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Opinnäytetyö on määrällinen tutkimus, jonka tavoitteena on kartoittaa Turun kaupungin 
varhaiskasvatuksessa käytössä olevia menetelmiä ja materiaaleja lapsen äidinkielen sekä 
suomen kielen kehityksen tukemiseksi. Tutkimus keskittyy varhaiskasvatuksen ammattilaisiin, 
jotka työskentelevät lasten kanssa, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Opinnäytetyön 
tuotoksena myös kehitetään Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa käytössä olevaa Paula-
materiaalia, jonka tarkoituksena on antaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille työkaluja lapsen 
suomen kielen kehityksen tukemiseen.  

Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyönä Piinokankadun päivähoitoyksikön kanssa. Tarve 
kehittämistyölle nousi päiväkodin henkilökunnalta. Henkilökunta toivoi lisää ideoita ja valmiita 
materiaaleja lapsen kielenkehityksen tukemiseen. Tavoitteena oli löytää Turun kaupungin 
varhaiskasvatuksessa käytössä olevat menetelmät, jolloin hyväksi havaittuja menetelmiä 
voitaisiin jakaa kaikille Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa työskenteleville. Tutkimuksen 
tuloksia on tarkoitus käyttää kehitettäessä kielenkehityksen tukemiseen tarkoitettua materiaalia 
sekä sen jakamista.  

Teoriaosuudessa tarkastellaan lapsen kielenkehityksen vaiheita sekä kielenkehitykseen 
vaikuttavia tekijöitä. Tekstissä tarkastellaan myös kielenkehityksen vaiheita, kun lapsi opettelee 
toista kieltä äidinkielensä lisäksi. Opinnäytetyön teoriaosuuteen on kerätty tietoa 
varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavista laeista ja asetuksista. Teoriaosuudessa 
tarkastellaan myös monikulttuurisen varhaiskasvatuksen piirteitä ja käytäntöjä. 

Tutkimuksen tulosten mukaan lapsen suomen kielen kehityksen tukemiseen käytettiin 
monipuolisesti erilaisia menetelmiä. Varhaiskasvattajat osasivat nimetä useita menetelmiä sekä 
materiaaleja, joita käyttävät lapsen suomen kielen kehityksen tukemiseen. Lapsen äidinkielen 
tukemiseen käytettäviä menetelmiä nimettiin vain muutamia. Tutkimuksen tulosten mukaan 
ammattilaiset kaipasivat lisää materiaalia, jota voi käyttää lapsen äidinkielen kehityksen 
tukemiseen. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi se, että lapsen äidinkielen kehityksen tukeminen on 
hyvin pitkälti lapsen lähipiirin ja huoltajien vastuulla, kun lapsen äidinkieli on jokin muu kuin 
suomen kieli.  

 

 

ASIASANAT: 

kielellinen kehitys, puheen kehitys, toinen kieli, monikielisyys, monikulttuurisuus, varhaiskasvatus  

 



BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Bachelor Of Social Services 

2020 | 39 pages, 4 pages in appendices 

Mari Ahtiainen 

MATERIAL USED IN EARLY EDUCATION TO 
SUPPORT LANGUAGE DEVELOPMENT 

 

This thesis is a quantitative study, with the aim of surveying the methods and materials used in 
the City of Turku to support child's development in his or her native language and Finnish 
language. Thesis focuses on early childhood education professionals, who work with children with 
a native language other than finish. Paula-material that is in use in the City of Turku is also 
developed as a result of this thesis. The aim of the material is to give early childhood education 
professionals tools to support children’s development in the Finnish language. 

This thesis is made in cooperation with Piinokankatu Day Care Unit. The need for developing the 
material came from the staff of the day care center. The staff requested more ideas and ready-
to-use materials to support children’s language development. The aim was to find the materials 
in use in early childhood education at the City of Turku, so the methods deemed useful could be 
shared to everyone working in early childhood education in the City of Turku. Results of the study 
are also intended to be used developing both the material to support language development and 
the sharing of said material. 

The theory section examines the phases of a child’s language development and factors that 
influence it. Phases of language development are also examined, when a child is learning another 
language besides his or her native language. Information of laws and decrees governing the 
organization of early childhood education is also collected in the theory section. The section also 
examines traits and practices of multicultural early childhood education. 

According to the results of the study, different materials were diversely used to support Finnish 
language development. Early childhood educators could name several different methods and 
materials that they used to support a child's Finnish language development. Only a few methods 
used to support a child’s native language development were named. According to the results of 
the study, the professionals wished for more material used to support the development of a child’s 
native language. Results of the study reveal that child’s close relatives and guardians are mainly 
responsible for supporting the development of a child’s native language, when the child’s native 
language is not Finnish. 
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1 JOHDANTO 

Monikulttuurisuus on entistä yleisempää varhaiskasvatuksessa. Monikulttuuristen lasten 

kielen kehitykseen ja kulttuuri-identiteetin kehitykseen tulisi kiinnittää entistä enemmän 

huomiota. Lasten kielen kehityksen tukemisesta puhutaan paljon, mutta millaisia mene-

telmiä ja materiaaleja siihen oikeasti käytetään? Ovatko käytössä olevat materiaalit toi-

mivia, vai toivoisivatko ammattilaiset jotakin muuta? 

Opinnäytetyö on tutkimus, jonka tavoitteena on kartoittaa Turun kaupungin varhaiskas-

vatuksessa käytössä olevia menetelmiä kielen kehityksen tukemiseksi sekä näiden me-

netelmien kehittämisehdotuksia. Tutkimus keskittyy varhaiskasvatuksen ammattilaisiin, 

jotka työskentelevät lasten kanssa, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi.  

Kielen kehityksen viivästymät sekä kielen kehityksen häiriöt ovat yleisiä lapsilla. Varsin-

kin maahanmuuttajien lasten kielenkehitys aiheuttaa huolta varhaiskasvatuksen henki-

lökunnassa. Opinnäytetyön tuloksien avulla saadaan lisätietoa käytössä olevista mene-

telmistä ja tietoa siitä, millaisia menetelmiä varhaiskasvatuksen henkilökunta toivoisi kie-

len kehityksen tukemiseen. 

Ei ole olemassa aikaisempaa kartoitusta siitä, millaisia materiaaleja Turun kaupungin 

varhaiskasvatuksessa on käytössä. Myöskään näin laajaa kartoitusta materiaalien kehit-

tämisestä tai tuottamisesta ei ole aikaisemmin tehty. Opinnäytetyön on tilannut Piinokan-

kadun päivähoitoyksikkö, joka sijaitsee Turussa Varissuon kaupunginosassa.  
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2 ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET 

VARHAISKASVATUKSESSA 

 

Suomessa varhaiskasvatusta ja sen järjestämistä säätelevät useat lait ja säädökset. Var-

haiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat Suomen perustuslaki, varhaiskasvatuslaki, var-

haiskasvatuksesta annettu valtioneuvoston asetus sekä varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet. (Opetushallitus 2018, 15.) Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista 

ja tavoitteellista kasvatusta, joka muodostuu opetuksesta ja hoidosta. Varhaiskasvatuk-

sessa painottuu erityisesti pedagogiikka. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 2.) 

Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskas-

vatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta. 

Varhaiskasvatus voidaan järjestää päiväkotitoimintana, perhepäivähoitona tai avoimena 

varhaiskasvatuksena. Varhaiskasvatusta saavat alle kouluikäiset lapset. Esiopetuksesta 

säädetään perusopetuslaissa. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 1.) 

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) asetetut varhaiskasvatuksen tavoitteet ovat muun 

muassa lapsen iän ja kehityksen mukaisen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen, ter-

veyden sekä hyvinvoinnin kehittäminen, lapsen oppimisen edellytysten tukeminen sekä 

elinikäisen oppimisen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja toteuttaminen. Var-

haiskasvatuslaissa tavoitteina ovat myös muun muassa lapsen leikin, liikkumisen, tai-

teen ja kulttuuriperinnön huomioiminen pedagogisessa toiminnassa ja myönteisten op-

pimiskokemuksien mahdollistaminen. Varhaiskasvatuslain tavoitteissa tulee esiin tavoit-

teet tasa-arvon, yksilöllisyyden sekä lapsen osallisuuden tukemisen edistämiseksi. 

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään, että opetushallitus määrää varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet, jotka perustuvat varhaiskasvatuslakiin. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden tarkoituksena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertai-

suutta, toteuttaa varhaiskasvatuksen tavoitteita sekä ohjata varhaiskasvatuksen laadun 

kehittämistä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta toteutetaan varhais-

kasvatus sekä laaditaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat. (Opetushalli-

tus 2018, 7-8.) 
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Suomen perustuslaissa (731/1999) säädetään, että ketään ei saa syrjiä tai asettaa eriar-

voiseen asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipi-

teen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (Ope-

tushallitus 2018, 15). Suomen on myös noudatettava kansainvälisiä sopimuksia ja muuta 

lainsäädäntöä varhaiskasvatusta järjestettäessä. Tällaisia sopimuksia ovat muun mu-

assa Euroopan ihmisoikeussopimus ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Muita lakeja, 

joita varhaiskasvatusta järjestettäessä tulee noudattaa, ovat muun muassa yhdenvertai-

suuslaki ja tasa-arvolaki. (Opetushallitus 2018, 15.) 

2.1 Varhaiskasvatuksessa annettava tuki lapselle 

Varhaiskasvatuksessa lasten tarvitseman tuen tarve on lisääntynyt ja yhä useammin lap-

sen erityisen tuen tarvetta ei voida lääketieteellisin diagnoosein tunnistaa. Perinteisesti 

lapsen saama tuki varhaiskasvatuksessa on saatu erityisvarhaiskasvatuksesta. Kuiten-

kaan tämä ei ole enää riittävä tuen muoto. (Heinämäki 2005, 8-9.) Vuonna 2002 teh-

dyissä Varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa linjauksissa on todettu, että varhaiskasva-

tuksen tehtävänä on tarjota perheiden tarvitsemaa tukea kasvatuksessa (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2002, 12). Tämä linjaus tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen henkilö-

kunnalta vaaditaan osaamista erityisen tuen antamisesta lapsille (Heinämäki 2005, 8-9). 

Varhaiskasvatus on ennaltaehkäisevää palvelua, jolloin henkilökunnan tehtävänä on 

tunnistaa lapsen tuen tarve ja järjestää tarvittavaa tukea. (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018.) Tämä edellyttää varhaiskasvatuksen henkilökunnalta lapsen kehityksen hy-

vää tuntemusta, suunnitelmallista varhaiskasvatusta ja tukitoimien toteutusta sekä ta-

voitteellista yhteistyötä lapsen muiden tukipalveluiden kanssa. Lapselle annettavan tuen 

tulee olla oikea-aikaista sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnalla tulee olla tarpeeksi 

osaamista tunnistaakseen tuen tarpeen ja toteuttaakseen sen tarpeen ilmetessä. (Hei-

nämäki 2005, 9-11.) 

Tuen tarpeen arviointiin on monia menetelmiä. Varhaiskasvatuksessa on yleisimmin 

käytössä systemaattinen havainnointi, mutta myös testaaminen ja erilaiset seulontama-

teriaalit ovat laajassa käytössä. Tuen tarvetta kartoittaessa on tärkeää keskittyä peda-

gogisiin tekijöihin, kuten annettuun opetukseen ja oppimisympäristöön, eikä niinkään 

lapseen liittyviin tekijöihin, kuten oppimistapoihin, diagnooseihin ja käyttäytymiseen.  

(Heiskanen 2018, 96-97.) Varhaiskasvatuksessa käytetään pääasiallisesti pedagogista 

arviointia. Pedagogisessa arvioinnissa päätavoitteena on arvioida pedagogista toimintaa 
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sekä pedagogiikkaa. Lapsen ominaisuuksien ja luonteenpiirteiden arviointi tulee välttää. 

(Heiskanen 2018, 98.) 

Lapsilla ja huoltajilla on oikeus osallistua tuen arviointiin ja suunnitteluun. Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsen ja huoltajan osallisuuden toteutumisen 

tukemista. Lapset ja huoltajat tulee ottaa huomioon toimintaa sekä suunnitellessa että 

arvioitaessa lapsen tarvitsemaa tukea. Lasta tulee kuulla päätöksissä, jotka koskevat 

lasta itseään. Tämä kuuluu lapsen oikeuksiin. (Opetushallitus 2018, 26-27.) 

2.2 Inklusiivinen varhaiskasvatus 

Lapsen kehitykseen ja oppimiseen annettava tuki tulisi toteuttaa varhaiskasvatuksessa 

inklusiivisesti (Viitala 2018, 51.) Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa toimitaan in-

kluusioperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatukseen voivat 

osallistua kaikki lapset esimerkiksi tuen tarpeista, vammaisuudesta tai kulttuurisesta 

taustasta riippumatta. Jotta inkluusio toteutuisi, tulisi varhaiskasvatuksessa ottaa käyt-

töön osallisuutta edistävät toimintatavat sekä tietoisesti kehittää varhaiskasvatuksen ra-

kenteita inklusiiviseen suuntaan. (Opetushallitus 2018, 15-30.) 

Inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa tuki annetaan koko varhaiskasvatusryhmälle. In-

kluusion taustalla on ajatus, että ketään ei saa syrjiä minkään hänen ominaisuutensa 

vuoksi. (Viitala 2018, 51.) Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa vallitsee inklusiivinen 

toimintakulttuuri, joka tarkoittaa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistä-

mistä kaikessa toiminnassa (Opetushallitus 2018, 30). Inkluusioon kuuluu moninaisuu-

den arvostaminen ja syrjinnän kitkeminen. Inkluusion kuuluvia arvoja ovat myötätunto, 

huolenpito, rakkaus, rauhanomaisuus, luottamus, rehellisyys, ilo, rohkeus ja toiveikkuus. 

Inkluusion toteutumisen varmistamiseksi on arvioitava sen taustalla olevien arvojen to-

teutumista. Inkluusioon kuuluu myös vahvasti osallisuus. Osallisia ovat lapset, heidän 

perheensä, opettajat ja muu henkilökunta sekä ympäröivien yhteisöjen jäsenet. In-

kluusion ja sen taustalla olevien arvojen toteutuminen näkyy siinä, että varhaiskasvatuk-

seen osallistuvia lapsia ja heidän perheitään arvostetaan yhtä paljon. (Viitala 2018, 52-

53.) 
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2.3 Monikulttuurinen varhaiskasvatus 

Jokaisella varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, 

uskontoon ja katsomukseen. Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen tavoitteet ja teemat 

ovat kirjattuina varhaiskasvatuksen perusteisiin. Kulttuurinen monimuotoisuus nähdään 

voimavarana ja moninaisista kulttuuritaustoista tulevat lapset rikastuttavat varhaiskasva-

tuksen arkea. (Opetushallitus 2018, 31.) Äidinkieli on jokaisen perustuslaillinen perusoi-

keus ja jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus kehittää ja ylläpitää omaa äidinkieltään. 

Oman kulttuurinsa harjoittaminen sekä suomalaiseen yhteiskuntaan jäseneksi kasvami-

nen ovat jokaisen vähemmistökulttuurin edustajan oikeus. (Halme 2011, 86.) 

Suomessa vieraskielisten henkilöiden (muu kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielinen) 

määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä muuttoliike on 

tuonut uusi kieliä ja kulttuureita virallisten kielten ja valtaväestön kulttuurin rinnalle. (Smo-

lander 2020, 338.) Kulttuuri vaikuttaa kieleen ja kieli heijastaa kulttuuria (Halme 2011, 

87). Kieli ja kulttuuri ovat vaikeasti erotettavissa toisistaan. Lapsen, joka elää ympäris-

tössä, jossa hän on kahden tai useamman kielen ja kulttuurin vaikutuksessa, täytyy op-

pia käyttämään kieltään kulttuuriin sopivalla tavalla. (Smolander 2020, 338-339.) 

Varhaiskasvatuksen perusteiden mukaisesti varhaiskasvatuksessa tulee arvostaa ja 

hyödyntää suomalaista kulttuuriperintöä (Opetushallitus 2018, 31). Monikulttuurisuus-

kasvatus kuuluu kaikille lapsille etnistä taustaa katsomatta ja sen tulisi olla kaikessa toi-

minnassa läsnä. Monikulttuurisuuskasvatuksen päätavoite on auttaa lasta saavuttamaan 

suurempi itseymmärrys sekä tarjota lapsille kulttuurisia, etnisiä ja kielellisiä kokemuksia 

eri kulttuureista. (Halme & Vataja 2011, 43-44.) 

Monikulttuurisen kasvatuksen perusperiaatteita ovat tiedon konstruointi, ennakkoluulo-

jen vähentäminen, oikeudenmukaisuuden opetus sekä koulukulttuurin ja sosiaalisten ra-

kenteiden muuttaminen. Rakenteiden muuttamisella Halme ja Vataja tarkoittavat sellai-

sia rakenteellisia muutoksia, että kaikilla lapsilla olisi tasavertainen mahdollisuus menes-

tyä ja osallistua. Kaikkia lapsia tulisi arvioida oikeudenmukaisesti ja arviointimenetelmien 

tulisi soveltua eri etnisistä ryhmistä tuleville lapsille. (Halme & Vataja 2011, 45.) 

Kasvatuksen yksi keskeinen tavoite on kasvattaa lapsi osaksi yhteisöä. Vanhemmat kas-

vattavat lapsensa oman kulttuurinsa arvojen sekä normien mukaisesti. Kasvatukseen 

liittyy siis aina kulttuuriperinnön siirtämistä. Vanhemmat hoitavat lapsiaan oman kulttuu-

rinsa hoivakäytänteiden mukaisesti. Yhteisölliset ja yksilölliset kulttuurit eroavat tavassa 
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ilmaista ajatuksia ja itseään. Myös varhainen vuorovaikutus on erilaista yhteisöllisessä 

ja yksilöllisessä kulttuurissa. Nämä erot näkyvät myös lasten tavassa olla vuorovaikutuk-

sessa muiden ihmisten kanssa. (Paavola-Ruotsalainen ym. 2020, 26-27.) 

Kielellisellä tietoisuudella tai kielitietoisuudella tarkoitetaan lapsen kykyä kiinnittää huo-

miota kielen rakenteisiin ja sen käyttöön. (Niemitalo-Haapola ja Ukkola 2020, 161.) Lap-

sen omaksuessa kieltä hän tulee entistä tietoisemmaksi kielen eri rakenteista. Kielellisen 

tietoisuuden tasoja ovat äännerakenteen oivaltaminen, tietoisuus sanoista sekä tietoi-

suus kielen säännöistä ja kielen käytöstä. (Viljamaa ja Yliherva 2020, 213.) 

Ensimmäiset merkit lapsen kielitietoisuuden heräämisestä ovat usein leikki-ikäisen lap-

sen pohtiessa sanojen rakennetta ja nauttiessa riimittelystä sekä kielellisestä leikistä. 

(Niemitalo-Haapola ja Ukkola 2020, 161.) Lapset leikittelevät kielellä ja kokeilevat kielen 

rajoja leikeissään riimitellen ja puhumalla itse keksimäänsä kieltä. Lapsi oppii, että kie-

lellä voi leikitellä, sitä voi lukea ja kirjoittaa. (Viljamaa ja Yliherva 2020, 213.) Kielellisen 

tietoisuuden kehityksellä on keskeinen rooli luku- sekä kirjoitustaidon kehityksessä (Nie-

mitalo-Haapola ja Ukkola 2020, 161). Kielellisen tietoisuuden kehitystä voidaan tukea 

vuorovaikutustilanteissa kiinnittämällä lapsen huomio sanojen ja lauseiden äänneasuun, 

rakenteeseen, merkitykseen sekä käyttöön. Tällaisia vuorovaikutustilanteita voivat olla 

esimerkiksi leikit, keskustelut ja pelien pelaaminen. (Niemitalo-Haapola ja Ukkola 2020, 

161.) 

Varhaiskasvatuksessa tulee tukea monikielisten lasten kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehi-

tystä. Lapsella on oikeus omaan kulttuuriinsa ja kieleensä. Lapsen kielen ja kulttuurin 

kehittymisen tukeminen vaikuttavat hänen kielenkehitykseensä sekä identiteettinsä ja 

ajattelunsa kehittymiseen. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulisi keskustella perheen 

kanssa lapsen kotikielen roolista ja sen tärkeydestä, jotta lapselle syntyisi vahva kieli- ja 

kulttuuri-identiteetti. Varhaiskasvatuksen tulisi viestiä monikielisyyden ja -kulttuurisuu-

den arvostuksesta, jotta perheet voivat toimia oman kulttuurinsa mukaisesti ja kokea 

kulttuurinsa arvokkaaksi. (Smolander 2020, 356.) 
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3 KIELENKEHITYS JA SEN TUKEMINEN 

3.1 Kielenkehityksen vaiheet 

Lapsen kielenkehitys on jatkuvaa ja sen kautta lapsen puhe alkaa kehittyä. (Nurmilaakso 

2011, 31.) Vauva on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa heti syntymästään läh-

tien. Tavoitteellista kommunikaatiota voidaan pitää ensimmäisenä askeleena vuorovai-

kutuksen oppimisessa. Tällöin vauva ymmärtää, että voi käytöksellään vaikuttaa ympä-

rillä olevien ihmisten toimintaan. Vauva käyttää eleitä, katsettaan ja ääntelyä, odottaen 

niihin vastausta. (Paavola-Ruotsalainen ja Rantalainen 2020, 17-20.)  

Pienen lapsen sanasto kehittyy kahdessa osassa; ymmärretyn sanaston ja ilmaistun sa-

naston kehitys. Nämä kaksi sanastoa kehittyvät eri tahtiin. Ymmärretyn sanaston kehitys 

alkaa ensimmäisen ikävuoden aikana. Lapsi oppii nopeasti ymmärtämään uusia sanoja 

ja ymmärretty sanasto kasvaa määrällisesti nopeasti. Ilmaistun sanaston kehitys alkaa 

noin puolentoista ikävuoden kohdalla. Aluksi kehitys on hidasta, mutta kahden ikävuo-

den loppupuolella ilmaistujen sanojen määrällinen kasvu on nopeaa. Tätä kautta kutsu-

taan aktiivisen sanaston omaksumisen kaudeksi tai sanapyrähdykseksi. (Salmi ja Stolt, 

78-79.) 

Lapsen kielenkehitykseen vaikuttavat aivotoiminnan kehittyminen sekä lapsen ja hänen 

ympäristönsä vuorovaikutus. Kielenkehitys on nopeaa kolmen ensimmäisen ikävuoden 

aikana, mutta lasten kielellisissä taidoissa on suurta yksilöllistä vaihtelua varhaisvai-

heessa. (Lyytinen 2014, 51-54.) Kielenkehitys alkaa jo kohdussa, jolloin vauva kuulee 

ensimmäiset äänensä (Niemitalo-Haapola 2020, 9). Kohdussa oleva lapsi oppii tunnis-

tamaan äidin äänen. Kolmen kuukauden iässä lapsen kuulo kaventuu ja lapsi alkaa suo-

simaan omaa äidinkieltään. Pieni lapsi alkaa myös tunnistamaan toistuvat sana ja ilmai-

sut, kuten oman nimensä sekä kiellot. (Korpilahti ym. 2014, 46.) Ensimmäisen kuuden 

ikävuoden aikana lapsi oppii äidinkielensä perusrakenteet sekä keskeiset vuorovaiku-

tustaidot (Niemitalo-Haapola ym. 2020, 9).  

Puheen kehityksen ensivaiheessa lapsi oppii äänteet ja puolen vuoden iässä lapsi alkaa 

tuottaa aikuisten puheessa esiintyviä äänteitä. (Lyytinen 2014, 51-54.) Ennen kuin lapsi 

oppii itse puhumaan hän ymmärtää sanoja ja kieltä. Puhutun kielen ymmärtäminen alkaa 

jo ensimmäisen ikävuoden loppupuolella, jolloin lapsi ymmärtää usein toistuvia ilmaisuja. 

Sanojen sanominen vaatii lapselta taitoa ääntää sana ja käyttää sitä kommunikoinnin 
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välineenä. (Lyytinen 2014, 55-56.) Puolentoista vuoden ikään saakka lapset ilmaisevat 

itseään pääsääntöisesti ääntelyllä ja jokeltelulla. (Kunnari ym. 2020, 62.) Lapsi sanoo 

ensimmäisen sanansa tavallisesti noin yhden vuoden iässä. Toisen ikävuoden loppu-

puolella lapsi osaa noin 30-50 sanaa sekä hän ymmärtää yksinkertaisia kehotuksia ja 

ohjeita. Tämän jälkeen lapsen kehitys etenee usein nopeaan kielellisten taitojen omak-

sumisen vaiheeseen. Tällöin lapsi oppii sanoja nopeasti ja sanavarasto kehittyy noin 

300-500 sanaan. 3-4 -vuotiaana lapsi alkaa kiinnostumaan taivutusmuodoista ja lause-

rakenteista. Lapsen tunteiden ilmaisu kehittyy ja hän alkaa käyttää kieltä leikin ja toimin-

nan ohjaukseen. (Korpilahti ym. 2014, 46-47.) Kuuden vuoden iässä lapsi voi osata jo 

noin 10 000 sanaa. Lapsen lauseet alkavat olla kieliopillisesti oikein ja hän käyttää kieltä 

tarinallisessa kerronnassa. (Lyytinen 2014, 55-56). 

Nämä taidot luovat pohjan myöhemmälle kehitykselle (Niemitalo-Haapola ym. 2020, 9). 

Ajattelu, tunteiden ilmaisu, sosiaalinen vuorovaikutus sekä toiminnan ilmaiseminen ovat 

kaikki kielenkäyttöä. Kieli on yhteydessä lapsen koko kehitykseen; identiteetin muodos-

tamiseen, oppimiseen sekä ajatteluun. (Nurmilaakso 2011, 31.) Lapsen kielellinen ja 

kognitiivinen kehitys kulkevat varhaislapsuudessa rinnakkain. Nämä taidot ovat perusta 

tunteiden ja ajatusten ilmaisemiselle, sosiaalisten taitojen kehitykselle sekä suunnitel-

malliselle toiminnalle. (Korpilahti ym. 2014, 46.) 

Kielen kehitykseen vaikuttavat perinnölliset tekijät, ympäristön aktivoiva vaikutus sekä 

toiminnan pohjalta tapahtuva oivaltaminen. Ensimmäisinä ikävuosina puheen ja ymmär-

ryksen kehityksessä voi olla suurtakin vaihtelua. Huoli herää kuitenkin usein silloin, jos 

hitaan sanaston omaksumiseen liittyy heikkoa katsekontaktia tai kuullun ymmärtämisen 

vaikeuksia. Kielenkehityksen viivästymiin tulee kiinnittää erityistä huomiota silloin, jos 

lapsen suvussa on kuulohäiriöitä, kehitysvaikeuksia tai oppimisen pulmia. Monikielisyys 

asettaa haasteita lapsen kielellisten taitojen arvioinnille. Monikielisten lasten kohdalla on 

vaikeaa tietää, johtuuko kielen kehityksen viive monikielisyyden kehitysvaiheista vai kie-

lellisen häiriön piirteistä. (Korpilahti ym. 2014, 47-49.) 

Kielen kehityksen vaikeudet voivat ilmetä monilla eri tavoilla lapsen vuorovaikutuksessa. 

Diagnoosin saamiseksi kielen kehityksen häiriölle, tulee lapsen täyttää tarkkarajaiset kri-

teerit. Diagnoosi voi olla esimerkiksi puheen ja kielen kehityshäiriö, puheen tuottamisen 

häiriö tai puheen ymmärtämisen häiriö. On kuitenkin monia lapsia, jotka eivät täytä an-

nettuja kriteereitä, mutta he silti tarvitsevat erityistä tukea kielen kehitykseen. (Ahonen 

ym. 2014, 72-75.) Ymmärtämisvaikeudet voivat ennakoida puheen kehityksen ongelmia 
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sekä myöhäisempiä kielen kehityksen häiriöitä tai oppimisen vaikeuksia. (Lyytinen 2014, 

55-56.) 

3.2 Kielenkehityksen tukeminen 

Kielenkehityksen tukemisessa on tärkeää erottaa varhaiskasvatuksen arjessa tapahtuva 

puheen ja kielen kehityksen tukeminen järjestelmällisestä ja tavoitteellisesta kuntoutta-

misesta. (Niemitalo-Haapola ym. 2020, 12.) 

Aikuisen rooli on keskeinen kielenkehityksessä. Turvallinen kiintymyssuhde, säännölli-

nen ja turvallinen kasvuympäristö sekä aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus ovat 

tärkeitä tekijöitä. (Lyytinen 2014, 68-69.) Ihmisen 2-3 ensimmäistä elinvuotta ovat aivo-

jen kehityksen osalta merkittävää aikaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsen aivo-

jen kehitys, vuorovaikutuskokemukset ja tunteet ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Siksi 

on tärkeää lapsen aivojen kehityksen kannalta varmistaa, että lapsen viesteihin ja tar-

peisiin vastataan katseella, puheella ja hoivalla. (Paavola-Ruotsalainen ym. 2020, 19.) 

Lapselle tulee puhua, vaikka lapsi ei itse vielä puhuisikaan. Näin lapsen kielitaito sekä 

lukutaito kehittyvät. Lapsen kuullessa puhuttua tai kirjoitettua kieltä hänen kielitaitonsa 

kehittyy passiivisesti ja hän oppii erottamaan puhutun kielen ja kirjoitetun kielen eroja. 

(Nurmilaakso 2011, 35.) 

Lapsen kanssa leikkiminen, pelien pelaaminen, kirjojen lukeminen ja lapsen kanssa jut-

teleminen tukevat lapsen kielen kehitystä. Aikuisen tulisi huomioida lapsen vuorovaiku-

tusaloitteet ja vuorovaikutuksen tulisi olla vastavuoroista. Kielen oppiminen tapahtuu jo-

kapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa. Lapsi jäsentää ympäristöään ja omaksuu uusia 

asioita leikin ja muun toiminnan avulla. Siksi onkin tärkeää, että lapsi on mukana arjen 

elämisessä ja kokemisessa yhdessä vanhemman kanssa. (Lyytinen 2014, 68-69.) Lap-

sen kanssa toimiessa on tärkeää muistaa katsekontakti ja vastavuoroisuus. Loruttelu, 

laulut ja leikit luovat pohjaa vuorovaikutuksen, puheen sekä kielen kehitykselle. (Niemi-

talo-Haapola ym. 2020, 13.) 

Aikuisen ja lapsen väliset lukutuokiot tukevat lapsen kielenkehitystä. Aikuinen ohjaa lap-

sen huomiota kirjassa oleellisiin asioihin ja nimeää kirjan kuvissa esiintyviä käsitteitä. 

Näin lapsen sanasto kehittyy ja lapsi oppii vastavuoroisen vuorovaikutuksen taidon. 

Leikki-ikäiselle lapselle on hyvä nimetä tarinan ajallinen kulku: mitä tapahtui ensin ja mitä 
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sen jälkeen? Näin lapsi oppii hahmottamaan myös syy-seuraus-suhteet ja hänen ajan 

hahmottaminen kehittyy. (Suvanto ja Ukkola 2020, 285-286.) 

Lapsi oppii leikkiessään sanastoa, vuorovaikutusta ja kielen eri piirteitä. Leikissä lapsi on 

vuorovaikutuksessa aikuisten sekä lasten kanssa. Leikin aikana tapahtuu vertaisoppi-

mista lapsen havainnoidessa ja ollessa vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Ai-

kuinen tukee lapsen kielenkehitystä sanoittamalla leikkiä, leikin tapahtumia ja siinä olevia 

esineitä ja asioita. Lapsi oppii leikin kautta ympäröivästä maailmasta sekä käsittelee ko-

kemiaan asioita. (Viljamaa ja Yliherva 2020, 212.) 

Aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen ei vaikuta ainoastaan puhuttu kieli, vaan 

myös ruumiin kieli; ilmeet ja eleet. (Korkeamäki 2011, 45.) Osoittaminen, eleet, ilmeet, 

kehonkieli ja olemuskieli ovat tärkeitä kommunikointitapoja lapselle, joka ei vielä puhu. 

Lasta kannattaa rohkaista käyttämään edellä mainittuja tapoja kommunikoinnissa, jotta 

hän voi kehittyä aktiiviseksi kommunikoijaksi ja kykenee ilmaisemaan ajatuksiaan. Eleitä 

ja ilmeitä kannattaa käyttää myös puhutun kielen rinnalla, jolloin ne selkeyttävät viestiä 

ja auttavat lasta ymmärtämään. (Kunnari ym. 2020, 72.) 

Huoltaja voi tukea lapsen puheen kehitystä olemalla vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. 

On tärkeää pitää katsekontakti ja matkia vauvan eleitä, ilmeitä ja ääntelyitä. Juuri matki-

malla lapsi oppii myös puheen, joten matkimista on hyvä harjoitella. Keskeisiä tekijöitä 

lapsen puheen ja kielen kehityksessä on lapsen oma halu ilmaista itseään. Siksi olisi 

tärkeää löytää lasta motivoivat sanat ja ilmaisut. Tämä voi olla esimerkiksi eläinten ään-

telyjen matkiminen. (Kunnari ym. 2020, 69-70.) 

Leikki-ikäisen lapsen puheen kehitystä voidaan tukea vuorovaikutustaitoja tukemalla ja 

aktiivisen kommunikoijan roolia vahvistamalla. Lapsen vuorovaikutusaloitteiden määrää 

ja tietoisuutta oman toiminnan vaikutuksista voidaan lisätä huomioimalla lapsen kiinnos-

tuksen kohteet sekä reagoimalla oikea-aikaisesti lapsen aloitteisiin. Puheen rinnalla kan-

nattaa käyttää osoittamista ja eleitä. (Kunnari ym. 2020, 72.) 

Suomi on haastava kieli äänteellisesti. Äänteellisten taitojen kehittyminen on monivuoti-

nen prosessi. Lasten puheessa voidaan kuulla ikätyypillisiä muuntumisia, jolloin lapsi 

muokkaa puhettaan omaan taitotasoonsa sopivaksi. Kielenkehityksen alkuvaiheessa 

lapset valikoivat käyttöönsä niin sanottuja helppoja sanoja. Tällaisia sanoja ovat muun 

muassa koirasta käytettävä ”hauva” tai lehmästä käytettävä ”ammuu”. Lapsen kasva-

essa niin sanotut helpot sanat korvautuvat aikuisten kielessä käytössä olevilla termeillä. 

Helpon puheen mallittaminen houkuttelee lasta tuottamaan puhetta. Varsinkin vähän 
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puhuvien lasten kanssa kannattaa suosia yksinkertaisia sanoja, jotka ovat äänneraken-

teeltaan yksinkertaisia. (Kunnari ym. 2020, 72.) 

Riimittely tukee lapsen fonologisen tietoisuuden kehittymistä. Fonologisella tietoisuu-

della tarkoitetaan taitoa jakaa puhe pienempiin osiin, kuten äänteiksi tavuiksi ja riimiyty-

viksi sanoiksi. Riimittelyn avulla lapsi oppii sanojen merkityksen sijaan sanojen äänne-

rakenteita. Erityisesti puheen kehityksessä hitaammin edistyvät lapset hyötyvät riimitte-

lystä ja loruttelusta. (Kunnari ym. 2020, 72-73.) 

Varhaiskasvatuksessa lapselle tulee monenlaisia vuorovaikutustilanteita päivän aikana. 

Päivittäinen toiminta, arjen rutiinit ja etukäteen suunnitellut toimintahetket luovat jokainen 

omanlaisensa vuorovaikutustilanteen lapsen ja aikuisen välille. Varhaiskasvatuksen am-

mattilaisen tulee kiinnittää huomiota tilanteissa vallitsevaan ilmapiiriin ja lasten vuorovai-

kutustaitojen kehittymiseen. (Korkeamäki 2011, 45.) Lapsi tarvitsee paljon harjoitusta 

tullakseen taitavaksi sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. Vuoro-

vaikutustilanteissa lapsi oppii hallitsemaan kielen sanaston ja rakenteen. Kun lapsen 

käyttämiin viesteihin reagoidaan lapsen toivomalla tavalla, kokee hän kommunikoinnin 

palkitsevaksi. Näin lapselle syntyy sisäinen motivaatio oppia kieltä. (Paavola-Ruotsalai-

nen ym. 2020, 20.) 

Lapsen kanssa työskentelevillä tulee olla tarvittava tieto lapsen kielen kehityksen vai-

heista, jotta he voivat tukea lapsen kehitystä tarvittavalla tavalla. Ammattilaisten tulee 

myös tunnistaa, jos lapsen kielenkehitystä ei etene totutulla tavalla ja tällöin tarjota tai 

järjestää lapselle hänen tarvitsemaansa tukea. (Niemitalo-Haapola ym. 2020, 9-12.) 

3.3 Toisen kielen oppiminen 

Maailmalla monikielisyys on yleisempää kuin yksikielisyys. Pienikin lapsi pystyy omak-

sumaan useampaa kieltä samaan aikaan. Monikielisen lapsen kielenkehitys mukailee 

yksikielisen lapsen kielenkehitystä. Kaikilla lapsilla on kyky oppia useampaa kieltä, kui-

tenkin kielille tulee altistua säännöllisesti. (Smolander 2020, 337, 342.) Oppiakseen toi-

sen kielen lapsi tarvitsee aktiivista vuorovaikutusta opitulla kielellä sekä tukea kielen op-

pimiseen (Korpilahti ym. 2014, 49). 

Monikielinen lapsi voi oppia kielet samanaikaisesti eli simultaanisti tai peräkkäin. Simul-

taanisti monikielinen lapsi oppii kielet tutkimusten mukaan yksikielisen lapsen tavoin. Pe-

räkkäisesti monikieliset lapset alkavat opetella toista kieltä myöhemmin kehityksessään 
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ja voivat olla jo taitavia ensikielen käyttäjiä. Peräkkäisesti monikielisen lapsen kielen 

omaksumista voidaan kuvata neljällä kehitysvaiheella. Aluksi lapsi pyrkii käyttämään vie-

raskielisessä ympäristössä ensikieltään. Lapsen huomattua, ettei tule ymmärretyksi en-

sikielellään hän saattaa siirtyä puhumattomaan vaiheeseen. (Smolander 2020, 347-

351.) Puhumaton vaihe voi kestää muutamasta kuukaudesta jopa vuoteen. Vähitellen 

lapsi havainnoi ja kerää uutta kieltä ympäristöstään. Aluksi lapsi alkaa käyttää yhden 

sanan ilmaisuja, kunnes hän on omaksunut peruskommunikoinnin edellytykset. (Halme 

2011, 90-91.)  

Seuraava vaihe on fraasien vaihe. Tässä vaiheessa lapsi alkaa kokeilemaan kuulemiaan 

jokapäiväisiä kehotuksia ja vastauksia. Noin vuoden kuluttua kielen altistumisen alkami-

sesta lapsi siirtyy välikielen vaiheeseen. Tässä vaiheessa lapsi käyttää opittavaa kieltä, 

mutta puhe ei ole vielä kieliopillisesti oikein. Lapsi voi oppia arkikielisen puheen parissa 

vuodessa, mutta moniulotteisempaan kielen hallintaan vaaditaan vuosia. Usein toisen 

kielen ymmärtäminen kehittyy nopeammin kuin kielen tuottaminen. (Smolander 2020, 

347-351.) 

Aikaisemmin ajateltiin, että toisen kielen omaksuminen on aina toiselta kieleltä pois. Ny-

kytutkimusten valossa kuitenkin on todettu, että kielillä on jaettu hallinta. Tämä tarkoittaa 

sitä, että kaikkea ei tarvitse omaksua joka kielellä erikseen uudelleen. Opittavan kielet 

ovat yhteydessä, mutta eri kielet kehittyvät kuitenkin omiksi systeemeikseen. Jo kahden 

vuoden ikäinen lapsi osaa käyttää kieltä tilanneyhteyteen sopivasti. Tällöin lapsi ymmär-

tää, mitä kieltä kunkin puhujan kanssa tulee käyttää. On kuitenkin normaalia, että lapsi 

täyttää kielen sanavaraston puutteet toisen kielen sanoilla tai käyttää kahden tai useam-

man kielen elementtejä samassa ilmauksessa. Tätä kutsutaan koodinvaihdoksi. (Smo-

lander 2020, 342-343.) 

Monikielisellä lapsella kielen kehitykseen vaikuttavat myös toisen opitun kielen asema, 

lapsen motivaatio oppia kieltä sekä kielelle altistumisen alkamisikä. Toisen kielen asema 

yhteiskunnassa ja lapsen tunne kielen hyväksyttävyydestä ja tarpeellisuudesta vaikutta-

vat lapsen motivaatioon oppia kieltä. Opittavien kielten suuri rakenteellinen erilaisuus voi 

vaikuttaa kielten omaksumiseen. Kielten suuri eroavaisuus äänteellisesti ja kieliopillisesti 

voi hidastaa kielenkehitystä. Tärkeimpänä kielenkehitykseen vaikuttavana tekijänä pide-

tään kuitenkin kielille altistumisen alkamisajankohtaa sekä altistuksen määrää ja laatua. 

Mitä varhaisemmin lapsi altistuu kielille, sitä paremmaksi puhujaksi lapsi kehittyy. Lap-

sella tulee myös olla tilaisuuksia käyttää kieltä mahdollisimman säännöllisesti ja usein. 

(Smolander 2020, 344-346.) Monikielisten lasten kielen omaksumiseen vaikuttavat 
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muun muassa eri kielille altistumisikä ja altistumismäärä sekä oppimisympäristö. (Kun-

nari ym. 2020, 66.) 

Varhaiskasvatuksessa tulee keskittyä kaikkiin kielitaidon osa-alueisiin; puhumiseen, pu-

heenymmärtämisen, lukemiseen, kirjoittamiseen sekä kielen rakenteisiin ja sanastoon. 

Aluksi lapsi kuuntelee ja jäljittelee muita, jolloin hänelle kehittyy vähitellen pintakieli. 

Tämä prosessi kestää noin yhdestä kahteen vuotta. Opittuaan pintakielen lapsi selviytyy 

arjen toistuvissa kommunikointitilanteissa ja tietää, miten niissä tulee toimia ja sanoa. 

Tässä vaiheessa kielen ymmärtäminen on kuitenkin vielä tilannesidonnaista. (Halme ja 

Vataja 2011, 21.) 

Ensisijaisesti lapsen perheellä on vastuu opettaa ja säilyttää lapsen äidinkieli ja kulttuuri. 

Kuitenkin on tärkeää, että varhaiskasvatuksessakin rohkaistaan lasta käyttämään äidin-

kieltään. Äidinkielen oppiminen luo pohjan, joka tukee toisen kielen oppimista sekä kie-

lellisen ajattelun kehitystä. Halmeen mukaan oman äidinkielen opetusta saaneet menes-

tyvät koulussa paremmin kuin ne, jotka eivät ole opetusta saaneet. Lapsen äidinkielen 

ja kulttuurin tulisi kuulua sekä näkyä varhaiskasvatuksessa, jotta lapsi kokee kielensä ja 

kulttuurinsa arvostetuksi. (Halme 2011, 87-88.) 

Varhaiskasvatuksessa lapsen äidinkielen kehitystä voidaan tukea monin eri tavoin. Sa-

maa kieltä puhuvien lasten kanssa leikkiminen omalla äidinkielellä sekä samaa kieltä 

puhuvien työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen ovat hyviä tapoja tukea lapsen äidin-

kielen kehitystä varhaiskasvatuksessa. Samaa kieltä puhuville ja samaan kulttuuriin kuu-

luville lapsille voidaan järjestää yhteisiä toimintahetkiä, jotta he voivat jakaa kieli- ja kult-

tuuritietämystään. Koko lapsiryhmän kanssa voidaan laulaa lauluja lapsen äidinkielellä 

tai leikkiä lapsen kulttuurille ominaisia leikkejä. Varhaiskasvatuksessa voidaan myös jär-

jestää satuhetkiä lapsen äidinkielellä. Lapsen sukulainen tai joku muu varhaiskasvatuk-

sen ulkopuolinen, kieltä osaava henkilö, voi tulla lukemaan satuja lapsen omalla äidin-

kielellä. (Halme 2011, 88.) 

Varhaiskasvatuksessa on tarkoitus opettaa suomen kieli lapsen äidinkielen rinnalle, eikä 

korvaamaan lapsen äidinkieltä. Siksi täydellinen suomen kielen oppiminen ei ole tarpeel-

lista. Tavoitteena on toiminnallinen eli funktionaalinen kaksikielisyys. Tämä tarkoittaa 

sitä, että lapsi pystyy puhumaan, ymmärtämään ja ajattelemaan kahdella kielellä sekä 

automaattisesti vaihtamaan niitä. Toiminnallisen kaksikielisyyden tavoite on se, että lapsi 

osaa kieliä riittävästi omiin tarkoituksiinsa. Siksi onkin tärkeää opettaa lapselle sanastoa, 
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jota hän tarvitsee arjessaan. Oleellisin sanasto liittyy leikkiin, ryhmään liittymiseen sekä 

arjen tilanteista selviytymiseen. (Halme 2011, 92-93.) 

Tutkimusten mukaan kielellä on seitsemän tehtävää lapsuudessa. Välinekielellä lapsi 

saa tarpeensa tyydytetyksi. Säätelykielellä lapsi säätelee ja kontrolloi käyttäytymistään. 

Sosiaalisia suhteita lapsi luo vuorovaikutuskielen avulla. Minäkeskeinen kieli on lapsen 

tunteiden ilmaisuun. Keksimisen kielen avulla lapsi välittää tietoa ja oppii uusia asioita. 

Lapsi luo kuviteltuja tilanteita ja leikkii hauskoilla sanoilla kuvittelukielen avulla. Kun lapsi 

opettaa muille hänen osaamiaan asioita, käyttää hän esittävää kieltä. Lapsi oppii kielen 

parhaiten autenttisissa tilanteissa. Siksi kaikkia näitä edellä mainittuja eri tilanteita tulisi 

harjoitella varhaiskasvatuksessa. (Halme 2011, 93.) 

Lapsen omaksuessa toista kieltä, tulee ympäristön suhtautua kieleen myönteisesti ja tar-

jota lapselle turvallisen vuorovaikutusympäristön. Lapsen tulee kuulla niin puhuttua kuin 

kirjoitettua kieltä, omaksuakseen kielen eri piirteet. Jos kieli on harvinainen, tulisi lapselle 

tarjota tilaisuuksia keskustella kielellä ja tavata muita kielen käyttäjiä. (Smolander 2020, 

352.) 

Äidinkieli on kaiken perusta. Se toimii pohjana ajattelun, tunteiden ja oppimisen kehityk-

selle. Äidinkieli mahdollistaa myös vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen to-

teutumisen. Äidinkieli on myös kulttuurin säilyttämisen väline. Äidinkielen avulla sukupol-

vet voivat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja näin välittää kulttuuriperintöään. 

(Halme 2011, 87.) 

3.4 Paula-toiminta 

Paula-hanke on lähtenyt tarpeesta kehittää 4-vuotiaille vieraskielisille lapsille suomen 

kielen oppimista tukevaa pienryhmätoimintaa Turun varhaiskasvatuksessa. Aikaisem-

man Paul-hankkeen (Pakolais- ja ulkomaalaistaustaiset lapset -hanke) tiimoilta on jär-

jestetty Turun varhaiskasvatuksessa 5-vuotiaille vieraskielisille lapsille tehostettua suo-

men kielen pienryhmäopetusta. Kuitenkin Turun kaupungin puheterapeutit ovat toden-

neet, että vasta 5-vuotiaana aloitettu suomen kielen tehostettu opetus on liian myöhäi-

nen vaihe lapsen kielenkehitystä ja tulevaa koulunkäyntiä ajatellen. Paula-hankkeen läh-

tökohtana oli ajatus kehittää 4-vuotiaille lapsille suomen kielen oppimista tukevaa pien-

ryhmäopetusta sekä lyhentää Turun kaupungin pitkittyneitä puheterapiajonoja. (Hämä-

läinen ja Ahti 2018, 2-5.) 
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Paula-hankkeen tavoitteena on parantaa lasten kommunikaatiotilanteista selviytymistä 

kodin ulkopuolella, helpottaa lapsen omien asioiden ilmaisemista ja parantaa lapsen 

suomen kielen sanavarastoa. Lapsi, jolla on heikot suomen kielen taidot, joutuu usein 

kohtuuttomasti ponnistelemaan ymmärtääkseen, mitä häneltä odotetaan. Tavoitteena on 

myös parantaa lasten koulumenestystä aloittamalla suomen kielen tehostettu oppiminen 

aikaisemmin. (Hämäläinen ja Ahti 2018, 3.) 

Paula-toiminnan suunnittelu on aloitettu vuonna 2014. Hankkeen alkuvaiheessa mukana 

ovat olleet Turun kaupungin puheterapeutit Pirjo Kotkansalo-Wennerström ja Marja Hä-

mäläinen sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajat Tiina Kanerva ja Sari Vanha-Perttula. 

Paula-toimintaan luotiin runko pienryhmätoiminnalle, jossa kerran viikossa lapset osal-

listuvat lastentarhanopettajan vetämään 15-30 minuuttia kestävään pienryhmätuokioon. 

Tuokioon voi osallistua 3-5 lasta, jotka ovat vieraskielisiä ja täyttävät sinä lukuvuonna 

neljä vuotta. Pienryhmään tulisi valikoida ensisijaisesti ne lapset, joilla näyttäisi olevan 

suomen kielen oppimisessa haasteita. (Hämäläinen ja Ahti 2018, 8-14.) 

Pienryhmässä harjoitellaan suomen kielen käsitteitä eri aihealueittain. Käsitteiden har-

joittelun yhteydessä pyritään myös vahvistamaan lapsen lauseen muodostusta, kerron-

taa ja ymmärtämisen taitoja. Paula-toimintaan ei ole erikseen suunniteltua materiaalia, 

vaan jokainen ryhmän vetäjä kerää itse materiaalin varhaiskasvatuksessa olemassa ole-

vista peleistä, leikeistä ja muista materiaaleista. (Hämäläinen ja Ahti 2018, 7.) 

Paula-hankkeessa kerätyn palautteen mukaan Paula-tuokiot koettiin lapsen kehityksen 

kannalta positiivisiksi ja pienryhmätoiminta koettiin hyväksi lasten kehitystä havain-

noidessa. Tuokioita vetävät varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokivat Paula-toiminnan 

suunnittelun sekä toteutuksen vievän paljon aikaa ja resursseja. (Hämäläinen ja Ahti, 6.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Aihe, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön on tilannut Piinokankadun päivähoitoyksikkö, joka on Turun kaupungin 

kunnallinen päiväkoti. Päivähoitoyksikkö sijaitsee Turussa Varissuon kaupunginosassa, 

joka on kulttuurisesti hyvin monipuolinen kaupunginosa. Piinokankadun päivähoitoyksi-

kön ryhmissä on lapsia useista eri kieli- ja kulttuuritaustoista. Päivähoitoyksikön lapset 

puhuvat yhdeksäätoista eri kieltä. Päiväkodin henkilökunnan tavoitteena on tukea lasten 

kielen sekä kulttuuri-identiteetin kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.  

Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, miten suomen kielen kehityksen tukeminen sekä 

lapsen äidinkielen kehityksen tukeminen tapahtuu Turun kaupungin varhaiskasvatuk-

sessa. Tutkimus pyrkii myös selvittämään mahdollisia kehittämiskohteita kielen kehityk-

sen tukemisessa Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa. Tarve opinnäytetyölle nousi 

päiväkodin henkilökunnan toiveesta saada lisätietoa varhaiskasvatuksen ammattilaisten 

käyttämistä materiaaleista lasten kielenkehityksen tukemisessa. Opinnäytetyön tilan-

neen päiväkodin henkilökunta toivoi myös, että kielenkehityksen tukemiseksi tehtyä ma-

teriaalia päivitettäisiin uuden varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaiseksi. 

Lapsen äidinkielen kehityksen tukeminen on varsin haastavaa alueella, jossa lapset pu-

huvat monia eri kieliä. Henkilökunta toivoi lisää keinoja lapsen äidinkielen kehityksen 

tukemiseen sekä lapsen huoltajien osallistamiseksi kielenkehityksen tukemiseen. Näistä 

lähtökohdista lähdettiin miettimään opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiksi tarkentuivat kolme kysymystä:  

1. Mitä materiaaleja varhaiskasvatuksen ammattilaiset käyttävät lapsen 

kielen kehityksen tukemiseen? 

2. Millaista materiaalia varhaiskasvatuksen ammattilaiset kaipaisivat lap-

sen kielen kehityksen tukemiseen? 

3. Miten olemassa olevaa materiaalia voitaisiin kehittää? 

Opinnäytetyö keskittyy ammattilaisiin, jotka työskentelevät lasten kanssa, joiden äidin-

kieli on jokin muu kuin suomen kieli. Tavoitteena on myös vertailla, miten toimintatavat 

ja materiaalit eroavat lapsen äidinkielen kehityksen tukemisessa ja lapsen suomen 
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kielen kehityksen tukemisessa. Tällaista kartoitusta ei ole ennen tehty, joten opinnäyte-

työn tulokset tuovat lisäarvoa kielen kehityksen tukemisen kehittämistyöhön. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymysten alakysymyksenä pyritään selvittämään, millaiseksi 

varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokevat Paula-hankkeessa tehdyn tuokiopohjan ja 

materiaalit. Paula-hankkeessa tehty tuokiokuvaus on laajasti käytössä Turun kaupungin 

varhaiskasvatuksessa. Paula-tuokiot ovat käytössä myös Piinokankadun päivähoitoyk-

sikössä ja niiden kehittäminen oli tilaajatahon yksi toiveista. Tämä opinnäytetyö keskittyy 

tutkimaan kehittämistarpeita ja kehittämistyö toteutetaan opinnäytetyön valmistumisen 

jälkeen.  

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön tutkimus päätettiin toteuttaa survey-tutkimuksena. Survey-tutkimuksen 

ominaispiirteinä ovat otannan rajaus tietystä ihmisjoukosta ja aineiston kerääminen 

strukturoidussa muodossa. (Hirsjärvi ym. 2009, 134.) Tässä opinnäytetyössä otanta ra-

jattiin Turun kaupungin varhaiskasvatuksen ammattilaisiin, jotka työskentelevät lasten 

kanssa, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomen kieli. Aineisto kerättiin kyselytutki-

muksen avulla, joka lähetettiin Webropol-sivuston kautta alueen kieli- ja kulttuuriopetta-

jille. He jakoivat sähköpostin ammattilaisille, jotka työskentelevät ryhmässä, jossa on vie-

raskielisiä lapsia.  

Survey-tutkimuksen tavoitteena on kuvailla, vertailla ja selittää ilmiöitä (Hirsjärvi ym. 

2009, 134). Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää käytettävät materiaalit kielen 

kehityksen tukemiseen sekä vertailla keskenään lapsen äidinkielen ja lapsen suomen 

kielen kehityksen tukemiseen käytettävien materiaalien eroja. Tästä syystä survey-tutki-

mukselle ominainen kyselylomake valikoitui tiedonkeruun menetelmäksi.  

Kyselylomakkeen etuna toimii se, että tutkimusaineistoa voidaan kerätä suurelta mää-

rältä henkilöitä ja otannalta, joka sijaitsee hyvin hajallaan. Aineiston käsittely on myös 

vaivattomampaa, koska se voidaan analysoida tietokoneen avulla.  Kyselytutkimuksen 

valinnassa pitää kuitenkin ottaa myös huomioon tutkimustavan haittoja. Haittoja voivat 

olla muun muassa vastaajien huolimaton kyselyyn vastaaminen, kysymysten asettelun 

epäonnistuminen sekä vastaajien vähäinen määrä. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) Tässä 

opinnäytetyössä tulee ottaa huomioon se, että kysymykset muotoillaan niin, että vastaa-

jat ymmärtäisivät kysymykset tarkoitetulla tavalla. Myöskin vastaajamäärä on yksi 
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riskeistä. Opinnäytetyön tekijällä ei ole tiedossa tarkkaa määrää, kuinka monelle henki-

lölle kysely lähetetään, joten vastaajien määrää on vaikea arvioida etukäteen.  

Aineistoa voidaan kerätä posti- tai verkkokyselyllä (Hirsjärvi ym. 2009, 196). Kyselylo-

make päätettiin tehdä verkkokyselynä, koska jakelu oikeille henkilöille on helpompaa, 

kuin postittamalla kysely. Kysymysten laadintaan tulee käyttää aikaa, jotta kysymysten 

asettelu tukee kyselyn tavoitteita ja tarkoitusta. Lomakkeen tarkka laadinta ja kysymys-

ten huolellisella suunnittelulla voidaan tehostaa tutkimuksen onnistumista. Kyselyyn voi-

daan laatia avoimia kysymyksiä tai monivalintakysymyksiä. Avointen kysymysten analy-

sointi vie enemmän aikaa, mutta vastaaja on vapaampi ilmaisemaan itseään omin sa-

noin. Monivalintakysymyksien vertailu on mielekkäämpää kuin avoimien kysymysten. 

Monivalintakysymyksien vaihtoehdot ohjaavat vastaajaa ja varmistavat, että kysymyk-

seen vastataan toivotuilla vaihtoehdoilla. (Hirsjärvi ym. 2009, 198-201.)  

Opinnäytetyön kyselylomakkeeseen valikoitui sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. 

Kyselyssä on paljon tutkittavia asioita, joten kyselyyn pyrittiin luomaan mahdollisimman 

paljon monivalintakysymyksiä, jotta kysymysten analysointi olisi vaivattomampaa. Opin-

näytetyön tutkimuskysymysten vastausten selvittämiseksi oli kuitenkin tarpeellista myös 

kysyä varhaiskasvatuksen ammattilaisten toiveita ja käyttämiä menetelmiä avoimien ky-

symysten avulla. Kyselylomake löytyy raportin liitteenä (Liite 1).  

4.3 Tulosten analysointi 

Analysointitavan valinnan pääperiaate on valita sellainen analysointitapa, joka parhaiten 

tuo vastauksen tutkimuskysymykseen. Tavallisimmat analysointimenetelmät ovat tee-

moittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi. (Hirsjärvi ym. 

2009, 224.) Opinnäytetyön kyselyn avoimet kysymykset analysointiin teemoittamalla ky-

selyn vastaukset. Vastauksista etsittiin toistuvia teemoja, jotka kerättiin taulukkoon ja nii-

den toistuvuudesta pidettiin kirjaa. Teemojen noustessa vastauksista alettiin etsiä tee-

moihin liittyviä esimerkkejä vastauksista, jotka kirjattiin samaan taulukkoon.  

Tutkimuksen tuloksia voidaan esittää taulukoin, kuvioin, tunnusluvuin ja tekstinä. Tau-

lukko soveltuu parhaiten tulosten esitystavaksi, kun esitettävää numerotietoa on paljon. 

Kuvioita käytetään silloin, kun halutaan esittää tieto nopeasti luettavassa muodossa. Ku-

viosta voidaan hahmottaa yleiskuva jakaumasta. Kuvioiden avulla voidaan antaa visu-

aalinen kuva tuloksista ja miten ne vaihtelevat suhteessa mediaaniin. (Vilkka 2007, 135.) 
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Opinnäytetyön kysely on toteutettu Webropol-ohjelmalla. Ohjelma luo vaihtoehdollisien 

kysymysten vastauksista kuviot, joiden avulla tuloksia voidaan helposti analysoida ja tar-

kastella. 
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5 TULOKSET 

Kyselyyn vastasi 23 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Kyselyn vastaajista suurin osa 

(n=16) työskentelivät varhaiskasvatuksen opettajina. Kaksi vastaajista työskenteli las-

tenhoitajana. Vastaajat työskentelivät myös avustajina, avustavana lastentarhanopetta-

jina sekä kieli- ja kulttuuriopettajina. Vastaajien joukossa oli yksi kutakin ammattinimi-

kettä. Kaksi vastaajaa oli valinnut kohdan ”Muu, mikä?”, muttei ollut tarkentanut omaa 

ammattinimikettään.  

Yli puolet (n=13) vastaajista työskenteli 3-5 -vuotiaiden lasten ryhmässä (Kuvio 2). Esi-

kouluikäisten kanssa työskenteli neljä vastaajaa ja alle 3-vuotiaiden kanssa työskenteli 

kaksi vastaajaa. Kaksi vastaajista kertoi työskentelevänsä 1-5 -vuotiaiden lasten kanssa 

ja yksi kertoi työskentelevänsä 4-6 -vuotiaiden lasten kanssa. Yksi vastaajista työskenteli 

kaikkien ikäryhmien kanssa alle 1-vuotiaista aina esikouluikäisiin. 

5.1 Varhaiskasvatuksessa käytössä oleva materiaali 

 

Kuvio 1. Lapsen suomen kielen kehityksen tukemiseen käytettävä materiaali. 

Kyselyssä selvitettiin, mitä menetelmiä varhaiskasvatuksen ammattilaiset käyttävät tu-

keakseen lasten suomen kielen kehitystä. Kaikki vastaajat (n=23) kertoivat käyttävänsä 

kuvia tukemaan lasten suomen kielen kehitystä (Kuvio 1). Vastaajista 12 olivat 
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määritelleet tarkemmin, mitä kuvamateriaalia he käyttävät. Nämä kaikki vastaajat käytti-

vät Papunet-sivustolta löytyvää materiaalia. Neljä vastaajaa käytti Kipinäkeskuksen Roi-

husten perhe -materiaalia. Vastaajat listasivat käyttämikseen materiaaleiksi myös Vii-

tottu rakkaus - sekä Kielinuppu -materiaalit. 

Kaikki vastaajat kertoivat käyttävänsä lasten suomen kielen kehityksen tukemiseen lau-

luja. Tarkemmin materiaalin oli määritellyt 12 vastaajaa. Melkein kaikki (n=11) näistä 

vastaajista käyttivät Kielinuppu-lauluja tukeakseen lasten suomen kielen kehitystä. Vas-

taajat kertoivat käyttävänsä myös YouTube-palvelusta löytyviä lauluja, erilaisia lasten-

laulu Cd-levyjä sekä Papunet-sivustolta löytyviä kuvitettuja lauluja.  

Suurin osa vastaajista käyttää suomen kielen kehityksen tukemiseen satuja (n=21) sekä 

leikkiä (n=20). Ammattilaiset käyttävät satujen kerrontaan Lukulumo-sovellusta, kirjasto-

jen kuvakirjoja, Papunet-sivuston kuvitettuja satuja sekä erilaisia draaman keinoja, kuten 

pöytä- ja nukketeatteria. Leikin tukemiseksi ammattilaiset käyttävät kommunikaatiotau-

luja, Kipinäkeskuksen Roihusten perhe -materiaalia sekä leikin valinta -tauluja, joilla lapsi 

voi valita haluamansa leikin taululla olevista kuvista. 

Vastaajista 14 kertoi käyttävänsä loruja suomen kielen kehityksen tukemiseen. Vastaajat 

kertoivat käyttävänsä helppoja, lyhyitä ja toistoa omaavia loruja sekä erilaisia itsetehtyjä 

riimikortteja. Runoja käytti vastaajista viisi. Kysymykseen ”Muu, mikä?” vastaajat olivat 

luetelleet monia menetelmiä ja materiaaleja. Kolme vastaajaa mainitsi tukiviittomat ja 

erilaisia pelejä, niin nettipelejä että lautapelejä. Vastaajat olivat listanneet Oppi ja ilo -

materiaalit, muistipelit, ekapelin, draaman käytön, Yle areenasta löytyvän materiaalin 

sekä nopean piirtämisen keinoina, joita he käyttävät lapsen kielen kehityksen tukemi-

sessa.  
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Kuvio 2. Lapsen äidinkielen kehityksen tukemiseen käytettävä materiaali. 

Vastaajista yli puolet käyttivät kuvia (n=15) ja satuja (n=13) lapsen äidinkielen kehityksen 

tukemiseen, kun lapsen äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Vastaajat kertoivat käyttä-

vänsä Papunet-sivuston kuvatyökalua kuvittaakseen erilaisia materiaaleja (Kuvio 2). 

Yksi vastaaja kertoi keräävänsä lapsen vihkoon kuvia, joita hän voi käydä yhdessä van-

hempien kanssa kotona läpi omalla äidinkielellään. Viisi vastaajaa kertoi käyttävänsä 

Lukulumo-sovellusta tukemaan lapsen äidinkielen kehitystä. Yksi vastaaja kertoi kutsu-

vansa päiväkotiin lukemaan satuja omalla äidinkielellään vanhempia ja työntekijöitä, joi-

den äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Yksi vastaaja kertoi lainaavansa kirjastosta eri 

kielisiä kirjoja, joita antaa kotiin luettavaksi. 

Noin puolet vastaajista käyttivät leikkiä (n=11) ja lauluja (n=10) lapsen äidin kielen kehi-

tyksen tukemiseen. Vastaajat pyrkivät mahdollistamaan lapsen leikkimisen omalla äidin-

kielellään muiden samaa kieltä puhuvien lasten kanssa. Kaksi vastaajaa kertoi käyttä-

vänsä Kielinupun lauluja. Vastaajat kertoivat tukevansa lapsen äidinkielen kehitystä kan-

nustamalla lasta esittämään lauluja omalla äidinkielellään, koko ryhmän harjoittelemalla 

eri kielisiä onnittelu- ja tervehdyslauluja sekä kuuntelemalla eri kielisiä lauluja YouTube-

palvelusta tai Cd-levyiltä. Loruja käytti neljä vastaajaa lapsen äidinkielen kehityksen tu-

kemisessa.  
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5.2 Huoltajien osallistaminen kielen kehityksen tukemiseen 

Kyselyssä kysyttiin avoimella kysymyksellä, millaisin keinoin ammattilaiset ovat pyrki-

neet osallistamaan huoltajia lapsen kielen kehityksen tukemiseen. Analysoitaessa vas-

tauksista nousi esiin keinot osallistaa huolta lapsen äidinkielen kehityksen tukemisessa 

sekä keinot osallistaa huoltajia lasten suomen kielen kehityksen tukemisessa. 

Puhuttaessa ammattilaisten keinoista osallistaa huoltajat lapsen äidinkielen kehityksen 

tukemiseen vastauksista nousi esiin kuusi teemaa. Nämä teemat olivat keskustelu, vink-

kien antaminen perheille, kotitehtävät, puhetta tukevien kommunikaatiokeinojen antami-

nen perheille, varhaiskasvatuksen henkilökunnan mielenkiinto lapsen äidinkieltä kohtaan 

sekä vanhempien sitouttaminen kielen kehityksen tukemiseen.  

Lähes jokaisessa vastauksessa tuotiin esiin perheiden kanssa käytävän keskustelun tär-

keys. Vastausten perusteella näissä keskusteluissa varhaiskasvatuksen ammattilainen 

on usein niin sanotussa asiantuntija-asemassa. Keskusteluiden tavoitteena on varmis-

taa, että perheet tukevat lapsen äidinkielen kehitystä kotona. Varhaiskasvatuksen am-

mattilaiset kertovat perheille tietoa äidinkielen kehityksen tukemisen tärkeydestä, kei-

noista tukea äidinkielen kehitystä sekä kannustavat huoltajia viettämään aikaa lasten 

kanssa erilaisin tavoin. Vastaajien mukaan keskusteluissa he myös kertovat kulttuuri- ja 

kieliperinnön jakamisesta lapselle.  

” Kertomalla oman äidinkielen tärkeydestä, kannustamalla lukemaan oman 

kielisiä satuja ja keskustelemaan vain omalla äidinkielellä. ”  

” Sukupolvien välisen kontaktin säilyttäminen on tärkeää, isovanhempien 

ja lasten vuorovaikutukseen tukeminen, siis yhteinen kieli. ” 

Vastaajat kertoivat jakavansa huoltajille vinkkejä hyvistä kirjoista, TV-ohjelmista sekä so-

velluksista, joita perheet voivat käyttää kotona tukemaan lapsen äidinkielen kehitystä. 

Ammattilaiset kertoivat perheille, mistä ja miten he voivat löytää hyviä ohjelmia lapsen 

äidinkielellä. Monet kertoivat suosittelevansa kirjastossa käyntiä perheille. Yksi ammat-

tilainen kertoi lainaavansa lapsen äidinkielen kielisiä kirjoja kirjastosta ja antavansa kirjat 

perheelle kotiin luettavaksi. Useampi vastaaja kertoi suosittelevansa Lukulumo-sovel-

lusta, josta lapsi voi kuunnella satuja omalla äidinkielellään.  

 ” Olen antanut listan lastenohjelmista, joissa puhutaan perheen äidinkieltä.” 
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” On jaettu materiaalia ja neuvottu, mitä kannattaa katsella kotona tabletilta 

tai tietokoneelta.” 

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kertoivat jakavansa koteihin kotitehtäviä, pyrkimykse-

nään saada huoltajat osallistumaan lapsen äidinkielen kehityksen tukemiseen. Yksi vas-

taaja kertoi lasten mukana kulkevasta reissuvihosta, johon kerätään päiväkodissa käytyä 

sanasto. Huoltajat voivat kotona käydä lapsen kanssa läpi samaa sanastoa lapsen 

omalla äidinkielellä.  

” Kertomalla sen hetkisestä teemasta päiväkodissa, että mihin keskistytään 

ja kannustetaan kotona käymään äidinkielellä samoja asioita läpi. ” 

Yksi vastaaja kertoi ohjaavansa huoltajia mallittamalla eli näyttämällä esimerkkiä huolta-

jille. Vastaaja kertoi mallittavansa muun muassa piirtämistä ja kuvien käyttöä huoltajille, 

jolloin he voivat käyttää keinoja myös kotona. Yksi varhaiskasvatuksen ammattilainen 

kertoi selvittävänsä päiväkodissa käytettävää sanastoa lapsen äidinkielellä. Yksi vas-

taaja kertoi sitouttavansa huoltajat lapsen kielenkehityksen tukemiseen lomakkeen 

avulla. 

” Kielihäiriöisten lasten vanhempia ja vieraskielisten lasen vanhempia täy-

tyy ohjata mallittamalla mm. piirtämisessä. …. Kuvat tukevat lasta oppimi-

sessa, kertomisessa, muistamisessa.” 

” .. on täytetty lomake, joka sitouttaa valmistavaan opetukseen ja opittu sa-

nasto käydään kotona läpi omalla äidinkielellä.” 

Ammattilaiset pyrkivät osallistamaan perheitä tukemaan lapsen, jonka äidinkieli on jokin 

muu kuin suomi, suomen kielen kehitystä keskusteluin ja vinkein. 

Muutama vastaaja korosti myös sitä, että on ohjeistanut perheitä käyttämään kotona 

omaa äidinkieltään ja jättämään muut kielet vähemmälle. Yksi vastaaja myös vastasi 

kertovansa perheille, että päiväkodissa tulee käyttää suomen kieltä ja perheessä vain 

lapsen äidinkieltä, jotta kielet eivät sekoitu.  

5.3 Paula-toiminta ja sen kehittäminen 

Vastaajista yli puolet (n=14) ei pitänyt Paula-tuokioita lapsiryhmässä. Yhdeksän vastaa-

jaa kertoi pitävänsä tuokioita (kuvio 5). Kaikki (n= 9) vastaajat pitivät Paula-tuokioita 
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kerran viikossa. Yksi vastaajista kertoi, ettei ollut kuluneella toimintakaudella pystynyt 

pitäytymään tässä, vaan oli pitänyt tuokioita satunnaisesti. Yksi vastaaja kertoi työsken-

televänsä kieli- ja kulttuuriopettajana ja pitävänsä Paula-tuokioita silloin kun hän on ryh-

mässä paikalla. 

 

Kuvio 3. Millaiseksi vastaajat ovat kokeneet Paula-materiaalin. 

Suurin osa vastaajista piti Paula-materiaalia toimivana ja helppona käyttää (Kuvio 3). 

Kolme vastaajaa kuvaili Paula-materiaalia inspiroivaksi. Kaksi vastaajaa piti Paula-ma-

teriaalia rajoittavana ja yksi vastaaja kuvaili materiaalia haastavaksi. Avoimeen kohtaan 

olivat vastaajat kuvailleet Paula-materiaalia vaikeana rajata, koska monet ammattilaiset 

ovat itse koonneet Paula-tuokioilla käyttämänsä materiaalin. Tämä vuoksi osalle oli vai-

keaa lähteä arvioimaan materiaalia, koska he ovat sen itse valinneet. Avoimessa koh-

dassa monet vastaajat kuvailivat Paula-materiaalia inspiroivaksi sekä vinkkejä anta-

vaksi. Kuitenkin myös muutama oli vastannut, että materiaali on vanhanaikaista ja sup-

peaa.  

Paula-materiaalin kehittämiseen vastauksista nousi esiin viisi teemaa; nykyaikaistami-

nen, ideapankin kokoaminen, teknologian käyttö materiaaleissa, pois tuokiokeskeisyy-

destä sekä Roihusten perhe -materiaalin käyttö Paula-materiaalin sijasta. Materiaaliin 

toivottiin uudempia kuvia ja nykyaikaisempaa ilmettä. Yksi vastaaja ehdotti, että materi-

aalin päivityksessä voisi käyttää hyväkseen uudempia olemassa olevia materiaaleja.  

Paula-toiminnan kehittämiseksi tuli erilaisia parannusehdotuksia. Vastaajat toivoivat, 

että materiaalia olisi valmiina enemmän ja se olisi helpommin löydettävissä. Tällä 
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hetkellä Paula-materiaalien säilytys, päivitys ja tekeminen ovat yksikkökohtaisia, eikä ole 

sovittu koko kaupungin yhtenäistä linjaa. Useampi vastaaja toivoi yhteistä ideapankkia, 

josta voisi ottaa ja etsiä ideoita suomen kielen kehityksen tukemiseen ja Paula-tuokioi-

den pitämiseen. Vastaajat toivoivat myös, että ideapankista löytyisi ideoita kotiin lähetet-

täviin tehtäviin.  

Materiaalin kuvat koettiin vanhanaikaisiksi ja vastaajat toivoivat nykyaikaisempia kuvia. 

Vastaajat toivoivat myös, että suomen kielen kehityksen tukemisessa voitaisiin käyttää 

enemmän nykyajan teknologiaa ja sovelluksia. Esimerkiksi kotitehtäviin toivottiin sellai-

sia ideoita, jotka vanhemmat voisivat tehdä puhelimellaan tai tabletilla. Useampi vastaaja 

myös kertoi jättäneensä kokonaan pois pedagogisesta suunnittelustaan Paula-tuokiot ja 

keskittynyt enemmän kokopäiväpedagogiikkaan, jossa pyritään käsittelemään tiettyä ai-

hetta koko varhaiskasvatuspäivän mittaan. Kuitenkin vastaajat kertoivat kaipaavansa uu-

sia ideoita ja toivoivat ideoiden olevan helposti saatavilla. Muutama vastaaja kertoi käyt-

tävänsä nykyään Kipinäkeskuksen Roihusten perhe -materiaalia Paula-materiaalin si-

jasta. 

Monet vastaajat kaipasivat kanavaa, jonka kautta he voisivat jakaa omia ideoitaan ja 

nähdä, mitä muut ovat kehitelleet Paula-toimintaan. Vastaajat toivoivat enemmän val-

mista materiaalia, jotta materiaalin etsimiseen ja tekemiseen ei kuluisi niin paljon aikaa. 

Vastaajat toivoivat myös materiaalin yhtenäistämistä ja helposti käyttöönotettavia mate-

riaaleja, jotta jokaisen lapsiryhmässä työskentelevän ammattilaisen olisi helppo tarttua 

Paula-toiminnan vetämiseen. Yksi vastaaja myös toi esiin kotitehtävien tarpeen. Hän toi-

voi, että olisi enemmän ideoita kotiin annettaviksi tehtäviksi sekä valmiita kotitehtäviä, 

jotka sopisivat Paula-toiminnassa käytäviin teemoihin. 

5.4 Kielen kehityksen tukemiseen käytettävän materiaalin kehittäminen 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille lähetetyssä kyselyssä selvitettiin myös, millaista ma-

teriaalia he kaipaisivat lapsen suomen kielen sekä lapsen äidinkielen kehityksen tukemi-

seen varhaiskasvatuksessa. Kysymys oli avoin kysymys ja vastaukset analysoitiin poi-

mimalla niissä toistuvia teemoja.  

Varhaiskasvattajat olivat pääosin tyytyväisiä olemassa olevaan määrään materiaalia, 

joita voidaan käyttää lapsen suomen kielen kehityksen tukemiseen. Monissa vastauk-

sissa kuitenkin mainittiin vaikeus löytää hyvää materiaalia kaiken tarjonnan joukosta.  
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 ” Materiaalia on paljon, kunhan on aikaa etsiä sitä ja löytää sopivin.” 

Vastauksissa toistui myös toive siitä, että hyviksi todettuja materiaaleja voitaisiin jakaa 

muiden ammattilaisten kesken. Suomen kielen kehitystä tukevaa materiaalia toivottiin 

myös helpommin löydettäväksi. Materiaalin toivottiin olevan helposti saatavilla ja helposti 

käyttöön otettavana. Vastausten perusteella paljon askartelua ja työtä vaativat materiaa-

lit koetaan vaikeammiksi käyttää. 

” Jos joku löytänyt hyvää materiaalia tai uusia ideoita niin olisi hyvä saada 

niistä tietoa, vaikka talon pedapalavereissa.” 

Lapsen suomen kielen kehityksen tukemiseksi toivottiin lisää materiaalia, joka tukisi lap-

sen leikkiä. Vastauksista kävi myös ilmi, että varhaiskasvattajat kaipasivat lisää kuvama-

teriaalia suomen kielen kehityksen tukemiseen. Vastaajat toivoivat valmiita kuvapaket-

teja sekä helppokäyttöisiä kuvamateriaaleja, jotka olisivat vaivattomia ottaa käyttöön var-

haiskasvatuksen arjessa. Vastauksista nousi esiin myös sähköisen materiaalin tarve. 

Vastaajat kertoivat käyttävänsä jo olemassa olevia sovelluskaupoista löytyviä suomen 

kieltä harjoittavia pelejä lasten kanssa, mutta he toivoisivat lisää hyviä sovelluksia. 

Lapsen äidinkielen kehityksen tukemiseksi käytettävään materiaalin varhaiskasvatuksen 

ammattilaisilla oli monia toiveita. Vastauksista nousi esiin varhaiskasvattajien tarve ja 

halu lisäkoulutukselle. Useammassa vastauksessa toivottiin lisää tietoa lapsen äidinkie-

len kehityksen tukemisesta. 

” Ensiksi tietoa miten äidinkieltä tuetaan kun emme osaa lapsen äidin-

kieltä.” 

Vastauksista nousi myös esiin se, että varhaiskasvattajat toivoisivat vinkkilistoja ja neu-

voja kielen kehityksen tukemisesta, joita he voisivat jakaa lapsen huoltajille. Vastaajat 

toivoivat listaa eri kielisistä lauluista ja loruista, joita löytyisi YouTube-sovelluksesta sekä 

kirja- ja sovelluslistaa, jonka he voisivat jakaa kotiin huoltajille. Myöskin vastauksista 

nousi esiin tarve materiaalille, joka tukisi varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä 

kielen kehityksessä. 

Lapsen äidinkielen kehityksen tukemiseksi vastaajat toivoivat, että varhaiskasvatuk-

sessa hyödynnettäisiin lasten huoltajia sekä varhaiskasvatuksen henkilökuntaa järjestä-

mällä varhaiskasvatuksessa erikielisiä satuhetkiä, jotta jokainen lapsi voisi kuunnella 

omalla äidinkielellään luettuja satuja. Vastaajat toivoivat myös lisää sähköistä 
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materiaalia, joka olisi lapsen omalla äidinkielellä. Nykyään useimmat perheet omistavat 

jonkinlaisen älylaitteen, joten olisi luontevaa antaa kotiin tehtäväksi sähköisiä tehtäviä. 
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6 POHDINTA 

6.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Lapsen suomen kielen kehityksen tukemiseen kyselyn vastaajat käyttivät monipuolisesti 

erilaisia menetelmiä. Vastaajat osasivat kertoa tarkkaan, millaisia menetelmiä ja materi-

aaleja he käyttävät kielen kehityksen tukemisessa. Kaikki vastaajat käyttivät kuvia ja lau-

luja ja suurin osa käytti satuja lapsen suomen kielen kehityksen tukemisessa. Kyselyn 

vastaukset kertovat siitä, että edellä mainitut menetelmät ovat laajassa käytössä Turun 

varhaiskasvatuksessa, kun puhutaan lapsen suomen kielen kehityksen tukemisesta.  

Suomen kielen kehityksen tukemiseen vastaajat käyttivät vähiten runoja. Loruja käytti 

kuitenkin yli puolet vastaajista. Riimittely ja loruttelu ovat hyväksi lapsen kielenkehityk-

selle sekä fonologisen tietoisuuden kehitykselle. Runojen käyttö oli kuitenkin vähäistä 

Turun varhaiskasvatuksessa kyselyn perusteella. Nykyaikana ei ehkä lueta runoja yhtä 

paljon kuin ennen tai osa runoista, joita lasten kanssa käytetään, mielletään lorutteluksi. 

Kyselyn vastausten perusteella varhaiskasvatuksen ammattilaiset käyttävät paljon tiet-

tyjä internetsivuja ja sieltä löytyviä materiaaleja. Eniten käytetty internetsivu oli kyselyn 

perusteella Papunet.net-sivusto. Papunet-sivuston kautta vastaajat tulostivat sivuilta löy-

tyviä valmiita kuvamateriaaleja, tekivät itse omia kuvamateriaaleja käyttäen sivustolta 

löytyvää kuvatyökalua, pelasivat lasten kanssa sivustolta löytyviä pelejä sekä kertasivat 

tukiviittomia sivustolta löytyvistä tukiviittomakuvista. Laajassa käytössä olivat myös Vii-

tottu rakkaus -sivusto sekä Kielinuppu-sivuston laulut.  

Lapsen äidinkielen kehityksen tukemiseksi vastaajilla oli käytössään selvästi vähemmän 

materiaaleja ja menetelmiä kuin lapsen suomen kielen kehityksen tukemiseksi. Monet 

vastaajat listasivat menetelmiä, jotka ovat saatavilla vain suomen kielellä. Harva vas-

taaja oli listannut materiaaleja, jotka ovat saatavilla lapsen äidinkielellä. Vastausten mu-

kaan lapsen äidinkielen kehityksen tukeminen on pitkälti huoltajien ja lasten lähipiirin 

vastuulla. Varhaiskasvatuksessa ei ole paljon materiaaleja tai keinoja tukea lapsen äi-

dinkielen kehitystä. Monikulttuurinen lapsi kuulee harvoin varhaiskasvatuksessa omaa 

äidinkieltään, ellei ryhmässä ole samaa kieltä puhuvia lapsia tai aikuisia. Yksi materiaali, 

joka on lapsen äidinkielellä, oli listattuna vastauksissa. Tämä materiaali on Lukulumo-

sovellus. Lukulumon avulla lapsi voi kuunnella sadun luettuna omalla äidinkielellään. 

Vastaajat kertoivat myös pyytävänsä ulkopuolisia lukemaan satuja päiväkotiin, jotta 
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lapset voivat kuulla satuja omalla äidinkielellään. Tässä kuitenkin huomaamme, että lap-

sen äidinkielen kehityksen tukeminen rajoittaa lähinnä satuihin varhaiskasvatuksessa. 

Tulisiko pyrkiä käyttämään myös muita menetelmiä? Esimerkiksi laulut, leikit ja lorut lap-

sen äidinkielellä voisivat olla käytössä lapsiryhmän arjessa. Mitä, jos ruokaloru olisikin 

vietnamiksi tai aamupiirin alkulaulu englanniksi? Tällöin lasten äidinkielet olisivat näky-

villä varhaiskasvatuksen arjessa, ja lapsilla olisi parempi alusta kehittää kulttuuri- ja kieli-

identiteettiään. 

Vastaajat olivat tyytyväisiä suomen kielen kehitystä tukevien materiaalien määrään. Osa 

vastaajista koki, että materiaaleja on vaikea löytää, koska ne pitää itse etsiä. Vastaajat 

toivoivat jotakin yhteistä kanavaa, jossa hyviksi koettuja materiaaleja voitaisiin jakaa mui-

den varhaiskasvatuksen ammattilaisten kesken. Vastaajat myös kokivat, että suomen 

kehitystä tukevat materiaalit ovat ajan tasalla, eikä niissä ole suurempia kehityskohteita. 

Suurin osa vastaajista käytti asiantuntijapuheenvuoroja keinona osallistaa vanhempia 

lapsen kielen kehityksen tukemiseen. Asiantuntijapuheenvuoroissaan vastaajat kertoivat 

antavansa neuvoja perheelle, kuten suosittelevat iltasatujen lukemista tai oman äidinkie-

len käyttämistä kotona. Muutamissa vastauksissa vastaajat tuovat ilmi keskustelun tär-

keyden. Vastaajat kertovat keskustelevansa perheen kanssa heidän tavoistaan ja anta-

vansa perheelle vinkkejä lapsen kielen kehityksen tukemiseen. Keskustelulla ja kertomi-

sella on hienoinen ero. Tässä tilanteessa on hyvä muistaa, että varhaiskasvatuksen am-

mattilaiset tekevät huoltajien kanssa yhteistyötä lasta koskevissa asioissa. Varhaiskas-

vatuksen ammattilaisen tulisi muistaa kuunnella myös huoltajia eikä pelkästään neuvoa 

heitä.  

Vastaajista 19 työskenteli varhaiskasvatuksen opettajana tai kieli- ja kulttuuriopettajana. 

Kaikista vastaajista yhdeksän kertoi pitävänsä Paula-tuokioita lapsiryhmässä. Tämä ker-

too sen, että yli puolet vastaajista, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksessa opetta-

jana, eivät pidä Paula-toimintaa ryhmässä. Jatkotutkimuksena voisi tehdä selvityksen, 

miksi ammattilaiset eivät toteuta Paula-toimintaa lapsiryhmässä sekä miten heidät saisi 

tutustumaan Paula-materiaaleihin ja ottamaan ne käyttöön työssään.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, millaisia materiaaleja Turun kaupungin varhais-

kasvatuksessa on käytössä lapsen suomen kielen kehityksen tukemiseen sekä lapsen 

äidinkielen kehityksen tukemiseen. Tähän tavoitteeseen opinnäytetyössä päästiin. Ky-

selyn tuloksista pystyttiin kertomaan, millaista materiaalia Turun kaupungin varhaiskas-

vatuksessa on käytössä kielen kehityksen tukemiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli 



36 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mari Ahtiainen 

vastata kolmeen kysymykseen: mitä materiaaleja varhaiskasvatuksen ammattilaiset 

käyttävät lapsen kielen kehityksen tukemiseen, millaista materiaalia varhaiskasvatuksen 

ammattilaiset kaipaisivat lapsen kielen kehityksen tukemiseen ja miten olemassa olevaa 

materiaalia voitaisiin kehittää. Näihin kaikkiin kysymyksiin saatiin vastaus kyselytutki-

muksen avulla. Ammattilaiset kaipaavat erityisesti materiaalia lapsen äidinkielen kehityk-

sen tukemiseen. Tulevaisuudessa kehittämiskohteena on kerätä eri kielillä lapsille sopi-

via lauluja, loruja, leikkejä ja pelejä, jotta jokainen lapsi kuulee, näkee ja aistii oman kie-

lensä ja kulttuurinsa arvostuksen omassa varhaiskasvatusryhmässään.  

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuuden määrittelyssä tarkastellaan tutkimuksen reliabili-

teettia eli tulosten pysyvyyttä ja validiteettia eli oikeiden asioiden tutkimista. Reliabiliteet-

tia on vaikea mitata, koska mittaus tulisi toistaa, jotta päästäisiin varmuuteen tulosten 

toistettavuudesta. (Kananen 2012, 167) Tässä opinnäytetyössä määrällisen tutkimuksen 

tutkimusmenetelmänä toimi kyselylomake. Kyselylomakkeen tulosten reliabiliteettia on 

vaikea mitata, koska opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kielen kehityksen tuke-

miseksi käytettäviä menetelmiä. Tällöin, jos tutkimus toistettaisiin, olisivat tulokset var-

masti erilaisia.  

Määrällinen tutkimus pyrkii yleistämään saamansa tulokset tietyn ryhmän sisällä. Tulos-

ten yleistettävyys on yksi tärkeimmistä validiteetin mittareista. (Kananen 2012, 168.) Tä-

män opinnäytetyön tulosten yleistettävyys on vaikea arvioida, koska opinnäytetyön teki-

jällä ei ole tiedossaan, kuinka monta Turun kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijää 

työskentelee lasten kanssa, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Siksi on vaikeaa 

arvioida, kuinka suuri otanta on koko ryhmästä. Kyselyyn vastasi 23 varhaiskasvatuksen 

ammattilaista. Tämä määrä on riittävä käyttämään tuloksia kehittämistyön pohjana. 

Määrä on myös riittävä tarkastelemaan käytettyjä menetelmiä ja tekemään niistä yleis-

tettäviä johtopäätöksiä.  

Validiteettiin sisältyy myös tarkastelu siitä, tutkittiinko sitä asiaa, jota oli tavoite tutkia 

(Kananen 2012, 169). Tutkimuksen validiteettia tarkasteltaessa tulee, myös pohtia mit-

tasivatko valitut tutkimusmenetelmät toivottua asiaa (Hirsjärvi ym. 2009, 231). Opinnäy-

tetyön kyselyn tuloksia analysoitaessa todettiin, että pystyimme tutkimaan haluttua 

asiaa. Kysely oli opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin peilaten tarpeettoman laaja ja ky-

selyä olisi voinut muokata enemmän tarkoituksen mukaiseksi. Kuitenkin kyselyn 
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vastauksista saamme uutta tietoa varhaiskasvatuskentästä ja ammattilaisten työtavoista 

monikulttuuristen perheiden kohdalla. Tällainen tutkimustieto on aina arvokasta, kun pyr-

kimyksenä on kehittää varhaiskasvatuskenttää ja sen toimintatapoja. 

Hyvällä kysymyksellä on kolme laatukriteeriä; vastaaja ymmärtää kysymyksen oikein, 

vastaajalla on kysymysten edellyttämä tieto ja vastaaja haluaa antaa kysymykseen liitty-

vän tiedon (Kananen 2012, 137). Vastausten perusteella kaikki vastaajat olivat ymmär-

täneet kysymykset. Kuitenkin kysyttäessä materiaaleja, jotka tukevat lapsen äidinkielen 

kehitystä, monet vastaajat olivat listanneet materiaaleja, jotka löytyvät vain suomen kie-

lellä. Oli vaikeaa selvittää, johtuiko tämä siitä, että ammattilaiset ajattelevat lapsen kie-

lenkehitystä kokonaisuutena ja tällöin suomen kielen kehittäminen kehittää myös lapsen 

äidinkieltä, vai eivätkö vastaajat olleet ymmärtäneet kysymystä.  

6.3 Ammatillinen kasvu ja kehitys 

Opinnäytetyön kyselyn tulosten perusteella lähdettiin kehittämään Paula-tuokioita. 

Paula-hankkeessa tehty materiaali koostuu tuokioista, joilla jokaisella käsitellään eri tee-

maa. Materiaalissa on tuokioille runko, jota jokainen tuokio noudattaa. Uuden varhais-

kasvatussuunnitelman mukaisesti tulisi kuitenkin varhaiskasvatuksen olla kokonaisval-

taista pedagogiikkaa, jolloin pyrittäisiin vähentämään tuokiokeskeisyyttä pedagogisessa 

suunnittelussa. Tämä on materiaalin yksi kehityskohteista, mutta itse materiaalia kehit-

tämällä on vaikea vaikuttaa siihen, miten varhaiskasvatuksen ammattilaiset sitä käyttä-

vät. Siksi päätimme yhdessä fokusryhmän kanssa liittää materiaaliin käyttöideoita ja -

ehdotuksia. Näin sekä materiaalit, että niiden erilaiset käyttöideat siirtyvät ammattilai-

selta toiselle. 

Ammattilaisten toiveita materiaalin päivityksestä kerättiin kyselyn avulla. Kyselyn vas-

tauksista ammattilaisilta nousi esiin kolme teemaa, joihin tartumme. Nämä teemat olivat 

nykyaikaisempien kuvien käyttö, valmis materiaali, joka olisi helposti saatavilla sekä 

ideapankin luominen, jossa voitaisiin jakaa ideoita ja materiaaleja. Mietimme fokusryh-

män kanssa, millainen päivittäminen olisi mahdollista tämän opinnäytetyön puitteissa. 

Päädyimme luomaan ideapankin, johon tallennetaan olemassa olevaa materiaalia sekä 

toteutamme uutta kuvitettua materiaalia.  

Kuvitetun materiaalin tuottamisessa päätimme käyttää Papunet-sivuston kuvatyökalusta 

löytyviä valokuvia ja piirroskuvia sekä Boardmaker-kuvaohjelman PCS-kuvia. Kyselyssä 
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kävi ilmi, että Papunet-sivuston kuvatyökalu on monelle ammattilaiselle tuttu ja sivustolta 

löytyvät kuvat ovat jo laajalti käytössä Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa. Siksi oli 

perusteltua valita kuvia Papunet-sivustolta. Boardmaker-kuvaohjelmaan Turun kaupunki 

on ostanut käyttölisenssejä ja se on myös laajalti käytössä Turun kaupungin varhaiskas-

vatuksessa. Boardmaker-kuvaohjelmalla tehtyjen kuvamateriaalien hyvä puoli on se, 

että materiaalia voidaan vielä tallennuksen jälkeen muokata tietokoneella, johon on 

asennettu Boardmaker-ohjelma. Tämän vuoksi osa materiaaleista oli perusteltua tehdä 

Boardmaker-ohjelmalla, jotta materiaalien muokattavuus säilyisi.  

Ideapankin kokoaminen lähti olemassa olevan materiaalin keräämisellä. Materiaali ke-

rättiin lähinnä opinnäytetyön tilanneen Piinokankadun varhaiskasvatusyksikön työnteki-

jöiltä ja ryhmätiloista. Jos materiaali oli ammattilaisen itse toteuttamaa, kysyttiin häneltä 

lupa materiaalin käyttöön. Materiaalit skannattiin mahdollisuuksien mukaan. Kaikkea 

materiaalia ei pystytty skannaamaan, tällaisesta materiaalista otettiin kuvat ja mahdolli-

suuksien mukaan kuvien yhteyteen tehtiin ohje, miten materiaali voidaan valmistaa. Ma-

teriaalin keräämisessä käytettiin hyödyksi myös kyselyn vastauksia, joiden avulla pystyt-

tiin selvittämään, mitä valmista materiaalia varhaiskasvatuksen ammattilaiset käyttävät 

työssään. 

Itse toteutetun materiaalin valinta aloitettiin tutustumalla tarkemmin Paula-hankkeen tuo-

kioiden teemoihin. Teemojen mukaan alettiin etsiä ammattilaisten käyttämiä materiaaleja 

sekä internetin hakukoneesta löytyvää materiaalia. Kuvitettava materiaali valittiin huo-

lella, jotta kaikki ideapankista löytyvä materiaali olisi laadukasta sekä suomi toisena kie-

lenä -oppijoille sopivaa. Materiaalin valinnassa ja toteutuksessa käytettiin myös hyödyksi 

kyselyn tuloksia. Tulosten avulla voitiin arvioida, millaista materiaalia varhaiskasvatuk-

sen ammattilaiset käyttävät arjessa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa materiaa-

lia, joka olisi mahdollisimman helppokäyttöistä. Siksi olikin tärkeää toteuttaa sellaista ma-

teriaalia, jonka käyttö on jo tuttua varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koska opinnäyte-

työn toteutuksessa aika on rajallista, päätimme rajata toteutettavan materiaalin määrää. 

Päätimme kuvittaa jokaiseen teemaan liittyen viidestä kymmeneen materiaalia.  

Kyselyn vastausten perusteella voitiin todeta, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset toi-

vovat lisää materiaalia leikin tukemiseen. Kommunikaatiotaulut ovat hyvä tapa tuoda ku-

via leikkiin. Siksi ideapankkiin toteutettiin kommunikaatiotauluja leikkeihin, joissa käyte-

tään Paula-materiaaleissa esiintyvää sanastoa. Ideapankkiin tallennettiin myös ole-

massa olevaa materiaali. Materiaalit valikoituivat kyselyn vastausten perusteella sekä 
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opinnäytetyön fokusryhmän valitsemina. Materiaalin valinnan kriteereinä oli hyvät käyt-

tökokemukset sekä sanasto, joka sopii Paula-materiaaliin.  

Ideapankki on jatkuvasti kehittyvä työväline. Opinnäytetyön valmistumisenkin jälkeen 

opinnäytetyön tekijä jatkaa ideapankin päivitystä oman työnsä ohella. Ideapankkiin voi-

vat myös Turun kaupungin työntekijät lisätä omia ideoitaan ja materiaalejaan. Tarkoituk-

sena olisi luoda työväline kaikille Turun kaupungin varhaiskasvatuksen ammattilaisille 

pedagogisen suunnittelun tueksi. 

Tämä opinnäytetyöprosessi on opettanut paljon ammatillisesti sekä henkilökohtaisesti. 

Prosessin aikana olen syventänyt tietojani lapsen kielenkehityksestä, sen tukemisesta 

sekä varhaiskasvatuksessa käytettävistä materiaaleista. Tiedonhakuprosessin aikana 

syvensin myös aikaisemmin hankittua tietoa varhaiskasvatusta ohjaavista laeista ja ase-

tuksista sekä monikulttuurisen varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvistä ohjeistuk-

sista. Prosessin aikana kohtasin myös epäonnistumisia, jotka tuli käsitellä ja jatkaa niistä 

huolimatta loppuun asti. Näiden vastoinkäymisten avulla olen kasvanut myös henkisesti 

ja olen entistä varmempi, että osaan ja pystyn tieteelliseen tutkimustyöhön sekä tieteel-

lisen tekstin kirjoittamiseen.  

Ammatillisesti opinnäytetyöprosessi on antanut paljon lisätietoa, uusia menetelmiä sekä 

uusia ideoita. Prosessin aikana olen päässyt näkemään sekä kuulemaan muiden am-

mattilaisten tapoja tukea kielenkehitystä varhaiskasvatuksessa, ja tämä on suuri rikkaus 

tulevassa työelämässä. Opinnäytetyöprosessin aikana sain myös kokemuksen, millaista 

on kehittää materiaalia, jonka joku toinen on luonut. Kehittäminen oli antoisaa, mutta 

myös haastavaa. Kehittämisideoita oli monia ja ne erosivat toisistaan. Olen myös pro-

sessin aikana luonut kontakteja Turun kaupungin puheterapeuttien, varhaiskasvatuksen 

erityisopettajien, varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajien ja varhaiskasvatuksen 

opettajien kanssa prosessin myötä.  

Lopuksi haluan kiittää Piinokankadun päivähoitoyksikön henkilökuntaa, päiväkodin joh-

tajaa sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka auttoivat ja tukivat minua prosessin 

aikana. Lisäksi haluan kiittää ohjaavaa opettajaani Turun ammattikorkeakoulusta.  
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Kysely 

 

Kielen kehityksen tukemiseksi käytettävä materiaali 

Hei! 

Kyselyyn voivat vastata kaikki varhaiskasvatuksen ammattilaiset, jotka työskentelevät 

lasten kanssa, 

joilla on suomi toisena kielenä.  

Tämä kysely on osa opinnäytetyötä, joka valmistuu syksyllä 2020. Kyselyn tarkoituksena 

on kartoittaa kielen kehityksen tukemiseen käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja Turun 

kaupungin varhaiskasvatuksessa sekä käytössä olevien menetelmien ja materiaalien 

mahdollisia puutteita tai kehittämiskohteita. 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. 

Jos sinulla on kysyttävää opinnäytetyöstä tai kyselystä voit olla yhteydessä allekirjoitta-

neeseen. Valmiin opinnäytetyön pääset lukemaan Theseus-tietokannasta syksyllä 2020. 

Kiitos ajastasi! 

Mari Ahtiainen 

mari.ahtiainen@edu.turkuamk.fi 

Turun ammattikorkeakoulu 

Sosionomi, PSOSTK18 

 

 

1. Toimin ryhmässä 

Varhaiskasvatuksen opettajana 

Lastenhoitajana 

Avustajana 

Muu, mikä? 
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2. Ryhmämme lapset ovat 

Alle 3-vuotiaita 

3-5 -vuotiaita 

Esikouluikäisiä 

Muu, mikä?  

 

3. Mitä menetelmiä käytät lapsen suomen kielen kehityksen tukemisessa? 

Listaa käyttämiesi menetelmien jälkeen 1-5 käyttämääsi valmista materiaalia. Valmiita 

materiaaleja ovat esimerkiksi Kipinäkeskuksen Roihusten perhe -materiaali ja Kieli-

nuppu-laulut. 

Kuvat 

Lorut 

Laulut 

Runot 

Sadut 

Leikki 

Muu, mikä? 
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4. Mitä menetelmiä käytät lapsen äidinkielen kehityksen tukemisessa? 

Listaa käyttämiesi menetelmien jälkeen 1-5 käyttämääsi valmista materiaalia. Valmiita 

materiaaleja ovat esimerkiksi Kipinäkeskuksen Roihusten perhe -materiaali ja Kieli-

nuppu-laulut. 

Kuvat 

Lorut 

Laulut 

Runot 

Sadut 

Leikki 

Muu, mikä? 

 

5. Millaisin keinoin olet pyrkinyt osallistamaan huoltajia lapsen kielen kehityksen tukemi-

seen?  

 

6. Pidätkö Paula-tuokioita lapsiryhmässä? 

Kyllä 

En 

 

7. Jos vastasit kyllä, kuinka usein pidät Paula-tuokioita? 
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8. Oletko kokenut Paula-materiaalin 

(voit valita useampia vaihtoehtoja) 

toimivana 

haastavana 

rajoittavana 

inspiroivana 

helppona käyttää 

muu, mikä? 

 

9. Miten mielestäsi Paula-materiaalia voisi kehittää entistä toimivammaksi? 

 

10. Millaista valmista materiaalia toivoisit lapsen suomen kielen kehityksen tukemiseen?  

 

11. Millaista valmista materiaalia toivoisit lapsen äidinkielen kehityksen tukemiseen? 


