiköitä ei määritellä etukäteen minkään teorian pohjalta, vaan ne valitaan 
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aineistosta tutkimuksen tarkoituksen mukaan. Teorialähtöinen analyysi puolestaan perustuu 

johonkin tiettyyn teoriaan, joka ohjaa käsitteiden määrittelyä ja aineiston analyysiä. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, s. 96–97.) Tässä tutkimuksessa on käytetty teoriaohjaavaa analyysimuo-

toa. Valitsin analyysiyksiköt tutkimusaineistosta, kuten aineistolähtöisessä analyysissa, 

mutta aiempi tieto ohjasi aineiston luokittelua, joten se sai myös teorialähtöisen analyysin 

piirteitä. Analyysiprosessissa yhdistyivät sekä aineistolähteisyys että aiemman tiedon vaiku-

tus. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 96–97.) 

Tutkimusaineiston analyysi koostui viidestä eri vaiheesta: aineistoon tutustumisesta, analyy-

siyksikön määrittelystä, aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä, aineiston klusteroinnista 

eli ryhmittelystä sekä abstrahoinnista eli teoreettisten käsitteiden luomisesta (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2009, s. 108; Latvala & Vanhanen-Nuutinen, 2003, s. 24). Aluksi kuuntelin nauhoit-

tamani haastattelut ja kirjoitin ne auki sana sanalta. Nauhoitettua haastattelumateriaalia oli 

ajallisesti yhteensä noin 2 tuntia ja litteroitua tekstiä tuli 45 sivua.  Litteroinnin jälkeen luin 

aineiston huolellisesti läpi useaan kertaan ja perehdyin haastattelujen sisältöön. Tässä tutki-

muksessa analyysiyksiköllä tarkoitetaan ajatuskokonaisuuksia, jotka voivat sisältää useita 

lauseita. Kokosin nämä analyysiyksiköt taulukkoon, jonka jälkeen muokkasin alkuperäisil-

mauksista pelkistetympiä ilmaisuja. Samalla karsin pois tutkimuksen kannalta epäolennaiset 

analyysiyksiköt. Tätä vaihetta kutsutaan aineiston redusoinniksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 109.) 

Taulukko 2.  Aineiston redusointi. 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 

No sillain, että tuota että meillähän on ne lasten 

päivä kuvilla siellä seinällä koko ajan ja yleensä 

aamulla varsinkin syksyllä käydään läpi. Mä en 

oo varma että käykö kaikki sitä läpi. Itekään en 

käy ihan joka päivä koska se on jo lapsille tuttu. 

(H1) 

Kuvitettu päiväjärjestys 

Mulla on kyllä semmonen nauha, että mä välillä 

sillon, kun on ollu tarvetta mulla on ollu se mu-

kana ja siinä on läjä kuvia ja sitä oon sitten käyt-

täny ja siitä näyttäny (H1) 

Nauhassa olevat kuvat 
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Mutta sitten on semmosiakin tilanteita, että huo-

maa jos pojat leikkii vaikka autoilla ja sitten jos 

menee siihen kysymään, että hei mitä te leikittä 

ja vähän niinku ikään kuin mukaan niin sitten se 

leikki lopahtaa (H3) 

Aikuisen rooli leikissä 

Että vaikka meillä ois kuinka hienot suunni-

telma, mutta jos vanhemmilla ja lapsella on 

semmonen olo, että ei oo hyvä olla, niin ei se 

lapsi opi sillo. Että se on se ilmapiiri on se ihan 

se ykkösjuttu (H1) 

Oppimisilmapiiri 

 

Aineiston redusoinnin jälkeen kävin pelkistetyt ilmaukset huolellisesti läpi ja etsin niistä sa-

mankaltaisuuksia. Yhdistelin samaa tarkoittavat ja samaan aihepiiriin kuuluvat ilmaukset 

alaluokiksi. Aineiston ryhmittelyä kutsutaan klusteroinniksi. Sen avulla hahmotellaan tutki-

muksen perusrakenne ja luodaan alustavia kuvauksia tutkimuksen kohteena olevasta ilmi-

östä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 110.) 

Seuraavaksi vuorossa oli aineiston abstrahointi, eli alaluokkien yhdisteleminen yläluokiksi. 

Tässä analyysivaiheessa muodostin haastateltavien käyttämistä kielellisistä ilmauksista teo-

reettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. Tutkimukseni aiemmat analyysivaiheet noudattelivat 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin kaavaa. Aineiston abstrahointi perustui kuitenkin teoria-

ohjaavaan sisällönanalyysiin, koska tässä analyysin vaiheessa empiirinen aineisto liitettiin 

jo ennakolta tiedettyihin teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 117.)  

Taulukko 3.  Aineiston klusterointi ja abstrahointi. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Kuvitettu päiväjärjestys 

Nauhassa olevat kuvat 

 

Aikuisen rooli leikissä 

Kuvat 

 

 

Leikki 

 

Tukimuodot 

Aineiston abstrahoinnin avulla löysin aineistosta yhteensä kuusi yläluokkaa: eri kielitaus-

taisten lasten kanssa työskentely, tukimuodot, suomi toisena kielenä ja kotikielen opetus, 

oppimisympäristö, yhteistyö, kielitaidon arviointi ja haasteet kielen kehityksen tukemisessa. 
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6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys perustuu oletukseen, että tutkija noudattaa hyvää tie-

teellistä käytäntöä. Tutkija siis valitsee tiedonhankintaa, tutkimuksen tekemistä ja arviointia 

varten eettisesti kestäviä menetelmiä sekä noudattaa tutkimustyössään huolellisuutta ja tark-

kuutta. Hän myös suunnittelee, toteuttaa ja raportoi tutkimuksensa vaiheet yksityiskohtai-

sesti ja pyrkii välttämään harhaanjohtavaa raportointia. Tutkija noudattaa tutkimuksen tulos-

ten esittelyssä rehellisyyttä ja tieteelliselle tiedolle kuuluvaa avoimuutta. (Tuomi & Sara-

järvi, 2009, s. 132–133.)  

Olen noudattanut tutkimuksessani hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Valitsin tiedon-

hankintamenetelmäksi teemahaastattelun, koska mielestäni sen avulla haastateltavien näke-

mykset pääsivät esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Strukturoidussa haastattelussa tarkat 

kysymykset olisivat voineet rajoittaa haastateltavien vastauksia liikaa ja jotkin tutkimusky-

symyksiin liittyvät näkökulmat olisivat saattaneet jäädä huomioimatta. Suunnittelin tutki-

muskysymykseni huolellisesti ja nauhoitin haastattelut, jotta pystyisin hyödyntämään haas-

tateltavien vastaukset mahdollisimman tarkasti ja luotettavasti. Kunnioitin tutkimuksessani 

haastateltavien yksityisyyttä ja pidin heidän henkilötietonsa salassa. Tutkimustuloksissa ei 

ilmene haastateltavien lastentarhanopettajien tai tutkimuspäiväkotien nimiä.  

Hirsjärven, Remeksen ja Saravaaran (1997, s. 217) mukaan luokittelujen tekeminen on mer-

kittävässä osassa laadullisen aineiston analyysissä. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta 

onkin tärkeää, että tutkija kertoo lukijalle luokittelujen perusteet. Kävin haastatteluaineiston 

huolellisesti läpi ja näin varmistin, että kaikki tutkimuksen kannalta oleelliset tiedot tulivat 

huomioiduksi. Raportoin tutkimuksen analyysivaiheen tarkasti ja havainnollistin sitä esi-

merkkien avulla. Liitin havainnollistavia esimerkkejä ja lainauksia myös tutkimustulosten 

esittelyosioon tukemaan omia tulkintojani.  

Tutkimuksessa tulee pyrkiä käyttämään mahdollisimman paljon primaareja tiedonlähteitä, 

joilla tarkoitetaan sellaisia lähteitä, jotka sisältävät joko uutta tietoa tai ennestään julkaistun 

tiedon uudenlaista tulkintaa. Uusimmat primaarit tiedonlähteet tarjoavat ajankohtaisinta ja 

tuoreinta tutkimustietoa. (Kemppainen & Latomaa, 2002, s. 18.) Olen käyttänyt tutkimuk-

sessani pääosin primaareja tiedonlähteitä ja otin mukaan sekundaareja lähteitä ainoastaan 

siinä tapauksessa, jos alkuperäistä lähdettä ei ollut saatavilla. Etsin lähteiksi myös mahdol-

lisimman ajankohtaista tutkimustietoa ja osa tutkimuksen kannalta keskeisistä teoksista on-

kin julkaistu parin viimeisen vuoden aikana. Olen merkinnyt muiden tutkijoiden julkaisut ja 
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työt asianmukaisella tavalla ja huolehtinut, että heidän työnsä erottuvat selvästi omista tut-

kimustulosistani ja pohdinnoistani.  

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on hyvä huomioida oma sitoumuksensa tutkijana 

kyseiseen tutkimukseen, eli se miksi pitää tutkimusta tärkeänä ja mitä ennakko-oletuksia on 

ollut ennen tutkimuksen aloittamista (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 140). Työskentelen itse 

lastentarhanopettajana lapsiryhmässä, jossa on paljon eri kielitaustaisia lapsia. Oma         työ-

kokemukseni vaikuttaa vahvasti siihen, että koen tutkimusaiheeni tärkeäksi. Työssä teke-

mäni havainnot loivat myös ennakko-oletuksia tutkimustuloksista ja näin olleen vaikuttivat 

tutkimuskysymysten muodostamiseen. Koen, että omalla työkokemuksellani oli tutkimuk-

sen kannalta sekä positiivisia että negatiivia vaikutuksia. Koska minulla on omakohtaista 

kokemusta eri kielitaustaisten lasten kanssa työskentelystä, haastattelun tekeminen ja lisä-

kysymysten esittäminen oli helppoa. Ymmärsin hyvin haastateltavia ja tämä helpotti myös 

tutkimustulosten analysointia. Uskon myös, että yhteinen kokemusperä haastateltavien 

kanssa mahdollisti monipuolisen haastatteluaineiston keräämisen. En ollut haastateltavien 

näkökulmasta ainoastaan opiskelija tai tutkija, vaan myös kollega. Oma läheinen suhde tut-

kimusaiheeseen on voinut myös heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Ennakkotietoni ky-

seisestä aiheesta vaikuttivat tutkimuskysymysten muodostamiseen ja näin ollen jotain en-

nalta-arvaamatonta tietoa on voinut jäädä haastatteluvastausten ulkopuolelle. Pyrin kuiten-

kin sulkemaan omat ennakko-odotukseni pois aineiston analyysivaiheessa ja käsittelin haas-

tatteluaineiston mahdollisimman tarkasti ja objektiivisesti. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä pääluvussa esittelen sisällönanalyysimenetelmällä saamani tutkimustulokset. Havain-

nollistan tuloksia suorilla sitaateilla, jotka on erotettu muusta tekstistä kursivoimalla ja si-

sentämällä. Sitaattien perässä on haastateltavan numero (H1, H2 tai H3). Käsittelen tulokset 

tutkimuskysymysten osoittamassa järjestyksessä.  

Alaluku 7.1 antaa taustatietoa haastateltavista ja heidän näkemyksistään eri kielitaustaisten 

lasten kanssa työskentelystä. Alaluvut 7.2–7.4 vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seen eli siihen, miten eri kielitaustaisten lasten suomen kielen kehitystä voidaan tukea päi-

väkodin arjessa. Alaluku 7.5 vastaa toiseen tutkimuskysymykseen kielitaidon arvioinnista ja 

alaluku 7.6 käsittelee kolmanteen tutkimuskysymykseen liittyvää teemaa eli päiväkodeissa 

käytettäviä yhteistyömuotoja. 

7.1 Eri kielitaustaisten lasten kanssa työskentely 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) sekä kunnan ja päiväkodin omat varhaiskas-

vatussuunnitelmat toimivat varhaiskasvattajien työn perustana. Lastentarhanopettajat suun-

nittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaansa suunnitelmissa linjattujen lähtökohtien ja pe-

riaatteiden pohjalta. Näin toimitaan myös silloin, kun työskennellään eri kielitaustaisten las-

ten kanssa. Eri kielitaustaiset lapset on huomioitu molempien tutkimuspäiväkotien varhais-

kasvatussuunnitelmissa. Suunnitelmiin on kirjattu, miten eri kielitaustaisten lasten hoito, 

kasvatus ja opetus järjestetään ja miten suomi toisena kielenä – opetusta toteutetaan. Haas-

tateltavien mukaan eri kielitaustaiset lapset on otettu huomioon myös sekä ryhmäkohtaisissa 

että lasten yksilöllisissä varhaiskasvatussuunnitelmissa. Kieltä koskevat tavoitteet kirjataan 

niin sanotusti muiden osa-alueiden sisälle. Esimerkiksi lapsen henkilökohtaisessa varhais-

kasvatussuunnitelmassa kielitaidon kehittämistä koskevat huomiot ja tavoitteet näkyvät 

kieli-osion lisäksi myös leikin ja sosiaalisten taitojen kohdalla. Lasten vasuihin liitetään mu-

kaan myös maahanmuuttajalapsen havainnointilomake ja Pienten Kielireppu -lomakkeet.  

Seuraavissa alaluvuissa kuvaan lastentarhanopettajien näkemyksiä työkokemuksen ja lisä-

koulutusten merkityksestä omassa työssään. Lisäksi nostan esille eri kielitaustaisten lasten 

kanssa tehtävän työn erityispiirteitä ja haasteita.   
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7.1.1 Työkokemus ja koulutus 

Haastatteluaineistossa korostui työkokemuksen ja lisäkoulutusten merkitys eri kielitaustais-

ten lasten kanssa tehtävälle työlle. Kaikilla haastateltavilla on pitkä työkokemus lastentar-

hanopettajan työstä ja lisäksi heillä kaikilla on myös useiden vuosien kokemus eri kielitaus-

taisten lasten kanssa työskentelystä.  

Kyllä sen huomaa ja silleen, että tuntuu, että on oppinu hirveen paljo itsekin 

tän talven aikana, hoksaa uusia asioita ja hoksaa että hei näitten lasten kanssa 

ne jutut toimii niinku näin eritavalla kuin ihan suomenkielisten lasten kanssa 

(H1) 

…varmaan sillon ensimmäisenä vuotena piti miettiä tarkemmin ja piti niinku 

perehtyä asioihin tarkemmin, että nyt kuitenkin on jo tehny tätä sen verran 

kauan, että sillain tullee aika helposti itelle (H3) 

Haastateltavat kokivat, että työkokemuksesta on hyötyä suunnittelutyötä tehtäessä. Eri kie-

litaustaisten lasten huomioiminen toiminnan suunnittelussa tapahtuu kaikilta haastateltavilta 

jo automaattisesti. Haastateltavat nostivat esille myös työkavereilta oppimisen tärkeyden. 

Molemmissa haastattelupäiväkodeissa on pitkä historia eri kielitaustaisten lasten kanssa 

työskentelystä ja näin ollen työkaverit ovat pystyneet tarjoamaan tukea ja neuvoja haastatel-

taville tarpeen vaatiessa.  

Työkokemuksen lisäksi haastateltavat puhuivat myös lisäkoulutuksien merkityksestä 

omassa työssään. Yksi haastateltavista on käynyt Meet me! -koulutuksen, joka on osa Oulun 

ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen hallinnoimaa Meet me! -hanketta. ”Hankkeen 

tavoitteena on ollut kehittää esimiesten ja henkilöstön valmiuksia työskennellä eri kieli- ja 

kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa”. (Oulun kaupunki, 2015.) Toinen haastateltavista on 

käynyt Puhu minulle Suomea -koulutuksen, jonka yhteydessä hänet on perehdytetty Pienten 

kielireppu -arviointimenetelmän käyttöön. Myös kolmas haastateltava on osallistunut Pien-

ten kielireppua käsittelevään koulutukseen. Kaikki haastateltavat kokivat hyötyneensä lisä-

koulutuksista ja saaneensa niistä lisätietoa ja varmuutta esimerkiksi kuvien käyttöön ja ha-

vainnollistamiseen.  
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7.1.2 Eri kielitaustaiset lapset 

Haastatteluaineistossa korostui lastentarhanopettajien näkemys siitä, että eri kielitaustaisille 

lapsille suunniteltu toiminta pohjautuu samoihin lähtökohtiin kuin suomalaislastenkin 

kanssa. He kuitenkin nostivat esille muutamia erityispiirteitä, joita he ovat havainneet eri 

kielitaustaisten lasten kanssa työskennellessään.  

Se näkkyy lapsissa siinä, että hehän on ehkä aavistuksen vilkkaampia kuin 

tuota vois sanoa että normiryhmä. Tai että sillain että ois vaikee sanoa… Sel-

laista eläväisyyttä on siellä ja välillä vähän kysymysmerkkinä että mihin piti 

mennä, mitä se sano. (H3) 

Eri kielitaustaiset lapset tarvitsevat aikuisen tukea ja ohjausta erityisesti ohjeiden ymmärtä-

misessä ja siirtymätilanteissa. Siirtymätilanteet koettiin yhdeksi toiminnan haasteellisim-

mista osioista, koska niissä ohjeiden antaminen vaatii lukuisia toistoja ja joskus eri kielitaus-

taiset lapset joudutaan palauttamaan tilanteeseen useita kertoja. Suomalaislapset ohjautuvat 

siirtymätilanteissa eri kielitaustaisia lapsia omatoimisemmin.  

Haastatteluissa nousi esille myös erot eri kielitaustaisten lasten välillä. Esimerkiksi lasten 

suomen kielen hallinnassa voi olla paljon tasoeroja. Osa lapsista puhuu sujuvaa suomea ja 

he osaavat muun muassa taivuttaa sanoja, kun taas osalla lapsista puhe on kieliopillisesti 

heikkoa ja vaikeasti ymmärrettävää. Yksi haastateltavista totesi, että kielen tasoon voi vai-

kuttaa se, minkä verran lasten kotona puhutaan suomea. Joissakin perheissä ei puhuta lain-

kaan suomea, kun taas joillakin lapsilla voi olla kotona esimerkiksi vanhempia sisaruksia, 

jotka ovat olleet suomalaisen varhaiskasvatuksen ja koulujärjestelmän piirissä jo pienestä 

lähtien ja näin ollen he puhuvat sujuvaa suomea. 

Ihan kyllä semmonen arkipäivän tilanteista selviäminen, se että oppis niitä, 

lapset oppis niinku tulemaan toimeen ihan tässä arjessa. Ne oppis semmoset 

sanavarastot, että ne pärjää niinkö pärjää tässä päivässä. (H3) 

Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena eri kielitaustaisten lasten kanssa työskentelyssä pidettiin 

sitä, että lapset oppivat arkitoiminnoissa tarvittavaa kieltä, kuten vaate- ja ruokasanoja, sekä 

keskustelemaan ja kommunikoimaan toisten kanssa. Tärkeintä on, että lapsi ymmärtää muita 

ja tulee myös itse ymmärretyksi. 
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7.1.3 Työn haasteet 

Haastatteluaineistosta nousi esiin muutamia asioita, jotka lastentarhanopettajat kokivat haas-

taviksi eri kielitaustaisten lasten kanssa työskentelyssä. 

Kuitenkin tänä päivänä lapsiryhmissä nämä eri kielitaustaiset lapset tarvitsee 

erityistä tukea, mut kun muutenkin on erityistä tukea tarvitsevia suomalaislap-

sia, niin ei aina ehdi tehdä kaikkea sitä mitä haluais (H2) 

Sitten kun arvioidaan lapsia ja tehhään kaikennäkösiä pedagogisia arvioita… 

että ossaa niinku arvioida oikein, että ei niinku liian herkästi ala panemaan 

siihen sen kielen syyksi vai voisko siellä olla joku muukin juttu (H3) 

Päiväkodin resurssit ja varhaiskasvatustyölle asetetut vaatimukset eivät aina kohtaa. Lapsi-

ryhmissä voi olla useita erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja esimerkiksi vilkkaat lapset vievät 

paljon kasvattajien aikaa ja huomiota. Myös työntekijöiden puuttuminen luo haasteita toimi-

nalle. Jos kaikki kasvattajat eivät ole paikalla, ei välttämättä kaikkea suunniteltua toimintaa, 

kuten S2 -opetusta, pystytä toteuttamaan. Haastateltavat kokivat lasten tuen tarpeisiin vas-

taamisen haastavaksi, mutta myös totesivat, että varhaiskasvatustyössä pitää olla vähän ar-

mollinen myös itselleen, tekee sen mitä ehtii ja niin hyvin kun pystyy (H1).  

Haastatteluaineistossa näkyi myös eri kielitaustaisten lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen 

arvioimisen vaikeus. Esimerkiksi tarkkaavaisuuteen, keskittymiseen ja sosiaalisiin taitoihin 

liittyvien haasteiden syyksi voidaan helposti tulkita lapsen kielitaidon heikkous, vaikka taus-

talla voi olla muitakin oppimisen haasteita. Eri kielitaustaisten lasten tuen tarpeet voivat 

jäädä huomaamatta, jos havainnointi ja arviointi keskittyvät ainoastaan lapsen kielellisiin 

taitoihin. 

Vaikka erilaisten kielitaustojen koettiin tuovan lastentarhanopettajan työhön lisähaastetta, 

haastattelijat näkivät työn myös palkitsevana. 

On se ihan keväällä huomata, että lapset on menny etteenpäin ja ne on oppinu 

suomen kielen sanoja ja osaavat käyttää ja puhua ja ymmärtävät ihan eri ta-

valla kuin syksyllä. (H3) 

Eri kielitaustaisten lasten kanssa oppimisessa ja kehityksessä tapahtuvat muutokset ovat 

usein suurempia ja helpommin huomattavia kuin suomenkielisten lasten kanssa. 
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7.2 Tukimuodot 

Ensimmäinen tutkimuskysymys käsittelee päiväkodin arjessa tapahtuvaa kielen kehityksen 

tukemista ja tässä yläkategoriassa kuvaan niitä tukimuotoja ja -keinoja, joita haastateltavat 

käyttävät eri kielitaustaisten lasten kanssa arjen toiminnoissa ja ohjatuilla tuokioilla. 

7.2.1 Kuvat 

Molemmissa tutkimuspäiväkodeissa käytetään kuvia sanallisen viestinnän tukena päivittäin. 

Haastateltavat hyödyntävät työssään Papunet- internetsivustoa, joka tarjoaa tietoa puhetta 

korvaavista kommunikaatiokeinoista.  

Siellä oli vaikka minkälaisia kun alko ihan selaamaan sitä oikein kunnolla 

tarkkaan niin sielä löyty ihan mahtavasti kaikkia kuvia (H3) 

Sivustolta löytyy kuvatyökalu, jonka avulla voi tulostaa kuvallista materiaalia kommuni-

koinnin tueksi. Kuvatyökalu sisältää Papunetin omia piirroskuvia, valokuvia, Sclera-picto-

grammeja, viittomakuvia, ARASAAC-kuvia sekä Mulberry-kuvia. Yhteensä sivusto sisältää 

yli 26 000 kuvaa. (Papunet, 2015.) 

Kaikki haastateltavat mainitsivat kuvitetun päiväjärjestyksen, jonka avulla lapsille jäsenne-

tään päivän aikana tapahtuvia toimintoja, kuten ruokailua, ulkoilua, siirtymiä ja ohjattua toi-

mintaa. Alla on esimerkki kuvitetusta päiväjärjestyksestä (kuva 1). Kopion kuvat Papunetin 

kuvatyökalusta ja kokosin niistä esimerkin haastateltavien kuvailujen perusteella. 

Kuva 4. Kuvitettu päiväjärjestys (Papunet, 2015). 

Tutkimuspäiväkodeissa päiväjärjestys on sijoitettu seinälle, josta lapset voivat käyttää sitä 

joko itsenäisesti tai aikuisen ohjaamana. Päiväjärjestystä hyödynnetään myös aamupiirillä, 

jossa käydään läpi päivän ohjelmaa. Päiväjärjestyksen ohjattu käyttäminen vaihtelee toimin-
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takauden edetessä: syksyllä uusi lapsiryhmä tarvitsee enemmän tukea päivärytmin hahmot-

tamiseen, jolloin päiväjärjestys on aktiivisessa käytössä. Keväällä ryhmän rutiinit ovat lap-

sille jo niin tuttuja, että päiväjärjestystä ei käydä kaikissa lapsiryhmissä läpi päivittäin.  

Kaksi haastateltavaa mainitsi kuvat, jotka kulkevat heillä mukanaan joko nauhassa tai jo-

jossa. Näitä kuvia hyödynnetään niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat tehostetumpaa oh-

jausta.  

Mulla on kyllä semmonen nauha, että mä välillä sillon kun on ollu tarvetta 

mulla on ollu se mukana ja siinä on läjä kuvia ja sitä oon sitten käyttäny ja 

siitä näyttäny (H1) 

Kuvia voidaan hyödyntää arjen eri tilanteissa, kuten pukemisessa ja ruokailussa. Kuvien 

käyttöön vaikuttaa lapsen kielenkehityksen taso: jos lapsi ymmärtää hyvin sanalliset ohjeet, 

kuvaohjaukselle ei välttämättä ole tarvetta.  

Ne on siellä seinällä esillä ja sitten jos tuntuu että… mä on ite tehny silleen 

että mä oon niinku ottanu sieltä tarpeen vaatiessa, sanottanu koko ajan, laite-

taan sukka ja laitetaan, ja tässä on, laita haalari ja pipo ja sitten näytetään 

vielä monesti että pipo päähän (H1) 

Kuvia käytetään hyödyksi myös ohjatuilla tuokioilla. Uusia lauluja opeteltaessa voidaan 

käyttää kuvia ymmärtämisen ja muistamisen tukena ja esimerkiksi askarteluun ja käden töi-

hin liittyvät ohjeet voidaan pilkkoa osiin kuvien avulla. 

Kun tehtiin musiikkimaalausta niin siihen mulla oli ne papunetistä ne, että 

kuunnella ja sitten oli nuotin kuva, että ensin kuunnellaan musiikkia, sitten 

maalataan. Oli vesivärin kuva ja pensselin kuva ja sitten oli tuota semmonen 

valmis taulun kuva ja sitten siitä tulee taulu. (H3) 

Kuva 5. Esimerkki kuvitetuista ohjeista (Papunet, 2015). 
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7.2.2 Leikki 

Leikkiminen on yksi lapsen ominaisista tavoista toimia ja sen merkitystä korostetaan var-

haiskasvatuksessa paljon. Leikki kehittää lapsen mielikuvitusta ja luovuutta ja leikin avulla 

lapsi voi harjoitella tilanteisiin eläytymistä. Leikki tarjoaa lapselle mahdollisuuksia harjoi-

tella muun muassa tunteiden hallintaa, pettymysten sietämistä, ristiriitojen selvittämistä ja 

joustavuutta. Voidaan siis sanoa, että leikki on yksi parhaista tavoista harjoitella vuorovai-

kutus- ja kommunikointitaitoja. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen, 2009, s. 210.) 

Leikki nousi myös haastatteluissa esille yhtenä kaikista tärkeimpänä kielen kehityksen tuki-

muotona.  

Siihen sisältyy niin paljon, mutta ne on tärkeämpiä ne leikit kun ne, että istu-

taan pöydässä ja tehdään jotain. (H3) 

Syksyllä piti olla ihan niinku siis silleen ikään niinku viemässä ja olemassa 

siellä niinku sitten ja kertomassa ihan leikkivälineitäkin että mitä ne on nimel-

tään ja mitä niillä leikitään. Jotku lääkärivälineetkin oli syksyllä muutamille 

lapsille ihan uusia, että mitä niillä ylipäätänsä edes tehdään. (H3) 

Aikuisella on tärkeä rooli leikin mahdollistajana ja aloittajana. Osa lapsista tarvitsee aikuisen 

tukea myös leikin ylläpitämiseen ja rikastuttamiseen. Aikuinen voi toimia apuna leikkiroo-

lien jakamisessa ja auttaa lapsia päättämään esimerkiksi kuka on äiti, sisko, kissa ja niin 

edelleen. Leikin ohessa aikuinen voi nimetä leikkivälineitä ja opettaa lapsille, kuinka niillä 

leikitään. On myös tärkeää, että aikuinen toimii leikissä roolimallina ja omalla toiminnallaan 

havainnollistaa esimerkiksi eri ammattiryhmien tai perheenjäsenten toimintaa. (Järvinen, 

Laine & Hellman-Suominen, 2009, s. 67.) 

Aikuisen on tärkeää myös havainnoida lasten leikkiä ja tätä kautta oppia, ketkä lapset tarvit-

sevat leikkeihinsä aikuisen tukea. Havainnoinnin avulla voi löytää keinoja, joiden avulla 

lasten kieltä on mahdollista tukea leikkiä häiritsemättä.  Haastateltavat huomauttivat, että 

etenkin isommat lapset eivät useinkaan kaipaa leikkeihinsä aikuista ja aikuisen läsnäolo voi 

jopa häiritä leikin etenemistä. 

Aikuisen roolin lisäksi haastateltavat puhuivat myös vertaisoppimisen tärkeydestä. Toisten 

lasten kanssa leikkiminen tarjoaa mahdollisuuden mallioppimiseen.  
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Meillä mennee eri kielitaustaiset lapset, ne on parhaimpia kavereita, niinni 

laitetaanki, että ne ei koko ajan keskenänsä ja laitetaankin leikkimään joku 

toisen kanssa. Ja justiinsa ne on just sitä ikkää, neljä, että se kieli kehittyy ja 

siihen tullee niitä vivahde-eroja ja kaikkee tämmöstä, niinni että se onkin joku 

suomenkielinen joka… lapsi sitä kaikista parhaiten antaa sitä vertaistukea. 

(H2) 

Leikki. Kaikista paras, koska siinä tulee niin paljon. Se on sitä leikkiä ja sem-

mosta vastavuorosta leikkiä ja se on kaikista parasta se semmonen toisen 

kanssa leikkiminen ja vielä sit se mallin saaminen toiseltakin lapselta. (H3) 

Yhteisleikin avulla voidaan tukea kielen oma-aloitteista harjoittelua ja käyttöä, koska mui-

den lasten kanssa leikkiessään lapsi usein käyttää suomen kieltä rohkeammin kuin aikuisen 

kanssa toimiessa. Leikkikavereita ja – ryhmiä suunniteltaessa ja jaettaessa voidaan huomi-

oida kielen kehityksen tukeminen. Eri kielitaustaisia lapsia voidaan kannustaa leikkimään 

suomenkielisten lasten kanssa, jolloin vertaisoppiminen mahdollistuu. 

Vertaisoppiminen liittyy tiiviisti lähikehityksen vyöhykkeellä toimimiseen. Lev Vygotskyn 

mukaan lapsella on aktuaalinen eli nykyinen kehitystaso, joka tarkoittaa lapsen itsenäistä 

osaamista sekä potentiaalinen kehitystaso, johon lapsi yltää aikuisen ohjauksessa tai pidem-

mällä olevan kaverin kanssa. Nykyinen kehitystaso kuva sitä, mitä lapsi jo hallitsee ja po-

tentiaalinen kehitystaso sitä, mitä hän tulee myöhemmin hallitsemaan. Lähikehityksen vyö-

hykkeellä tarkoitetaan näiden kahden tason välistä eroa. Leikki on oivallinen tapa hyödyntää 

lähikehityksen vyöhykettä ja sen avulla lapsi voi omaksua seuraavan kehitysvaiheen kan-

nalta oleellisia tietoja ja taitoja. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen, 2009, s. 67; Hänni-

käinen & Rasku-Puttonen, 2001, s. 167). 

7.2.3 Pienryhmätoiminta ja lapsihavainnointi 

Tutkimuspaikkakunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan on linjattu, että varhaiskasvatustoi-

minnan tulee perustua pienryhmissä toimimiseen. Pienryhmätoimintaa tulisi hyödyntää päi-

vittäisissä arkitilanteissa ja siirtymissä sekä leikissä, tutkimisessa, liikkumisessa ja taiteelli-

sessa kokemisessa. Pienryhmätoiminta mahdollistaa lapsen havainnoinnin ja yksilöllisen 

huomioimisen. (Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, 2013.)  
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Myös haastateltavat näkivät pienryhmätoiminnan tärkeänä ja korostivat sen merkitystä eri 

kielitaustaisten lasten kielen kehityksen tukemisessa. Pienryhmätoimintaa hyödynnetään 

molemmissa tutkimuspäiväkodeissa.  

Meitä on viistoista niinni me sekotettaan sitä niitä viittätoista, välillä meillä on 

semmoset pikkuset ja isot ja ne on sekotettu ryhmien kesken niin, että ne on 

vaikka salissa ja isommat tekkee jottain isompien hommia. (H2) 

Meillä on se ollut haaste meillä tuossa, että kun meillä on kaks aikuista, jotka 

ovat vuoroviikoin töissä, niin siinä ryhmässä piti tavallaan ajatella, että siinä 

on semmoset lapset, jotka kestää sen aikuisen vaihtumisen viikottain. (H1) 

Ensimmäisessä päiväkodissa pienryhmät toimivat omissa tiloissaan ja pienryhmiin jakaan-

nutaan heti aamulla, kun kaikki kasvatusvastuulliset ovat tulleet paikalle. Joskus nämä pien-

ryhmät jaetaan vielä pienempiin leikkiporukoihin esimerkiksi iän mukaan. Eri kielitaustaiset 

lapset on huomioitu pienryhmätoiminnassa siten, että he ovat niiden aikuisten ryhmissä, 

jotka ovat paikalla päivittäin. Haastateltavat kokivat, että pienryhmissä toimiminen on hyvä 

käytäntö ja se onnistuu heidän lapsiryhmässään hyvin. Haastavimmat tilanteet pienryhmä-

toiminnan kannalta ovat silloin, kun joku henkilökunnasta puuttuu ja pienryhmiin ei voida 

jakaantua suunniteltuun tapaan. 

Toisessa tutkimuspäiväkodissa pienryhmätoimintaa käytetään niin arkipäivän tilanteissa 

kuin ohjatuilla tuokioillakin. Esimerkiksi ulos lähdettäessä pyritään siihen, että kaikki lapset 

eivät olisi eteisessä pukemassa yhtä aikaa. Myös päivän ohjatut toiminnot, kuten askartelut, 

toteutetaan pienryhmissä. 

Aina tämmöset niinku mä sanoin äsken, että päivän se, mikä meillä on se päi-

vän kuva, että oli se sitten askartelua tai jotain pöytätehtäviä, niinku tänä päi-

vänä oli matemaattisia käsitteitä, niin ne on pienryhmissä (H3) 

Pienryhmissä toimiminen tarjoaa aikuiselle hyvän mahdollisuuden havaintojen tekemiseen. 

Lapsihavainnoinnilla on tärkeä merkitys eri kielitaustaisten lasten kielen kehityksen tukemi-

sessa ja se antaa kasvattajalle tietoa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistymisestä. 

Koivunen ja Lehtinen (2015) huomauttavat, että havainnoinnin tarkoituksena ei ole kehityk-

seen liittyvien ongelmien löytäminen, vaan lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen objektiivi-

nen havainnoiminen (s. 16–17).  
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Esimerkiksi syksyllä kun huomasin, että mun ryhmässä on tosi musikaalisia 

nää mun lapset ja ne oppi hirveen äkkiä laulut ja ne tykkäs musiikista, niin 

sitten mä oon ottanu tosi paljon niiden kans musiikkia ja sitä kautta tuonu sitä 

suomen kieltä heille ja opeteltu niinku kehonosia laulun kautta. (H1) 

Säännöllisen ja tavoitteellisen havainnoinnin avulla kasvattaja oppii tuntemaan ryhmänsä 

lapset, heidän persoonansa ja mielenkiinnon kohteensa. Näitä havaintoja hyödynnetään toi-

mintaa suunniteltaessa. Kuten suomenkielistenkin lasten kanssa, myös eri kielitaustaisille 

lapsille suunniteltu toiminta pohjautuu heidän vahvuuksiinsa ja mielenkiinnon kohteisiinsa.  

Se pitää olla sillain tavallaan miettiä se toiminta, että heilläkin säilyy se mie-

lenkiinto. Että ei saa olla esimerkiksi niinku liian vaikeaa satukirjaa, jota sä 

luet, vaan sen pitää olla riittävän selkeästi ja lukea sitten toisille vaikka eri 

aikaan. (H1) 

Suomen kieltä opetetaan niiden toimintatapojen kautta, jotka innostavat lapsia ja ovat heille 

mielekkäitä. Lapsihavainnoinnin avulla aikuinen voi tehdä havaintoja myös lasten taidoista 

ja löytää jokaiselle lapselle sopivan vaikeustason. 

Meillä on yks joka täyttää viis vuotta, eri kielitaustainen lapsi, niin hän on 

hirveen kiinnostunu [laskemisesta]. Tuntuu että hän on kuin pesusieni, että 

imee kaiken ja kuulee ja kyselee itse aktiivisesti. Ja sit kun jos on joku semmo-

nen, joka on just täyttäny kolme, eri kielitaustainen lapsi, niin onhan se ihan 

eri… (H2) 

Toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa on tärkeää muistaa lasten väliset yksilölliset erot: 

eri kielitaustaisten lasten suomenkielen taidot voivat olla hyvinkin eri tasoilla ja tämä vai-

kuttaa merkittävästi siihen, millaista toimintaa heille kannattaa tarjota. Kielitaidon lisäksi 

täytyy ottaa huomioon myös ikäryhmien väliset erot. 

Koivusen ja Lehtisen (2015, s. 18–19) mukaan havainnoinnin tulee olla yksi kasvattajan 

perustehtävistä ja sen kohteina ovat kaikki lapset, eli eivät pelkästään he, jotka tarvitsevat 

kehitykseensä erityistä tukea. Kasvattajan tulisi löytää työhönsä havainnoiva ote, eli hän ha-

vainnoi jatkuvasti sekä lapsia ja lapsiryhmää että toimintaympäristöä. Havainnoinnin avulla 

kasvattaja pyrkii koko ajan ymmärtämään lapsia paremmin, tulkitsemaan tilanteita tietoi-
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semmin ja tulkintojen pohjalta vastaamaan entistä tarkemmin lasten tarpeisiin. On myös tär-

keää, että kasvattaja osaa yhdistää ja suhteuttaa havainnoinnissa esiin nousseet huomiot las-

ten kehitykseen liittyvään teoriatietoon.  

Havainnointi voi kohdistua joko yksittäiseen lapseen, lapsiryhmään, toimintatuokioihin, epi-

sodeihin eli lyhyisiin toimintajaksoihin tai kasvattajaan ja kasvattajatiimiin. Varhaiskasva-

tuksessa hyödynnetään sekä strukturoituja että ei-strukturoituja havainnointimenetelmiä. 

Strukturoidulla havainnoinnilla tarkoitetaan havainnointitilanteita, jotka ovat etukäteen 

suunniteltuja ja joiden aikana kasvattaja ei osallistu toimintaan, vaan hän keskittää huomi-

onsa ainoastaan havainnoimiseen. Ei-strukturoitua havainnointia tehdään päivittäin normaa-

lin toiminnan ohessa ja siinä havainnoija on osallistuvammassa roolissa. Havainnoinnin do-

kumentoinnissa voidaan hyödyntää muun muassa paperia, vihkoja, kansioita, lomakkeita, 

valokuvia, videoita, äänittämistä, saduttamista ja portfolioita. (Koivunen & Lehtinen, 2015, 

s. 36, 39, 48, 53–54, 56–57, 82.) 

7.2.4 Vuorovaikutus ja tehostettu ohjaus 

Aikuisen ja lapsen välisellä vuorovaikutuksella on suuri merkitys kielen kehityksen tukemi-

sessa. Eri kielitaustaisten lasten kanssa toimiessa on tärkeää, että aikuinen kiinnittää tietoi-

sesti huomiota puheeseensa ja muokkaa sitä lapsen kielitasolle sopivaksi.  

Mutta kyllä sitä puhuu eri lapsille vähän erillä lailla. Että silleen kun oppii 

tuntemaan ja tietää mitä kukakin ymmärtää ja tietää, niin kyllä sitä silleen 

niinku siinä.. sekin tulee aika lailla silleen luonnostaan. (H3) 

Kun tavottaa ne kaikki sillä katsekontaktilla, että mitä piti tehä, niin se on aika 

tärkee. Jos puhuu eikä niinku saa toista niinku kattomaan, että se kattoo jon-

nekin muualle, niin sitten ei kyllä mee perille.(H3) 

Tarpeen mukaan aikuinen voi hidastaa ja selkeyttää puhettaan. Puheen tukena käytetään 

myös paljon eleitä ja ilmeitä. Lisäksi katsekontaktilla voidaan tukea kielen kehittymistä ja 

esimerkiksi ohjeiden ymmärtämistä. Jos sanallista ohjetta annettaessa lapsi katselee muualle, 

todennäköisesti silloin hän keskittyy johonkin muuhun ja ohje jää ymmärtämättä. 

Eri kielitaustaisten lasten kielen kehityksen tukemisessa hyödynnetään myös tehostettua oh-

jausta ja opetusta.  
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Semmonen pitkäjänteisyys, että justiinsa että niitä vaan hinkataan ja hinkataan 

niin monta kertaa niinku, että se oppii sen asian, että ei niinku tarvii tehä mitää 

hirveitä.. että mennään niinku justiinsa sen lapsen ehdoilla. (H2) 

Haastateltavat kertoivat oppineensa kokemuksen kautta, että samoja teemoja ja aiheita täy-

tyy toistaa useita kertoja, jotta oppiminen mahdollistuu ja asiat jäävät pitkäaikaismuistiin. 

Tekemisen sanoittaminen ja asioiden ja esineiden nimeäminen ovat tärkeitä kielen kehityk-

sen tukimuotoja. Sanoittamista voi hyödyntää arkipäivän tilanteissa, kuten pukemisessa ja 

ruokailussa, ja ohjatuilla tuokioilla. Myös leikin juonen sanoittaminen ja esineiden nimeä-

minen leikin ohessa tukevat lapsen kielen kehitystä. 

Haastateltavien mukaan havainnollistaminen ja konkreettinen opettaminen ovat tehokkaita 

keinoja kielen kehityksen tukemisessa ja he käyttävätkin niitä päivittäin eri kielitaustaisten 

lasten kanssa toimiessaan. Sanallinen kertominen ei useinkaan yksinään riitä, vaan opetuk-

sessa täytyy hyödyntää myös konkreettisia esineitä ja kuvia, jotta lapset ymmärtävät parem-

min, mistä on kyse. Opetuksessa huomioidaan siis lasten erilaiset tavat oppia ja hyödynne-

tään eri aistikanavia, jotta uusien asioiden oppiminen ei olisi pelkän puheen varassa.  

7.3 Suomi toisena kielenä ja kotikielen opetus 

Molemmissa tutkimuspäiväkodeissa tarjotaan Suomi toisena kielenä -opetusta ja tässä ala-

luvussa kuvaan siihen liittyviä käytännönjärjestelyjä ja periaatteita. Kerron myös lyhyesti 

kotikielen opetuksesta ja sen tilanteesta kyseisissä päiväkodeissa. 

Tutkimuspaikkakunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu, että kaikille eri kielitaus-

taisille 3-6 -vuotiaille lapsille tulee tarjota suomi toisena kielenä- opetusta. Eri kielitaustai-

sella lapsella tarkoitetaan tässä tapauksessa niitä lapsia, joiden äidinkieli on jokin muu kuin 

suomi. S2 -opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä päiväkodin johtaja että 

ryhmän työntekijät. (Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, 2013.) 

Molemmissa tutkimuspäiväkodeissa toteutetaan S2 -opetusta kunnan varhaiskasvatussuun-

nitelman mukaisesti. Opetusta tarjotaan kerran viikossa eri kielitaustaisille lapsille joko 

pienryhmissä tai niin, että kaikki eri kielitaustaiset lapset osallistuvat opetukseen samanai-

kaisesti. Molemmissa tutkimuspäiväkodeissa S2-opetuksesta vastaa ryhmän lastentarhan-

opettaja. Haastateltava 2:lla on lisäksi apunaan varhaiserityisavustaja ja haastateltava 3 pitää 

Suomi-kerhoa yhdessä opiskelijan kanssa. 
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S2-opetuksessa käsitellään yksinkertaisia, arkeen liittyviä aiheita. Opetus tulee liittää luon-

nolliseksi osaksi lapsen arkea ja uudet aiheet liitetään jo tuttuihin, aikaisemmin opittuihin 

asioihin (Halme ja Vataja, 2011, s. 25).  

Suomi-kerhossa ollaan ihan lähetty sieltä minä itsestä, ihan nimetty kehon 

osia, piirretty oma kuva ja siitä katottu ja vaatteita käyty läpi… ja nyt ollaan 

aika lailla niinku sillain on pyrkiny ite kun on suunnitelmaa tehny, että ne 

suomi-kerhon teemat ois samat kuin muutenkin meillä, että nyt kun on näitä 

matemaattisia käsitteitä, niin siellä suomi kerhossakin vahvistetaan niitä. (H3) 

Opetus pyritään myös suunnittelemaan niin, että se sopii yhteen myös muun lapsiryhmän 

kanssa käsiteltävien teemojen kanssa. Aihealueita voivat olla muun muassa vaatteet, kehon-

osat, värit, ruoat ja ruokailuvälineet. Samaa aihetta toistetaan ja opetellaan useamman viikon 

ajan. Halmeen ja Vatajan (2011, s. 25) mukaan lapsen täytyy kuulla uusi käsite tai sana noin 

60–70 kertaa ennen kuin hän voi alkaa käyttämään sitä aktiivisesti. 

Molemmat haastateltavat kertoivat käyttävänsä S2-opetuksessa itse kokoamaansa materiaa-

lia. He hyödyntävät muun muassa valmiita tehtävä- ja kuvakirjoja, pelejä, kuvia ja konkreet-

tisia asioita, kuten vaatteita. 

Vaatteet on käyty ihan niinku oikeilla vaatteita. Lokeroista kerätty vaatteita ja 

mä oon tuonu kotoa loppuja mitä puuttu, että niitä ollaan ihan… vähän niinku 

leikitty ihan vaatekauppaa. (H3) 

Leikin varjolla opetusta pidetään tärkeänä, koska se on lapsille ominainen tapa toimia ja 

leikin avulla eri kielitaustaiset lähtevät toimintaan mielellään mukaan.  

Tiedonsiirtoa S2-opettajien ja muiden työntekijöiden välillä pidetään erittäin tärkeänä. Jos 

S2-opettaja huomaa lapsen tiedoissa ja taidoissa jotain erityistä, hän kertoo havainnoistaan 

muille tiimin jäsenille ja yhdessä he voivat tehostaa opetusta ja ohjausta näillä osa-alueilla. 

Se on hirveen hyvä asia, että jos jollain lapsella on jotankin ollu erityistä ja 

tytöt on monestiki sanonu, että tuota esimerkiksi oli useammalla lapsella, kun 

tehtiin niitä ruokailuvälineitä, että ne ei tiennykään niitä, niitä välineitä millä 

syödään, niin sitten rupesi tekin tehostetummin ruokapöydässä käymään niitä 

läpi eli ”mikä sinulla on kädessä?” ”haarukka”. (H1) 
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Haastateltavat pitivät myös tärkeänä, että lasta pääsee havainnoimaan ja ohjaamaan joku 

muukin kuin lapsen vastuuaikuinen. Tätä kautta lapsesta saadaan kokonaisvaltaisempi kuva.  

Tutkimuspaikkakunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan kotikielen opetusta järjeste-

tään suurimpien kieliryhmien lapsille (Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, 2013). Tällä 

hetkellä kummassakaan tutkimuspäiväkodissa ei kuitenkaan ole tarjolla kotikielen opetusta. 

Haastateltavat muistelevat, että aiemmin lapsiryhmissä on käynyt muun muassa somalin ja 

arabian kielen opettajia. Kotikielen opetuksen puute herättää hieman huolta, koska lapsilla 

tulisi kuitenkin olla jokin kieli, jolla käsitellä tunteita ja ajatuksia. Joissakin perheissä oman 

äidinkielen käyttäminen on jäänyt vähemmälle, koska myös vanhemmat haluavat opetella 

suomea. Tästä johtuen perheissä voidaan puhua aika sekavaakin kieltä. Jos lapsen oman äi-

dinkielen osaaminen on heikkoa, myös suomenkielen kehittyminen voi olla haastavaa. 

7.4 Oppimisympäristö 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö voidaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 

ympäristöön. Fyysinen ympäristö muodostuu rakennetuista tiloista ja lähiympäristöstä sekä 

välineistä ja materiaaleista. Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö rakentuvat muun muassa 

ilmapiirin, vuorovaikutuksen ja turvallisuudentunteen kautta. (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet, 2005, s. 17–18.)  

Oppimisympäristöä voidaan tarkastella myös kielen tukemisen näkökulmasta. Päivi Lind-

bergin (2011, s. 60–61) mukaan hyvä kielellinen oppimisympäristö pitää sisällään samoja 

piirteitä kuin toimiva varhaiskasvatusympäristö yleensäkin. Ympäristön tulee motivoida, in-

nostaa ja osallistaa lasta sekä tarjota lapselle mahdollisuuksia toimia hänelle luontaisella ta-

valla eli leikkien, liikkuen ja tutkien. Hyvä kielellinen oppimisympäristö auttaa lasta myös 

kiinnostumaan sekä puhutusta että kirjoitetusta kielestä. Lindberg korostaa aikuisen merki-

tystä toimivan kielellisen oppimisympäristön luomisessa. Ilman lämmintä ilmapiiriä ja lasta 

arvostavaa vuorovaikutusta ympäristön tarjoamat kielelliset mahdollisuudet jäävät hyödyn-

tämättä. Seuraavaksi kuvaan tutkimuspäiväkotien oppimisympäristöjä ja niitä ympäristön 

piirteitä, jotka haastateltavien mukaan tukevat eri kielitaustaisen lasten kielen kehitystä. 

Ensimmäisessä tutkimuspäiväkodissa lapsiryhmän fyysiset tilat on jaettu niin, että pienryh-

mät voivat toimia omissa huoneissaan. Haastateltavien H1 ja H2 tiimi perustettiin edellisenä 
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syksynä eikä kukaan työntekijöistä ollut työskennellyt yhdessä aikaisemmin. Viiden kasvat-

tajan ryhmän toiminnan suunnittelu on vaatinut paljon aikaa, mutta syksyn ja talven aikana 

yhteinen toimintamalli on löytynyt. 

Ei kukkaan ollu työskennelly toistensa kanssa aiemmin, niin hyvinkin tarkkaan 

piti miettiä sitten ja jakkaa, että missä kukin ryhmä on ja missä toimitaan ja 

kuka aikuinen huolehtii mistäkin asiasta ja…. että se on aika iso paletti (H1) 

Esimerkiksi aamu- ja päiväpiirit pidetään eri paikoissa ja näin mahdollistetaan omissa pien-

ryhmissä toimiminen. Kuten luvussa 7.2.3 todettiin, pienryhmätoiminnalla on myönteinen 

vaikutus eri kielitaustaisen lapsen kielen kehitykselle. Myös toisessa tutkimuspäiväkodissa 

lapsiryhmän tiloja on jaettu pienempiin leikkitiloihin. Lapsilla on käytössään kaksi huonetta 

ja lisäksi isompi huone on jaettu pienempiin osiin sermien ja sohvan avulla. Leikkitiloihin 

jakautumisessa käytetään apuna hymiöitä, eli hymiöiden määrä kertoo, kuinka monta lasta 

kuhunkin leikkitilaan mahtuu. 

Molemmissa tutkimuspäiväkodeissa on käytössä kuvia, muun muassa päiväjärjestys ja vaa-

tekuvat, jotka on sijoitettu lapsiryhmän seinille. Lisäksi ensimmäisessä tutkimuspäiväko-

dissa myös lelut ja niiden paikat on merkitty kuvilla. 

Eri kielitaustaisten lasten kielen kehityksen tukeminen voidaan ottaa huomioon myös ruo-

kailussa ja istumapaikkojen suunnittelussa. 

Nyt on toinen lapsi siirretty sitten semmoseen pöytään, missä on suomenkieli-

siä lapsia, että tuetaan sen lapsen suomen kielen kehittymistä sitäkin kautta. 

Että hän siinä arjessa joutuu tai kuulee ainakin ja on semmosessa kielikyl-

vyssä, että siinä toiset on hyvin puhuvia lapsia ja isompia lapsia… niin sitten 

on kiva huomatakin, että lapsi myös keskustelee ja muutaman sanan saattaa 

vaihtaakin siinä. Mutta huomaa, että hän kuuntelee. (H1) 

Molemmissa tutkimuspäiväkodeissa lasten istumapaikat on järjestelty niin, että eri kielitaus-

taiset lapset kuulisivat pöytäkeskusteluissa mahdollisimman paljon suomea ja pystyisivät 

myös itse osallistumaan keskusteluihin. Kyseinen järjestely koettiin hyvänä ja sen nähtiin 

sekä tukevan kielen kehitystä että rauhoittavan ruokailutilanteita. 

Lastentarhanopettajilla on käytössään materiaaleja, joita voidaan hyödyntää myös eri kieli-

taustaisten lasten kanssa. Ensimmäisessä tutkimuspäiväkodissa on materiaalikaappi, jonne 
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on kerätty kielen kehityksen tukemiseen soveltuvia pelejä. Niiden avulla voidaan harjoitella 

esimerkiksi kehonosia tai värejä. Materiaalit eivät ole lasten vapaassa käytössä, vaan niitä 

käytetään yhdessä aikuisen kanssa, jotta ne säilyisivät ehjinä. Ideana on, että aihealuetta kä-

sitellään ensin suomi toisena kielenä – opetuksessa ja sen jälkeen aiheeseen liittyvä materi-

aali tuodaan mukaan ryhmätoimintaan. Materiaalikaappia täydennetään pikkuhiljaa ja uutta 

materiaalia hankitaan muun muassa kirpputoreilta ja leluvalmistajilta materiaalitilausten yh-

teydessä. 

Myös toisessa tutkimuspäiväkodissa hyödynnetään pelejä kielen kehityksen tukemisessa. 

Erityisesti muistipelejä pidetään hyvinä, koska niiden avulla voidaan harjoitella asioiden ja 

esineiden nimeämistä. Haastateltava 3 mainitsi, että heidän ryhmäänsä voisi hankia lisää ai-

hemuistipelejä, joiden avulla voitaisiin harjoitella esimerkiksi ruokia, eläimiä ja kulkuneu-

voja. 

Fyysisen ympäristön lisäksi haastatteluissa nousee esille psyykkisen ja sosiaalisen ympäris-

tön merkitys kielen kehityksen tukemisessa. 

Kaikista tärkeintä asia on se, että se lapsi kokee olonsa täällä hyväksytyksi, 

hänestä tykätään, hän on ihana, häntä arvostetaan. (H1) 

Että vaikka meillä ois kuinka hienot suunnitelmat, mutta jos vanhemmilla ja 

lapsella on semmonen olo, että ei oo hyvä olla ,niin ei se lapsi opi sillo. Että 

se on se ilmapiiri on se ihan se ykkösjuttu. (H1) 

Jotta eri kielitaustaisen lapsen kieli voisi kehittyä, täytyy oppimisympäristön olla myöntei-

nen ja lapsella tulee olla turvallinen olo. On myös tärkeää, että vanhemmat voivat luottaa 

henkilökuntaan ja he voivat jättää lapsensa hoitoon turvallisin mielin. Luottamus vanhem-

pien ja kasvatushenkilökunnan välillä on toimivan kasvatuskumppanuuden edellytys (Kas-

kela & Kekkonen, 2006, s. 23).  

Anttinen ja Kivijärvi (2009) ovat koonneet alla olevaan kuvioon keskeisimmät tekijät, joilla 

voidaan tukea maahanmuuttajalasten kehitystä ja kotoutumista. Mielestäni kuviota voidaan 

soveltaa myös silloin, kun pohditaan eri kielitaustaisten lasten kielen kehityksen tukemista.  
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Kuvio 1. Maahanmuuttajataustaisen lapsen kotouttamisen tuki varhaiskasvatuksessa (Antti-

nen & Kivijärvi, 2009). 

Psyykkisen kuulumisen tunne on oleellinen seikka lapsen hyvinvoinnin kannalta. Jotta lapsi 

voi kehittyä ja oppia uutta, tulee hänellä olla kokemus ryhmään kuulumisesta ja hyväksyt-

tynä olemisesta. Myönteinen ilmapiiri tukee vuorovaikutusta ja auttaa lasta pääsemään ryh-

män jäseneksi. Turvallisuuden tunne on oppimisen perusta. Leikkiminen ja oppiminen esty-

vät, jos lapselta kuluu liikaa voimavaroja asioiden hahmottamiseen ja varmisteluun. (Antti-

nen & Kivijärvi, 2009.) 

Eri kielitaustaisten lasten suomen kielen taito vaihtelee suuresti muun muassa sen mukaan, 

kuinka kauan he ovat asuneet Suomessa ja missä he ovat suomen kieltä oppineet. Kielen 

tasosta riippumatta on tärkeää, että eri kielitaustainen lapsi pystyy osallistumaan lapsiryh-

män toimintaan ja voi kokea olevansa sosiaalisesti yhdenvertainen ryhmän muiden lasten 

kanssa. Esimerkiksi pienryhmätoiminnalla, selkeällä päivärytmillä ja havainnollistavalla toi-

minnalla voidaan edistää sosiaalista vertaisuutta. (Anttinen & Kivijärvi, 2009.) 

Tiedollinen ja taidollinen kehitys perustuvat edellä mainittuihin tekijöihin. Kun niin sanottu 

kivijalka on rakennettu hyvin, uuden oppiminen mahdollistuu. (Anttinen & Kivijärvi, 2009.) 

Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö ovat siis merkittävässä roolissa eri kielitaustaisten las-

ten kehityksen kokonaisvaltaisessa tukemisessa. 
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7.5 Kielitaidon arviointi 

Tässä kategoriassa esittelen eri kielitaustaisten lasten kielitaidon arvioimiseen kehiteltyä 

Pienten kielireppu -materiaalipakettia, jota on käytössä molemmissa tutkimuspäiväkodeissa. 

Pienten Kielireppu - Tasolta Toiselle on ”Espoon suomenkielisen opetustoimen ja varhais-

kasvatuksen yhteishankkeena tuotettu materiaali lapsen kielitaidon kehittymisen seurantaan 

soveltaen eurooppalaista viitekehystä suomi toisena kielenä -opetukseen varhaiskasvatuk-

sessa sekä esi- ja alkuopetuksessa” (Espoon kaupunki, 2015). Materiaalin tarkoituksena on 

tukea suomi toisena kielenä – opetusta sekä tarvittaessa auttaa varhaiskasvattajia ohjaamaan 

lapsia tuen piiriin (Espoon kaupunki, 2015). 

Arviointimateriaali koostuu neljästä eri osa-alueesta. Eväspussin avulla huoltaja arvioi lap-

sensa kielitaitoja. Kielikompassi on lapsen ja äidinkielen opettajan arvio lapsen suomenkie-

len taidoista. Tämä materiaali on tarkoitettu käytettäväksi kouluikäisten lasten kanssa. Seu-

rantalomakkeen avulla arvioidaan kuuntelemisen ja puhumisen taitotasoa ja Kuvajuttua käy-

tetään vuorovaikutuksen kehittymisen seurantaan ja arviointiin. (Espoon kaupunki, 2015.)  

Taulukko 4.  Esimerkki Seurantalomakkeesta (Espoon kaupunki, 2015).  
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Tutkimuspäiväkodeissa käytetään sekä Seurantalomaketta että Kuvajuttua ja arviointimate-

riaali liitetään mukaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Pienten Kielireppu tehdään vä-

hintään kerran vuodessa kaikille eri kielitaustaisille lapsille ja tarpeen vaatiessa arvio päivi-

tetään kevätkaudella. Kielireppu-arvioinnista vastaavat ryhmän lastentarhanopettajat.  

Kuva 6. Esimerkki Kuvajutusta (Espoon kaupunki, 2015). 

Haastateltavien mielestä Pienten Kielireppu – materiaali ei ole täysin toimiva menetelmä 

kaikkien eri kielitaustaisten lasten kielitaidon arvioimiseen. 

Siinä on se kysymyssarja siinä alussa, jossa puhutaan vähän niinku niitä näitä, 

niin tuota sekin lähtee siitä, että mitä kuuluu. Niin ehkä joku, jos kaks vuoti-

aana aletaan tekemään sitä, niin ei se kaks vuotias ossaa edes vastata, että 

mitä kuuluu. Vois lähteä siitä että mikä sun nimi on, montako vuotta oot. (H3) 

Etenkin niille lapsille, joiden kielitaso on vielä heikko iän tai jonkin muun seikan takia, Kie-

lireppu koettiin turhan vaikeaksi. Kuvajutussa käytettävä kuva on epäselvä ja etenkin ensim-

mäisen osion kysymykset ovat vaikeita jopa vanhemmille eri kielitaustaisille lapsille. 

Haastateltavat toivoivat, että pienille lapsille olisi oma materiaalipaketti, jossa olisi hyvin 

yksinkertaisia, arkeen liittyviä kuvia. Kuvajuttu-arviointiosiota voisi myös selkeyttää niin, 

että eri aihealueet olisivat selkeämmässä järjestyksessä omina osioinaan, kuten esimerkiksi 

värit, matemaattiset käsitteet ja kerronnalliset tehtävät. Tämä helpottaisi Kielirepun käyttöä 

lapsen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa, koska tarvittava tieto lapsen taidoista eri osa-alu-

eilla löytyisi arviointipapereista helposti ilman edestakaista selaamista.  
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Kielireppu saattaa jollain lapsella mennä ihan alakanttiin, vaikka se osaiskin, 

mutta jos sitä jännittää tulla tiettyyn tilaan tekemään aikuisen kanssa sitä jut-

tua, niin ne on niin semmosia aika herkkiä asioita (H3) 

Ei yhellä selviä, ei yhellä testaamisella ja yhellä istumisella en tuota niin ni 

halua kettään arvioida (H3) 

Eri kielitaustaisten lasten kielitaidon arvioinnissa on tärkeää muistaa, että kokonaisvaltaisen 

käsityksen saaminen edellyttää pitkäjänteistä havainnointia arjen eri tilanteissa. Pelkän     

Kuvajuttu-arviointiosion avulla ei välttämättä saada totuudenmukaista kuvaa lapsen tai-

doista. 

7.6 Yhteistyö 

Varhaiskasvatustyöhön liittyy useita keskeisiä osaamisalueita, jotka kasvattajien tulisi hal-

lita. Näitä ovat muun muassa toimintaympäristön ja perustehtävien tulkintaan liittyvä osaa-

minen sekä varhaiskasvatukseen liittyvä osaaminen. Koska varhaiskasvatustyö on pohjim-

miltaan yhteisöllistä työtä, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvä osaaminen on välttä-

mätöntä. (Karila & Nummenmaa, 2001, s. 32–33.) Tämä luku vastaa kolmanteen tutkimus-

kysymykseen, eli siihen, millaisia yhteistyömuotoja ja -tahoja lastentarhanopettajat käyttä-

vät työssään ja miten niillä nähdään olevan merkitystä lasten kielen kehityksen tukemisessa. 

7.6.1 Vanhemmat 

Kasvatuskumppanuus on yksi varhaiskasvatuksen keskeisimmistä käsitteistä. Sillä tarkoite-

taan varhaiskasvatushenkilöstön ja vanhempien yhteistä toimimista ja sitoutumista lapsen 

kasvun tukemiseksi ja sen nähdään olevan tasavertaista vuorovaikutusta vanhempien ja var-

haiskasvattajien välillä. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 11.) Vanhempien kanssa tehtävä 

yhteistyö ja kasvatuskumppanuus nousevat esille myös haastatteluaineistosta. Molemmissa 

haastatteluissa korostui vanhempien rooli lasten kielen kehityksen tukemisessa. Vanhem-

pien kanssa käytävissä vasu-keskusteluissa jutellaan lapsen vahvuuksista ja kiinnostuksen 

kohteista ja lastentarhanopettajat voivat hyödyntää vanhemmilta saatavaa tietoa toimintaa 

suunnitellessaan. Eri kielitaustaisten lasten vanhemmat usein toivovat, että heidän lapsensa 

leikkisi muiden samasta maasta ja kielitaustasta tulevien lasten kanssa.  
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Että oli just keskustelu yhden vanhemman kanssa siitä just, että me aletaan 

niinku enemmän ohjaamaan ja leikkimään niinku muidenkin kanssa. Oli aina, 

ku he tulee hakemaan, että oletko leikkinyt hänen kanssaan. Niinku lapsillakin 

on semmonen niinku mä sit sanoinki, että jutelkaa lapsenkin kanssa, että leikkii 

muidenkin kanssa myös. (H1) 

Haastateltavat ovat keskustelleet vanhempien kanssa kielen kehittymisestä ja kertoneet ver-

taistuen tärkeydestä. He ovat myös selittäneet vanhemmille, miksi eri kielitaustaisia lapsia 

kannustetaan leikkimään suomenkielisten lasten kanssa.  

Lastentarhanopettajat kokevat kasvatuskumppanuuden eri kielitaustaisten vanhempien 

kanssa haasteelliseksi yhteisen kielen puuttumisen takia.  

Saattaa olla, että esim. lasta kuljettaa semmoinen vanhempi, että hän ei osaa 

suomea ollenkaan eikä englantia ollenkaan, niin miten sä kommunikoit, miten 

sä kerrot sille äitille päivästä. Sä et pysty oikeestaan kun hymyilemään ja hy-

vää päivää. Ehkä se äiti ymmärtää, ehkä se ei ymmärrä. (H1) 

Se on haastavaa, että se on ollu mulle itelle semmonen, kun on tottunu siihen, 

tekemään yhteistyötä perheiden kanssa, niin tota se tavallaan mitä jää, iso 

puutos, että sä et pysty kommunikoimaan vanhempien kanssa. (H1) 

Osa vanhemmista ei puhu lainkaan suomea ja englannin kielen taitokin voi olla heikko. 

Tulkkia hyödynnetään vasu-keskusteluissa ja palavereissa, mutta päivittäiset kuulumisten 

vaihdot nähdään haastavina. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on, että varhaiskasvattajat 

ja vanhemmat voivat jakaa ”tietojaan, taitojaan, näkemyksiään, osaamistaan ja ymmärrys-

tään lapsen parhaasta yhteisesti puhuen, neuvotellen ja sopien” (Kaskela & Kekkonen, 2006, 

s. 20–21). Tämä kuitenkin koetaan haastavana, koska yhteisen kielen puuttuminen estää 

avoimen vuoropuhelun henkilökunnan ja vanhempien välillä. 

Vanhempien kanssa tapahtuvan kommunikaation tukena käytetään samoja apukeinoja, kuin 

eri kielitaustaistenkin lasten kanssa toimittaessa. Puheen tukena käytetään kuvia ja tarvitta-

essa konkreettista näyttämistä. Erityisesti silloin, kun lapsiryhmä on lähdössä esimerkiksi 

retkelle tai kun päiväkotiin täytyisi tuoda jotakin, kuten luisteluvarusteet, täytyy varmistaa 

huolellisesti, että vanhempi on varmasti ymmärtänyt viestin. 
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7.6.2 Muut yhteistyötahot 

Päiväkotiyhteisöissä työskentelee erilaisten koulutusten käyneitä henkilöitä erilaisissa työ-

tehtävissä ja siksi varhaiskasvatustyöhön usein yhdistetään moniammatillisuuden käsite. 

Moniammatillinen työskentely auttaa kasvattajia toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta 

ja sen avulla voidaan saada käyttöön kaikki potentiaalinen osaaminen, jota eri ammattiryh-

mien edustajilla on. Jaetun asiantuntijuuden avulla saadaan käyttöön sellaisia voimavaaroja, 

joita yksittäinen työntekijä ei pystyisi yksin hyödyntämään tai toteuttamaan. (Karila & Num-

menmaa, 2001, s. 7, 23.) 

Päiväkotiyhteisössä tapahtuva moniammatillisuus voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen mo-

niammatillisuuteen. Sisäisellä moniammatillisuudella tarkoitetaan päiväkodin eri ammatti-

ryhmien harjoittamaa yhteistä toimintaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen perustehtävien to-

teuttamisesi. Samassa lapsiryhmässä työskentelevät henkilöt voivat siis muodostaa sisäisen 

moniammatillisen ryhmän. Ulkoisella moniammatillisuudella puolestaan tarkoitetaan niitä 

tahoja, kuten vanhempia ja lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, joiden kanssa päivä-

kotihenkilöstö tekee yhteistyötä. Ulkoista moniammatillisuutta voidaan siis kutsua myös 

verkostossa toimimiseksi. (Karila & Nummenmaa, 2001, s. 41–42.) 

Tutkimuspäiväkodeissa on nähtävissä sekä sisäistä että ulkoista moniammatillisuutta. Haas-

tatteluista nousee esille useita eri yhteistyötahoja, joilta työntekijät saavat apua ja tukea eri 

kielitaustaisten lasten kanssa tehtävään työhön. Tutkimuspaikkakunnalla toimii varhaiskas-

vatuksen maahanmuuttajakoordinaattori, joka auttaa maahanmuuttajiin ja eri kielitaustaisiin 

lapsiin liittyvissä kysymyksissä. Päiväkotien varhaiserityisopettajat tarjoavat apua kielen tu-

kemiseen ja heidän lisäkseen yhteistyössä voi olla mukana myös neuvola ja puheterapeutit. 

Ensimmäisen tutkimuspäiväkodin haastateltavat (H1 ja H2) muistelivat, että kunnassa on 

työskennellyt joitakin vuosia sitten resurssityöntekijä, joka kiersi päiväkodeissa ja keskittyi 

eri kielitaustaisten lasten kanssa toimimiseen. Hän pelasi ja leikki näiden lasten kanssa ja oli 

apuna esimerkiksi pukemistilanteissa. 

Kaikista tärkeimpänä yhteistyökumppaneina haastateltavat pitävät omia työkavereitaan. 

Molemmissa tutkimuspäiväkodeissa on pitkä kokemus maahanmuuttajaperheiden ja eri kie-

litaustaisten lasten kanssa työskentelystä.  

Se on niin hienoa seurata työkavereita, että hei tekee tuon noin ja tuota että se 

tulee tavallaan sieltä niin selkäytimestä, että ei sitä edes ajattele. (H1) 
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Ja mulla tuli niinku pienillä esimerkiksi semmonen ihan ummikko lapsi niin 

nollasta lähettiin, Katjalta (nimi muutettu) minä kyselin, että miten minä tämän 

lapsen kanssa (H1) 

Työkavereita seuraamalla ja heiltä kyselemällä voi oppia paljon kielen kehityksen tukemi-

sesta. Työntekijät tukevat toisiaan myös esimerkiksi kuvien käytön opettelussa ja antavat 

vinkkejä tilanteissa, joissa kuvista voisi olla hyötyä.  

Haastatteluista esille nousevan sisäisen moniammatillisuuden eli lastentarhanopettajien vä-

lisen yhteistyön voidaan nähdä siirtävän hiljaista tietoa. Kun ihminen osaa ja hallitsee jonkin 

asian tai taidon hyvin, se muuttuu automaattiseksi ja siirtyy ei-tietoiseen ohjaukseen. Tämän 

tyyppiset taidot ohjaavat jatkuvasti ihmisen toimintaa ja päätöksentekoa, mutta niiden tun-

nistaminen voi olla haastavaa. Myös ihmisen käsitykset ja näkemykset ovat osa hiljaista tie-

toa. Hiljaisen tiedon voidaan siis nähdä olevan henkilökohtaista tietotaitoa, jota voi olla vai-

kea kertoa ja siirtää toisille. (Virtainlahti, 2005, s. 27–28.)   

Hiljaista tietoa voidaan kutsua myös piilossa olevaksi asiantuntijuustiedoksi. Se pitää sisäl-

lään informaalin tiedon, impressionistisen tiedon sekä itsesäätelytiedon. Informaalia tietoa 

hyödynnetään silloin, kun pyritään ymmärtämään tapahtumia, tehdään nopeita tulkintoja ja 

päätelmiä tai ennakoidaan asioita ja tapahtumia. Impressionistisen tiedon voidaan nähdä ole-

van tunnetietoa, joka liittyy käyttäytymiseen ja päätöksentekoon tilanteissa, joissa hankitaan 

nopeita vaikutelmia. Itsesäätelytiedolla puolestaan tarkoitetaan itsetuntemusta. Hiljaisella 

tiedolla eli piilossa olevalla asiantuntijuustiedolla on merkittävä asema varhaiskasvatus-

työssä. Sen voidaan nähdä olevan varhaiskasvatusyhteisön henkinen pääoma ja se muodos-

tuu sekä yhteisön yhteisestä että yksilöiden omasta osaamisesta. (Nurminen, 2000, s. 11, 30.)  

Haastatteluaineisto tukee Nurmisen näkemystä hiljaisen tiedon merkittävyydestä. Työkoke-

musta omaava yhteisö koetaan voimavarana ja lastentarhanopettajat hyödyntävät työkave-

reidensa asiantuntijuustietoa esimerkiksi toistensa toimintaa havainnoimalla. Omaa osaa-

mistaan ja kehittymistään voi peilata työkaverin kokemuksiin ja vuorovaikutus ja keskustelu 

toisten ammattilaisten kanssa kehittävät myös omaa työidentiteettiä. Kupilan (2012, s. 303) 

mukaan päivähoidon yhteisö voi olla parhaimmillaan ”sellainen oppimista ja ammatillista 

kehitystä tukeva työyhteisö, johon varhaiskasvatuksen ammattilainen voi samaistua ja jossa 

voi turvallisesti keskustella ja reflektoida”.  
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8 TULOSTEN YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten eri kielitaustaisten lasten suomen kielen 

kehitystä voidaan tukea päiväkodissa. Halusin kartoittaa, millaisia keinoja varhaiskasvatta-

jilla on käytettävissään lasten kielitaidon tukemiseen päiväkodin arjessa ja miten lasten kie-

len kehitystä arvioidaan. Lisäksi halusin selvittää, millaisia yhteistyömuotoja varhaiskasvat-

tajat hyödyntävät eri kielitaustaisten lasten kanssa tehtävässä työssä. Tutkimus toteutettiin 

teemahaastattelemalla kolmea lastentarhanopettajaa kahdessa eri tutkimuspäiväkodissa. 

Tutkimus osoittaa, että varhaiskasvattajat käyttävät monipuolisesti erilaisia keinoja tukeak-

seen eri kielitaustaisten lasten suomen kielen kehitystä päiväkodin arjessa. Tärkeimpinä tu-

kimuotoina esille nousivat leikki, pienryhmätoiminta ja lapsihavainnointi. Leikki tarjoaa 

kasvattajille loistavan mahdollisuuden lasten kielen havainnoimiseen ja tukemiseen. Kasvat-

taja voi toimia lasten leikeissä aloittajana, ylläpitäjänä ja rikastuttajana sekä samalla tukea 

lasten kieltä muun muassa nimeämällä leikkivälineitä. 

Pienryhmätoiminta tarjoaa kasvattajalle mahdollisuuden lasten yksilölliseen huomioimiseen 

ja tällä tavoin eri kielitaustaiset lapset saavat tilaisuuksia harjoitella kieli- ja kommunikoin-

titaitojaan yhdessä aikuisen kanssa. Pienryhmätoiminta mahdollistaa myös vertaisoppimisen 

ja lapsen lähikehityksen vyöhykkeellä toimimisen. Lastentarhanopettajat käyttävät lapsiha-

vainnointia toiminnan suunnittelun ja arvioinnin pohjana. Lapsia havainnoidaan monipuoli-

sesti eri tilanteissa ja havainnoinnin avulla selvitetään lapsen kehityksen ja oppimisen tasoa, 

mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia.  

Edellä mainittujen tukimuotojen lisäksi lastentarhanopettajat hyödyntävät työssään kuvia sa-

nallisen kommunikoinnin tukena. Kuvilla havainnollistetaan muun muassa päiväjärjestystä 

sekä lauluja, loruja ja leikkejä. Kuvien avulla voidaan myös tehostetusti opettaa lapsen ar-

keen liittyvää sanastoa, kuten vaatteita, värejä, ruokia ja kehonosia. Eri kielitaustaisten lasten 

kanssa kuvat toimivat kommunikaation tukena, mutta on myös tärkeää, että kasvattaja kiin-

nittää tietoisesti huomiota omaan viestintäänsä. Tutkimuksen mukaan lastentarhanopettajat 

muokkaavat puhettaan lapsen taitojen mukaan. He hidastavat ja selkeyttävät puhettaan sekä 

käyttävät puheen tukena ilmeitä, eleitä ja katsekontaktia. Kuvien ja selkeän puheen lisäksi 

lastentarhanopettajat hyödyntävät opetuksessaan konkreettista esineillä ja asioilla havain-

nollistamista. 
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Tutkimuksen tuloksista nousee esille myös oppimisympäristön tärkeys kielen kehityksen tu-

kemisessa. Fyysisen ympäristön tulee mahdollistaa pienryhmissä toimiminen ja sen tulee 

myös motivoida ja innostaa lasta toimimaan hänelle luontaisella tavalla. Tilaratkaisuilla ja 

esimerkiksi istumapaikoilla voidaan kannustaa lasta suomen kielen harjoittelemiseen. Myös 

psyykkisellä ympäristöllä nähdään olevan keskeinen merkitys lapsen kielellisessä kehityk-

sessä. Lapsi tarvitsee ympärilleen turvallisen ja kannustavan ilmapiirin, jotta hän pystyy roh-

keasti harjoittelemaan taitojaan ja oppimaan uutta. 

Tutkimus osoittaa, että Suomi toisena kielenä -opetus on yksi päiväkodeissa käytettävistä 

kielen kehityksen tukimuodoista. Kerran viikossa järjestettävässä opetuksessa harjoitellaan 

lasten arkeen liittyvää sanastoa, kuten värejä, ruokia, kehonosia ja vaatteita. Opetus on lei-

kinomaista ja se pyritään liittämään muun lapsiryhmän kanssa käsiteltäviin teemoihin. Tu-

loksista selviää, että tutkimuspäiväkodeissa ei tarjota tällä hetkellä lainkaan kotikielen ope-

tusta. Tämä on huolestuttava tieto, koska ”äidinkieli on tärkeä osa ihmisen persoonallisuutta 

ja tärkein edellytys ihmisenä olemiselle” (Halme & Vataja, 2011, s. 16). Lapselle äidinkieli 

toimii ajattelun ja tunteiden kielenä ja yleensä se on myös perheen yhteinen kommunikoin-

tikieli. Äidinkielen hallitseminen on siis edellytys toimivalle vuorovaikutukselle lapsen ja 

vanhempien välillä. Jos lapsella on puutteelliset taidot sekä omassa äidinkielessä että suo-

menkielessä, on hän vaarassa syrjäytyä molemmista etnisistä ryhmistä. (Halme & Vataja, 

2011, s. 16–17.) 

Tutkimuspäiväkodeissa käytetään Pienten kielireppu -materiaalipakettia lasten kielitason ar-

vioimisessa. Kaikki haastateltavat kuitenkin kokivat, että materiaalipaketti ei ole täysin toi-

miva menetelmä kielitason kartoittamiseen. Tutkimustuloksista voidaan siis päätellä, että 

päiväkodeissa olisi tarvetta selkeämmälle ja käyttökelpoisemmalle arviointimenetelmälle. 

Luvussa 5.2 esittelin Marjatta Gyekyen ja Päivi Nikkilän (2013) kehittämän Arviointiym-

pyrä-menetelmän, joka keskittyy lasten taitojen arvioimisen sijaan päiväkodissa toteutetta-

van toiminnan arvioimiseen. Tällä menetelmällä ei varmaankaan voida täysin korvata tes-

tien, kuten Pienten kielirepun, käyttämistä kielitason kartoituksessa, mutta se olisi varmasti 

hyvä apuväline eri kielitaustaisten lasten kielen arvioimiseen. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan johtopäätöksenä todeta, että eri kielitaustaisten lasten 

kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen perustuu hyvin pitkälti samoille lähtökohdille 

ja periaatteille, mitä suomenkielistenkin lasten kanssa. Heillä on samat perustarpeet kuin 

kaikilla muillakin lapsilla: tarve kokea turvallisuutta, tarve kuulua johonkin, tarve oppia 
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uutta ja olla osallinen, tarve luoda ja tarve liikkua. Eri kielitaustainen lapsi tulee nähdä ko-

konaisuutena, koska yksittäiset piirteet, ominaisuudet tai tuen tarpeet kerro koko kuvaa. (Ali-

joki & Pihlaja, 2012, s. 263.) Siksi kielen kehityksen tukemisessa ei voida keskittyä ainoas-

taan lapsen kielellisiin taitoihin, vaan opetuksessa tulee huomioida kaikki kehityksen osa-

alueet. 
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9 POHDINTA 

Jokaisella lastentarhanopettajalla on jonkinlainen käsitys oppimisprosessin luonteesta ja se 

vaikuttaa siihen, miten hän suunnittelee ja toteuttaa toimintaa sekä pyrkii tukemaan lasten 

oppimista ja kehitystä. Tämän tutkimuksen haastatteluaineistojen perusteella on mahdollista 

päätellä, että haastateltavat lastentarhanopettajat soveltavat konstruktivistista oppimiskäsi-

tystä, tarkemmin sanottuna kognitiivista konstruktivismia, omassa toiminnassaan ja muun 

muassa suomen kielen opettamisessa. Kognitiiviseen konstruktivismiin liittyy läheisesti op-

pimisen syklin käsite. Sen avulla voidaan kuvata lapsen yksilöllistä oppimisprosessia kai-

killa kehityksen osa-alueilla. Oppiminen etenee seuraavien toiminnallisten vaiheiden kautta: 

- Tietoisuuden herääminen. Lapsi kohtaa uusia ihmisiä, tapahtumia, asioita ja käsit-

teitä ja ne alkavat kiinnostaa häntä.  

- Tutkiminen. Lapsi alkaa tutkimaan kohtaamiaan uusia asioita käyttäen eri aisteja ja 

näin rakentaa niille henkilökohtaisia merkityksiä  

- Vertailu. Lapsi vertailee henkilökohtaisia merkityksiä yhteisössä yhteisesti jaettujen 

merkitysten kanssa 

- Soveltaminen. Lapsi alkaa käyttämään ja soveltamaan oppimiaan uusia asioita eri-

laisissa tilanteissa. 

(Heikka, Hujala & Turja, 2009, s. 49–50.) 

Haastattelujen perusteella lastentarhanopettajat suunnittelevat toimintaansa ja suomen kie-

len opetusta lasten mielenkiinnon kohteiden pohjalta. He siis havainnoivat lapsia ja hankki-

vat tietoa siitä, mihin lapsen herännyt tietoisuus sillä hetkellä kohdistuu. Tämän jälkeen he 

tarjoavat lapselle mahdollisuuksia tutkia uusia asioita eri aistikanavia hyödyntäen. Muun 

muassa S2-opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia toimintatapoja ja menetelmiä 

uusien asioiden opettelussa. Tavoitteena on myös, että eri kielitaustaisille lapsille tarjottu 

toiminta nivoutuu yhteen muun lapsiryhmän toiminnan kanssa, jotta lapset voivat alkaa so-

veltamaan oppimiaan asioita erilaisissa tilanteissa.  

Vaikka haastatteluaineiston pohjalta lastentarhanopettajien oppimiskäsitys viittaa lähinnä 

kognitiiviseen konstruktivismiin, haluan tuoda esille myös toisen suuntauksen eli sosiaalisen 

konstruktivismin. Sosiaalisessa konstruktivismissa oppiminen nähdään yhteisöllisenä pro-

sessina ja tiedon muodostaminen on sosiaalinen ilmiö. Oppiminen tapahtuu siis vuorovaiku-

tuksessa ympäristön kanssa. Koska oppiminen on kontekstisidonnaista ja vuorovaikutus on 
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siinä merkittävässä roolissa, oppimisprosessin arviointi ei voi kohdistua pelkästään lapsi-

kohtaiseen havainnointiin ja arviointiin. Arvioinnin kohteiksi tulee nostaa myös lasten vuo-

rovaikutus, yhteistoiminta sekä koko lapsiryhmän toiminta. (Hongisto, 2000, s. 90; Hujala, 

2002, s. 38; Tynjälä, 1999, s. 44, 128–147, 150–158.)  

Luvussa 5 esittelemäni Arviointiympyrä-menetelmä noudattelee sosiaalisen konstruktivis-

min periaatteita. Sen voidaan nähdä pohjautuvan pitkälti myös samoihin lähtökohtiin kuin 

Thurmanin ja Widerstormin (1990) kehittämä ekologinen arviointi. Ekologisella arvioinnilla 

tarkoitetaan ”kokonaisvaltaista, lapsen kasvuympäristön piirteiden sekä lapsen ja hänen vä-

lisen vuorovaikutuksen arviointia luonnollisissa elinympäristöissä” (Viittala, 2006, s. 112). 

Arvioinnin avulla kartoitetaan lapsen kasvuympäristön fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia 

piirteitä. Arvioinnissa huomioidaan myös perheen kulttuuri, joten se sopii myös eri kieli-

taustaisten lasten kanssa käytettäväksi menetelmäksi. Ekologisen arvioinnin voidaan nähdä 

soveltuvan hyvin varhaiskasvatukseen, koska siinä lapsen luonnollinen kasvuympäristö nos-

tetaan arvioinnin kohteeksi ja näin ollen myös vanhemmat ja lapsiryhmän kasvattajat pääse-

vät vastaamaan arvioinnista. (Kovanen & Riitesuo, 1999, s. 309.) 

Tutkimustulosten ja omien kokemusteni pohjalta eri kielitaustaisten lasten arvioiminen pel-

kistyy usein erilaisten kielitaidon arvioimiseen kehiteltyjen testien käyttämiseen. Mielestäni 

niiden pitäisi kuitenkin olla vain pieni osa lapsen kielitaidon ja oppimisen arviointia.  Siksi 

olen tässä tutkimuksessa halunnut korostaa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen 

havainnointia sekä ympäristön arvioimista. Sosiaalikonstruktivistisen oppimiskäsityksen, 

lapsikohtaisen pedagogisen arvioinnin sekä esimerkiksi Arviointiympyrä-menetelmän 

avulla lapsesta ja hänen oppimisestaan saadaan monipuolinen kuva ja suomen kielen kehi-

tyksen tukeminen mahdollistuu kaikilla toiminnan osa-alueilla. 

Eri kielitaustaisten lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen on aiheena laaja ja 

monipuolinen. Tässä tutkimuksessa pureudutaan kielen kehityksen kysymyksiin, mutta sen 

lisäksi on paljon muitakin tärkeitä näkökulmia, jotka antavat aiheita jatkotutkimuksille. Eri 

kielitaustaisten lasten kasvua ja kehitystä voitaisiin tarkastella eri lähtökohdista, kuten sosi-

aalisten suhteiden tai ryhmään kuulumisen näkökulmasta. Tutkimustulokset osoittivat, että 

tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa kaivattiin kielitaidon arvioimiseen uudenlaista 

arviointimenetelmää. Jatkotutkimuksen avulla voitaisiin selvittää, miten eri kielitaustaisten 

lasten kielitaitoa voidaan arvioida mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti ja millainen 
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arviointimenetelmä sopisi parhaiten alle kouluikäisten lasten kielitaidon arvioimiseen. Tut-

kimukseni mukaan eri kielitaustaisen lasten tuen tarpeiden arviointi koetaan haastavaksi. 

Jatkotutkimuksen avulla voitaisiinkin yrittää löytää keinoja mahdollisten oppimisvaikeuk-

sien havaitsemiseksi.  

Vaikka eri kielitaustaisia lapsia on varhaiskasvatuksen piirissä jo kohtalaisen paljon, kaikilla 

kasvattajilla ei kuitenkaan ole riittävää tietoa heitä koskevan opetuksen ja kasvatuksen eri-

tyispiirteistä. Kokemusteni mukaan myöskään varhaiskasvatuksen koulutus ei tarjoa riittä-

västi tietoa eri kielitaustaisten lasten opetuksesta. Suomi toisena kielenä -opetusta sivutaan 

monikulttuurisuuskasvatuksen yhteydessä, mutta konkreettiset kasvatusta ja opetusta koske-

vat ohjeet ja vinkit jäävät vähäisiksi. Olenkin koonnut tutkimukseni teoriaosuudesta ja tut-

kimustuloksista pienen tietopaketin, joka löytyy tutkielman Liitteestä 1. Sen avulla varhais-

kasvattajat, opiskelijat ja harjoittelijat voivat saada helposti perustietoa eri kielitaustaisten 

lasten kielen kehityksen tukemisesta ja arvioinnista. Tietopaketin kursivoidut tekstit ovat 

lähdekirjallisuudesta löytyvää teoriatietoa. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

 

KIELEN KEHITYKSEN TUKEMINEN PÄIVÄKODIN ARJESSA 

 

Vuorovaikutus 

 Ollessasi vuorovaikutuksessa lap-

sen kanssa asetu lapsen tasolle niin, 

että saat häneen katsekontaktin. 

 Kiinnitä tietoisesti huomiota omaan 

puheeseesi. Käytä selkeää kieltä ja 

tarvittaessa hidasta ja yksinkertaista 

puhettasi. 

 Käytä asioista ja esineistä niiden oi-

keita nimityksiä ja kielellistä ohjeet 

selkeästi. 

 Jaksota puhettasi ja pilko toiminta-

ohjeet pienempiin osiin. 

 Painota puheessasi toimintaan liit-

tyviä keskeisiä avainsanoja ja tar-

vittaessa käytä puheen tukena 

avainasioita symboloivia kuvia. 

 Laajenna, rikastuta ja täsmennä 

lapsen ilmauksia ja tee tarvittaessa 

tarkentavia kysymyksiä. 

 Muodosta lapsen käyttämistä ydin-

sanoista kokonaisia lauseita ja näin 

mallinna kieltä omalla puheellasi. 

 

(Gyekye & Nikkilä, 2013, s.17, 57; Aro 

& Siiskonen, 2003, s.165.) 

 

Kuvat 

 Käytä kuvia kielen kehityksen tu-

kena. Kuvita lapsiryhmänne päivä-

järjestys ja käy sitä läpi yhdessä las-

ten kanssa, jotta he oppivat hahmot-

tamaan ja ennakoimaan päivän ai-

kana tapahtuvia toimintoja. Laita 

päiväjärjestys esille näkyvälle pai-

kalle, jotta lapset voivat palata sii-

hen myös omatoimisesti. 

 Voit kuljettaa arjen toimintoihin liit-

tyviä kuvia mukanasi esimerkiksi 

kaulanauhassa. Kuvia voidaan si-

joittaa myös ryhmän seinille, josta 

ne ovat helposti käytettävissä päi-

vän aikana (esimerkiksi vaatteiden 

kuvat eteisessä). 

 Käytä kuvia apuna uusien laulujen, 

leikkien ja lorujen opettamisessa 

 Kuvia voi pyytää päiväkodin var-

haiserityisopettajalta tai tulostaa itse 

esimerkiksi Papunetistä (www.pa-

punet.net) 

 

 

  



 

 

 

Leikki 

 Toimi leikin mahdollistajana ja 

aloittajana. Tarvittaessa auta lasta 

ylläpitämään leikkiä ja rikastuta lei-

kin sisältöä ja juonta. Leikin ohessa 

voit myös nimetä asioita ja esineitä 

ja opettaa lapselle kuinka eri leikki-

välineillä leikitään. 

 Kannusta eri kielitaustaista lasta 

leikkimään myös suomenkielisten 

lasten kanssa ja auta häntä löytä-

mään sopivia leikkikavereita. 

  

Lapsihavainnointi 

 Käytä lapsihavainnointia kielen ke-

hityksen tukemisen suunnittelussa 

ja arvioinnissa. Pyri löytämään ha-

vainnoinnin avulla lasten vahvuudet 

ja mielenkiinnon kohteet ja hyö-

dynnä niitä toiminnan suunnitte-

lussa. 

 Havainnoi lapsia, jotta pystyt tun-

nistamaan heidän sen hetkisen kie-

len kehityksen tasonsa. Kun olet tie-

toinen lapsen kehitystasosta, pystyt 

tarjoamaan hänelle oikeanlaista tu-

kea arjen eri tilanteissa. 

 Voit kohdistaa havainnoinnin joko 

yksittäiseen lapseen, pienryhmään 

tai koko lapsiryhmään. Hyödynnä 

sekä strukturoituja että ei-struktu-

roituja havainnointimenetelmiä.  

 

Strukturoidussa havainnointilan-

teessa kasvattaja ei osallistu toimin-

taan, vaan keskittää huomionsa ai-

noastaan havainnoimiseen. Ei-

strukturoitua havainnointia voi 

tehdä päivittäin normaalin toimin-

nan ohessa. 

 Hyödynnä havainnoinnin dokumen-

toinnissa mm. paperia, vihkoja, kan-

sioita, valokuvia, videoita, äänittä-

mistä ja saduttamista, 

(Koivunen & Lehtinen, 2015, s.36, 39, 48, 

53, 54, 56–57, 82.) 

 

Pienryhmätoiminta 

 Hyödynnä pienryhmätoimintaa kai-

kissa arjen tilanteissa. Kielen kehi-

tyksen tukeminen mahdollistuu par-

haiten, kun päivittäiset toiminnot 

kuten siirtymät, pukemiset, ruokai-

lut, leikkitilanteet ja ohjatut tuokiot 

toteutetaan pienissä ryhmissä. 

 Pienryhmissä lapsen puhealoitteet 

tulevan paremmin huomioiduiksi ja 

lapsi rohkenee harjoittelemaan tai-

tojaan helpommin.  Pienryhmässä 

lapsi saa myös vertaistukea muilta 

lapsilta.(Gyekye & Nikkilä, 2013, 

s.58.)  

 

 

  



 

 

 

KIELEN KEHITYKSEN TUKEMINEN OHJATUILLA TUOKIOILLA 

 

 Suunnittele ohjatut tuokiot lasten mielenkiinnon kohteiden ja vahvuuksien poh-

jalta.  

 Huomioi lasten erilaiset tavat oppia ja hyödynnä monipuolisesti eri aistikanavia. 

 Lapsihavainnoinnin avulla löydät lapselle sopivan vaatimustason ja pystyt eriyttä-

mään toimintaa lapsen taitojen mukaisesti. Jos lapsen kielitaito on vielä heikko ja 

hänellä on ymmärtämisen vaikeuksia, pilko ohjeet pienempiin osiin ja käytä apuna 

mahdollisimman paljon havainnollistavia kuvia ja esineitä. 

 Toteuta ohjattua toimintaa pienryhmissä, jotta sinulla on mahdollisuus tukea ja 

ohjata eri kielitaustaisia lapsia yksilöllisesti. 

 Oppiminen mahdollistuu parhaiten silloin, kun lapsi tietää, mitä tapahtuu seuraa-

vaksi ja mitä häneltä odotetaan. Suunnittele tuokiot siis siten, että ne etenevät lap-

selle tutun kaavan mukaisesti. Tuokion alussa herättele lapsen mielenkiinto käsi-

teltävää asiaa kohtaan ja liitä se lapsen aiempiin tietoihin ja kokemuksiin. Tehtä-

vätilanteissa käy toiminnan eri työvaiheet läpi lapsen kanssa ja jäsennä niitä esi-

merkiksi kuvien ja konkreettisten esineiden avulla (Aro & Siiskonen, 2003, s.168–

169.) 

 

 

OPPIMISYMPÄRISTÖ 

 

Fyysinen ympäristö 

 Suunnittele fyysinen ympäristö niin, 

että pienryhmätoiminta mahdollis-

tuu (tarpeeksi leikki- ja jakotiloja) 

 Merkitse leikkivälineet ja niiden 

paikat kuvien avulla 

 Järjestä ruokailun istumapaikat niin, 

että eri kielitaustaiset lapset voivat 

osallistua pöytäkeskusteluun suo-

menkielisten lasten kanssa 

 Hanki ryhmään kielen kehityksen 

tukemiseen soveltuvia materiaaleja, 

kuten kuvakirjoja ja pelejä. Materi-

aalit voivat liittyä eri osa-alueisiin ja 

aihepiireihin, kuten väreihin, ke-

honosiin, eläimiin ja kulkuneuvoi-

hin.  

 

Psyykkinen ja sosiaalinen ympä-

ristö 

 Luo lapsiryhmään turvallinen ja 

kannustava ilmapiiri. Rohkaise lasta 

ja osoita kiinnostusta hänen vieste-

jään kohtaan. Kehu lasta paljon ja 

korosta onnistumisia, mutta salli 

myös epäonnistumiset.  

 Suunnittele lapsiryhmään selkeä 

päivärytmi ja johdonmukaiset sään-

nöt. Käy päivän toimintoja läpi yh-

dessä lapsen kanssa ja selitä, mitä 

ne pitävät sisällään ja mitä lapselta 

toiminnon aikana odotetaan.   Ti-

lanteiden ennakointi vähentää häm-

mennystä ja turvattomuuden tun-

netta. Varaa siis tarpeeksi aikaa 

keskustelulle ja kysymysten esittä-

miselle. (Aro & Siiskonen, 2003, 

s.167–168.)  

 



 

 

 

SUOMI TOISENA KIELENÄ – OPETUS 

 

 Huomioi Suomi toisena kielenä – opetus lapsiryhmän toimintasuunnitelmaa tehtä-

essä ja huolehdi, että S2-opetusta tarjotaan kaikille 3-6-vuotiaille eri kielitaustai-

sille lapsille 

 S2-opetusta voidaan toteuttaa joko pienryhmissä tai niin, että kaikki eri kielitaus-

taiset lapset osallistuvat opetukseen samanaikaisesti. 

 Valitse käsiteltäviksi teemoiksi lasten arkeen liittyviä aihepiirejä, kuten vaatteet, 

ruoat, värit ja kehonosat. Opeta saman aihepiirin sanastoa useamman viikon ajan 

eri menetelmien avulla. Asioiden toistaminen ja kertaaminen ovat tärkeä osa S2-

opetusta! 

 Hyödynnä opetuksessa kuvia, pelejä, kirjoja ja konkreettisia esineitä, kuten vaat-

teita ja ruokia ja ruokailuvälineitä. 

 Keskustele S2-tuokioilla tekemistäsi havainnoista myös muiden työntekijöiden 

kanssa. Tiedonsiirron avulla saatte kokonaisvaltaisen kuvan lapsen osaamisesta. 

 Muista, että S2-opetus ei rajoitu ainoastaan yksittäisiin ohjattuihin tuokioihin! 

Suunnittele S2-opetus siten, että se toteutuu kaikissa tilanteissa: arkirutiineissa 

(siirtymät, ruokailu, pukeminen, lepo ym.), leikissä, sisällöllisissä orientaatioissa 

ja lapsiryhmän muussa toiminnassa, kuten yhteisissä kokoontumisissa. (Gyekye & 

Nikkilä, 2013, s.61.)  

 
 

KIELITAIDON ARVIOINTI 

 

 Hyödynnä kielitaidon arvioinnissa lapsihavainnointia. Havainnoi lapsen toimin-

taa monipuolisesti erilaisissa tilanteissa ja arvioi lapsen kasvua, kehitystä ja op-

pimista kaikilla osa-alueilla, ei pelkästään kielellisen kehityksen näkökulmasta. 

Vakiinnuta lapsihavainnointi osaksi työtiimisi toimintaa ja hyödynnä havainnoin-

nin avulla saatavaa tietoa toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. (Heikka, Hu-

jala & Turja, 2009.) 

 Kiinnitä huomiota puheen vastaanottamiseen, ymmärtämiseen ja tuottamiseen. 

Osaako lapsi tuottaa kaikki äänteet? Kuinka laaja lapsen sanavarasto on? Osaako 

lapsi muodostaa lauseita ja käyttääkö hän puheessaan myös kysymys-, käsky- ja 

kieltomuotoja? Osaako lapsi taivuttaa sanoja ja hallitseeko hän eri aikamuotoja? 

Kykeneekö lapsi toimimaan esimerkiksi kaksiosaisten ohjeiden mukaisesti? 

(Heikka, Hujala & Turja, 2009, s.21–22.)  

 Havainnoi myös onko lapsi kiinnostunut saduista ja loruttelusta ja tunnistaako hän 

samalla äänteellä alkavia sanoja ja esimerkiksi loppusointuja (takki – lakki). 

(Heikka, Hujala & Turja, 2009, s.21–22.) 

 Arvioi lasten taitojen lisäksi myös lapsiryhmän toimintaa. Tässä voit hyödyntää 

Gyekyen ja Nikkilän (2013) kehittämää Arviointiympyrä-menetelmää. 

 

 



 

 

 

 

 

 Kielitaidon arvioimiseen kehitettyjä testejä, joita voidaan käyttää myös eri kieli-

taustaisten lasten kanssa: 

- Kettu-testi 

- Lumiukko-puheseula 

- Repun takanassa 

- Lauran päivä Suomi toisena kielenä –kartoitusaineisto 

- Pienten kielireppu 

- Kummi 3 – lukemisen aika, leikin taika 

- Lukiva 

 

  



 

 

 

LIITE 2 

 

Teemahaastattelun teemat     

TAUSTATIEDOT: 

- Lapsiryhmä: ryhmän koko, eri kielitaustaisten lasten määrä, lasten tausta (maahan-

muuttajia vai syntyneet Suomessa?), henkilökunnan määrä ja koulutustausta 

- Haastateltavat: koulutustausta (myös mahdolliset lisäkoulutukset), työkokemus las-

tentarhanopettajana, työkokemus eri kielitaustaisten lasten parissa 

ARKIPÄIVÄN TILANTEET  

- Miten eri kielitaustaisten lasten kielen oppimista tuetaan arkipäivän tilanteissa? 

OHJATUT TUOKIOT 

- Huomioidaanko eri kielitaustaiset lapset ohjatuiden tuokioiden suunnittelussa ja to-

teutuksessa? Miten?  

- Vaatiiko paljon lisäsuunnittelua vai tuleeko ”automaattisesti”? 

OPPIMISYMPÄRISTÖ 

- Huomioidaanko eri kielitaustaiset lapset oppimisympäristön suunnittelussa? Miten? 

 Fyysinen ympäristö 

 Materiaalit 

APUVÄLINEET JA TUKIMUODOT (jos ei tule esille muiden teemojen kautta) 

- Onko teillä käytössä jonkinlaisia apuvälineitä kielen kehityksen tukemiseen? (jos on, 

millaisia?) 

ONNISTUMISET JA HAASTEET 

- Millaisissa tilanteissa kielen tukeminen onnistuu parhaiten? Mikä toimii hyvin? 

Mikä edesauttaa onnistumisia? Kerro esimerkki onnistuneesta tilanteesta. 

- Millaiset tilanteet ovat hankalia? Missä olisi kehitettävää? Mikä on esteenä kielen 

kehityksen tukemiselle? 

 



 

 

 

- Mikä on kaikista oleellisinta kielen kehityksen tukemisessa? Mitä asioita täytyy ottaa 

huomioon? 

S2-OPETUS 

- Toteutetaanko päiväkodissanne erillistä S2-opetusta? -> miten? 

KOTIKIELEN OPETUS 

- Tarjotaanko eri kielitaustaisille lapsille kotikielen opetusta? 

KIELITASON KARTOITUS 

- Miten eri kielitaustaisten lasten suomen kielen tasoa arvioidaan? Miten kehitystä ar-

vioidaan? 

YHTEISTYÖ 

- Hyödynnetäänkö lasten kielenkehityksen tukemisessa muita yhteistyötahoja?  

VASUT 

- Huomioidaanko eri kielitaustaiset lapset varhaiskasvatussuunnitelmissa? Miten? 

(yksikkö, ryhmä, yksilöllinen) 

 


