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JOHDANTO
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan
elinikäiselle oppimiselle.
Tällä oppaalla täydennetään vanhempien tietoa
siitä, mitä eri keinoja viittomakieltä käyttävän
lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisessä on. Henkilöstölle oppaassa kerrotaan,
miten viittomakielisen lapsen kanssa toimitaan ja
millaisia uudenlaisia työtapoja saatetaan tarvita
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa
painottuu erityisesti pedagogiikka1. Esiopetuksen
keskeiseksi tehtäväksi on määritelty lapsen kasvu-,
kehitys- ja oppimisedellytysten edistäminen2.
Varhaiskasvatuslaki3 ohjaa tukemaan lapsen kehitystä
ja oppimista lapsen edun ja tarpeiden edellyttämällä
tavalla. Kun varhaiskasvatusta annetaan viittomakielellä, sitä koskevat samat varhaiskasvatuksen tavoitteet4. Viittomakieltä käyttävien kuurojen lasten osalta
on lisäksi huomioitava kuulosta, mutta myös muusta
tuen tarpeesta johtuvat tukitoimet5. Viittomakieltä
käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja
käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla6.
1
2
3
4
5
6
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018), s. 7
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014), s. 12
Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 3 § 7. kohta
Varhaiskasvatuslaki 8 § ja Hallistuksen esitys 40/2018, s. 89
Varhaiskasvatuslaki 7 § ja YK:n yleissopimus vammaisten
henkilöiden oikeuksista
Suomen perustuslaki (731/1999) 17 § ja Viittomakielilaki (359/2015)

Esiopetuksen opetuskieli on joko suomi tai ruotsi,
mutta opetuskielenä voi olla myös viittomakieli7.
Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen
piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä8. Lapsen
kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen,
tehostettu ja erityinen tuki. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi osa-aikainen
erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä
erityiset apuvälineet.
Sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018)
että esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
(2014) määrittelevät kehykset yhtenäisen ja tasaarvoisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamiselle. Viittomakielisten lasten kielelliset valmiu
det ja kulttuuritausta tulee ottaa huomioon. Viittomakielinen varhaiskasvatus ja esiopetus voidaan
toteuttaa joko viittomakielisessä ryhmässä tai ryhmässä, joka koostuu viittomakielisistä ja puhuttua
kieltä käyttävistä lapsista. Viittomakieltä käyttävät
lapset voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Viittomakielisten opetuksessa ja kasvatuksessa
erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten viittomakielistä kieli- ja kulttuuri-identiteettiä ja lisätä lasten
valmiuksia toimia erilaisissa kieliympäristöissä.
Tässä esitteessä käytetään luettavuuden vuoksi
lapsen huoltajista nimitystä vanhemmat, joka käsittää sekä lapsen vanhemmat että mahdolliset muut
huoltajat.
7
8

Perusopetuslaki (1288/1999) 10 § 1 mom.
Perusopetuslaki (642/2010) 30 § 1 mom.

Ohjaaja koskettaa lasta kiinnittääkseen hänen huomionsa viittomiseen.
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KIELEN MERKITYS LAPSEN HYVINVOINNILLE

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuminen luo hyvän perustan lapsen kehitykselle,
oppimiselle ja hyvinvoinnille. Kieli puolestaan on
avain osallistumiseen ja vaikuttamiseen, vaikka
kielenkehitys olisikin vasta alkamassa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tuetaan lapsen
kulttuurista moninaisuutta ja edistetään heidän
vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan. Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää
muita on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaiselle
kasvulle.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on
vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien
sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. Kielen
ja vuorovaikutuksen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa.
Lasten kielellisiä taitoja ja kielellistä kehitystä
tukevat monipuolinen vuorovaikutus ja kieliympäristö, jossa lapsille annetaan kannustavaa palautetta heidän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidois5

taan. Siksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
tulee vahvistaa lasten kielen käyttöä sekä uteliaisuutta, joka kannustaa vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten lasten kanssa. Varhaiskasvatuksessa
olevien lasten vuorovaikutukselliset taidot, kielelliset valmiudet ja kielenkäyttötaidot eroavat paljon
toisistaan johtuen mm. iästä sekä siitä, millaisissa
kielellisissä ympäristöissä he ovat kasvaneet.
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa äidin
kielen huomioiminen on keskeistä. Viittomakieli on
äidinkielenä lapsille tunteiden, identiteetin ja ajattelun kieli. Kieli vahvistaa kulttuurista identiteettiä,
oman kulttuurin tuntemusta ja siteitä omaan kieliyhteisöön. Äidinkieli on myös jokaisen perusoikeus:
kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus kehittää ja
ylläpitää omaa äidinkieltään9.
Suurin osa viittomakielisistä lapsista osallistuu
varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen ryhmässä,
jossa muut ovat puhuttua kieltä käyttäviä. Joukossa
saattaa olla myös lapsia, joiden kanssa henkilöstö
käyttää tukiviittomia puheen tukena.
Vaikka viittomakielinen lapsi on usein ryhmänsä
ainoa viittomakieltä käyttävä, mukana voi olla
muitakin kaksi- tai monikielisiä lapsia. Kun lasten
yksilölliset tarpeet ja varsinkin kieli huomioidaan
järjestelyissä, varhaiskasvatuksen laatu ja yhdenvertaisuus lisääntyvät.
Viittomakielistä lasta tulee rohkaista kasvamaan tietoiseksi kaksi- ja monikielisyydestään. Tavoitteena
on vahvistaa hänen viittomakielen taitoaan ja lisätä
valmiuksia toimia erilaisissa kieliympäristöissä.
9

6

Suomen perustuslaki 17 § ja Viittomakielilaki

Kasvatus ja opetus lisäävät lasten ymmärrystä viittomakielen ja kuurojen kulttuurin merkityksestä
itselle ja viittomakieliselle yhteisölle. Toisaalta
kaksi- tai monikielisyyden perusta vahvistuu kosketuksissa puhuttua kieltä käyttävään ympäristöön.

1.1

Mikä on äidinkieli?

Äidinkieli on mahdollista määritellä monella eri
tavalla. Äidinkieleksi kutsutaan usein sitä kieltä,
joka on opittu ensimmäiseksi. Tällöin äidinkieltä
määrittää ns. järjestyskriteeri. Äidinkieltä voidaan
määrittää myös sen mukaan, mitä kieltä henkilö
osaa parhaiten, jolloin puhutaan taitokriteeristä.
Määräkriteeriksi kutsutaan sitä, kun äidinkieli
määritellään eniten käytetyn kielen mukaan.
Lisäksi äidinkielen määrittelyssä voidaan käyttää
identiteettikriteeriä, jolla määritellään kieli, josta
henkilö pitää eniten ja jonka puhujien joukkoon hän
tuntee kuuluvansa.
Kaikkien näiden kriteereiden ei tarvitse täyttyä, yksikin riittää10. Lapsi voi oppia viittomakielen ensimmäisenä kielenään tai omaksua sen myöhemmin,
jolloin siitä tulee hänen parhaiten hallitsemansa tai
eniten käyttämänsä kieli. Viittomakielestä voi tulla
lapsen äidinkieli myös samaistumisen kautta.
Kaksi- tai monikielinen voi itse määritellä, mikä/
mitkä hänen äidinkielensä ovat – itselle läheisiä
kieliä voi siis olla useampiakin. Oman äidinkielen
vahva hallinta on perusta ajattelulle ja tunneelämän tasapainoiselle kehitykselle. Se on myös
10 Nissilä Leena, Martin Maisa, Vaarala Heidi ja Kuukka Ilona 2006.
Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä –opetukseen.
Opetushallitus. s. 12.

tärkeä väline sekä uusien kielten että kaiken muunkin tiedon oppimiseen ja omaksumiseen ja tukee
näin kaikkea oppimista.

1.2

Viittomakieli ja viittomakieliset
– myös kuuleva voi olla äidin
kieleltään viittomakielinen

Viittomakieli ei ole samanlaista kaikissa maissa,
vaan jokaisella maalla on oma kansallinen viittomakielensä. Viittomakielet ovat syntyneet käyttäjien luonnollisesta vuorovaikutuksen tarpeesta,
kenenkään niitä erityisesti keksimättä, aivan
samoin kuin puhututkin kielet. Suomen kansalliset
viittomakielet ovat suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli.11
Viittomakielissä viittomat ovat puhuttujen kielten
sanoja vastaavia yksiköitä. Käsien liikkeet hyödyn
tävät kolmiulotteisuutta ja lisäksi myös ilmeet,
suun ja vartalon liikkeet ovat viittomakielisen ilmaisun kieliopillisia osia. Viittomakielessä on murteita,
arki- ja juhlatyylejä sekä slangeja. Osa kuurosokeista käyttää viittomakieltä tai viitottua puhetta
taktiilisti tuntoaistia hyödyntäen. Tämä tapahtuu
kädestä käteen viittoen.
Viitotuilla kielillä on erilainen kieliopillinen rakenne
kuin puhutuilla kielillä. Tämän huomaa käytännössä, jos yrittää viittoa ja puhua yhtä aikaa. Silloin
kummankin kielen rakenne usein hajoaa ja ymmärtäminen vaikeutuu.

Viittomakieliseen yhteisöön kuulumisessa ratkaisevaa ei ole kuulon aste, vaan viittomakielen käyttö
ja ryhmään samaistuminen. Kaikki viittomakieliset
eivät siis ole kuuroja tai eriasteisesti kuulovammaisia, vaan heistä osa on kuurojen vanhempien
kuulevia lapsia. Osa eriasteisesti kuulovammaisista
lapsista käyttää kuulon apuvälineitä, esimerkiksi
kuulokojetta tai sisäkorvaistutetta. Jos kuulovammaan liittyy näkövamma, henkilöä kutsutaan arkikielessä kuurosokeaksi.
Samaa äidinkieltä käyttävien keskinäinen vuorovaikutus on vaivatonta. Äidinkielen lisäksi yhteiset
kokemukset, historia ja visuaalisuuteen perustuva
elämäntapa sitovat viittomakielisiä yhteen. Suomen
tai ruotsin kieli on useimmille viittomakielisille
toinen kieli.

1.3

Viittomakielisellä lapsella voi olla monta äidinkieltä. Kielet voivat olla viitottuja ja puhuttuja kieliä.
Kielen kehityksen kannalta ratkaisevaa on se, millaisessa kieliympäristössä lapsi on kasvanut. Kahta
tai useampaa puhuttua kieltä omaksuvaan lapseen
verrattuna viittomakielinen lapsi omaksuu kahden
kielen lisäksi myös kaksi eri kielenkäytön kanavaa.
Hän omaksuu visuaalisen viitotun kielen ja lisäksi
puhuttua kieltä joko auditiivisesti ja/tai kirjoitetussa
muodossa.12

12
11

SUVI. Suomen viittomakielten verkkosanakirja. http://suvi.
viittomat.net/ ja http://suvi.teckensprak.net/.

Viittomakielisten erilaiset kie
lelliset taustat ja kielikasvatus

Takkinen, Ritva & Rainò, Päivi. 2016. Puhuen ja viittoen – kaksi
väylää kohti kieltä. Teoksessa Takala Marjatta ja Sume Helena
(toim.). Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten
lasten opetus. Finn Lectura, s. 56–68.
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Viitottuihin kieliin liittyvä erityispiirre on se, että
ne eivät siirry sukupolvelta toiselle samalla tavalla
kuin puhutuilla kielillä on tapana. Tämä johtuu siitä,
että yli 90 % viittomakieltä tarvitsevista (useimmiten) kuulovammaisista lapsista syntyy perheisiin,
joissa vanhemmat ovat kuulevia eivätkä valmiiksi
osaa viittomakieltä.13 Tällöin lapsi kasvaa puhuttua
kieltä käyttävässä ympäristössä ja saa ehkä vain
vähän vertaistukea viittomakielellä. Hän tarvitsee
ohjausta siihen, miten viittomakieliset toimivat
– esimerkiksi, miten kiinnitetään toisen ihmisen
huomio kevyesti koskettamalla eikä esimerkiksi
huutamalla.
Suomenruotsalaisen viittomakielen (finlands
svenskt teckenspråk) käyttäjät jäävät hyvin usein
suomalaista viittomakieltä käyttävien varjoon.
Tämä viittomakieli on käymässä uhanalaiseksi,
sillä sitä käyttää enää noin 90 kuuroa pääasiassa
maamme rannikolla. Myös heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja muutamat ammattilaiset osaavat
tätä kieltä. Usein suomenruotsalaisten perheiden
viittomakieliset lapset elävät neljän kielen ympäröiminä, sillä perheissä saatetaan käyttää viittomakielten lisäksi puhuttua ruotsin kieltä ja mahdollisesti jonkin verran suomea – joissakin perheissä

13 HE 294/2014 vp Hallituksen esitys viittomakielilaiksi, s. 36;
Hoyer, Karin. 2012. Dokumentation och beskrivning som
språkplanering - perspektiv från arbete med tre tecknade
minoritetsspråk. Nordica Helsingensia 29; TS 3. Helsingfors
universitet, Nordica – Finska, finskugriska och nordiska
institutionen, s. 109;
Rainò, Päivi. 2012. Sisäkorvaistutteen saaneiden kuurojen lasten ja
nuorten kielivalinnoista ja tulkkauspalvelujen tarpeesta. Sarja F.
Katsauksia ja aineistoja 7, 2012. Humanistinen ammattikorkeakoulu,
s. 6. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2014/12/humaksisakorvaistute-raino-2012.pdf
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ehkä myös ruotsalaista viittomakieltä.14 Ihanne
tilanteessa lapsi erottaa kielet ja niiden käyttötilanteet toisistaan.
Myös maahanmuuttajien ja vieraskielisten lasten joukossa on viittomakielisiä. Heille keskeistä on suomalaisen tai suomenruotsalaisen viittomakielen oppiminen. Kodin kielellinen ympäristö saattaa muodostua
useista viittomakielistä, kotimaassa käytetyistä viittomakielistä ja Suomessa käytetyistä viittomakielistä.
Osa maahanmuuttajataustaisista kuuroista ei ole
lähtömaassa saanut mahdollisuuksia oppia viittomakieltä. Tällainen lapsi tarvitsee paljon tukea monikielisen ja -kulttuurisen identiteettinsä rakentamisessa.
14 Andersson-Koski, Maria (2015) Mitt eget språk – vår kultur. En
kartläggning av situationen för det finlandssvenska teckenspråket
och döva finlandssvenska teckenspråkiga i Finland 2014–2015.
http://www.dova.fi/wp-content/uploads/2015/07/PDF_Mitt_eget_
sprak_var_kultur.pdf

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tuetaan
monipuolisesti äidinkieleltään viittomakielisten
kuulevien lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuriidentiteettien ja itsetunnon kehittymistä yhteistyössä
vanhempien kanssa. Suomen tai ruotsin kielen
taidon kehittymistä edistetään tavoitteellisesti kielitaidon eri osa-alueilla lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien. Kuten kaikilla lapsilla, myös viittomakielisten lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
aikana luodaan pohjaa kasvun ja oppimisen polulle.
Osa huonokuuloisista ja sisäkorvaistutetta15
käyttävistä lapsista käyttää viitottua puhetta.
Viitottu puhe on kommunikaatiokeino, jossa
viittomia käytetään puhutun kielen sanajärjestystä
ja merkityksiä noudattaen, joten keskustelijoilla
15

Sisäkorvaistute (engl. cochlear implant) on leikkauksessa
asetettava sähköinen kuulon apuväline, lyhenne SI (engl. CI)
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tulee olla hyvät pohjataidot kyseisessä puhutussa
kielessä. Yksittäisiä viittomia voidaan käyttää myös
ns. tukiviittomina puheilmaisun tukena. Tällöin
vain osa sanoista viitotaan. Myös monet muut kuin
lievästi kuulovammaiset lapset hyötyvät siitä,
että heidän kasvatuksessaan ja opetuksessaan
käytetään viittomakieltä, viitottua puhetta tai
tukiviittomia, koska se antaa kuulonvaraisen
oppimisen lisäksi tarvittavaa visuaalista tukea.
Viittomakielisessä ympäristössä kielellinen ja
sosiaalinen vuorovaikutus tapahtuu suoraan henkilöiden kesken viittomakielellä ja viittomakielisen
kulttuurin piirteet huomioiden. Kun varhaiskasvatus järjestetään suomen tai ruotsin kielellä ja se
tulkataan viittomakielelle, tulkki välittää puhutun
viestin ja niin sanottuun kuulevien kulttuuriin liittyviä näkökulmia.
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kieltenopetuksen lähtökohtana on monipuolinen kielen käyttö
eri tilanteissa. Se vahvistaa lasten kielitietoisuutta ja

10

eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon
kehittymistä. Lapset harjoittelevat tekemään havaintoja vuorovaikutuksen käytänteistä ja hyödyntämään
erilaisia tapoja opetella kieliä. Lapsia tuetaan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisiä ja kulttuurisia identiteettejä. Lapsia rohkaistaan käyttämään
vähäistäkin kielitaitoa.
Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa, on tärkeä selvittää erityisesti lapsen
viittomakielen taidon taso. Tämän pohjalta voidaan
suunnitella, miten lapsen kielen kehitystä ja oppimista tuetaan yksilöllisesti. Jos lapsen viittomakielen taito ei ole kehittynyt ikätasoa vastaavalle
tasolle, voidaan kielen rikastamiseksi tarvita esimerkiksi viittomakielistä avustajaa.
Maahanmuuttajataustaiset viittomakieliset lapset,
joiden viitottu äidinkieli on muu kuin suomalainen
tai suomenruotsalainen viittomakieli saattavat
tarvita tukea suomalaisen tai suomenruotsalaisen
viittomakielen omaksumiseen.

VIITTOMAKIELINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ON MONIKANAVAINEN
Viittomakielinen lapsi kokee paljon asioita näkemällä. Siksi visuaalisuuden korostaminen toimintaympäristössä ja itse toiminnassa on tärkeää.
• Kiinnitetään huomiota istumajärjestykseen. Esimerkiksi istumajärjestys puolikaaren muodossa
varmistaa sen, että lapset näkevät toistensa
viittomisen tai sen kuka puhuu.
• Puheenvuoroja käytetään vuorotellen. Näin voidaan varmistaa, että jokaisen lapsen asiat tulevat
nähdyksi ja kuulluksi. Keskustelutaitojen lisäksi
harjoitellaan samalla viittomakielisen kulttuurin
normeja.
• Annetaan aikaa materiaaliin tutustumiselle.
Lapsella on oltava mahdollisuus silmäillä materiaalia ennen keskustelua ja sen jälkeen hän
siirtää katseensa viittojaan päin.

OPPIMISYMPÄRISTÖ, JOSSA KÄYTETÄÄN VIITTOMAKIELEN TULKKAUSTA
Viittomakielen tulkkausta käytettäessä viittomakielinen lapsi saa ehkä vain osan ryhmässä puhutusta
keskustelusta tietoonsa. Lapsiryhmässä monet saattavat puhua yhtä aikaa, mutta tulkki ei ehdi kääntämään kaikkien puheenvuoroja. Tulkin samanaikaistulkkauksena tuottama kieli ei välttämättä sisällä
kaikkia viittomakieliseen ilmaisuun kuuluvia piirteitä
ja toisaalta tulkkauksessa voi esiintyä viittomakieleen kuulumattomia puhutun kielen piirteitä. Tilanne
saattaa olla hämmentävä etenkin pienelle lapselle,
jonka viittomakielen taito on vasta kehittymässä ja
suomen- tai ruotsin kielen opettelu juuri alkamassa.

Viittomakieli ja puhuttu kieli ilmaisevat asioita
hyvin eri tavoin, mikä näkyy esimerkiksi viittomakielen tulkkauksessa: joskus tulkki lopettaa yhtä
aikaa kuin puhuja, joskus taas viittoo vielä pitkään,
vaikka puhuja on jo lopettanut. Toimintahetkissä
tai ohjaustilanteissa vuorovaikutuksen rytmittäminen on tärkeää myös siksi, että viittomakielisen
kuuron lapsen on katsottava viitottu asia loppuun
ennen kuin hän voi kääntää katseensa esimerkiksi
puheenaiheena olevaan esineeseen, askartelumateriaaliin tms.
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2

VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN
JÄRJESTÄMINEN

2.1

Varhaiskasvatusta ohjaavat
säädökset

Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut viime vuosina
paljon muutoksia. Päivähoitolaki muuttui vuonna
2015 varhaiskasvatuslaiksi, johon tehtiin muutoksia vuonna 2016. Varhaiskasvatuslakia uudistettiin
jälleen vuonna 2018. Nyt varhaiskasvatus on osa
suomalaista koulutusjärjestelmää ja tärkeä vaihe
lapsen kasvun ja elinikäisen oppimisen polulla.
Varhaiskasvatuslaki painottaa vahvasti lapsen etua
varhaiskasvatusta järjestettäessä.
Varhaiskasvatuksesta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018) sekä asetuksessa varhaiskasvatuksesta (753/2018). Varhaiskasvatuslaissa säädetään
muun muassa varhaiskasvatuksen tavoitteista,
lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhais
kasvatuksen hallinnosta ja kunnan järjestämisvelvollisuudesta. Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018) sisältää säädökset päiväkodin ja
perhepäiväkodin henkilöstön mitoituksesta sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista sekä perhepäivähoitajan kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) on
Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys,
jonka tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta
laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat.
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2.2

Esiopetusta ohjaavat säädökset

Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
perustuvat Suomen perustuslakiin, perusopetus
lakiin ja -asetukseen ja sen nojalla annettuun
valtioneuvoston asetukseen, oppilas- ja opiskelija
huoltolakiin16 sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Perusopetuslain 10. pykälän
mukaan esiopetusta voidaan antaa kuulovammaiselle lapselle myös viittomakielellä.
Esiopetusta voidaan järjestää päiväkodeissa ja kouluissa. Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella
asuville lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna
esiopetusta17. Lapsen vanhemman on huolehdittava
siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan18.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on
perusopetuslain mukainen Opetushallituksen
antama valtakunnallinen määräys19, jonka mukaan
paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma
laaditaan ja esiopetus toteutetaan. Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on
edistää laadukkaan ja yhtenäisen esiopetuksen
yhdenvertaista toteutumista koko maassa.

16
17
18
19

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
Perusopetuslaki 4§
Perusopetuslaki (26 a § 4 mom. 1040/2014)
Perusopetuslaki (628/1998) 14 § 2 mom. ja Valtioneuvoston asetus
(422/2012) 13 §

3

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) JA LAPSEN
YKSILÖLLISET TARPEET

3.1

Mikä on lapsen varhais
kasvatussuunnitelma eli vasu?

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhais
kasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja
hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan päivä
kodissa tai perhepäivähoidossa oleville lapsille aina

lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen vasu
on yhteinen suunnitelma siitä, miten lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään
suunnitelmallisesti. Useilla kunnilla ja yksityisillä
varhaiskasvatuksen järjestäjillä on käytössään
keskusteluun liittyvä lomake, joka jaetaan keskusteluun osallistuville etukäteen tutustuttavaksi ja
täytettäväksi.
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Lapsen vasu perustuu lapsen tuntemiseen, kuulemiseen ja havainnointiin ja siinä tuodaan esiin
lapsen vahvuudet ja voimavarat. Lisäksi lapsen
vasussa otetaan huomioon lapsen kielellinen,
kulttuurinen ja katsomuksellinen tausta. Lapsen
vasun toteutumisesta keskustellaan lapsen ja
vanhempien kanssa säännöllisesti, vähintään
kerran vuodessa. Lapsen vasussa painottuvat
tavoitteet pedagogiselle toiminnalle, joihin myös
arviointi kohdistuu. Jos lapsi tarvitsee kasvuun,
kehitykseen tai oppimiseen tukea, vasu toimii
tuen suunnittelun ja toteuttamisen välineenä. Silloin suunnitelmaan kirjataan lapsen yksilölliset
tarpeet, tukitoimenpiteet, niihin liittyvät vastuut
ja työnjako sekä toiminnalle sovitut tavoitteet 20.
Lapsen vasun laadinnasta ja arvioinnista vastaa
varhaiskasvatuksen opettaja ja/tai erityisopettaja
yhteistyössä muun henkilöstön ja lapsen vanhemman kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen osallistuvat tarpeen mukaan
lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat
tai muut tarvittavat tahot. Lapsen omia toiveita ja
mielipiteitä kuullaan ja ne huomioidaan.

3.2

Tuen järjestämistä
ohjaavat periaatteet
varhaiskasvatuksessa

Kaikilla lapsilla on joskus tarvetta saada tukea
kehitykselleen ja oppimiselleen. Viittomakielisillä
lapsilla tuen tarve vaihtelee, osalle lapsia riittää
mahdollisuus toimia omalla kielellään varhais
kasvatuksessa.

20 Varhaiskasvatuslaki 23 §
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Viittomakielisen lapsen kehitystä, oppimista ja
hyvinvointia voidaan edistää riittävän aikaisella
ja oikein kohdennetulla tuella21. Samalla voidaan
ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista
ja monimuotoistumista. Lähtökohtana tuen järjestämisessä ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen
ja kehitykseen liittyvät tarpeet.
Viittomakielisen lapsen oppimisympäristön osalta
keskeisessä asemassa on viittomakielen käyttö.
Viittomakielisen lapsen tulee voida kokea itsensä
hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä
tuetaan kannustamalla lasta ja antamalla hänelle
mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin. Muu
kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu useammasta
tekijästä: lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin
liittyvistä ratkaisuista, esimerkiksi viittomien ja
kuvien käyttö tai muu kielen ja kommunikoinnin
tukeminen.
Tuen tarpeen määrittely on aina yksilöllistä, ja yksilölliset erot voivat olla suuria. Tarpeet eivät aina ole
tiedossa varhaiskasvatusta aloitettaessa eivätkä ne
välttämättä säily samoina koko varhaiskasvatuksen
ajan. Lapsi voi saada tukea myös muiden lapsia ja
perheitä koskevien palvelujen kautta, kuten lastenneuvolasta, kasvatus- ja perheneuvolasta tai vammaispalveluista. On tärkeää, että ne muodostavat
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.
Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsiryhmän kokoa arvioitaessa
21 Varhaiskasvatuslaki 3 § 7. kohta

KUN LAPSI SAA KEHITYKSEENSÄ JA OPPIMISEENSA TUKEA, HÄNEN
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAANSA TULEE KIRJATA SEURAAVAT ASIAT:
Pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut

• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
• henkilöstön mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen
liittyvät ratkaisut
• lapsen tukeen liittyvät ratkaisut, esimerkiksi
toiminnan eriyttäminen, lapsikohtainen ohjaaminen, pienryhmätoiminta tai viittomien ja kuvien käyttö
• tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö

• yhteistyö lapsen ja vanhemman kanssa
• lapsen tuen toteuttamisen vastuut
• erityisasiantuntijoiden, kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelujen käyttö
• sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden
antama ohjaus ja konsultaatio
• mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut
Tuen seuranta ja arviointi
• tavoitteiden toteutumisen seuranta
• tukitoimien vaikutusten arviointi sekä arviointi
ajankohdat.

huomioidaan tukea tarvitsevien lasten etu ja tuen
tarve ja se, että varhaiskasvatukselle asetetut
tavoitteet voidaan ryhmässä saavuttaa.
Viittomakielisen lapsen tuen toteutumista ja vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti. Kaksi- ja
monikielisten lasten oppimisen haasteiden tunnistaminen voi olla monimutkaista. Esimerkiksi
matemaattisten valmiuksien arviointi voi antaa vaikutelman, että lapsella on haasteita oppimisessa,
vaikka kyseessä olisi kielellinen ongelma itse
arviointitilanteessa. Lapsen pitäisi saada käyttää
arviointitilanteessa kieltä, jota hän osaa mahdollisimman hyvin ja toisaalta arvioijan tulisi ymmärtää lasta. Viittomakielisellä lapsella voi toki olla

oppimisvaikeuksia tai muita haasteita, mutta usein
tarvitaan viittomakielistä asiantuntijaa erottamaan
ne viittomakielisyyteen tai kuurouteen liittyvistä
seikoista.
Yhteistyö lapsen, vanhemman, varhaiskasvatuksen
opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan
sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa
on tärkeää viittomakielisen lapsen tuen tarpeen
havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja
toteuttamisessa. Suunnitelmaa muutetaan tarpeen
mukaan. Tuen tarve arvioidaan aina lapsen aloit
taessa esiopetuksen22.
22 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014)
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3.3

Viittomakielen tulkkaus ja
muut palvelut

Suunniteltaessa kuuron viittomakielisen lapsen
varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen aloittamista,
on ensisijaisesti huolehdittava viittomakielen
käytön turvaamisesta henkilöstön voimin. Mikäli
ryhmään ei löydy viittomakielistä tai viittomakielen
taitoista varhaiskasvatuksen opettajaa tai lastenhoitajaa (esimerkiksi kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaa23), on pohdittava millaisista
pedagogisista järjestelyistä lapsi hyötyisi eniten,
esimerkiksi
• tulkkauksesta
• viittomakielentaitoisesta avustajasta
• sekä tulkkauksesta että avustajasta

23 Aiempi tutkintonimike viittomakielen ohjaaja; ks. myös
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018
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Jos lapsella ei ole henkilökohtaisen avustamisen
tarvetta ja hänellä on jo viittomakielen taitoa, voidaan järjestää tulkkaus.
Tulkkauksen tavoitteena on ilmaista esitetyt asiat
toisella kielellä mahdollisimman saman sisältöisinä.
Tulkki ei toimi avustajana, vaan välittää läsnäolijoille
sen, mitä puhutaan tai viitotaan. Viittomakieltä käyttävälle lapselle tulkkaus on välttämätöntä kaikissa
varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen tilanteissa.
Viittomakielen tulkkauksessa tulkin ammattitaitoon
tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta tulkkauksen kautta tarjoutuvat kielelliset virikkeet tukisivat
myös oppilaan kielellistä kehitystä.
Viittomakielen taitoista henkilöstöä voi tiedustella
oppimis- ja ohjauskeskus Valterista tai alan asiantuntijajärjestöistä, ks. luettelo esitteen lopusta.

4

ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA JA LAPSEN
YKSILÖLLISET TARPEET

4.1

Mikä on lapsen
oppimissuunnitelma?

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää
tukea heti tuen tarpeen ilmetessä24. Lapsen kasvun
ja oppimisen tuen kolme tasoa esiopetuksessa ovat
yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Perusopetus
laissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi osaaikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustaja
palvelut sekä erityiset apuvälineet. Tukimuotoja
voi käyttää kaikilla tuen tasoilla sekä yksittäin että
samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Lapsen
saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti
suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa.

sella on varhaiskasvatussuunnitelma, henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
(HOJKS) tai muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään niitä vanhemman luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen
yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Suunnitelma tarkistetaan vastaamaan tuen
tarvetta aina lapsen tilanteen muuttuessa.

Tehostetun tuen aikana esiopetukseen osallistuvalle lapselle järjestettävä tuki kirjataan lapsen
oppimissuunnitelmaan25. Oppimissuunnitelma on
suunnitelma lapsen kasvun ja oppimisen tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä lapsen
tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta. Tavoitteena on
turvata lapsen edellytykset saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet.
Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen
ja vanhemman kanssa26. Laatimiseen osallistuvat
tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Mikäli lap24 Perusopetuslaki (642/2010) 30 § 1 mom.
25 Laki perusopetuksen muuttamisesta (1288/2013) 16 a §
26 Perusopetuslaki (642/2010) 16 a mom.
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TEHOSTETTUA TUKEA VARTEN LAADITTAVAN OPPIMISSUUNNITELMAN
TULEE SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TIEDOT SEN MUKAAN KUIN LAPSEN
ESIOPETUKSEN JA TUEN JÄRJESTÄMINEN EDELLYTTÄÄ:
Lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimisen liitty
vät tavoitteet
• lapsen näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen
kohteistaan
• lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
• lapsen oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tavoitteet
Pedagogiset ratkaisut
• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
• lapsen tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat
ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, työskentelytavat ja kommunikointitavat
• lapselle tarjottava osa-aikainen erityisopetus
• lapsen ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

18

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
• oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
• esiopetukseen osallistumisen edellyttämät
perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet sekä eri toimijoiden vastuunjako
• yhteistyön toteuttaminen lapsen ja vanhemman
kanssa, vanhemman tarjoama tuki
• lapsen mahdollinen osallistuminen muuhun
varhaiskasvatukseen ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa
Tuen seuranta ja arviointi
• oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden
arviointi sekä arviointiajankohdat
• oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

TUEN KOLME MUOTOA
Yleinen tuki voi riittää lapselle, mikäli hänellä ei ole
kielellisiä tai muita oppimiseen liittyviä vaikeuksia.
On suositeltavaa, että viittomakieliselle lapselle
tehtäisiin kuitenkin jo yleisen tuen piirissä oppimissuunnitelma, jotta kaikki tarvittava tuki ja opetusjärjestelyt tulisivat huolella suunnitelluiksi ja kirjatuiksi.
Mikäli viittomakielinen lapsi tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai
samanaikaisesti useita tukimuotoja, on hänelle
annettava tehostettua tukea.

4.2

Lapsen yksilöllinen tuki
esiopetuksessa

Kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen vahvuudet sekä oppimis- ja
kehitystarpeet. Lapsen tukemisessa kiinnitetään
huomiota erityisesti esteettömyyteen, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Monialainen yhteistyö lasten tuen
tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa
ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan
tapauskohtaisesti.
Esiopetuksen, lapsen aiemman varhaiskasvatuksen, neuvolan ja vanhemman yhteistyöllä turvataan
lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen jatkumoa. Tietoa
lapsen mahdollisesti ennen esiopetusta saamista
tukitoimista hyödynnetään esiopetuksessa.

Niille viittomakielisille lapsille, jotka tarvitsevat
vahvaa ja jatkuvaa tukea sekä monenlaisia tukitoimia, tehdään erityisen tuen päätös. Erityisesti
oppilaat, joilla on kielellisiä vaikeuksia tai kielitaito
ei vielä ole kehittynyt riittävästi tai joilla on muita
oppimisvaikeuksia, tarvitsevat erityistä tukea. Lapselle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan
erityisopetusta ja muuta tarvittavaa tukea hänelle
laaditun henkilökohtaista opetuksen järjestämistä
koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti.

Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin.
Mikäli lapsi käyttää esiopetuksen lisäksi muita
varhaiskasvatuspalveluja, esiopetuksen ja muun
varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee yhteistyötä
lapsen kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. On tärkeää, että tieto lapsen tuen tarpeesta
ja esiopetuksen aikana saamasta tuesta siirtyy
myös perusopetukseen.

4.3

Oikeus tulkitsemis- ja avus
tajapalveluihin sekä erityisiin
apuvälineisiin esiopetuksessa

Lapsella on oikeus saada maksutta esiopetukseen27 osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja
27 Perusopetuslaki 31 §
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Viittomakielisessä keskustelussa katsekontaktia ylläpidetään koko keskustelun ajan. Viimeisessä kuvassa ohjaaja "taputtaa" lapsen onnis
tumiselle visuaalisesti eli värisyttämällä molempia käsiä ilmassa.

avustajapalvelut. Käytännössä tämä tarkoittaa viittomakielen tulkin tai viittomakielentaitoisen avustajan käyttöä. Tarkoituksena on turvata lapselle
esiopetukseen osallistumisen perusedellytykset,
esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen
kaikkina päivinä.
Viittomakielinen lapsi voi tarvita myös erityisiä apuvälineitä, jollaisia ovat esimerkiksi erilaiset tietotekniset sovellukset. Lapsen kanssa työskentelevät
perehtyvät riittävästi apuvälineiden käyttöön sekä
ohjaavat lasta ja vanhempaa näiden käytössä yhteistyössä tuen muiden ammattihenkilöiden kanssa.
Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja niiden
käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti.
Esiopetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja
avustajapalveluista sekä erityisistä pedagogisista
20

apuvälineistä. On tärkeää ilmoittaa niiden tarpeesta
ja mahdollisista asiantuntijalausunnoista viimeistään esiopetuksen hakuvaiheessa. Näin päätöksen
tekemiseen ja käytännön järjestelyihin on riittävästi
aikaa. Palveluiden tai apuvälineiden tarvetta arvioi
daan moniammatillisena yhteistyönä hyödyntäen
lapsen ja vanhemman antamia tietoja ja mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja.
Vaikeasti vammaiset ja sairaat lapset voivat tarvita
pidennettyä oppivelvollisuutta28. Päätös pidennetyn
oppivelvollisuuden aloittamisesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista.
Lapsen vanhemmalle tulee antaa ajoissa tietoa
pidennetyn oppivelvollisuuden toteuttamiseen liittyvistä seikoista. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen
28 Perusopetuslaki 25 § 2 mom.

liittyvistä päätöksistä ja toteuttamisen vaihto
ehdoista määrätään Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 29.

4.4

Oppilashuolto esiopetuksessa

Esiopetuksessa lapsella on oikeus saada maksutta
oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen
edellyttää30. Esiopetuksen oppilashuolto koskee
myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia
lapsia. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän
oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja yllä
pitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimin29 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 5.5
Erityinen tuki
30 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 4 mom.

taa esiopetusyhteisössä. Oppilashuolto varmistaa
esimerkiksi sen, että lapsella on mahdollisuus
saada tarvittaessa psykologi- ja terapiapalveluja
sekä tukea vaikeissa perhetilanteissa.
Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennalta
ehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana
yhteisöllisenä oppilashuoltona. Oppilashuoltolain
mukainen yksilökohtainen opiskeluhuolto31 ja
perusopetuslain mukainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki eroavat oikeudellisesti toisistaan.
Molemmissa lähtökohtana on yhteistyö ja vuoro
vaikutus oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu kuitenkin aina vapaaehtoisuuteen, kun taas oppimisen ja koulunkäynnin
tuki ei edellytä oppilaan tai huoltajan suostumusta.
31 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 § 1-2 mom.
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VIITTOMAKIELEN TULKIN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ
• Käy tulkin rooli läpi varhaiskasvatuksen tai
esiopetuksen koko henkilöstön kanssa. Tulkki
ei ole avustaja, vaan hän vastaa ainoastaan
viestin mahdollisimman tarkasta välittämi
sestä.
• Viittomakielinen kuuro lapsi saa kaiken tiedon
visuaalisesti eli näkönsä avulla. Yleensä tulkki
istuu lapsiryhmässä etuosassa lähellä henkilöstöä ja lapsi sivummalla siten, että hän näkee muut lapset. Näin viittomakielisen lapsen
on helppo seurata sekä tulkkia että henkilöstöä, sillä useat viittomakieliset seuraavat tulkin
lisäksi myös muiden puhujien huuliota, ilmeitä
ja eleitä. Seuratessaan tulkkia lapsi saattaa
nyökätä aika ajoin, millä hän ilmaisee tulkille,
että on ottanut vastaan siihen asti viitotut asiat
– se ei vielä tarkoita, että hän olisi ymmärtänyt
asiasisällön merkityksen.
• On tärkeä muistaa, ettei mene seisomaan
tulkin ja lapsen väliin, jotta ei estä lasta
saamasta informaatiota. Tarkista myös, että
takanasi ei ole ikkunaa tai muuta häikäisevää
valoa.
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• Vaikka tulkkaus on ns. simultaani- eli samanaikaistulkkausta, tulkkauksessa on aina vähän
viivettä. Sen vuoksi olisi hyvä odottaa, kunnes
tulkki saa edellisen asian (esimerkiksi kysymyksen) tulkatuksi ennen kuin puheenvuoro
siirretään seuraavalle.
• Piirtäminen tai muu käsillä tekeminen ja havaintovälineiden seuraaminen yhtä aikaa tulkkauksen seuraamisen kanssa on lapselle vaativaa. Ota se huomioon opetuksessasi.
• Puhu aina suoraan lapselle, älä ”tulkin kautta”.
Katso lasta silmiin, kun puhut hänen kanssaan
kahden kesken. Jos jaat lapsille luokassa materiaalia, anna lapsen materiaalit suoraan lapselle.
• Kun lapsi käyttää tulkkia ensimmäisiä kertoja,
hän ei välttämättä vielä osaa seurata tulkkia ja
tarvitsee tähän tukea. Tämä vaatii sitä enemmän
harjoittelua, mitä pienemmästä lapsesta on
kyse.
• Tulkin käyttöön liittyvistä käytänteistä keskustellaan lapsen itsensä kanssa lapsen ikä
huomioiden.

VIITTOMAKIELENTAITOINEN AVUSTAJA
• Osa viittomakielisistä lapsista voi tarvita tulkin
lisäksi avustajan. Mikäli lapsi ei vielä osaa viittomakieltä eikä siis hyödy tulkin käytöstä, voi hänellä olla lapsiryhmässä avustaja. Avustaja voi
olla henkilökohtainen tai koko ryhmän yhteinen,
tärkeintä on, että hänellä on hyvä viittomakielen
taito. Avustajan tehtäviin ei kuitenkaan kuulu
tulkkina toimiminen.

• Avustaja edistää lapsen itsenäisyyttä, omatoimi
suutta ja osallisuutta varhaiskasvatusyhteisössä. Hän voi myös ohjata lasta päivittäisten asioi
den harjoittelussa, kuten pukemisessa ja ruokailussa. Avustaja voi erilaisia kommunikointi
keinoja käyttäen tukea ohjattavaa yhteisissä
leikeissä ja toiminnoissa muiden kanssa. Työhön
voi kuulua myös muiden ryhmän lasten ohjaamista, kasvattamista ja tukemista.
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5

LEIKKI, OSALLISUUS JA OPPIMINEN
VARHAISKASVATUKSESSA

5.1

Leikin merkityksestä

Leikillä on merkittävä tehtävä lasten hyvinvoinnin,
oppimisen ja vuorovaikutuksen edistämisessä.
Leikki innostaa lasta ja tuottaa iloa. Samalla lapsi
oppii uusia taitoja. Leikin kautta lapsi käsittelee
itselleen tärkeitä asioita. Varhaiskasvatuksessa
pidetään huoli siitä, että jokaisella lapsella on
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mahdollisuus osallistua monenlaisiin leikkeihin ja
yhteiseen toimintaan. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten on tärkeä keskustella leikin merkityksestä
vanhempien kanssa.
Leikillä on itseisarvo – se on lapselle tärkeää myös
ilman minkään erityisen taidon edistämistä tai
kehityksen tukemista.

LEIKKI JA OSALLISUUS
1. Miten viittomakielinen lapsi huomioidaan vuoro
vaikutustilanteissa?
Katsekontakti
• Katsekontaktin ottaminen on ensimmäinen
askel viittomakieliselle keskustelulle – olivatpa
viittojat sitten kuuroja, eriasteisesti kuulovammaisia tai kuulevia. Keskustelun aikanakin on
huolehdittava siitä, että kaikki näkevät, mitä
kukin vuorollaan viittoo.
• Esimerkki: piiriin asettumalla voidaan varmistaa
hyvä näkyvyys. Etenkin viittomakielisen kuuron
lapsen tulisi nähdä mahdollisimman hyvin eri
puolille tilaa.
Kontaktin ottaminen
• Viittomakieliset kiinnittävät toisen ihmisen huomion kevyellä kosketuksella. Suomalaisessa
kuulevien tapakulttuurissa tämä ei ole yleistä,
joten se saattaa aluksi tuntua jopa tönimiseltä.
• Esimerkki: toisen ihmisen huomio kiinnitetään
kevyellä kosketuksella esimerkiksi olkavarteen
tai vierekkäin istuttaessa reiteen. Kauempaa
voit heilauttaa kädelläsi tai pyytää lähellä olevaa
henkilöä koskettamaan ja osoittamaan sinun
suuntaasi.
Osoittaminen
• Aluksi vieraalta voi tuntua myös se, että
viittomakielessä käytetään paljon ilmeitä ja
osoittelua, esimerkiksi pyydettäessä toiselta
jotakin. Jos keskustelukumppani ei ymmärrä
osoitusta pyynnöksi, viittoja saattaa toistaa
asian voimakkaammalla kädenliikkeellä eli
viittoa ”kovempaa”. Joskus se tulkitaankin

komentelemiseksi eikä pyynnöksi, joten tästä
kulttuurierosta on hyvä kertoa muille lapsille.
• Esimerkki: jos et ole varma, mihin osoittaminen
liittyy, osoita itse edessäsi tai lähelläsi olevia
esineitä tai ihmisiä niin, että samalla pidät
katsekontaktin kysyjään. Hän kyllä nyökkää
sitten, kun osut oikeaan.
Huulilta lukeminen
• Viittomakielen suun liikkeet eivät noudata suomen
tai ruotsin kielen sanahahmoja ja huulilta
lukemisen taito on kuuroilla lapsilla yksilöllinen.
• Huom! Aivan pieni kuuro lapsi ei osaa lukea huulilta suomea tai ruotsia, koska hän ei ennen lukemaan oppimista tunnista kyseisen kielen sanoja.
Kaksi kieltä
• Viittomakielisen perheen kuuleva lapsi tai
kuuron lapsen sisarus kasvaa kaksikieliseksi.
Hän saattaa lainata ilmauksia viittomakielestä,
jolloin hänen kielenkäyttönsä helposti herättää
huomiota.
• Huom! Kyse on samasta ilmiöstä kuin muillakin
kaksikielisillä lapsilla: molempia kieliä opitaan
rinnakkain, ja ne eriytyvät toisistaan vähitellen
yksilöllisessä tahdissa.
Kaksi kulttuuria
• Viittomakielinen lapsi havainnoi jatkuvasti eroja
kuulevien ja kuurojen kulttuurin välillä. Oman
kielen ja kulttuurin tuntemus on pohja muiden
kielten ja kulttuurien oppimiselle. Kosketuksissa
puhuttua kieltä käyttävään ympäristöön lapsi
kokoaa tietoa toisen kielen oppimista varten.
• Esimerkki: lapsen tukena on viittomakielen
taitoinen aikuinen, joka ohjaa lasta toimimaan
kulttuureihin sopivalla tavalla.
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Viittomakielellä kuuro voi osallistua
• Viittomakielentaitoisen aikuisen läsnäolo on viittomakieltä käyttävälle kuurolle lapselle välttämätöntä myös siksi, että hänelle viittomakieli on
ainoa kielellinen ilmaisukeino ikään katsomatta.
Jatkuva ja laadukas viittomakielen syöte on erittäin tärkeää viittomakielen taidon tasapainoisen
kehittymisen kannalta.

2. Miten viittomakielisen lapsen leikkiä voi tukea?
Leikkejä on monenlaisia, kuten muun muassa ulkoleikit, sisäleikit, roolileikit, pelit. Jotta kaikki lapset
olisivat perillä säännöistä ja toimintatavoista, viittomakielellä annetun ohjeistuksen rinnalla on hyvä
muistaa vahva visualisoinnin periaate (piirtäminen,
kuvat, mallin näyttäminen).
Leikit voidaan valita esimerkiksi vuoroperiaatteella niin, että silloin tällöin kaikki leikkijät ovat
”viittomakielisiä”. Esimerkiksi toimintaan perustuvat leikit, pantomiimit, mallista katsominen ja
tekeminen tai jopa viittomaleikit sopivat tällaisiksi
leikeiksi.
Jos viittomakielinen lapsi on kuuro tai kuulovammainen, näön kautta saatava informaatio on välttämätöntä. Toisin sanoen hän katsoo paljon mallista
ja lähtee kyllä leikkiin mukaan, kun vain omaksuu
leikkitaitojen lisäksi kunkin leikin säännöt ja löytää
oman paikkansa.
Ohjauksessa henkilöstö voi ottaa viittomakielisen
lapsen tarpeet huomioon esimerkiksi jakamalla
rooleja tai näyttämällä, miten leikki käytännössä
saadaan onnistumaan. Henkilöstö voi tukea lasta
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myös rakentamalla viittomakielistä kommunikaatiota tukevan ympäristön. Kun viittomista käytetään
koko ajan niin, että kaikki lapset oppivat ja opettelevat keskeisiä ilmaisuja, viittominen ja visuaalisuuden huomioiminen ovat luontevasti läsnä oppimisympäristössä mahdollisimman paljon. Tämä tukee
erinomaisesti kaikkien lasten kielellistä ajattelua ja
kehitystä.
Viittomakieli ja puhuttu kieli ilmaisevat asioita
hyvin eri tavoin, mikä näkyy esimerkiksi viittomakielen tulkkauksessa: joskus tulkki lopettaa yhtä
aikaa kuin puhuja, joskus taas viittoo vielä pitkään,
vaikka puhuja on jo lopettanut. Toimintahetkissä tai
ohjaustilanteissa vuorovaikutuksen rytmittäminen
on tärkeää myös siksi, että viittomakielisen kuuron
lapsen on katsottava viitottu asia loppuun ennen
kuin hän voi alkaa toimia ohjeen mukaan.
Monet asiat voidaan toteuttaa niin, että ohjeita
antava varhaiskasvatuksen opettaja tai muu
ammattilainen odottaa, että ohje on sanottu loppuun myös viittomakielellä ja vasta sitten annetaan
lupa aloittaa. Tällä tavoin itse asiassa muutkin
lapset ehtivät sisäistää ohjeen ennen kuin toiminta
alkaa. Pienen viittomakielisen lapsen kanssa harjoitellaan vuorovaikutuksen avulla vastavuoroisuutta ja oman vuoron odottamista, kuten tehdään
muidenkin lasten kanssa.
Jos paikalla ei ole ketään viittomakielentaitoista,
kokeile esimerkiksi tätä: kosketa lasta, ja kun saat
katsekontaktin, osoita hänelle, mihin suuntaan
olet lähdössä ja ojenna kätesi, jotta hän voi tulla
mukaan katsomaan, mistä oli kysymys. Käytä rohkeasti eleitä tai muuta sanatonta viestintää, piirtämistä tai kuvia!

Tämä jännittävä satu kertoo krokotiilistä.
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3. Viittomakieli rikastaa lapsiryhmän toimintaa
Moniaistisuuden käyttäminen vuorovaikutuksessa
on tärkeää kaikille lapsille. Kuulevatkin lapset
saavat monipuolista harjoitusta havainnointikyvyn kehittymiselle, kun kuulon lisäksi myös
näkö- ja jossakin määrin tuntoaisti ovat käytössä.
Vuorovaikutuksen monimuotoisuus tukee tutkimustenkin mukaan kaikkien lasten kielellistä
kehitystä. Se pitää sisällään monen muun elementin lisäksi muun muassa kehoviestinnän ja visuaalisuuteen perustuvan viestinnän - näitä on paljon
viittomakielisessä ilmaisussa. Omakohtainen viittomakieliseen kulttuuriin tutustuminen ja luontevasti
opittu kulttuurinen osaaminen tekevät kulttuurisen
moninaisuuden ymmärtämisestä helpompaa.
Viittomakielisen lapsen varhaiskasvatuksen ja
opetuksen vaatimat muutokset luovat henkilöstölle
mahdollisuuden kehittää omaa opetus- ja ohjaustapaansa monipuolisemmaksi. Tästä hyötyvät
ryhmän kaikki lapset.
Jos henkilöstöllä itsellään ei ole riittävästi perehtyneisyyttä viittomakieleen ja kuurojen kulttuuriin,
asian huomioimiseksi paikkakunnalta voidaan etsiä
viittomakielinen henkilö vierailemaan päiväkodissa
säännöllisesti, hyödyntää myös muita mahdollisia
vierailijoita ja viittomakielisiä materiaaleja esimerkiksi Viittomakielisestä kirjastosta (www.viittomakielinenkirjasto.fi).

kuulovammaisten lasten suurimpana ongelmana
nousi esiin lapsen yksinäisyys 32. Samasta kunnasta
tai lähiseudulta ei välttämättä löydy saman ikäisiä
viittomakielisiä lapsia. Ilman yhteistä kieltä lapsi
helposti kokeekin jäävänsä ulkopuolelle, vaikka
kuulevan aikuisen silmin toiminnalliset leikit ehkä
sujuvat reippaasti.
Varhaiskasvatuksessa korostuu oikeus tulla kuulluksi sekä osallisuus omaan elämään vaikuttavissa
asioissa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea
lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen
taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. Lapset
otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin heille sopivilla tavoilla. Lasten
ajatuksia, näkemyksiä ja mielipiteitä kuullaan.
Varhaiskasvatuksessa edistetään kaikkien lasten
mahdollisuutta osallisuuteen omissa yhteisöissään.
Kuten kaikkien lasten kohdalla, myös viittoma
kieliselle lapselle tärkeintä on, että hänet huomioidaan yksilönä ja ettei hän jää tilanteiden ja asioiden
ulkopuolelle. Vuorovaikutuksen ja kielenkäytön
mallit välittyvät henkilöstöltä lapsille. Lapset eivät
keskenään osaa huomioida osallisuutta, ja siksi
henkilöstöllä onkin merkittävä rooli ryhmänsä
vuorovaikutuksen monimuotoisuuden rakentamisessa. Myös muut kuin ohjatut hetket ovat tärkeitä:
miten hassutellaan, miten rauhoitutaan levolle tai
miten osallistutaan leikkeihin ilman aikuista.

4. Viittomakielisen lapsen osallisuus

Kasvun tukemisen kannalta tärkeää on myös se,
että viittomakielistä lasta tuetaan molempien kulttuurien näkökulmiin tutustumisessa. Näin lapsi

Lapsiasiavaltuutetun toimiston tekemissä haastatteluissa viittomakielisten kuurojen ja eriasteisesti

32 Killi, J. & Pollari, K. (toim.) 2012. Lapsiasiavaltuutetun toimiston
julkaisuja 2012:3. Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi
kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä.
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oppii vuoron odottamista, toisten tarkkailemista ja
seuraamista, omien ajatusten kertomista, sääntöjen noudattamista ja niiden perustelujen ymmärtämistä sekä sitä, miten ottaa kontaktia muihin lapsiin. Nämä taidot eivät aina automaattisesti siirry,
sillä viittomakielet ovat ainoita kieliä maailmassa,
jotka eivät periydy vanhemmilta lapsille – yli 90 %
kuuroista lapsista syntyy normaalikuuloisille vanhemmille.
Viittomakielinen lapsi kasvaa kuulonsa asteesta
riippumatta ja kieli- ja kulttuurivähemmistöön
kuulumisesta huolimatta suomalaisessa yhteis
kunnassa kaksikieliseksi aikuiseksi. On tärkeää
erottaa viittomakieli puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista, vaikka esimerkiksi kuvia
tai piirtämistä voi käyttää ohjauksellisena elementtinä myös viittomakielisten lasten kanssa.

Yleensä kaikki se, mitä viittomakielisen lapsen
kanssa tulee huomioida (aito kontakti, rauhallisuus, varmistaminen) palvelee kaikkia vuorovaikutusta ja yhteispeliä opettelevia lapsia varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

5.2

Oppiminen ja oppimisen alueet

Oppimisen alueiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen
mukaan. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
lapsille tarjotaan mahdollisuuksia opetella erilaisia
uusia taitoja monipuolisen toiminnan kautta. Lapsia
esimerkiksi kannustetaan liikkumaan, heidän kanssaan harjoitellaan ilmaisua esimerkiksi media- ja

tanssiesityksiä tekemällä sekä tutkitaan luontoa ja
lähiympäristöä retkeillen.
Toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa,
pohditaan esimerkiksi, millaisia leikkiympäristöjä voitaisiin rakentaa. Monipuolinen ympäristö,
lasten oma ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen ja taiteellinen ilmaisu ruokkivat lapsen
oppimista ja kehitystä. Kaikki päivän tilanteet ovat
merkityksellisiä oppimisen kannalta. Esimerkiksi
pukemisen ja ruokailun aikana voidaan harjoitella
kielellisiä ja matemaattisia taitoja lorujen ja laululeikkien avulla.
Matemaattisessa ajattelussa korostuu matemaattisten viittomien ja merkitys; numeroiden, muotojen
ja matemaattisten lauseiden viittominen saattaa
poiketa viittomakielisestä ilmaisusta.
Musiikillisessa ilmaisussa korostuu rytmiikka ja
tahdissa pysyminen. Musiikkikäsitteitä on hyvä
visualisoida. Se auttaa viittomakielistä lasta hahmottamaan, mitä tarkoittaa esimerkiksi dynamiikka. Millaista on iloinen, pelottava tai hiljainen
musiikki? Eläytyminen on laulujen viittomisessa
tärkeää. Kuulon asteesta riippumatta lapset voivat
soittaa tai tutustua myös instrumentteihin.
Liikkumisessa on huomioitava, että yhteiset
ohjeet annetaan kaikille alussa ennen kuin aloitetaan liikkeiden harjoittelu, leikit, pelit, yms.
Toiminnan aikana ohjeiden anto on ajoitettava
taukoihin; liikkeiden, leikki-, peli- tai muunlaisten
tilanteiden väliin. Pelitilanteisiin liittyvät merkit
täytyy antaa äänen lisäksi visuaalisesti, esimerkiksi lipun heilautuksella.
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6

YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA

Vanhempien kanssa tehtävä säännöllinen yhteistyö
on oleellista, jotta perheiden ja henkilöstön yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta
mielekkään kokonaisuuden. Henkilöstön ja perheiden toisiaan arvostava kohtaaminen luo perustaa
hyvälle yhteistyölle tuoden lasten elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta. On tärkeää, että lapselle
merkitykselliset aikuiset tutustuvat toisiinsa ja
jakavat lapsen elämää ja kokemuksia päivittäin.
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Viittomakielisten kuurojen vanhempien kanssa
tulee keskustella tarvittaessa heille sopivista
yhteydenpitotavoista, esimerkiksi missä tilanteissa
voidaan käyttää tulkkia, milloin tekstiviestejä ja
reissuvihkoa. Yhdessä mietitään, miten lapsen
kehitystä ja oppimista parhaalla tavalla voidaan
tukea. Yhteistyössä huomioidaan kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus sekä perheiden monimuotoisuus. Luottamuksellinen yhteistyö perustuu aitoon
kuulemiseen ja molemminpuoliseen aktiivisuuteen
esimerkiksi päivittäisten kuulumisten vaihdossa.

7

SIIRTYMÄT

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta
johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja
perustan elinikäiselle oppimiselle. Lasten hyvinvoinnin sekä kehityksen ja oppimisen sujuvuuden
vuoksi myös siirtymävaiheet suunnitellaan ja niitä
arvioidaan.
Varhaiskasvatuksen järjestäjä luo yhteistyön rakenteet ja tiedon siirtämisen käytännöt, joiden avulla
siirtymät kotoa varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen aikana sekä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä perusopetukseen ovat mahdollisimman sujuvia. Siirtymävaiheissa tehdään huoltajan
kanssa yhteistyötä lapsen edun mukaisesti. Tietojen
siirtämisessä voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen aikana koottuja dokumentteja, joissa kuvataan
lapsen kehitystä ja oppimista, sekä lapselle laadittua
varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tiedon siirrossa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä.33
On hyvä tiedostaa, että viittomakieltä käyttävä
lapsi ei välttämättä tarvitse erityistä tukea varhais
kasvatuksessa ja esiopetuksessa, vaan kyseessä
voi olla kielellinen asia. Mikäli viittomakielinen
lapsi tarvitsee tukea, on tärkeää, että tuki muodostaa jatkumon varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä myöhemmin perusopetuksessa.

Viittomakieltä käyttävän lapsen polku varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen edellyttää
usein laajaa asiantuntemusta viittomakielestä ja
viittomakielisestä kulttuurista. Usein tämän rinnalla käsitellään myös kuurouteen tai eriasteisiin
kuulovammoihin liittyviä kysymyksiä. Varhais
kasvatukseen tulevien viittomakielisten lasten
kielitaidossa voi olla paljonkin eroja, ja näitä eroja
varhaiskasvatus pyrkii omalta osaltaan tasoittamaan. Kielikysymys on ratkaiseva, kun mietitään,
millaisia yksilöllisiä tuen tarpeita lapsella ehkä on
esi- ja perusopetuksessa.
Lapsen polku ei aina kulje ennalta määritettyä reittiä. Henkilöstön on seurattava ja arvioitava lapsen
edistymistä tarkkaan, jotta ne tuen tarpeet, joita ei
ennakkoon ole osattu huomioida, osattaisiin ottaa
huomioon välittömästi tuen tarpeen tultua esiin.
Polku voi siis muodostua mutkittelevaksikin, mutta
tärkeintä on huolehtia siitä, että lapsen kielellinen
kehitys etenee tasapainoisesti. Kieli on ajattelun
väline ja pohja kaikelle oppimiselle ja lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle.

33 Varhaiskasvatuslaki 40–42 §
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Kanto artikkelissaan Viittomakielisen oppijan
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