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Eri kielitaustaisten lasten määrä on lisääntynyt suomalaisessa varhaiskasvatuksessa nopeasti 
ja se tuo uudenlaista sisältöä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön. Kielten, kulttuurien ja 
katsomusten moninaisuus päiväkodissa nähdään rikkautena, mutta sen myötä tarvitaan myös 
uudenlaisia tukimuotoja ja toimintatapoja päiväkodin arkeen, jotta voitaisiin vastata kaikkien 
päivähoidossa olevien lasten hyvinvointiin. Suomen kielen oppiminen auttaa eri kielitaustaisia 
lapsia sopeutumaan yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä edistämään oman identiteetin 
muotoutumista.  

Opinnäytetyömme käsittelee monikulttuuristen lasten suomen kielen kehityksen tukemista 
päiväkodissa TPR-menetelmän avulla. Kohderyhmänä olivat päiväkoti Halikolon henkilökunnan 
lisäksi 4-6-vuotiaat eri kielitaustaiset lapset. TPR-menetelmän pohjalta toteutettiin toiminnallisia 
tuokioita keväällä 2015 Turussa päiväkoti Halikolossa.    

Kehittämistehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa suomen kielen kehitystä tukeva ”Toiminnallinen 
tapa oppia kieltä (TPR-menetelmä)” -materiaalipaketti. Materiaalipaketissa suunniteltujen 
harjoitusten ja toimintojen punaisena lankana toimi TPR-menetelmä. Opinnäytetyömme on 
työelämälähtöinen, ja sen tarkoituksena oli vastata selkeään tarpeeseen. Halusimme tarjota 
varhaiskasvattajille arkea rikastuttavan työkalun, jonka avulla he voivat tukea monikulttuuristen 
lasten suomen kieltä päiväkodin arjessa. 

Opinnäytetyömme teoreettinen viitekehys koostuu monikulttuurisuudesta, 
varhaiskasvatuksesta, kielen kehityksestä ja toiminnallisesta tavasta oppia kieltä. 
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The amount of foreign language speaking children has grown rapidly in Finnish early childhood 
education which brings about new content for the environment. Language, culture and 
worldviews are seen as enriching in day care. However, this brings new kinds of support and 
activities in their daily routines; in order to be able to serve for the needs of all of the children. 
By learning the Finnish language the foreign speaking children are able to conform to Finnish 
culture and society, as well as advance the shaping of their own identities.  

Our thesis deals with the improvement and support of multicultural children learning Finnish in 
day care centers, with the aid of the TPR-method. Our target group included the staff of the day 
care center Halikolo, as well as the foreign speaking children aged between 4-6 years old. With 
the TPR-method we were able to fulfil activities in the Spring of 2015, at the day care center 
Halikolo in Turku.  

Our task was to plan and carry out the support as well as improvement of Finnish language by 
creating a “Total Physical Response (TPR-method)” -material packet. The planned training and 
activities of the material packet were the central ideas which derived from the TPR-method. Our 
thesis is based on the working life and its purpose was to answer for the day care centers 
obvious needs for such a useful tool. We wanted to offer early childhood educators an enriching 
tool for the daily working life, with which they could support multicultural children’s Finnish 
language every day at the day care center.  

The frame of reference for our thesis consists of multiculturalism, early childhood education, 
language development and practical ways of learning language. 
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KÄYTETYT LYHENTEET  

TPR Total Physical Response, joka on James J. Asherin kehittä-
mä opetusmenetelmä lapsen äidinkielen tai vieraan kielen 
oppimiselle. TPR-menetelmällä tarkoitetaan toiminnallista 
tapaa oppia kieltä. (Koskela 2001, 9.)  

 

TPRS Total Physical Response Storytelling, jonka on kehittänyt 
Blaine Ray. Sen ajatuksena on kielen opettaminen koko-
naisvaltaisesti, ilman kielioppisääntöjen opettamista. 
(TPRStories.com 2014.)  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyömme käsittelee monikulttuuristen lasten suomen kielen tukemista 

päiväkodin arjessa. Teimme työn parityönä ja toimeksiantajanamme toimi Turun 

Halisissa sijaitseva päiväkoti Halikolo, joka on yksi Sateenkaari Koto Oy:n kuu-

desta päiväkodista. Näimme toiminnallisen opinnäytetyön eli kehittämistyön 

luonnollisena valintana opinnäytetyöllemme, sillä siitä on käytännön ammatillis-

ta hyötyä sekä toimeksiantajalle että meille itselle. Toiminnallisessa opinnäyte-

työssä onkin suositeltavaa löytää toimeksiantaja. Toimeksiannetun opinnäyte-

työn ja -prosessin avulla on mahdollista näyttää omaa osaamistaan laajemmin 

ja herättää itsessään työelämän kiinnostusta. Lisäksi se auttaa luomaan suhtei-

ta erilaisten työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa ja tällä tavalla mahdolli-

sesti työllistyä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16.) 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkoituksena on, että opiskelija tekee tuotok-

sen, joka voi olla esimerkiksi malli, opas, esite, perehdytyskansio tai prosessi-

kuvaus työn aiheesta (Salonen 2013, 5–6). Toiminnallisessa opinnäytetyössä 

yhdistyvät käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. 

Opinnäytetyön raportti on teksti, josta selviää mitä, miksi ja miten on tehty, mil-

lainen on ollut työprosessi sekä minkälaisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin on pää-

dytty. Raportissa tekijä kuvaa myös omaa oppimistaan ja tuotostaan. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 9.)  

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön produkti on ”materiaalipaketti” päiväkoti 

Halikolon varhaiskasvatuksen työntekijöille. Henkilökunnan toiveena oli saada 

käyttöön uusia ideoita ja työvälineitä eri kielitaustaisten lasten suomen kielen 

tukemiseksi. Meitä molempia kiinnosti tehdä toiminnallinen opinnäytetyö moni-

kulttuuristen lasten kielen tukemisesta, joten päätimme tehdä materiaalipaketin, 

jonka pohjana toimii TPR-menetelmä. Mielestämme oli mukavaa tehdä opinnäy-

tetyö aiheesta, joka vastasi sekä meidän omaa mielenkiintoamme että työelä-

män tarpeita. Materiaalipaketista löytyy erilaisia ideoita ja vinkkejä leikeistä ja 

puuhista, joiden avulla on tarkoitus tukea lasten suomen kielen oppimista. Mate-
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riaalipaketin ideana on, että esimerkkien avulla varhaiskasvattaja löytää mallin, 

jota voi käyttää omassa työssään lasten suomen kielen oppimisen tueksi.       

Maahanmuuton lisääntyessä monikulttuurisuudesta on tullut varhaiskasvatuk-

sessa arkipäivää. Suomessa asuu edelleen vähän eri kulttuuritaustaisia ihmisiä, 

kun verrataan muuhun Eurooppaan, vaikka maahanmuutto on kasvanut tasai-

sesti viimeisten vuosikymmenten aikana. (Halme & Vataja 2011, 5, 7.) Maa-

hanmuuttajataustaisten lasten määrän kasvaminen näkyy varsinkin suuremmis-

sa kaupungeissa (Kurola ym. 2002). Tämä tarkoittaa sitä, että myös varhais-

kasvatuspalveluissa tarvitaan lisää monikulttuurisuusosaamista.  

Maahanmuuttajataustaisten lasten määrän kasvaessa syntyy tarve uusille 

ideoille ja innovaatioille suomen kielen kehityksen tukemiseksi. Sopeutumisessa 

vieraaseen kulttuuriin voi olla monenlaisia kieliongelmia ja syrjintää, kun lapset 

eivät vielä osaa suomen kieltä hyvin. Suomen kielen oppiminen helpottaa lasten 

sopeutumista päiväkodin lapsiryhmään ja pidemmälle ajateltuna myös sopeu-

tumista yhteiskuntaan. (Liebkind 2001, 16–17.) Tämän vuoksi koimme aiheem-

me tärkeäksi sosiaalialalla, koska suomen kielen tukeminen auttaa lapsia so-

peutumaan niin päiväkotiin kuin uudenlaiseen ympäristöön. Halikolon kaikki 

lapset ovat syntyneet Suomessa ja asuneet Turussa tai lähistöllä koko ikänsä. 

Ympäristö sinänsä ei ole heille kokonaan uusi, mutta kuitenkin yhteiskuntaan 

sopeutuminen tuo omat haasteensa.  

Opinnäytetyömme raportti koostuu kahdesta kokonaisuudesta; teoriaosuudesta 

ja käytännön toteutuksen kuvauksesta. Opinnäytetyömme teoreettinen viiteke-

hys koostuu monikulttuurisuudesta, varhaiskasvatuksesta, kielen kehityksestä 

ja toiminnallisesta tavasta oppia kieltä. Käytännön toteutuksen osiossa käsitte-

lemme opinnäytetyömme prosessikuvausta, kehittämis- ja tiedonhankintamene-

telmiä ja järjestämiemme tuokioiden suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi ku-

vaamme kehittämistyömme tuotosta omassa luvussaan. Raportin lopusta löytyy 

pohdintaosio, johon olemme keränneet ajatuksiamme opinnäytetyöprosessis-

tamme. Siinä kuvaamme työmme onnistumisen lisäksi meidän yhteistyömme 

sujuvuutta, eettisyyttä ja omaa ammatillista kasvua prosessin aikana. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTAA 

2.1 Oma kiinnostus aiheeseen sosionomina 

Opinnäytetyömme taustalla oli oma kiinnostus monikulttuurisuutta ja kielen kehi-

tystä kohtaan. Aiheen valinta ja sen tarkka rajaaminen tapahtui kuitenkin yh-

dessä toimeksiantajamme kanssa. Olemme molemmat kasvaneet monikulttuu-

risessa ympäristössä ja halusimme sen näkyvän opinnäytetyömme aiheessa. 

Saimme tietää, että päiväkoti Halikolossa on monikulttuurisia lapsia, joten 

otimme yhteyttä päiväkodin johtajaan ja tiedustelimme tarvetta kehittämistyölle. 

Päiväkodin johtaja Maria Vuorinen kertoi, että suurin osa hoidossa olevista lap-

sista on eri kulttuureista tulleita, ja päiväkotiin tullessa heiltä puuttuu vielä suo-

men kieli kokonaan tai se on erittäin heikko. Koska monet päiväkodissa olevista 

lapsista tarvitsivat tukea kielen kehityksessä, koettiin opinnäytetyömme tarpeel-

lisena. Päätimme yhdessä toimeksiantajamme kanssa, että teemme opinnäyte-

työn monikulttuuristen lasten suomen kielen tukemisesta.  

Oma kiinnostuksemme toiminnallista opinnäytetyötä kohtaan syntyi, kun poh-

dimme aihetta työllemme. Päätimme tehdä kehittämistyön, koska tutkimukselli-

nen opinnäytetyö ei kiinnostanut meitä kumpaakaan. Koimme, että toiminnalli-

nen opinnäytetyö tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja luoda jotain hyödyllistä niin 

toimeksiantajallemme kuin myös itsellemme. Salosen (2013, 7) mukaan kehit-

tämishankkeessa keskitytään enemmän toiminnallisuuteen, mistä on mieles-

tämme enemmän hyötyä lasten suomen kielen tukemisessa kuin pelkästään 

kirjoitettu teksti.  

Toimeksiantajamme ehdotuksesta päätimme käyttää TPR-menetelmää opin-

näytetyömme punaisena lankana. Alussa ajatus tuntui pelottavalta, koska me-

netelmä oli meille molemmille entuudestaan tuntematon. Mitä enemmän aloim-

me perehtyä TPR-menetelmään, sitä enemmän kiinnostuimme siitä. Halusimme 

nähdä, miten menetelmää voidaan käyttää varhaiskasvatuksessa monikulttuu-

risten lasten kanssa, ja millä tavalla siitä on hyötyä lasten suomen kielen kehi-
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tyksessä. Lisäksi halusimme arvioida omaa toimintaamme sosionomeina TPR-

menetelmän käyttämisessä.  

2.2 Päiväkoti Halikolo 

Päiväkoti Halikolo kuuluu Sateenkaari Koto Oy:öön, jonka omistaa päivähoitoa 

ja perhetyötä tuottava Sateenkaari Koto ry yhdistys. Perhelähtöisyyden lisäksi 

yhteisöllisyys kuuluu yhdistyksen perusarvoihin. Yhdistys on perustettu vuonna 

1998 ja sen toimintaan kuuluu muun muassa kuusi päiväkotia sekä opetuskoti 

Mustikka (Turun Halisissa), joka tarjoaa maahanmuuttajanaisille ja lapsille 

avoimen kohtauspaikan, suomen kielen- ja arjen taitojen opetusta sekä kulttuu-

ritietoista palveluohjausta. Sateenkaari Koto Oy:n päiväkodit ovat erillisiä yksi-

köitä ja toimivat kukin omalla tahollaan omien asiakasperheidensä kanssa to-

teuttaen yhdessä rakennettavaa päivähoitoa. Yhdistyksen keskeisimpiä yhteis-

työkumppaneita ovat kunnat ja niiden eri toimijat, joiden alueella päiväkodit toi-

mivat. (Sateenkaari Koto 2014.) 

Halikolo on Turun Halisissa sijaitseva yksityinen päiväkoti, jossa toimii seitse-

män eri pienryhmää (0-2-vuotiaat, 2-3-vuotiaat, 2-4-vuotiaat ja kaksi 3-4-

vuotiaiden sekä kaksi 4-6-vuotiaiden ”pikkueskareiden” ryhmää). Aamupäivän 

ajan pienryhmät toimivat joko itsenäisesti tai yhdessä toisen pienryhmän kans-

sa. Iltapäivisin lepohetken jälkeen kaikki lapset ulkoilevat yhdessä. Ulkoilu ta-

pahtuu kuitenkin porrastetusti siten, että pihalle lähtevät ensin ne lapset, joita 

haetaan ensimmäisinä. Näin esimerkiksi sisarukset voivat olla osan päivästä 

yhdessä.  Opinnäytetyömme aikana hoidossa oli yhteensä 48 lasta. Lapsista 39 

oli monikulttuurisia, joista osa kuitenkin puhui suomen kieltä kotonaan. Syynä 

tälle oli se, että jompikumpi vanhemmista oli kantasuomalainen. (Sateenkaari 

Koto 2014; Sateenkaari Koto.fi 2015.) 

Opinnäytetyömme kohderyhmänä olivat päiväkodin henkilökunnan lisäksi ”pik-

kueskarit”. Ryhmä koostui 15:sta lapsesta, jotka olivat iältään 4-6-vuotiaita. 

Suurin osa lapsista oli monikulttuurisia, joille suomen kieli tuotti vaikeuksia. Tä-

mä vaikutti lasten kielen kehitykseen ja oppimiseen. Lapset oli jaettu kahteen 
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pienryhmään, joissa oli huomioitu lasten erityisen tuen tarpeet. Pienryhmissä 

asioiden oppiminen leikkien ja erilaisten harjoitusten avulla motivoi lapsia 

enemmän, kuin suurryhmissä. Tällöin aikuisilla on enemmän aikaa ohjata ja 

auttaa heitä. Pienryhmätyöskentely tukee myös vieraskielisten lasten itsetunnon 

kehittymisessä ja he saavat enemmän onnistumisen kokemuksia, kun uskalta-

vat harjoitella ryhmässä vaikeitakin asioita. (Sateenkaari Koto.fi 2015; Keskisar-

ja 2007.)   

Päiväkoti Halikolon toiminta-ajatuksessa hoito, kasvatus ja opetus ovat nivoutu-

neet toisiinsa. Toiminnassa korostuu tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitte-

leminen leikin ja mielikuvituksen kautta. Lasten toimintaa ja kiinnostuksen koh-

teita seurataan ja havainnoidaan eri ikäkausina ja lapsille luodaan mahdolli-

suuksia luontaisille oppimistavoille erilaisten toiminnallisten keinojen, kuten lei-

kin, liikunnan, taiteellisen kokemisen ja tutkimisen kautta. Lapsia myös kannus-

tetaan ilmaisemaan ajatuksiaan ja mielipiteitään rohkeasti. (Sateenkaari Koto.fi 

2015.) 

Päiväkoti Halikolon henkilökunta koostuu monen eri alojen ammattilaisista, jois-

ta osa on erikielisiä ja eri kulttuureista tulleita. Päiväkodissa työskentelee kasva-

tustieteiden maisteri, sosionomeja, lähihoitajia, lastenohjaaja, päiväkotiapulai-

nen sekä usein myös työharjoittelijoita, joilla kaikilla on omat vastuualueensa. 

Tällä tavoin toimintaa tarkastellaan monesta näkökulmasta ja näin varmiste-

taan, että kaikkia osa-alueita seurataan ja kehitetään jatkuvasti. (Sateenkaari 

Koto 2014.) 

2.3 Kehittämistyön tavoitteet ja tehtävät 

Kehittämistyömme tavoitteena oli monikulttuuristen lasten suomen kielen tuke-

minen TPR-menetelmän avulla päiväkoti Halikolossa. Toisena tavoitteenamme 

oli tarjota päiväkodin henkilökunnalle toiminnallisia ideoita ja vinkkejä, joita he 

voisivat käyttää omassa työssään eri kielitaustaisten lasten kanssa tukiessaan 

lasten suomen kielen kehitystä. Lisäksi tavoitteenamme oli suunnitella tuotos, 

joka vastaisi toimeksiantajamme toiveita ja lasten tarpeita. 
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Opinnäytetyömme kehittämistehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa suomen kie-

len kehitystä tukeva ”Toiminnallinen tapa oppia kieltä (TPR-menetelmä)” -

materiaalipaketti, joka sisältää toiminnallisia harjoituksia ja tuokioita TPR-

menetelmän pohjalta. Muita kehittämistehtäviä olivat toiminnallisuuden merki-

tyksen korostaminen kielen kehityksen tukemisessa ja tuokioiden suunnittele-

minen ja järjestäminen päiväkodissa. Materiaalipaketin ajatuksena oli leikkien ja 

erilaisten toimintojen kautta aktivoida monikulttuuristen lasten osallistumista. 

Tarkoituksena oli, että materiaalipaketti jää päiväkotiin henkilökunnan käyttöön 

myös jatkossa ja toimisi välineenä monikulttuuristen lasten suomen kielen tu-

kemisessa päiväkodin arjen toiminnoissa. Toiveenamme oli, että päiväkodin 

henkilökunta järjestäisi materiaalipaketissa olevia harjoituksia ja tuokioita sään-

nöllisesti, jotta he voisivat nähdä niiden mahdolliset vaikutukset lasten suomen 

kielen kehityksessä.  

2.4 Aikaisemmat kehittämistyöt ja tutkimukset aiheesta 

Ennen opinnäytetyömme varsinaista aloitusta tutustuimme aikaisempiin kehit-

tämistöihin ja tutkimuksiin liittyen lasten suomen kielen kehitykseen ja tukemi-

seen. Theseus-tietokannasta löysimme opinnäytetöitä, joissa oli tehty esimer-

kiksi materiaalipaketteja tai oppaita henkilökunnan käyttöön lapsen kielen tuke-

misessa. Emme kuitenkaan löytäneet yhtään ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työtä varhaiskasvatuksesta, jossa aiheena olisi ollut TPR-menetelmä. Halusim-

me tutustua aikaisempiin opinnäytetöihin ja nähdä millaisia tuotoksia ja tuloksia 

niistä on syntynyt. Niiden pohjalta meille selvisi, millaisen produktin halusimme 

kehittämistyössämme tuottaa. 

Kiia Kuittinen ja Mira Niemeläinen (2013) ovat tehneet Mikkelin ammattikorkea-

koulussa toiminnallisen opinnäytetyön nimeltään: ”Aktiviteettipaketti maahan-

muuttajataustaisen lapsen suomen kielen kehityksen tueksi”. Heidän opinnäyte-

työn tavoitteena oli koota Mikkelissä sijaitsevan päiväkodin maahanmuuttaja-

taustaisille lapsille suunnattu suomen kielen oppimista edistävä kokonaisuus. 

Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena syntyi kielen kehitystä tukeva aktiviteet-
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tipaketti. Pakettiin sisältyi 12 kansiota, joiden aiheet olivat suoraan lasten arki-

elämästä tai muuten lapsille tarpeellisia. Pakettiin koottuja aktiviteetteja olivat 

muun muassa erilaisia leikkejä, lauluja, pelejä ja taiteellista ilmaisua vaativia 

tehtäviä. Tekijöiden mukaan tuotoksesta tuli innostava ja monipuolinen paketti, 

joka kehitti lasten sanavarastoa. Pakettia voi käyttää sekä lasten että aikuisten 

kanssa suomen kielen tasosta riippumatta.  

Laura Mylén (2015) on tehnyt Turun ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön ot-

sikolla: ”Englanninkielisen kielirikastetoiminnan kehittäminen päiväkoti Nappu-

laniityssä”.  Mylénin kehittämistehtävä oli tyypiltään toiminnallinen opinnäytetyö 

eli kehittämishanke, jonka toimeksiantajana toimi Liedon Ilmarisissa sijaitseva 

Nappulaniityn päiväkoti. Hanke sai alkunsa maaliskuussa 2013 ja päättyi helmi-

kuussa 2015. Kehittämishankkeen tavoitteena oli tehdä englanninkielinen kieli-

rikasteinen opetus konkreettisesti näkyvämmäksi Nappulaniityn päiväkodissa. 

Kehittämishankkeen tehtävänä oli tuottaa päiväkodin henkilökunnalle oppaan 

sisältäen ideoita ja vinkkejä englanninkielisen kielirikasteisen opetuksen toteut-

tamiseen. Mylénin mukaan päiväkoti Nappulaniitty voi muokata oppaan sisältöä 

omalle lapsiryhmälle sopivaksi ryhmän kehitystason ja tavoitteiden mukaisesti. 

Kati Rytkönen (2014) on tehnyt tutkimuksellisen opinnäytetyön Diakonian am-

mattikorkeakoulussa aiheesta: ”Vieraan kielen kehityksen tukeminen Rauman 

Englanninkielisessä lastentarhassa”. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää Rauman englanninkielisen lastentarhan työntekijöiden keinoja tukea 

lapsen vieraan kielen kehittymistä. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, millä pe-

rusteella varhaiskasvattajat valitsevat käytettävän kielen työn eri tilanteissa. 

Rytkönen selvitti työssään myös, millaisia haasteita ja positiivisia tekijöitä työn-

tekijät kokevat kaksi- ja monikielisyyden tuovan heidän työhönsä. Tutkimuksen 

hän toteutti haastattelemalla päiväkodin neljää työntekijää yksilöhaastattelulla ja 

teemahaastattelurunkoa apuna käyttäen. Tutkimustulosten mukaan lapsen vie-

rasta kieltä tukevia tekijöitä päiväkodissa olivat kielisuihkumenetelmä, välineet 

ja tilat, kielien limittäinen käyttäminen, toistaminen ja vertaistuki. Kasvatus-

kumppanuus ja lapsen turvallisuuden tunteen luominen ja säilyttäminen koettiin 

myös erityisen merkitykselliseksi valintaa tehtäessä. Varhaiskasvattajat pitivät 
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kaksi- ja monikielisyyttä työssään rikkautena, mutta se toi kuitenkin työhön ras-

kautta.  

Satu Turunen (2011) on myös tehnyt tutkimuksellisen opinnäytetyön Humanisti-

sessa ammattikorkeakoulussa lapsen vieraan kielen kehityksen tukemisesta 

aiheella: ”Puhu mulle. Henkilökunnan tuki erikielisten lasten kielen kehityksessä 

alle 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmässä”. Tutkimuksen tavoitteena oli vahvis-

taa ja tukea päivähoidon ammattilaisten työtä alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä. 

Työn Turunen toteutti vantaalaisessa suomenkielisissä päiväkodeissa, joissa oli 

eri kielitaustaisia lapsia. Tutkimuksessa tarkoituksena oli etsiä vanhemmille ja 

henkilökunnalle keinoja ja menetelmiä, kuinka tukea lapsen kielen kehitystä ar-

jessa, ja miten ehkäistä puolikielisyyttä ja kaksikielisyyden tuomia muita ongel-

mia. Tutkimuksen tuloksissa vanhempien ja työntekijöiden keskinäinen yhteis-

työ osoittautui tärkeäksi tekijäksi lapsille toimivan kaksikielisyyden saavuttami-

seksi. Lisäksi vieraiden kulttuurien hyväksyminen tuli esille yhtenä tärkeänä te-

kijänä. Tuloksissa korostettiin myös varhaiskasvattajien rooleja, päiväkodin toi-

mintatapaa ja ympäristöä lapsen vieraan kielen kehityksessä.  Visuaalisen ja 

kuvien käyttäminen kielen oppimisen keinona nähtiin merkityksellisenä ja niistä 

hyötyivät muutkin kuin eri kielitaustaiset lapset. 
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3 LAPSEN KIELEN KEHITYS 

3.1 Kielen kehityksen vaiheet 

Lapsen kielen kehitys alkaa huudosta, itkusta ja ääntelystä (Karasma 2012, 52). 

Lapsi ääntelee jokeltaen heti syntymästään lähtien, mutta ääntely silloin ei ole 

kielellistä. Ensimmäisen sanansa lapsi tuottaa tavallisesti noin yhden vuoden 

iässä. Puheenkehityksen varhaisessa vaiheessa lapsi voi oppia kuulohavainnon 

avulla tunnistamaan ja tuottamaan minkä tahansa kielen äänteet. Kieliympäris-

tönsä vaikutuksesta lapselle vakiintuu jonkin kielen mukainen äännejärjestelmä, 

yleensä sen mukaan, mitä kieltä tai kieliä vanhemmat lapselle puhuvat. Tällöin 

vauva voi osata jo varhaisessa vaiheessa puheen rytmin avulla erottaa toisis-

taan ja tunnistaa kahta kotikieltään. (Alivuotila 2010, 189–190; Anttila & Ulla-

konoja 2010, 53; Silvén 2010, 140.)  

Leikki-iässä lapsi joutuu miettimään äänteiden erilaisuutta äidinkielensä verrat-

tuna ja huomioimaan sanojen merkityksiä sekä lauserakenteiden eroja. Äidin-

kielen pohjalta lapselle muodostuu viitekehys, johon hän suhteuttaa uuden kie-

len. (Korpilahti 2010, 147.) Lapsen pyrkimys havainnoida ympäristönsä tapah-

tumia ja sanoittaa niitä kielellisesti vahvistuu, kun lapsella on halu olla yhtey-

dessä muihin ihmisiin ja jakaa asioita heidän kanssaan. Sanojen tuottamiseen 

lapsi tarvitseekin taitoa ääntää sana ja käyttää sitä kommunikaation välineenä. 

(Lyytinen 2014, 54–55.)  

4-vuotiaan lapsen puhe on lähes täysin ymmärrettävää, vaikka satunnaisia tai-

vutusvirheitä voi lapselle tulla. Tämän ikäinen tuottaa puheessaan myös eri ai-

kamuotoja sekä käsky-, kielto- ja kysymyslauseita. Lapsen kiinnostus ja tietoi-

suus sanaleikkeihin lisääntyy, ja hän on utelias kysymään uusien sanojen mer-

kityksiä. 5-vuotiaan lapsen puhe puolestaan muistuttaa jo aikuisen käyttämää 

arkipuhetta. 4-vuotiaan kielitaitotason lisäksi 5-vuotias osaa myös kuvata kielel-

lisesti muun muassa tunteita, vertailla esineitä ja ihmisten ominaisuuksia sekä 

tarkentaa aikaan ja paikkaan liittyviä ilmaisuja. (Siiskonen ym. 2014, 130.) Lu-
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kemisesta lapsi alkaa kiinnostua noin neljännen ja viidennen ikävuoden aikana. 

Ympäristöllä on iso merkitys lapsen lukemaan oppimisessa. (Nurmilaakso 2011, 

35–36.) 6-vuotiaana lapsi alkaa kiinnostua enemmän lukemisesta ja kirjoittami-

sesta, jolloin kirjaimet ja äänteet ovat lapselle mielekkäitä oppimisen kohteita.  

Tämän ikäisen lapsen kanssa voidaan lukea pidempiä satuja, koska siinä iässä 

lapsi jaksaa jo seurata monivaiheisia ja jännittäviä tarinoita.  (Hakamo 2011, 15; 

Sinko 2011, 22.) 

3.2 Kielen merkitys lapsen kehityksessä ja oppimisessa 

Kielellä on merkittävä asema lapsen kaikessa oppimisessa. Varhaiskasvatus-

suunnitelmassa lapsen kielen merkitystä käsitellään kokonaisvaltaisesti sekä 

lapsen oman kehityksen että aikuisen toiminnan näkökulmasta. Kieli tukee lap-

sen ajattelutoimintojen ja vuorovaikutuksen kehittymistä ja sen merkitys koros-

tuu lapsen kasvaessa. Kielen avulla lapsen ajattelu nopeutuu ja laajenee. Op-

pimansa asiat lapsi hankkii ja varastoi mustiinsa kielen kautta. Kielen avulla 

lapsi jäsentää ympäristöään ja rakentaa identiteettiään sekä itsetuntemustaan. 

Kieli on lapsen tunne-elämän, luovuuden ja itsetunnon vahvistamisen työväline. 

Sen vuoksi kielitaidon merkitystä ei tule aliarvioida, vaikka kielen tärkeyttä voi 

olla joskus vaikeaa tiedostaa. (Korkeamäki 2011, 42–43; Nurmilaakso 2011, 31; 

Sinko 2011, 24–25; Välimäki 2011, 13–14.) 

Lapsi tarvitsee kieltä toiminnassaan, ja se kehittyy leikkimisen, liikkumisen, tut-

kimisen, taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen myötä. Aikuisen tehtävänä on 

tukea lapsen kielen oppimista näillä toiminnallisilla alueilla. Kielen kautta lapsi 

hahmottaa leikin tarkoitusta, kuvailee sen etenemistä ja säätelee ihmissuhtei-

taan. Lapsen on tärkeä kehittyä kielen käyttämisessä, jotta hän voi oppia mo-

nenlaisia uusia ja erilaisia asioita ja taitoja. (Välimäki 2011, 17–18.) Lapsen ak-

tiivinen kielenkäyttö edistää myös kielen syväsääntöjen ja kulttuuristen piirtei-

den hallintaa. Lapsen puhetta ei pidä jatkuvasti korjata ja pyytää toistamaan 

oikaistuja ilmaisuja, koska lapselle voi tulla tunne, että aikuinen ei hyväksy hän-

tä. Tällöin aikuinen voi toistaa lapselle oikean kielellisen muodon kiinnittämättä 
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kuitenkaan huomiota lapsen tekemiin virheisiin. (Korpilahti 2010, 147; Halme & 

Vataja 2011, 21.) 

Kielen oppimisen kannalta on tärkeää luoda lapselle virikkeellinen ja toiminnalli-

nen kasvuympäristö, jossa lapsi voi käyttää kaikkia aistejaan puhutun ja kirjoite-

tun kielen havainnoinnissa. Varhaiskasvattajan on tuettava lapsen havaintoja ja 

toimintatapoja selittämällä ja kuvailemalla lapselle tapahtumia. Lapselle tulee 

myös tarjota malleja kielen ja oppimisen tueksi ja puhutella tavalla, jolla lapsi 

ymmärtää. (Pirkkalan kunta 2015.) Lisäksi lyhyet ja selkeät ohjeet palvelevat ja 

tukevat lapsen kielen oppimista ja ymmärtämistä. Tällöin kasvattajan on tärkeää 

kunnioittaa ja tukea lapsen nonverbaalista ilmaisukykyä ja symbolista vuorovai-

kutusta. Lapsen kielen oppimista tukevat erityisesti musiikki ja laulut, joissa sa-

nojen rytmitys ja toistot helpottavat ja innostavat lasta käyttämään kieltä. (Ade-

nius-Jokivuori 2004, 209.) 

Lapsen puheen sujuvuus on myös tärkeä tekijä kielen oppimisen kannalta. Pu-

he toimii lapselle kommunikoinnin, ajatusten ja tunteiden viestintäkeinona. (Lyy-

tinen ym. 2014, 51.) Jos lapsi ei kykene ilmaisemaan itseään puheella tai ei 

ymmärrä toisten viestejä, saattaa hän kyllästyä ja väsyä oppimiseen. Tällöin 

lapsen toiminta voi muuttua levottomaksi, ja hän voi vetäytyä omaan oloonsa. 

Sen takia on tarpeellista käyttää lapselle mielenkiintoisia ja ymmärtämistä hel-

pottavia opetuskeinoja ja -menetelmiä. (Korhonen 2004, 52; Ketonen ym. 2014, 

201.) 

3.3 Monikulttuurisen lapsen suomen kielen oppiminen 

Monikulttuurisen lapsen vanhempien suomen kielen taito on harvoin syntyperäi-

sen puhujan tasolla eikä heidän kielitasonsa ole lapselle paras mahdollinen kie-

lellinen esikuva. Perheen kielistrategia eli se, millä tavalla käytetään ja puhu-

taan kotikieltä tai suomen kieltä kotona, vaikuttaa merkittävästi lapsen kaksikie-

lisyyden kehittymiseen. Kielen käytön tavat perheessä kehittyvät yleensä van-

hempien kielellisten tottumusten, asenteiden ja käsitysten mukaan. Lapsen kie-

len kehitykseen vaikuttaa myös se, uskovatko ja luottavatko vanhemmat omiin 
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mahdollisuuksiin tukea lapsensa kielen oppimista. (Rontu 2004; Hassinen 2005, 

12.)  

Aikuisen ja lapsen läheinen ja luotettava suhde sekä hyvä vuorovaikutus ovat 

tärkeitä edellytyksiä vieraan kielen oppimiselle. Tietoinen matkiminen on myös 

tärkeä perusta kielen omaksumiselle, vaikka matkiminen ei edellytä viestin ym-

märtämistä. (Alivuotila 2010, 190; Korpilahti 2010, 146; Silvén 2010, 145.) Myös 

lapsen vanhemmilla on tärkeä vaikutus lapsen suomen kielen oppimiseen. 

Vanhemmat saattavat puhua lapselle osittain suomen kielellä, mikä ei ole suosi-

teltavaa, sillä lapsi voi oppia samat virheet, joita vanhemmilla esiintyy suomen 

kielen puheessa. (Ota koppi 2015.) 

Lapsen ensimmäiset lauseet koostuvat yleensä kahdesta sanasta: ydinsanasta 

(esimerkiksi äiti, anna tai ota) sekä jostakin muusta lapsen sanavarastoon kuu-

luvasta sanasta, joita yhdistämällä lapsi onnistuu välittämään haluamansa mer-

kityssisällön muille. (Lyytinen 2014, 56–57.) Lapsen täytyy saada oppia esinei-

den ja asioiden nimityksiä eli kartuttaa riittävästi perussanastoa voidakseen 

muodostaa lyhyitä tilannekohtaisia ilmaisuja ja lausumia. Sanavaraston laaje-

nemisen myötä lapsi alkaa taivuttaa sanoja, muodostaa pitempiä lauseita ja 

tuottaa yhä ikäkestoisempaa puhetta. Lapsen toisen kielen kehitys kulkee äidin-

kielen kehityksen rinnalla samankaltaisten vaiheiden kautta. (Gyekye & Nikkilä 

2013, 54.) 
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4 TOIMINNALLINEN TAPA OPPIA KIELTÄ 

4.1 Toiminnallisuuden määrittely 

Toiminnallisuudella tarkoitetaan ensisijaisesti fyysistä toimintaa, joka perustuu 

kokemiseen ja oppimiseen tekemisen ja leikin kautta (Hyvönen ym. 2007, 152). 

Yhdessä tekeminen ja toiminnallisuus edistävät lasten itseilmaisua heille luon-

taisella tavalla. Asioiden näkyväksi tekeminen ja visualisoiminen auttavat lasta 

tulemaan tietoiseksi omista ajatuksistaan, tunteistaan, motiiveistaan, tavoistaan 

ja teoistaan. (Pesäpuu ry 2010.) 

Toiminnallinen työskentely on lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen tu-

kemista, joka innostaa lasta. Toiminnallinen työskentely auttaa myös keskitty-

mään ja motivoi työskentelyyn, luo selviytymiskeinoja ja on suunnitelmallinen ja 

tavoitteellinen toimintatapa. Näin voidaan tietää esimerkiksi, milloin, mitä, miksi 

ja miten jokin toiminto tehdään. (Pesäpuu ry 2010.) Toiminnallisuus voi toimia 

myös yhteisenä alustana, jonka avulla aikuinen ja lapsi jakavat kokemuksiaan, 

oivalluksiaan ja tunteitaan. Lapsen kanssa toimiessa roolien tilalle astuu koh-

taaminen, jossa yhdessä jaettu ja koettu sanoitetaan tunteiksi ja aidoksi koh-

taamiseksi. (Avopalvelu 2014.) 

Leikkipedagogiikkaan perehtynyt kasvatustieteen tohtori Riitta Korhosen mu-

kaan lapsi kokee tekemisessään onnistumista ja iloa, ja tällä on myönteistä vai-

kutusta oppimiseen. Neurologisissa tutkimuksissakin on havaittu, kuinka mieli-

hyvän tunne edesauttaa oppimista. (Kalajoki 2010.) Tekemisen kautta lapsi tu-

tustuu itseensä, kykyihinsä ja muodostaa omaa käsitystä itsestään. Lisäksi toi-

minnallisuuden avulla lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja itsevarmuutta, jol-

loin lasta voidaan tukea oman minäkuvansa vahvistamisessa, sosiaalisten taito-

jen opettelussa ja aikuisen sekä lapsen suhteen rakentamisessa. Toimintaa 

suunnitellessa on tärkeää huomioida sekä yksilölliset että ryhmän tavoitteet, 

aikuisen rooli ja turvallisuus. (Avopalvelu 2014.) 
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4.2 TPR-menetelmä  

TPR on luonnollisin ja vaivattomin tapa oppia uusi kieli. (Koskela 2001,107.) 

TPR-menetelmän on kehittänyt Kaliforniassa toimiva psykologian tohtori James 

J. Asher, jonka mielestä vaivattomin tapa oppia vierasta kieltä on mukailla sitä 

mallia, jolla lapsi oppii äidinkielensä. Kehittämälleen opetusmenetelmälle Asher 

antoi nimeksi Total Physical Response tai lyhennettynä TPR, joka pohjautuu 

kolmeen kielen oppimisen peruselementtiin (Kuvio 1). Haastattelimme 

(12.12.2014) lastentarhanopettajaa Annika Salmista, jonka mukaan menetelmä 

kehitettiin alun perin kouluasteelle, mutta vuodesta 2003 lähtien sitä alettiin so-

veltaa myös varhaiskasvatuksen puolella. Menetelmän ajatuksena on, että lapsi 

oppii äidinkieltään pakottamatta. Ensimmäiset puolitoista vuotta lapsen anne-

taan rauhassa kuunnella ja sisäistää ympärillään olevaa kieltä ilman, että hänel-

tä odotetaan puheen tuottamista. Kun lapsen kielen rakenteet ovat tarpeeksi 

jäsentyneet, hän saa itse päättää, milloin alkaa aktiivisesti käyttää kieltä. Pu-

heen alkuvaiheessa lapsi voi tuottaa aluksi yksittäisiä sanoja ja ajan mukaan 

pidempiä lauseita. (Koskela 2001, 9; Halme & Vataja 2011, 29.) 

 

 

 

 

Kuvio 1. Asherin kielen oppimisen kolme peruselementtiä (Koskela 2001, 9). 

TPR-menetelmän lähtökohtana on opettaa lapselle kieli tekojen eli toiminnan 

kautta, ja sitä voidaan toteuttaa esimerkiksi leikissä, jossa aikuinen sanoo koh-

dekielellä käskyn, jonka lapsi suorittaa. Kun lapsi on oppinut käskyn, hän voi 

alkaa käyttää sitä. (Koskela 2001, 9.) Haastattelimme (11.12.2014) konsultoivaa 

erityislastentarhanopettajaa Sari Vanha-Perttulaa, jonka mukaan aikuisen on 

1. Lapsi ymmärtää ennen kuin puhuu. 

2. Ymmärtäminen tapahtuu toiminnan kautta. 

3. Lasta ei tule pakottaa puhumaan, vaan hän alkaa puhua, kun kie-

len rakenteet ovat tarpeeksi järjestyneet. 
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myös tärkeää luoda luottamuksellinen suhde lapseen ja kannustaa lasta leikki-

mielisellä ilmapiirillä osallistumaan erilaisiin kieltä opettaviin toimintoihin. 

James J. Asherin mukaan TPR-menetelmällä on taianomainen voima tempaista 

kaikenikäisiä ihmisiä kohti opeteltavaa kieltä. Kieli toimii silloin, kun menetelmän 

osaa käyttää oikein. Menetelmässä korostetaan yksinkertaisuutta ja selkeyttä 

sekä toistamista. Liian pitkät opetuskerrat ja toiminnot, joissa on pitkiä ja moni-

mutkaisia selityksiä ja ohjeita voivat vaikeuttaa lapsen keskittymistä ja kiinnos-

tusta opetettavaan asiaan. Menetelmässä on tärkeää edetä askel askeleelta 

kohti haluttua toimintaa. TPR-menetelmän avulla voidaan auttaa lasta kielen 

alkupolulle sisäistämällä sen peruselementit ja käyttötavat. (Segal Cook 2001–

2015.) 

Vanhemmat ja muut aikuiset asettelevat luonnostaan oman sanansa niin, että 

lapsen on mahdollista jo ennen puhumaan oppimista kommunikoida heidän 

kanssaan kehonsa liikkeillä. Kun lapsi kuulee kysymyksen "Missä lamppu?", 

hän kääntyy lamppua eli valoa kohti. Kun häntä pyydetään tuomaan lusikka äi-

dille, tottelee lapsi kehotusta. Vaikka lapsi tapailee siinä vaiheessa yksittäisiä 

sanoja, hän kuitenkin ymmärtää monimutkaisiakin lauseita, joilla aikuiset hänen 

toimiaan ohjailevat. Tätä tilannetta Asher kutsuu “kehon kielen keskusteluksi”, 

koska vanhempi puhuu ja lapsi vastaa kehollaan, kuten katsomalla, hymyilemäl-

lä, kävelemällä, juoksemalla, istumalla ja kääntymällä. Lapsi alkaa puhua vasta 

siinä vaiheessa, kun on saanut tarpeeksi aikaa kuunnella ja sisäistää äidinkie-

lensä sanoja ja rakenteita. (Koskela 2001, 9; Segal Cook 2001–2015.)  

TPR-menetelmässä korostetaan aikuisen roolia selkeän puhekielen käytössä 

lapsen kanssa. Lapsi, jonka suomen kielen taito on hyvin heikko, tarvitsee ai-

kuisen, joka osaa puheessaan ottaa huomioon lapsen kielen ymmärtämisen 

tason. Kun kasvattaja puhuu nopeasti ja murteella lapsen kanssa, silloin lapsi ei 

opi käyttämään sanojen oikeita perusmuotoja. (Gyekye & Nikkilä 2013, 57.) Alla 

on kaksi aikuisen puhekielen tyyliä (Kuvio 2), jotka kuvaavat selkeän kielenkäy-

tön tärkeyttä lapsen suomen kielen oppimisen kannalta.  
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Kuvio 2. Aikuisen puhetapa lapsen kanssa (Gyekye & Nikkilä 2013, 58). 

James J. Asherin mukaan sujuvan kielitaidon saavuttamisen kannalta lapsen on 

välttämätöntä edetä puhumiseen vankan kuullun ymmärtämisen kautta. Kines-

teettisen muistin hyödyntäminen, kuullun mukaan tekeminen ja liikkuminen vai-

kuttavat edullisesti sanaston ja rakenteiden kestomuistamiseen. Menetelmä 

mukailee biologista mallia, jolla jokainen meistä on oppinut äidinkielensä. Siksi 

se on vaivattomin tie oppia uusi kieli. TPR-menetelmän käytöllä nähdään olevan 

paljon erilaisia etuja. Menetelmä on hauska; se kannustaa hulluttelemaan. Hul-

luttelumomentti nostaa lapsen motivaatiota kuunnella ja puhua uutta kieltä. Täl-

löin kielestä tulee leikki. (Koskela 2001, 22–23.) 

Kuvitellaan tilanne (Kuvio 3), jossa eläimet ovat karanneet eläintarhasta. Aikui-

nen on piirtänyt taululle eläintarhaa kuvaavan alueen, ja sen jälkeen laittaa ka-

ranneet eläimet eri puolille huonetta. Alussa aikuinen kysyy lapsilta erilaisia ky-

symyksiä, joihin he vastaavat kyllä tai ei sanoilla. Kysymysten avulla lapset yrit-

tävät löytää eläintarhasta karanneita eläimiä. Harjoituksen tarkoituksena on 

opettaa lapsille eläinten nimiä sekä paikanilmaisuja. 

 

EI NÄIN: 

”Tuo ne nyt tänne näin, ei sinne vaan tähän näin… nätisti.” 

VAAN NÄIN: 

”Tuo kengät nyt hyllyyn. Nyt laitoit ne kaverin kenkien paikalle. Sinun 

kenkiesi paikka on tässä alahyllyllä reunassa.”  
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Kuvio 3. Esimerkkiharjoitus TPR-menetelmästä (Koskela 2001, 51–53). 

TPR-menetelmän harjoitukset ja tuokiot etenevät nelivaiheista mallia noudatta-

en. Ensimmäisessä vaiheessa lapsen on tarkoitus vain kuunnella kieltä ja toimia 

kuulemansa perusteella, jolloin hänen ei tarvitse puhua eikä käyttää kieltä. Toi-

sessa vaiheessa lapsen odotetaan vastaavan kysymyksiin ainakin kyllä tai ei -

sanoilla. Tässä vaiheessa lapselta ei vaadita vielä asioiden nimien lausumista, 

vaan riittää, että lapsi ymmärtää kysymyksen sisällön. Kolmanteen vaiheeseen 

lapsi pääsee, kun hän ymmärtää esitetyn kysymyksen ja osaa vastata yksittäi-

sillä sanoilla. Lapsi saavuttaa neljännen vaiheen silloin, kun osaa muodostaa 

kokonaisia lauseita ja kuvailla asioita laajemmin. Tässä vaiheessa lapsen sana-
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varasto on kasvanut ja lapsi osaa käyttää kieltä sujuvammin, vaikka kielioppi 

virheitä edelleen voi esiintyä. (Koskela 2001, 14.) 

TPR-harjoituksissa on ominaista käyttää liikkeitä, esineitä ja kuvia. Niissä lap-

sen on hyvä käyttää hyväkseen kaikkia aistejaan; lapsen kuuluu nähdä, kuun-

nella, tuntea, kokea, keskustella, loruilla, laulaa ja leikitellä opittavalla kielellä. 

Lapsen oppimisen mahdollistamiseksi aikuisen on luotava myönteinen ja innos-

tava ilmapiiri. Harjoitusten toteuttamisessa on huomioitava lasten kielitaitotaso, 

koska eri kielitaustaisten lasten kielellinen taso ei usein vastaa lapsen fyysistä 

kehitystasoa. TPR-menetelmän tuokioiden perusajatuksena on juuri se, että 

kaikenikäisten lasten on mahdollista osallistua toimintaan, koska kielellisesti 

taitavammat lapset voivat käyttää kieltä, ja sitä heikommat osallistua fyysisellä 

toiminnalla ja kuuntelemalla. (Halme & Vataja 2011, 29–30.) 

Lasten kanssa tehtävässä työssä aikuisen on pyrittävä käyttämään TPR-

menetelmää oikealla tavalla noudattaen sen perusajatusta ja mallia. Lapsille 

kielen opettamisen aikana aikuisen on vältettävä kiirettä ja pakottamista. Kielen 

oppimisen alkuvaiheessa aikuisen on pitäydyttävä konkreettisissa asioissa, ja 

tuokioissa opetettavat asiat on oltava mahdollisimman yksinkertaisia ja selkeitä. 

Sen jälkeen aikuinen voi edetä lapsen kielitaitotasoa huomioiden laajempiin kie-

lellisiin asioihin. Ohjaustuokioiden tulee olla sopivan pituisia ja sisällöltään 

asianmukaisia ja selkeitä. Tuokiot ja harjoitukset on hyvä lopettaa silloin, kun 

lasten mielenkiinto toimintaa kohtaan ei ole vielä loppunut. Kielen oppimisen 

kannalta on tärkeää luoda suotuisa ja rento ilmapiiri, jossa lasten ei tarvitse jän-

nittää. Varsinaisen toimintahetken jälkeen lapsille on hyvä järjestää lyhyt hiljai-

nen työskentely, jossa he voivat rauhassa sulattaa tuokiossa harjoiteltuja asioi-

ta. (Koskela 2001, 103–107.)  

4.3 Lapselle ominainen tapa oppia kieltä 

Varhaiskasvatuksessa kielellä ja vuorovaikutuksella on keskeinen merkitys lap-

sen kaikessa oppimisessa niin ajattelussa kuin toimimisessa. Kieltä opetetaan 

lapselle matkimisen ja opettamisen kautta. Lapsen ja aikuisen välinen vuorovai-
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kutus sekä vertaissuhteet muiden päivähoidossa olevien lasten kanssa vaikut-

tavat merkittävästi lapsen kielen kehitykseen. Tärkeää on kuitenkin aikuisen 

omalla toiminnallaan ja kasvatustavallaan vahvistaa lapsen myönteistä minäku-

vaa, rohkaista ja kannustaa lasta luottamaan omiin kykyihinsä sekä tarjota lap-

selle erilaisia kielenkäyttötapojen malleja ja esimerkkejä. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 14, 17–18, Aerilan ym. 2010, 45, 47 mukaan.)  

Lapsi tarvitsee kieltä toiminnassaan, ja se kehittyy juuri leikin ja muun toiminnal-

lisen tekemisen kautta. Kasvaessaan lapsi liittää erityisesti kielen toimintaan, 

jolloin omien kokemusten merkitys kielen oppimisessa korostuu. Esimerkiksi 

liikkuessaan lapsi saa kokemuksia siitä, mitä tarkoittaa ylhäällä, alhaalla tai ta-

kana jo ennen puheen tuottamista. Lapsi tarvitsee lähelleen kasvattajia, jotka 

ymmärtävät lapsen yksilöllisen tavan kommunikoida, ja jotka osaavat eläytyä ja 

reagoida lapsen kontaktialoitteisiin. Tällä tavoin aikuiset rohkaisevat lapsen ha-

lua olla vuorovaikutuksessa. Näin vahvistetaan lapsen myönteistä minäkuvaa ja 

itsensä hyväksymistä. (Zimmer 2001, 64; Välimäki 2011, 17, 18.)  

Lapsi sitoutuu itseään kiinnostavaan tekemiseen, joten hänelle on tärkeää tarjo-

ta mahdollisuuksia oppia juuri siinä toiminnassa, johon hän sitoutuu. Jos lapsi ei 

ole motivoitunut, on aikuisen tärkeää havainnoida, johtuuko se siitä, että lapsel-

la ei ole tarvittavaa kielellistä osaamista vai eikö tarjottu toiminta kiinnosta lasta. 

Kasvattajan tehtävänä on tuoda lapselle opittava aines tavalla, joka herättää 

lapsen kiinnostuksen. Lapsen kiinnostus herättää motivaation ja motivaatio oh-

jaa tehokkaasti erityisesti toisen kielen oppimista. (Gyekye & Nikkilä 2013, 56.) 

Yhtenä kielen oppimisen tekniikkana pidetään elekielen runsasta käyttöä, jolloin 

lasta tuetaan kielellisen viestin ymmärtämisessä ei-verbaalisten apukeinojen, 

kuten eleiden, ilmeiden, pantomiimin ja äänenpainon avulla. Toisena tärkeänä 

kielen oppimisen tekniikkana pidetään rutiinien runsautta, esimerkiksi ruokailu-, 

ulkoilu- ja pukeutumistilanteissa. Rutiinit auttavat lasta ymmärtämään helpom-

min päivittäin tapahtuvien asioiden sisältöä, kun niitä koetaan ja toistetaan usei-

ta kertoja. (Harju-Luukkainen 2007, 113.)    
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4-5-vuotiaan lapsen ikä on kielellisesti aktiivisin lapsuuden vaihe. Lapsi puhuu 

melkein aina ja jatkuvasti kommentoi omia puuhiaan joko yksin tai toisen kans-

sa leikkiessään. Tällöin lapsen sisäinen ja ulkoinen puhe sisäistyy vähitellen. 

(Suomela ym. 2006, 104.) Tässä iässä lasta kiinnostavat erilaiset uudet asiat, ja 

hän pohtii niiden syitä ja tarkoitusta. Lapsi myös kuuntelee tarkkaan ja kyselee 

paljon. Kysyminen on lapselle ominainen tapa oppia asioita. Aikuisen tulee sil-

loin jaksaa vastata lapsen ihmettelyyn ja näyttää kiinnostustaan lapsen kerto-

muksia kohtaan. Tämän ikäinen lapsi tykkää sanoilla leikkimisestä, loruista, ru-

noista ja satujen kertomisesta. 6-vuotiaana lapsi tykkää kuunnella vitsejä ja sa-

naleikkejä sekä satuja ja kertomuksia. Tässä iässä lapsi mielellään myös lajitte-

lee ja vertailee esineitä ja asettaa niitä suuruusjärjestykseen. Normaalisti lapsen 

puhe on tässä vaiheessa hyvin selkeä lukuun ottamatta yksittäisiä äännevirhei-

tä, ja lapsi pärjää erinomaisesti arjen eri kommunikointitilanteissa. (MLL 2015a; 

MLL 2015b.)  
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5 VARHAISKASVATUS JA MONIKULTTUURISUUS 

PÄIVÄHOIDOSSA 

5.1 Kaksi ja monikielisyys varhaiskasvatuksessa 

Kaksi- ja monikielisyydellä tarkoitetaan kielenpuhujan kahden tai useamman 

kielen hallitsemista (Hassinen 2002). Kaksi- ja monikielisyys kehittyy lapsella 

puhumalla ja elämällä monikielisessä ympäristössä. Kaksikielinen lapsi kykenee 

aktiivisesti puhumaan, ymmärtämään ja ajattelemaan kahdella kielellä ja auto-

maattisesti vaihtamaan niitä, vaikka samantasoista osaamista molemmissa kie-

lissä ei olisi saavutettu. Lasta ei saisi pakottaa oppimaan kieliä, vaan oppiminen 

on oltava lapselle mielekästä. Lapsen kielen kehitys voi edistyä myönteisellä 

tavalla, jos lapsen kaksikielisyyttä arvostetaan sekä kotona että päiväkodissa. 

Siirtyminen yksikielisyydestä kaksikielisyyteen nähdään suurena askeleena, 

mutta kaksikielisen ihmisen on yksikielistä helpompaa oppia kolmas tai neljäs 

kieli, koska hän osaa jo tulla toimeen kahdella muulla kielellä. (Gripenberg 

2001, 22; Hassinen 2005, 9, 13, 55.)  

Lapselle oppimisympäristö saattaa olla täysin erilainen kahden tai useamman 

kielen oppimisessa (Karasma 2012, 55). Monikulttuurisen lapsen äidinkielen 

siirtovaikutukset voivat näkyä uutta kieltä omaksuttaessa, jolloin hän voi lainata 

sanoja ja lausumia äidinkielestään. Lapsi tukeutuu hallitsemaansa kieleen eri-

tyisesti silloin, kun kommunikointitaidot uudella kielellä eivät ole riittävät. Toi-

saalta lapsi saattaa suosia toista kieltä leikkikielenään ennen päiväkotia ja esi-

koulussa taas käyttää toista kieltä opiskelukielenään.  (Hassinen 2005, 18; Ant-

tila & Ullakonoja 2010, 53; Korpilahti 2010, 149–150.)  

Kasvattajan tulisi tietää, millä tavalla hän voi käyttää erilaisia opetusmenetelmiä 

ja mukauttaa niitä eri lapsiryhmille sopiviksi sekä luoda ryhmään monikulttuuri-

suutta edistävän ilmapiirin (Eerola-Pennanen 2011, 244–245). Uusien asioiden 

oppimisen lähtökohtana pidetään lapsen hyvinvointia ja onnellisuutta, mikä vaa-

tii kasvattajalta ammatillista tietoisuutta, kuten teoriatiedon soveltamista käytän-
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nön tilanteisiin erilaisten lapsille soveltuvien menetelmien avulla. Laadukkaan 

varhaiskasvatuksen kannalta on tärkeää, että niin koko kasvatusyhteisöllä kuin 

myös jokaisella yksittäisellä kasvattajalla on vahva ammatillinen osaaminen ja 

tietoisuus. (Ojanen ym. 2011, 196.)  

Vanhemmiltaan useamman kuin yhden kielen omaksuvia lapsia on päivähoi-

dossa yhä enemmän. Kaksi- tai monikielisyyden mieltäminen lapsen äidinkie-

leksi on kasvattajille edelleen haasteellista päiväkodissa. On totuttu ajattele-

maan, että lapsella on vain yksi äidinkieli, vaikka lapsen molemmat vanhemmat 

voivat olla kaksi- tai monikielisiä. Vanhemmat joko tietoisesti tai tiedostamattaan 

valitsevat, mitä kieltä he käyttävät lapsensa kanssa eri tilanteissa. Monikielisen 

lapsen kieliympäristön kokonaisuuden hahmottaminen saattaa olla vaikeaa päi-

väkodin yksikielisessä ympäristössä. Haasteena voi olla esimerkiksi tiedostaa, 

mitä kaikkea monikielisyys tuo mukanaan lapsen varhaiskasvatukseen, ja mitä 

asioita varhaiskasvattajan on huomioitava lapsen kielen kehityksen tukemises-

sa. (Gyekye & Nikkilä 2013, 51.)  

5.2 Monikulttuurinen lapsi päivähoidossa 

Monikulttuurisuuden käsitteen määritteleminen on monimerkityksellinen, mutta 

termiä voidaan käyttää ainakin kahdessa päämerkityksessä. Monikulttuurisuus 

kuvailevana käsitteenä tarkoittaa sitä, että jossakin maassa asuu useisiin kan-

soihin kuuluvia ihmisiä, joilla on erilaisia kulttuureja. Ihmiset voivat kuulua sa-

manaikaisesti useampiin kulttuuriryhmiin sekä laajempaan yhteiskuntaan. (Paa-

vola 2007.) Monikulttuurisuuden keskeisenä ajatuksena on, että kaksi kieltä ja 

kaksi kulttuuria tarjoaa yksilölle useampia toimintamahdollisuuksia sekä näkö-

kulmia yhteiskuntaan ja laajentavat hänen maailmankuvaansa. Monikulttuuri-

suuteen kuuluu myös positiivinen asenne ja suhtautuminen eri kulttuureihin ja 

tapoihin. (Lehtinen 2002, 45.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 12) varhaiskasvatuksen arvo-

pohjan ja keskeisten periaatteiden mukaan lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja 

ymmärretyksi, ja lisäksi lapsella tulee olla oikeus omaan kulttuuriin ja kieleen. 
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Päivähoidon ja muun muassa esiopetuksen tavoitteena ovat lapsen kieli- ja kult-

tuuri-identiteetin vahvistaminen huomioimalla sekä lapsen yksilölliset että yh-

teiskunnalliset tarpeet. Päivähoidon tehtävänä on lapsen suomen kielen taidon 

kehittäminen ja sen jälkeen toimivan kaksikielisyyden saavuttaminen. Eri kult-

tuuritaustoista tulevat lapset saavat mahdollisuuden oppia sosiaalisia vuorovai-

kutussuhteita ja uuden kulttuurin tapoja. Lapset integroidaan uuteen ympäris-

töön, jolloin he saavat vertaistukea matkimalla ja toimimalla muiden lasten 

kanssa. (Hassinen 2005, 143–145.)  

Lapselle suomen kielen oppiminen voi viedä vuosia, minkä vuoksi varhaiskas-

vattajien ei pidä aliarvioida monikulttuurisen lapsen kehitystasoa ja muita kykyjä 

puutteellisen kielitaidon perusteella. Lapsella on kuitenkin tietoja ja taitoja omal-

la äidinkielellään. (Halme 2011, 92.) Varhaiskasvattajan on tärkeää seurata vie-

raskielisen lapsen suomen kielen kehitystä. Arvioinnin on hyvä olla monipuoli-

nen ja laaja, ja siinä tulisi käyttää eri havainnointimenetelmiä, tehtäviä ja testejä. 

(Kivijärvi 2011, 256–257.) Lisäksi lapsen kielen oppimisen kannalta varhaiskas-

vattajan on tarkkailtava omaa kielenkäyttötapaansa. Varhaiskasvatuksen työn-

tekijä on vastuussa lapsen päivittäisen kielen opettamisesta, joten hänen tulee 

huomioida se, että kannattaako lapsen kanssa käyttää monipuolisia ja uusia vai 

yksinkertaisia ja selkeitä sanoja. Lapsi oppii kielen ikään kuin aikuisen suusta, 

esimerkiksi jos aikuinen käyttää lapsen kanssa arkikieltä, silloin lapsi todennä-

köisesti oppii arkikielen. (Halme & Vataja 2011, 23, 26.) 

Päiväkoti pyrkii yhä enemmän tekemään yhteistyötä monikulttuuristen lapsen 

vanhempien kanssa, sillä kokonaisvaltainen kasvatus jakaantuu kodin ja päivä-

kodin välillä. Molemmilla osapuolilla on oltava molemminpuolinen hyväksyntä ja 

kunnioitus toistensa eroaviin kasvatustapoihin. Päiväkoti pyrkii omalla toiminnal-

laan auttamaan vanhempia säilyttämään lapsen oma äidinkieli, vaikka ensisijai-

nen vastuu lapsen äidinkielestä, kulttuurista ja uskonnosta ja niiden kehittämi-

sestä on vanhemmilla. Ajatuksena on yhdessä tukea lapsen turvallista kasvua 

ja kehitystä. (Hassinen 2005, 144–146; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 39.)  
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5.3 Monikulttuurisuuskasvatus päiväkoti Halikolossa 

Monikulttuurisuuskasvatuksen päätavoitteena on tarjota lapselle kulttuurisia, 

etnisiä ja kielellisiä kokemuksia. Yhdenvertaisuutta ja suvaitsevaisuutta 

käsitellään päivittäin ystävyyttä ja kiusaamista selvitellessä. Kasvatuksen avulla 

tarkastellaan erilaisuutta, jolloin lapselle tulisi antaa mahdollisuus kysellä ja 

ihmetellä monimuotoisuutta yhdessä kasvattajan kanssa. (Halme & Vataja 2011, 

43–44.) Päiväkoti Halikolossa suurin osa lapsista on monikulttuurisia ja se 

näkyy myös päiväkodin arjessa. Eri maiden teemapäivät ja juhlat otetaan 

huomioon, mutta ei kuitenkaan unohdeta suomalaisia perinteitä. Halikolossa 

painotetaan lapsen kielen kehityksen tukemista ja yksilöllisten tarpeiden 

huomioimista. Päiväkodissa tuetaan monikulttuuristen lasten suomen kieltä 

kaikissa päivän vaiheissa ja toiminnoissa.  

Päiväkoti Halikolossa järjestetään viikoittain erilaista ohjelmaa, jonka 

tavoitteena on edistää lasten suomen kielen oppimista. Lasten kanssa muun 

muassa retkeillään lähiympäristössä, käydään kirjastoautossa lainaamassa 

kirjoja sekä vieraillaan erilaisissa kulttuuripaikoissa, kuten pääkirjastossa. 

Lasten suomen kielen oppimista tuetaan lisäksi laululeikkien, lorujen ja runojen 

avulla. Niiden avulla luodaan pohjaa puheelle ja rakennetaan puheen kehitystä. 

Lasten kielelliseen ilmaisuun taas pyritään vaikuttamaan satujen, keskustelujen, 

tarinoiden kertomisen, näytelmien katsomisen ja niiden esittämisen kautta. 

(Sateenkaari Koto 2014.) Kirjojen lukeminen on päiväkoti Halikolossa 

jokapäiväistä puuhaa, ja lapsia myös sadutetaan, sillä sadutus auttaa lapsia 

ilmaisemaan ajatuksiaan helpommin. Leikkiminen ja leikissä toisten lasten 

kanssa kielen käyttäminen on kuitenkin lasten yleisin ja luonnollisin tapa oppia 

kieltä, mikä tarjoaa heille myös vertaistukea. Halikolossa pyritään kuitenkin 

pitämään suomenkielisten lasten osuus riittävänä, jotta vertaistuella tapahtuva 

oppiminen onnistuu. (Sateenkaari Koto 2014.)  

Kotikielen liittäminen päiväkotiympäristöön on toivottavaa ja erittäin tärkeää 

monikulttuuristen lasten tulevaisuuden kannalta. Päiväkoti Halikolossa 

työskentelee monikulttuurisia työntekijöitä, harjoittelijoita ja opiskelijoita. Tämä 

tarjoaa sekä suomalaisille että eri kielitaustaisille lapsille mahdollisuuden 
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luonnollisiin kontakteihin arjen tilanteissa eri kulttuureista tulevien ihmisten 

kanssa. (Halikolon perehdytyskansio 2013, 15.) Päiväkoti Halikolossa 

rohkaistaan vanhempia puhumaan lapsilleen oma äidinkieltään kotona. 

Karasman (2012, 71) mukaan, kun lapset osaavat puhua omaa äidinkieltään, 

sitä voidaan seuraavaksi pitää opittavan kielen apuvälineenä (Sateenkaari Koto 

2014). 

Halikolossa työntekijät kommunikoivat lasten kanssa hyvällä ja selkeällä 

suomen kielellä. Esimerkiksi pukeutumistilanteissa kasvattajat näyttävät mallia 

ja käyttävät lyhyitä ja yksinkertaisia lauseita, jotta lapset varmasti ymmärtävät, 

mitä heidän tulee tehdä. Puheen lisäksi päiväkodissa käytetään kuvia 

vuorovaikutuksen keinona. Aro ja Siiskonen (2014, 194) toteavat, että lapset 

joilla on puutteellinen kielitaito, ovat paljon riippuvaisempia konkreettisista 

tilannevihjeistä, koska he eivät pysty soveltamaan oppimiaan asioita yllättäen 

vaihtuvissa tilanteissa. Lapset saattavat muistaa paremmin tilanteeseen liittyvän 

säännön tai toimintatavan, kun aikuinen on näyttänyt kuvia vihjeenä.  

Päiväkoti Halikolossa lasten yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Päiväkodissa 

järjestetään kahdesti viikossa kielikerhoa eri kielitaustaisille lapsille. Tuokioon 

osallistuu kerralla enintään viisi iältään 4–6-vuotiasta lasta. Tällä tavalla voidaan 

paremmin huomioida lasten yksilölliset tarpeet ja kielellisten taitojen arviointi on 

helpompaa. Kielikerhossa opetellaan suomen kieltä ja sen sanoja monipuolisin 

eri menetelmin. Tarkoituksena on käyttää hauskoja ja lapsia innostavia kielen 

oppimisen välineitä, jotta lapset kokevat kielen oppimisen miellyttävänä asiana. 

Lasten kanssa käytetään yksinkertaista ja selkeää kieltä eli tarvittaessa lapsille 

toistetaan sanoja ja selitetään asioita eri tavalla, jos he eivät ymmärrä niitä. 

Tuokiot pidetään sopivan lyhyinä lasten jaksamisen ja paremman keskittymisen 

takia, ja ne on etukäteen suunniteltuja ja tavoitteellisia. Jokaisessa tuokiossa on 

yhteisesti sovitut oppimistavoitteet. Eri kielitaustaisten lasten suomen kielen 

oppimisen kehitystä seurataan ja kirjataan puolivuosittain seurantalomakkeelle.  

(Halikolon perehdytyskansio 2013; Sateenkaari Koto 2014.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

6.1 Opinnäytetyön prosessinkuvaus 

Opinnäytetyömme käynnistyi ideoinnilla syyskuussa 2014 ja päättyi raportin 

palautukseen huhtikuussa 2015. Opinnäytetyöprosessin lineaarisessa mallissa 

ensimmäinen vaihe on esivaihe eli tavoitteiden määrittely. Sitä seuraa työsken-

telyvaihe eli suunnittelu- ja toteutusvaihe, josta edetään viimeistely- ja päätös-

vaiheeseen eli prosessin päättämiseen ja arviointiin. (Salonen 2013, 15.) Opin-

näytetyömme prosessi (Kuvio 4) koostui neljästä vaiheesta, jotka olivat ideointi-, 

suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaihe. Näiden vaiheiden avulla eteneminen 

helpotti meidän opinnäytetyön tekoa, koska pystyimme paremmin aikataulutta-

maan jokaista vaihetta ja työstämään opinnäytetyötämme rauhassa.   

Ideointi- eli aloitusvaiheessa selvitetään kehittämistarpeet, mietitään alustavat 

kehittämistehtävät, toimintaympäristö ja mahdollisesti mukana olevat toimijat ja 

osallistujat. (Salonen 2013, 17). Laadimme yhdessä ideapaperin, jossa piti alus-

tavasti kertoa opinnäytetyömme aiheesta ja perehtyä samaa aihetta käsitteleviin 

aikaisempiin tutkimuksiin ja muihin lähteisiin. Ideapaperissa meidän piti myös 

kuvailla tulevaa harjoittelupaikkaamme, jossa toteutamme kehittämistyömme. 

Tässä vaiheessa olimme ajatelleet tekevämme opinnäytetyön monikulttuurisista 

lapsista päiväkodissa ja asetimme tavoitteeksi lasten suomen kielen tukemisen 

toiminnallisilla menetelmillä. Tämän jälkeen mietimme ja etsimme tietoa erilai-

sista toiminnallisista menetelmistä ja niiden vaikutuksista vieraan kielen oppimi-

sessa. Esittelimme ideapaperin koulussa opinnäytetyön ensimmäisessä idea-

seminaarissa 6.10.2014. Saimme hyödyllistä tietoa ja palautetta työmme ai-

heesta niin opinnäytetyömme ohjaajalta kuin ryhmän muilta opiskelijoita. Idea-

seminaarissa ymmärsimme vielä paremmin, kuinka ajankohtainen ja hyödylli-

nen aiheemme oli. 
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Kuvio 4. Opinnäytetyöprosessin aikataulusuunnitelma. 
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Ideaseminaarin jälkeen aloimme miettiä tarkemmin opinnäytetyömme aihetta, 

koska halusimme olla yhteydessä päiväkoteihin vasta, kun meillä oli jonkinlaisia 

ajatuksia aiheesta. Halusimme kuitenkin tehdä opinnäytetyön monikulttuurisista 

lapsista, joten päätimme lähestyä päiväkoteja, joissa olisi mahdollisesti eri kieli-

taustaisia lapsia. 15.9.2014 alkaen aloimme hakea harjoittelupaikkaa ja toimek-

siantajaa opinnäytetyöllemme useista eri päiväkodeista. Monet päiväkodin joh-

tajista olivat kiinnostuneita aiheestamme, mutta eivät kuitenkaan voineet ottaa 

kahta opiskelijaa yhtä aikaa harjoitteluun. Ajatuksenamme oli hakea päiväkotiin 

esiopetuksen puolelle, jossa olisi mahdollisimman monta monikulttuurista lasta, 

joten tämä aiheutti hieman haasteita paikan etsimisessä.  

Pitkän etsinnän jälkeen otimme yhteyttä päiväkoti Halikoloon, jossa tiesimme 

olevan monikulttuurisia lapsia. Saimme molemmat mahdollisuuden suorittaa 

sekä kymmenen viikkoa kestävän harjoittelumme että toiminnallisen opinnäyte-

työmme kyseissä päiväkodissa. Menimme tutustumaan Halikoloon 16.10.2014, 

jolloin pääsimme keskustelemaan toimeksiantajamme kanssa aiheestamme ja 

kuuntelemaan hänen ajatuksiaan ja toiveitaan. Päiväkodin johtajan toiveena oli 

saada Halikoloon käyttöön TPR-menetelmään liittyviä materiaaleja ja tietoa sen 

käytöstä. Alussa koimme aiheen haastavaksi, mutta halusimme kuitenkin lähteä 

tekemään opinnäytetyön, josta päiväkoti hyötyisi mahdollisimman paljon, joten 

hyväksyimme päiväkodin johtajan ehdotusta. Päätimme toimeksiantajamme 

kanssa siitä, että TPR-menetelmä toimii kehittämistyömme pohjana. 3.11.2014 

täytimme yhdessä toimeksianto- ja harjoittelusopimukset ja sovimme muista 

yleisistä käytännön asioista.  

Suunnitteluvaiheessa tutustuimme syvemmin aiheeseemme liittyvään kirjalli-

suuteen sekä aikaisempiin tutkimuksiin ja kehittämistöihin. Mietimme yhdessä, 

millä tavoin voisimme etsiä tietoa erityisesti TPR-menetelmästä, koska siitä ei 

ollut paljon suomenkielisiä lähteitä. Löysimme kuitenkin yhden suomenkielisen 

kirjallisen lähteen menetelmästä. Sen lisäksi tutustuimme erilaisiin englanninkie-

lisiin sähköisiin lähteisiin ja YouTube-videoihin, joiden kautta saimme monipuo-

lisen kuvan menetelmän perusajatuksesta, tarkoituksesta ja käytännön hyödyis-

tä. Näiden avulla pystyimme paremmin soveltamaan TPR-menetelmää kehittä-
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mistyömme kohderyhmälle. Suunnitteluvaiheessa opinnäytetyömme alustavaksi 

aiheeksi asetimme: ”Monikulttuurisen lapsen kielen kehityksen tukeminen toi-

minnallisilla menetelmillä”. Toiminnallisilla menetelmillä tarkoitimme kaikkia niitä 

toiminnallisia keinoja, jotka liittyivät TPR-menetelmään.  

Salosen (2013, 17) mukaan suunnitteluvaiheessa kehittämistyöstä tehdään ke-

hittämissuunnitelma eli opinnäytetyösuunnitelma, josta tulee ilmetä muun mu-

assa tavoitteet, ympäristö, vaiheet, toimijat, materiaalit ja aineistot sekä tiedon-

hankintamenetelmät. Laadimme yhdessä opinnäytetyösuunnitelman, jonka tar-

koituksena oli helpottaa opinnäytetyön tekemistä ja antaa kokonaiskuvan työn 

sisällöstä niin meille kuin opinnäytetyömme ohjaajalle ja toimeksiantajalle. Esit-

telimme opinnäytetyösuunnitelman sisällön ja kaikki, mitä olimme siihen men-

nessä saaneet aikaiseksi suunnitteluseminaarissa (7.11.2014), jossa paikalla 

olivat meidän lisäksi opinnäytetyömme ohjaaja ja yliopettaja sekä opiskelijaryh-

mä. Kehittämistyömme kannalta oli tärkeää, että yhteistyö Halikolon henkilö-

kunnan kanssa oli toimivaa. Olimme yhteydessä henkilökuntaan aina tarvittaes-

sa ja meitä autettiin ja tuettiin avomielin. Päiväkodin johtajalta saimme vinkkejä 

ja neuvoja muun muassa siitä, keillä asiantuntijoilla saattoi olla tietoa ja koke-

musta TPR-menetelmästä ja sen käyttämisestä varhaiskasvatuksessa. Olimme 

kuitenkin itse vastuussa kehittämistyömme kokonaisuudesta ja sen loppuun 

suorittamisesta.  

Toteutusvaiheessa toimijat tekevät työtä käytännössä päivittäin yhteisesti sovit-

tujen tavoitteiden ja tuotoksen toteuttamiseksi (Salonen 2013, 18.) Tärkeintä 

meille tässä vaiheessa oli suuntaavan harjoittelun aloittaminen 24.11.2014 Hali-

kolossa, koska harjoittelussa pääsimme tutustumaan ja työskentelemään koh-

deryhmän kanssa konkreettisesti. Halusimme löytää lasten kielellisessä kehi-

tyksessä asioita, jotka auttaisivat meitä suunnittelemaan heidän tarpeita vas-

taavan tuotoksen. Harjoittelujaksoon kuuluvan vastuuviikon aikana pidimme 

lapsille toimintahetkiä ja otimme vastuuta lasten päivärytmistä, mikä auttoi meitä 

arvioimaan paremmin lasten kielellisiä kykyjä. Lasten kielitaitotason tunteminen 

ja heidän kanssaan toimiminen vaikutti merkittävästi kehittämistyömme tuotok-

sen sisältöön. Päiväkodin ympäristöstä etsimme erilaisia leikkejä ja materiaale-
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ja, joista uskoimme saavamme ideoita TPR-menetelmään pohjautuviin toimin-

toihin. Kyselimme myös henkilökunnalta, mitä toimintoja ja ideoita Halikolossa 

oli aikaisemmin lasten kanssa käytetty. Näin pääsimme vähitellen eteenpäin 

tuotoksemme suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Joulukuun alkupuolella pääsimme haastattelemaan konsultoivaa erityislasten-

tarhanopettajaa Sari Vanha-Perttulaa, lastentarhanopettajaa Annika Salmista 

sekä puheterapeuttia Pirjo Kotkansaloa. He olivat perehtyneet TPR-

menetelmään ja käyttäneet sitä jollain tavalla omassa työssään. Asiantuntijoi-

den haastatteleminen auttoi meitä saamaan lisää tietoa TPR-menetelmästä ja 

sen käyttämisestä erityisesti sovellettuna varhaiskasvatuksessa. Asiantuntijat 

kertoivat esimerkiksi, millaisia TPR-menetelmään pohjautuvia leikkejä ja muita 

toiminnallisia ideoita he itse olivat käyttäneet ja edelleen käyttävät lasten kans-

sa toimiessaan. Suurin osa menetelmään pohjautuvista toiminnoista oli meille 

tuttuja, mutta uutena tietona meille tuli se, kuinka niitä pystyy käyttämään ja 

hyödyntämään lasten suomen kielen opettamisen tukena. Haastatteluiden poh-

jalta ymmärsimme, esimerkiksi kuinka suuri vaikutus leikeillä ja peleillä on las-

ten kielen opettamisessa. Asiantuntijoilta saimme tietoa myös siitä, millä tavoin 

meidän tulisi huomioida kohderyhmän tarpeet, kun suunnittelemme lapsille 

TPR-menetelmään pohjautuvia toimintoja.  

Tietoperustaseminaarin ajankohta oli 9.1.2015. Silloin meidän piti koota ja pa-

lauttaa aiheeseemme kuuluvan tietoperustan lähteineen ja esittää se opinnäyte-

työmme ohjaajalle ja opiskelijaryhmälle. Tietoperustamme tärkeimmät pääalu-

eet olivat toiminnallinen tapa oppia kieltä, varhaiskasvatus ja monikulttuurisuus 

päivähoidossa ja lapsen kielen kehitys. 23.3.2015 oli tulosseminaari, jossa esit-

telimme kehittämistyömme sen hetkiset tulokset. Tässä vaiheessa tarkensimme 

myös opinnäytetyömme otsikon: ”Monikulttuurisen lapsen suomen kielen tuke-

minen päiväkodin arjessa”. Lisäksi tarkensimme tuotoksen nimen ”materiaalipa-

ketiksi”, suunnittelimme sen muodon ja sisällön, ja jatkoimme opinnäytetyöra-

portin työstämistä. Hyödyimme paljon seminaareista, koska niiden pohjalta 

saimme hyviä ehdotuksia ja vinkkejä paremman tuotoksen saavuttamiseksi niin 

opinnäytetyömme ohjaajalta kuin opiskelijaryhmältä.   
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Tarkistus- eli arviointivaiheessa toimijat arvioivat opinnäytetyön tuotoksen ja 

palauttavat sen mahdollisesti takaisin työstövaiheeseen tai siirtävät suoraan 

viimeistelyvaiheeseen (Salonen 2013, 18). Aloitimme opinnäytetyömme raportin 

ja tuotoksena syntyneen materiaalipaketin tarkistamisen ja arvioimisen huhti-

kuussa 2015. Annoimme tuotoksen arvioitavaksi päiväkoti Halikolon henkilö-

kunnalle 8.4.2015. Saimme sen takaisin palautteen kera 17.4.2015. Tämän jäl-

keen toteutimme vielä neljä TPR-menetelmään pohjautuvaa toimintatuokiota 

päiväkodissa 20.4.2015. Huomioimme jokaisessa tuokiossa lasten suomen kie-

len taitotason ja suunnittelimme TPR-toiminnot sen pohjalta. Annoimme ohjaa-

jallemme valmiin opinnäytetyön raportin arvioitavaksi 27.4.2015. Viimeisessä 

seminaarissa 4.5.2015 esittelimme kehittämistyömme. Esityksessä näytimme 

videomateriaalia toimintatuokioista, joita olimme pitäneet päiväkodissa. Tämän 

jälkeen luovutimme valmiin materiaalipaketin Halikolon henkilökunnalle.  

6.2 Kehittämis- ja tiedonhankintamenetelmät  

Kehittämistyön aikana kaikki tuotetut materiaalit ja aineistot ovat merkityksellisiä 

opinnäytetyöraporttia kirjoittaessa.  Tärkeää on myös se, että työskentelyn ai-

kana tuotetaan ja käytetään hyödyksi riittävä määrä erilaisia aineistoja ja mate-

riaaleja, koska kehittämistyössä on olennaista dokumentoida ja raportoida käy-

tännön työskentelyä. (Salonen 2013, 23.) Opinnäytetyöraporttia kirjoittaessa 

meille oli hyvin tärkeää hankkia ja käyttää asianmukaisia ja laadukkaita aineis-

toja sekä materiaaleja, koska halusimme sisällyttää kehittämistyöhömme sopi-

via ja ajankohtaisia tietoja.  Monipuolisen tiedon saamiseksi hyödynsimme ke-

hittämistyössämme muun muassa sähköisiä lähteitä, kirjallisuutta, aikaisempia 

opinnäytetöitä ja koulussa käsiteltyjä asioita liittyen aiheeseemme.  

Opinnäytetyöhömme liittyi laajoja aihealueita, kuten varhaiskasvatus, päivähoi-

to, monikulttuurinen lapsi ja kielen kehitys sekä kaksi- ja monikielisyys. Tämä 

aiheutti meille aluksi vaikeuksia materiaalin hankinnan rajaamisessa, minkä 

vuoksi tarkensimme aiheemme paremmin. Tämä helpotti aineiston ja materiaa-

lin etsimisessä ja hankkimisessa. Laadukkaiden ja ajankohtaisten lähteiden 
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käyttämisen lisäksi halusimme havainnollistaa opinnäytetyöraporttiamme erilai-

silla kuvilla ja kuvioilla. Salosen (2013, 25) mukaan raportin elävöittäminen ja 

täydentäminen esimerkiksi kuvien, kuvioiden ja dokumenttien avulla tekevät 

siitä mielenkiintoisen ja kehittämistyötä aidosti tukevan kokonaisuuden. 

Opinnäytetyöraportissamme olemme käyttäneet tiukkaa lähdekritiikkiä hank-

kiessamme eri lähteitä. Löysimme erilaisia opinnäytetöitä eri tietokannoista, ku-

ten Theseuksesta ja Aura-kokoelmatietokannasta. Teoriatietoja hankimme taas 

erilaisista kirjallisista ja sähköisistä lähteistä käyttäen kehittämistyömme aihe-

alueita hakusanoina. Tarkistimme ja arvioimme jokaisen löytämämme lähteen 

luotettavuuden ja käytettävyyden ennen sen käyttämistä opinnäytetyöraportis-

samme. Tavoitteenamme oli välttää vanhoja lähteitä, koska halusimme lähtei-

den sopivan aiheemme ajankohtaisuuteen. Pitkäaikaisen kehittämisprosessin 

avulla pystyimme kuitenkin perehtymään perusteellisemmin eri lähteisiin, mikä 

taas mahdollisti yhä monipuolisempien ja uusimpien aiheeseemme liittyvien 

lähteiden löytämisen.  

6.3 Kehittämistyön kustannukset  

Kehittämistyömme toteutukseen liittyvistä kustannuksista osa oli meidän vas-

tuulla ja osan saimme päiväkoti Halikolosta. Toimeksiantajan kanssa emme 

erikseen sopineet mahdollisista kehittämistyöstämme aiheutuvista kustannuk-

sista, sillä alun perin työmme ei vaatinut suurta budjettia. Kehittämistyömme 

kustannukset koostuivat opinnäytetyöraportista ja syntyneestä tuotoksesta. Pys-

tyimme itse vaikuttamaan kustannusten suuruuteen, koska saimme vapaasti 

vaikuttaa tuotoksen sisältöön ja sen ulkoasuun. Halusimme kuitenkin tehdä toi-

meksiantajallemme ulkonäöltään hienon ja moitteettoman sekä sisällöltään laa-

dullisen tuotoksen. Mielestämme tuotoksemme täytti nämä asetetut tavoitteet. 

Tuotoksena syntyneen materiaalipaketin kustannusarvioksi tuli 50 €. Materiaali-

paketissa oli yhtenä leikkinä kauppaleikki, jolle ostimme tarvittavat leikkirahat 

(12 €). Päiväkodin johtajalta saimme kansion, mutta se oli liian iso, joten ostim-

me uuden (5 €), ja tuotoksen sisällysluetteloa varten hankimme välilehdet (3 €). 
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Tulostimme suurimman osan materiaaleista (30 €) koulussa väritulostimella. 

Toimeksiantajaltamme saimme tuotosta varten muovitaskuja ja kuvakorttien 

laminointia varten käytimme päiväkodin laminointikonetta ja -kalvoja. Tuotoksen 

lisäksi opinnäytetyön raportista aiheutuvat kustannukset olivat noin 30 €.   
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7 KEHITTÄMISTYÖN TUOTOS 

7.1 Tuotoksesta yleisesti 

Kehittämistyön tuloksena syntyy tuotos, joka sisältää uuden tiedon lisäksi palve-

lun, tuotteen, oppaan, mallin, toimintatavan tai minkä tahansa sellaisen inno-

vaation, joka on aikaisempaa parempi tai kokonaisuudessaan uusi (Salonen 

2013, 25). Tavoitteenamme oli suunnitella päiväkoti Halikolon henkilökunnan 

käyttöön selkeä, käytännönläheinen ja monipuolinen materiaalipaketti, jota työn-

tekijät voivat käyttää työssään lasten suomen kielen oppimisen tueksi. Työn 

tuotoksena syntyi kansion muodossa oleva materiaalipaketti (Liite 1), joka sisäl-

tää TPR-menetelmään pohjautuvia toiminnallisia keinoja tukea ja edistää moni-

kulttuuristen lasten suomen kieltä. Varhaiskasvattaja voi soveltaa materiaalipa-

ketissa olevia toimintoja ja menetelmiä omalle lapsiryhmälle sopivaksi huomioi-

den lasten tarpeet ja ikätason.  

Olemme suunnitelleet materiaalipaketin alusta lähtien pelkästään kohderyh-

määmme eli Halikolon 4–6-vuotiaiden lapsiryhmää ajatellen. Tuotoksesta voivat 

muutkin päiväkodit hyötyä monikulttuuristen lasten kanssa työskennellessä, 

mutta halusimme kuitenkin suunnitella ja toteuttaa materiaalipaketin, joka palve-

lisi juuri päiväkoti Halikolon lapsia ja varhaiskasvattajia. Materiaalipaketin työs-

tämisessä olemme huomioineet päiväkodin ja työntekijöiden toiveet, mutta tuo-

toksen ulkoasu sekä sisältö perustuvat meidän näkökulmaan. Materiaalin hyö-

dyn kannalta on tärkeää, että Halikolon työntekijät pyrkivät jatkuvasti vaikutta-

maan ja parantamaan tuotoksen laatua oman ammattiosaamisensa kautta. 

Halikolon työntekijät käyttävät lasten kanssa monipuolisesti erilaisia toiminnalli-

sia menetelmiä. Heidän toiminnassaan lasten kanssa TPR-menetelmä tulee 

näkyviin lähes joka päivä. Kehittämistyömme tuotoksena syntynyt materiaalipa-

ketti sisältää leikkejä ja muita toimintoja, joista osa oli työntekijöille tuttuja. He 

eivät välttämättä olleet aikaisemmin tietoisia siitä, että käyttämistään menetel-

mistä osa voisi olla TPR-menetelmän perusajatukseen tai toimintamalliin poh-
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jautuvia. Tämän takia sisällytimme materiaalipakettiin sekä tuttuja että uusia 

ideoita lasten suomen kielen opettamisen tueksi. Tärkeintä tuotoksessa oli se, 

että päiväkodin työntekijät saisivat käyttöön konkreettisen materiaalipaketin, 

jossa on tietoa TPR-menetelmästä, ja jonka kautta varhaiskasvattajat voisivat 

entistä enemmän käyttää menetelmää lasten kanssa suomen kielen tukemises-

sa. 

7.2 Tuotoksen syntyprosessi ja tiedonhankintamenetelmät 

Valitsimme kehittämistyömme tuotoksena syntyneen materiaalipaketin muodok-

si kansion, jotta käyttäjä pystyisi lisäämään siihen toimintoihin liittyviä materiaa-

leja. Kansioon sisällytimme myös muovitaskuja, joissa pystyy paremmin säilyt-

tämään erilaisia materiaaleja ja tarvikkeita. Lisäksi ajattelimme muovitaskujen-

helpottavan työntekijöiden toimintaa, koska niiden avulla he voisivat lisätä uusia 

tai poistaa vanhoja ja tarpeettomia tietoja ja materiaaleja. Jotta materiaalipaketti 

olisi selkeää ja helposti luettavaa, sisällytimme siihen visuaalisuutta kuvien ja 

värien muodossa.  

Olemme luokitelleet toiminnalliset leikit ja muut toiminnot omien otsikoiden alle, 

jotta päiväkodin työntekijöiden olisi helpompaa etsiä lapsille sopivaa toimintaa. 

Jokaisen luvun alussa olemme kuvanneet toiminnon ja opetustuokion tarkoituk-

sen sekä hyödyn ja kertoneet tarvittavista materiaaleista. Mielestämme tämä 

auttaa kasvattajaa valitsemaan juuri omalle lapsiryhmälleen sopivia opetukselli-

sia leikkejä ja ideoita. Olemme kertoneet materiaalipaketin toimintojen tarkoi-

tuksesta ja niiden sopivuudesta lapsiryhmälle lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta kas-

vattaja pystyisi helposti selaamaan materiaalipaketin sisältöä ja valitsemaan 

toimintoja kuluttamatta kuitenkaan turhaa aikaa pitkien tekstien lukemiseen. 

Jokaisen toiminnan kappaleen lopussa olemme kuvanneet toimintatuokion kul-

kua sekä aikuisen ja lasten roolia.  

Materiaalipaketin sisältöä varten hankimme tietoa niin sähköisistä kuin kirjallisis-

ta lähteistä. Kaikkien ideoiden ja opetustuokioiden piti pohjautua TPR-

menetelmään, joten meidän oli aluksi hyvin tärkeää ymmärtää menetelmän pe-
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rusajatus ja tarkoitus ennen kuin aloimme hakea kehittämistyömme kohderyh-

mälle sopivia ideoita ja materiaaleja oikeista lähteistä. TPR-menetelmästä oli 

enemmän englanninkielisiä lähteitä kuin suomenkielisiä, mutta menetelmän 

käytöstä varhaiskasvatuksen puolella oli heikosti tietoa. Keräsimme tietoja myös 

haastattelemalla eri asiantuntijoita menetelmän käytöstä varhaiskasvatuksen 

puolella. Osa materiaalipaketissa olevista ideoista on lähtöisin kirjallisuudesta ja 

internetsivuista ja osan olemme itse keksineet. Näiden lisäksi saimme päiväko-

din henkilökunnalta konkreettista tietoa siitä, millainen tuotos (Kuva 1) palvelisi 

parhaiten heidän lapsiryhmäänsä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Tuotoksen kansi. © Abdulahad & Amirkhani 
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7.3 Tuotoksen sisältö 

Materiaalipaketin luvuissa (Kuva 2) olemme käsitelleet muun muassa kansion 

taustaa ja sen tarvetta, TPR-menetelmää lyhyesti, leikkejä ja pelejä, satuja ja 

tarinoita, musiikkia ja liikuntaa, tutkivaa oppimista sekä tehtäväpohjaista oppi-

mista. Materiaalipaketin alkusanoilla olemme vastanneet, esimerkiksi kysymyk-

siin mitä, miksi ja kenelle. Kerroimme siinä, mikä tuotos on, kenelle se on tarkoi-

tettu ja miksi olimme sen tehneet. Tämä antaa lukijalle käsityksen siitä, mikä 

tarkoitus ja hyöty materiaalipaketilla on.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tuotoksen sisältö. © Abdulahad & Amirkhani 
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TPR – Total Physical Response 

Alkusanojen jälkeen olemme kertoneet tarkemmin TPR-menetelmän (Kuva 3) 

alkuperästä ja sen kehittäjästä sekä sen merkityksestä varhaiskasvatuksen 

puolella. Olemme antaneet kappaleessa myös esimerkin siitä, kuinka menetel-

män voi mahdollisesti käyttää väärin, ja miten se käytännössä toimii. Materiaali-

paketissa olevat toiminnalliset harjoitukset ja toiminnot ovat suunnattuja erityi-

sesti käytettävän monikulttuuristen lasten kanssa, mutta ne palvelet myös suo-

menkielisiä lapsia, jotka voivat oppia uusia sanastoryhmiä ja toimia vertaistuke-

na vieraskielisille lapsille. Tavoitteena on näiden toimintaideoiden kautta tukea 

ja edistää lasten suomen kielen oppimista ja mahdollisesti helpottaa heidän siir-

tymistä esiopetukseen. 

 

Kuva 3. TPR-menetelmän kappale tuotoksessa. © Abdulahad & Amirkhani 
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Leikit ja pelit  

Materiaalipaketti sisältää erilaisia leikkejä ja pelejä, joiden kautta lapsi pystyy 

toimimaan, ajattelemaan ja oppimaan. Leikkimisessä lapsen sisäinen ja ulkoi-

nen maailma kohtaavat, sillä leikin kautta lapsi oppii prosessoimaan kokemaan-

sa, näkemäänsä ja kuulemaansa. Kieltä ja kielellistä tietoisuutta opitaan juuri 

erilaisten leikkien kautta, jossa leikkikavereiden lisäksi aikuisen tuki ja kielellinen 

malli on tärkeä kieltä oppivalle lapselle. (Varhaiskasvatussuunnitelma 2005, 20; 

Helenius & Korhonen 2011, 72.)  

  

Kuva 4. Ammattileikki tuotoksessa. © Abdulahad & Amirkhani 

Leikillä on suuri merkitys TPR-menetelmässä, jossa perusajatuksena on vie-

raan kielen oppiminen toiminnan kautta (Koskela 2001). Leikit ja pelit -luku si-

sältää muun muassa ammattileikin (Kuva 4), kauppaleikin, muuttoleikin ja muis-

tipelin. Jokaisen leikin ja pelin kohdalla olemme kertoneet sen tarkoituksesta, 

tarvittavista materiaaleista ja toiminnan kulusta. Olemme sisällyttäneet materi-

aalipakettiin, esimerkiksi erilaisia kuvakortteja ja leikkirahoja, joita voidaan hyö-

dyntää toiminnoissa. 
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Sadut ja tarinat 

Sadut ja tarinat tutustuttavat lapset kielen rikkauksiin ja harjaannuttavat heidän 

kielellisten tietoisuuden alueita (Nurmilaakso 2011, 109). Ne opettavat jo hyvin 

varhaisessa ikätasossa oleville lapsille asioita liittyen, esimerkiksi käsitteisiin, 

numeroihin, ihmisiin ja heidän omiin elämiin. Satujen kautta voidaan opettaa 

lapsia käsittelemään ja hyväksymään erilaisia tunnetiloja ja ymmärtämään sen, 

että muut ihmiset saattavat tuntea samankaltaisia tunteita. (Parenting and Child 

Health 2015.)  

 
 
Kuva 5. Keisarin uudet vaatteet (tukiviittomin) -tarina. © Abdulahad & Amirkhani 

 

TPR-menetelmän pohjalta on syntynyt TPR-storytelling tai lyhennettynä TPRS, 

jonka on kehittänyt Blaine Ray 1990-luvulla. TPRS-menetelmän ajatuksena on 

kielen opettaminen kokonaisvaltaisesti, ilman kielioppisääntöjen opettamista. 

(Blaine 2012; TPRStories.com 2014.) Näiden vuoksi päätimme sisällyttää mate-

riaalipakettiin myös satuja ja tarinoita, joita voidaan toteuttaa lasten kanssa eri 

tavoilla, kuten näyttelemällä tai käyttämällä kuvia apuna. Lisäksi tuotoksessa on 

tarina ”Keisarin uusista vaatteista (tukiviittomin)” (Kuva 5), joka voidaan kertoa 

lapsille viittomalla kuvien avulla. 
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Musiikki ja liikunta 

Varhaisella musiikkikasvatuksella on iso merkitys lapsen kielen oppimiselle ja 

kehitykselle. Laulaminen ja puhuminen kehittyvät lapsella samanaikaisesti. Kuu-

loaistin avulla lapsi oppii rytmejä ja erilaisia ääniä. Musiikin lisäksi lapsi tarvitsee 

liikuntaa, koska se on edellytys normaalille fyysiselle kasvulle ja kehitykselle. 

Musiikin ja liikunnan yhdistäminen mahdollistavat niin toiminnan kuin aistien 

käyttämistä; liikkumalla musiikin tahdissa ja kuuntelemalla laulun sanoja lapsi 

oppii ja muistaa monia uusia sanoja. (Sosiaali- ja terveysministeriö ym. 2005, 

17; Ruokonen 2011, 62, 67.)  

 

Kuva 6. Musiikkiliikuntaleikkejä tuotoksessa. © Abdulahad & Amirkhani 

TPR-menetelmässä myös painotetaan lapsen kielen oppimista toiminnan kautta 

eri aisteja käyttäen. Menetelmän toimintamallin mukaan aikuisen tulee tukea 

lapsen oppimista joko näyttämällä itse mallia tai käyttämällä apuna kuvia tai 

tukiviittomia. (Koskela 2001, 9–10, 35.) Musiikki ja liikunta -luvussa on erilaisia 

musiikkiliikuntaleikkejä (Kuva 6) muun muassa äänet kehossa, hedelmäsalaatti 

ja peikkohippa.  
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Oppiminen taiteen keinoin 

Halusimme huomioida kaikkia varhaiskasvatuksen osa-alueita, minkä vuoksi 

päätimme sisällyttää materiaalipakettiin myös taiteilemisen yhtenä oppimisen 

keinona. Oppiminen taiteen keinoin -luvussa on kaksi erilaista toimintaa (Kuva 

7). Yhdessä toiminnassa lapset saavat piirtää tai maalata musiikin tai sadun 

tahdissa ja toisessa keskitytään taiteen tuottamiseen kuullun ymmärtämisen ja 

näkemisen kautta. Kuvan tai taiteellisen tuotoksen rooli on vieraan kielen oppi-

misessa hyvin moninainen. Kuva voi tukea lapsen puheen ilmaisutaitoja ja löy-

tää oikeita sanoja taidetuotoksen kuvailemisessa. Samalla lapsen mielikuvitus 

pääsee valloilleen, mikä saa lasta käyttämään kieltä tehokkaammin. (Fick 

2006.)  

 

Kuva 7. Toimintoja taiteen keinoin tuotoksessa. © Abdulahad & Amirkhani 
 

Taide näkyy TPR-menetelmässä tekemisen ja kuvien käytön kautta. Lapsen 

vieraan kielen oppimisen kannalta on tärkeää käyttää kuvitusta erilaisissa tari-

noissa ja saduissa. Näin lapsi oppii uusia asioita ja ymmärtää puhetta aikuisen 

näyttämän esimerkin tai mallin mukaan. (Koskela 2001, 9, 69.)  
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Tutkiva oppiminen 

Tutkiminen on lapselle ominainen tapa oppia ja tutustua ympäristöönsä. Lisäksi 

tutkiminen tuo esille ja tukee luontevasti lapsen käsite- ja sanavarastoa sekä 

auttaa syiden ja seurausten ymmärtämisessä. Lapsen tutkiessa asioita hänen 

tieto ja taito kasvavat. (Haakkola & Virsu 2000, 40–42.) Tutkivassa oppimisessa 

aikuisen roolina on tukea ja luoda mahdollisuuksia lasten tutkivalle toiminnalle 

ja oppimiselle (Kangassalo 2004, 33). Myönteisellä ja kannustavalla varhais-

kasvatusympäristöllä tuetaan lapsen tutkivaa oppimista. Lapsen on tärkeää ko-

kea, että hänen ihmettelynsä, kysymyksensä ja pohdintansa ja tutkiva toimin-

tansa saa kannustusta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 25.)  

 
Kuva 8. Toimintoja tutkivasta oppimisesta tuotoksessa. © Abdulahad & Amirk-
hani 

TPR-menetelmässä korostetaan kuvien käyttämistä ja asioiden toistamista lap-

selle kielen opettamisessa. Myös tutkimisessa on hyvä käyttää kuvia ja toistaa 

sanoja useita kertoja, jotta ne jäävät lapsen muistiin. (Koskela 2001.) Tämän 

takia olemme sisällyttäneet Tutkiva oppiminen -lukuun luontoretken, jonka voi 

toteuttaa kahdella eri tavalla (Kuva 8); luonnon eri asioita tutkimalla tai suunnis-

tamalla suorittaen erilaisia tehtäviä.  
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Tehtäväpohjainen oppiminen 

TPR-menetelmässä rauhallisten hetkien järjestämistä pidetään tärkeänä erityi-

sesti vilkkaiden TPR-harjoitusten jälkeen. Silloin on hyvä antaa lasten rauhoittua 

hetkeksi ja keskittyä tehtävien tekemiseen. (Koskela 2001, 103.) Tämän vuoksi 

sisällytimme materiaalipakettiin myös harjoitusvihon (Kuva 9), jossa on erilaisia 

tehtäviä.  

 

Kuva 9. Suomen kielen harjoitusvihko tuotoksessa. © Abdulahad & Amirkhani 

Tehtäväpohjainen oppiminen -luvussa olevien tehtävien tarkoituksena on tukea 

lasten suomen kielen oppimista ja edesauttaa esiopetukseen siirtymistä. Var-

haiskasvatuksen työntekijät voivat hyödyntää tehtäviä lasten kielitaidon arvioin-

nissa ja mahdollisesti auttaa lapsia heikoimmissa suomen kielen oppimisen 

alueissa. Ajatuksenamme oli, että jokainen lapsi voisi saada itselleen oman har-

joitusvihon, mutta aikuinen voi kuitenkin halutessaan ottaa harjoitusvihosta lap-

sille myös yksittäisiä tehtäviä. 
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7.4 TPR-menetelmän toimintatuokiot Halikolossa 

Kehittämistyömme tuotoksen viimeistelyvaiheessa sovimme päiväkoti Halikolon 

kanssa TPR-menetelmään pohjautuvien toimintahetkien pitämisestä työmme 

kohteena olevalle lapsiryhmälle. Halusimme järjestää toimintahetket, jotta pää-

semme itse kokeilemaan muutamia leikkejä lasten kanssa, ja nähdä miten ne 

soveltuvat kohderyhmälle. Toimintahetket perustuivat TPR-harjoitusten nelivai-

heiseen malliin, jonka mukaan lapsen suomen kielen oppiminen tapahtuu vai-

heittain. Tuokioiden ajatuksena oli hauskan ja innostavan toiminnan kautta mo-

tivoida lapsia kuuntelemaan ja tuottamaan suomen kieltä.  

Jokaiseen toimintahetkeen valitsimme eri lapset heidän suomen kielen taito-

tasonsa mukaisesti, vaikka TPR-menetelmän perusajatuksena onkin, että eri-

tasoiset lapset voivat osallistua toimintoihin. Tällä menettelyllä halusimme mah-

dollistaa kaikkien lasten osallistumisen, koska jokaiseen toimintaan pääsi noin 

3–4 lasta. Kuvasimme toimintahetket siten, ettei ketään lapsista ollut tunnistet-

tavissa videoista. Halusimme kuvata tuokiot, jotta voisimme esitellä niitä kou-

lussa opinnäytetyömme esityksen aikana. Toteutimme toimintahetket pienryh-

missä, ja jokainen tuokio kesti noin 10–15 minuuttia. Hyödynsimme TPR-

harjoituksia varten materiaalipaketissa olevia kuvakortteja (Kuva 10).  

 

Kuva 10. Tuokioissa käytetyt kuvakortit. © Abdulahad & Amirkhani 
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Ensimmäiseen tuokioon (Kuva 11) valitsimme ryhmästä kolme lasta, joiden teh-

tävänä oli toimia pelkästään kuullun ymmärtämisen kautta. Tällöin emme vaati-

neet lapsilta puheen tuottamista. Tuokion alussa esittelimme lapsille yhdeksän 

erilaista kuvakorttia, joita toistimme heille pari kertaa ja lasten piti vain kuunnel-

la. Alussa lapset toistivat sanoja, mutta pyysimme heitä kuitenkin hiljentymään 

ja keskittymään kuuntelemiseen. Myös Koskelan (2001, 104) mukaan on huo-

mattu, että sanojen toistaminen saattaa häiritä muiden lasten keskittymistä. 

Esittelyn jälkeen pyysimme lapsia osoittamaan kuvakortteja, joita he kuulivat 

meidän lausuvan ääneen. Lapset osasivat hyvin kuvakorttien nimet ja onnistui-

vat näyttämään oikeita kortteja. Lopussa lasten kanssa otettiin esimerkki, jossa 

heidän tuli vuorollaan ottaa pyydetty kuvakortti pöydältä ja viedä se aikuiselle. 

Samalla lapset harjoittelivat käskyverbejä, kuten tuoda, viedä, hakea ja ottaa. 

Kokonaisuudessaan ensimmäinen tuokio onnistui hyvin ja lapset olivat innok-

kaasti mukana.  

 

Kuva 11. Ensimmäinen TPR-tuokio. © Abdulahad & Amirkhani 

Toiseen vaiheen (Kuva 12) tuokioon valitsimme kolme muuta lasta joiden tehtä-

vänä oli vastata esitettyihin kysymyksiin kyllä tai ei -sanoilla. Tuokiossa hyödyn-

simme yhdeksän kuvakorttia, joita aluksi esittelimme lapsille, ja sen jälkeen ky-

syimme heiltä vuorotellen erilaisia kysymyksiä. Näytimme yhdelle lapselle esi-
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merkiksi banaanin kuvan ja kysyimme: ”Onko kuvassa pallo?” Silloin lapsi osasi 

vastata: ”Ei.” Toiselta lapselta kysyimme: ”Tykkäätkö sinä päärynästä?”, johon 

hän vastasi: ”Kyllä.”. Jatkoimme leikkiä samalla tavalla, kunnes kaikki kuvakortit 

oli käyty läpi. Lapset ymmärsivät toiminnan idean ja osasivat vastata kysymyk-

siin pyydetyllä tavalla. Tuokio onnistui paremmin kuin osasimme odottaa.  

 

Kuva 12. Toinen TPR-tuokio. © Abdulahad & Amirkhani 

Kolmanteen tuokioon (Kuva 13) valitsimme kolme lasta, joiden tehtävänä oli 

tuottaa yksittäisiä sanoja ja lausua asioiden nimiä. Tuokioon otimme yhdeksän 

kuvakorttia, jotka levitimme pöydälle. Aloitimme leikin esittämällä ja nimeämällä 

kuvakortit, ja lasten kuului toistaa ne perässä. Tämän jälkeen leikimme lasten 

kanssa toista TPR-harjoitusta, jossa lapsille vilautettiin vuorotellen eri kuvakort-

teja. Lasten tehtävänä oli keskittyä ja miettiä, mikä kuvakortti näytettiin heille ja 

kertoa tämän jälkeen ääneen, mitä kuvassa oli. Kaikki tuokioon osallistuvat lap-

set osasivat toimia leikissä ohjeiden mukaisesti ja nimetä kuvakortit. He innos-

tuivat leikistä ja pitivät sitä hauskana. Tämän jälkeen jatkoimme leikkiä toisella 

harjoituksella, jossa käytimme samoja kuvakortteja. Harjoituksessa peitimme 

yhden kuvakortin kerrallaan ja näytimme siitä vähitellen pienen osan, kunnes 

lapset pystyivät tunnistamaan kuvassa olevan esineen tai asian. Lapset osa-
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sivat yllättävän nopeasti kertoa, mitä kuvissa näkyi. He olivat täysillä mukana 

toiminnassa ja nauttivat hetkestä.  

 

Kuva 13. Kolmas TPR-tuokio. © Abdulahad & Amirkhani 

Viimeiseen eli neljänteen TPR-tuokioon (Kuva 14) osallistui neljä lasta, joiden 

tehtävänä oli muodostaa kokonaisia lauseita kuvailemalla eri asioita. Alussa 

kävimme tuttuun tapaan yhdeksän kuvakorttia läpi ja toistimme niitä lasten 

kanssa pari kertaa. Tämän jälkeen lapset saivat vuorollaan ottaa pöydältä mie-

leisensä kuvakortin ja kertoa kuvan avulla pienen tarinan tai lauseen. Lapset 

osasivat muodostaa lauseita, esimerkiksi kissasta, koirasta, isästä ja autosta. 

Lapset muun muassa kertoivat: ”Näin kissan aamulla.”, ”Näin hiiren pihalla.” ja 

”Minä näin, kun koira löysi kissan.” Yhden lapsen oli alussa vaikeaa muodostaa 

lauseen, joten päätimme aloittaa toisesta lapsesta. Tämä auttoi muita lapsia 

ymmärtämään paremmin harjoituksen ajatuksen, mikä taas motivoi jokaista las-

ta muodostamaan lauseita. Leikkiä jatkettiin lisäämällä uusia kuvakortteja, jois-

sa oli esimerkiksi kuvia ruoista, ajoneuvoista, eläimistä ja kuvitteellisista hah-

moista. Lapset saivat ottaa muutaman kuvakortin ja niiden avulla muodostaa 

erilaisia lauseita. Tämä harjoitus oli lapsille mieluisin, ja he olisivat halunneet 

jatkaa sitä pidempään. 
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Kuva 14. Neljäs TPR-tuokio. © Abdulahad & Amirkhani 

Kokonaisuudessaan tuokiot onnistuivat mielestämme erittäin hyvin, ja lapset 

jaksoivat olla mukana loppuun asti. Olimme etukäteen sopineet tuokioiden pi-

tuudeksi 10–15 minuuttia, koska TPR-menetelmän mukaan lasten mielenkiinto 

voi lopahtaa, jos tuokiot ovat liian pitkiä. TPR-harjoituksia ei kannata yliannos-

tella, vaan tuokiot tulee lopettaa ennen kuin lapsissa näkyy ensimmäiset uupu-

misen merkit. (Koskela 2001, 21.) Lopetimme tuokiot silloin, kun lapsissa ei vie-

lä näkynyt väsymisen merkkejä, jotta lapset innostuisivat myöhemmin saman-

kaltaisista tuokioista. Harjoituksissa on tärkeää, että aikuinen on aktiivisesti läs-

nä ja auttaa lapsia tarvittaessa. Huomasimme, kuinka paljon ohjausta lapset 

tarvitsivat tuokioiden aikana. Huomiomme kiinnittyi siihen, kuinka kuvakortit aut-

toivat ujompiakin lapsia tuottamaan puhetta ja muodostamaan erilaisia lauseita. 

Lasten innokkuus ja iloiset ilmeet kertoivat meille tuokioiden onnistumisesta, ja 

kaiken kaikkiaan päivä oli erittäin antoisa ja opettavainen.  
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8 KEHITTÄMISTYÖN ARVIOINTI JA POHDINTA 

8.1 Kehittämisprosessin arviointi 

Tämän kehittämistyön läpivienti on ollut meille molemmille mieluinen ja antoisa 

kokemus, koska teimme työn meitä ja toimeksiantajaa kiinnostavasta aiheesta. 

Päiväkoti Halikolon työntekijät suhtautuivat kehittämistyöhömme positiivisesti ja 

olivat aina valmiita auttamaan. Tämän lisäksi työn mielekkyyteen vaikutti myös 

se, että aiheemme mahdollisti kehittämistyön tekemisen. Haastava aihealue 

opetti meille paljon enemmän, kuin että työmme olisi ollut entuudestaan tutusta 

ja yksinkertaisesti aiheesta.  

Parityönä tehtävä opinnäytetyö edellyttää aitoa yhteistoiminnallisuutta työparin 

kanssa (HAMK 2011). Tämän kehittämistyön tekeminen oli meille molemmille 

erittäin opettavainen prosessi. Olemme koulutuksemme aikana tehneet yhdes-

sä paritöitä, mutta opinnäytetyön kaltaista laajaa ja haastavaa työtä emme ol-

leet aikaisemmin yhdessä tehneet. Näiden pienten paritöiden kautta luottamus 

toistemme työskentelytapaan ja vastuullisuuteen oli kasvanut, minkä vuoksi 

päätimme ottaa opinnäytetyön haasteen yhdessä vastaan. Mielestämme pari-

työnä tehty opinnäytetyö mahdollistaa myös syvällisempään ja monipuolisem-

paan pohdiskeluun aiheesta sekä kehittää neuvottelu- ja yhteistyötaitoja. Pari-

työskentelynä tehty kehittämistyö helpotti huomattavasti pitkäkestoisen proses-

sin loppuunsaattamista.  

Tärkein asia meidän työmme onnistumisen kannalta oli se, että osasimme yh-

dessä laatia opinnäytetyöllemme aikataulun, jota molemmat pystyimme noudat-

tamaan. Lisäksi meillä oli kyky toimia yhteistyössä koko opinnäytetyöprosessin 

ajan eikä meidän välille syntynyt minkäänlaista konfliktitilannetta. Alussa jaoim-

me työn siten, että toinen meistä keskittyi opinnäytetyöraportin kirjoittamiseen ja 

toinen taas tuotoksen eli materiaalipaketin tekemiseen. Tämän työskentelytavan 

avulla osasimme paremmin pysyä aikataulussa ja saimme enemmän aikaiseksi 

keskittymällä yhteen asiaan. Tuotoksen viimeistelyvaiheessa keskityimme mo-
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lemmat materiaalipaketin työstämiseen, ennen kuin lähdimme jatkamaan opin-

näytetyöraportin kirjoittamista.  

Ammattieettisen osaamisen keskeisenä osana on myös kyky reflektointiin. Sillä 

tarkoitetaan oman toiminnan monipuolista tarkastelua ja arviointia sosiaalialan 

arvolähtökohdista käsin. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11–12.) Opin-

näytetyön tekeminen työparin kanssa mahdollisti juurikin reflektoivaan työottee-

seen. Työstimme opinnäytetyötä suurimmaksi osaksi samassa ympäristössä, 

mikä antoi meille mahdollisuuden keskustella ja pyytää apua toisiltamme sekä 

jakaa yhdessä oppimiskokemuksiamme. Annoimme toisillemme myös palautet-

ta tekemistämme töistä ja kannustimme toisiamme monissa eri tilanteissa. Tä-

mä pitkäkestoinen parityöskentely kehitti tiimityötaitojamme, joita tulemme var-

masti tarvitsemaan sosionomin työkentällä.  

8.2 Tuotoksen arviointi 

Mielestämme materiaalipaketti täytti sille asetetut tavoitteet. Tuotoksessa olevat 

harjoitukset ja toiminnot ovat käytännössä toteuttamiskelpoisia. Pyrimme ku-

vaamaan toiminnot lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta niiden käyttöönottaminen olisi 

helppoa ja kätevää. Halusimme sisällyttää materiaalipakettiin monia erilaisia 

keinoja ja tapoja tukea lasten suomen kielen oppimista, koska jokaisella kasvat-

tajalla on erilainen kasvatustapa lasten kanssa. Tällä tavalla kasvattajien on 

mahdollista valita TPR-menetelmän ideoista ja leikeistä omalle kasvatus- ja 

työskentelytavalleen ja lapsiryhmälleen sopivia toimintoja lasten suomen kielen 

oppimiseksi.  

Saimme päiväkoti Halikolon henkilökunnalta sekä kirjallista että suullista palau-

tetta (Kuvio 5) materiaalipaketistamme. Päiväkodin työntekijät olivat tuotokseen 

erittäin tyytyväisiä ja kokivat sen hyödylliseksi lasten suomen kielen tukemises-

sa. Heidän mielestään materiaalipaketti oli monipuolinen, värikäs ja sopivan 

pituinen.   Työntekijät pitivät hyvänä asiana sen, että olimme huomioineet var-

haiskasvatuksen osa-alueet TPR-menetelmän pohjalta. He olivat myös iloisia 

siitä, että olimme tehneet selkeät ohjeet toimintojen toteuttamisesta. Lisäksi he 
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yllättyivät positiivisesti siitä, että tuotoksessa oli paljon materiaalia valmiina. Yksi 

työntekijöistä kokeili materiaalipaketissa olevaa ammattileikkiä ja koki sen toimi-

vaksi lasten kanssa. Materiaalipaketissa olevat toimintaideat on tarkoitettu pää-

asiassa 4–6-vuotiaille, mutta kasvattaja voi halutessaan soveltaa niitä omalle 

lapsiryhmälleen. Yksi varhaiskasvattajista oli sitä mieltä, että osaa materiaalipa-

ketin toiminnoista voidaan käyttää jo 2–3-vuotiaiden lasten kanssa. Päiväkodin 

johtajan mielestä taas materiaalipaketti voisi toimia osana myös uusien työnteki-

jöiden tai opiskelijoiden perehdytystä ja jopa sijaiset saisivat suoraan vinkkejä 

helposti toteutettavista tuokioista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Työntekijöiden kommentteja materiaalipaketista. 

Henkilökunnan palautteiden avulla pystyimme paremmin arvioimaan tuotok-

semme vaikutusta lasten suomen kielen oppimiseen.  Sekä omasta mieles-

tämme että Halikolon työntekijöiden mielestä saimme koottua innostavan ja 

monipuolisen kokonaisuuden. Näin jälkeenpäin ajatellen olisimme voineet ehkä 

sisällyttää materiaalipakettiin loruja ja runoja, jotka tukisivat lasten suomen kiel-

tä. Tämä tuli esille myös suullisessa palautteessa. Kuitenkin olemme tyytyväisiä 

siihen, että onnistuimme luomaan materiaalipaketin, joka vastasi toimeksianta-

jamme tarpeita. Työntekijät kannustivat meitä tekemään myös itsellemme sa-

manlaisen kansion. Meillä on sähköisenä versiona koko materiaalipaketin sisäl-

”Kun luki, niin itselläkin tuli taas ideoita mieleen.” 

”Osa sellaisia, ettei itselleni ole tullut 

mielenkään. TOSI TOIMIVIA  

TOIMINTOJA, WAUDE!” 

”Ihana, mahtava, kiva ja kaunis,  

hienot kortit, kuvat ja materiaalit. 

Ihan ikuinen työkalu, kiitos!” 



55 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Dunya Abdulahad & Jale Amirkhani 

tö, jonka ajattelimme tulostaa myös itsellemme. Näin voimme mahdollisesti itse 

kokeilla kaikkia materiaalipaketissa olevia toimintoja työelämässä.   

8.3 Eettisyys ja ammatillinen kasvu 

Tulevina sosiaalialan ammattilaisina olemme joutuneet pohtimaan eettisyyttä 

koulutuksemme ja erityisesti opinnäytetyöprosessimme aikana. Opinnäytetyön 

eettisenä päämääränä on ihmisten kunnioittaminen, tasa-arvoinen vuorovaiku-

tus ja oikeudenmukaisuuden korostaminen. Eettisyys näkyy opinnäytetyössä 

opiskelijan ja ohjaajan suhtautumistavassa työtä ja mahdollisia ongelmia koh-

taan. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11–12.) Mielestämme olemme toi-

mineet koko opinnäytetyöprosessin aikana päiväkodin henkilökunnan kanssa 

vastuullisesti ja kunnioittaneet päiväkodin toimintakulttuuria ja -tapoja toimia 

lasten kanssa. Olemme tehneet tätä kehittämistyötä alusta loppuun saakka las-

ten etuja ajatellen. Kehittämistyö ei ollut meille pelkästään raportin kirjoittamista 

ja konkreettisen tuotoksen tuottamista, vaan ennen kaikkea uusien kokemuksi-

en saamista ja tavoitteiden toteutumista. Työ oli pitkäkestoinen, johon mahtui 

monenlaisia vaiheita. Kokonaisuudessaan se oli kuitenkin erittäin antoisaa, kun 

sai tehdä töitä asian eteen, mikä oli molemmille lähellä sydäntä.  

Lastentarhanopettajien ammattietiikka -ohjeisto (2015) sisältää lastentarhan-

opettajan työn ammattieettiset arvot. Eettisten periaatteiden taustalla olevat ar-

vot ovat ihmisarvo, totuudellisuus, oikeudenmukaisuus ja vapaus. Lastentar-

hanopettajan tulee kunnioittaa jokaisen lapsen ihmisarvoa, vapautta ja ottaa 

lasten yksilölliset tarpeet huomioon.  Hänen on lisäksi pyrittävä lisäämään päi-

vähoidon ja kodin välistä vuorovaikutusta edistämällä lapsen ja tämän vanhem-

pien välisen suhteen myönteistä kehittymistä. Lastentarhanopettaja on tietoinen 

omasta kasvatusnäkemyksestään ja osaa arvioida omaa toimintaansa, jotta voi 

toimia varhaiskasvatuksen asiantuntijana yhteiskunnassa.  (Lastentarhanopet-

tajan ammattietiikka 2004.) 

Kehittämistyömme ei vaatinut luvan hakemista tai suostumuslomakkeiden täyt-

tämistä, koska työmme ei sisältänyt mitään, mikä olisi koskenut henkilökohtai-



56 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Dunya Abdulahad & Jale Amirkhani 

sesti päiväkodin työntekijöitä tai päiväkodissa olevia lapsia. Toteuttamissamme 

toimintatuokioissa kuvasimme tilanteen siten, etteivät lasten kasvot näkyneet. 

Lapset eivät siis olleet tunnistettavissa videossa. Keskustelimme asiasta päivä-

kodin työntekijöiden kanssa ja emme kokeneet tarpeelliseksi kysyä vanhempien 

lupaa toimintahetkien kuvaamisesta.  

Sosionomin ydinosaamista kuvataan kuuden kompetenssin kautta: sosiaalialan 

eettinen puoli ja asiakastyön osaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, kriitti-

nen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen 

sekä johtamisosaaminen (Rouhiainen-Valo ym. 2010, 16).  Meidän sosionomin 

kompetenssit ovat kehittyneet tämän opinnäytetyöprosessin ja koko sosionomin 

koulutuksen aikana. Olemme pyrkineet aktiivisesti reflektoimaan omaa toimin-

taamme prosessin aikana ja arvioida myös toistemme tekemiä töitä ja valintoja. 

Koulutusohjelman ja opinnäytetyömme avulla olemme sisäistäneet sosiaalialan 

arvot kunnioittamalla toisiamme ja muita mukana olevia toimijoita ja asiakkaita.  

Olemme saaneet hurjasti kokemusta varhaiskasvatuksen kentältä sosiono-

miopintojen ajalta, esimerkiksi erilaisten projektien ja harjoittelujaksojen kautta. 

Tämä opinnäytetyö oli meille oiva tilaisuus siirtää kaiken koulussa oppimamme 

asiat käytäntöön. Olemme molemmat kasvaneet prosessin aikana ja oppineet 

valtavasti uusia asioita niin lapsen kielen kehityksen tukemisesta, monikulttuuri-

suudesta kuin varhaiskasvatuksestakin. Uskomme, että tämä kehittämistyö on 

auttanut meitä tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota lasten puhe-

kieleen ja tukemaan heitä erilaisilla työvälineillä. Opintojen päättymisen jälkeen 

seuraavana ammatillisen kasvun haasteena on varmaankin työelämään siirty-

minen ja työelämässä oman ammatillisuuden jatkuva ylläpitäminen ja kehittämi-

nen, koska siihen voimme ainoastaan itse vaikuttaa omalla toiminnallamme. 
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