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Tämä opinnäytetyö käsittelee alle 3-vuotiaiden kielen kehityksen ja ilmaisutaidon tu-

kemista. Opinnäytetyö on toiminnallinen, joten siihen kuuluu olennaisesti kielen kehi-

tystä ja ilmaisutaitoa tukeva materiaali. Lisäksi tässä teoriaosuudessa kerrotaan mer-

kittävimmät asiat alle 3-vuotiaiden kielen kehityksestä ja sen tukemisesta. Tavoitteena 

oli tehdä materiaalista mahdollisimman toimiva, ja antaa alle 3-vuotiaiden kanssa 

työskenteleville kasvattajille uusia näkökulmia kielen kehityksen tukemiseen. Pienten 

puheboksi-materiaali tuotettiin vastaamaan Kouvolan kaupungin päiväkodin, Nurmi-

linnun, tarpeisiin. 

Materiaali koostuu alle 3-vuotiaille sopivista menetelmistä. Menetelmät suunniteltiin 

siten, että ne on helppo ottaa käyttöön päiväkodin arjessa, kuten esimerkiksi aamupii-

riin tai pienryhmätoiminnan tueksi. Materiaali on toteutettu suurelta osin erilaisin ku-

vakortein, joihin kuuluvat eläinkortit, suujumppakortit, lorukortit, muistipeli ja ilme-

kortit. Näiden kuvakorttien lisäksi materiaali sisältää pastillialustan, ohjeita tukiviit-

tomien käyttöön sekä erilaisia kielen kehitystä tukevia motorisia harjoituksia.  

Opinnäytetyössä tuodaan esille alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksen kannalta tärkeitä 

asioita, koska mahdollisimman varhainen puuttuminen tukee lapsen kuntoutusta. Tuo-

tettu materiaali vastasi Nurmilinnun päiväkodin tarpeisiin ja sai sen työntekijöiltä kii-

tettävää palautetta. Opinnäytetyötä varten haastateltiin kouvolalaista puheterapeuttia, 

jonka näkökulma on myös otettu huomioon työtä tehdessä.   
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This study deals with children’s under 3-year-old language development and support 

of self-expression. The work is functional, so it is essential that there is material in-

cluded that support the language development and the self-expression. In addition, the 

theory section discusses the most significant things under 3- year-old’s language de-

velopment and support. The goal was to make the material as effective as possible, 

and give to educators who work with children under 3 years of age new perspectives 

on language development. The small voice box was made to fill the needs of the kin-

dergarten Nurmilintu in the city of  Kouvola. 

The material consists of suitable methods for 3-year-old children. The methods were 

planned in such a way that they are easy to set up in day-care center’s everyday life 

for example in morning circle or in small group activities. The material is largely car-

ried out in a variety of expression cards, including animal cards, verbal exercise cards, 

rhyme cards, memory game cards and expression cards. In addition to the picture 

cards, the material contains pastille plat, instructions to support beckoning as well as a 

variety of motoric exercises in order to support language development. 

The study highlights the early childhood that is important, because an early interven-

tion supports the child's rehabilitation. The produced material consisted of the needs in 

Nurmilintu nursery and it got positive feedback from the employees. Speech therapists 

in Kouvola were interviewed for this study, and their points of view were also taken 

into account during the study. 
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1 JOHDANTO 

Alle 3-vuotiaiden kielen kehityksen tukeminen on tärkeä aihe jo siitä syystä, että lap-

sen erityisen tuen tarve on 2000-luvulla kasvanut niin varhaiskasvatuspalveluissa kuin 

perusopetuksessa. Molemmissa tuen tarve vuonna 2011 oli noin kahdeksan prosenttia 

ja liittyy valtaosin juuri kielellisen kehityksen vaikeuksiin. Varhaiskasvatuksen alueel-

la ongelmat näkyvät puhumisen ja kielen ymmärtämisen ongelmina. (Nurmilaakso & 

Välimäki 2011, 5.) Kielen kehityksen tukeminen on sitä tehokkaampaa, mitä aikai-

semmin se alkaa, mistä syystä asiaan kannattaa kiinnittää huomiota jo alle 3-

vuotiaiden varhaiskasvatuspedagogiikassa (Ahonen, Aro, Siiskonen & Ketonen 2003, 

362).  

Lasten kielellisen kehityksen tuen tarpeista huolimatta Vantaalla tehdyssä terveyden-

huollon selvityksessä havaittiin, että vain yksi prosentti alle 16-vuotiaiden ikäluokasta 

sai käyttää puheterapeutin palveluita. Todellinen tarve on paljon suurempi, jonka li-

säksi on todennäköistä, että sellaiset kielelliset oppimisvaikeudet, joiden kielteisistä 

vaikutuksista lapsen kehitykseen ja oppimiseen ei vielä tiedetä, jäävät huomioimatta. 

Lisäksi lapsen kielen kehityksen vaikeuksiin saattaa liittyä ongelmia myös muilla ke-

hityksen osa-alueilla kuten motoriikassa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Ahonen 

ym. 2003, 362–363.) Kouvolassa puheterapiaresurssi on pieni ja asiakkaita on määräl-

lisesti yli yhden terapeutin kestokyvyn. Vuosien ajan vallinnut huutava puheterapeut-

tipula on aiheuttanut sen, että terapiajaksoja saavat vain erittäin harvat ja näitäkin jak-

soja on jouduttu lyhentämään huomattavasti. Yksityiseen puheterapiaan jonotus kestää 

keskimäärin 1 ½ vuotta ja kunnalliseenkin saa jonottaa useita kuukausia. (Hildén 

2013a.)  

Tästä syystä tavoitteenamme oli tuottaa opinnäytetyöstä toimiva, alle 3-vuotiaiden 

kielen kehitystä tukeva tiivis tietopaketti, joka antaisi hyviä työvälineitä Kouvolassa 

päiväkodin arkeen. Tämän paketin olemme nimenneet Pienten puheboksiksi. Puhe-

boksi on koristeltu laatikko, joka jo ulkonäkönsä puolesta herättää kiinnostusta. Laati-

kon sisällä on mitä mielenkiintoisimpia ja värikkäitä kuvakortteja, jotka tempaavat 

lapsen hyvin mukaan kielen kehityksen pariin. Puheboksin tilaajana toimii Kouvolan 

keskustassa sijaitseva Nurmilinnun päiväkoti ja heidän alle 3-vuotiaiden lapsiryhmä. 
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2 OPINNÄYTETYÖN MERKITYS JA TAVOITTEET 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kielen kehitystä tukevaa 

materiaalia Nurmilinnun päiväkodin alle 3-vuotiaiden ryhmään. Opinnäytetyö lähti 

liikkeelle Heidin pedagogisen työharjoittelun aikana Nurmilinnun päiväkodilla Kou-

volassa, jossa hän toimi alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Heidi oli harjoittelun aikana kiin-

nostunut alle 3-vuotiaiden ryhmän toiminnasta ja sen kehittämisestä, joten henkilö-

kunnan ehdotettua työn aiheeksi kielen kehityksen tukemiseen liittyvää materiaalia, 

aiheeseen tartuttiin heti. Myöhemmin Heidi kysyi Helenan kiinnostusta kyseiseen ai-

heeseen, jolloin opinnäytetyöprosessi lähti hyvin liikkeelle. 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tukea lapsen kommunikointitaitoja ja kielen kehitys-

tä erilaisien menetelmien avulla ja antaa alle 3-vuotiaiden kanssa työskentelevälle 

henkilökunnalle uusia näkökulmia kielen kehityksen tukemiseen. Halusimme myös, 

että opinnäytetyömme olisi teoria-osuudeltaan riittävän monipuolinen, mutta helppo-

lukuinen ja palvelisi lukijan tarpeita. Pyrimme siihen, että opinnäytetyön teoriaosuus 

käsittelee alle 3-vuotiaiden lasten kielellisen kehityksen tukemisen kannalta merkittä-

vimpiä asioita. 

Omia tavoitteita opinnäytetyölle meillä oli saada uutta tietoa alle 3-vuotiaan kielelli-

sestä kehityksestä ja sen tukemisesta. Lisäksi teimme myös itsellemme kielen kehitys-

tä tukevan materiaalin, jota voimme käyttää tulevassa työssämme lastentarhanopetta-

jina. Toinen meistä aloittikin lastentarhanopettajan toimessa opinnäytetyöprosessin ai-

kana ja toisen oli määrä aloittaa heti valmistumisen jälkeen. 

Opinnäytetyö koostui kielellisen kehityksen ja sen tukemisen teoriaosuudesta sekä 

toiminnallisesta materiaalista. Kielen kehitystä tukevan materiaalin säilöimme laatik-

koon, jonka nimesimme Pienten puheboksiksi. Puheboksi suunniteltiin siten, että se 

on helppo ottaa käyttöön päiväkodin arjessa, esimerkiksi erilaisiin toimintahetkiin ku-

ten aamupiiriin ja pienryhmätoiminnan tueksi. Tekemäämme materiaaliin kuului eri-

laisia kielen kehitystä tukevia menetelmiä kuten kuvakortteja, suujumppaohjeita, tuki-

viittomia, kuvitettuja loruja ja leikkejä. Puheboksi sisälsi myös ohjeet toimintakansion 

käyttöön. Teoriaosuudessa käsittelimme muun muassa alle 3-vuotiaiden kielen kehi-

tystä ja erilaisia keinoja tukea sitä päiväkodin arjessa ja erilaisissa toiminnoissa. Haas-
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tattelimme myös kouvolalaista puheterapeuttia, jonka tuoman näkökulman olemme 

tuoneet työhön esille. 

3 ALLE 3-VUOTIAAN LAPSEN KIELEN JA KOMMUNIKOINTITAPOJEN KEHITYS 

Kielen ja puheen avulla lapsi voi solmia vuorovaikutussuhteita aikuisiin ja muihin 

lapsiin. Lapsi voi ilmaista omia toiveitaan ja tarpeitaan sekä kysellä häntä askarrutta-

via asioita. Kieli ja puhe perustuvat kommunikaatioon sosiaalisen ympäristön kanssa. 

Lapsen kielellinen kehitys kuuluu kokonaisvaltaisen persoonan kehitykseen, jossa ol-

laan vuorovaikutussuhteessa. (Zimmer 2001, 64–66.) Tällaisella vuorovaikutussuh-

teella tarkoitetaan sitä, että lapsella on riittävä turvallisuuden tunne, lapsen tarpeet 

huomioidaan sekä hän saa toimia ja elää tyydyttävässä ihmisyhteisössä ja ympäristös-

sä, jossa hän kuulee kieltä ja on muiden kanssa vuorovaikutuksessa (Adenius-

Jokivuori 2004, 194).  

3.1 Esikielellinen kommunikointi 

Lapsen kielellinen kehitys alkaa jo kauan ennen ensimmäistä sanaa (Adenius-

Jokivuori 2004, 194). Pienet vauvat havaitsevat ihmisäänen parhaiten muista ympäris-

tön äänistä ja katsovat kauemmin ihmiskasvoja muistuttavia hahmoja kuin muunlaisia 

ärsykkeitä sisältäviä kuvia. Vauvan on havaittu olevan aktiivisempi ja virkeämpi ol-

lessaan myönteisessä vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa kuin verrattaessa esi-

nemaailmaan. Reagointi toiminnallisesti erilaisiin ärsykkeisiin kuten kasvonilmeisiin 

ja yksinkertaisiin ääntelyihin on siksi yleistä. (Silvén 2006, 16.) Vauva esimerkiksi 

osaa jäljitellä aikuisen näyttämiä kasvonilmeitä kuten kielen ulos työntämistä ja silmi-

en räpyttelyä. Reagointia ei voi täysin selittää pelkällä refleksitoiminnalla sillä lapsi 

kykenee niihin helpommin emotionaalisesti virittäytyneessä tilanteessa kuin järjeste-

tyssä kokeessa. (Laakso 2003, 23.) 

Esikielellisellä kommunikoinnilla tarkoitetaan normaalisti kehittyvän lapsen puhekiel-

tä edeltävää vaihetta, joka muodostaa pohjan vuorovaikutustaitojen ja kielen kehityk-

selle (Adenius-Jokivuori 2004, 194). Tämä vaihe alkaa syntymästä ja päättyy siihen, 

kun lapsi rupeaa käyttämään sanoja pääasiallisena kommunikointikeinonaan. Esikie-

lellinen kehitysvaihe voidaan jakaa kolmeen erilliseen vaiheeseen. Ensimmäinen vai-

he jatkuu syntymästä noin 5–6 kuukauden ikään asti. Sitä voidaan kutsua kahdenväli-

seksi tai ei-tavoitteellisen kommunikaation vaiheeksi, jolloin vuorovaikutus ilmenee 



  9  

 

 

kasvokkain tapahtuvana sosiaalisena vuorovaikutuksena lapsen ja vanhemman välillä. 

Vaiheeseen kuuluvat noin 2–3 kuukauden iässä alkavat protokeskustelut, jotka syven-

tävät lapsen ja vanhemman välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Protokeskustelut sisäl-

tävät vastavuoroista huomion ja tunneilmaisun yhteensovittamista. Ne kestävät yleen-

sä enintään pari minuuttia ja sijoittuvat arkisiin vuorovaikutustilanteisiin kuten vai-

panvaihtoon tai ruokailuun. Kahden välisessä kommunikaatiossa lapsi ei ole vielä 

valmis ottamaan muita tapahtumia, esineitä tai asioita tietoisesti mukaan vuorovaiku-

tukseen. (Laakso 2003, 29.)  

Lapsi alkaa tuottaa jo ensimmäisinä elinviikkoinaan yksittäisiä vokaaleja, jonka jäl-

keen puhe alkaa nopeasti monipuolistua ja sisältää myös konsonantteja. Tutkimuksien 

mukaan suomalaiset lapset aloittavat jokeltelun 6–7 kuukauden ikäisinä. Jokeltelun 

viivästyminen saattaa olla ensimmäisiä merkkejä kielellisen kehityksen viivästymises-

tä. Erityisesti konsonanttien puuttuminen saattaa aiheuttaa huolta. Syitä viivästyneelle 

jokeltelulle voivat olla suun motoriikka, neurologinen kehitys sekä vuorovaikutuksel-

liset tekijät. Jokeltelu sisältää puheen käytön peruselementit ja kehityksen jatkuvuuden 

vuoksi aikuisen tulisi vastata lapsen aloitteeseen. Jos jokeltelussa on havaittu viivettä, 

on sitäkin tärkeämpää, että aikuinen huomioi lapsen pienet aloitteet ja yrittää houku-

tella lasta vuorovaikutukseen. (Laakso 2003, 33–34.) 

Toista vaihetta kutsutaan kolmenväliseksi tai tavoitteelliseksi vaiheeksi. Vaihe alkaa 

noin 6–8 kuukauden iässä ja jatkuu 18 kuukauden ikään. Kolmenvälisessä vaiheessa 

lapselle on kehittynyt kyky ottaa ympäröivä maailma kuten esimerkiksi esine mukaan 

yhteiseen vuorovaikutukseen. Yleisimpiä lapsen ensimmäisiä eleitä ovat näyttäminen, 

poistyöntäminen, tavoitteleminen, käsien nostaminen ylös syliin pääsemiseksi ja vil-

kuttaminen. Tavaroiden antaminen ja ottaminen vuorovaikutuksellisesti ilmaantuu 

lapsen toimintaan noin 8–11 kuukauden iässä. (Laakso 2003, 30–31, 35.) Esineiden 

avulla lapsen onkin helppo tutustua ympäröivään tilaan ja liikkua aktiivisesti. Tämä on 

tietynlainen kehitysvaihe ennen varsinaista leikin muodostamista ja kielen kehittymis-

tä. Esineiden antaminen on usein kutsu yhteiseen toimintaan, ja siinä lapsi kykenee 

ymmärtämään toista ihmistä. (Tolonen 2001, 170.) 

Osoittavat eleet tulevat kehitykseen mukaan noin 12–14 kuukauden iässä. Jaetun tark-

kaavaisuuden taidoilla tarkoitetaan lapsen kykyä ohjata ja seurata toisen tarkkaavuu-

den kohdistumista, ymmärtämystä tarkkaavuuden kohdistumisen merkityksestä kie-
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leen ja kykyä jakaa ”tietoisesti” sama kohde. Jaetulla tarkkaavaisuudella on ratkaiseva 

merkitys kommunikaation ja kielellisten ilmaisujen kehityksessä. Aikuinen voi esi-

merkiksi osoittaa kelloa ja kertoa sen olevan ”kello”. Jos lapsi ei kykene jaettuun tark-

kaavaisuuteen, ei hän myöskään ymmärrä, mitä aikuinen kellolla tarkoittaa. (Laakso 

2003, 31, 38.) Ne vauvat, jotka kiinnittävät huomiota äidin toiminnan kohteeseen 

kuuden tai jopa kolmen kuukauden ikäisenä, tunnistavat sanoja enemmän vuoden 

ikäisenä. Tästä kehityksen jatkumosta on huomattu myös, että jos äiti tavoittelee run-

saasti lapsen huomiota yhteisissä leikkituokioissa unohtaen esinemaailman, lapsi tun-

nistaa myöhemmin heikommin sanoja. (Silvén 2006, 117.) 

Puheen omaksuminen vaatii myös muistin kehittymistä, jotta opittava kieli voisi alkaa 

hiljalleen muodostua. Lapsen muistiin on tallentunut aistikokemuksia. Nämä aistiko-

kemukset ovat auttaneet lasta luomaan yhteyksiä eri tapahtumien ja merkitysten välil-

le. Tällaisten kokemusten avulla kieli voi rakentua. Pääasiassa lapsi omaksuu suurim-

man osan ensimmäisistä sanoistaan ollessaan vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kans-

sa. Kasvattajan on siksi tärkeä havaita lapsen kiinnostuksen kohteet ja ohjata lasta asi-

aankuuluvalla tavalla kielellisen toiminnon rakentumisessa. Lapsi voi myös esimer-

kiksi kuulla lentokoneen surinaa ja mennä hakemaan oman lentokone lelunsa. Näin 

lapsi on käyttänyt aistejaan ja yhdistänyt kuulemansa johonkin tiettyyn esineeseen. 

(Tolonen 2001, 171–172.) 

Viimeisessä vaiheessa lapsen esikielellinen kommunikaatio ja kielellinen vuorovaiku-

tus yhdistyvät.  Tämä vaihe sijoittuu 12–24 kuukauden ikään, jolloin lapsen puheil-

maisut lisääntyvät voimakkaasti vaikka lapsi käyttää puheilmaisujen lisäksi vielä pal-

jon elekieltä. Täytyy kuitenkin muistaa, että elekieli pysyy ihmisen olennaisena kom-

munikointikeinona koko elämän ajan, eikä lopu varhaislapsuuteen. (Laakso 2003, 31.) 

Esikielellisen kehityksen viimeisessä vaiheessa lapsi yleensä tuottaakin ensimmäiset 

sanansa. Ensimmäisten sanojen tuottamisen ja ymmärtämisen välillä on yleensä viive. 

Lapsi nimittäin ymmärtää kieltä aikaisemmin kuin oppii sitä käyttämään, minkä huo-

maa muun muassa lapsen käyttämistä kommunikatiivisista eleistä ja lyhyiden kehotus-

ten ja toimintaohjeiden noudattamisesta. Alle 3-vuotias oppii kieltä yleensä toiminnan 

kautta, joten lapsen jo ymmärtämä kieli on sidoksissa toimintaan. (Lyytinen 2003, 51.)  
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3.2 Puheen kehittyminen 

Lapsen kiinnostus kieleen alkaa kehittyä heti syntymästä alkaen. Kielellisellä tietoi-

suudella tarkoitetaan sitä, että lapset tulevat tietoisiksi kielestä ja kiinnittävät huomi-

onsa kieleen sinällään. Alle 3-vuotiailla kielellinen tietoisuus näkyy parhaiten siinä, 

miten he nauttivat puheen erilaisista äänteistä, puheen soinnista, riimittelystä ja lorut-

telusta. (Nurmilaakso 2011, 32.) 

Kielen kehitykseen vaikuttavat lapsen aivojen kypsyminen, jota perimä ja ympäristö-

tekijät ohjaavat. Ympäristötekijöihin kuuluvat muun muassa sosiaalinen ja tiedollinen 

vuorovaikutus vanhempien kanssa. (Lyytinen 2003, 50.) Keskiverto 2-vuotiaan puhe 

sisältää noin 250–300 eri sanaa, lapsi käyttää monisanaisia ilmauksia ja puolet lapsen 

puheesta on vieraalle ymmärrettävää. (Kunnari, Savinainen-Makkonen & Paavola. 

2006, 72.) 

Itse kielen kehitys voidaan jakaa useampaan osa-alueeseen, joita ovat fonologia, mor-

fologia, syntaksi eli lauseoppi ja leksikaalinen kehitys. Fonologian osa-alueeseen kuu-

luvat äännejärjestelmät ja niiden rakenteet. Esimerkiksi sanaparissa kukka-sukka mer-

kitysero selittyy eri foneemeilla. (Lyytinen 2003, 49.) Fonologista kehitystä olisi hyvä 

arvioida aina lapsen leksikaalisen kehityksen eli tuotetun sanavaraston määrän ja laa-

dun kanssa yhdessä, sillä ne vaikuttavat toisiinsa voimakkaasti. Suuren sanavaraston 

omaavalla lapsella on siis yleensä myös suuri äänne- ja tavuvarasto. (Kunnari ym. 

2006, 71.)  

Suomalaisen tutkimuksen mukaan lapsella on kaksivuotiaana käytettävissään noin 250 

sanaa. Sanavarasto alkaa yleensä kasvaa voimakkaasti silloin kun lapsen kokonaissa-

nasto on noin 30–50 sanaa, ja he havaitsevat, että kaikki ympäristön asiat voidaan ni-

metä ja luokitella. Kaksivuotiaan lapsen sanavarasto lisääntyy päivittäin noin kymme-

nellä uudella sanalla. Kaikilla lapsilla ei kuitenkaan ilmene nopeaa sanavaraston laa-

jenemista vaan he oppivat sanoja eri sanaluokista tasaiseen tahtiin. (Lyytinen 2003, 

52.) Mikäli sanasto on alle 50 sanaa, voidaan puhua myöhään puhumaan alkaneista 

lapsista. Useimmat heistä kuitenkin saavuttavat ikätoverinsa kolmanteen ikävuoteen 

mennessä. (Kunnari ym. 2006, 74–76.)  

Kolmivuotiaan kuuluu osata kaikki vokaalit, mutta konsonanttien oikeaoppiminen 

ääntämys tulee vasta neljän–viiden vuoden iässä. (Lyytinen 2003, 51.) Paavolan väi-
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töskirjan tutkimuksessa (2005) tutkittiin 2-vuotiaiden suomalaislasten konsonanttien 

käyttöä. Tutkimukseen osallistuneiden lasten keskimääräinen sanasto 15 minuutin 

nauhoituksen perusteella oli 47 eri sanaa. Sanaston laajuus on kuitenkin yleensä kak-

sinkertainen vanhempien arvion mukaan. Fonologisen kehityksen kannalta heikoin 

lapsi käytti ainoastaan muutamaa konsonanttia, kun puolestaan edistynein käytti kaik-

kia 13:ta konsonanttia. Puolet tutkimuksen lapsista käytti keskimäärin kuutta eri kon-

sonanttia sanan alussa, kahta lopussa ja seitsemää keskellä. Yleisesti luullaankin, että 

konsonantti on helpoin omaksua sanan alussa, mutta tämä tutkimus ei anna väitteelle 

tukea. (Kunnari ym. 2006, 74–76.) 

Oppiakseen sanomaan jonkin sanan lapsella tulee olla taito ymmärtää sanan merkitys 

ja ääntää se sekä kykyä käyttää sitä oikealla tavalla oikeassa tilanteessa. Toisen ikä-

vuoden aikana lapselle kasvaa ymmärrys tiettyjen asioiden ja esineiden yleistettävyy-

destä. Ennen tätä vaihetta lapsi voi tarkoittaa esimerkiksi sanalla ”muki” pelkästään 

omaa tiettyä mukiaan eikä ymmärrä, että on olemassa muitakin mukeja. Lapsi voi 

myös yleistää tiettyjä sanoja muihin esineisiin ja asioihin silloin, kun hän ei vielä tiedä 

oikeaa käsitettä. Esimerkiksi lapsi voi sanoa kaikkia eläimiä koiriksi. Sanojen tulkit-

seminen lähtee siis lapsesta itsestään ja hänen ajatusmaailmansa kehittymisestä. (Lyy-

tinen 2003, 52.) 

Keskeisellä sijalla noin kaksivuotiaan kielessä ovat substantiivit ja verbit. Lapsen ni-

meävät omasta kokemusmaailmastaan peräisin olevia esineitä ja asioita kuten ihmisiä, 

eläimiä, vaatteita ja leikkivälineitä. Verbeissä kaksivuotiaille ominaisia ovat toimintaa 

ja tunneilmaisua kuvaavat sanat kuten ”antaa” ja ”itkeä”. Puolta vuotta myöhemmin 

puheesta alkavat näkyä myös adjektiivien, pronominien ja partikkelien käyttö. (Lyyti-

nen 2003, 52.) 

Morfologia on sanan johto- ja taivutusoppia. Äänteiden yhdistämistä ohjaavat kullekin 

kielelle ominaiset kieliopin säännöt. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suomen kieltä 

puhuvat lapset oppivat eri taivutusmuotoja parhaiten 2–4 vuoden iässä, kun ovat saa-

vuttaneet riittävän sanavaraston. Kaksivuotiaan ilmaisut ovat yleensä 5–6 morfeemia 

pitkiä. Morfeemilla tarkoitetaan kielen pienintä yksikköä. Esimerkiksi sanassa talo on 

yksi morfeemi, mutta sanassa talo-i-ssa-mme on neljä morfeemia. (Lyytinen 2003, 49, 

54–56.) 
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Kaksivuotiaan puheeseen kuuluvat myös monikot, genetiivit ja yksittäiset sisä- ja pai-

kallissijat. Kaksivuotias käyttää yleisimmin preesensiä, mikä johtuu paljoltikin lapsen 

kognitiivisesta kehitystasosta, mutta siitä huolimatta myös imperfekti ja käskymuodot 

esiintyvät lapsen puheessa. Sanavartaloiden taivutusten virheet ovat 2–3 vuotiaille vie-

lä yleisiä ja osoittavat lähinnä lapsen halua käyttää kieliopillisia sääntöjä. Esimerkiksi 

ilmaisussa ”käpyt” (kävyt) lapsi soveltaa jo oppimaansa taivutuspäätettä virheellisesti. 

(Lyytinen 2003, 54–55.) 

Lauseita lapsi alkaa muodostaa noin 18–24 kuukauden iässä. Lauseiden tuottaminen 

vaatii lapselta sekä erottelu- ja yhdistelytaitoja sekä suunnitelmallisuutta. Aluksi lau-

seiden sanat ovat perusmuodoissaan, jolloin lapsella ei vielä ole käsitystä perusmuo-

don ja taivutuksen eroista. Useimmiten kahden sanan lauseet ilmaisevat nimeämistä, 

toimintaa sekä esineiden ominaispiirteitä tai omistusta. Pikkuhiljaa lapsen tarinan ker-

ronnalliset taidotkin alkavat lisääntyä, ja 2–3 vuotiaina lapset alkavat osallistua kes-

kusteluun aktiivisemmin puhuttaessa esimerkiksi menneistä tapahtumista. (Lyytinen 

2003, 53, 59.) 

Maarit Silvénin luotsaamassa VUOKKO-projektissa (vuorovaikutus ja kielen kehitys) 

tutkittiin suomalaisten lasten kielen kehityksen kasautuvia vaikutuksia. Kielen kehi-

tyksen jatkumo on nähtävillä jo alle 3-vuotiaista lapsista muun muassa sanaston laa-

juudessa ja sanataivutusten hallinnassa. Nämä kielen kehityksen osa-alueet vaikuttavat 

esimerkiksi lukemaan oppimisen haastavuuteen enemmän kuin kielellinen tietoisuus. 

Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että lapsen ja vanhemman hyvä ja rakentava vuoro-

vaikutus vaikuttavat kielen oppimiseen. Osa vanhemmista on motivoivimpia, tuke-

vampia ja keskustelevat lastensa kanssa lasta haastavalla tavalla. (Silvén 2006, 118–

120.) 

4 KIELIHÄIRIÖT ALLE 3-VUOTIAILLA 

Kielelliset vaikeudet ovat suurin kehityksellisten vaikeuksien ryhmä. Kielellisten vai-

keuksien luokittelu ja syy-seurauksien löytäminen on haastavaa ja jopa yksittäisen 

lapsen kielen kehityksen tutkiminen voi olla hankalaa. (Koivunen 2009, 101–102.) 

Kielihäiriöisellä lapsella on vaikeuksia kommunikoida kielen välityksellä ja käyttää 

sitä oppimisen välineenä. Vaikeaksi kielihäiriöisen oirekuvauksen tekee se, että oireet 

eivät useinkaan ole tarkkarajaisia ja saattavat korostua eri lailla eri ikäkausina muuttu-

en lapsen kehittyessä. (Korpilahti 2002, 40–41.) Lapsen taidot kielen eri osa-alueilla 
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kuten esimerkiksi sanaston laajuudessa, sanojen taivuttamisessa, lauseiden rakentami-

sessa tai kielen käyttämisessä vuorovaikutuksen välineenä, saattavat kaikki olla ikään 

kuin ”eri ikätasoilla”. (Koivunen 2009, 101–102.) Erityisen kielihäiriön (SLI) käypä-

hoitosuosituksen mukaan lapsi, jonka puheen kehitys on viivästynyt, tulisi päästä pu-

heterapeutin ohjaukseen 2–2 ½ vuoden iässä. Huoli lapsen puheen kehityksestä voi ol-

la vanhemmilla, neuvolalla tai päivähoidon henkilökunnalla. Tähän tukea tarvitsevaan 

joukkoon kuuluvat lapset, joiden puhe on viivästynyt tai hidastunut, lapset joilla on 

puheen motoriseen tuottamiseen liittyviä ongelmia (dyspraksia), lapset, joilla on kehi-

tyksen monimuotoisia häiriöitä ja kehitysvammaiset sekä lapset, joilla on erityinen 

kielihäiriö. (Hildén 2013a.) Näiden lisäksi tässä opinnäytetyössä kerrotaan olennaisia 

asioita puheen sujuvuuden häiriöstä ja motorisesta kehityksestä kielihäiriön taustalla. 

4.1 Puheen viivästyminen 

Jotta kielellisen kehityksen ongelmiin pystyttäisiin puuttumaan mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa, esikielellisen kommunikointi nousee tärkeäksi tekijäksi alle 3-

vuotiailla. Tutkimukset ovat osoittaneet, että esikielellisillä taidoilla on yhteys lapsen 

kielellisen kehityksen tasoon 2–3-vuoden iässä. Esimerkiksi 14 kuukauden ikäisellä 

lapsella, jolla on kehittyneet esikielelliset taidot, on kahden ja puolen vuoden iässä 

ymmärtävä ja tuottava kieli, jossa lauserakenteet ovat pitkälle edenneitä. (Laakso 

2011, 43.) 

Kielellisen kehityksen arvioinnin tekee haastavaksi laaja yksilöiden vaihtelu. Osa lap-

sista osaa tuottaa kieltä jo yhden ikävuoden tietämillä. Useimmilla kiihtyvä kehitys al-

kaa noin puolentoista vuoden iässä, ja joillakin kehitys antaa odottaa reilusti kolman-

nelle ikävuodelle. Kaikissa edellä mainituissa kehityspoluissa kielen omaksuminen 

saattaa edetä täysin normaalisti. Heidän joukossaan on kuitenkin myös niitä lapsia, 

jotka tarvitsevat apua kielellisessä kehityksessään ja joiden ongelmat alkavat kasaan-

tua ilman oikeanlaista interventiota. Näitä kasaantuvia ongelmia ovat muun muassa it-

setunto-ongelmat, sosiaalisten suhteiden vaikeudet ja vanhemman ja lapsen väliset 

pulmat. (Laakso 2011, 40, 43.) 
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Taulukko 1. Esikielellisen kommunikaation keskeisimmät arvioitavat piirteet (Laakso 

2011, 41). 

Esikielellisen ke-

hityksen alue 

Arvioitavat piirteet 

Tunneilmaisu ja 

katsekontakti 

Ovatko lapsen ilmaisut omasta vireystilastaan ja tunnekokemuk-

sistaan ymmärrettäviä?  

Hakeeko lapsi katsekontaktia? 

Tarkistaako lapsi katsellaan, että vanhempi seuraa hänen puuhi-

aan? 

Seuraako lapsi vanhemman katseen kohdistumista? 

Vuorotteleeko lapsi katsettaan ihmisen ja esineiden välillä yhtei-

sissä leikkituokioissa? 

Varhainen ääntely Tuottaako lapsi ääntelyssään konsonantteja? 

Jokelteleeko lapsi noin 6-7 kuukauden iässä? 

Kommunikaation 

päämäärät 

Onko lapsen kommunikaatiossa erilaisia tavoitteita ja päämääriä 

(toiseen vaikuttaminen, sosiaalinen vuorovaikutus, jaettu tark-

kaavaisuus)? 

Eleet Käyttääkö lapsi kommunikoivia eleitä? 

Sosiaaliset leikit Saako lapsen mukaan vastavuoroisiin sosiaalisiin leikkeihin 

(esim. kukkuu-leikit, piilotusleikit yms.)? Ottaako lapsi näissä 

leikeissä aktiivisen roolin? 

Esinetoiminnot ja 

symbolinen leikki 

Jäljitteleekö lapsi esinetoimintoja, joita hän näkee ympäristös-

sään? 

Suuntaako lapsi esinetoimintoja toisiin ihmisiin tai ei-elollisiin 

olentoihin (nalle, nukke)? 

Yhdisteleekö lapsi leikeissään erilaisia toimintoja (esim. laittaa 

lusikan kuppiin, sekoittaa ja ”juo” kupista)? 
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Yleisenä käytäntönä on arvioida lapsen kielellistä kehitystä varhaisen sanavaraston 

avulla. Tällä tavoin arvioituna viivästynyttä kehitystä ei pysty kuitenkaan tunnista-

maan ennen kuin lapsi on noin kaksi ja puolivuotias. Pelkän sanavaraston arviointi ei 

myöskään anna realistista toisistaan eroavaa kuvaa niistä lapsista, joilla on todellista 

pysyvää viivettä kielellisessä ja heistä jotka pystyvät kirimään ikätoverinsa kiinni. 

Tutkimukset osoittavat että, jos harvasanaisen lapsen esikielellinen kommunikaatio on 

muilta osin kehittynyt ajallaan, aihetta lisätutkimuksiin ei ole. (Laakso 2011, 41.) 

4.2 Puheen motorisen tuottamisen ongelmat 

Ensimmäiset merkit puheen kehityksen ongelmista saattavat näkyä jo lapsen ensim-

mäisinä elinkuukausina ääntelyn kehityksessä. Puhe on ainutlaatuinen motorinen suo-

ritus, joka vaatii tarkkaa puhelihasten käyttöä. Jos vauvan varhainen ääntely on niuk-

kaa, kyseessä saattaa olla verbaalinen dyspraksia eli puheliikkeiden ohjailun vaikeus. 

Dyspraktisen lapsen oireet vaihtelevat, jolloin lapsi voi esimerkiksi olla pitkään lähes 

puhumaton tai hänen puhettaan on vaikea ymmärtää. Lapsen kommunikaatiossa saat-

taa tällöin olla paljon ymmärtämistä helpottavia eleitä ja osoittamista. Tyypillisiä piir-

teitä verbaaliseen dyspraktiaan ovat viivästynyt jokeltelu sekä ensimmäiset sanat ja 

lauseet. Puheessa voi esiintyä sarjallisia virheitä äänne- ja tavutasolla, jolloin ääntei-

den järjestys vaihtuu, äänteitä voi jäädä pois sanoista tai ne korvataan muilla äänteillä. 

Lapsen puheesta saattaa myös kadota jo opittuja äänteitä ja puhetta korjatessa sanan 

äänteiden tuottaminen vain vaikeutuu. Puheen painotuksessa, melodiassa ja prosodias-

sa voi olla erilaisuutta sekä vaikeuksia riimittelyssä. (Ahonen & Lyytinen 2011, 90–

91.) 

Vaikeudet riimittelyssä viittaavat joidenkin tutkijoiden mukaan siihen, että dysprakti-

sella lapsella voisi olla vaikeuksia fonologisessa tietoisuudessa. Epätietoisuus puheli-

hasten asennoista ja liikkeistä antaa selityksen sille, miksi kielihäiriöisen lapsen on 

vaikeampi ymmärtää äänteitä. Fonologista tietoisuutta voi kasvattaa esimerkiksi tut-

kimalla äänteitä kinesteettisesti. Toiset tutkijat taas väittävät, että dyspraktisilla lapsil-

la on vaikeuksia oppia sääntöjä, joita noudattamalla puheääniä järjestetään ja käyte-

tään. (Ahonen & Lyytinen 2011, 91– 92.) 
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4.3 Kehityksen monimuotoiset häiriöt ja kehitysvammaiset 

Monimuotoisella kehityshäiriöllä tarkoitetaan sitä, että lapsella on ongelmia monella 

kehityksen osa-alueella niin, että ne vaikuttavat vahvasti toisiinsa. Lapsen toimintaky-

ky on silloin alentunut, jolloin ikätasolla kuuluvat kehitystehtävät voivat olla haasta-

via. Kehitysvammaisuudella tarkoitetaan sitä vastoin lapsen kognitiivisten taitojen 

heikkoa tasoa, joka on laadultaan pysyvää. Kehityksen jälkeen jääminen vaikuttaa ar-

jen sujuvuuteen, oppimisen vaikeuteen ja sosiaalisiin taitoihin. Tärkeintä lapsen kun-

toutuksessa ovat kehitystasoon sopivat virikkeet ja riittävä tuki jokapäiväisissä tilan-

teissa sekä kuntouttava päivähoito. Lapsen yksilöllinen huomiointi erilaisine keinoi-

neen on tärkeää mietittäessä lapsen osallistumista kommunikointiin, leikkiin ja oppi-

miseen. (Kehityshäiriöt ja oppimisvaikeudet.) 

4.4 Kielellinen erityisvaikeus 

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) nimitystä käytetään usein kuvaamaan lasta, jonka kie-

len kehitys etenee hitaammin kuin hänen muu kehityksensä eikä häiriö selity neurolo-

gisilla taikka aistitoimintojen, tunne-elämän tai ympäristötekijöiden poikkeavuuksilla. 

Kielellisen erityisvaikeuden esiintyvyys Suomessa on noin seitsemän prosenttia. Häi-

riö todetaan useimmiten vasta leikki-iässä. (Asikainen 2010.) 

Kielellisessä erityisvaikeudessa puhe saattaa puuttua kokonaan, sanojen oppiminen on 

hidasta, ensisanat tulevat myöhään tai jo opitut sanat jäävät pois käytöstä eikä lapsi ala 

yhdistämään sanoja lauseiksi. Myös sanaston, lauseiden, käsitteiden ja kieliopin ym-

märtäminen ja oppiminen saattaa olla hidasta. Vaikeusasteesta riippuen ymmärtämi-

sen vaikeudet tulevat ilmi joko pidemmissä ohjeissa, käsitteissä ja abstrakteissa asiois-

sa tai jo arkitilanteissa, jokapäiväisissä toiminnoissa. (Asikainen 2010.)  

Kielellistä erityisvaikeutta esiintyy lievänä, keskivaikeana ja vaikeana häiriönä. Kie-

lellisen erityisvaikeuden erottaa viivästyneestä kielen ja puheen kehityksestä, sillä kie-

lellinen erityisvaikeus on usein pysyvämpi ongelma. Esimerkiksi lukemaan ja kirjoit-

tamaan oppiminen voi olla haastavaa kielihäiriöiselle lapselle. Jos kolme vuotta täyt-

tänyt lapsi ei osaa ilmaista itseään sanallisesti tai ymmärrä puhetta, vuorovaikutusti-

lanteet ovat haastavia tai lapsi tarvitsee puhetta tukevia kommunikaatiomenetelmiä lä-

hes kaikissa arjen tilanteissa, lapsella on todennäköisesti vaikea kielellinen erityisvai-

keus. Kielellisessä erityisvaikeudessa saattaa myös ilmetä ongelmia hahmotuksessa ja 
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motoriikan hallinnassa, tarkkaavaisuuden kiinnittämisessä ja keskittymisessä sekä so-

siaalisissa taidoissa. (Asikainen 2010.) 

4.5 Puheen sujuvuuden häiriöt 

Sekä änkytys että sokellus kuuluvat puheen sujuvuuden häiriöihin. Sokelluksessa pu-

heen rytmi on nopea ja epäsäännöllinen. Puhetavan lisäksi puhe on myös epäselvää. 

(Ström & Lempinen 2002, 195–196.) Änkytyksessä puolestaan puhe on katkonaista ja 

rytmi on erilaista toistojen, venytysten tai puheen lukkiutumisen vuoksi. Änkyttävä 

lapsi voi myös tuottaa ylimääräisiä liikkeitä tai tuntea voimakkaita kielteisiä tunteita 

kuten jännittämistä ja ahdistusta. Änkytystä esiintyy noin viidellä prosentilla kaikista 

lapsista jossain kehityksensä vaiheessa. Änkytys alkaa yleisimmin noin 2–4-vuoden 

iässä, kun lapsi on alkanut muodostaa lauseita. Yleisimmin änkytys alkaa äkillisesti 

(kahden viikon aikana) ja se on yleisempää pojilla kuin tytöillä. Änkytys on myös 

vahvasti perinnöllinen, millä tarkoitetaan sitä, että änkyttäminen on todennäköisem-

pää, jos joku lähisukulainen on änkyttänyt.  Lisäksi änkytyksen korjaantuvuus on sitä 

todennäköisempää, mikäli lähisukulaisten änkyttäminenkin on korjaantunut. (Heimo 

2012, 226–233.) 

Änkytykselle on ominaista, että se ilmenee silloin, kun lapsen puheen ja kielen kehi-

tyksessä on normaalia aktiivisempi vaihe (Ström & Lempinen 2002, 194). Lapsi voi 

haluta tuottaa liian monimutkaisia lauseita, joihin puheen tuottamisen motorinen hal-

linta ei riitä. Muita syitä änkytyksen alkamiselle tai vaikeutumiselle voivat olla sosiaa-

lis-emotionaaliset syyt, jännitystä aiheuttavat sekä positiiviset että negatiiviset asiat tai 

lasten temperamenttierot eli tavat reagoida erilaisiin asioihin kuten muutoksiin. (Hei-

mo 2012, 230–231.) 

Änkytys voi olla lievää tai vaikeaa. Lievässä änkytyksessä äänteiden tai tavujen toisto-

jen määrä puhutuista tavuista on kolmesta yhdeksään prosenttia ja änkyttäminen on 

lyhytkestoista, korkeintaan sekunnin mittaista. Vaikeassa änkytyksessä vähintään 

kymmenen prosenttia puhutuista tavuista on sujumattomia ja änkytys kesää vähintään 

sekunnin. Änkytyksen korjaantuminen on yleistä ensimmäisen vuoden aikana ja ta-

pahtuu vähitellen sujuvan puheen lisääntyessä kausittain. On tärkeää havainnoida voi-

siko lapsella olla myös tarkkaavaisuushäiriö, hahmotuksen ja motoriikan vaikeuksia, 

kielenkehityksen erityisvaikeus tai muita puhemotorisia ja fonologisia ongelmia, joita 

esiintyy änkyttävillä lapsilla. (Heimo 2012, 232–233.) 
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Änkytystä suositellaan hoidettavaksi puheterapeutilla viimeistään puolen vuoden ku-

luttua oireiden alkamisesta. Päiväkodissa änkyttävän lapsen kielihäiriön kuntoutumista 

voi tukea järjestämällä päivittäin esimerkiksi kahdenkeskisiä rauhallisia tilanteita, 

joissa puhe pyritään pitämään sujuvana. Pienten lasten änkytykseen toimii parhaiten 

mallintaminen, eli aikuinen puhuu rauhallisesti helppoa ja ponnistelematonta puhu-

mista sekä vähentää kiireen tunnetta korostamalla vuorottelua. Lapsen puhetta ei kor-

jata vaan helpotetaan vaatimustasoa. Esimerkiksi änkyttävän lapsen kanssa kannattaa 

vähentää kyselemistä korvaamalla se kommentoimalla ja seuraamalla lapsen mielen-

kiinnon kohteita ja puhealoitteita. Puheessa kannattaa käyttää myös riittävän yksinker-

taista kieltä ja sopivia leikkejä, loruja ja lauluja tukemaan vuorovaikutusta. Onnistu-

neet puhekokemukset vahvistavat puheen sujuvuutta entisestään. (Heimo 2012, 236–

237.) 

4.6 Motoriset vaikeudet kielen kehityksen taustalla 

Liikunnalla on tärkeä merkitys lapsen kielellisessä kehityksessä, sillä lapsi tutustuu 

ympäristöönsä liikkumalla, käsittelemällä ja kokeilemalla. Näin ollen myös kielelliset 

käsitykset muodostuvat liikunnan avulla. Lapsi voi esimerkiksi oppia oman kehon 

avulla erilaisia käsitteitä kuten ”ylhäällä ja alhaalla”. Lapsilla, joilla on ongelmia kie-

lellisen kehityksen kanssa, on usein myös vaikeuksia kaikissa muissa kehityksen osa-

alueissa. (Affolter 1975 Zimmerin 2001, 64–66 mukaan.) Tästä syystä motorisen kehi-

tyksen seuraaminen ja tarkka havainnointi ovatkin tärkeitä asioita silloin kun lapsella 

on havaittu kielellinen erityisvaikeus tai kun hänen taustassaan on kielihäiriölle altis-

tavia tekijöitä. Motorisen kehityksen hitaus voi ollakin ensimmäisiä merkkejä lapsen 

kielellisistä vaikeuksista. (Viholainen & Ahonen 2003, 220.)  

Arkiset tilanteet ovat mitä mainioin oppimistilanne kielen kehityksen osalta. Leikin 

keksiminen antaa lapselle mahdollisuudet niin liikkumiseen kuin puhumiseen. (Zim-

mer 2001, 64–66.) Leikki on pienen lapsen tyypillisin tapa ilmaista itseään. Motorisen 

kehityksen ongelmat voivat näkyä muun muassa lapsen leikkitaitojen puutteena. Mo-

toristen taitojen puutteellisuus saattaa vaikuttaa myös lapsen sosiaaliseen kehitykseen 

sillä lapsi joka tahtomattaan muksii, kaataa tavaroita ja sotkee leikkejä, ei muiden mie-

lestä ole välttämättä hauskaa leikkiseuraa. Lapsella voi olla ongelmia toiminnan ajoi-

tuksen ja nopeuden säätelyn kanssa, joka tarkoittaa usein hidasta reagointia ja toimin-

nan suoritusta. Puheessa tällainen motoriikan ongelma näkyy muun muassa hitaana 
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sanojen tuottamisena ja lauseiden muodostamisena. (Viholainen & Ahonen 2003, 

226–227.) 

5 KIELEN KEHITYKSEN TUKEMINEN 

Vuorovaikutuksella on merkittävä vaikutus lapsen kielellisen kehityksen tukemiseen. 

Kasvattajan omat vuorovaikutustaidot, puhumisen kulttuuri ryhmässä, oppimis- ja 

toimintaympäristö ja arjessa käytetty pedagogiikka ovat yhteydessä lapsen kielen ke-

hitykseen. Kielihäiriön kokonaisvaltaisuus ja mahdolliset haasteet muilla kehityksen 

osa-alueilla kannattaa ottaa huomioon suunnitellessa lapsen tukitoimia. Kokonaiskehi-

tyksen tukeminen on siksi paljon tehokkaampaa kuin yhden ainoan kehityksen osa-

alueen kuntoutus. Näin toimien lapsen kehitykselliset ongelmat eivät pääse laajene-

maan ja lapsen vahvuudet voidaan ottaa huomioon kielen kehityksen tukemisessa. Ai-

kuisen tehtävä on varmistaa, että kieltä opitaan lapselle ominaisella tavalla eli useim-

miten toiminnan ja siitä saatavan oivaltamisen kautta. Tarvittaessa päivähoidon am-

mattilaisten on otettava kuitenkin kieltä tukevia vuorovaikutuksellisia menetelmiä ja 

toimintatapoja käyttöön. Menetelmien käyttöönotto ehkäisee myös lapsen turhautu-

mista ja näin ollen tukee itsetunnon kehittymistä. (Ketonen, Palmroth, Röman, Salmi 

& Poikkeus 2003, 176; Koivunen 2009, 103; Adenius-Jokivuori 2004, 200; Pärkö 

2004, 212.) 

Päivähoidon kasvattajan tulee havainnoida ja seurata säännöllisesti jokaisen lapsen 

kehitystä ja oppimista sekä hyödyntää näistä saatavaa tietoa toiminnansuunnittelun 

apuna, niin ryhmä- kuin yksilötasolla. Toiminnan lähtökohtana on lapsen luontainen 

oppiminen. Päivähoitopäivän arjessa kielen kehitystä voivat vahvistaa myös äänten 

matkiminen lasten kanssa, kertominen, arkipäivän tilanteiden kielellistäminen, lapsen 

kysymyksiin vastaaminen, syy-seuraus-suhteiden kertominen, yhdessä leikkiminen ja 

leikin kielellistäminen, tunteiden nimeäminen ja kasvattajan hyvä kielellinen malli. 

Myös sadut ja tarinat kehittävät lapsen mielikuvitusta. Kasvattajan on tärkeää kannus-

taa lasta omatoimisuuteen sekä kannustaa uusien asioiden oppimiseen. Asioiden tois-

taminen ja kertaaminen sekä toiminnoissa, että puheissa, tukee lapsen kielen kehitystä. 

(Adenius-Jokivuori 2004, 201; Koivunen 2009, 104.) 

Jotta lapsen ja kasvattajan vuorovaikutus toimisi, kasvattajan tulee suhteuttaa puheen-

sa lapsen taitoihin, käyttää riittävän selkeää kieltä ja lyhyitä ilmaisua sekä tehdä tar-

kentavia kysymyksiä. Myös katsekontaktin ylläpitäminen ja lapsen houkuttelu siihen 
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on tärkeää (Adenius-Jokivuori 2004, 201). Lapsen tasolle kyykistyminen helpottaa 

katsekontaktin ottamista, jolloin lapsen kokemus siitä, että häntä kuunnellaan ja hänen 

asiaansa pidetään tärkeänä, vahvistuu. Kielen kehityksen tukemisessa kasvattaja huo-

mioi lapsen lähikehityksen vyöhykkeen sekä kannustaa lasta oikealla tavalla, antaen 

lapselle samalla tilaa ja aikaa. Liian korkealle asetetut tavoitteet eivät tue lapsen oma-

toimisuuden kehittymistä. Selkeällä päivärytmillä ja tutuilla säännöillä on tärkeä teh-

tävä lapsen hallinnan ja turvallisuuden tunteen ylläpitämisessä, sillä kielihäiriöinen 

lapsi voi olla tietämätön päivän tapahtumien järjestyksestä ja sen syy-seuraus-

suhteista. Kasvattajien tulee näin ollen valmistella lasta tuleviin muutoksiin hyvissä 

ajoin, jotta lapselle jää aikaa ennakoida tulevat tilanteet. (Koivunen 2009, 47, 104.) 

Mallioppiminen on tärkeä kanava uusien taitojen oppimiseen. Siksi onkin tärkeää, että 

kasvattajan näyttäessä konkreettisesti käsillä oleva tehtävä, hän myös kertoisi sen sa-

nallisesti. Oppiminen on helpompaa, kun kasvattajan antama toimintamalli samalla 

ohjeistetaan sanallisesti. Hyviä havainnollistaminen välineitä ovat esineet, kokemuk-

set ja aistit. Uusia käsitteitä opeteltaessa kannattaa kiinnittää lapsen huomio hänelle 

tuttuihin ja tärkeisiin asioihin, jolloin niiden muistaminen on helpompaa. Esimerkiksi 

värejä voidaan opetella lapsen omien tavaroiden tai vaatteiden avulla. (Koivunen 

2009, 104.) 

”Vinkkejä kielen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen lapsen arjessa (Pärkö 2004, 220). 

 Luo kiireetön ilmapiiri yhteiselle hetkelle lapsen kanssa. 

 Osoita ilmeilläsi ja eleilläsi kiinnostuksesi lasta kohtaan. 

 Kysele lapselta hänen päivästään, leikeistään ja ystävistään. 

 Kerro lapselle, että sinusta on mukava jutella hänen kanssaan. 

 Pyydä lasta nimeämään ympärillä olevia esineitä, asioita ja ihmisiä. 

 Katsele lapsen kanssa valokuvia, ja nimetkää yhdessä tuttuja paikkoja ja ihmisiä. 

 Tutki yhdessä lapsen kanssa kuvakirjoja ja anna lapsen nimetä kirjassa esiintyviä 

esineitä ja asioita. 
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 Erilaiset ruokailu-, peseytymis- ja pukemistilanteet ovat oivallisia hetkiä ke-

honosien nimeämiselle ja niistä keskustelemiselle. 

 Anna lapsen kertoa niistä asioista, jotka hän sillä hetkellä kokee merkittäviksi tai 

mietittäviksi.” 

5.1 Kielellisen oppimisympäristön merkitys 

Varhaiskasvatuksessa oppimisympäristö nähdään laajana kokonaisuutena sisältäen 

fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. (Lindberg 2011, 55–56.) Oppimisympäris-

tö tulisi rakentaa sellaiseksi, että se tukisi lapsen kielen kehitystä huomioiden kaikki 

oppimisympäristön osatekijät. Tästä syystä varhaiskasvatuksessa kasvattajatiimin tu-

leekin kiinnittää huomiota erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin, joita varhaiskasva-

tusympäristö sisältää. 

5.1.1 Fyysinen oppimisympäristö 

Fyysisellä ympäristöllä tarkoitetaan niitä rakennettuja tiloja, lähiympäristöä sekä nii-

hin olennaisesti kuuluvia välineitä ja materiaaleja, joita lapsi kohtaa päiväkotiarjessan-

sa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan, että rakennetun ympäristön tu-

lee olla viihtyisä sekä kannustaa lasta leikkimään, tutkimaan, liikkumaan, toimimaan 

ja ilmaisemaan itseään. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 17–18.) Var-

haiskasvatusympäristön tulee visuaalisuudellaan antaa lapselle uusia mielikuvia, jotka 

tukevat kielen kehitystä. Jokainen tulkitsee ympäristöä omista kokemuksista, per-

soonastaan ja kiinnostuksen kohteista käsin.  Gibsonin (1979) luoman tarjouma käsit-

teen mukaan ympäristön elementtejä havainnoidaan kulloisenkin toiminnan tavoitteis-

ta käsin. Tarjoumat ovat mahdollisuuksia johonkin toimintaan. Päiväkodin tehtävä on 

vastata yksilöllisesti lasten kehityksellisiin haasteisiin ja tarjota näitä tarjoumia erilais-

ten visuaalisten virikkeiden muodossa. Tarjouman käsite sisältää välineiden lisäksi 

myös säännöt, jotka saattavat joissain tapauksissa estää välineiden käytön silloin, kun 

lapsella olisi tarvetta niille. Esimerkiksi lasten ulottuvilla olevat kirjat tarjoavat mah-

dollisuuden niiden tarkasteluun, jos säännöt ja aikuisten sekä lasten toiminta vain 

mahdollistavat sen. (Lindberg 2011, 55–56.)  

Päiväkodin melutasolla on myös oma merkityksensä kielen oppimiseen. Liiallisesta 

melusta johtuen puhetta vasta opetteleva lapsi ei erota kunnolla puheen äänteitä, joka 
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on edellytys kielen kehitykselle. Melussa lasten on vaikeampi erottaa puhetta kuin ai-

kuisten. Lapsen puhe saattaa altistuessaan melulle jopa muuttua epäselväksi, vaikka 

ennen päivähoitoon menoa lapsi olisi puhunut selkeästi. (Keltikangas-Järvinen 2012, 

92–93.) 

5.1.2 Psyykkinen oppimisympäristö 

Varhaiskasvattajilla on suuri vastuu, sillä he luovat ympäristön ilmapiirin. Hyvä kie-

lellinen varhaiskasvatusympäristö on ennen kaikkea lämmin ja lasta arvostava. (Lind-

berg 2011, 61.) Suuremman merkityksen ilmapiiri saa silloin, kun ryhmän mukana on 

kielellisistä vaikeuksista kärsivä lapsi. Kielellisistä vaikeuksista kärsivän lapsen itse-

tunnon tukeminen pitää ottaa huomioon arjen toiminnoissa. Lapsen ohjaaminen, kan-

nustaminen ja rohkaisu ovat olennaisia kielen oppimisessa. Varhaiskasvatuksen työn-

tekijöiden kuuluu nähdä lapsi ensisijaisesti lapsena eikä muodostaa käsitystä hänestä 

kielellisten vaikeuksien kautta. Alle 3-vuotiaan lapsen minäkäsitys on nimittäin vasta 

aluillaan, jolloin on tärkeää, että lapsi mieltää itsensä positiivisesti. (Pärkö 2004, 214.) 

Lapsen käyttäessä kieltä epäonnistuneesti on tärkeää, että aikuinen on aidosti läsnä ti-

lanteessa. Luottamus aikuiseen ja hyväksytyksi tuleminen ovat ensiarvoisen tärkeää, 

jotta lapsille ei synny yrittämisen pelkoa, itsetunnon murenemista, oppimisvaikeuksia 

ja vuorovaikutuksen välttelemistä. Aikuinen voi esimerkiksi osoittaa kiinnostuksensa 

kuuntelemalla lasta, nyökyttelemällä hänen kertomilleen asioille ja luomalla kiireet-

tömän ilmapiirin. Varsinkin kiireettömyys on tärkeää kielen oppimisen kannalta, jol-

loin voi syntyä positiivinen ja turvallinen vuorovaikutushetki. (Pärkö 2004, 215–216.) 

5.1.3 Sosiaalinen oppimisympäristö  

Lapsen tiedolliset toiminnot saavat alkunsa lapsen ja aikuisen välisestä vuorovaiku-

tuksesta. Lapsen kanssa erilainen yhteistoiminta kuten esimerkiksi jutteleminen, leik-

kiminen, kirjojen lukeminen ja loruttelu ovat lapsen kehitystä vahvistavaa toimintaa. 

(Sinkkonen 2003, 116–118.) Varsinaisiin sosiaalisiin taitoihin luetaan kuuluvaksi sekä 

kielelliset että ei-kielelliset toiminnat kuten esimerkiksi taito liittyä leikkiin. Sosiaali-

set tilanteet vaativat kykyä tehdä aloitteita ja vastata toisen tekemiin aloitteisiin. Kie-

len kehityksen vaikeuksiin liittyy usein vaikeuksia toimia sosiaalisissa suhteissa ja nii-

tä vaativissa tilanteissa. Lapsen toimintaan ryhmässä vaikuttavat myös lapsen sosiaa-

linen minäkuva ja hänen asemansa ryhmässä. (Aro & Adenius-Jokivuori 2003, 254.)    
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Lapsen harjoitellessa uusia taitoja kasvattajan on asetettava tavoitteet lapsen iän, ai-

empien taitojen ja muiden kykyjen mukaisesti. Leikki on lapselle luontainen tapa har-

joitella vuorovaikutussuhteita ja -tapoja. Lapsi voi harjoitella rooleja, saada palautetta 

sekä tarkkailla muiden toimintaa ja ilmaisutapoja. (Aro ym. 2003, 255.) Leikin avulla 

lapsi voi myös käsitellä tunteitaan ja päivän tapahtumia. Myönteiset vuorovaikutusti-

lanteet saavat lapsen kokemaan olonsa turvalliseksi. Lapsi on yleensä kiinnostunut yh-

teisistä toimintahetkistä ja voi ottaa mallia aikuisesta, esimerkiksi myötäilemällä ai-

kuisen puhetta. Puheen ja toiminnan samanaikaisuudesta lapsi oppii hiljalleen ymmär-

tämään, mitä aikuinen niillä tarkoittaa. (Sinkkonen 2003, 116–118.) 

Lapsen kielellisen kehityksen kannalta aikuisen puhe on silloin kaikista hyödyllisintä, 

kun asioista puhutaan niiden läsnä ollessa ja ilmapiiri on myönteinen. Aikuisen on 

myös tärkeää vastata lasta askarruttaviin kysymyksiin. Tällöin aikuinen osoittaa oman 

kiinnostuksensa lasta kohtaan ja antaa samalla uusia ympäristöön liittyviä tietoja. Ai-

kuinen voi myös suunnata lapsen tarkkaavaisuutta erilaisilla äänensävyillä. Lapsen 

kannalta mielenkiintoisimpia keskustelun aiheita ovat sellaiset, joihin lapsi voi tuoda 

omaa toiminnallisuutta, kokemusta ja tunteita mukaan. Vuorovaikutustilanteissa olisi 

tärkeää antaa lapselle riittävästi aikaa havaintojen tekemiseen ja oma-aloitteisuuteen. 

Aikuinen voi myös pyytää lasta toistamaan, jos hän ei ymmärtänyt jotakin lapsen ker-

tomaa asiaa. Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus on vastavuoroista, jossa mo-

lempien osapuolten käytös vaikuttaa toisiinsa. Kyselevä ja puhelias lapsi saa huomat-

tavasti enemmän kielellisiä kokemuksia kuin hiljaisempi lapsi. Aikuisen toiminnan 

avulla lapsi oppii pitämään luonnollisena kysymistä, vastaamista, asioiden kuvaamista 

ja niistä kertomista. Lapsen kehityksen tukeminen onnistuu parhaiten silloin, kun ai-

kuinen ymmärtää lapsen sen hetkisen kehitystason ja yhdistää oppimisen leikinomai-

siin tilanteisiin. Näin myös lapsi on usein kiinnostunut ja halukas oppimaan. (Sinkko-

nen 2003, 116–118.) 

5.2 Leikin merkitys kielen kehityksessä 

Lapsi tutustuu ympäristöönsä, oppii uusia asioita ja jakaa kokemuksia toisten kanssa 

enimmäkseen leikin välityksellä. Kasvattaja voi havainnoida leikin kehitystä kun tie-

tää ikäkaudelle tyypillisen leikkikäyttäytymisen. Alle 3-vuotiaalle tyypillisiä leikkejä 

ovat toiminta- ja esineleikit. (Lyytinen & Lautamo 2003, 199.) Ensimmäisiä kielen 

kehityksen kannalta tärkeitä leikkejä ovat pienet kontaktileikit. Niissä tärkeää on ko-
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konaisvaltainen fyysinen kontakti toiseen ihmiseen ja kehon liikkeet, katseet ja äänen-

sävyt. Kontaktileikkejä voivat olla esimerkiksi kuurunpiilo, hellittelyt ja hyppyyttelyt. 

Kuurunpiiloleikissä kasvattaja piiloutuu ja ilmestyy yllättäen esiin sanomalla ”kuk-

kuu”, jolloin lapsi on useinmiten huvittunut. Lapsi opettelee tässä leikissä merkityksi-

en käsittelyä ja tässä tapauksessa katoamista ja ilmestymistä. Leikki toistuu ja välillä 

roolit vaihtuvat. Leikki on toimintamuoto, jossa näkyvät kielen käyttö, tarinat ja vas-

tavuoroisuus. Leikkiä toistetaan ja siinä voi olla tietynlainen rytmi. Lapsi oppii leikin 

avulla helposti ennakoimaan, mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Nämä leikit ovat 

yleensä kuitenkin kasvattajan ohjaamia. Hyvä kasvattaja kykenee huomioimaan lap-

sen tilan ja oppimisen tarpeen leikin aikana. Leikeissä on pääroolissa kehonkieli ja 

katseet, joissa haetaan yhteistä huomion kohdetta. (Sinkkonen 2003, 165,167.) 

Kielihäiriöisen lapsen leikille tyypillisiä piirteitä ovat esineiden runsas käsittely ja ly-

hyet leikkijaksot. Kehityksessään viivästyneillä lapsilla esiintyy myös symbolileikkiä, 

mutta se alkaa ilmetä huomattavasti myöhemmin, kuin muilla lapsilla. Havainnoitaes-

sa lapsen leikkitaitoja tulee ottaa huomioon se, että kielihäiriöisten ryhmä ei ole yhte-

näinen. Lapsen leikkitaidot ja kielellinen ymmärrys voivat esimerkiksi olla ikätasoisia, 

mutta ongelma syntyy siitä, kun muut lapset tai välttämättä aikuisetkaan, eivät ym-

märrä hänen leikkialoitteitaan. Lapsi voi myös joutua leikkiryhmien ulkopuolelle tai ei 

osaa toimia leikissä ilman kasvattajan tukea. (Lyytinen ym. 2003, 205.) Aikuisen osal-

listuessa mukaan leikkeihin lapsi oppii samalla uusia toimintamalleja. Aikuinen voi 

antaa vihjeen leikin teemasta esimerkiksi kysymällä: ”onkohan nukella kuumetta, pi-

täisikö sen mennä lääkäriin?” Tästä lapsi sitten toteuttaa loppuun aloitetun teeman. 

Aikuisen avulla lapsen motivaatio leikkejä kohtaan vahvistuu ja mielikuvitus rikastuu. 

(Sinkkonen 2003, 116–118.)  

5.3 Pienryhmän käyttö 

Pienryhmätoiminta on eduksi lapsille, joilla on kielen kehityksessään ongelmia. Pien-

ryhmän struktuuri auttaa lapsia keskittymään, hahmottamaan aikaa sekä antaa turvalli-

sen kehyksen toiminnalle. Hyvin strukturoidussa toiminnassa tila on aina sama, tuokio 

toteutetaan samana viikonpäivänä samaan aikaan päivästä, kasvattaja on aina sama, 

lapsilla on joka kerta samat paikat ja alku- ja loppulaulu tai leikki on aina sama. Leik-

kien ja harjoitusten valinnassa tulee miettiä sitä kuinka niistä hyötyy ryhmän jokainen 

lapsi. (Koivunen 2009, 63.) 
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Lasten sitoutuneisuus toimintaan on tärkeää, jotta lapset saisivat pienryhmän toimin-

nasta parhaan hyödyn. Hyvin toimintaan sitoutunut lapsi on motivoitunut, lumoutunut 

ja kokee itsensä osalliseksi sekä hänellä on voimakas tunne ruumiillisesta ja henkises-

tä energiasta. Sitoutunut lapsi tarvitsee rinnalleen sitoutuneen aikuisen, joka pystyy 

arvioimaan lapsen keskimääräisen lähikehityksen vyöhykkeen sekä vastaamaan tähän 

haasteeseen pedagogisesta näkökulmasta. Lapsi motivoituu nimittäin toimintaan sil-

loin kun se on hänen kykyjensä ylärajoilla. Lapsen kiinnostuksen kohteet sekä yksilöl-

liset tavat, joilla lapsi saadaan innostumaan toiminnasta, on lisäksi hyvä ottaa huomi-

oon. (Kalliala 2008, 64–65.) 

Esimerkki pienryhmätoiminnasta (Koivunen 2009, 63). 

 ”Siirtyminen lasten kanssa pienryhmätilaan, lapset istuvat omille määrätyille pai-

koilleen 

 Lauletaan alkulaulu tai leikitään alkuleikki 

 Tehdään kuntouttava harjoitus tai leikki 

 (Juodaan mehut ja syödään keksi) 

 Leikitään motorinen harjoitus 

 Lauletaan loppulaulu tai leikitään loppuleikki” 

6 MENETELMÄT KIELEN KEHITYKSEN TUKENA 

Joskus kielen kehitystä tukevien menetelmien käyttöönotto voi olla tarpeellista. Mene-

telmiä voi käyttää luontevasti koko ryhmän arjessa, sillä kaikki lapset hyötyvät kielen 

kehitystä tukevista menetelmistä. Tarvittaessa niitä voi käyttää myös yksittäisen lap-

sen kanssa. Tässä opinnäytetyössä kerrotaan miten näitä menetelmiä voidaan hyödyn-

tää alle 3-vuotiaiden ryhmän arjessa. 
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6.1 Musiikki  

Musiikilla on keskeinen merkitys lapsen kielen oppimiselle ja kehitykselle. Jo ensim-

mäisinä elinkuukausinaan lapsi saa musiikista kokemuksia yhdessäololle ja luo pohjaa 

minuudelleen ja perusturvallisuudelle. Leikkimällä lapsen kanssa musiikillisia leikkejä 

eri aistialueet risteytyvät, mikä on olennaista kielen kehityksen kannalta. Näitä vuoro-

vaikutuksellisia leikkejä ovat muun muassa erilaiset sylilorut, töyssytyslaulut, körötte-

lyt, sormileikit, leipomislorut, kämmenen kutittelut ja piiloleikit. (Ruokonen 2011, 

63–65.) 

Laulaminen ja puhuminen kehittyvät yhtä aikaisesti. Poikkeuksena on, että 18–24 

kuukauden iässä, lapsen oppiessa puhumaan kahden sanan lauseita, lapsi voi laulaa 

jopa kokonaisen laulun säkeen. Kielen kehityksen kannalta on tärkeää, että lapselle ja 

hänen kanssaan lauletaan siihen sopivina hetkinä. Unilaulut ja perushoitotilanteissa 

käytettävät rallatukset ovat erityisen tärkeitä. (Ruokonen 2011, 65–66.) Yhteiselle lau-

luhetkelle lauluja valittaessa tulee ottaa huomioon kaikkien persoonallisuudet, mikä 

edellyttää erityylisiä lauluja kuten marsseja, iloisia lauluja ja melankolisen rauhallisia 

lauluja. Myös tanssin mahdollisuus tulee ottaa suunnittelussa huomioon. (Tiusanen 

2008, 180.) Musiikkihetkissä kannattaa käyttää hyödyksi myös erilaisia soittimia ku-

ten triangelia. Pelkästään yksi soitin ja sen soiton vuorottelu voi rauhoittaa esim. lou-

naspiirin tunnelmaa. Odottelu on alle 3-vuotiaalle lapselle vielä vaikeaa, joten lapsi-

ryhmän kokoaminen yhteen ennen ruokailua rauhoittaa tilanteen.  Edellä mainittu 

triangeli on esimerkiksi mitä mielenkiintoisin esine lapsen mielestä ja siitä kuuluu ki-

va ääni. Usein lapset havahtuvat kuuntelemaan ääntä ja katsovat, mitä tapahtuu, kun 

jokainen saa vuorollaan soittaa yhden kerran triangelia. 

Lapsen spontaani laulu syntyy vain, jos lapselle on laulettu. Lapsi ei tee eroa laulun ja 

puheen välillä, joten kasvattaja voi huoletta sepittää sanomaansa sävelin. Spontaani 

laulu alkaa yleensä ilmetä 18 kuukauden iässä, jota ennen lapsi saattaa laulujokeltaa. 

Spontaanissa laulussa ei välttämättä esiinny aluksi sanoja, vaan laulu on eräänlaista 

äänileikkiä ja kokeilua. Myöhemmin toistot lisääntyvät ja lapsi voi rallatella samaa 

säveltä ja laulua loputtomiin. (Ruokonen 2011, 66.) 
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6.2 Kuvien käyttö  

Kuvien avulla tuetaan lapsen vuorovaikutustaitoja. Lapsella on mahdollisuus näyttää 

mitä hän haluaa, tehdä aloitteita kommunikaatiossa ja vastata kysymyksiin. Kuvien 

avulla voi viittoa, leikkiä, keskustella ja nimetä asioita. Tällöin kielihäiriöisen lapsen 

on helpompi osallistua mukaan päiväkodin toimintaan. On erityisen tärkeää, että lapsi 

ymmärtäisi kuvien ja esineiden yhteyden. Tätä voi harjoitella siten, että lasta pyydet-

täisiin laittamaan jokin tuttu esine, esimerkiksi auto auton kuvan päälle. Jos pienellä 

lapsella on kuitenkin vielä vaikeuksia ymmärtää kuvien ja esineiden yhtenäisyyttä, 

niin harjoituksia voi tehdä pelkkien esineiden avulla. Tuttu esine yhdistetään tiettyyn 

tilanteeseen, esimerkiksi ulos lähtiessä näytetään lapasia ja ruokailuun mennessä lu-

sikkaa. Kuvitettu päiväohjelma auttaa lasta paremmin jäsentämään päiväkodin ohjel-

maa ja tulevia tapahtumia. Tällöin myös vanhempia ikävöivä lapsi ymmärtää parem-

min, minkälaisen toiminnan jälkeen häntä tullaan hakemaan. Kuvitettua päiväohjel-

maa voi käyttää siten, että otetaan tulevaan tapahtumaan siihen kuuluva kortti mukaan 

(kuten ruokailuun ruokakortti) ja ruokailun jälkeen kortti viedään takaisin ja käänne-

tään päiväohjelmataulussa nurinpäin. Näin lapsi ymmärtää paremmin ajankulkua ja 

sen, milloin kotiinlähtö lähestyy. (Ketonen ym. 2003, 180–181.) 

Käsitellessä kielellisiä vaikeuksia omaavan lapsen kanssa vaikeita tunteita tai asioita, 

kuvista ja ei-kielellisistä viesteistä on apua. Esimerkiksi vanhemman ikävää voidaan 

käsitellä katselemalla yhdessä valokuvaa. (Pärkö 2004, 217.) Päiväkodissa käytettävät 

säännöt voidaan myös havainnollistaa kuvin. Lapsen ymmärtämistä voidaan esimer-

kiksi auttaa riitatilanteissa, jolloin piirretään kuva lyövästä lapsesta ja raksi sen päälle. 

(Pärkö 2004, 217.) Kuvia ja muuta materiaalia on helppo valmistaa itse. Kuvat kan-

nattaa asettaa näkyvään paikkaan, sillä ne herättävät lapsessa uteliaisuutta ja haluk-

kuutta niiden käyttöön. (Siiskonen, Aro, Ahonen & Ketonen 2003, 184–185.) 

Yksi tapa käyttää kuvia hyödyksi on myös muistipelien tutkiminen ja pelaaminen. 

Muistipelit ovat aina kiinnostaneet lapsia. Jo kaksivuotiaita kiinnostavat muistipelistä 

löytyvät yhtäläisyydet ja erot. Muistipelin kuvien aiheiden tulee olla lapselle jo ennes-

tään tuttuja, selkeitä ja esteettisesti lasta kiehtovia. (Nurmilaakso 2011, 40.) 



  29  

 

 

6.3 Kirjojen käyttö 

Vaikka lapsi tutustuukin innokkaan oma-aloitteisesti kirjoihin muun muassa tutkimal-

la niitä suullaan ja koskettamalla erilaisia materiaaleja, lapsi tarvitsee kirjaan tutustu-

miseen rinnalleen aikuisen, jonka kanssa hän voi olla vuorovaikutuksessa. Lukutilan-

teet ja niiden tarjoama kokemuksellisuus ja kasvatukselliset piirteet ovat aikuisen vas-

tuulla. Yhteisessä lukutilanteessa olennaista on vastavuoroisuus. Esimerkiksi White-

hurstin tutkimuksessa lasten vanhempia neuvottiin keskustelemaan 2–3-vuotiaiden 

lastensa kanssa lukemistaan tarinoista. Vanhempien tuli esittää lapsilleen kysymyksiä 

lukiessaan tarinoita sekä heitä ohjattiin vastaamaan mielekkäästi lastensa kysymyksiin 

ja ihmettelyihin sekä laajentamaan lastensa esille tuomia ajatuksia. Heitä ohjattiin vä-

hentämään mekaanista pelkän tekstin lukemista ja lisäämään keskustelevaa lukemista. 

Kuukauden mittainen tutkimus johti siihen, että osallistuneet lapset olivat kuusi kuu-

kautta edellä sanavarastossa ja yhdeksän kuukautta edellä sanallisen ilmaisun taidoissa 

kuin verrokkinsa. (Suojala 2000, 65; Vauras & Annevirta 2004, 73.) 

Lukutilanteessa lapsella ja aikuisella on sama tarkkaavuuden kohde mistä syystä luku-

tilanteet ovat keskeisiä lapsen sanavaraston ja sanojen merkityksen ymmärtämisen ja 

laajentamisen sekä käsitteiden oppimisen kannalta. Jaettu tarkkaavaisuus on aikuisen 

ja lapsen vuorovaikutuksen ydinasioita, jolloin molempien huomio on kiinnittynyt 

samaan asiaan ja molemmat tietävät mahdollisuutensa vaikuttaa toisen käyttäytymi-

seen. Se, että lapsi ymmärtää jaetun tarkkaavaisuuden kohteen merkityksen puhutun 

kielen tulkinnassa ja ymmärtää vanhemman elekielellisiä ja sanallisia vihjeitä, helpot-

taa puheen ymmärtämistä ja uusien sanojen oppimista. 1–2-vuotiaalle tyypillistä on 

hahmojen ja yksityiskohtien osoittaminen kirjasta, jolloin tarkoitteen ja symbolin väli-

nen yhteys tulee tutuksi. Lapsen passiivinen sanavarasto onkin tässä vaiheessa monin-

kertainen tuotettujen sanojen määrään verrattaessa. Lapsen osoittelu kirjan asioihin on 

vuorovaikutuksellista toimintaa ja eräänlaista esipuhetta, sillä aikuisen tulee huomata 

lapsen aloitteet, syventää keskustelua, sitä kautta sekä aikuinen pystyy sen kautta 

varmistumaan lapsen kiinnostuksen kohteista. Laadukkaassa lukutilanteessa aikuinen 

myös rohkaisee lasta ja luo edellytyksiä nautinnolliselle ja mielihyvää sisältävälle suh-

teelle kirjallisuuden parissa. (Suojala 2000, 65–66; Lyytinen 2011, 67.) 

Alle 3-vuotiaiden kanssa työskennellessä on normaalia, että lapsia kiinnostaa saman 

kirjan lukeminen yhä uudelleen. Aikuisen avustuksella lapsi pystyy käsittelemään kir-
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jaa monipuolisemmin ja saamaan siitä irti kehitykselleen tärkeitä asioita. Aikuinen voi 

peruselementteihin kiinnittymisen sijasta kiinnittää huomiota kuvissa tapahtuviin ta-

pahtumaketjuihin ja kertoa lapselle kuvien tapahtumista. Lapsen kyky ymmärtää tari-

naa kehittyy vähitellen, ollen samalla kulttuurinen ja sosiaalinen tapahtuma. Alku tari-

nan ymmärtämiselle alkaa arkipäivän kerronnasta, jolloin aikuinen selostaa ääneen 

lapsen tekemisiä. Vasta yli kaksivuotias pystyy kielellistämään omia kokemuksiaan ja 

luomaan kielellisen suhteen itseensä ja maailmaan.  (Suojala 2000, 67–68.) 

6.4 Sadutus  

”Kerro satu, sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. 

Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.” (Karlsson 2005, 

31.) 

Näin lapselle sanotaan otettaessa sadutusmenetelmä käyttöön. Sadutus on vuorovaiku-

tuksellinen menetelmä, jossa lapsi muokkaa ajatuksensa tarinan muotoon. Lasta keho-

tetaan kertomaan oma kertomus, jonka aikuinen kuuntelee ja kirjaa sanatarkasti ylös. 

Tärkeää sadutuksessa on lapsen omien ajatusten kuuntelu ja arvostaminen. Lasten sa-

dut kertovat aikuisille siitä miten lapset leikkivät, mitä he tekevät, miten he ajattelevat, 

tuntevat ja toimivat ja siitä mikä lasta kiinnostaa. (Karlsson 2005, 31.) Sadutus kertoo 

paljon myös lapsen ajattelusta ja puheen kehityksestä (Nurmilaakso 2011, 40).  

Lapsi voi ilmaista tarinansa haluamallaan tavallaan musiikin, tanssin, draaman, kuvan 

tai vaikka rakentelun muodossa. Tutkimusten mukaan parhaimman hyödyn sadutuk-

sesta saa ottamalla se säännöllisesti käytettäväksi menetelmäksi luontevana osana 

muuta toimintaa. Alle 3-vuotiaita voidaan saduttaa, vaikka aikuinen tarvitseekin us-

kallusta hypätä lapsen kyytiin ja vastaanottaa lapsen sanoma. Pienimmät lapsen kiin-

nostuvat sadutuksesta yleensä isompien lasten kertomusten kautta ja haluavat myös it-

se osallistua. Pienten lasten sadutus voi vaatia hieman poikkeavia menetelmiä kuten 

esimerkiksi tusseja ja paperia, johon lapsi voi samalla piirtää. Vaikka lapsen ainoa 

suullinen tuotos olisi vain ”Äh” se kuuluu merkitä paperiin ja lukea lapselle ääneen. 

Yleensä lapsi tuntee suurta ylpeyttä omasta tuotoksestaan. Aikuinen voi lisäksi kertoa 

leikkivälle lapselle, että hän kirjoittaa lapsen leikin muistiin, jolloin se voi sisältää sa-

nojen lisäksi tapahtumia. (Karlsson 2005, 10, 145–147.) 
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6.5 Riimit ja lorut 

Lorut muodostavat lapsen mielessä visuaalisia mielikuvia ja lapsen kielellinen tietoi-

suus kasvaa (Nurmilaakso 2011, 37). Lorut ovat siksi oivallisia lapsen varhaisen kie-

lellisen kehityksen tukemiseen sekä aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen 

(Karvonen 2011, 17). Runoissa ja loruissa korostuvat pienen lapsen kielen kehityksel-

le tärkeät rytmi, sävy, toistorakenteet ja auditiivisesti kiinnostavat äänneyhdistelmät. 

Lapsi tuottaa kieltä jäljittelemällä, kokeilemalla ja tuottamalla uusia yhdistelmiä mikä 

näkyy myös runoudessa, jossa esiintyy toistoa, kielellisten konventioiden rikkomista 

ja kokeilua. (Suojala 2000, 69.) Ei siis mikään ihme, että runot ja lorut kiinnostavat 

erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia.  

Lorukortit voivat olla seinällä kaikkien nähtävänä, mistä niitä voidaan lukea ja näyttää 

lapselle ryhmissä tai kahden kesken. Loruttelu sujuu parhaiten muutaman lapsen kans-

sa, jolloin lapsen osallisuus toimintaan voidaan turvata. Lasten kanssa voi käsitellä 

kortin kerrallaan lukien siihen liittyvän lorun ja tarkastelemalla kuvaa. Näin hyvin 

pienetkin lapset pystyvät yhdistämään lorun ja kuvan toisiinsa. Lorukorttien käytöllä 

on havaittu positiivisia vaikutuksia myös lapsen muistin ja havaitsemisen kehittymi-

seen. Havaintojen tekeminen onkin tärkeä osa kielellistä kehitystä ja oppimista ylipää-

tänsä. Yleensä lorukortit säilytetään lorupussilla. Usein pelkkä lorupussin esille otto 

merkitsee lapsille, että jotain mukavaa ja hauskaa on alkamassa. Lorupussi auttaa las-

ten nimeämään ja luokittelemaan asioita ja esineitä. Sen avulla voidaan myös saduttaa, 

auttaa tunteiden ilmaisemisessa ja lisätä lapsen tietoisuutta ympäröivästä maailmasta 

ja todellisuudesta. (Nurmilaakso 2011, 37.) 

Loruja voi käyttää myös vuorovaikutuksellisissa leikeissä tai niin kutsutussa lorulii-

kunnassa. Loruliikunnassa hoetaan lorua rytmin mukaan ja liikutellaan samalla lasta 

eri tavoin. Lasta voi esimerkiksi hypittää, keinutella, pyöritellä, kannatella, roikotella, 

kutitella, liikutella ja hieroa eri kehonosia. Loruliikunnassa tulee aina huomioida lap-

sen jaksaminen eikä pakottaa vastentahtoista lasta mukaan toimintaan. (Karvonen 

2011, 17.)   

6.6 Tukiviittomat 

Tukiviittomia on hyvä käyttää silloin, kun lapsella on vaikeuksia puheen tuottamisessa 

ja ymmärtämisessä. Tukiviittomilla tuetaan samanaikaista puhumista ja puheen tapai-
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lua ääneen eikä sitä tule sekoittaa varsinaiseen viittomakieleen. Tarkoituksena on viit-

toa vain viestin kannalta merkitykselliset sanat, jolloin viittomakieleen kuuluvia sään-

töjä ja rakenteita ei viitota. Tukiviittomien yhteydessä on myös erityisen tärkeää ko-

rostaa luonnollisia ilmeitä ja eleitä. Esimerkiksi kysymyslauseita käytettäessä, kysy-

vällä ilmeellä on tärkeä merkitys. Tukiviittomien lisäksi puheen tukemisessa voidaan 

käyttää myös erilaisia esineitä. Puhetta tukevat menetelmät ovat lapsen, lähiympäris-

tön ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Kielihäiriöinen lapsi hyötyy enemmän nä-

kemiseen perustuvasta tiedosta, sillä näin asiat pysyvät paremmin lapsen mielessä. 

Tukiviittomien avulla lapsi saa tukea itsensä ilmaisuun ja muiden ihmisten ymmärtä-

miseen. Yleensä pieni lapsi ahdistuu, kun hän huomaa, ettei hän kykene ilmaisemaan 

itseään ja hän ei tule ymmärretyksi. Aluksi tukiviittomien käyttö voikin olla haasta-

vaa, mutta lapsen rentoutuessa ahdistus vähenee. Tällöin puheen tuottaminen helpot-

tuu. Viittomia käytettäessä pitää pyrkiä selkeiden avainsanojen käyttöön ja hitaam-

paan puhetyyliin. Hitaassa puheessa sanojen rytmi on tasapainoisempaa ja puheen 

ymmärtäminen helpottuu. Tukiviittomien ja esineiden käyttö auttavat sanavaraston 

kehittymisessä, äänteiden muistamisessa ja lapsen mielenkiinnon ylläpitämisessä. 

(Tukiviittomat 2012; Siiskonen ym. 2003, 177–178.) 

Tukiviittomat eivät ole vain asiantuntijoiden ja päiväkodin työväline, vaan niitä voi-

daan käyttää myös kotioloissa. Kun lapsi huomaa, että hänen vanhempansa ja muu lä-

hiympäristö käyttävät mielellään viittomia, niin usein lapsikin rohkaistuu ilmaisemaan 

omia tunteitaan. Lapsi ei ole välttämättä aina kovin innokas viittoja, mutta tukiviitto-

mien käyttöä kannattaa silti jatkaa. On hyvin todennäköistä, että lapsi kuitenkin ym-

märtää tukiviittomien tarkoituksen ja ne ovat hyvänä tukena puheen ymmärtämisessä. 

Tukiviittomien käytön hyöty tulee näkymään myös sen jälkeen, kun lapsi on oppinut 

puhumaan. Tukiviittomien avulla lapsi muistaa paremmin sanoja ja täten lauseiden 

muodostaminen helpottuu. Sormiaakkoset tukevat kirjainten ja äänteiden muistami-

sessa. Jos lapsi käy puheterapiassa, viittomien käyttö mahdollisesti aloitetaan hiljal-

leen pelien, leikkien, lorujen, laulujen ja kirjojen avulla. Ensimmäisillä kerroilla on 

heräteltävä lapsen mielenkiinto tulevaan toimintaan. Puheterapeutilta voi myös halu-

tessa saada kotiin terapiassa käytettäviä harjoituksia ja merkkejä. (Siiskonen ym. 

2003, 184–185.) 
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6.7 Suujumppa 

Suujumppaa kutsutaan yhteisölliseksi puheterapiaksi, jossa harjoitellaan suun ja kielen 

lihasten hallintaa. Suujumpasta hyötyvät kaikki lapset, mutta erityisesti se on tarpeen, 

jos lapsella on vaikeuksia suun motoriikan hallinnassa ja puheäänteiden tuottamisessa. 

Suujumppa lisäksi ennaltaehkäisee artikulaatiohäiriöitä. Suulla leikkimisestä kannat-

taa tehdä hauska yhteinen leikki yhdessä turvallisen aikuisen kanssa, jossa samalla 

harjoitellaan puhumisen perusvalmiuksia. Suujumpan voi aloittaa aivan pienenkin lap-

sen kanssa, kun lapsi alkaa matkia aikuisen ilmeitä ja suun liikkeitä. Suujumppaa ei 

tarvitse välttämättä sijoittaa vain erikseen pidettäviin suujumppatuokioihin, vaan kan-

nattaa ottaa harjoittelu mukaan arkipäivän tilanteisiin kuten ruokailuun, sylittelyyn ja 

erilaisiin odottelutilanteisiin. Erikseen pidettävällä tuokiolla kannattaa sitouttaa lapset 

toimintaan mukaan. Suujumpan voi esimerkiksi aloittaa motorisella harjoitteella kuten 

hyppimisellä ja pomppimisella sekä käyttää huumoria hyväksi. Lapset voivat esimer-

kiksi harjoitella pieruääniä, joiden avulla suun lihakset saadaan samalla vetreäksi.  

Keinoina suujumpassa käytetään erilaisten materiaalien imemistä, puhaltamista, huu-

lion, leuan ja kielen liikkeiden ohjaamista ja toisistaan eriyttämistä sekä d-äänteen har-

joittelua. (Suujumppa tukee lapsen ilmaisua 2010; Hildén 2013b.) 

Tärkeitä perusvalmiuksia puhumisen kehitykselle ovat syöminen, puhaltaminen ja 

imeminen ja kielijumppa. Lapsen syöminen, juominen, pureskeleminen ja nieleminen 

vaikuttavat puhevalmiuksien kehittymiseen. Havainnoitaessa syömistä kannattaa ottaa 

huomioon, kuinka lapsi tyhjentää lusikan, nuolee jäätelöä ja imee pillimehua. Muita 

huomioon otettavia asioita ovat lapsen kuolaaminen, lapsen suun asento eli onko suu 

auki myös levossa ja se, pysyykö lapsen kieli suun sisällä. Otettaessa suujumppaa mu-

kaan syömiseen kannattaa huomioida kuitenkin lapsen vireystaso ja nälkäisyys. Toi-

nen perusvalmiuksista on puhaltaminen ja imeminen. Puheen ja äänteiden oikean arti-

kuloinnin pohjana on hengityksen tuki ja hallittu äänen käyttö. Näitä hengityslihaksia 

voidaan aktivoida ja jumpata juuri puhallus- ja imemisharjoituksilla. Sopivia välineitä 

kyseisiin harjoituksiin ovat soittimet, pillit, kevyet lentävät esineet, paperit, vesi ja 

saippuakuplat. Lapsia pitää ohjata harjoituksen aikana normaaliin hengitysrytmiin, jol-

loin ilmavirran suuntaaminen on tärkeämpää kuin voima. (Hildén 2013b.)  

Ensimmäistä lapsen kielijumppaa on se, kun vauva ensimmäisiä kertoja imee maitoa 

äitinsä rinnasta. Vauvan kielen liikesuunta imettäessä on kärki alas ja kanta ylös, mistä 
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johtuen vauvan tuottama jokellus usein koostuu kielen kantaosan aktiivisuutta edellyt-

tävistä äänteistä (GÄÄ-GÄÄ, GE-GO GE-GO, ÄNGÄÄ), kurkkutärystä tai kurlutta-

vista äänistä sekä kielenkärki alaspäin tuotetuista (JÄÄ-JÄÄ, TÄTÄTÄTÄ) äänistä. 

Vauva oppii usein myös varhain käyttämään huuliaan, jolloin M- ja P-jokeltelu on ta-

vallista. Lapsen siirtyessä imettämisestä karkeaan ruokaan puhekin alkaa yleensä sa-

malla kehittyä, jolloin suunseudun motoriikassa tarvitaan suunnanmuutos. Oikeanlai-

nen artikulointi vaatii kielen ja huulion toimintojen eriyttämistä sekä kielenkärjen ak-

tiivisuutta ja suuntaa ylöspäin. Osalle lapsista tämä suunnanmuutos on helppo heidän 

seuratessa aikuisten puhetta, mutta hitaat, kömpelöt ja arat lapset tarvitsevat koroste-

tusta aikuisen mallia ja mahdollisuuksia harjoitella puhemotoriikan hallintaa käytän-

nössä. (Hildén 2013b.) 

7 KASVATUSKUMPPANUUS 

Lapsen kielelliset ongelmat huolen alkamisesta mahdolliseen diagnoosiin asti saatta-

vat aiheuttaa vanhemmissa erilaisia ajatuksia ja tunteita (Aro, Eronen, Qvarnström, 

Palmroth, Röman, Danner, Lautamo, Jordan-Kilkki, Kokko, Leppäsaari & Nieminen 

2003, 144). Tästä syystä perhe tarvitsee ympärilleen vahvan tukiverkoston, johon kuu-

luvat perheen lähipiiri, neuvola ja päivähoito. Varhaisen kielen kehityksen arviointi 

saattaa olla myös haaste ammattilaisille, jolloin yhteistyön merkitys eri tahojen välillä 

korostuu. Varhaiskasvattajien kannattaa erityisesti tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuk-

sen erityisopettajien (veo) kanssa, joilta kuuluu saada säännöllistä ohjausta ja tukea 

toiminnan suunnitteluun (Adenius-Jokivuori 2003, 310). Yhteistyö eri tahojen kanssa 

saattaa helpottaa muun muassa varhaista tunnistamista ja kehityksen tukemista syste-

maattisesti. (Aro, Eronen, Erkkilä, Siiskonen & Adenius-Jokivuori 2003, 102.)  

Päiväkodin työntekijän tulee muistaa, että vanhempi on lapsensa kehityksen hyvä ha-

vainnoitsija ja asiantuntija. Vanhemmat tietävät lapsensa ominaisuudet ja luonteen-

piirteet, joita muu ympäristö ei välttämättä näe. Kasvatuskumppanuuden hengen mu-

kaisesti vanhemman tulisi pystyä kysymään neuvoja tai mielipidettä mieltään askar-

ruttavista huolista ja saada myös vastaus kysymykseensä. Vanhemmalla saattaa olla 

pelkoja siitä, ettei hänen huoltaan tai havaintojaan oteta vakavasti, mikä vaikuttaa 

huolen puheeksi ottoon ja vanhemman luottamukseen itseensä vanhempana. Tästä 

syystä vanhemman huoleen lapsen kehityksestä tulee aina suhtautua vakavasti.  (Aro 

ym. 2003, 104.) 
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Neuvolan tehtäviin kuuluvat kielihäiriöiden tunnistaminen, jatkotutkimuksiin ohjaa-

minen ja perheiden tukeminen. Vanhemmat saavat terveydenhoitajalta tietoa lapsen 

kielen kehityksestä ja tavoista, joilla sitä voi havainnoida sekä tukea. Neuvolan yhteis-

työ päivähoidon kanssa voi olla tarpeen, sillä lapsi ei ole aina halukas yhteistyöhön ei-

kä vapaudu käyttämään kieltä todellisten taitojensa mukaisesti. Päivähoidon työnteki-

jällä sitä vastoin on mahdollisuus pitkäaikaiseen seurantaan ja keskusteluun vanhem-

pien kanssa. Jotta yhteistyö onnistuisi, eri alojen työntekijöiden tulisi kunnioittaa tois-

tensa osaamista ja uskaltautua pohtimaan uusia näkökulmia lapsen kehityksen tukemi-

seen. (Aro ym. 2003, 108–111.) 

Toimiva yhteistyö puheterapian kanssa on myös eduksi lapsen kielen kehitykselle. 

Esimerkiksi Kouvolan perheneuvolan puheterapialla on kiinteät suhteet varhaiskasva-

tuksen erityisopettajiin sekä vaihtelevasti eri työntekijöihin. Toimivassa yhteistyössä 

tärkeäksi asiaksi muodostuu päiväkotien innostus kielellisiä asioita kohtaan sekä pu-

heterapialla käytössä olevat resurssit jalkautua päiväkotien käyttöön. Halutessaan päi-

väkotien henkilöstö voi saada puheterapeutilta tukea, infoa, mallia ja konsultaatiota. 

Puheterapeutti voi käydä havainnoimassa jotakuta uutta lasta esimerkiksi syömisen, 

ymmärtämisvaikeuksien tai erikoisen kommunikaation vuoksi. Puheterapeutti voi an-

taa myös oman näkökulmansa kielihäiriön kuntouttamiseen osana ryhmän arkea osal-

listumalla hoitosuunnitelmapalavereihin. Kouvolan perheneuvolan puheterapeutin 

Anne Hildénin mukaan Kouvolan varhaiskasvatusväki on aika laajalti osallistunut hä-

nen pitämiinsä kielellisten osa-alueiden koulutuksiin, joiden aiheena ovat olleet muun 

muassa eri kielihäiriöt, suun motoriikka ja suujumppa sekä kirjojen käyttö ja leikin tu-

keminen osana kielen kehitystä. (Hildén 2013a.)  

8 OPINNÄYTETYÖPROSESSI 

Opinnäytetyö eteni asettamamme aikataulun mukaisesti. Halusimme tehdä työstä 

mahdollisimman hyvän ja arjessa toimivan, joten käytimme paljon aikaa sen työstämi-

seen. Varsinkin alle 3-vuotiaan näkökulma ja juuri heidän ikä- ja kehitystasolleen so-

pivat materiaalit olivat meille tärkeitä. Olemme etsineet paljon tietoa alle 3-vuotiaan 

kielen kehityksestä, mistä syystä teoriaosuus kielen kehityksestä ja sen tukemisesta on 

melko laaja.  
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8.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Valitsimme toiminnallisen opin-

näytetyön työvälineeksemme, koska tilaajataholla oli tarve saada alle 3-vuotiaan kie-

len kehitystä ja kommunikaatiota tukevaa materiaalia. Toiminnallinen opinnäytetyö 

vastaa sekä käytännöllisiin että teoreettisiin tarpeisiin varhaiskasvatusalalla, sillä 

opinnäytteen suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan teoreettinen viitekehys, jonka 

avulla suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tehdyt päätökset ja valinnat perustellaan. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 8.) 

Toiminnallisen opinnäytteen tavoitteena voi olla esimerkiksi käytännön toiminnan oh-

jeistaminen, opastaminen, toiminnan järjestäminen tai järkeistäminen. Pienten puhe-

boksi-materiaalin tavoitteena oli tehdä alle 3-vuotiaan kielen kehitystä ja ilmaisutaitoa 

tukevaa materiaalia ja antaa samalla henkilökunnalle uusia keinoja kielen kehityksen 

tukemiseen. Materiaalin toteutustavaksi valitsimme valkoisen ”boksin”, jonka sisään 

säilöimme tekemämme materiaalin. Toiminnallisen opinnäytetyön toteutustapa olisi 

voinut myös olla esimerkiksi kirja, kansio, opas tai cd-levy.  Tärkeää toiminnallisessa 

opinnäytetyössä on se, että opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen ra-

portointi tutkimusviestinnän keinoja käyttäen. Toiminnallinen opinnäytetyö vastaa 

myös ammattikorkeakoulussa annetun koulutuksen tavoitteeseen, jonka mukaan opis-

kelijan tulee valmistuttuaan osata toimia asiantuntijatehtävissä sekä taitaa siihen liitty-

vät kehittämisen ja tutkimisen perusteet. (Vilkka ym. 2003, 9–10.)    

8.2 Opinnäytetyön suunnittelu ja eteneminen  

Opinnäytetyön käytännön toteutuksen aloitimme keväällä 2013 tapaamalla opinnäyte-

työohjaajamme. Kävimme kevään aikana myös tutustumiskäynnillä päiväkoti Nurmi-

linnussa, jossa havainnoimme alle 3-vuotiaiden lasten ryhmätoimintaa. Tutustumis-

käynnin aikana saimme arvokasta tietoa ja näkökulmia kyseisen ryhmän suurimpiin 

tarpeisiin, joita käytimme hyväksi suunnitellessamme materiaalia. 

Pienten puheboksi -materiaalin sisältöön vaikuttivat pääasiassa Nurmilinnun päiväko-

din tarpeet, joista päiväkodin henkilöstö kertoi ja lasten havainnoinnista saatu tieto. 

Saimme ideoita myös oman päiväkodissa tapahtuvan työn kautta, jolloin yleensä pys-

tyy havainnoimaan lasten kiinnostuksen kohteita ja kielellisiä tarpeita. Näiden lisäksi 

opinnäytetyön tekoprosessin aikana syntynyt suurempi tietämys alle 3-vuotiaiden kie-
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len kehityksestä sekä ylipäätänsä sen ikäisille sopivista materiaaleista ja menetelmistä 

auttoivat materiaalin suunnittelussa. Me molemmat osallistuimme suunnitteluun, jota 

tehtiin sekä yhdessä että erikseen. Pienten puheboksiin tulevista materiaaleista pääpiir-

teineen sovimme yhdessä, mutta myös omalle luovuudelle jäi paljon tilaa. Pyrimme 

siihen, että materiaali olisi mahdollisimman monipuolinen ja mielekäs. Materiaaliin ei 

ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa käyttötapaa, vaan sitä pystyy mielikuvituksen avulla 

toteuttamaan monella eri tapaa.  

Pienten puheboksi -materiaalista on eniten hyötyä joko yksilö- tai pienryhmätoimin-

nassa. Tällöin ilmapiiri on usein rauhallisempi ja kasvattajan on helpompi havainnoida 

lapsia, sekä keskittyä tuokioiden pitämiseen. Tuokioita pitäessä on myös tärkeää huo-

mioida se, ettei materiaalia ota liikaa kerralla. Olemme tuottaneet paljon kortteja ja 

muuta materiaalia, mutta tarkoituksena on käyttää niitä soveltaen ja valita vain tietty 

määrä yhteen tuokioon. Kortteja voi vaihdella aina tuokioita pitäessä, jolloin lapset 

voivat opetella taas uusia asioita. Hyvin ennalta suunniteltu tuokio on puoliksi tehty, 

joten suosittelemme pohtimaan, mitkä lapset tulee valita kyseiseen toimintatuokioon, 

kuinka paljon lapsia osallistuu kerrallaan yhteen tuokioon ja minkälaiset lapset tukisi-

vat toistensa oppimista. 

Pienten puheboksi -materiaali on helppo säilyttää pienessäkin tilassa, mutta sen saa 

kätevästi otettua tarvittaessa esille. Päiväkoti Nurmilinnussa toivottiin juuri sitä, ettei 

toiminnallinen materiaalimme olisi sellaista, että se olisi jatkuvasti päiväkodissa esillä. 

Näin myös lasten mielenkiinto ja motivaatio pysyy paremmin yllä. Osa korteistamme 

on kuitenkin sellaisia, jotka voi halutessa asettaa päiväkodin seinälle näkyvään paik-

kaan. Ilmekortteja voisi pitää peilin vieressä, sillä usein lapset ilmeilevät peiliin katso-

essa ja vieressä olevat kuvat kiinnittävät huomion. Huomasimme aiemmasta koke-

muksesta, kuinka käsienpesutilanteessa lapset kiinnittivät peilin vieressä oleviin kort-

teihin huomiota ja alkoivat jäljitellä korteissa olevaa tilannetta. Meillä on myös perus-

arjen tilanteisiin olevia kuvakortteja, joita päiväkodissa voi myös jättää välillä esille, 

esimerkiksi vaatteet kuvakortin eteiseen ja potan kuvan vessaan. 

Välillä teoriaosuuden rajaaminen oli haastavaa, sillä olisimme halunneet kirjoittaa niin 

monesta eri näkökulmasta. Saimme jatkuvasti uusia ideoita, joista olisimme lähteneet 

etsimään tietoa ja perehtymään tarkemmin. Pohdimme, minkälaiset asiat ovat opin-

näytetyömme kannalta tärkeimpiä ja mitä halusimme tuoda työssämme esille. Työn 
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yksi tärkein kohta on se, että työtä on kirjoitettu ja tehty lapsen näkökulmaa huomioi-

den ja lasten tarpeita palvellen. Toivomme, että opinnäytetyöstä olisi mahdollisimman 

paljon hyötyä Nurmilinnun päiväkodin alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Ennen kaikkea 

olemme myös itse oppineet paljon tämän prosessin aikana. Olemme osanneet käyttää 

hyödyksi omissa työpaikoissamme opinnäytetyössä käsiteltyjä asioita. Teoriatiedon 

pohjalta on ollut helppo lähteä toteuttamaan erilaisia toimintatuokioita lapsille. 

Halusimme kuulla myös kouvolalaisen puheterapeutin näkemystä kohderyhmän tar-

peista, josta johtuen opinnäytetyöhön on haastateltu Kouvolan perheneuvolan puhete-

rapeuttia Anne Hildéniä. Helena otti yhteyttä Hildéniin jo toukokuussa 2013, mutta 

kesälomien ja muiden aikatauluongelmien vuoksi haastattelu suoritettiin vasta saman 

vuoden syyskuussa. Koska yhteisen tapaamisen järjestäminen oli haastavaa, haastatte-

lu suoritettiin sähköpostin välityksellä lähetettyjen kysymysten avulla. Hildén lähetti 

myös postitse hyvin havainnollistavaa ja hyödyllistä materiaalia käytettäväksi suu-

jumppaa ohjatessa.   

8.3 Pienten puheboksi -materiaalin sisältö 

Tekemämme Pienten puheboksi-materiaali sisältää seuraavat asiat: 

 yksittäisiä kuvia erilaisista asioista ja toiminnoista 

 kuvitettu pukemisjärjestys; kuvia sisä- ja ulkoleikkiin 

 eläinkuvakortteja 

 ilmekortteja 

 suujumppakortteja 

 lorukortteja lorupussiin 

 kuvitettu ruokaloru 

 tukiviittomia 
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 pastillialusta 

 muistipeli 

 ohjeita materiaalien käyttöön 

 kielen kehitystä tukevia jumppaohjeita 

 loruliikuntaohjeita. 

Seuraavaksi kerromme tarkemmin, minkälaista tekemämme materiaali on, ja miten 

olemme toteuttaneet sen.   

8.3.1 Kuvakortit 

Suurin osa toiminnallisen kansion materiaaleista on erilaisia kuvakortteja. Kuvakortti-

en tarkoituksena on tukea lapsen kielellistä kehitystä.  Kuvista on tehty mahdollisim-

man yksinkertaisia, mutta silti myös värikkäitä ja iloisia. Tavoitteena on herättää lap-

sen mielenkiinto. Korteista on tehty mahdollisimman vahvoja, jotta ne kestäisivät 

myös lapsen käsittelyn. Kasvattajan on helppo ottaa kortit mukaan päiväkodin arkeen 

tai erilaisiin toimintatuokioihin. Eläinkuvakorteissa on jokaisella eläimelle omanlainen 

ympäristönsä, jotta lapsi oppisi yhdistämään eläimiä tietynlaisiin ympäristöihin (esi-

merkiksi lintu istuu oksalla ja hevonen on laitumella). Kortit on kuitenkin väritetty eri 

tavoin, jotta korttien tunnistaminen helpottuisi.  Silti on myös huomioitu se, että use-

ampi eläin voi olla väritykseltään esimerkiksi ruskea. 

Kansioon kuuluu myös Papunetistä tulostettuja ja laminoituja kuvia helpottamaan lap-

siryhmän arjen sujuvuutta, toiminnan ohjausta ja yksilöllisesti tukemaan lasten kielen 

kehitystä. Nurmilinnun päiväkodin henkilökunnalla olikin toivomuksia, että he saisi-

vat käyttöönsä yksittäisiä kuvia käytettäväksi lasten kanssa. Näissä kuvissa on esimer-

kiksi kuva tutista, maalaushetkestä ja potasta. Osa kuvista on laminoitu A4-kokoiselle 

pohjalle, josta löytyy muutamia kuvia liittyen johonkin tiettyyn asiaan. Pohjissa on 

muun muassa pukemisjärjestys vaatteille ja erilaisia leikkikuvia sekä ulko- että sisä-

leikkiin. Näin lapsen osallisuus esimerkiksi mieleistä leikkiä valittaessa kasvaa ja lap-

sen on helpompi keskittyä vaatteiden pukemiseen. 
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8.3.2 Ilmekortit 

Ilmekorttien tarkoituksena on auttaa lasta ymmärtämään ja oppimaan erilaisten ilmei-

den merkitys. Erityisesti alle 3-vuotiaat lapset kiinnittävät paljon huomiota ilmeisiin ja 

eleisiin. Tämän vuoksi olimme täysin varmoja siitä, että haluamme tuottaa opinnäyte-

työhön ilmekortit. Kortteja suunnitellessa pohdimme aluksi, minkälaiset kuvat palveli-

sivat parhaiten lasten tarpeita. Aluksi mietimme nallen tai koiran kuvaa kortteihin, sil-

lä tämä olisi mielenkiintoinen ja samalla tuttu hahmo lapselle. Päädyimmekin jo kuvit-

tamaan koiran kuvaa omin käsin, kunnes tulimme toisiin ajatuksiin. Nallen ja koiran 

kuvia on jo aika monissa päiväkodeissa, ja etenkin nallekorteista on olemassa ihan 

omat internetistä tilattavat versiot. Me halusimme kuitenkin tuoda päiväkotiin jotain 

uutta. Hyvin pian syntyi idea siitä, että jos korteissa olisi kuvia oikeiden ihmisten kas-

voista ja ilmeistä. Näiden kuvien avulla lapsi näkisi myös suoraan sen, että tältä voivat 

ihmiset erilaisten ilmeiden ja eleiden jälkeen näyttää. Kasvattaja voi esimerkiksi ottaa 

surullisen ilmekortin ja kertoa lapselle, että nyt kaveri näyttää tältä ja on surullinen, 

koska otit häneltä lelun kädestä. Tällöin lapsi oppii pikkuhiljaa oivaltamaan ikätoverin 

ja kortin ilmeen yhteyden.  

Korttien aiheina ovat iloinen, surullinen, vihainen ja ystävyys. Ilmeet ovat helposti 

ymmärrettävissä ja kortteihin valitsimme aiheiksi kuvia pienten lasten ilmeistä. Ystä-

vyys aiheessa on kuva kahdesta pienestä lapsesta, jotka halaavat toisiaan. Tämän kor-

tin halusimme ilmekortteihin mukaan hyväksi tueksi, jotta kasvattajan olisi helppo 

näyttää lapselle, miten ystävää kohdellaan. Pienen lapsen on vielä hankala ilmaista 

omia tunteitaan suullisesti, joten tämän vuoksi myöskään kaverisuhteet eivät ole vuo-

rovaikutuksellisesti kovin vahvalla tasolla. Tällöin ilmeiden ja eleiden tulkinnan mer-

kitys korostuu.  

Ilmekortit voivat olla myös hyvä keskustelun aihe päiväkodissa. Kasvattaja voi kysyä 

lapselta: ”Milloin sinä olet iloinen? Entäs mikä tekee sinut surulliseksi? Tai miksi olet 

juuri nyt vihainen? Ystävyyskortin avulla voi helpottaa myös äidin ja isän perään ikä-

vöintiä kertomalla, että tällä tavalla voit halata äitiä tai isää, kun he tulevat sinua ha-

kemaan päiväkodista. Entäs oletko koskaan halannut pikkusiskoa- tai veljeä? Entäs 

kaveria?” Nämä kortit ovat siis hyvä työväline myös kaveri- ja vuorovaikutussuhtei-

den tukemiseen. Ilmeitä ja eleitä kannattaa käydä toistuvasti läpi. Hyvänä vinkkinä 
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kannattaa kokeilla ilmeilyn vaikutusta myös peilin edessä, jolloin lapsi näkee itse sen, 

miltä omat ilmeet oikein näyttävät. 

8.3.3 Suujumppakortit 

Päätimme heti materiaalin suunnitteluvaiheessa, että otamme suujumppa kortit mu-

kaan opinnäytetyön toiminnalliseen osuuteen. Tarkoituksena on, että suujumppakort-

teja voisi käyttää esimerkiksi erityisillä suujumppatuokioilla, mutta myös aamupiirissä 

tai muussa vastaavassa tilanteessa. Pienten puheboksi-materiaalin sisältämät suujump-

pakortit ovat erilaisia kieltä ja suun motoriikkaa vahvistavaa kielijumppaa. Suunnitte-

luvaiheessa keräsimme erilaisia ideoita kortin sisältämiksi harjoitteiksi. Erityisesti 

huomion aiheena olivat juuri alle 3-vuotiaille sopivat suujumppaharjoitteet. Eniten 

ideoita kortteihin löytyi Maija-Leena Hakamon Puhekuplia–kirjasta, haastattelemam-

me puheterapeutin lähettämästä materiaalista ja itse tekemistämme havainnoista.  

Materiaali sisältää 15 erilaista suujumppakorttia, joissa lapsille näytettävällä puolella 

on harjoitteeseen liittyvä kuva ja toisella puolella ohjeet harjoitteen tekemiseen. Kuvat 

on suunniteltu siten, että ne herättävät lapsen mielenkiinnon. Alle 3-vuotiaiden koh-

dalla tärkeämpää on se, että lapsi toistojen avulla muistaa, mitä kussakin kuvassa teh-

dään kuin se, että kuvassa näytetään konkreettisesti harjoitteen tekeminen. Eräässä 

kortissa on esimerkiksi käpyä syövän oravan kuva ja aikuisen ohjeena takana lukee 

”naksuta kuin orava”. Aikuisen kuuluu kyseisessä tilanteessa näyttää mallia siitä, mi-

ten harjoite kuuluu suorittaa. Osa suujumppakorteista on myös todella helppoja suorit-

taa kuten ”hymyile hampaat näkyen”, ”nauraa hekota” ja osa hieman vaikeampia ku-

ten alaleuan vetämistä eteenpäin kuten noita-akalla. Tärkeintä harjoitetta tehtäessä on 

kuitenkin se, että sekä aikuisilla että lapsilla on hauskaa. Lisätäkseen lasten osallisuut-

ta ja siten sitoutumista toimintaan suujumppakortit voi laittaa lorukorttien tapaan 

omaan pussiinsa, josta kukin lapsi saa ottaa kortin vuorollaan. 

8.3.4 Lorukortit 

Pienten puheboksi-materiaaliin kuuluu lorujen ja lastenkirjallisuuden osalta kahden-

laisia lorukortteja. Toiset ovat lorupussiin sopivia ja toiset ruokalorua varten. Loru-

pussin kortit sopivat hyvin toiminnallisiin hetkiin, kun taas ruokalorukorttien tarkoi-

tuksena on kielellisen kehityksen lisäksi myös rauhoittaa alkava ruokailuhetki. Loru-

pussiin sopivia lorukortteja on 28 kappaletta. Lorut sisältävät kuvineen kaikkineen alle 
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3-vuotiaan elämänpiiriin ja kiinnostuksen kohteisiin kuuluvia asioita. Kukin kortti si-

sältää lorun, jonka toisella puolella on kyseiseen aiheeseen liittyvä kuva. Aloitimme 

lorukorttien teon valitsemalla alle 3-vuotiaille sopivia loruja. Nurmilinnun päiväkodil-

la oli jo käytössään lauluihin perustuva laulupussi, joten halusimme tuoda heidän 

käyttöönsä erilaisen työmenetelmän pelkkien lorujen muodossa. Osa lorupussin lo-

ruista on myös sellaisia, joista käytetään usein sekä lorullista että laulullista versiota. 

Lisäksi jotkin lorut saattavat olla harvinaisempia eivätkä niin yleisiä päiväkotikäytös-

sä, joten varhaiskasvattajien työmateriaali ja tietämys lisääntyvät.  

Lorukorttien suunnitteluvaiheessa päätimme käyttää meillä jo valmiiksi olevia karton-

kipohjia, jotka olivat jo valmiiksi sopivan kokoisia ja lisäksi niitä löytyi erivärisinä. 

Toteutusvaiheessa toinen meistä piirsi kuhunkin loruun kuuluvan kuvan, liimasi kuvan 

kartongille sekä kirjasi sen toiselle puolelle lorun. Kunkin kuvan teossa otettiin huo-

mioon alle 3-vuotiaan kehitystaso eli kuvien täytyi olla riittävän yksinkertaisia ja sel-

keitä. Lopuksi lorukortit päällystettiin kontaktimuovilla, jotta ne kestäisivät pikku las-

ten innokasta tutkintaa ja ajan hammasta.    

8.3.5 Tukiviittomat 

Vaikka tukiviittomat ovat tarkoitettu pääasiassa kielihäiriöisille lapsille, niin ne sopi-

vat hyvin myös tavalliseen arkikäyttöön päiväkotiin. Tämän vuoksi suosittelemme tu-

kiviittomien käyttöä. Alle 3-vuotiaiden ryhmään halusimme tuoda idean tukiviittomis-

ta, sillä ne tukevat hyvin vasta puhumaan opettelevia lapsia ja lapsilla on mahdollisuus 

harjoitella käsien avulla erilaisia asioita. Usein lapset lähtevätkin tukiviittomien käyt-

töön innokkaasti mukaan. Materiaalimme sisältää helppoja ja yksinkertaisia ohjeita 

tukiviittomien käytöstä. Aiheena ovat erilaiset päiväkodin arkeen sopivat asiat ja lap-

sen oppimisen kannalta merkittävät aiheet, kuten vuodenajat, eläimet, värit ja vaatteet.  

Tukiviittomia voi käyttää hyvin monenlaisissa hetkissä. Päiväkodin aamupiiri voidaan 

aloittaa avaamalla käsien avulla aurinko pilvien takaa tai musiikki- ja lorutteluhetkissä 

viittoa aiheeseen kuuluvia asioita. Se on lapsellekin mielekkäämpää, kun hän voi osal-

listua tuokioihin mukaan. Tukiviittomat ovat myös helppo keino saada ujompikin lap-

si mukaan. Tukiviittomat ovat hyvin merkittäviä myös maahanmuuttajataustaisten las-

ten kannalta, jotka eivät välttämättä uskalla tai kykene tuomaan itseään vielä muuten 

esille. 
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8.3.6 Pastillialusta  

Idea pastillialustaan syntyi Heidin ollessa töissä alle 3-vuotiaiden ryhmässä turkulai-

sessa päiväkodissa kesällä 2013. Turun kaupunki oli selvästi panostanut päiväkotien 

materiaaliin, ja erityisesti nämä yksityiset päiväkodit olivat, joissa Heidi vieraili. Pas-

tillialusta oli uusi ja vieras asia, mutta kuitenkin herätti huomiota päiväkodin pöydällä. 

Mikä olikaan tämä värikäs alusta, jossa oli erivärisiä ympyröitä? Silloiset uudet työn-

tekijätkään eivät osanneet kertoa Heidille alustan tarkoitusta. Vasta päiväkodin johta-

jan kanssa keskustellessa Heidi sai tietää pastillialustan varsinaisesta tarkoituksesta ja 

siitä syntyi idea sen käyttöön.  

Alustan testaaminen alkoi silloisen alle 3-vuotiaiden lapsiryhmän kanssa. Pastillien 

lukumäärä laskettiin ja ne aseteltiin värikkäiden ympyröiden päälle. Ruokailun jälkeen 

lapset saivat aikuisen luvalla tulla hakemaan alustasta oman pastillin. Lapset asettuivat 

jonoon, johon otettiin korkeintaan viisi lasta kerrallaan. Kasvattaja seisoi pastillialus-

tan vieressä ja kertoi, minkä värisestä ympyrästä kukin lapsi saa oman pastillinsa ot-

taa. Näin muistuteltiin värejä mieleen. Samalla lapset opettelivat odottamaan omaa 

vuoroaan ja seurasivat kiinnostuneena, miten kaveri suoriutui pastillitehtävästä. Pastil-

lialusta soveltui parhaiten 2–3-vuotiaiden lasten käyttöön, mutta sitä pystyi käyttä-

mään hyvin hyödyksi myös pienempien kohdalla. Pienimpien lasten kohdalla on kui-

tenkin huomioitava se, että alustassa on vain yksi pastilli kerrallaan ja lapsen ottaessa 

pastillin kasvattaja kertoo kyseisen värin ja herättää lapsen mielenkiinnon näyttämällä 

pastillialustan kuvaa. Pikkuhiljaa myös pienen lapsen kasvaessa tulee pastillialustan 

idea paremmin tutuksi. Pastillialustan haastavuutta ja mielenkiintoa voi lisätä sillä, et-

tä asettaakin pastillin värikkään ympyrän sijasta valkoiselle taustalle. Tämä voi saada 

lapsen hetkeksi hämilleen, mutta tarkoitus onkin että lapsi oppisi ottamaan pastillin 

myös ympyrän sijasta valkoisesta kohdasta.  

Pastillialustan kuvissa voi käyttää mielikuvitusta ja värillisten ympyröiden sijaan voi 

laittaa myös muita kuvia esimerkiksi eläinten kuvia. Me halusimme kuitenkin tuoda 

pastillialustaan juuri värit, sillä värien merkitys on tärkeää kielen kehityksen kannalta 

ja pastillialustan avulla niiden opettelu on helpompaa kuin kuvakorteista. Olemme 

suunnitelleet alle 3-vuotiaiden pastillialustaan yksinkertaiset perusvärit, mutta leikan-

neet tarkoituksella värillisistä ympyröistä erikokoisia. Näin lapsi oppii muotojen eri 

koon ja ympyröiden erilaisten ulkomuodon. Ympyrät kiinnittävät myös enemmän 
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huomiota lapsen alkaessa tiedustella, miksi ympyrät ovat erilaisia. Hygieniasyistä on 

tärkeää, että alustaa välillä pyyhitään. Olemme suunnitelleet alustan sen verran kestä-

väksi, että se kestäisi kostealla pyyhkeellä pyyhkimisen. Pastillialustaa voi käyttää 

myös muuhun tarkoitukseen, jos päiväkodissa ei käytetä pastilleja. Kasvattaja voi ot-

taa alustan mukaan toimintahetkiin. Yksi hyvä esimerkki on asettaa kaksi pientä esi-

nettä eriväristen ympyröiden päälle ja peittää esineet kupeilla. Näin lapsi saa arvata, 

minkä värisessä ympyrässä kyseinen etsittävä esine on kuten ”koira on sinisessä ym-

pyrässä”, ja sitten katsotaan, osuiko arvaus oikeaan. Tämä tuokio kehittää kielen lisäk-

si myös lapsen muistia. Tarkoituksenamme olisi tuoda pastillialustan ideaa tulevai-

suudessa enemmän esille päiväkoteihin ja kertoa sen hyödyistä, sillä se on nykyään 

vielä hyvinkin vieras ja tuntematon asia. 

8.3.7 Muistipeli 

Idea muistipelin tekoon tuli Nurmilinnun päiväkodin lastentarhanopettajalta hänen 

kertoessa oman ryhmänsä tarpeista ja mahdollisista materiaaleista mitä voisimme 

valmistaa. Tartuimme ideaan miettien kevään aikana erilaisia tapoja toteuttaa muisti-

peli. Lopulta päädyimme tekemään kymmenen paria sisältävän muistipelin. Nämä 

kymmenen paria sisältävät kahteen eri kategoriaan kuuluvia asioita, joita ovat eläimet 

ja kulkuneuvot. Molempia kategorioita voi käyttää erikseen, mutta myös yhdessä lap-

sen iästä ja kehitystasosta riippuen. Muistipeliin kuuluvat kategoriat auttavat lisäksi 

lapsen luokittelutaitoja kehittymään. Muistipelin aiheita suunnitellessa on otettu huo-

mioon lapsen elämänpiiriin jo kuuluvat asiat ja kiinnostuksen kohteet.   

Muistipelin varsinainen valmistus alkoi heinäkuussa 2013, jolloin muistipeliin kuulu-

vat kuvat valmistettiin. Kussakin parissa esiintyy vain kyseessä oleva asia ilman lasta 

sekoittavaa taustaa tai toimintaa, jotta lapsen olisi helppo erottaa eri kuvat toisistaan ja 

opetella sitä kautta uusia sanoja. Parien löytämistä helpottaakseen kuvapareissa on 

käytetty pääasiallisesti yhtä väriä kuten esimerkiksi ”lentokone on keltainen”. Samalla 

lapselle aukeaa uudenlainen mahdollisuus värien opetteluun, joka voi olla kielihäiriöi-

sille lapsille muutenkin vaikeaa. Havainnollistavan kuvamateriaalin avulla eri värien 

oppiminen kuitenkin helpottuu. Suunnitteluvaiheessa pohdimme myös sellaista mah-

dollisuutta, että jossakin kategoriassa kunkin parin asia tai esine olisi eri asennossa. 

Esimerkiksi sanko olisi ensimmäisessä kuvassa pystypäin ja toisessa kuvassa kallel-

laan. Päädyimme kuitenkin sellaiseen ratkaisuun, että se voisi olla hieman liian vaike-
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aa alle 3-vuotiaille, jotka vasta opettelevat eroavaisuuksien huomiointia. Lisäksi ensin 

kategorioita oli kolme erilaista sisältäen yhteensä 15 paria, mutta se koettiin alle 3-

vuotiaalle liian vaativaksi. 

Muistipelin kuvat ovat tarkoituksella hieman isompia kuin muistipeleissä yleensä. Ha-

lusimme ottaa tässä huomioon alle 3-vuotiaan lapsen näkökulman. Alle 3-vuotiaat 

leikkivät vielä usein esineisiin kohdistuneita leikkejä ja haluavat tästä syystä tutkia 

kaiken joko käsin tai suuta käyttämällä. Täten pienen lapsen, joka vasta harjoittelee 

hienomotorisia taitojaan, on helpompi ottaa kiinni reilun kokoisesta kortista. Lisäksi 

kuvan katselu on myös helpompaa ja kuva selkeämmin nähtävissä, kun ei tarvitse tih-

rustaa aivan pientä kuvaa. Helpottaakseen parien käsittelyä kukin kuva on liimattu rei-

lun paksuisen tukipahvin päälle ja tämän lisäksi vielä päällystetty kontaktimuovilla. 

9 MATERIAALIN ESITTELY PÄIVÄKODILLA 

Vierailimme lokakuussa 2013 Nurmilinnun päiväkodissa ja esittelimme alle 3-

vuotiaiden lapsiryhmän työntekijöille Pienten puheboksi-materiaalin. Katselimme yh-

dessä myös hieman lasten kanssa materiaalia, mutta mitään varsinaisia toimintatuoki-

oita emme järjestäneet.  

Aluksi olimme suunnitelleet, että jakaisimme lapset pienryhmiin ja pitäisimme heille 

materiaalin avulla pienen toimintahetken. Tämä suunnitelma jäi kuitenkin pois, sillä 

lapsen näkökulmasta ajatellen on parempi, että tuokioiden järjestäjä on tuttu aikuinen. 

Erityisesti alle 3-vuotiaille on tärkeää, että lapsi saisi ensin rauhassa tutustua uuteen 

aikuiseen. Istuimme yhdessä alle 3-vuotiaiden ryhmän lastentarhanopettajan ja lasten-

hoitajan kanssa leikkihuoneessa, jossa esittelimme materiaalia lasten samalla leikkies-

sä ympärillä. Näin lapset saivat halutessaan itse tulla katselemaan materiaalia. Kaikki 

materiaali tuntui kiinnostavan lapsia, mutta erityisesti pastillialustan värikkäät ympy-

rät kiinnittivät eniten huomiota.  

Kerroimme lastentarhanopettajalle ja lastenhoitajalle Pienten puheboksi -materiaalin 

tarkoituksesta. Esittelimme materiaalia jokaisesta osa-alueesta omalla vuorollaan, jon-

ka jälkeen pidimme yhdessä työntekijöiden kanssa lopullisen arvioinnin ja yhteenve-

don tuotetusta materiaalista. Saimme todella positiivista palautetta. Työntekijät olivat 

tyytyväisiä varsinkin materiaalin laatuun, värikkyyteen ja kestävyyteen. Materiaali oli 

selkeä ja yksinkertainen, joka oli suunniteltu hyvin vastaamaan alle 3-vuotiaiden kie-
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lellisen kehityksen tarpeita. Aihe oli ajankohtainen ja kyseiselle materiaalille oli ko-

vasti tarvetta. Saimme myös työntekijöiltä oman arvosanan ja heidän perustelujen 

mukaan arvio Pienten puheboksi -materiaalista oli kiitettävän luokkaa. 

10 ITSEARVIOINTI OPINNÄYTETYÖSTÄ 

Opinnäytetyölle asettamamme tavoitteet toteutuivat mielestämme todella hyvin. Tu-

tustuimme useisiin alle 3-vuotiaille sopiviin kieltä ja ilmaisutaitoa kehittäviin mene-

telmiin. Näitä menetelmiä hyödyntämällä onnistuimme tekemään monipuolisen koko-

naisuuden, joka antoi hyviä työvälineitä Nurmilinnun päiväkodin alle 3-vuotiaiden ar-

keen. Erityisesti näistä menetelmistä voisi mainita pastillialustan, josta kumpikaan 

meistä ei ollut kuullut aiemmin. Samalla tuotimme itsellemme materiaalia omaan 

käyttöön. Tämä tavoite onnistui hyvin, ja olemme käyttäneet materiaalia omassa työs-

sämme. 

Teoriaosuuden halusimme toteuttaa siten, että se olisi riittävän monipuolinen, mutta 

helppolukuinen ja palvelisi lukijan tarpeita. Huomioimme alle 3-vuotiaiden lasten ke-

hityksen tukemisen kannalta merkittävimmät asiat. Näitä asioita olivat kielen kehityk-

sen kehitysvaiheet ja erilaisia keinoja sen tukemiseen. Huomioimme myös kasvatus-

kumppanuuden eri tahojen kuten vanhempien, neuvolan ja puheterapeutin kanssa. 

Opinnäytetyöprosessin aikana olemme kasvaneet ammatillisesti todella paljon. Samal-

la olemme toki käyneet koulua, tehneet töitä ja olleet työharjoittelussa, mikä osaltaan 

vaikuttaa kasvuun. Voimme kuitenkin rehellisesti sanoa, että tunnemme itsemme val-

miiksi tekemään työtä lastentarhanopettajana ja, että meillä on tarpeeksi tietotaitoa ky-

seisen tehtävän hoitamiseen ja vastuunkantamiseen.  

Opinnäytetyön teosta olemme oppineet paljon olennaista alle 3-vuotiaiden kielen ja 

ilmaisutaitojen kehityksestä sekä sen tukemisesta varhaiskasvatuksen ammattilaisina. 

Olimme loistava työpari opinnäytetyön tekoon, sillä meillä molemmilla oli intohimoi-

nen halu saada lisää tietoa lapsista ja heidän kehityksensä tukemisesta. Molemmat toi-

vat rohkeasti esille erilaisia ideoita opinnäytetyön suhteen, joita yhdessä kyseenalais-

timme ja pohdimme, että miksi haluaisimme juuri tällä tavalla toimia. Lisäksi meillä 

oli jatkuvasti tietynlaisia tavoitteita, joita kohti halusimme edetä. Tavoitteiden totetu-

minen vaati opinnäytetyön teossa huolellista ennenaikaista suunnittelua. Tämän lisäksi 

täytyi silti myös varautua siihen, etteivät asiat menneet aina ihan suunnitelmien mu-
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kaan. Joskus huolella suunniteltu asia saattoi muuttua, kuten huomasimme esimerkiksi 

kuvakorttien teossa, että halusimmekin tehdä niistä erilaisia mitä olimme alun perin 

suunnitelleet.  

Opinnäytetyö on toteutettu täysin alle 3-vuotiaiden kielellisen kehityksen tarpeita 

huomioiden. Yksi tavoitteistamme olikin, että opinnäytetyöstä tulisi kattava tietopa-

ketti kasvattajille, mutta hyvä tuki alle 3-vuotiaiden lasten kielen kehitykseen.  

Ajoittain opinnäytetyöprosessin aikana motivoituneisuus ja suuret odotukset aiheutti-

vat ongelmia, sillä halusimme käsitellä aihetta niin laajasta ja monesta eri näkökul-

masta katsottuna. Selvisimme kuitenkin haasteesta, kun pohdimme, minkälaiset asiat 

olisivat juuri Nurmilinnun päiväkotiin ajankohtaisimpia. Tällöin aiheen rajaaminen 

helpottui. Mielestämme vahva sitoutuneisuus lastentarhanopettajan tehtäviin ja näin 

ollen myös siinä tarvittavaan tietopohjaan, ei voi olla pahitteeksi. Kehittävä työote on 

kuitenkin yksi ammatin kuvaan kuuluvista perusperiaatteista. 

Tällä hetkellä olemmekin kiinnostuneita toimimaan varhaiskasvatuksen parissa. Toi-

nen meistä onkin aloittanut jo työt lastentarhanopettajana opinnäytetyöprosessin aika-

na ja toinen aloittaa valmistuttuaan. Meidän molempien ryhmässä on alle 3-vuotiaita 

lapsia, joka on hyvä siltä kannalta, että saamme heti ottaa oppimamme ja tekemämme 

materiaalin käytännössä käyttöön. Toisaalta osa materiaalistamme soveltuu hyvin 

myös hieman isommillekin lapsille, joten voisimme varmasti tuoda materiaalin käytön 

hyötyjä esille myös muihin ryhmiin. Myöhemmin urallamme tulemme luultavasti 

työskentelemään muunkin ikäisten lasten parissa tai jopa aivan toisen asiakasryhmän 

kanssa.      

11 POHDINTA 

Aihe oli mielestämme hyvin ajankohtainen ja Nurmilinnun päiväkodilla oli selkeästi 

tarvetta tällaiseen materiaaliin. Uskoimme kuitenkin, että monilla muillakin päiväko-

deilla olisi tarvetta kielen kehitystä ja ilmaisutaitoa tukevaan materiaaliin. Osittain täs-

tä syystä laitoimme opinnäytetyön liitteiksi kuvia materiaalistamme, jotta myös muut 

alle 3-vuotiaiden ryhmissä toimivat kasvattajat voivat lähteä kehittämään omaa mate-

riaaliansa. Asiantuntevat ja ammatillisesti pätevät kasvattajat ovatkin varhaiskasvatuk-

sessa yksi sen tärkeimmistä tekijöistä. Mahdollisiin kielellisen kehityksen ongelmiin 
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pitää puuttua varhain, jotta kehitystä voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla ja 

ilman, että se ehtisi vaikuttaa kehityksen muihin osa-alueisiin.  

Lasten kielen kehityksessä ilmenevät ongelmat ovat merkittävin osa-alue, jossa lapsil-

la ilmenee kehityksellisiä haasteita. Tästä johtuen kielen kehityksen tukeminen päivä-

kodin arjessa sekä ehkäisevästi että kuntouttavasti on todella tärkeää. Jokaisen lapsen 

kielen kehitys etenee eri lailla, joten kasvattajalla tulee olla laaja tietämys lapsen kes-

kimääräisestä kielen kehityksestä ja mahdollisista menetelmistä sen tukemiseen. Tä-

hän tarpeeseen opinnäytetyömme vastasi hienosti.  

Lapsiryhmässä saattaa ilmetä kielellisiä ongelmia hyvinkin laaja-alaisesti, jolloin toi-

minnan suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota. Lapsen yksilöllisyys on tärkeässä roo-

lissa. Kaikki menetelmät eivät välttämättä nimittäin toimi jokaisen lapsen kanssa. Joku 

lapsi esimerkiksi ei osaa keskittyä suuressa ryhmässä, ja toinen lapsi tarvitsee erityi-

sesti suun motoriikkaa kehittäviä harjoituksia. Yksi hyvä työväline kielen kehityksen 

tukemisessa on lasten toiminnan havainnointi. Minkälaiset vuorovaikutustaidot lapsel-

la on? Pystyykö hän vielä ilmaisemaan itseään tai näyttämään haluamaansa? Näitä ky-

symyksiä pohtiessa on hyvä lähteä kehittämään ja tukemaan lapsen yksilöllistä kielen 

kehitystä. 

Jokaisen lapsen mielenkiinto kielen käyttöön kannattaa kuitenkin herättää, ja parhaiten 

se sujuu ottamalla huomioon lapsen kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet. Lapsen moti-

voinnissa on erityisen tärkeää huomioida myös oikea aika ja paikka. Onko olemassa 

jokin tietynlainen ympäristö, missä lapsi olisi erityisen tarkkaavainen? Tarkkaavai-

suutta kannattaa käyttää hyödyksi, jolloin lapsen aistit ovat herkimmillään. Tällöin 

kielen kehityksen harjoittelu on myös sujuvampaa ja lapsi lähtee helpommin mukaan 

uusien asioiden opetteluun.  

Karkeamotorisesti lahjakkaan lapsen kanssa voi olla esimerkiksi helpompi käyttää 

menetelmänä loruliikuntaa. Tuottamamme laaja materiaali erilaisista kielen kehitystä 

tukevista menetelmistä tukee näin kasvattajaa hänen suunnitellessa toimintaa. Lisäksi, 

varsinkin alle 3-vuotiaiden kohdalla, on tärkeää luoda lapseen lämmin ja vuorovaiku-

tuksellinen kiintymyssuhde, jolloin lapsi saa parhaimman hyödyn menetelmistä. 

Olemme käsitelleet tässä teoriaosuudessa alle 3-vuotiaan kielen kehitystä ja ilmaisu-

taitoja sekä sen tukemista. Esimerkiksi tieto lapsen kielen kehityksen vaiheista on 
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olennaista pohtiessa kunkin lapsen kielen kehityksen etenemistä ja mahdollisia tuen 

tarpeita. Vanhempien kanssa käytävät jokapäiväiset keskustelut lapsen tulo- ja hakuti-

lanteissa sekä varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut on tärkeä ottaa huomioon tuki-

essa lapsen kielen ja ilmaisutaidon kehitystä. Näiden avustuksella syntyy varsinainen 

kasvatuskumppanuus ja kasvattajalle kokonaisvaltainen käsitys lapsesta, hänen kehi-

tyksestään ja tuen tarpeistaan. Olemme oman työn kautta huomanneet, miten vanhem-

pien näkemys lapsesta auttaa kasvattajaa luomaan kokonaiskuvan lapsesta. Tässä ko-

konaiskuvassa otamme huomioon lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen, jonka yksi-

osainen kielellinen kehitys on. Toivomme, että varsinkin alle 3-vuotiaiden vanhemmat 

otettaisiin mukaan kuntoutukseen, sillä usein lapset näyttävät päiväkodissa vain yhden 

puolen itsestään ja mahdollisista taidoistaan. Lisäksi vanhemmat ovat oman lapsensa 

tärkeimpiä asiantuntijoita. Vanhemmilla saattaa olla hyvinkin paljon kiinnostusta vas-

taanottaa kielen kehitystä ja ilmaisutaitoa tukevia menetelmiä käyttöön myös koti-

oloissa. Tästä ja monista jo kertomistamme syistä johtuen kielen kehityksen ja ilmai-

sutaidon tukeminen alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa on tärkeää.    

Joissakin päiväkodeissa kuvakortteja on yllättävän vähän käytössä, mutta tästä huoli-

matta niiden merkityksen tärkeys on jatkuvasti nousussa.  Usein saattaa olla myös ky-

se siitä, että tarvittaisiin enemmän tietoa kuvakorttien käytöstä ja sen hyödyistä. Ku-

vakortit vaativat toimiakseen oman aikansa ja tulevan toimintatuokion huolellisen 

suunnittelun. On tiedettävä tarkkaan jo ennalta, että minkälaiset lapset osallistuvat 

mukaan toimintaan ja kuinka monta lasta on mukana kerrallaan. Myös ympäristön 

merkitys on tärkeässä roolissa, sillä tunnetusti rauhallisessa ympäristössä on helpompi 

keskittyä uuden oppimiseen. Kuvakorteista on myös helppo keksiä erilaisia leikkejä. 

Ne soveltuvat niin lorupussiin, kuin laulu- ja liikuntahetkiin. Niiden avulla on helppo 

motivoida ja rohkaista lasta. Kuvakortit eivät myöskään ole iästä riippuvaisia, vaan 

niitä voi käyttää lapsista vanhuksiin asti.  

Tämä opinnäytetyöprosessi on ollut monipuolinen ja opettava kokemus. Teoriatiedon 

lisäksi olemme saaneet käyttää luovuutta hyödyksi. Kuvakorttien ja puheboksin val-

mistaminen on kehittänyt kädentaitoja ja tuonut samalla lisää askarteluideoita myös 

työelämään. Kuvakorteista on ollut kysyntää, ja meiltä on tiedusteltu neuvoja myös 

kielen kehityksestä. 
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Liite 1 

 

Kuvakortteja, pastillialusta ja Pienten puheboksi 
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VINKKEJÄ LORULIIKUNTAAN!    Liite 2/ 1 

Ilo irti 

 

Ilo meillä irti on, on, on, 

pallo kun pomppii pom, pom, pom, 

yli koko permannon. 

 

Hypi lapsen kanssa nopeita, pieniä hyppyjä pitäen käsistä kiinni. ”On, on, on” kohdassa taputa käsiä 

yhteen kolme kertaa. Tee samoin toisen säkeen aikana. Lopussa kaadutaan yhdessä lattialle. 

 

Silmämme me piilotimme 

 

Silmämme me piilotimme 

silmiä ei ole lain. 

Tässä mulla silmät jälleen 

ja me juksasimme vain. 

 

Seuraavaksi voidaan piilottaa korvat, sitten polvet, olkapäät jne. 

 

Istu lasta vastapäätä lattialla. Lapsi matkii aikuisen liikkeitä. Loruteltavat kehonosat piilotetaan käsil-

lä alkusäkeiden mukaisesti ja lopuksi ”ja me juksasimme vain” kohdassa taputetaan käsiä yhteen. 

 

Taputan, taputan 

 

Taputan, taputan, käsiäni taputan 

kun loppuu taputus, alkaa tämistys. 

Tömistän, tömistän, jalkojani tömistän, 

kun loppuu tömistys, alkaa naputus. 

 

Naputan, naputan, sormillani naputan, 

kun loppuu naputus, alkaa niiaus. 

Niiaan, niiaan polvillani niiaan, kun loppuu niiaus 

alkaa hiljaisuus: shh shh shh. 

 

Istu lasta vastapäätä lattialla. Lapsi matkii aikuisen liikkeitä. Noudata lorun ohjeita. Suhina kohdassa 

pidetään sormea suun edessä. 

 

Kissanpoika 

 

Kis, kis kissanpoika, kissa tanssii jäällä. 

Sukat, kengät kainalossa, 

hieno paita päällä. 

 

Istu tuolilla jalka toisen päällä ja ota lapsi istumaan hajareisin aikuisen jalan päälle. Pidä lapsen kä-

sistä kiinni. Hypitä lasta liikuttamalla jalkaasi. ”Hieno paita päällä” kohdassa nosta lapsi ylös ilmaan. 
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Ulle dulle doff     Liite 2/ 2 

 

Ulle dulle doff, kinkkelaade koff, 

koffelaade, kinkkelaade, 

Ulle dulle doff 

 

Lapsi makaa lattialle kädet vartalon jatkeena. Pidä lapsen ranteista kiinni ja nosta lapsen kädet varta-

loon kiinni kunkin sanan kohdalla. Sanalla doff on pitempi painotus. 

 

Pienet tytöt ratsastaa 

 

Pienet tytöt ratsastaa hienosti, hienosti, 

pienet tytöt ratsastaa hienosti, hienosti, 

 

Pienet pojat ratsastaa hurjasti, hurjasti, 

pienet pojat ratsastaa hurjasti, hurjasti, 

 

Hienot herrat ratsastaa Klonks, klonks, klonks 

Hienot herrat ratsastaa Klonks, klonks, klonks, 

 

Hienot rouvat ratsastaa ja putoaa… 

 

Lapsi istuu hajareisin lattialla istuvan aikuisen sylissä. Pienet tytöt ja hienot herrat – kohdassa aikui-

nen nostaa molempia jalkojaan vuorotellen keinutellen lasta puolelta toiselle. Pienet pojat – kohdassa 

lasta hyppyytetään molempia jalkoja käyttäen. Viimeisessä säkeessä aikuinen kaatuu lapsen kanssa. 

 

Laiva 

 

Laiva, laiva, minnekä laiva menee 

muille maille 

omenoita ostamaan 

kaalinpäitä kauppaamaan 

hups, laiva keikkas. 

 

Lapsi istuu hajareisin aikuisen sylissä ja aikuinen keinuttelee lasta puolelta toiselle lorun rytmin mu-

kaisesti. 

 

Vedetään nuottaa 

 

Vedetään nuottaa,  

saadaan kallaa,  

kissalle kiisket,  

koiralle kuoret,  

kups kalat konttiin  

 

Aikuinen ottaa lasta käsistä kiinni heidän istuessa lattialla ja vetelee lasta käsistä edes takaisin. Lop-

pusäkeessä kaadutaan lattialle. 

       


