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1 Valmistavan opetuksen lähtökohdat 
 

Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusope-
tukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu 
niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai 
muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta 
annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. 
Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen edellä todettujen 
tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta. Opetusta varten ei 
ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää. Perusopetuslain mukaan oppi-
lailla on oikeus työpäivinä opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää ope-
tuksen järjestäjä. Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhdelle oppilaalle. Ope-
tusryhmät muodostetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryh-
mäjako edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa opetussuunnitel-
man mukaisten ja oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavutta-
misen. 
 
Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan esi- tai perusopetukseen, oppilaan 
ikätasoa vastaaviin suomen- tai ruotsinkielisiin opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mu-
kaan oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla. Integroinnilla edistetään 
kotoutumista, suomen tai ruotsin kielen kehittymistä ja oppiaineiden sisältöjen omaksu-
mista. 

 
2 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 
 
 

Opetushallitus on päättänyt 13.11.2015 perusopetukseen valmistavan opetuksen opetus-
suunnitelman perusteista. Opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä perusopetuk-
seen valmistavaa opetusta varten opetussuunnitelma. Lähtökohdan opetussuunnitelman 
laatimiselle muodostavat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetuksessa 
(422/2012) määritellyt yleiset ja perusopetukseen valmistavaa opetusta koskevat valta-
kunnalliset tavoitteet, Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteet 2015 sekä soveltuvin osin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. 

 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa tulee olla: 
 

• opetuksen tavoitteet ja opetusjärjestelyt 
• periaatteet oppilaan oman opinto-ohjelman laatimiseksi 
• toimintakulttuuri ja sen periaatteet 
• oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen 
• ohjaustoiminta oppimisen tukena 
• erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 
• yhteistyö esi- ja perusopetuksen kanssa 
• kodin ja koulun yhteistyö 
• yhteistyö muiden tahojen kanssa 
• oppimisen ja koulunkäynnin tuki 
• suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin 
liittyvistä menettelytavoista 
• oppilaan arviointi ja todistukset 
 



 

 

Yhdenvertaisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilai-
toksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yh-
denvertaisuussuunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan. 
 
 

 
2.1 Opetuksen järjestäminen kuusivuotiaiden valmistavassa esiopetuksessa 
 
2.1.1 Oppilaaksi otto 
 

Päätös osallistumisesta perusopetukseen valmistavaan opetukseen tehdään pääsääntöi-
sesti toimintavuodeksi. Valmistavan opetuksen tarve selvitetään 5-vuotiaille KieliPeda-
työvälinettä apuna käyttäen sekä henkilökunnan ja vanhempien arvioiden perusteella. 
(Tarvittaessa voidaan käyttää myös kielitaitoa mittaavaa Kettu-testiä, aktiivista sanava-
rasto -testiä ja mahdollisia lausuntoja) Esiopetusvuoden aikana tulevien uusien lasten kie-
litaitoa ja ryhmässä toimimisvalmiuksia arvioidaan ja tulosten perusteella päätetään pe-
rusopetukseen valmistavan opetuksen tarve ja tehdään tarvittava päätös. 
 
Kuusivuotiaan lapsen sijoittumisesta valmistavaan opetukseen vastaa päiväkodin johtaja 
yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajan ja alueen varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
kanssa. 
 
Päätöksen lapsen ottamisesta valmistavaan opetukseen tekee palvelualueen päällikkö. 
Päätös valmistavaan opetukseen osallistumisesta korvaa päätöksen osallistumisesta esi-
opetukseen. 

 
2.1.2 Opetusjärjestelyt 
 

Valmistavaa opetusta annetaan lähipalveluperiaatteen mukaisesti viisi tuntia päivässä 
viitenä päivänä viikossa siten, että valmistavan opetuksen lapset integroituvat esiopetuk-
sen ryhmiin ja niiden toimintaan. Valmistavan opetuksen viides tunti toteutetaan ennen tai 
jälkeen yleisen esiopetusajan ja niillä lapsilla, jotka osallistuvat myös täydentävään var-
haiskasvatukseen, viides tunti toteutetaan varhaiskasvatusajan puitteissa lapsen vireysti-
lan kannalta tarkoituksenmukaisesti.  
 
Integroimalla valmistava opetus esiopetukseen edistetään lapsen suomen kielen oppi-
mista, kotoutumista, esiopetuksen sisältöjen omaksumista ja sosiaalisten suhteiden muo-
dostumista. Opetus tapahtuu esiopetusryhmässä, ohjatuissa yksilö-, pienryhmä- ja leikki-
tilanteissa sekä arjen vuorovaikutuksessa muiden lasten ja aikuisten välillä. Lisäksi lap-
sen kaksikielistä/ monikulttuurista identiteettiä tuetaan mahdollisuuksien mukaan lapsen 
koulunkäyntivalmiuksien vahvistamiseksi. 

 
2.2 Nivelvaihe esiopetuksesta perusopetukseen 
 

Valmistavan esiopetuksen jälkeen lapsi siirtyy perusopetuksen oppilaaksi ikätasoa vas-
taavaan ryhmään. Siirtyminen perusopetukseen ja lapsen tuen tarpeen arvioiminen suun-
nitellaan yhteistyössä huoltajien, esiopetuksen varhaiskasvatuksen opettajan, alueen var-
haiskasvatuksen erityisopettajan ja tarvittaessa koulun erityisopettajan ja/tai koulupsyko-
login kanssa. Esiopetuksen oppimissuunnitelmaan kirjataan lapsen kielitaso KieliPeda- 
työvälinettä apuna käyttäen.  
 
 
 
 
 



 

 

3 Valmistavan opetuksen tavoitteet ja sisällöt 
 
3.1 Yleiset tavoitteet ja yhteistyö perusopetuksen kanssa 
 

Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen/ 
ruotsin kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan 
sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavassa ope-
tuksessa oppilaalle annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa ja mahdollisuuksien 
mukaan oppilaan omassa äidinkielessä oppilaan omassa opinto-ohjelmassa tarkemmin 
määritellyllä tavalla. Eri oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteita, joten valmistavan opetuksen opettajan ja perus-
opetuksen opettajien yhteistyö on tärkeää. 
 
Opetuksen tavoitteiden määrittelyssä, sisältöjen valinnassa ja opetusjärjestelyissä ote-
taan huomioon, että oppilaat ovat iältään, opiskeluvalmiuksiltaan ja taustaltaan erilaisia. 
Opetusta eriytetään oppilaiden ikä- ja kehitysvaiheiden mukaisesti. Oppilaiden kielelliset 
valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan huomioon, ja jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-
identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Oppilaan omalla äidinkielellä tuettu opetus edistää eri 
oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Valmistava opetus edistää sukupuolten tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta. 
 
Kuusivuotiaiden valmistavan opetuksen tavoitteet ja sisällöt perustuvat Perusopetukseen 
valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, Turun valmistavan opetuksen 
opetussuunnitelmaan, Turun varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Turun kaupungin esi-
opetussuunnitelmaan.  
 
 

3.2 Kielen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
 
3.2.1 Suomi tai ruotsi toisena kielenä 
 

Suomen tai ruotsin kielen opintojen tavoitteena on kielitaidon tasojen kuvausasteikolla 
taso A1.3–A2.1, joka kuvaa keskimäärin oppilaan osaamista valmistavan opetuksen 
päättyessä.  
 
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomi tai ruotsi toisena kie-
lenä -opinnoissa. Opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen suomi tai 
ruotsi toisena kielenä -oppimäärän opetussuunnitelmanperusteita. Suomi tai ruotsi toi-
sena kielenä -opinnot ovat pohjana kaikille muille opinnoille. Perusopetukseen valmista-
vassa opetuksessa suomi tai ruotsi toisena kielenä -opintojen tavoitteena on antaa oppi-
laille tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen. Opetuksessa otetaan huomioon oppi-
laan koulu- ja opiskelutausta ja hänen jo mahdollisesti hallitsemansa suomen tai ruotsin 
kielen taito. Oppilaalle laaditussa omassa opinto-ohjelmassa määritellään taito- ja ikä-
tason mukaiset tavoitteet ja sisällöt. 
 
Esiopetukseen integroidussa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on 
suomen kielen oppimisessa sekä riittävien kouluvalmiuksien saavuttamisessa. Lapsi ky-
kenee toimimaan ryhmässä itsenäisesti ja omaa riittävät sosiaaliset taidot. Suomi toisena 
kielenä opetuksen tavoitteet ja sisällöt kirjataan Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitel-
maan. Valmistavassa opetuksessa käytetään KieliPeda-työvälinettä havainnoinnin, suun-
nittelun ja arvioinnin välineenä. Lapsen suomen kielen taidon osaamista kuvataan kuullun 
ymmärtämisen ja puhumisen osalta valmistavan opetuksen aikana KieliPeda-työvälineen 
taitotasojen mukaisesti.  
 
Suomi toisena kielenä -opetus ja oppiminen nivoutuvat kaikkiin esiopetuksen sisältöihin ja 
toimintaan. Suomen kielen oppiminen on prosessi, joka tapahtuu jatkuvassa vuorovaiku-
tuksessa ja suunnitelmallisessa toiminnassa. Lapselle tulee antaa mahdollisuus oppia 



 

 

ilmaisemaan itseään, ymmärtää ja tulla ymmärretyksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
aikuisten ja toisten lasten kanssa. Toiminnassa huomioidaan eri oppimistyylit ja annetaan 
lapselle mahdollisuus toimia eri tavoin ja löytää omat tavat oppia. 

 
3.2.2 Lapsen oma äidinkieli 
 

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen hallin-
taa, kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Oman äidinkielen 
hyvä hallinta luo edellytyksiä myös suomen/ruotsin kielen oppimiselle ja tällä kielellä ta-
pahtuvalle muulle oppimisille. Oppilaille järjestetään opetusta mahdollisuuksien mukaan. 
 
Opetus noudattaa soveltuvin osin Opetushallituksen suositusta maahanmuuttajien äidin-
kielen opetuksen perusteiksi (1/011/2001, liite 3). Oppilaan oman äidinkielen hallintaa ja 
sen säilymistä tuetaan myös eri tavoin yhteistyössä perheen kanssa. 
 
Lapsen oman äidinkielen opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä 
perusopetuksen kanssa. Turussa lapsella on mahdollisuus osallistua perusopetuksen 
oman äidinkielen opetukseen (MAI), mikäli opetusryhmässä on tilaa. Vastuu osallistumi-
sesta on huoltajilla. Huoltajien kanssa käytävän keskustelun pohjana käytetään Kieli-
Peda-työvälineen materiaalia sekä tarvittaessa suunnitelma lapsen kotikielen tukemiseen 
–lomaketta. Oman äidinkielen tukemisessa apuna voidaan käyttää myös mahdollisuuk-
sien mukaan varhaiskasvatuksessa työskenteleviä vieraskielisiä työntekijöitä. Lapsella on 
oikeus omaan kieleen, kulttuuriin ja katsomukseen. Vastuu lasten oman äidinkielen säilyt-
tämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. Perhettä kannustetaan ja tuetaan 
vaalimaan omaa kieltään ja kulttuuriaan.   
 

3.3 Muiden oppiaineiden keskeiset sisällöt 
 

Valmistavan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat opinnot ja kulttuuri-
tausta. Opetuksessa hyödynnetään oppilaan tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa 
luonnosta, elämäntavoista, historiasta ja yhteiskunnasta, kielistä ja kulttuureista. Valmis-
tavan opetuksen aikana muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat 
soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Si-
sältöjä suunniteltaessa otetaan huomioon kunkin oppiaineen keskeinen käsitteistö, työta-
vat ja välineet. 
 
Omalla äidinkielellä annettu opetus ja tuki edistää oppilaan opiskelua ja kotoutumista. 
Omakielisen opetuksen ja tuen avulla saatu lisätieto oppilaan osaamisen tasosta auttaa 
muiden oppiaineiden tavoitteiden asettamisessa. Näin oppilas voi edistyä aineopinnois-
saan, vaikka suomen/ruotsin kielen taidot kehittyisivätkin muita taitoja hitaammin. Oma-
kielistä opetusta ja tukea annetaan oppilaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. 
 
Valmistavassa opetuksessa hyödynnetään kokemuksellisia ja toiminnallisia oppimisym-
päristöjä ja monipuolisia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Monipuoliset oppimisympäristöt 
tarjoavat oppilaalle mielekkäitä ja monipuolisia tilanteita käyttää kieltä eri kommunikaatio-
ympäristöissä. Erilaiset tilanteet kehittävät oppilaan kykyä toimia sekä itsenäisenä yksi-
lönä että yhteisön jäsenenä ja antavat valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. 
 
Oppimisympäristöt tutustuttavat oppilasta suomalaiseen kulttuuriin ja edistävät hänen ko-
toutumistaan lähiympäristöön sekä laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan. 
 
Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää lapsen suomen kielen taitoa, tasapainoista 
kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä antaa tarvittavia 
valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistava opetus nivoutuu kaikkiin esi-
opetuksen sisältöalueisiin. Valmistavassa opetuksessa tutustutaan lapsen kodin ja tule-
van koulun lähiympäristöön ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Turun kaupungin 



 

 

tarjoamia kulttuuri- ym. palveluja. Lähiympäristön tuntemus antaa lapselle turvallisuuden 
tunnetta ja helpottaa kotoutumista. 

 
 
 
 

4 Toimintakulttuuri 
 

Yhteisön toimintakulttuuri on sen historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia. 
Koska perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat tulevat erilaisista kulttuureista, on 
tärkeää luoda ja kehittää yhteistä toimintakulttuuria. Perusopetukseen valmistavan opetus 
rakentuu osallisuuden, tasa-arvon ja oppivan yhteisön periaatteille. Esiopetustiimissä suun-
nitellaan toimintakulttuuria, joka tukee kaikkien yhteisön jäsenten hyvinvointia ja oppimista. 
Huoltajat sitoutetaan lapsen valmistavan opetuksen tukemiseen. (Suunnitelma lapsen äi-
dinkielen tukemiseksi, liite 4). 

 
 
4.1 Oppimisympäristö ja toimintatavat 
 

Valmistavan opetuksen oppimisympäristössä edistetään lapsen kielellistä kehitystä ja kie-
litietoisuutta sekä tuodaan näkyväksi kulttuurista moninaisuutta. Oppimisympäristöä 
suunniteltaessa huomioidaan esiopetuksen ja oppimisen eheyttäminen ja eriyttäminen. 
Opetusta eheytettäessä lapsen perustaitojen vahvistaminen on yksittäisiä sisältöalueita 
tärkeämpi. Työskentely tapahtuu erilaisten teemojen, projektien, leikin ja päivittäisten toi-
mintojen avulla monipuolisia työtapoja ja menetelmiä käyttäen. Kuvien, tukiviittominen 
sekä konkreettisen materiaalien käyttö päivittäin eri tilanteissa auttavat lasta arjen sujumi-
sessa sekä suomen kielen ymmärtämisessä ja oppimisessa. Opetusta eriytetään lapsen 
kehitystason mukaisesti ja pienryhmätoimintaa hyödyntäen. 
 

 
 
 
 

5 Oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen 
 

Perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole olemassa valtakunnallista tuntijakoa 
tai oppimäärää, joten jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Oppilaan omaan 
opinto-ohjelmaan kirjataan: 
 
• oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet 
• oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin 
• opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät sekä opetuksen sisältö 
• oppilaan opinnot valmistavan opetuksen opetusryhmässä ja integrointi perusopetukseen 
• ohjauksen järjestäminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet 
 
Opinto-ohjelma voi olla osa kotouttamislain mukaista oppilaan kotoutumissuunnitelmaa. 
Valmistavan opetuksen oppilaalle voidaan laatia myös oppimissuunnitelma. 
 
Valmistavaan opetukseen osallistuville lapsille tehdään Lapsen esiopetuksen oppimis-
suunnitelma, johon on kirjattu opetusjärjestelyt ja jossa valmistavaan opetukseen osallis-
tuvan lapsen osalta painottuu suomen kielen oppimisen lisäksi kotoutuminen. Suunnitel-
man tukena käytetään KieliPeda-työvälinettä. 
 
 
 



 

 

6 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki 
 

Kun perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana selviää oppilaan tarve opiskelun tu-
keen, tuki annetaan oppilaalle parhaiten soveltuvalla tavalla. Perusopetukseen valmista-
vassa opetuksessa oppilaille annetaan tarvittaessa tukiopetusta, oppilashuollollisia tuki-
toimenpiteitä sekä osa-aikaista erityisopetusta. Jos annettu tuki ei riitä, on tarpeen kartoit-
taa oppilaan erityisen tuen tarve. 
 
Valmistavassa opetuksessa tuen tarpeisiin vastataan yksilöllisesti pedagogisilla ratkai-
suilla. Tuen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan käytössä olevat resurssit ja 
hyödynnetään henkilökunnan osaaminen.  
Lapsen oppimissuunnitelmassa tarkennetaan kunkin lapsen tuen saamista; mitä tuetaan, 
millä keinoin tuetaan, kuka toteuttaa.  
 

6.1 Kodin ja koulun yhteistyö 
 
Opetuksen järjestäjä luo edellytykset kodin ja koulun yhteistyölle. Yhteistyön lähtökohtana 
on osapuolten yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kunnioitus ja kohtelu. Tavoitteena on vuo-
ropuhelun aikaansaaminen oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseksi. 
 
Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kieli- ja kulttuuritausta. Huolta-
jille annetaan tietoa suomalaisesta koulusta ja koulutusjärjestelmästä, opetussuunnitel-
masta, oppilaan arvioinnista, opetusmenetelmistä ja perusopetukseen valmistavassa 
opetuksessa käytettävästä oppilaan omasta opinto-ohjelmasta. Perheille annetaan tietoa 
perusopetukseen siirtymisestä sekä jatko-opintomahdollisuuksista perusopetuksen jäl-
keen. 
 

6.1.1 Yhteistyö 6-vuotiaiden valmistavassa opetuksessa 
 

Valmistavassa opetuksessa yhteistyötä tehdään huoltajien kanssa. Osapuolet sitoutuvat 
tietoisesti toimimaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Yhteistyö poh-
jautuu luottamukseen, keskinäiseen kunnioitukseen ja tasavertaisuuteen. Keskeistä on 
perheen kulttuuritaustan ja lähtömaan kokemusten huomioiminen ja suomalaiseen kasva-
tuskäsitykseen tutustuttaminen. Huoltajille kerrotaan suomalaisesta esiopetuksesta sekä 
valmistavan opetuksen sisällöistä ja toteuttamisesta. Huoltajat osallistuvat lapsensa oppi-
missuunnitelman laatimiseen ja arviointiin. Tulkkipalveluja käytetään tarvittaessa. 
 
 

6.2 Oppilashuolto 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilashuollon järjestämistä ja toteuttamista 
koskevat samat periaatteet ja oppilaita samat oikeudet kuin perusopetuksen oppilashuol-
lossa. Opetuksen järjestäjällä tulee olla oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämä koulu-
kohtainen oppilashuolto-suunnitelma, jonka laatimisesta on määrätty perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa (Määräys 4/011/2014). Perusopetukseen valmistavan 
opetuksen koulukohtainen oppilashuolto-suunnitelma voidaan sisällyttää perusopetusta 
koskevaan koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan.  
 
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa oppilaalla on oikeus opetukseen osallistu-
misen edellyttämään maksuttomaan oppilashuoltoon. Yhteisön ja yksittäisten oppilaiden 
terveydestä, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen ulottuu kaikkeen koulutyö-
hön. Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalve-
luista vastaavien työntekijöiden yhteinen tehtävä.  
 
Oppilashuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena. Yhteisöllinen oppi-
lashuolto on osa perusopetukseen valmistavan opetuksen yhteisöllistä toimintakulttuuria 



 

 

ja ensisijainen tapa toteuttaa oppilashuoltoa. Yhteisöllinen oppilashuolto on ennalta eh-
käisevää ja sen tehtävänä on vahvistaa osallisuuden, huolenpidon ja turvallisuuden ilma-
piiriä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Kouluyhteisössä arvostetaan jokai-
sen yksilöllisyyttä eikä syrjintää, väkivaltaa, kiusaamista tai rasismia hyväksytä. Oppilaita 
ohjataan arvostamaan sekä omaa että ympäristön kulttuurista, kielellistä ja katsomuksel-
lista monimuotoisuutta.  
 
Oppilashuoltotyötä ohjaa oppilaan edun ensisijaisuus. Yksilökohtaista oppilashuoltoa to-
teutetaan oppilaan ja tarvittaessa huoltajan suostumuksella. Psykologi- ja kuraattoripalve-
lut sekä kouluterveydenhuollon palvelut ovat oppilaan saatavilla ja ne järjestetään lain 
edellyttämässä määräajassa. Oppilaan yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet ote-
taan huomioon valmistavan opetuksen arjessa sekä tarvittavan tuen suunnittelussa ja to-
teutuksessa. Työssä turvataan oppilaan ja huoltajan osallisuus, työskentelyn luottamuk-
sellisuus sekä kunnioittava vuorovaikutus. Osallisuuden varmistamiseksi huolehditaan 
tarvittavista tulkitsemispalveluista. 
  
Monialainen yhteistyö on perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilashuollossa tär-
keää. Oppilashuolto järjestetään opetus-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä siten, että 
siitä muodostuu toimiva kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan, 
huoltajan sekä tarvittaessa muiden yhteistyökumppaneiden kuten perheen kotoutumis-
suunnitelmasta vastaavan tahon kanssa. Oppilashuollon toimintatavoista ja palveluista 
tiedotetaan suunnitelmallisesti. Huoltajille annetaan tietoa myös suomalaisen koulutusjär-
jestelmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatavoista ja saatavuudesta. 
 
Valmistavan opetuksen oppilashuolto toteutetaan osana esiopetuksen oppilashuoltoa.  
Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmassa kerrotaan oppilashuollon toteutuksesta ja toi-
mintatavoista ja niistä tiedotetaan huoltajia.  
 
Yhteisöllinen oppilashuolto toteutuu esiopetuksen toimintakulttuurissa, joka vahvistaa lap-
sen osallisuutta, saa aikaan huolenpidon ilmapiirin ja turvallisen kasvuympäristön. Yhtei-
söllinen oppilashuolto merkitsee lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista, 
josta koko päivähoitoyhteisö on vastuussa. Jokainen lapsi saa kokea yhteenkuuluvuutta 
ja arvostusta. Lasta ohjataan arvostamaan ja kunnioittamaan toisten kulttuuria ja elämän-
tapaa. Esiopetusyksikön yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kutsuu koolle päiväkodinjoh-
taja. Ryhmään kuuluvat lisäksi alueen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, valmistavasta 
opetuksesta/ esiopetuksesta vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat sekä yksikön esi-
opetussuunnitelmassa määritellyt asiantuntijatahot. Vanhempien osallisuus turvataan ja 
toteutustapa määritellään esiopetussuunnitelmassa. 
 
Yksilöllinen oppilashuolto suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa huomioiden lap-
sen kulttuuritausta, tarvittaessa yhteistyössä alueen varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Mikäli lapsella ilmenee laajempaa tuen tarvetta, arvioi-
daan hänen tarvitsemansa opetuksen järjestäminen uudelleen. Huoltajien osallisuuden 
varmistamiseksi käytetään tarvittaessa tulkkipalveluja. Yksittäisen lapsen asioita käsittele-
vässä yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä ovat läsnä lapsen huoltajat tai heiltä on saatu 
lupa lapsen asioiden käsittelyyn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.3 Oppilaanohjaus 
 

Opetussuunnitelmassa määritellään, miten oppilaanohjaus valmistavassa opetuksessa 
toteutetaan. Ohjausta toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ku-
vattujen ohjaustoiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
 
Oppilaanohjauksen tarkoituksena on kehittää oppilaan oppimisvalmiuksia ja tukea hänen 
sosiaalista kasvuaan sekä ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Oppilaan opiskelua val-
mistavassa opetuksessa tuetaan oppilaanohjauksella siten, että opiskelutaidot ja elämän-
suunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot kehittyvät. 
 
Perusopetukseen siirtymistä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että tieto oppilaan val-
miuksista ja edistymisestä valmistavassa opetuksessa siirtyy seuraavan kouluun. Oppi-
laalle ja hänen huoltajalleen annetaan mahdollisuus tutustua ajoissa tulevaan kouluun. 
Valmistavan opetuksen oppilaanohjauksessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että 
oppilaalla on käsitys omista mahdollisuuksistaan jatko-opinnoissa ja työelämässä. 
 
Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirryttäessä huolehditaan siitä, että tieto 
lapsen edistymisestä ja valmiuksista siirtyy perusopetukseen pääsääntöisesti Wilman 
kautta (LEOPS). 
 

6.4 Muut yhteistyöverkostot 
 

Yhteistyötä tehdään muiden kasvatus- ja opetustoimen tahojen sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon, tulkkipalvelujen, ulkomaalaistoimiston, kulttuuripalveluiden, kansalaisjärjestö-
jen ja seurakunnan kanssa. 
 
 
 
 

7 Arviointi ja todistukset 
 

Opetussuunnitelmassa määrätään valmistavaan opetukseen osallistuvien arvioinnista 
sekä heille annettavasta todistuksesta. Arvioinnin tulee olla ohjaavaa, kannustavaa ja 
monipuolista. Oppilaan edellytyksiä itsearviointiin kehitetään. Arvioinnin avulla valmista-
van opetuksen oppilaalle annetaan kuva myös perusopetuksen vaatimuksista. Oppilaan 
suomen tai ruotsin kielen taitoa arvioidaan kielitaidon tasojen kuvausasteikolla. (liite). Pe-
rusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Arvioinnin suo-
rittavat yhteistyössä kaikki oppilasta opettavat opettajat. Arviointi perustuu jatkuvaan ja 
monipuoliseen havainnointiin ja näyttöön. 
 
Arvioinnin tulee olla kannustavaa, rohkaisevaa ja monipuolista. Arvioinnin suorittaa lasta 
opettava kasvatushenkilöstö.  Arvioinnin pohjana käytetään esiopetussuunnitelmaa ja 
lapsen henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa. Arviointi perustuu kasvatushenkilöstön ha-
vainnointiin ja aktiiviseen vuorovaikutukseen lapsen kanssa arjen tilanteissa. Arvioinnin 
välineinä käytetään erilaisia kielen kehittymistä mittaavia testejä. Huoltajat saavat sään-
nöllisesti tietoa lapsen kielen kehittymisestä ja oppimisesta yhteisissä keskusteluissa. 
 
Perusopetukseen valmentavan opetuksen toteutumista ja kehittämistä arvioidaan ylei-
sesti toimintakauden lopussa esiopetuksen arvioinnin yhteydessä. Valmistavan opetuk-
sen päätteeksi annetaan todistus, josta ilmene perusopetukseen valmentavan opetuksen 
laajuu
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KIELIPEDA 
 
Lapsen nimi:      Pvm.  
 
Suomen kielen esi-A1-taitotaso: ei vielä suomen kielen taitoja  
Lapsi selviää rajatuista arkisista vuorovaikutustilanteista, mikäli tilanteet ja ympäristö ovat hänelle turvallisia. Lapsi 
tarvitsee vuorovaikutuksen tueksi kuvia ja havainnollistamista ja/tai oman äidinkielen sanoja tulkitakseen hyvin 
yksinkertaista ja selkeää tilanteeseen liittyvää puhetta. Lapsen tulee voida seurata muiden toimintaa ja jäljitellä 
sitä. Usein lapsi vastaa hänelle osoitettuun esim. nimellä, kuvalla tai eleellä tuettuun vuorovaikutusaloitteeseen 
katseella, eleellä tai ilmeellä. Lapsi saattaa käyttää omaa äidinkieltään/-kieliään.  
 
Taitoja esi-A1-taitotasolla 
 
Vuorovaikutustaidot Kehittymässä: 

pvm 
Osaa: pvm. 

Seuraa toisten lasten toimintaa.       

Toimii mallin mukaan.       

Osoittaa kiinnostusta puheeseen katseella tai eleellä.       

Tekee vuorovaikutusaloitteita katseella, eleillä, ilmeillä, kosketuksella tai 
kuvia hyödyntäen. 

    

 
Kielen ymmärtämisen taidot  

  

Toimii joidenkin yksinkertaisten kuvin ja elein tuettujen tilannesidonnaisten 
ohjeiden mukaan. 

      

 
Puheen tuottamisen taidot 

  

Osoittaa tarkoittamaansa esinettä.       

Pyytää eleellä, ilmeellä tai kuvalla puhekumppania nimeämään asioita ja 
esineitä. 

      

 
Kielen käyttötaidot 

  

Toistaa välittömässä tilanteessa helppoja ja lyhyitä, päivittäin usein toistu-
via sanoja ja tervehdyksiä. 

      

 
Kielellinen muisti ja sanavaranto  

  

Luettelee yksinkertaisia sanoja, kuten numeroita, värejä tai esineitä.       

 
Kielitietoisuus 

  

Osallistuu seuraamalla yksinkertaisen katselukirjan lukemista.      

 
 

Päivämäärä, esimerkkejä lapsen tuottamasta puheesta ja muita huomioita:         

 
 
Miten kielitaito kehittyy esi-A1-taitotasolta A1-taitotasolle:   
Lapsi alkaa omaksua suomen kieltä ympäristöstään. Alusta alkaen lapsi tekee huomioita kuulemastaan kielestä 
ja kerryttää ymmärtävää sanavarastoa, vaikka ei vielä itse tuottaisikaan puhetta. Vähitellen lapsi alkaa toistaa sa-
noja ja sanontoja kuulemansa mallin mukaan. Sanojen merkitykset alkavat jäsentyä tilannekohtaisessa käytössä. 
Lapsi tarvitsee erittäin paljon puheen mallintamista ja havainnollistamista kuvin, elein ja näyttämällä.  
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Lapsen nimi:        Pvm.    
 
Kehittyvä alkeiskielitaito, taitotaso A1: suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa  
Lapsi selviää useimmin toistuvista rajatuista arkisista kahdenkeskisistä kielenkäyttötilanteista. Vuorovaikutuk-
sessa lapsi tukeutuu paljon ilmeisiin ja eleisiin. Hän ymmärtää hitaasta ja tarvittaessa toistetusta puheesta lyhyet 
ohjeet ja tutut aiheet. Hän osaa nimetä tuttuja asioita ja tunnistaa selkeästi puhutusta kielestä ja luetusta tekstistä 
tuttuja sanoja ja ilmauksia. Uusien asioiden omaksuminen edellyttää havainnollistamista ja kuvatukea, selkeää ja 
hidasta puhetta sekä toistoa, jotta lapsi ymmärtää käsiteltävästä aiheesta joitakin asioita. Tuttu puhuja ja puhe-
tapa helpottavat ymmärtämistä. Lapsi tarvitsee paljon puhekumppaneiden apua. Puheessa voi olla paljon pitkiä 
taukoja, toistoja ja katkoksia. Vapaissa sosiaalisissa puhetilanteissa puheenaiheen ymmärtäminen edellyttää pal-
jon tukea kontekstista ja tilannesidonnaisia vihjeitä. Opetuspuheesta lapsi ymmärtää kuvien ja selvästi osoitettu-
jen ydinsanojen avulla aiheen. Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhtey-
dessä on rajallinen.  
 
Taitoja kehittyvän alkeiskielitaidon A1-taitotasolla 
 
Vuorovaikutustaidot Kehittymässä: 

pvm. 
Osaa: pvm. 

 Vastaa vuorovaikutusaloitteisiin.       

 Vastaa lyhyesti tuttuihin yksinkertaisiin kysymyksiin.       

 Tekee sanallisia vuorovaikutusaloitteita (1–2 sanalla).       

 
Kielen ymmärtämisen taidot  

  

 Ymmärtää päivittäin toistuvia lyhyitä ohjeita, kysymyksiä ja kehotuksia.       

 Tunnistaa puheesta tuttuja sanoja.       

 
Puheen tuottamisen taidot 

  

 Nimeää tuttuja esineitä ja asioita.       

 Käyttää ulkoa oppimiaan lyhyitä ilmauksia ja fraaseja.       

 Vastaa lyhyesti päivittäisiin tilanteisiin liittyviin helppoihin kysymyksiin (1–2  
 sanalla). 

      

 
Kielen käyttötaidot 

  

 Ilmaisee kehollisesti tai sanallisesti, ettei ymmärrä.       

 Tekee tuttuihin tilanteisiin ja omaan arkeensa liittyviä kysymyksiä (mikä, 
mitä). 

      

 
Kielellinen muisti ja sanavaranto  

  

 Muistaa joitakin jaksoja lauluista ja loruista.       

 
Kielitietoisuus 

  

 Hyödyntää visuaalisia vihjeitä.       

 Kuuntelee hetken lyhyitä satuja ja kertomuksia, kun käytetään  
 havainnollistavaa tukea (esineet, kuvat). 

    

 
Päivämäärä, esimerkkejä lapsen tuottamasta puheesta ja muita huomioita:          
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Miten kielitaito kehittyy A1-tasolta A2-tasolle: 
Puheesta tulee yhtäjaksoisempaa. Tuotokseen tulee enemmän sanastoa ja sisältöä. Välitön tarve puhekumppa-
nin tukeen vähenee. Ymmärtäminen laajenee yksittäisten sanojen ja fraasien tasolta joidenkin pääasioiden ja pi-
dempien jaksojen ymmärtämiseen.
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KieliPeda 
LOMAKE 3.3 LAPSEN SUOMEN KIELEN TAITOJEN SEURANTA 

Lapsen nimi:       Pvm.    
Kehittyvä peruskielitaito, taitotaso A2: välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta  
Vuorovaikutuksessa lapsi tukeutuu vielä paljon ilmeisiin ja eleisiin. Lapsi selviää varhaiskasvatuksessa jokapäiväisiin 
rutiineihin liittyvistä kielenkäyttötilanteista. Hän ymmärtää toistuvat ohjeet ja tehtävänannot ja osaa käyttää tavallisim-
pia fraaseja sekä keskustella lyhyesti tutuista, tilannesidonnaisista aiheista. Ymmärtäminen edellyttää rauhallista ja 
selkeää puhetta, toistoa sekä tuttua aihetta. Lapsen puhe on välillä sujuvaa, mutta erilaiset katkokset ovat hyvin ylei-
siä. Ääntäminen ja kielen rakenteiden horjunta voi ajoittain aiheuttaa ymmärtämisvaikeuksia. Lapsi tarvitsee runsaasti 
malleja ja tukea puhumisen harjoitteluun. Uusien asioiden omaksuminen vaatii runsaasti tukea. Lapsi tarvitsee oh-
jausta siinä, mihin asioihin puhutussa ja ääneen luetussa tekstissä tulee kiinnittää huomiota. Havainnollistavin mene-
telmin tuetusta opetuspuheesta lapsi ymmärtää aiheen ja satunnaisia tietoja. Ääneen luetusta tekstistä hän ymmärtää 
hajanaisia tietoja kuvien ja esineiden avulla havainnollistettuna. Lapsi osaa ilmaista sanallisesti, ettei ymmärrä, ja 
saattaa esittää tarkentavia kysymyksiä. Vapaissa sosiaalisissa tilanteissa lapsen on vaikea ymmärtää muiden puhetta, 
jos puheeseen ei liity konkreettisia tilannevihjeitä ja toimintaa. Lapsi tunnistaa oman nimen kirjoitettuna ja pystyy kir-
joittamaan oman nimensä mallin mukaan. 
 
Taitoja kehittyvän peruskielitaidon A2-taitotasolla  
 
Vuorovaikutustaidot Kehittymässä: 

pvm. 
Osaa: pvm. 

 Pystyy puhekumppanin avulla kiinnittämään huomion olennaiseen.        

 
Kielen ymmärtämisen taidot  

  

 Huomaa keskusteluaiheen vaihtumisen.       

 Ymmärtää tilannesidonnaista puhetta itselle tärkeistä ja tutuista asioista.        

 Ymmärtää yksinkertaisia määrään, ominaisuuksiin ja sijaintiin liittyviä käsit-
teitä 
 (paljon, vähän, suuri, pieni, edessä, takana, vieressä). 

      

 
Puheen tuottamisen taidot 

  

 Vastaa kysymyksiin tutuista aiheista, tekee kysymyksiä sekä pyytää selitystä 
ja 
 toistoa. 

      

 Kertoo kysyttäessä itsestään, lähipiiristään ja elinympäristöstään sekä  
 päivittäisistä tapahtumista. 

      

 Keskustelee tutuista aiheista, mutta tarvitsee puhekumppanin apua 
 keskustelun ylläpitämisessä.  

      

 
Kielen käyttötaidot 

  

 Kertoo muutamalla lyhyellä lauseella esim. kuvasta.       

 Käyttää kiertoilmauksia puheessaan.       

 
Kielellinen muisti ja sanavaranto  

  

 Käyttää laajentuvaa sanavarantoaan aktiivisesti.  
 

      

 
Kielitietoisuus 

  

 Päättelee sanojen merkityksiä tilanne-, lause- ja kuvavihjeistä.        

 Ymmärtää lyhyestä ääneen luetusta kertomuksesta satunnaisia asioita.     
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Päivämäärä, esimerkkejä lapsen tuottamasta puheesta ja muita huomioita:          

Miten kielitaito kehittyy A2-tasolta B1-tasolle: 
Vuorovaikutus onnistuu vähitellen myös ennakoimattomissa tilanteissa. Lapsen taito tehdä aloitteita keskustelussa 
kehittyy. Hän oppii ymmärtämään ja keskustelemaan aiheista, jotka eivät välittömästi liity omaan elämään tai elinpiiriin. 
Hän pystyy osallistumaan useamman henkilön keskusteluun tai ryhmätilanteeseen. Lisäksi lapsi pystyy varioimaan 
ilmaisuaan ja ilmaisu on yhtäjaksoisempaa ja sidosteisempaa.

 
Lapsen nimi:       Pvm.    
 
Sujuva peruskielitaito, taitotaso B1: selviytyminen arkielämässä  
Lapsi ymmärtää selkeästä puheesta pääkohdat ja pystyy osallistumaan keskusteluun. Hän osaa ilmaista itseään ym-
märrettävästi myös ryhmätilanteessa, jos aihepiiri on tuttu. Kerronta voi olla kieleltään yksinkertaista sekä sisällöltään 
niukkaa ja luettelomaista tai laveaa ja vielä jäsentymätöntä. Puheen epätarkkuus ei vaikuta puhetilanteen onnistumi-
seen. Opetuspuheen seuraaminen onnistuu, mutta lapsi tarvitsee vielä tukea keskeisten asioiden tunnistamisessa. 
Pitkän puheenvuoron ymmärtäminen vaatii tiivistä keskittymistä ja häiriötöntä ympäristöä. Itsenäisen, kuulonvaraisen 
opetuspuheen mukainen työskentely voi olla hankalaa. Autettuna lapsi pystyy käyttämään lyhyen puheenvuoron ja 
pystyy vastaamaan siihen liittyviin kysymyksiin. Vapaissa sosiaalisissa tilanteissa lapsi pystyy pääosin seuraamaan 
muiden puhetta, jos puhe on yleiskieltä tai tuttua puhekieltä. Nopeatempoiseen keskusteluun osallistuminen tuottaa 
vaikeuksia. Puheen sävyjen tunnistaminen on vaikeaa. Lapsi osaa kirjoittaa nimensä oikean suuntaisesti ilman mallia.  
 
Taitoja sujuvan peruskielitaidon B1-taitotasolla  
 
Vuorovaikutustaidot Kehittymässä: 

pvm. 
Osaa: pvm. 

 Vuorovaikutus onnistuu, vaikka kielellinen ilmaisu ei ehkä ole kovin tarkkaa.  
 

      

 
Kielen ymmärtämisen taidot  

  

 Ymmärtää laajemmasta keskustelusta pääkohtia ja yksityiskohtia.  
 

      

 
Puheen tuottamisen taidot 

  

 Pystyy kertomaan omaan elämään liittyvistä tapahtumista myös yksityiskoh-
tia. 

      

 Pystyy kertomaan mielipiteensä, näkemyksiään ja ehdotuksiaan.       

 
Kielen käyttötaidot 

  

 Pystyy ilmaisemaan itseään melko vaivattomasti ja itsenäisesti, vaikka 
 puheessa voi esiintyä taukoja ja katkoksia. 

      

 
Kielellinen muisti ja sanavaranto  

  

 Pystyy monipuoliseen sanalliseen ilmaisuun.       

 
Kielitietoisuus 

  

 Pystyy leikittelemään kielellä.       

 Pystyy seuraamaan ääneen luettuja kuvakirjoja.     

 
 

Päivämäärä, esimerkkejä lapsen tuottamasta puheesta ja muita huomioita:          
 
 

 
Miten kielitaito kehittyy B1-tasolta B2-tasolle?  
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B2-taitotasoa voidaan odottaa vasta perusopetusikäiseltä lapselta. Perusopetuksen aikana lapsen kehityksen ja oppi-
misen myötä ajattelun abstraktiotaso nousee ja käsitteellisten aiheiden käsittelystä tulee helpompaa. Ilmaisusta tulee 
varioivampaa ja idiomaattisempaa. Oppilaalla on monia vaihtoehtoisia keinoja ilmaista asioita. Viestinnästä tulee en-
tistä itsenäisempää ja oppilas pystyy itsekin ohjailemaan vuorovaikutustilanteita. Oppilas oppii erottamaan eri tilantei-
siin sopivat kielenkäyttötavat (mm. muodollinen ja epämuodollinen rekisteri) varioivissa konteksteissa ja käyttämään 
kieltä systemaattisesti tilanteen ja tarkoituksen mukaisella tavalla. Yleistajuisten aiheiden ymmärtäminen ja niistä kes-
kusteleminen ja kirjoittaminen on suhteellisen helppoa, vaikka aiheet eivät liitykään suoraan omaan elämään ja kiin-
nostuksen kohteisiin. Tarkkuus lisääntyy, ilmaisukeinot monipuolistuvat ja ilmaisu tiivistyy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

 

     
   Liite 2 

Suunnitelma lapsen kotikielen/kotikielten tukemiseen yhteistyössä vanhem-
pien kanssa.  
       
    
_______________________________________________ 
 
Lapsen nimi                           päivämäärä 
 
 
Koti 
 
 
Mitä kieltä puhutte kotona? 
 
 
 
Ketkä puhuvat lapsen kanssa kotikieltä? 
 
 
 
 
Mitä kieltä sisarukset puhuvat keskenään? Puhuuko lapsi yhtä hyvin kuin sisaruksensa? 
 
 

 
 
Lähiympäristö 
 
 
Mitä kieltä lapsi puhuu ystävien kanssa? 
 
 
 
 
Luetaanko lapselle omalla äidinkielellä kirjoja? 
 
 
 
 
Millä kielellä lapsi katsoo tv-ohjelmia? 

 
 
 
 
 
Mitä kieltä lapsi käyttää harrastuksissa? 
 

 
 
 
 
Puheen tuottaminen ja ymmärtäminen 
 



 
 

 

 
Ymmärtääkö lapsi puhutun kielen? Toimii annetun ohjeen mukaan? 
 
 
 
Puhuuko lapsi vähän vai paljon vanhempien ja muiden kanssa? 
 
 
 
Millä kielellä lapsi kyselee asioita? 
 
 
 
Osaako lapsi puhumalla kertoa mitä haluaa? 
 
 
 
Tuottaako lapsi useamman sanan lauseita? Puhuuko lapsi kieltänne oikein? Tulevatko sa-
nat oikeassa järjestyksessä? 
 
 
 
Onko lapsen vaikea lausua oman kielen äänteitä? 
 
 
 
Onko vanhemmilla vaikeutta ymmärtää lasta? Miten muut sukulaiset tai vieraat ymmärtävät 
lapsen puhetta? Oletteko huolissanne lapsen kielestä? (Ääntäminen, sanavarasto, ymmär-
täminen, muistaminen, änkytys) 
 
 

 
 
 
Keskustelussa sovitut asiat lapsen äidinkielen tukemiseen. 
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