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Ohjeita käyttäjälle
Lyft språken! -kehittämishanke

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan kielitietoista toimintakulttuuria ja kielellistä
kehitystä tukevaa työskentelytapaa. Kehittämishanke Lyft språken! (2018–2019) tukee
varhaiskasvatussuunnitelman toimeenpanoa
• edistämällä lasten kielellistä kehitystä tietoisesti
• vahvistamalla henkilöstön kielitietoisuutta
• toimimalla laadunvarmistuksen takeena kaikissa järjestäjän toimintayksiköissä.
Kielellistä kehitystä tukevan toimintasuunnitelman tavoitteena on luoda rakenne, jolla tuetaan
lapsen kielellistä kehitystä pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Toimintasuunnitelma liittyy kiinteästi
kansallisissa ohjausasiakirjoissa määriteltyihin tavoitteisiin, ja sen tarkoituksena on tukea
toimintaa, joka tarjoaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden onnistuneeseen kielelliseen kehitykseen.
Toimintasuunnitelma ei pyri tarjoamaan konkreettisia menetelmiä käytännön toimintaan, sillä
tähän tarkoitukseen on jo olemassa muuta aineistoa. Sen sijaan toimintasuunnitelma on strateginen
asiakirja, jossa määritellään toiminnan suuntaviivat ja joka varmistaa lapsen kielelliseen ja
tiedolliseen kehitykseen tähtäävän toiminnan laadun kaikissa järjestäjän toimintayksiköissä.
Varhaiskasvatuksen hallinnolla eli muun muassa sivistystoimen johtajilla, varhaiskasvatuspäälliköillä
ja päiväkodinjohtajilla, on tärkeä rooli toimintasuunnitelman täysimääräisessä hyödyntämisessä.
Toimintasuunnitelma
tulee
vakiinnuttaa
osaksi
päivittäistä
työtä
yhdessä
varhaiskasvatushenkilöstön kanssa, jotta kaikilla on yhteinen näkemys siitä, miten lasten kielellistä
kehitystä edistetään pitkällä aikavälillä. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on toimia pohjana
tulevalle työlle, jonka tavoitteena on toiminnan konkretisoituminen paikallisella tasolla.

Toimintasuunnitelman rakenne
Opetushallitus on laatinut tämän toimintasuunnitelman mallin yhdessä ruotsinkielisten
varhaiskasvatusalan asiantuntijoiden kanssa (katso s. 6-7). Malli esittelee keskeisimpien teemojen
teoreettisia
taustoja,
tarjoaa
yleiskuvan
näiden
teemojen
esittämisestä
varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja antaa järjestäjille mahdollisuuden työstää teemoja
edelleen. Lopussa on myös lähdeluettelo ja vinkkejä kutakin teemaa käsittelevästä kirjallisuudesta.
Kirjallisuusluettelo tarjoaa mahdollisuuden syventyä aiheeseen, mutta sitä voi muokata ja täydentää
tarpeen mukaan.
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Toimintasuunnitelmassa käsitellään seuraavia teemoja:
- kielitietoinen henkilöstö
- vuoropuhelu huoltajien kanssa
- monikielisyys
- kulttuurinen moninaisuus
- pedagoginen dokumentointi lapsen kielellisen kehityksen tukena
- yhteistyö esi- ja perusopetuksen kanssa.
Toimintasuunnitelman teemat nivoutuvat toisiinsa ja ovat sisällöiltään osittain päällekkäisiä. Tämän
ei tarvitse haitata toimintasuunnitelman soveltamista, sillä järjestäjät työstävät suunnitelmaa joka
tapauksessa ja sen lopullinen sisältö määräytyy järjestäjän tärkeinä pitämien teemojen perusteella.
Mikään ei myöskään estä järjestäjiä yhdistelemästä eri teemoja tai ottamasta mukaan kokonaan
uusia aihealueita.
Toimintasuunnitelman paikallinen ja alueellinen prosessi
Mallissa on paikallisen prosessin tueksi ehdotuksia keskustelunaiheiksi sekä luettelo tärkeistä
näkökulmia. Ne ovat yleisluonteisia ja toimivat esimerkkeinä. Järjestäjät voivat työstää ja muokata
aineistoa siten, että keskustelut sekä paikalliset ja alueelliset prosessit ovat mahdollisimman
tarkoituksenmukaisia ja tuottavat tulosta.
Keskustelunaiheiden tarkoituksena on herätellä teemaan liittyvää keskustelua ja auttaa siten
ymmärtämään toisten mielipiteitä sekä luomaan yhteinen näkemys siitä, mikä on tärkeää. Työn
edetessä kukin järjestäjä päättää työnsä painopisteet ja asettaa itselleen tavoitteet. Lopuksi
järjestäjä tekee johtopäätökset ja laatii suunnitelman siitä, miten paikallista toimintasuunnitelmaa
aletaan toteuttaa toimintayksiköissä.
Järjestelmällinen ja pitkäjänteinen työ on jatkuva prosessi. Ajan mittaan kehittyy näkemys siitä,
miten kielitietoisen toimintakulttuurin ja kielellistä kehitystä tukevan työskentelytavan tulisi
painottaa omassa toiminnassa.
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Johdanto
Lapsen vuorovaikutustaitojen kehittyminen alkaa heti syntymästä. Siksi on sekä luonnollista että
äärimmäisen tärkeää, että lapsen kielellisen ja vuorovaikutuksellisen ilmaisun kehittäminen
muodostaa yhden varhaiskasvatuksen kulmakivistä. Kielellisten taitojen kehittyessä lapselle
avautuu myös uusia mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen.
Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas. Tiedostava henkilöstö kuuntelee lasta, havaitsee
arkisten tilanteiden kielelliset mahdollisuudet ja tarttuu niihin tukeakseen ja kehittääkseen lapsen
kielellistä ilmaisukykyä. Lapsen kielellinen kehitys edellyttää sosiaalista kanssakäymistä ja
vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksessa lapsi tapaa muita aikuisia ja lapsia kuin kotona ja hänen
kieliympäristönsä laajenee ja saa uusia ulottuvuuksia. Lapsi tutustuu uusiin ympäristöihin,
kulttuureihin ja kieliin. Tämä tarjoaa lapselle mahdollisuuden laajentaa kulttuurista ja kielellistä
näkökulmaansa.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan kielen merkitystä: ”Kielitietoisessa
varhaiskasvatuksessa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaikkialla.” Lapsi tarvitsee
tukea ja ohjausta kielellisten tietojen ja taitojen keskeisillä osa-alueilla: vuorovaikutustaidoissa,
kielen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, kielen käyttötaidoissa, kielellisessä muistissa ja
sanavarastossa sekä kielitietoisuudessa.
Kielitietoinen työskentely ja lapsen lähiympäristössä puhuttavien kielten hyödyntäminen luo
toimintakulttuurin, joka samalla tukee toiminnassa käytettävää kieltä. Myönteinen suhtautuminen
kaksi- ja monikielisyyteen vahvistaa lapsen kieli-identiteettiä ja kielitietoisuutta. Pitkällä aikavälillä
tämä vahvistaa myös varhaiskasvatustoiminnassa käytettävän kielen, tässä tapauksessa suomen
kielen, asemaa. Suomalaisten heikentynyt lukutaito antaa aihetta tuoda esille kielitietoisen
varhaiskasvatuksen merkityksen. Toimiin on ryhdyttävä ajoissa, sillä jokaisella lapsella on oikeus
saada kielellisille taidoilleen vahva perusta, joka vastaa niin nykyhetken kuin tulevaisuudenkin
tarpeisiin.
Opetushallitus alkoi työstää keväällä 2018 kielellistä kehitystä tukevan toimintasuunnitelman mallia
osana kielitietoista varhaiskasvatusta tukevaa työtä. Mallin laatineeseen asiantuntijaryhmään
kuuluivat Mia Ahlskog, Helsingin kaupunki, Lillemor Gammelgård, Vaasan kaupunki, Jan-Erik
Mansikka, Helsingin yliopisto, Åsa Snickars, Närpiön kaupunki, Elisa Stark, Espoon kaupunki, AnnKatrin Svensson, Åbo Akademi, sekä Opetushallituksen edustajia. Teoreettisen taustan
kirjoittamisesta vastasivat asiantuntijaryhmän jäsenet sekä Ann-Christin Furu, Helsingin yliopisto,
Johanna Sallinen, Folkhälsan, ja Sofie Tjäru, Åbo Akademi. Suuret kiitokset asiantuntijaryhmälle ja
kirjoittajille arvokkaasta työstä!
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Teoreettisen taustan kirjoittajat
Kielitietoinen henkilöstö
Ann-Christin Furu on laillistettu puheterapeutti, kasvatustieteen tohtori ja yliopistonlehtori Helsingin
yliopistossa varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmassa. Luennoitsijan ja tutkijan työssään
hän käsittelee muun muassa opettajan viestinnällisiä lähestymistapoja suhteessa lapsen kielelliseen
kehitykseen ja merkitysten luomiseen sekä lastenkirjallisuuden ja ääneen lukemisen merkitystä
lapsen kehittyvälle luku- ja kirjoitustaidolle. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus
varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutuksesta.

Vuoropuhelu huoltajien kanssa
Johanna Sallinen on lastentarhanopettaja ja kasvatustieteen maisteri. Hän on työskennellyt sekä
ruotsiksi että suomeksi, ja hänellä on monen vuoden kokemus esikoulunopettajana ja ruotsinkielisen
kielikylvyn johtajana toimimisesta. Nykyään hän johtaa ja kehittää Folkhälsanissa
varhaiskasvatustoimintaa erityisesti lasten kielen ja monikielisyyden näkökulmasta. Työssään hän
luo edellytyksiä lasten kielelliselle kehitykselle täydennyskouluttamalla ja ohjaamalla päiväkotien ja
esikoulujen opettajia sekä tekemällä yhteistyötä heidän kanssaan.

Monikielisyys
Ann-Katrin Svensson on esikoulunopettaja, filosofian tohtori ja kasvatustieteen professori Åbo
Akademissa. Hän on keskittynyt varhaiseen oppimiseen. Hän on tutkinut erilaisia tapoja edistää
lasten kielellistä kehitystä esimerkiksi kehittävien keskustelujen, kirjojen lukemisen, kielileikkien ja
tietokoneen käytön avulla yhteistyössä niin vanhempien, kirjastojen kuin päiväkotien ja
esikoulujenkin kanssa. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus varhaiskasvatuksen opettajien
kouluttamisesta ja täydennyskoulutuksesta lapsen kielellisen kehityksen näkökulmasta.

Kulttuurinen moninaisuus
Jan-Erik Mansikka on kasvatustieteen tohtori, kasvatustieteen yliopistonlehtori Helsingin
yliopistossa sekä musiikkikasvatuksen tuntiopettaja Taideyliopistossa. Hänellä on pitkä kokemus
kasvatustieteen eri osa-alueiden opettamisesta. Hän tutkii moninaisuuteen, monikielisyyteen ja
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat myös kasvatustieteen
ruotsinkielisten opintolinjojen painopistealueita Helsingin yliopistossa.
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Pedagoginen dokumentointi lapsen kielellisen kehityksen tukena
Elisa Stark on yleistä kasvatustiedettä opiskellut kasvatustieteen maisteri. Hän on työskennellyt
aiemmin Espoon kaupungilla konsultoivana lastentarhanopettajana. Hänen tehtäviinsä kuuluivat
henkilöstön tukeminen ja ohjaaminen lasten kielellistä kehitystä edistävässä työssä. Hän on ollut
laatimassa havainnointikaavakkeita, joita käytetään varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
osallistuvien sekä ruotsia toisena kielenä opiskelevien lasten kielellisen kehityksen seuraamiseen.
Nykyään hän työskentelee hallinnossa pedagogisena asiantuntijana.

Yhteistyö esi- ja perusopetuksen kanssa
Sofie Tjäru on filosofian maisteri, yliopisto-opettaja ja tutkijakoulutettava Åbo Akademin
kasvatustieteiden
ja
hyvinvointialojen
tiedekunnan
varhaiskasvatuksen
opettajan
koulutusohjelmassa. Hänen kurssinsa käsittelevät muun muassa lasten puheen ja kirjoittamisen
kielellistä kehitystä sekä kirjallisuuden didaktiikkaa varhaiskasvatuksessa. Tulevien
varhaiskasvatuksen opettajien kouluttamisen lisäksi hän myös jatkokouluttaa jo ammatissa toimivia
opettajia.
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Kielitietoinen henkilöstö
Teoreettinen tausta
Varhaiskasvatushenkilöstöllä on keskeinen rooli lapsen kielellisen kehityksen tukemisessa ja
edistämisessä, sillä lapsen kieli kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön
kanssa. Lisäksi henkilöstö on tärkeässä asemassa lasten kielellisen kehityksen viivästymien tai
poikkeamien tunnistamisessa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilöstön koulutustasolla ja
säännöllisellä täydennyskoulutuksella on ratkaiseva merkitys lapsen kielen sekä luku- ja
kirjoitustaidon kehittymisessä1 2.
Henkilöstö voi tietoisten sanallisten ja sanattomien viestinnällisten lähestymistapojen avulla
kohdata lapset tavalla, joka mahdollistaa kielellistä kehitystä tukevan toimintakulttuurin. Tämä
edistää myös kielellisten merkitysten luomista ja oppimista3 4. Sanojen, äänen ja kehonkielen
oikeanlaisella käytöllä henkilöstö voi luoda kuuntelemisen kulttuurin, jossa lapsen huomio kiinnittyy
sekä ääniympäristöön sellaisenaan että sanojen, ilmausten ja kokonaisten kertomusten
merkityksiin. Henkilöstön sanallinen ja sanaton viestintä, joka heijastaa läsnäoloa ja kiinnostusta
lasta kohtaan, luo edellytykset kielelliselle vuorovaikutukselle, jossa lapsi voi sanallistaa ajatuksiaan,
tunteitaan ja oppimistaan. Suuntaamalla huomionsa samaan asiaan kuin lapsi, kuuntelemalla
aktiivisesti, vahvistamalla sen, mitä lapsi sanoo, ja laajentamalla puhuttua monimutkaisempaan
muotoon henkilöstö edistää lapsen sanavaraston, kieliopin ja ääntämisen kehitystä. Leikillinen ja
tutkiva lähestymistapa kielen muotoon, sisältöön ja toimintaan kehittää lapsen metakielellisiä
taitoja ja orastavaa kiinnostusta kirjakieltä kohtaan. Ydinkysymys on, millä tavoin henkilöstö voi
vuorovaikutuksessa lapsen kanssa toisaalta luoda lapselle mahdollisuuksia ilmaista itseään ja
toisaalta kehittää omia kysymys- ja vastausstrategioitaan siten, että ne kannustavat lasta
kehittämään kieltään.5 Henkilöstön avoimen myönteinen suhtautuminen kielelliseen
monimuotoisuuteen mahdollistaa myös positiivisen monikielisen identiteetin kehittymisen lapselle.
Henkilöstö toimii lapsille kielellisenä esikuvana ja on siksi tärkeässä asemassa myönteisten
asenteiden luomisessa monikielisyyttä kohtaan.
Henkilöstön kielitietoisuus ilmenee myös siinä, millaisia mahdollisuuksia oppimisympäristö tarjoaa.
Monipuoliset oppimisympäristöt tarjoavat virikkeitä monenlaiseen kielelliseen työhön – olipa kyse
sitten puhutusta tai kirjoitetusta kielestä – mikä edistää suoraan lapsen kehitystä, mutta luo myös
välillisesti edellytyksiä hänen myöhemmälle akateemiselle menestykselleen6. On tärkeää luoda tilaa
ja rutiineja, jotka houkuttelevat keskustelemaan, kertomaan tarinoita ja lukemaan pienissä
ryhmissä. Kuvakirjojen suunnitelmallinen hyödyntäminen luo erinomaiset mahdollisuudet
1

Schachter, Spear, Piasta, Justice & Logan 2016
Markussen-Brown, Juhl, Piasta, Bleses, Højen & Justice 2017
3
Furu & Ahlskog-Björkman 2015
4
Dickinson & Caswell 2007
5
Cabell, Justice, McGinty, DeCoster & Forston 2015
6
Pelatti, Piasta, Justice & O’Connell 2014
2
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kielitietoiseen pedagogiikkaan7. Kun ympäristössä on saatavilla kuvakirjoja, lapset voivat itse
ehdottaa ääneen lukemista tai kirjoista keskustelemista, mikä edistää kielellistä kehitystä.
Esimerkiksi kirjainten, sanojen ulkoasun ja lapsen lähiympäristössä esiintyvien tekstien aktiivisella
huomioimisella jo varhaisessa iässä on pitkän aikavälin vaikutuksia lapsen kielen ymmärtämisen
taitoihin sekä luku- ja kirjoitustaitoon8. Muita esimerkkejä oppimisympäristön tarjoamista
mahdollisuuksista ovat teeman mukaan järjestetyt kirjalaatikot, eri ikäryhmille suunnatut
kirjakassit, joita perheet voivat lainata, sekä säännölliset kirjastokäynnit.
Henkilöstön kielitietoisuutta voidaan tukea systemaattisella ja jatkuvalla ammatillisella
täydennyskoulutuksella, jossa keskitytään kieleen liittyviin kysymyksiin. Kysymysten pohdinta
yhdessä kollegoiden kanssa esimerkiksi tutkimus- tai opintopiireissä on osoittautunut toimivaksi
tavaksi kehittää henkilöstön kykyä edistää lasten kielellistä kehitystä sekä luku- ja kirjoitustaitoa9.
Hyviä tuloksia on saatu myös didaktiikkaan keskittyvien työpajojen ja henkilöstön ohjauksen
yhdistelmällä10, lasten kielen kartoittamisella11, interventio-ohjelmilla12 sekä muistilistoilla13, jotka
toimivat kielitietoisemman pedagogiikan kehittämisen välineenä. Henkilöstöllä, joka on perehtynyt
lasten kielen ja luku- ja kirjoitustaidon kehitykseen, on siis sekä ymmärrystä että osaamista luoda
kielellisesti rikas oppimisympäristö kaikille varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
– keskeisimmät teemaan liittyvät osa-alueet
Henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimisessa,
vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan
kuulumisessa.
Varhaiskasvatustoiminnassa käytettävien työtapojen ja oppimisympäristöjen tulee tukea ja edistää
lasten kielellistä kehitystä, identiteettiä ja oppimista. Henkilöstö tuo esiin kielitietoisen
varhaiskasvatuksen merkitystä muun muassa työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnalla.
Henkilöstön tulee seurata tarkoin lapsiryhmän vuorovaikutusta ja kannustaa lapsia
kommunikoimaan sekä keskenään että henkilöstön kanssa. Yksi varhaiskasvatuksen tehtävistä on
edistää lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä.
Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin
kielenkäytön tilanteisiin.
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Massaro 2017
Piasta, Justice, McGinty & Kaderavek 2012
9
Cunningham, Etter, Platas, Wheeler & Campbell 2015
10
Sheridan, Carta, Konoche, Abbott & Clarke 2011
11
Bleses, Jensen, Højen & Dale 2018
12
Bleses, Højen, Dale, Piasta, Justice, Dybdal, Markussen-Brown, Clausen & Haghish 2018
13
Beecher, Abbott, Petersen & Greenwood 2017
8
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Kielitietoisessa toiminnassa henkilöstö tukee lapsia näiden kielen ymmärtämisen taitojen ja
ilmaisutaidon kehittymisessä. On tärkeää, että lasten kanssa käytäville keskusteluille on aikaa ja tilaa
ja, että henkilöstö käyttää kuvailevaa ja täsmällistä kieltä sekä hyödyntää esimerkiksi kuvia ja
esineitä vuorovaikutuksessa.
Henkilöstön tulee tiedostaa, että he ovat lapsille kielellisiä malleja, ja kiinnittää huomiota omaan
kielenkäyttöönsä. Henkilöstö rohkaisee lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti.
Lapset eivät omaksu vain toimintakulttuurin arvoja, asenteita ja tapoja, vaan myös henkilöstön
tapoja ilmaista itseään, toimia ja kommunikoida. Henkilöstön myönteinen suhtautuminen kieliin
toimii mallina lapsille.

Ehdotuksia keskustelunaiheiksi
(Järjestäjä poistaa ja/tai lisää aiheita tarpeen mukaan.)
-

Miten tuemme ja edistämme tietoisesti lasten suomen kielen kehitystä toiminnassamme?
Millaiset oppimisympäristöt ja työskentelytavat edistävät erityisen paljon lasten kielellistä
kehitystä?
Miten voimme osoittaa arvostusta niitä kieliä ja kulttuureja kohtaan, jotka ovat edustettuina
lapsiryhmässä ja lähiyhteisössä?
Miten varmistamme, että kaikki lapset saavat mahdollisuuden keskusteluun?
Miten henkilöstön osaamista lasten kielellisestä kehityksestä voidaan tukea?
Miten me aikuiset kommunikoimme keskenämme, ja millaista kielenkäytön tulisi olla
toiminnassamme?
Millaisia toimintakulttuurimme arvot, asenteet ja tavat ovat suhteessa kieliin?
Mihin meidän tulisi kiinnittää huomiota omassa kielenkäytössämme normikriittisyyden
näkökulmasta?
Miten käytämme vivahteikasta kieltä ja vaihtelevaa sanastoa lasten kanssa?
Tilaa muille keskustelunaiheille.

Paikalliset painopisteet ja teemaan liittyvät tavoitteet
Järjestäjä täyttää.

Tärkeitä näkökulmia
(Järjestäjä poistaa ja/tai lisää kohtia tarpeen mukaan.)
-

Henkilöstö haastaa lapsia kielellisesti ja käyttää tietoisesti kuvailevaa ja täsmällistä kieltä,
joka tukee lasten suomen kielen kehitystä.
Henkilöstö tarjoaa virikkeellisen ympäristön, joka innostaa vuorovaikutukseen ja edistää
kielellistä kehitystä.
10

-

Henkilöstö on selvillä lasten kielitaustoista.
Henkilöstö liittyy tietoisesti lasten kokemuksiin.
Kuvia ja esineitä käytetään tarvittaessa tukemaan vuorovaikutusta sekä kielen
ymmärtämistä ja kehitystä.
Henkilöstö järjestää aikaa ja tilaa lasten kanssa käytäville spontaaneille keskusteluille.
Henkilöstö antaa lasten ilmaista itseään kaikessa rauhassa ja osoittaa kiinnostusta lasten
ajatuksia ja ideoita kohtaan.
Henkilöstö varmistaa, että lasten leikeille on aikaa ja tilaa, ja osallistuu leikkeihin.
Jokainen työntekijä tiedostaa roolinsa kielellisenä mallina.
Henkilöstö on tietoinen sanallisesta ja sanattomasta viestinnästään.
Tilaa muille tärkeille näkökulmille.
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Vuoropuhelu huoltajien kanssa
Teoreettinen tausta
Kieli on oikeus, joka kuuluu jokaiselle lapselle14. Lapsi syntyy osaavana ja valmiina
vuorovaikutukseen, eli lapsella on edellytykset omaksua häntä ympäröiviä kieliä. Ympäristö
vaikuttaa kuitenkin siihen, miten lapsen kieli kehittyy ja kasvaa. Siksi on tärkeää, että lapsen kanssa
toimivat aikuiset luovat jo varhain monipuolisia kielenkäytön tilanteita, joihin lapsi pääsee
osallistumaan15.
Lapsen kielellisen kehityksen kattava tukeminen edellyttää siis lapsen arkeen kuuluvilta aikuisilta
aktiivista ja tietoista toimintaa. Siihen kuuluu myös huoltajien ja päiväkodin henkilöstön välinen
vuoropuhelu. Heidän yhteistyönsä lapsen kielen ja kielellisen kehityksen tukemiseksi luo lapsen
näkökulmasta mielekkään kielellisen kokonaisuuden ja tarjoaa lapselle kattavaa kielellistä tukea.
Huoltajat tuntevat osallisuutta, kun heitä otetaan konkreettisesti mukaan päiväkodin toimintaan ja
kokevat, että heidän ajatuksensa ja heitä askarruttavat asiat huomioidaan. Huoltajien kokemalla
yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteella on positiivinen vaikutus lapsen hyvinvointiin, ja se
myös vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Siksi onkin tärkeää rakentaa alusta pitäen
yhteenkuuluvuutta henkilöstön ja huoltajien välille. Hyvä yhteistyö edellyttää, että henkilöstö luo
tietoisesti yhteisen näkemyksen yhteistyöstä huoltajien kanssa. Yhteisesti sovittu lähestymistapa ja
yhteiset käytännöt luovat turvallisuuden tunnetta niin huoltajille kuin lapsillekin 16.
Kieliin ja lapsen kielelliseen kehitykseen liittyvät kysymykset saattavat herättää tunteita, koska ne
koetaan henkilökohtaisiksi ja liittyvät jokaisen omaan identiteettiin ja kulttuuriin17. Asenteet ja
suhtautuminen kieliä, vähemmistökieliä ja monikielisyyttä kohtaan vaikuttavat myös lapsen
mahdollisuuksiin kehittää omaa kieltään tai kieliään18. Näihin kysymyksiin liittyvän yhteistyön tulee
siksi olla hienotunteista ja kunnioittavaa.
Henkilöstön tehtävänä on tuoda kieli ja kielellinen kehitys esille lapsen terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvänä tekijänä. On tärkeää, että lapsen kielellisestä kehityksestä keskustellaan huoltajien kanssa
niin ennalta sovituissa tapaamisissa kuin spontaanistikin, esimerkiksi huoltajan tuodessa lapsen
päiväkotiin tai hakiessa lapsen päiväkodista. Henkilöstön tulee sensitiivisesti kuunnella huoltajia,
jotta he osaavat ottaa huoltajia kiinnostavia ja askarruttavia asioita puheeksi heidän kanssaan.
Huoltajien odotukset ja toiveet lapsen kieltä tai kieliä sekä kielellistä kehitystä kohtaan, ovat
henkilöstölle arvokasta tietoa. Ne herättelevät keskustelua siitä, millaisia vaikutuksia vanhempien
lasta koskevilla kielellisiä valinnoilla on hänen tulevaisuudelleen. Keskustelussa voidaan puhua myös
siitä, mitä vanhemmat voivat itse tehdä lapsen kielellisen kehityksen tukemiseksi.
14
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Huoltajien ja henkilöstön välinen vuoropuhelu edellyttää henkilöstöltä aitoa kiinnostusta siihen,
millainen lapsen kieliympäristö on päiväkodin ulkopuolella. Vastaavasti huoltajien tulee saada tietoa
päiväkodin kielellisistä pyrkimyksistä ja työskentelytavoista.
Kun kaikki lapsen kanssa toimivat aikuiset ovat tietoisia toistensa ajatuksista ja panoksesta lapsen
kielelliseen kehitykseen, heillä on myös mahdollisuus avoimeen ja kunnioittavaan keskusteluun,
jossa voidaan nostaa esille niin käytännön asioita kuin syvällisempiäkin kysymyksiä normeista,
arvoista ja asenteista. Huoltajien ja henkilöstön luottamuksellinen suhde luo pohjaa myönteiselle ja
rakentavalle vuoropuhelulle, jossa kaikki pyrkivät tarjoamaan lapselle mahdollisimman laajaa
kielellistä tukea.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
– keskeisimmät teemaan liittyvät osa-alueet
Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa. Sen tavoitteena
on edistää yhdessä lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Huoltajille tulee tarjota
mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, kun taas henkilöstöltä
edellytetään aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellään
lapsen kielellisen kehityksen tavoitteet sekä toimet, joilla kehitystä tuetaan.
Lasten kielellistä kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen kieliympäristö sekä yhteistyö
huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan kannustavaa ja johdonmukaista
palautetta heidän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidoistaan.
Varhaiskasvatuksessa on tärkeää tukea lapsen kieli-identiteetin kehittymistä yhteistyössä huoltajien
kanssa ja nostaa esiin kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.
Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin
kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo
edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten,
että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi.
Ehdotuksia keskustelunaiheiksi
(Järjestäjä poistaa ja/tai lisää aiheita tarpeen mukaan.)
-

Miten luomme huoltajien kanssa toimivaa vuoropuhelua lapsen kielellisestä kehityksestä?
Miten hyödynnämme huoltajien näkemyksiä ja kokemuksia lapsen kielellisestä
kehityksestä?
Miten tuemme perheitä, joissa lapsen äidinkieli on jokin muu kuin suomi?
Miten tuomme vanhemmille esille yhteistä vastuutamme lapsen kielellisestä kehityksestä?
Miten luomme rutiineja, jotka auttavat puhumaan vanhempien kanssa kielellisen kehityksen
merkityksestä oppimiselle?
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-

Miten ja milloin vaihdamme ajatuksia konkreettisista toimista, joilla vanhemmat voivat
vahvistaa lapsen kielellistä kehitystä kotona?
Tilaa muille keskustelunaiheille.

Paikalliset painopisteet ja teemaan liittyvät tavoitteet
Järjestäjä täyttää.

Tärkeitä näkökulmia
(Järjestäjä poistaa ja/tai lisää kohtia tarpeen mukaan.)
-

Henkilöstö keskustelee vanhempien kanssa kielellisestä kehityksestä ja oppimisesta.
Henkilöstö kertoo vanhemmille kielellistä kehitystä tukevasta toiminnasta.
Henkilöstö tutustuu lapseen ja tämän perheeseen saadakseen käsityksen lapsen arkisesta
kieliympäristöstä.
Henkilöstö keskustelee vanhempien kanssa siitä, millainen vaikutus asenteilla on
kielenoppimiseen.
Henkilöstö keskustelee vanhempien kanssa siitä, miten lapsen kielellistä kehitystä voidaan
edistää.
Vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa korostetaan lapsen oman äidinkielen
tukemisen merkitystä.
Henkilöstö keskustelee vanhempien kanssa lapsen kielellisestä kehityksestä ja päiväkodin
kielellisistä tilanteista.
Tilaa muille tärkeille näkökulmille.
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Monikielisyys
Teoreettinen tausta
Ihminen tarvitsee kieltä saadakseen yhteyden muihin, kyetäkseen ilmaisemaan tunteitaan ja
pystyäkseen omaksumaan tietoa. Tiedetään, että on tärkeää tarjota lapselle kielellisiä virikkeitä jo
varhaisessa iässä.19 Ihmisellä, joka kykenee ilmaisemaan itseään useammalla kielellä – mikä on
yleistä kaksikielisissä maissa, kuten Suomessa – on sekä sosiaalisia että älyllisiä etuja. Sosiaalisesta
näkökulmasta on rikkaus, että voi keskustella eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa tai viettää
aikaa sukulaisten ja ystävien parissa, joilla on eri äidinkieli. Koska Suomessa monet lapset kasvavat
perheessä, jossa toinen vanhempi puhuu suomea ja toinen ruotsia kotikielenään, on tärkeää, että
näille lapsille tarjotaan mahdollisuus kehittyä molemmissa kielissä. Samoin muunlaisista taustoista
tulevia lapsia tulee tukea kotikielensä puhumisessa.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on hyödyllistä kokea kuuluvansa kahteen eri kulttuuriin ja voida
toimia erilaisissa sosiaalisissa yhteyksissä20. Henkilöstön ja vanhempien luottamuksellinen yhteistyö
tukee mahdollisuutta tarjota lapselle luonteva tunne eri kulttuureihin kuulumisesta.
Monikielisyydestä on hyötyä myös älyllisellä tasolla21, sillä monikieliset lapset muun muassa
menestyvät hyvin kielitesteissä, esimerkiksi tulokset äänteiden erottamisessa toisistaan on heillä
paremmat ja heillä on kehittyneempi käsitys kirjakielestä kuin yksikielisillä lapsilla22. Toisaalta
monikielinen lapsi ei voi osata samoja sanoja kaikilla kielillä, sillä kielet ovat kulttuurisidonnaisia ja
niitä käytetään eri henkilöiden kanssa erilaisissa yhteyksissä23. Monikielisten lasten kielellinen
kehitys ei kuitenkaan viivästy siksi, että he oppivat useita kieliä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että
kielet tukevat toisiaan ja, että yhden kielen kehitys tukee myös muiden kielten kehitystä24.
Päiväkodit ovat lasten ja aikuisten kohtaamispaikkoja, ja siksi henkilöstön suhtautumisella
monikielisyyteen ja kulttuuriseen moninaisuuteen on suuri merkitys, olipa kyse sitten kotimaisista
tai muista kielistä. Varhaiskasvatus edistää inkluusiota muun muassa kunnioittamalla lasten kieliä ja
antamalla niiden kehittyä ja tukea toisiaan. Jotta lapsella olisi mahdollisuus kehittyä sekä
äidinkielessään tai -kielissään, että varhaiskasvatuksessa käytettävässä kielessä, hänen on saatava
käyttää kieliä mahdollisimman paljon ja koettava saavansa tukea kaikkien kieltensä kehittämiseen25.
Tämä edellyttää päiväkodin ja kodin yhteistyötä. Henkilöstön ja vanhempien tulee keskustella
lapsen monikielisyydestä, ja vanhempien on tärkeää tietää, että lapsi saa puhua äidinkieltään tai kieliään varhaiskasvatuksessa. Lapsen on puolestaan koettava, että henkilöstö suhtautuu kaikkiin
kieliin myönteisesti ja kohtaa ne innolla ja kunnioituksella.26
19
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Sanavarasto on olennainen osa kielellistä kehitystä, sillä siitä riippuu, millaisia asioita ja kuinka
täsmällisesti ihminen pystyy ilmaisemaan ja kuinka hyvin hän ymmärtää muita. Koska laajan
sanavaraston kehittyminen vie aikaa, on tärkeää, että lapsi kohtaa jo varhain kieliä monipuolisesti
sekä kotona että päiväkodissa. Varhaiskasvatuksella voi olla ratkaiseva merkitys sille, että lapsi oppii
uusia sanoja eri kielillään27, ja varhaiskasvatushenkilöstön ja vanhempien onkin tehtävä yhteistyötä
tämän kehityksen tukemiseksi.
Päiväkodin vuorovaikutusmalli voi sekä edistää että hidastaa lapsen kielellistä kehitystä28, ja
ympäristön tarjoamat mahdollisuudet vaikuttavat siihen, miten lapsi tutkii, käyttää ja kehittää
kieliään. Erään kaksikielisten lasten sanavaraston kehitystä tarkastelleen tutkimuksen 29 mukaan
pitkäjänteisellä kielellistä kehitystä tukevalla työllä on varhaiskasvatuksessa suuri merkitys.
Tutkimus osoitti, että varhaiskasvatushenkilöstön käyttämän kielen laadulla oli positiivinen yhteys
siihen, kuinka laaja sanavarasto lapsilla oli heidän aloittaessaan koulun. Hyvä kielen laatu tarkoitti,
että henkilöstö käytti täsmällisiä ilmauksia ja synonyymejä, antoi selkeitä ymmärtämistä helpottavia
vihjeitä ja selitti sanoja niin, että lapset saattoivat yhdistää ne itselleen tuttuihin ja ymmärrettäviin
tilanteisiin. Keskustellessaan lasten kanssa henkilöstö esitti aitoja ja avoimia kysymyksiä, rohkaisi
lapsia ja haastoi heitä kielellisesti myönteisessä hengessä30.
Monikielisten lasten koko kielellisen kapasiteetin hyödyntäminen ei vaikuta myönteisesti vain
kielelliseen kehitykseen vaan myös muihin osa-alueisiin ja tiettyjen aineiden oppimiseen31. Tämä
osoittaa henkilöstön merkityksen lapsen koulutukselle sekä lapsen kaikkien taitojen tukemisen ja
kotien kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyden32.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
– keskeisimmät teemaan liittyvät osa-alueet
Myönteinen suhtautuminen lasten erilaisiin kielitaustoihin ja niiden tukeminen on tärkeä
lähtökohta varhaiskasvatuksessa. Kielten moninaisuus on ryhmälle rikkaus, ja lasten oletetaan
pystyvän oppimaan useita kieliä samanaikaisesti. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea kunkin
lapsen kieli-identiteettien kehittymistä.
Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon, että lapset kasvavat erilaisissa kielellisissä ympäristöissä.
Kotien tavat käyttää kieltä ja olla vuorovaikutuksessa vaihtelevat, ja kodeissa voidaan puhua useita
kieliä.
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Varhaiskasvatukseen osallistuu lapsia, jotka puhuvat äidinkielenään sekä suomea että ruotsia, ja on
tärkeää, että heidän kielen ja identiteetin kehitystään tuetaan molemmilla kielillä. Lapsia täytyy
kannustaa käyttämään molempia kieliä.
Varhaiskasvatukseen osallistuu myös vieraskielisiä ja monikielisiä lapsia. Heitä tulee
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan tukea kielitaidon, kieli- ja kulttuuriidentiteettien sekä itsetunnon kehittymisessä. Kaksi- ja monikielisissä ympäristöissä lapsia tulee
rohkaista keskinäiseen vuorovaikutukseen.
Yhteistyö huoltajien kanssa ja tietoisuus lapsen arkisesta kieliympäristöstä on keskeistä lapsen
kielellisen kehityksen tukemisen kannalta.
Huoltajien kanssa keskustellaan perheen kielellisestä ympäristöstä, kielivalinnoista, monikielisten ja
-kulttuuristen identiteettien muodostumisesta sekä äidinkielen tai -kielten kehityksen vaiheista ja
merkityksestä.

Ehdotuksia keskustelunaiheiksi
(Järjestäjä poistaa ja/tai lisää aiheita tarpeen mukaan.)
-

Millaisia arvoja meillä on ja miten suhtaudumme monikielisyyteen? Miten tämä näkyy
toiminnassamme?
Miten voimme osoittaa, että kaikki kielet ovat samanarvoisia, ja samalla vahvistaa lasten
suomen kieleen liittyviä tietoja ja taitoja?
Miten tuemme lasten äidinkieliä?
Miten monikielisyys näkyy oppimisympäristössä?
Miten toimimme tilanteissa, jossa meillä ei ole yhteistä kieltä lapsen huoltajan kanssa?
Tilaa muille keskustelunaiheille.

Paikalliset painopisteet ja teemaan liittyvät tavoitteet
Järjestäjä täyttää.

Tärkeitä näkökulmia
(Järjestäjä poistaa ja/tai lisää kohtia tarpeen mukaan.)
-

Henkilöstöllä on yhteiset periaatteet siitä, miten lasten monikielisyyttä ja heidän erilaisia
kieli-identiteettejään tuetaan.
Monikielisyys näkyy oppimisympäristössä.
Henkilöstöllä on tietoa monikielisyydestä ja sitä tukevista työskentelymenetelmistä.
Henkilöstö keskustelee huoltajien kanssa siitä, miten lasten monikielisyyttä voidaan tukea
yhteistyössä.
Tilaa muille tärkeille näkökulmille.
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Kulttuurinen moninaisuus
Teoreettinen tausta
Suomessa kuten muissakin Pohjoismaissa varhaiskasvatus on saanut merkittäviä vaikutteita YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksesta. Nämä vaikutteet voidaan hieman yksinkertaistaen tiivistää
seuraavasti: Jokaisella lapsella kulttuurisesta taustasta riippumatta on oikeus päästä osaksi
turvallista ja tukea antavaa oppivaa yhteisöä. Jokaisella lapsella on myös oikeus siihen, että hänet
kohdataan yksilönä ja, että niitä kulttuurisia viitekehyksiä, joihin hän samastuu, kunnioitetaan.
Lauseet muodostavat arvoperustan, jonka tulisi näkyä kaikessa varhaiskasvatustoiminnassa.
Kulttuurinen moninaisuus on luonnollinen lähtökohta ja voimavara.
Kielellä on ratkaiseva asema aikuisten ja lasten välisen yhteyden luomisessa varhaiskasvatuksessa.
Lapset, jotka puhuvat äidinkielenään jotakin muuta kuin varhaiskasvatustoiminnassa käytettyä
kieltä, tarvitsevat paljon tukea kielellisten taitojensa kehittämiseen, jotta heillä olisi samat
mahdollisuudet osallistua toimintaan kuin muilla lapsilla. Ei voi liiaksi korostaa, kuinka tärkeää on,
että työntekijät puhuvat paljon lasten kanssa, eivät vain lapsille. Kaikki aikuiset ovat lapselle tärkeitä
kielellisiä esikuvia kielellisen kehityksen herkkyyskaudella, ja kieli vaikuttaa merkittävästi aikuisen ja
lapsen välisen tunnesiteen kehittymiseen.33
Yhteyden syntyminen edellyttää henkilöstöltä myös herkkyyttä lasten kohtaamisessa ja
kunnioitusta näiden kokemuksia kohtaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että uuden kielen
opettelussa on tärkeää tukea myös lapsen kotona käyttämää kieltä34. Tämä johtuu osin siitä, että
vahva äidinkieli tukee muiden kielten oppimista, ja osin siitä, että kieli ja identiteetti nivoutuvat aina
toisiinsa. Lapsella tulee olla mahdollisuus rakentaa identiteettinsä osa-alueita eri kielten avulla. Tätä
taustaa vasten on ymmärrettävää, että ohjausasiakirjoissamme korostetaan monikielisyyden
tukemisen merkitystä päiväkodeissa. On ajan hengen mukaista tarkastella kieliä useammalta
kannalta ja haastaa jäykähköä yksikielisyysdiskurssia. Niin sanottua kieleilyä (eng. translanguaging)
koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että toisin kuin aiemmin luultiin, lapsen oppiminen ja
kielellinen kehitys vahvistuu, kun hän saa käyttää kaikkia kielellisiä resurssejaan samanaikaisesti.35
Pohjoismaissa kulttuurista moninaisuutta varhaiskasvatuksen näkökulmasta tarkasteleva tutkimus
on usein saanut vaikutteita normikriittiseksi tai normitietoiseksi pedagogiikaksi kutsutusta
suuntauksesta. Sen lähtökohtana on, että sosiaalista kanssakäymistämme säätelevät aina normit eli
yleisesti hyväksytyt, mutta usein julkilausumattomat, käyttäytymissäännöt ja -odotukset. Normit
itsessään eivät ole pahasta, sillä ne ovat välttämättömiä esimerkiksi päiväkodin arjen toimivuuden
kannalta. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että ne saattavat myös rajoittaa. Siksi on syytä tarkastella
kriittisesti omaa rooliaan kasvattajana sekä sitä, millaisia normeja varhaiskasvatustoiminnassa
välitetään.36
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Kieli luo aina eroavaisuuksia ja stereotyyppisiä käsityksiä. Kielitietoinen varhaiskasvatus tarkoittaa
siksi tietoisuutta siitä, miten käytämme kieltä ja millaista todellisuutta välitämme kielen avulla. Mitä
tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Kyse voi olla esimerkiksi stereotyyppisten käsitysten
huomaamisesta ja haastamisesta. Pohtikaa, millaisia lastenkirjoja teillä luetaan. Antakaa lasten
analysoida, ketkä kuvataan sankareina, kuka on ”kova tyyppi” ja kuka varovainen. Pohtikaa yhdessä,
miksi näin on – sekä kirjassa että yhteiskunnassa – ja miten tarinat voitaisiin kirjoittaa toisin. Valitkaa
kirjoja, joissa on monenlaisia hahmoja. Jokaisen lapsen tulee voida tunnistaa itsensä kirjoista,
kuvista ja mediasta niin sukupuolen, etnisen alkuperän, luokan, toimintakyvyn, uskonnon kuin
perhemuodonkin perusteella. Lapset ovat ennakkoluulottomia mutta käyttävät myös aktiivisesti
saatavilla olevia kielellisiä työkaluja ja kategorioita. Siksi meidän on tärkeää uskaltaa keskustella
varhaiskasvatuksessa myös aroista aiheista, kuten epäoikeudenmukaisuudesta, jotta voisimme
tarjota lapsille vastuullisia kielenkäytön tapoja. Miksi emme siis loisi avointa ja keskustelevaa
ilmapiiriä, joka ei vahvista vaan purkaa normeja? Juuri tällaisessa toiminnassa rakennetaan pohjaa
demokraattiselle yhteiskunnalle, jossa kunnioitus monimuotoisuutta ja erilaisuutta kohtaan on
itsestään selvä lähtökohta.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
– keskeisimmät teemaan liittyvät osa-alueet
Huoltajien kanssa keskustellaan perheen kielellisestä ympäristöstä, kielivalinnoista, monikielisten ja
-kulttuuristen identiteettien muodostumisesta sekä äidinkielen tai -kielten kehityksen vaiheista ja
merkityksestä.
Varhaiskasvatuksessa tulee huomioida jokaisen lapsen kieli- ja kulttuuritausta sekä arkinen
ympäristö. Henkilöstön tulee tukea lasten myönteistä suhtautumista monimuotoisuuteen sekä
heidän kulttuuri-identiteettiensä muodostumista.
Henkilöstö toimii mallina lapsille toisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen
moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa.
Osa lapsista tutustuu suomen kieleen ja paikalliseen kulttuuriin vasta päiväkodissa ja tarvitsee
monipuolista tukea kielelliseen kehitykseensä. Siksi on tärkeää, että vierasta kieltä äidinkielenään
puhuvat lapset saavat tukea kielitaitonsa, kieli- ja kulttuuri-identiteettiensä sekä itsetuntonsa
kehittymiseen.
Oma äidinkieli sekä suomen oppiminen toisena kielenä rakentavat pohjaa lasten toiminnalliselle
kaksi- ja monikielisyydelle.
Ehdotuksia keskustelunaiheiksi
(Järjestäjä poistaa ja/tai lisää aiheita tarpeen mukaan.)
-

Miten teemme näkyväksi lasten eri kieliä ja kulttuureja toiminnassamme?
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-

Miten varmistamme, että erilaisista kulttuuritaustoista tulevat lapset voivat osallistua
toimintaan samoin edellytyksin?
Millaisia normeja ilmennämme toiminnassamme, ja millaista viestiä haluamme välittää?
Miten tuemme vierasta kieltä äidinkielenään puhuvia lapsia suomen oppimisessa?
Millä tavoin tarjoamme perheille tietoa monikielisen lapsen kielellisestä kehityksestä ja
äidinkielen tai -kielten säilyttämisen ja kehittämisen merkityksestä?
Miten voimme yhteistyössä perheiden kanssa tukea lasten kielellistä kehitystä?
Millaisia yhteistyön ja vuorovaikutuksen muotoja meillä on niiden vanhempien kanssa,
joiden kanssa meillä ei ole yhteistä kieltä?
Tilaa muille keskustelunaiheille.

Paikalliset painopisteet ja teemaan liittyvät tavoitteet
Järjestäjä täyttää.

Tärkeitä näkökulmia
(Järjestäjä poistaa ja/tai lisää kohtia tarpeen mukaan.)
-

Henkilöstö tietää, kuinka lasten kieli- ja kulttuuri-identiteettejä voidaan tukea.
Henkilöstö näkee eri kielet ja kulttuurit voimavarana ja antaa tämän näkyä toiminnassa.
Toimintaa leimaa normikriittinen lähestymistapa.
Henkilöstöllä on tietämystä toisen kielen oppimisesta ja monikielisten lasten kielellisestä
kehityksestä.
Henkilöstöllä on toimivia tapoja tukea kielellistä kehitystä.
Henkilöstö etsii aktiivisesti erilaisia tapoja helpottaa vuorovaikutusta niiden vanhempien
kanssa, joiden kanssa heillä ei ole yhteistä kieltä.
Henkilöstöllä on osaamista ja kykyä tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa lasten
äidinkielen/äidinkielten ja monikielisen identiteetin tukemiseksi.
Tilaa muille tärkeille näkökulmille.
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Pedagoginen dokumentointi lapsen kielellisen kehityksen tukena
Teoreettinen tausta
Suunnitelmallinen pedagoginen dokumentointi luo pohjaa jokaisen lapsen yksilöllisen kielellisen
kehityksen tukemiselle. Dokumentoinnin avulla henkilöstö saa tietoa muun muassa lapsiryhmän
kielellisistä vahvuuksista ja tarpeista sekä siitä, kuinka hyvin työtavat ja oppimisympäristö edistävät
kielellistä kehitystä. Dokumentointi tukee myös sekä henkilöstön kesken että perheiden kanssa
käytäviä keskusteluja37.
Pedagogista dokumentointia tulee käyttää pedagogisen toiminnan analysointiin, kehittämiseen ja
mukauttamiseen38. Pedagogisen dokumentoinnin keskiössä on aineiston työstäminen. Aineistosta
keskustelu ja sen analysointi luovat pohjaa toiminnan suunnittelulle. Keskusteluiden tavoitteena
tulee olla menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen, joilla voidaan tarjota lapsille tukea ja
virikkeitä kielelliseen kehitykseen.
Dokumentoinnissa on tärkeää havainnollistaa lapsen oppimisprosesseja – tarkoituksena ei ole
testata lapsen kielellisiä taitoja. Kun huomio on oppimisprosesseissa, on myös luonnollista
keskustella pedagogiikasta, menetelmistä ja ympäristöstä. Lapsen kielellisen kehityksen
summatiivisen kartoittamisen sijaan39 dokumentoinnissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen,
millaisia virikkeitä sosiaalinen ympäristö tarjoaa.
Dokumentointimenetelmänä voidaan käyttää esimerkiksi lomaketta, johon henkilöstö kirjaa
havaintojaan lapsen kielellisestä edistymisestä. Havainnoinnin tarkoituksena on saada lisätietoa
sekä yksittäisten lasten että koko lapsiryhmän kielellisestä kehityksestä ja nostaa esille yksilöllisiä
kielellisiä vahvuuksia. Aineistoa käytetään pedagogisen toiminnan suunnittelun ja kehittämisen
välineenä kyseisessä lapsiryhmässä.
Havainnointimahdollisuuksia on lukemattomia: dokumentointitapana voidaan käyttää esimerkiksi
video- tai äänitallenteita, kuvia tai muistiinpanoja. Henkilöstön lisäksi myös lapset osallistuvat
aktiivisesti dokumentointiin. Pedagogisen dokumentoinnin vakiinnuttaminen työskentelytavaksi
edellyttää, että dokumentointiin varataan aikaa, että henkilöstöllä on riittävästi tietoa
menetelmästä ja että tekniset järjestelyt toimivat40. Myös henkilöstön sensitiivinen läsnäolo on
tärkeää, jotta havainnoinnista ja dokumentoinnista voi tulla luonnollinen osa
varhaiskasvatustoimintaa.
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
– keskeisimmät teemaan liittyvät osa-alueet
Pedagoginen dokumentointi on keskeinen työmenetelmä varhaiskasvatustoiminnan
suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Prosessiin osallistuvat lapset,
huoltajat ja varhaiskasvatushenkilöstö. Lapsi tuottaa aktiivisesti pedagogista tietoa, joten lasta ei
tule nähdä vain toiminnan kohteena.
Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta
muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta.
Pedagoginen dokumentointi muodostaa toiminnan suunnittelun perustan ja tekee näkyväksi lasten
tietoja, taitoja, kiinnostuksen kohteita ja tarpeita. Dokumentointi tuottaa myös konkreettista ja
monipuolista tietoa lapsiryhmän toiminnasta.
Dokumentoinnin avulla saatuja tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään esimerkiksi työtapojen,
oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen jatkuvassa
muokkaamisessa lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi.
Systemaattisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan lapset yksilöinä,
ymmärtää heidän keskinäisiä suhteitaan ja tulee tietoiseksi ryhmän aikuisten ja lasten
vuorovaikutustavoista. Pedagogisessa dokumentoinnissa tulee keskittyä myös lasten kielelliseen
kehitykseen, ja esimerkiksi lasten kertomuksia, loruja ja sanallisia viestejä tulee dokumentoida.
Ehdotuksia keskustelunaiheiksi
(Järjestäjä poistaa ja/tai lisää aiheita tarpeen mukaan.)
-

Miten olemme edistyneet pedagogisen dokumentoinnin hyödyntämisessä lasten kielellisen
kehityksen tukena?
Millaisia keinoja meillä on lasten kielellisen kehityksen seuraamiseen ja dokumentointiin?
Miten voimme kehittää toimintaa pedagogisen dokumentoinnin tarjoaman tiedon pohjalta?
Miten lapset osallistuvat dokumentointiprosessiin?
Miten lapsen kielellisen kehityksen pedagoginen dokumentointi voi tukea henkilöstön ja
huoltajien välistä vuoropuhelua?
Miten voisimme muuttaa rutiinejamme, jotta voisimme paremmin seurata lasten kielellistä
kehitystä?
Tilaa muille keskustelunaiheille.

Paikalliset painopisteet ja teemaan liittyvät tavoitteet
Järjestäjä täyttää.
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Tärkeitä näkökulmia
(Järjestäjä poistaa ja/tai lisää kohtia tarpeen mukaan.)
-

Henkilöstö käyttää pedagogista dokumentointia lasten kielellisen kehityksen seuraamiseen.
Henkilöstö käy säännöllisesti pedagogisia keskusteluja omassa tiimissään dokumentoinnin
tuottaman tiedon pohjalta.
Henkilöstö muuttaa työtapoja, mukauttaa oppimisympäristöä ja kehittää toimintakulttuuria
tiedon perusteella.
Henkilöstö huolehtii, että lapset osallistuvat aktiivisesti dokumentointiprosessiin.
Henkilöstö ottaa vanhemmat mukaan prosessiin, jotta nämä voivat kertoa lapsen
kehityksestä niissä kielissä, joita lapsi puhuu kotona.
Tilaa muille tärkeille näkökulmille.
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Yhteistyö esi- ja perusopetuksen kanssa
Teoreettinen tausta
Lapsi oppii ja kehittyy tilanteissa, joissa hänen aiempia kokemuksiaan ja tietojaan hyödynnetään
mielekkäästi.41 Vaikuttamalla siihen, millaisia varhaisia kokemuksia lapsi saa ja millaisia tietoja hän
omaksuu, voidaan luoda hyvä pohja tulevien haasteiden kohtaamiseen. Tämä edellyttää, että
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstö tuntee toistensa tehtävät ja
työtavat ja keskustelee niistä keskenään.
Kansallisissa esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään käsitettä
oppimisen polku kuvaamaan sitä punaista lankaa, joka niin yksittäisissä yksiköissä kuin
koulutusjärjestelmän eri vaiheiden välilläkin tukee lapsen kasvua ja oppimista.42 43 Myös
varhaiskasvatussuunnitelman
perusteissa
todetaan,
että
paikallisessa
varhaiskasvatussuunnitelmassa tulee huomioida muut paikallisella tasolla tehtävät suunnitelmat,
kuten esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Eheä ja mielekäs oppimisen polku tarjoaa
paremmat mahdollisuudet lapsen kielellisen kehityksen pitkäjänteiseen tukemiseen. Tietyssä
oppimisen polun vaiheessa toimiviksi osoittautuneita käytäntöjä voidaan jatkaa ja kehittää edelleen
seuraavassa vaiheessa. Koska henkilöstöllä on kokonaiskuva tilanteesta, he voivat samalla
varmistaa, että kielellistä kehitystä tukevassa toiminnassa on riittävästi vaihtelua.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kielikasvatuksessa on perinteisesti keskitytty muun muassa
valmistamaan lasta koulussa annettavaan kirjoitetun kielen opetukseen. Yleensä on korostettu
äänteitä ja niiden tunnistamista, sillä lapsi tarvitsee tällaista kielellistä tietoisuutta kyetäkseen
yhdistelemään äänteitä ja siten tulkitsemaan kirjoitettua tekstiä sekä jakaakseen sanoja äänteisiin
opetellessaan kirjoittamaan.44 Tulevan koulunkäynnin kannalta on kuitenkin muitakin kielenkäytön
osa-alueita, joissa lapsen on tärkeää kehittyä jo varhaiskasvatuksessa.45
Ennen kouluikää omaksutun puhekielen pohjan tulee tarjota malli sekä arkikielelle että
akateemiselle kielelle eli niin sanotulle koulukielen rekisterille.46 Koulun kieli on kognitiivisesti
haastavampi kuin arkikieli, sillä se on abstraktimpaa ja analyyttisempaa, asettaa suurempia
vaatimuksia täsmällisten ilmaisujen käytölle ja edellyttää lapselta erilaisten tietojen yhdistelyä niin
omassa viestinnässään kuin muiden viestinnän tulkitsemisessakin. Lisäksi koulukielen rekisteri
kattaa kirjoitetun kielen ja siihen liittyvät selkeyden, johdonmukaisuuden ja kirjakielisten ilmaisujen
vaatimukset. Säännöllinen ääneen lukeminen ja keskustelu kirjojen juonesta, kuvista, teksteistä ja
niistä ajatuksista, joita kirjat herättävät mahdollistaa lasten tutustumisen kirjakieleen, ja heille
41
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syntyy käsitys siitä, mikä on ominaista kirjakielelle. Samalla luodaan hyvä pohja sille kielelle, jota
tarvitaan argumentointiin, kriittiseen ajatteluun ja analyyttiseen lähestymistapaan.
Uudet tiedot tuovat mukanaan uusia sanoja ja ilmaisuja, ja tiettyyn aiheeseen liittyvät sanat ja
ilmaisut vahvistavat aiheen ymmärtämistä ja oppimista. Kielitietoinen varhaiskasvatus tarjoaa hyvät
valmiudet niihin haasteisiin, joita lapsi kohtaa myöhemmin oppimisen polullaan. Aikuiset voivat
edistää lapsen tulevaa luetunymmärtämistä ja sanavarastoa käyttämällä arkikielen lisäksi myös
abstraktimpia sanoja47, ja lapsen kielellisten ja tiedollisten taitojen kehittäminen rinnakkain
hyödyttää niin suomea äidinkielenään kuin toisena kielenäkin oppivia.48 49 Kokemukset eri aiheisiin
liittyvistä keskusteluista tukevat myös lasta käyttämään eri oppiaineille tyypillistä kieltä eli siihen,
miten tietystä aiheesta puhuttaessa on tapana ilmaista asioita esimerkiksi matemaattisesti.50 51
Varmistaakseen lapsen oppimisen polun kulun ympäristössä, jossa kieli kukoistaa kaiken aikaa,
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstön on yhdessä suunniteltava, miten
rikas kieliympäristö luodaan.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
– keskeisimmät teemaan liittyvät osa-alueet
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen yhteistyötä. Varhaiskasvatussuunnitelmassa tulee huomioida muut paikalliset
suunnitelmat, kuten esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat.
Laadukkaan kokonaisuuden lähtökohtana on, että varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen
henkilöstö tuntee koulutusjärjestelmän sekä sen eri vaiheiden keskeiset tavoitteet, ominaispiirteet
ja käytännöt.
Yhteistyörakenteet ja tietojen vaihdon käytännöt ovat tärkeitä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen
ja edelleen perusopetukseen siirtymisessä. Siirtymien suunnittelun ja arvioinnin tulee perustua
lapsen hyvinvointiin, kehitykseen ja oppimiseen.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kielitietoisuutta ja kielellistä kehitystä.
Kannustamalla lasta kirjoittamaan ja lukemaan leikisti henkilöstö voi houkutella lasta tutkimaan
kielen muotoja ja rakenteita.
Henkilöstön tehtävänä on herättää ja lisätä lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä sekä
vähitellen myös lukemista ja kirjoittamista kohtaan.

47

Dickinson & Porsche 2011
Gibbons 2010
49
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
50
Van Kleeck 2016
51
Eckeskog 2015
48

25

On tärkeää käyttää monipuolisia ja vaihtelevia tekstejä. Henkilöstön tulee tutustuttaa lapset
monipuolisesti lastenkirjallisuuteen. Lasten tulee saada sekä kuulla että tuottaa itse kertomuksia.
Ehdotuksia keskustelunaiheiksi
(Järjestäjä poistaa ja/tai lisää aiheita tarpeen mukaan.)
-

Miten varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus voivat yhteistyössä luoda laadukkaan
kielellisen kehityksen kokonaisuuden?
Mitä kielelliseen kehitykseen liittyviä asioita tulisi korostaa sekä varhaiskasvatuksessa että
esi- ja perusopetuksessa?
Miten keskustelemme vanhempien kanssa siitä, mitä he odottavat ja toivovat lapsen
kielelliseltä kehitykseltä ja tulevaisuudelta?
Miten keskustelemme vanhempien kielellisten valintojen vaikutuksesta lapsen oppimisen
polkuun?
Tilaa muille keskustelunaiheille.

Paikalliset painopisteet ja teemaan liittyvät tavoitteet
Järjestäjä täyttää.

Tärkeitä näkökulmia
(Järjestäjä poistaa ja/tai lisää kohtia tarpeen mukaan.)
-

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus tekevät keskinäistä yhteistyötä.
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstö on tietoinen toistensa
kielellistä kehitystä tukevasta työstä.
Henkilöstö käyttää tietoisesti myös arkikieltä vaativampaa ja rikkaampaa sanastoa sekä
ilmauksia puhuessaan lasten kanssa.
Henkilöstö hyödyntää kulloisenkin toiminnan mahdollisuudet kielelliseen kehitykseen.
Tilaa muille tärkeille näkökulmille.
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