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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyö on osa hanketta joka käsittelee Positiivisen mielenterveyden edistämistä 

lapsiperheissä. Hankkeen toteuttavat Metropolia ammattikorkeakoulu yhdessä Kymen-

laakson ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyötä tehdään erilaisten 3- 5 -vuotiaiden 

lasten kasvuyhteisöjen kanssa Kouvolassa ja Helsingissä. Tavoitteena hankkeella on 

kehittää toimintamalleja hyvinvoinnin ohjaamiseen lapsiryhmien kanssa työskentelevien 

ammattilaisten edistääkseen positiivista mielenterveyttä. (Hanke-esittely diat.) 

 

Suomessa mielenterveysongelmat on kasvava ongelma, hankkeen tarkoituksena on 

kiinnittää huomiota lapsiperheiden jaksamiseen ja lisätuen tarpeeseen. Yhteiskunnassa 

tapahtuvat muutokset vaikuttavat lapsiperheen arkeen esim. työllisyydessä, eriarvoistu-

minen valtakunnallisesti ja alueellisesti. Lapsiperheiden köyhtymisellä tiedetään olevan 

seurannaisvaikutuksia lisääntyvään terveyseroihin. Uudessa hallitusohjelmassa 2015 

painotetaan varhaista tukea ja ennaltaehkäisevää työotetta.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää päiväkotihoidon yhteys 3-5 vuotiaan 

lapsen kielelliseen vuorovaikutuksen kehitykseen.  Opinnäytetyössä selvitetään päivä-

kotihoidon työkalut ja keinot kehittää 3-5 –vuotiaan lapsen kielellisiä vuorovaikutustai-

toja. Opinnäytetyön tavoite on myös tukea sairaanhoitajan työtä lasten ja perheiden pa-

rissa.  Etsitään kirjallisuus katsannossa vastauksia siihen, minkälaisia keinoja henkilö-

kunnalla on tuottaa parempaa ja monipuolisempaa kielellistä vuorovaikutusta 3-5 -vuoti-

aiden päiväkotilapsien avuksi, kielellisen kasvuntueksi.  

 

 

2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Meidän opinnäytetyön tarkoitus on karkottaa, millainen yhteys päiväkotihoidolla on 3-5 

vuotiaan lapsen vuorovaikutuksen kehittymiseen sekä millaisia keinoja päiväkotihoito 

edistää lapsen vuorovaikutustaitoja.  

 

Halutaan selvittää millaisia keinoja päiväkotihoidolla on ollut kehittää 3-5 -vuotiaiden kie-

lellistä vuorovaikutustaitoja. Kirjallisuuskatsaus on osa ”Positiivinen mielenterveys 3-5 -
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vuotiaiden lasten perheissä”- hanketta, jossa tuloksia voidaan käyttää ja hyödyntää. Sel-

vitettiin minkälaisilla keinoilla on saatu kannustavia tuloksia päiväkodissa. 

 

Opinnäytetyön avulla pyrimme löytämään seuraaviin tutkimuskysymyksiin vastausta: 

 

1. Millainen yhteys päiväkotihoidolla on 3-5 vuotiaan lapsen kielelliseen vuorovaikutuk-

sen kehittymiseen? 

2. Minkälaisilla keinoilla päiväkotihoito tukee 3-5 vuotiaan lapsen kielellistä vuorovaiku-

tuksen kehittymistä? 

 

Opinnäytetyömme tavoite on saada hyötyä lastentarhassa työskenteleville työntekijöille 

sekä tuleville opiskelijoille ymmärtämään lukemisen merkityksen lapsen kielellisessä ke-

hityksessä.  

 

3 Teoria 

 

Ihminen pystyy näkemään sisäiset kykynsä sekä selviytymään haasteista ja työskente-

lemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan, se on hyvinvoinnin tila jonka WHO mää-

rittelee mielenterveydestä. (WHO2013). Mielenterveyttä voi tukea erilaisilla osa-alueilla 

kuten tunne- ja tietoisuustaidoilla, elämänhallintataidoilla sekä vuorovaikutus- ja ongel-

manratkaisutaidoilla. 

 

Yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta terveys ja hyvinvointi on voimavara posi-

tiivisessa mielenterveydessä (THL 2015). Millaisia vuorovaikutustaitoja 3-5 vuotiaan lap-

sen kielelliseen kehitykseen kuuluu ja miten päiväkotihoidolla voi tukea näiden taitojen 

kehittymistä. Esimerkiksi tunteiden ilmaisu, sanoittaminen ja hallinta kuten leikki ja sosi-

aaliset taidot. 

 

3.1 Positiivinen mielenterveys  

 

Positiivista mielenterveyttä määritellään monin eri tavoin, mutta yhteistä linjaa ei ole 

määriteltyä. Yhteistä positiivisen mielenterveyden määritelmää on, että niissä koroste-

taan henkilön toiveikkuutta, myönteistä käsitystä itsestään ja omista kehitysmahdolli-

suuksista, mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään ja henkilön psyykkiset voimavarat. 
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Mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden perusta, prosessi kestää koko ihmi-

sen elämänkaaren ajan.  

 

Kannustavalla mielenterveydellä siirretään ajattelu pois sairaus- ja ongelmanäkökul-

masta. Kannustava mielenterveys nähdään selviytymiseen liittyvänä keinona. Tarpeen 

tullen mielenterveyden avulla voimme ymmärtää sekä tulkita ympäristöä. Tällaiset asiat 

auttavat yksilöä tulla toimeen yhteiskunnan jäsenenä sekä sosiaalisissa verkostoissa. 

Kannustava mielenterveys auttaa arjessa jaksamisessa ja tekee elämästä mielekkääm-

män. Yksilö kykenee toimimaan luovana ja tuottavana yhteiskunnan jäsenenä tämän 

avulla. Positiivinen mielenterveys kannustaa hyväksymään elämän muutokset sekä sie-

tämään menetyksiä. Positiivinen sekä terve mieli pystyy erottamaan ulkoisen todellisuu-

den sekä oman ajatusmaailman toisistaan.  (Heiskanen ym. 2010; Lavikainen ym. 2004 

16.) 

 

3.2 Kielellinen kehitys 

 

Lapsi oppii kielen avulla suunnittelemaan toimintansa ja käyttäytymistään, hän oppi leik-

kimään, vaihtamaan ajatuksiaan toisten lasten kanssa, sopimaan erimielisyyksiä ja oppii 

muokkaamaan sanontoja.  

 

Lapsen muistoissa, ajattelussa sekä havaintotoiminnoissa, on nykyisen teorian mukaan 

kielellisen kehityksen juuret. Hänen tunne-elämän kehityksen ja sosiaalisten suhteiden 

taidoissa lasten kommunikatiivisessa kehityksessä lapsi kasvaa.  (Laakso 2003,28.) 3-5 

vuotiaan lapsen vuorovaikutus taidot kehittyvät päiväkotihoidossa, siellä vuorovaikutusta 

tulee muihin lapsiin ja aikuisiin.  

 

Lapsen kielellisen kehityksen kannalta viestintä on erityisen tärkeää. Vaistonvaraisesti 

aikuiset käyttävät pienelle lapselle puhuessaan erilaisia puhetyylejä, elehdinnän puheen, 

ilmeiden kautta ja näin toistuva rytmi on lapsen oppimisen ja kehittymisen kannalta te-

hokas toimintatapa. Aikuisen kanssa kun lapsi kommunikoi heidän liikehdintänsä sekä 

eleensä ovat kestoltaan pidempiä ja laaja-alaisempia. Lapsi kiinnittää huomioitaan kun 

aikuisenpuhe on eloisaa ja ilmeikästä. Lapsen kanssa vuorovaikutuksessa aikuisen ää-

nen painot ja sävyt ovat erilaisia. (Korkeamäki 2013.)  
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Lapsen heikko kielellinen toimintakyky hidastaa keskustelua, kertomista ja puhumista 

sekä puheen ymmärtämistä, tunteiden käsittelyä, luetun ymmärtämistä sekä lukemaan 

oppimista ja jo opitun osoittamista sekä uusien asioiden oppimista. (Käypä hoito 2010) 

 

5-20 %:lla lapsista todetaan puheen kehityksen viivästymistä. (Nelson ym. 2006). Laaja-

alainen kehityshäiriö, monikielinen ympäristö, älyllinen kehitysvamma, autismin kirjon-

häiriö ja kielellinen erityisvaikeus, aiheuttavat lapsen kielellisen kehittymisen viivästymi-

sen. Seurantatutkimuksissa 3-5 -vuotiaiden  taidot on saavutettu 5-100% lapsista. (Law 

ym. 2000).  

 

Kehityksen viivästyminen puheessa ja kielessä on Suomessa arvioitu olevan hyvänlaa-

tuista, kun lapset saavuttavat ikäodotuksen neljän vuoden ikään mennessä. (Käypä hoito 

2010). Lapsen kielellisen kehityksen tärkein vaihe on oppimisessa, sillä sanat varastoi-

daan ja hankitaan lapsen muistiin puheen välityksellä. Lapsen kielen tuotto on enimmäk-

seen toiminnan, sosiaalisten ja tunteiden vuorovaikutusta ja ilmaisua.  

 

Lapsen kielellinen tietoisuus edellyttää hänen oman kontrollin läsnäoloa. Kognitiiviseen 

kielen kehitykseen liittyy älykkyys, muisti, havaitseminen, ajattelun ja puheen kehitys. 

Kun havainnointi, ajattelu ja puhe kehittyvät niin silloin häntä ei kiinnosta vain jokin tietty 

asia tai niiden symbolinen välinen yhteys. Häntä kiehtoo äänteiden erottelu, paikat ja 

pituudet. (Alijoki, 2013.) 

 

Lapset ajattelevat monet asiat ääneen. Kun hän on ymmärtänyt ja on oivaltanut asioita 

joita vanhemmat hänelle tuottavat, se saa lapselle oivalluksen aikaiseksi. Oivalluksesta 

alkavat uusien sanojen ja niiden tarkoituksen merkityksen oppimisprosessi. Kun lapsi 

tuottaa uuden sanan se vaatii häntä ymmärtämään sanojen merkityksen ja näin hän  op-

pii käyttämään sanoja kommunikaation välineenä. Lapsi ymmärtää sanojen merkitykset 

ja oppii laittamaan useita sanoja järjestykseen ja muodostaa niistä lauseita.  (Alijoki, 

2013.) 

 

Monen lapsen sanavaraston käytössä ja tuottavuudessa on kuitenkin eroavaisuuksia. 

Yleensä ne tulevat vanhempien käyttämästä kielestä, sisaruksista, ympäristötekijöistä 

tai useamman aikuiskontaktin määrästä. Esimerkkinä jos lapsella on useampi sisar, 

puhe voi viivästyä, koska he leikkivät vain yhdessä. Näin he kehittävät oman yhteisen 

kielen millä he kommunikoivat keskenään ja sitä eivät muut ymmärrä. Sanavarastoon 
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vaikuttavat erilaiset harrastukset, lukeminen sekä ympäristön virikkeellisyys. (Nurmi-

laakso 2011:32-33.) 

 

Lapsen tulee harjoitella kielellisiä taitoja monilla eri tavoilla, jotta kielellinen kapasiteetti 

tulisi paremmin käyttöön. Lapsi oppii kuulemaan puhetta ja jakamaan sitä osiin, tavuiksi 

ja äänteiksi ja näin rakentamaan kokonaisuuksia. Tiedetään että, oppiminen edellyttää 

sanojen taivuttelemista ja yhdistämistä lauseiksi. Lapsi oppii tuottamaan näillä tavoilla 

viestinsä ymmärrettäväksi. (Lyytinen 2008) 

 

Kun lapselle puhutaan paljon hänen puheensa ja sanavarastonsa kehittyy. Lapsen on 

hyvä tänä päivänä tutustua nykyteknologiaan jotta hän oppii kielen käyttötapoja ja miten 

kieltä voi myös käyttää erilailla. Hänen on hyvä kuulla kirjoitettua kieltä, esimerkiksi pai-

netut tekstit, tekstiviestit sekä mediankieli. Päiväkotohoidossa lapset tutustuvat yleensä 

satuihin, riimeihin ja lauluihin, näin he pystyvät erottelemaan kielen ja kuvien välisen yh-

teyden. Näin lapsi tottuu myös kuuntelemaan sekä kuulemaan sanojen alkuäänteitä, ja 

oppii erottamaan pitkän ja lyhyen äänteen toisistaan sekä huomamaan eripituisia sanoja. 

(Nurmilaakso, 2013 & Dickinson ym.2011.) 

 

4 Varhaiskasvatus 

 

Pedagogiikka painottuu varhaiskasvatuksessa lapsen hoidon kokonaisuuteen, suunni-

telmallisuutteen ja kasvatukseen sekä opetukseen. Varhaiskasvatuksella edistetään lap-

sen kasvua, kehitytä ja oppimista. (Opetushallitus 2017) Laadukas varhaiskasvatus an-

taa hyvät edellytykset jatkaa oppimista koulussa.  

 

4.1 Kielellisen kehityksen kehittäminen 

 

Vuorovaikutuksen tukeminen on perusta lapsen kehitykselle vuorovaikutuksessa ympä-

ristön kanssa. (Mustonen ym. 2006). Lapsen puheen ja kielen kehittymisestä jaetaan 

vanhemmille tietoa neuvoloissa, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Aivoliitto, sekä inter-

netistä muilla kielillä Comité Permenent de Liaison des Orthophonistes (www.cplol.eu). 

Lapsen kielellinen vuorovaikutus ei rajoitu vaan puheeseen, siihen liittyvät myös eleet, 

ilmeet ja ruumin kieli, ne ovat sidoksissa emootioihin. Lapset reagoivat tilanteisiin koko 
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persoonallaan. Erilaiset tavat kommunikoida vaikuttavat siihen millainen ilmapiiri ryh-

mässä vallitsee, esimerkiksi iloinen ja ohjaava vai käskevä ja komentava. (Asikainen, 

Hannus 2013.) 

 

Varhaiskasvatuksessa etukäteen suunniteltu päivänrutiinit sekä toiminta tarjoavat mah-

dollisuuksia spontaanille vuorovaikutukselle. Ryhmässä sekä pienryhmässä ohjaaja an-

taa keskustelun edetä lasten ehdoilla ja opettaa lapsia kuuntelemaan toistensa puheen-

vuoroja. Ruokailutilanteissa luodaan mahdollisuuksia keskusteluille ja näin opitaan muo-

dostamaan erilaisia sanoja, näissä tilanteissa kehittyy myös aikuisen ja lapsen vuorovai-

kutus. Aikuisen läsnäolo lisää keskustelua ja näin ollen laajentaa monipuolista sanava-

rastoa. Kun ruokailutilanteissa kommunikaatio on turvallista se lisää motivaatiota, päät-

telyä, avunkäyttämistä sekä avun pyytämistä. (Lindberg 2011: 45-48) 

Ruokailutilanteissa opettajan rooli on auttaa lasta ymmärtämään ja tekemään johtopää-

töksiä keskustelun pohjalta. Pienryhmissä on hyvä luoda erilaisia ilmapiirejä ja tunnelmia 

mitkä luovat positiivista energiaa oppimiselle. Lapset voivat istua opettajan sylissä tai 

läheisyydessä (Liite 1). Lukiessa on hyvä näyttää lapsille kirjojen kansia, esitellä kuvia, 

näin ollen lapsi oppii yhdistämään sanat ja kuvat toisiinsa. Näin lapsi oppii yhdistämään 

kuulemansa ja näkemänsä. (Korkeamäki, 2013) 

 

Oppimistilanteissa  voidaan käyttää ”satusäkkiä”, tällä tavalla voidaan yhdistää esineitä, 

kuvia, runoja sekä lauluja. Esineillä voidaan keksiä omia leikkejä ja antaa lasten käyttää 

omaa mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä.  

 

Lapselle lukeminen on kuin investointi tulevaisuuteen, kun lapselle luetaan paljon hänen 

sanavarasto ja mielikuvitus kehittyy. Lukemisen olisi hyvä olla päivittäistä, näin lapset 

oppivat rakentamaan mielikuvitus sanoja ja kehittämään kielellistä oppimista: esimerk-

kinä loru. (Korkeamäki 2013) 

 

 mansikka maanantai 

  tikkari tiistai 

  ketsuppi keskiviikko  

  tomaatti torstai 

  peruna perjantai  

  laku lauantai  

  suklaa sunnuntai  
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Tällä tavalla autetaan lasta luokittelemaan, nimeämään  esineitä ja asioita. Lorupussin 

avulla lapsi oppi ilmaisemaan tunteitaan ja näin kasvaa kielellinen kehitys. Loruja on 

hyvä toistaa päivittäin näin lapsi oppi ne ulkoa ja se kehittää muistia. (Liite 2) 

 

Lorupussin sisällön voi esimerkiksi sekoittaa pöydälle ja pyytä lasta laittamaan ne oike-

aan järjestykseen niin tämä auttaa tarkkavaisuutta ja auttaa ajattelutaitoa. Lapselle on 

tärkeä saada onnistunut elämys. Onnistumisen tunne jää muistiin ja se kasvattaa lapsen 

motivaatiota oppimaan uusia asioita. Lasten itse tekemät piirustukset, valokuvat yhtei-

sistä retkistä jotka on asetettu lasten silmien korkeudelle se kannustaa lasta tuottamaan 

keskustelua ja näin he saavat kertoa kuvista jolloin he oppivat käyttämään monipuolisesti 

sanavarastoaan. Lapselle pitää antaa mahdollisuus spontaaneihin kommentteihin ja ky-

symyksiin. (Korkeamäki 2013.) 

 

 

 

Kuva 1. Vinkkejä kielellisen kehityksen tukemiseen 

 

Kiinnitä lapseen huomiota että hän kuuntelee kun 
hänelle puhutaan

Toista sanat tarvittaessa, käytetään yksinkertaisia 
lauseita

Leiki lapsen kanssa

Jos lapsi on malttamaton, rauhoittele häntä ja 
kannustetaan kärsivällisyyteen

Rajaa lapsen digikäyttö aikaa (Liite 3)
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Lapsen puhe lisääntyy vähitellen ja kielellisiä ongelmia ei koskaan tunnisteta, tukitoimet 

puuttuvat. Tarvittaessa lapsi ohjataan puhe- ja toimintaterapeutin vastaanotolle. Nykyi-

sen seulonta käytännön myötä toiminta kykyä ylläpitävät avut aloitetaan liian myöhään. 

Ongelmien riski johtuu puutteellista tukitoimenpiteistä, näillä lapsilla esiintyy  oppimisvai-

keuksia, tunne-elämän ja sosiaalisen elämän ongelmia. Usein ystävyys suhteet jäävät 

niukoiksi. Aikuisena vaara on syrjäytyminen ja työttömyys. Varhainen puuttuminen pu-

heen- ja kielenkehitykseen on aiheellista.  

 

4.2 Päiväkotihoito 

 

Päiväkotihoidon tarkoitus on tarjota lapselle kasvu- ja kehitysympäristön sekä toimia yh-

dessä lapsen perheen kanssa. Lapsen päivä koostuu päiväkotihoidossa ohjatuista ja va-

paista leikeistä.  Tarkoitus tukea lapsen hyvinvointia, oppimista, kehitystä sekä kasvua. 

Pedagogiikka painottuu tavoitteellisesta kasvatuksesta, hoidon kokonaisuudesta ja ope-

tuksesta sillä tarkoitetaan varhaiskasvatusta. (THL 2015.) 

 

5 Opinnäytetyössä toteutus 

 

5.1 Kirjallisuuskatsaus menetelmänä 

 

 

Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen tutkimus. Laadullisella tutkimuksella pyrimme vas-

taamaan laadullisiin, ei määrällisiin kysymyksiin, tämä tapa on hyvin suosittu tutkimus 

menetelmä terveysalalla. Tutkimuksella pyritään ymmärtämään ominaisuuksia, merki-

tyksiä kokonaisvaltaisesti sekä kohteen laatua. Tämän avulla teemme päätelmiä jo ole-

massa olevaan tietoon. (Salminen, 2011). 

 

Tarkastelemme lasten ja päiväkoti hoidon välistä sosiaalisuutta. Kanssakäyminen muo-

dostaa moninaisia merkitys suhteita lasten välillä. Merkityssuhteet kuten toiminta, pää-

määrän asettaminen ja ajatukset ilmenevät lapsiin takaisin tulevina tapahtumina. Todel-

lisuutta kuvataan lapsen oman kokemuksen kautta. Näin saadaan tärkeää tietoa lapselle 

merkityksellisistä asioista.  
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Tällä opinnäytetyöllä pyrimme tiivistämään aineiston ja tutkimusten sisältöä, sisältöana-

lyysin avulla ja selvitämme tärkeimmät tulokset ja tarkoitukset. Pyrimme saamaan tutkit-

tavasta aineistosta tiivistettyä tietoa.  

 

5.2 Aineiston keruu 

 

Tutkimuskysymysten keruussa on tarkoitus löytää aineistoa tutkimukseen, jotka vastaa  

lapsen kielellisen vuorovaikutuksen kehitykseen. Tämän opinnäytetyön kirjallisuuskat-

sausta varten käytimme kotimaista Medic -tietokantaa ja ulkomaista CINAHL (Ebsco) –

tietokantaa, käsihakuna käytimme Google Scholari (Taulukko 2). Aloitimme aineiston 

keruun löytämällä oikeita hakusanoja. Hakusanoiksi laitoimme sanoja jotka vastaavat 

kahteen tutkimuskysymykseemme. Erittelimme sanat päiväkoti*, 3-5 vuotiaat*, vuoro-

vaiku*, Lapsi*, päivähoi* AND mielenterv* AND kieli*, lapsi*, mielenterv* AND kieli*, päi-

vähoi*, kieli*, lapsi* AND mielenterv*, child, communication, kindergarten, language. 

Google Scholarin hakusanat olivat mielenterveys, lapsiperhe ja kielellinen kehitys. 

 

Valitsimme 8 tutkimusartikkelia joiden pohjalta päätimme tehdä analyysin. Suomen kie-

lellisiä tutkimusartikkeleita löytyi 7 ja yksi englannin kielinen.  Tutkittavaa aineistoa ei 

löytynyt koska aihe oli hyvin rajattu. Aineistot joita löysimme olivat hyvin saman tyyppisiä. 

Sisäänottokriteerimme olivat aineistot julkaisuväli 2006-2016, tieteellinen julkaisu, kie-

lenä suomi tai englanti, artikkeli luettavissa kokonaisuutena ja kohde ryhmä 3-5 -vuotiaat 

lapset. Uloskriteerit tehty ennen vuotta 2006, opinnäytetyö, gradu, kielenä muu kun 

suomi tai englanti, artikkeli vaikeasti saatavilla ja kohde ryhmänä yli 5 -vuotiaat lapset 

(Taulukko 2). 

 

Tietokannoissa ei löytynyt tutkittavaa aineistoa meidän avainsanoilla. Kokeilimme monia 

eri sanakäänteitä ennen kuin saimme hakutuloksia. Ongelmana koimme kaikkien tulos-

ten suuren määrän, mutta aihettamme koskevaa aineistoa löytyi yhdestä kolmeen mitä 

pystyimme käyttämään. Maksullisia artikkeleita emme käyttäneet lainkaan, päätimme 

käyttää vain ilmaisia aineistoja. Olemme tehneet taulukon aineistonhausta jossa ovat 

tiedot ja tulokset (Taulukko 3). Taulukossa näkee hakusanat, tietokannat, kaikki tulokset 

ja osumat sekä valittujen aineistojen määrä. 

 



10 

  

 

Kuva 2. Oppinäytetyön kriteerit 

 

Oppinäytetyössämme sisäänottokriteereinä oli tärkeää käyttää vain ilmaisia aineistoja. 

Päätimme yhdessä olla käyttämättä maksullisia artikkeleita.  

 

 

 

 

 

 

  

 

SiSÄÄNOTTOKRITE
ERIT

Tehty vuosina 
2006-2016

Tieteellinen 
julkaisu

Kielenä suomi 
tai englanti

Artikkeli luettavissa 
kokonaisuutena

Kohderyhmä 3-
5 vuotiaat lapset

POISSULKUKRITEE
RIT

Tehty ennen 
vuotta 2006

Opinnäytetyö, 
kradu

Kielenä muu 
kuin suomi tai 

englanti

Artikkeli 
vaikeasti 
saatavilla

Kohderyhmänä 
yli 5 vuotiaat 

lapset
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Taulukko 3. Aineistohaku 

Tietokanta Hakusanat Kaikki tulok-

set 

Jäljellä otsi-

kon perus-

teella 

Jäljellä tiivis-

telmän pe-

rusteella 

Jäljellä koko 

tekstin pe-

rusteella 

Medic Päiväkoti*, 3-5 

vuotiaat, vuo-

rovaiku* 

904 55 0 0 

 Lapsi*, päivä-

hoi* AND mie-

lenterv* AND  

kieli* 

57 5 4 4 

 Lapsi*, mie-

lentrv* AND 

kieli* 

56 4 1 1 

 Päivähoi*, 

kieli*, lapsi* 

AND mielen-

terv* 

368 3 1 1 

Cinahl Child, com-

mucation, kin-

dergarten 

35 2 0 0 

 Child, langu-

age, kinder-

garten 

27 3 2 2 

 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 4) ovat valitun aineiston tiedot, kuten julkaisu vuosi, 

aineiston nimi, tekijä, aineiston lähde sekä tutkimuksen/artikkelin ydintulokset.  
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Taulukko 4. Lyhyt kuvaus valittujen aineistojen sisällystä 

Tutkimus/Artikkeli Tekijä Lyhyt kuvaus 

Kehittyvä kieli Asikainen, Marja – Han-

nus, Sinikka  

Duodecim 2013;129:182-8 

Lapsen toimintakyvyn 

sekä hyvinvoinnin seu-

ranta on keskeinen osa 

kielen ja puheen kehittymi-

sessä. Varhainen puuttu-

minen ongelmiin on pikku 

lapselle tärkeää. Käyttösa-

naston laajuus kertoo pu-

heen kehittymisestä.  

Lapsen tuen tarve kielelli-

sessä kehityksessä ja sii-

hen vastaaminen varhais-

kasvatuksen keinoin 

Alijoki, Alisa 

Lapsi ja kieli 

Kielellinen kehittyminen 

varhaiskasvatuksessa 

opas 2013 

Erityisvaikeus lapsen kie-

lellisessä kehityksessä tar-

koittaa kieleen ja puhee-

seen liittyviä eri muotoja, 

kuten että lapsen kielelli-

nen oppiminen on hidasta 

ja se vaikuttaa toimintaky-

kyyn.  

Kieli ja visuaalinen ympä-

ristö 

Lindberg, Päivi 

Lapsi ja kieli 

Kielellinen kehittyminen 

varhaiskasvatuksessa 

opas 2013 

Tämän artikkelin tavoite on 

kiinnostaa lukijaa tarkaste-

lemaan ympäristöä ja arvi-

oimaan kriittisesti asioita 

yhdessä lasten kanssa. 

Pienen lapsen kielellinen 

tietoisuus osana kielen ke-

hitystä 

Nurmilaakso, Marja 

Lapsi ja kieli 

Kielellinen kehittyminen 

varhaiskasvatuksessa 

opas 2013 

Lapsen kehitykseen kieli 

on tärkein kaikkeen oppi-

miseen. Kielen välityksellä 

tiedot varastoidaan muis-

tiin sekä tiedot hankitaan. 

Lapsi tarvitsee kieltä oman 

minänsä ilmaisemiseen.  

Kieli ja vuorovaikutus oppi-

misympäristöissä 

Korkeamäki, Riitta-Liisa 

Lapsi ja kieli 

Lapsen oppimisessa ja ke-

hityksessä kielen on kes-
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Kielellinen kehittyminen 

varhaiskasvatuksessa 

opas 2013 

keisin asia. Tämä on oppi-

misen väline että sen 

kohde, mikä tekee siitä 

erittäin tärkeän.  

Kielenkehityksen tukemi-

nen varhaiskasvatuksessa 

Kaure, Mari – Rauhala-

Vaahervaara, Seija 

Lapsi ja kieli 

Kielellinen kehittyminen 

varhaiskasvatuksessa 

opas 2013 

Varhaiskasvatuksen ken-

tällä tukeminen kielelli-

sessä kehityksessä suuri 

haaste on runsas tukima-

teriaali sekä monenlaiset 

lähteet, josta kerätä mate-

riaalia. Mielenkiintoista ja 

haastavaa on varhaiskas-

vatuksessa tukea lapsen 

kielellisestä kehitystä.  

Monikielisyys ja kielellinen 

erityisvaikeus 

Arkkila, Eva – Smolander, 

Sini – Laasonen, Marja 

Duodecim 2013; 129:200-7 

Huolta aiheuttaa kielellinen 

kehitys kun vieraskielinen 

väestö kasvaa. Yhä enem-

män tulee monnikielelli-

selle altistuneita lapsia. 

Tärkeintä on tietää erityis-

vaikeudet kielellisen taus-

talla olevista erityisvaikeu-

desta ja tekijöistä. Monikie-

lisen oppijalapsen erityis-

piirteitä on hallita taitojen 

tukeminen ja arviointi.  

Relantion between langu-

age experience in 

preschool classrooms and 

children’s kindergarten and 

fourth-grade language and 

reading abilities 

Dickinson, David K. – Por-

che, Michelle V. 

Child development, 

may/june 2011, volume 82, 

number 3, pages 870-886 

Aineistossa käy ilmi, että 

vähäosaisten lapset olivat 

huonommassa asemassa 

kielellisen kehityksen kan-

nalta kuin työssäkäyvien 

lasten vanhemmat ovat ak-

tiivisemmin mukana lasten 

kielellisessä kasvussa. 
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5.3 Aineistonanalyysi 

 

Valitsimme teksteistä alkuperäiset ilmaukset, eli lauseet ja sanat jotka vastasivat tutki-

muskysymyksiin. Opinnäytetyössämme on kaksi tutkimuskysymystä joista ensimmäinen 

on Millainen yhteys päiväkotihoidolla on 3- 5 -vuotiaalla lapsen vuorovaikutuksen kielel-

liseen kehittymiseen? Ja toinen kysymyksemme on Minkälaisilla keinoilla päiväkotihoito 

tukee 3-5 vuotiaan lapsen vuorovaikutukseen kehittymistä? Otimme analyysistä pois ai-

neistoa, jotka eivät liittyneet tutkimus kysymyksiin. Ryhmittelimme pelkistetyt ilmaukset, 

alaluokat ja yläluokat oleellisen sisällön perusteella. Ensimmäisen kysymyksen kohdalla 

pelkistettyjä ilmauksia saimme 10 kpl. Joista saimme kolme alakuokkaa ja yhden yhtei-

sen yläluokan toiminnalliset menetelmät (Taulukko 5). Toisen kysymyksen kohdalla pel-

kistettyjä ilmauksia saimme 9 kpl jotka jaoimme kolmeen alaluokkaan ja näistä muodos-

tui yksi yläluokka monipuolisuus (Taulukko 6). 

 

6 Tulokset 

 

Saimme sisällönanalyysin tuloksena 19 pelkistettyä ilmaisua ja niistä tuli 6 alaluokkaa, 

jotka yhdistimme yhdeksi yläluokaksi. (Liite 5.-6.) Tulokset vastaavat tutkimuskysymyk-

siimme (Millainen yhteys päiväkotihoidolla on 3-5 vuotiaan lapsen vuorovaikutuksen ke-

hittymiseen?). (Minkälaisilla keinoilla päiväkotihoito tukee 3-5 vuotiaan lapsen vuorovai-

kutuksen kehittymistä?).  

 

Saadut tulokset vastaavat tutkimuskysymyksiimme oletettuja tietoja. Analyysissä emme 

ole saaneet uutta tietoa mutta olemme keränneet tietoa yhteen joka voi hyödyntää las-

tentarhanopettajia sekä lapsiperheitä. Olemme mielestämme vastanneet tutkimuskysy-

myksiimme täsmällisesti ja kattavasti. Käsittelemme seuraavassa luvussa käytettyä tie-

toa, joita aineistomme tulokset tuottivat.  

 

6.1 Analysointia tutkimuskysymyksiin 

 

Tärkeimpänä kohtana asiantuntijoiden tulkitsemana kävi varhaisen lapsen vuorovaiku-

tuksen ja kommunikaation tärkeys. Tutkittua aineistoa hakusanoillamme oli vaikeaa löy-

tää. Aineistot sisälsivät samankaltaisia asioita jotka olemme yhdistäneet. Tutkimuskysy-
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myksemme, millainen yhteys päiväkotihoidolla on 3-5 v lapsen kielelliseen vuorovaiku-

tuksen kehittymiseen, tuloksista käy ilmi, että varhainen lapsen tukeminen kielellisessä 

kehityksessä on avaintekijä, näillä on suuri merkitys lapsen myöhäisempään kielen ke-

hitykseen. (Taulukko 5) Varhainen arviointi lapsen kielellisen kehityksen tärkeydestä on 

havainnointi, että mahdollisimman varhain pystytään aloittamaan tukitoimet ja pystyttäi-

siin välttämään lapsen kohdalla kielellisen kehityksen pulmia. Varhaiskasvatuksessa lue-

taan laadukasta lastenkirjallisuutta, lapsen sanavarastoon vaikuttavat myös erilaiset har-

rastukset. Toiminnalliset menetelmät puhe, lukeminen ja leikkiminen on lapsen vuoro-

vaikutusta ja kommunikaatiota.  

 

Toinen tutkimuskysymyksemme, minkälaisilla keinoilla päiväkotihoito tukee 3-5 v lapsen 

kielellistä vuorovaikutuksen kehittymistä, niin silloin lasta ruvetaan auttamaan tukitoimien 

avulla 4-5 -vuotiaiden kohdalla. (Taulukko 6) Lapsi oppii kuulemaan puhetta ja jakamaan 

sitä osiin, tavuiksi ja äänteiksi ja näin rakentamaan kokonaisuuksia. Lapselle puhutaan 

paljon ja hänen sanavarastonsa ja puheensa kehittyy. Vuorovaikutuksen keinona ovat 

vanhempien käyttämä kieli. Myös perheen huono sosiaalinen asema esim. köyhyys vai-

kuttavat monella tavalla, kuten elämäntapoihin. Taloudellinen ahdinko ja köyhyys vaikut-

tavat vanhempiin ja silloin he ovat myös haavoittuneempia negatiivisessa elämäntapah-

tumissa ja tällä on suuri vaikutus lapseen. (Dickinson & Porce 2011). 

 

Lapsen kehityksen kannalta oppimisen tärkein on kieli. Kielen välityksellä lapsi varastoi 

tiedot muistiinsa sekä lapsi tarvitsee kieltä ilmaisemaan omaa itseään. Keskeisin asia 

lapsen kehityksessä on oppiminen. (Lindberg 2013). 

 

6.2 Lukemisen merkitys 

 

Varhaiskasvatuksessa painotetaan kielen merkitykseen ja päiväkotihoidossa on huomi-

oitu sitä kirjojen lukemisella. Ecers-r -malli (Harms, Clifford & Cryer 2005) päiväkoti ym-

päristössä esineisiin kirjoitetaan niiden nimet ja tarkastellaan kuvien ja kirjojen määrään. 

Tällä luodaan lapselle positiivinen tunnekokemus, jotka houkuttelevat tarttumaan asioi-

hin. Neljän- viiden vuoden iässä, lapsi pystyy muodostamaan monimutkaisia lauseita. 

Viiden vuoden iässä lapsi kykenee samanlaiseen kielelliseen lauseen rakenteeseen kuin 

aikuinen. (Laukkanen, 2010.)  
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Dickinson ja Porche tutkimuksessa tutkittiin kuinka päiväkotihoidossa lukeminen vaikutti 

vähävaraisten perheistä tulevien lapsien peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Tutkimuk-

sessa oli mukana 5 -vuotiaita päiväkotihoidon lapsia joille luettiin joka päivä. Tuloksena 

huomattiin, että niille lapsille joille oli luettu päiväkotihoidossa oli laajempi sanavarasto 

kuin niillä lapsilla joille ei oltu luettu. (Dickinson & Porce 2011) 

 

7 Pohdinta 

 

Käytämme työssämme teorian suhteen luotettavia lähteitä, aineiston keruu tapahtuu tie-

tokannoista ja pyrimme ottamaan artikkeleita jotka vastaavat tutkimuskysymyksiimme. 

 

Teemme  opinnäytetyötä pääosin aina yhdessä useamman tunnin kerralla, olemme pyr-

kineet, että tapaamme kaksi kertaa viikossa. Olemme tutustuneet aineistoon yhdessä ja 

erikseen, molempien työnpanos on samanvertainen. Työskentelemme myös verkossa 

yhdessä ja erikseen, molemmat olemme sitoutuneet opinnäytetyön tekoon. Olemme yh-

dessä tulleet siihen tulokseen, että aiheesta on vaikea löytää tutkittua tietoa esimerkiksi 

artikkeleita. Olemme myös miettineet aiheen nimen vaihtamista tai jonkin osan lisää-

mistä.  

 

Tavoitteemme oli tuoda esille olennaista tietoa ajankohtaisista  lapsen kielellisen kehi-

tyksen vuorovaikutus välineistä. Saimme mielestämme suppean valinnan Positiivinen 

mielenterveys lapsiperheissä -hanketta varten ja suppeaa hyötyä tutkimuksen kautta. 

Tulostemme perusteella päättelemme, että työssämme on käytetty sopivasti ja kattavasti 

erilaisia aineistoja koskien kielellistä kehitystä. Emme ole saaneet riittävästi tietoa joita 

olisimme pystyneet analysoimaan.  

 

Varhaiskasvatus on lapsen kehityksessä tärkein kasvunpaikka oppimisen kannalta. Ar-

vostus varhaiskasvatuksen työntekijöitä kohtaan suureni meillä molemmille työn ede-

tessä. Huomasimme lukemisen tärkeyden lapsen kielellisen kehityksen kannalta, luke-

misella on suuri merkitys lapsen sanavarastoon ja tulevaisuudessa koulunkäynti on miel-

lyttävämpää kun omaa laajan sanavaraston. Lapselle rutiinit päiväkodissa esim. lukupiirit 

luovat motivaatiota omalle oppimiselle. Aikuisen läsnäolo päiväkotihoidossa on yksi tär-

keimmistä ihmissuhteista lapsen kehityksessä kodinulkopuolella.  
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Huomasimme minkälainen vaikutus ympäristötekijöillä on, tuleeko lapsi vähävaraisesta 

perheestä vai keskituloisesta perheestä. Ne vanhemmat jotka ovat itse opiskelleet pi-

demmälle myös heidän vanhempansa rikastuttivat lapsiaan monipuolisemmalla sanava-

rastolla kuin vähävaraisten vanhemmat.   

 

Tämä oli meille myös hyvä muistutus lukemisen merkityksestä ja tiedon hankkimisesta. 

Opimme kuinka tärkeää on myös lapselle opettaa riimejä esim.  

”Satu meni saunaan, 

pisti laukun naulaan. 

Satu tuli saunasta, 

Otti laukun naulasta.” 

 

”Kukko puuron keitti, 

kana maidon lämmitti, 

pikkulinnut lusikat jakoi, 

tulkaapa lapset syömään!” 

 

”Ulle dulle dof. 

Kinkkelaade kof. 

Kinkkelaade koffelaade, 

Ulle dulle dof.” 

 

ja kuinka asioiden toisto leikin yhteydessä on lapselle positiivinen tapa oppia uusia asi-

oita leikin varjolla. (Torvinen 2001) 

 

7.1 Luotettavuus 

 

Opinnäytetyömme luottavuutta arvioidessa voimme sanoa, että työmme on luotettava. 

Olemme arvioineet työtämme laadullisen tutkimuksen kriteerien avulla. Luotettavuutta 

opinnäytetyössämme lisää se, että olemme tarkastelleet työmme sisältöä loogista ete-

nemistä ja olemme pysyneet tutkimuskysymysten sisällä.  

 

Opinnäytetyömme luotettavuutta voi heikentää se, että samanlaista aineistoa oli vain 

muutamia saatavilla ja olemme voineet jättää tärkeääkin aineistoa huomioimatta. Emme 

ymmärtäneet opinnäytetyön infossa kuinka tärkeää oli oikean tutkimuskysymyksen ja 
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aineiston löytäminen jonka takia motivaatio on ollut alhainen ja tunne siitä, että emme 

saa koskaan tätä opinnäytetyötä valmiiksi. 

 

 

7.2 Eettisyys 

 

Emme havainneet selkeitä eettisyys ongelmia. Ongelmia syntyi lapsen kielellisessä ke-

hityksessä kun lapsi on kaksikielisestä perheestä. Näissä tapauksissa lapsen kielellinen 

kehitys on hitaampaa kun hän omaksuu samaan aikaan kahta erilaista kieltä. (Arkkila, 

Smolander &Laasonen 2013). 

 

7.3 Työn julkistaminen ja hyödyntäminen 

 

Työ julkaistaan verkossa Theseus.fi . Ohjaavalle opettajalle paperiversio. 

Olemme osa Hanketta ”positiivinen mielenterveys 3-5-v” heille tulee paperiversio. Opin-

näytetyömme ei tuottanut uusia tietoja, mielestämme kirjallisuuskatsauksemme voi olla 

hyödyllinen. 

 

 

7.4 Oma ammatillinen oppiminen 

 

Opinnäytetyön prosessista voimme kertoa sen, että tekeminen ollut vaikeaa, mutta 

meille molemmille mielenkiintoista, aiheemme on ollut haastavaa mutta kumminkin tär-

keää. Työmme ei ole edennyt aikataulun mukaisesti mikä on heikentänyt motivaatiota. 

Alussa oli vaikeuksia aineiston löytämisessä, koska tutkittua tietoa ei ole riittävästi. Löy-

simme kuitenkin muutamia aiheeseemme sopivia artikkeleita. Maksullisia aineistoja oli 

jonkun verran, mutta päätimme yhdessä pysyä ilmaisen aineiston parissa.  

 

Opinnäytetyön aikana huomasimme kuinka tärkeää on lukea lapsille ja kuinka lukemi-

nen, leikit, lorut ja riimit edesauttavat lapsen sanavarastoa. Pystyimme molemmat ha-

vainnoimaan sen tärkeyden ystävien lasten kautta ja miten päiväkotihoidossa toteute-

taan varhaisenkasvatuksen oppeja.  
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Prosessin aikana ongelmia tuli englanninkielisen tutkimuksen kääntämisessä. Aineiston 

haun alussa ja aikana oli vaikeuksia löytää sopivia englanninkielisiä artikkeleita, osa kä-

sitteli vauvoja ja osassa puheongelmia. 

 

Lähteet 

 

Arkkula E., Smolander S., Laasonen M. 2013. Monikielisyys ja kielellinen erityisvai-
keus. Teema: Foniatria. Duodecium 2013; 129:200-7. 

 

Dickinson David K., Porche Michelle V. 2011. Relation Between Language Expe-
riences in Preschool Class and Children´s Kindergarten and Fourth-Grade Language 
and Reading Abilities. Child Development 2011, Volume 82, Number 3, Pages 870-
886. 
 

Digitaaliaika. Verkkodokumentti. <file:///Users/vonalia/Desktop/blog_full_22_1.jpg> Lu-
ettu 10.1.2017. 

 

Hanke-esittely-diat. Metropolia ammattikorkeakoulu. Luettu 14.9.2016 

 

Heiskanen T., Salonen K. & Sassi P. 2010. Mielenterveyden ensiapukirja. 3. Korjattu 
painos. Helsinki: StarOffiset Oy. 

 

Laakso, M-L. 2003. Esikielellinen vuorovaikutus ja kommunikointi. Teoksessa Siisko-
nen T., Aro T., Ahonen T & Ketonen R. (toim.) joko se puhuu? Kielen kehityksen vai-
keudet varhaislapsuudessa. Juva. WSOY, 20-47. 
 

Laukkanen, Eeva-Riitta. 2010. Jatkuvuus lapsen kielellisessä kehityksessä –yhteydet 
esikielellisen kommunikaation ja viisivuotiaan lapsen kielen välillä. Varhaiskasvatustie-
teen pro gradu –tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. Verkkodoku-
mentti. <https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/23247/URN:NBN:fi:jyu-
201004191540.pdf?sequence=1> Luettu 30.3.2017 

 

Leino-Kilpi, Helena 2007. Kirjallisuuskatsaus –Tärkeää tieon siirtoa. Teoksessa Jo-
hansson, Kirsi – Axelin, Anna – Stolt, Minna  Ääri, Riitta-Liisa. Systemaattinen Kirjalli-
suuskatsaus ja sen tekeminen. Turku: Turun yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. 
Hoitotieteen laitos. 

 

Lukujärjestys. Verkkodukumentti.< http://sanamaailma.blogspot.fi/2015/03/apua-arjen-
ajanhahmottamiseen.html> Luettu 12.12.2016 
 

Lukupiiri. Verkkodokumentti. <file:///Users/vonalia/Desktop/Halloween_ja_muuta_mu-
kavaa_037.jpg> Luettu 10.1.2017 

 



20 

  

Mustonen K., Hermanson E., von Wendt L. Imeväisikäisten lasten kehityspoikkeavuuk-
sien seulonta neuvolassa. Suom Lääkäril 2006;61:938-8 

 

Nelson HD., Nygren, P., Walker M., Panoscha R:, Screening for speech and languege 
delay in preschool children: systematic evidence review for the US Preventuve Servi-
ces task Force. Pediatrics 2006;117:e298-319 

 

Nurmilaakso M. & Välimäki A-L (toim.) 2011. Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen var-
haiskasvatuksessa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Helsinki: Unigrafia. 
 

Outin lorupussi. 2013. Verkkodokumentti. <http://outinlorupussi.blogs-
pot.fi/2013/04/kukko-puuron-keitti.html> Luettu 9.4.2017 

 

Reilly S., Wake M., Bavin EL., ym. Predicting language at 2 years of age: a prospective 
communitys study. Pedistrics 2007;120:e1441. 
 

Salminen, Ari. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus. Vaasan yliopiston opetusjulkaisu 62. 
Saatavilla sähköisesti. <http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf> 
Luettu 15.3.2016 

 

Suomen mielenterveysseura. WHO 2013. Verkkodokumentti. <http://www.mielenter-
veysseura.fi/fi/mielenterveysseura/organisaatio-ja-toiminta/strategia/mit%C3%A4-mie-
lenterveys>  Luettu 23.9.2016 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Positiivinen mielenterveys 2015. Verkkodokumentti. 
<https://www.thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/positiivinen-mie-
lenterveys> Luettu 23.9.2016 

 

Torvinen, Jukka. 2001. Harakka Huttua Keittää. Satukustannus Oy. 1. Painos  

 

Stern D N, The interpersonal world of the infant. A view from psychoanalysis and de-
velopmental psychology. New York: basic books inc. 1985 
 
Vilén M., Leppämäki P. & Ekström L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. 3. uudis-
tettu painos. Helsinki: WSOY oppimateriaalit Oy. 
 

Zeanah C H, Boris N W, Larrieu J A, Infant development and developmental risk: a re-
view of the past 10 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997(a): 336: 165-78. 

 

 

 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveysseura/organisaatio-ja-toiminta/strategia/mit%C3%A4-mielenterveys
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveysseura/organisaatio-ja-toiminta/strategia/mit%C3%A4-mielenterveys
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveysseura/organisaatio-ja-toiminta/strategia/mit%C3%A4-mielenterveys
https://www.thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/positiivinen-mielenterveys
https://www.thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/positiivinen-mielenterveys


Liite 2 

  1 (8) 

 

  

Liite 1 

Lukupiiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2 

  2 (8) 

 

  

Liite 2 

Lukujärjestys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2 

  3 (8) 

 

  

Liite 3 

Digitaaliaika 

 



Liite 2 

  4 (8) 

 

  

 

 

Taulukko 5 Aineistonanalyysi. Tutkimuskysymykset. 1. Millainen yhteys päiväko-

tihoidolla on 3-5 vuotiaan lapsen vuorovaikutuksen kehittymiseen?  

 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Vuorovaikutus ja kommuni-

kaatio  

(Korkeamäki 2013) 

Leikki ikäisen lapsen ilmai-

seminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnalliset menetelmät 

Toiminnan ja vuorovaiku-

tuksen ilmaiseminen on kie-

len  käytön tuottoa (Nurmi-

laakso 2013) 

Käyttäytymisen säätely ja 

sosiaaliseen vuorovaikutuk-

seen vaikuttavat puheen 

tuottamiseen (Alijoki 2013) 

Varhaiskasvatuksessa lue-

taan laadukasta lasten kir-

jallisuutta. (Lindberg 2013) 

Puhe, lukeminen ja leikkimi-

nen 

Kieli on mainio väline (Asi-

kainen 2013) 

  

Kielellinen kapasiteetti pa-

remmin käyttöön tulisi lap-

sen harjoitella taitoja monilla 

eri tavoilla (Lyytinen 2008) 

Sanavarastoon vaikuttavat 

erilaiset harrastukset  (Nur-

milaakso 2011) 
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Sanavarastoon vaikuttaa lu-

keminen (Nurmilaakso 

2011) 

  

Sanavarastoon vaikuttaa 

ympäristön virikkeellisyys 

(Nurmilaakso 2011) 

Vuorovaikutuksen tukemi-

nen lapsen kehitykselle on 

myös ympäristö. (Mustonen 

2006) 

Lapsen päiväkotiystävät 
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Taulukko 6 Aineistonanalyysi. Tutkimuskysymykset. 2. Minkälaisilla keinoilla päi-

väkotihoito tukee 3-5 vuotiaan lapsen vuorovaikutuksen kehittymistä? 

 

Pelkistetty ilmaisu Alaluokka Yläluokka 

Lapsen tulee harjoitella 

kielellisiä taitoja monilla 

eri tavoilla, jotta kielelli-

nen kapasiteetti tulisi pa-

remmin käyttöön. (Lyyti-

nen 2008) 

 

 

 

 

 

 

Monipuolinen oppiminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monipuolisuus 

Lapsi oppii kuulemaan 

puhetta ja jakamaan sitä 

osiin, tavuiksi ja ään-

teiksi ja näin rakenta-

maan kokonaisuuksia. 

(Lyytinen 2008) 

Lapselle puhutaan pal-

jon ja hänen puheensa 

kehittyy. (Nurmilaakso 

2011) 

 

 

 

 

Kielen ja puheen ym-

märtäminen 

Lapselle puhutaan pal-

jon ja hänen sanavaras-

tonsa kehittyy. (Nurrmi-

laakso 2011) 

Vuorovaikutuksen kei-

nona ovat vanhempien 

käyttämä kieli 

Vuorovaikutukseen vai-

kuttavat ympäristötekijät 

 Vuorovaikutukseen vai-

kuttavat aikuiskontaktin 
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määrä. (Nurmilaakso 

2011) 

Lorupussin avulla lapsi 

oppii ilmaisemaan tun-

teitaan ja näin kasvaa 

kielellinen kehitys. (Kor-

keamäki???) 

 

 

 

 

Leikki-ikäiset lapset 

Lapsen päivä koostuu 

päiväkodissa ohjatuista 

ja vapaista leikeistä. 

(THL 2015) 
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Tietokannasta valitut artikkelit 

 

Tietokanta Hakusanat Valitut artikkelit  

Medic Päivähoi* AND 

kieli*, lapsi* AND 

mielenterv* 

Kieli ja visuaalinen 

ympäristö. Pienen 

lapsen kielellinen tie-

toisuus osana kielen 

kehitystä. Kieli ja 

vuorovaikutus oppi-

misympäristössä. 

Lapsen tuen tarve 

kielellisessä kehityk-

sessä ja siihen vas-

taaminen varhais-

kasvatuksen keinoin 

 

 Päivähoi* AND 

lapsi* AND mielen-

terv* 

Kehittyvä kieli  

 Lapsi*, mielenterv* 

AND kieli* 

Monikielisyys ja kie-

lellinen erityisvaikeus 

 

Cinahl Child, language, 

kindergarten 

Relation between 

language expe-

riences in preschool 

classrooms and chil-

dren´s kindergarten 

and fourth-grade lan-

gauge and reading 

ablities 

 

 

 

 


