
 

Siikalatvan kunta    SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)- SUUNNITELMA 

Varhaiskasvatus 

 

LAPSEN TIEDOT   

Lapsen nimi   
   
   

Syntymäaika   

Huoltajien nimet   
   
   
   

Varhaiskasvatuksen työntekijä   

Lapsen ryhmä/ perhepäivähoito   
   
   
   

  
 

 

Mikäli lapsi ei vielä puhu suomea, päiväkodin henkilöstön tulee havainnoida oppijaa ja kartoittaa hänen ymmärtämistaitojaan. Tällöin saadaan 

kuva lapsen lähtötasosta.  

Kielitaidon oppiminen alkaa yleensä ymmärtämisestä. Sitten opitaan puhumaan, käyttämään suomen kielen sanoja ja rakenteita. Lopuksi 

opitaan lukemaan ja kirjoittamaan suomea. 

 

 

  



 

LAPSEN KIELENKEHITYKSEN SELVITTÄMINEN  

• Mitä kieltä/kieliä kotona puhutaan? Mikä on yhteinen kotikieli? 

• Kuka ja ketkä puhuvat lapsen kanssa äidinkieltä? 

• Mikä on äidin äidinkieli? Mikä on isän äidinkieli? 

• Sekoittuvatko kielet lauseessa? 

• Puhuuko lapsi vähän vai paljon vanhempien ja muiden kanssa? 

• Onko vanhemmilla vaikeutta ymmärtää lasta? 

• Onko vanhemmat huolissaan lapsen kielestä (ääntäminen, sanavarasto, ymmärtäminen, muistaminen) 

• Kyseleekö lapsi asioita omalla äidinkielellään vai suomen kielellä? 

• Vastaako lapsi kysymyksiin äidinkielellä vai suomeksi? 

• Esittääkö hän kysymyksiä äidinkielellä? 

• Osaako lapsi nimetä/luetella erilaisia asioita esim. eläimet, vaatteet? 

• Tuottaako lapsi usean sanan lauseita? Puhuuko lapsi äidinkieltään oikein? Tulevatko sanat järjestyksessä? 

• Jaksaako lapsi kuunnella? 

• Kertooko ja keksiikö lapsi omia tarinoita 

 

Arviointimenetelmiä suomen kielen kehittymisen seurantaan varhaiskasvatuksessa on 

• Havainnointi ja dokumentointi 

• Kettu-testi. Käytetään monikielisten 3-5- vuotiaiden lasten suomen kielen arviointiin. Kettu-testi kartoittaa kattavasti kielen eri osa-

alueita mm. puheen tuottamista, kuullun ymmärtämistä, sanojen taivutuksia, värejä, sijaintikäsitteitä.  

 

  



   
KESKUTELUN TEEMA   

   

   
LÄHTÖTASO   

   
TAVOITTEET   

   
ARVIOINTI   

   
PVM.   
NIMI   

   
KIELEN KUUNTELU JA 

YMMÄRTÄMINEN   
• Miten lapsi reagoi 

kysymyksiin (kuka, mikä, kenen) 

pyyntöihin ja ohjeisiin   
• Vastaako lapsi kysymyksiin   

sanallisesti   
• Tarvitseeko lapsi useamman 

toiston annettuun ohjeeseen   
• Ryhtyykö hän toimimaan 

ohjeen mukaan itsenäisesti   
vai toimiiko muiden mallin 

mukaan   
• Ymmärtääkö lapsi aikuisten   

ja lasten puhetta   
   

            

   
PUHUMINEN    
(spontaani puhe, kerronta kuvista)   

• Nimeääkö lapsi esineitä, 

asioita ja kuvia (auta alkutavulla)   
• Ilmaiseeko lapsi itseään 

suomen kielellä (kielten 

sekoittuminen)   
• Käyttääkö lapsi ilmaisussaan 

yksittäisiä sanoja vai (lyhyitä) 

lauseita   
• Joutuuko lapsi etsimään sanoja 

tai niiden muotoja ja tuleeko 

puheeseen paljon  taukoja? 

(sanasujuvuus)   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

         

  



VUOROVAIKUTUSTAIDOT   
• Miten lapsi ilmaisee itseään 

(elein, ilmein, sanallisesti, 

piirtämällä, kuvilla)   
• Osallistuuko lapsi arkipäivän 

kommunikointiin (puhuminen, 

kysyminen, keskustelu, 

kuuntelu),kenen kanssa   
• Kuinka lapsi selviää   

erilaisissa suullista 

vuorovaikutustaitoa 

edellyttävissä tilanteissa   
• Onko lapsi vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa yhdessä toimimalla, 

leikkimällä ja keskustelemalla?   
   

            

   
KIELEN RAKENNE   

• Puhuuko lapsi kokonaisilla 

lauseilla vai käyttääkö hän 

yksittäisiä sanoja   
• Millainen on lapsen käyttämä 

sanajärjestys   
• Muodostaako lapsi monikko- 

ja vertailumuotoja   
• Miten lapsi taivuttaa sanoja 

(”Minä mene koti”, ”äiti hake 

minu, kotonassa”)   
• Miten hän hallitsee nominien 

ja verbien vartalon vaihtelut (Minä 

puken sukkat.)   
• Käyttääkö lapsi aikamuotojen 

rakenteita (”Olin/Olen eilen   
kaupassa”)   
   

            



   
LUKEMISEN JA   
KIRJOITTAMISEN 

VALMIUDET   
• Yhdistääkö lapsi sanan ja 

kuvan   
• Löytääkö lapsi kuvista 

yhdenmukaisuuksia   
(visuaalinen erottelukyky), 

käden ja silmän yhteistyö   
• Osaako lapsi nimetä kirjaimia 

ja numeroita ja erottaako hän ne 

toisistaan   
• Tavuttaako lapsi sanoja 

esimerkiksi taputtamalla   
• Tunnistaako lapsi kuulemansa 

perusteella äänteen sanan alussa, 

lopussa ja löytyvätkö riimiparit   
• Ymmärtääkö lapsi äänteen ja 

kirjaimen vastaavuuden   
   

            

  (Repun takanassa ja Kettu-testi: Haapaveden malli)  
  
 
Seuraava suunnitelman arvioinnin päivämäärä:_______________________________   
  
 
Suunnitelma lisätään liitteeksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan  
  



Liite Suomi toisena kielenä- suunnitelmaan 

 

Vinkkejä S2-opetukseen varhaiskasvatuksessa (Lähde mukaillen Kalajoen Kaupunki ja opetushallistus: Positiivisen diskriminaation edistäminen -

hanke) 

 

Alle 3-vuotias 

• lapsi Jokapäiväisen toiminnan kautta 

•  Arjen eri tilanteita sanoittaminen  

• Asioiden, esineiden nimeäminen  

• Kuvat aikuisella tukena (kuvanauhat käytössä)  

• Päivärytmin kuvittaminen  

• Leikin tukeminen (aikuinen sanoittaa leikkiä)  

• Kyllä-ei – kysymyksien kautta ymmärtämisen 

kartoittaminen  

• Laulut, lorut, kirjat  

• Tukiviittomat 

 

 

 

Yli 3-vuotias lapsi  

• Kielipajatoiminta (yksilö-, pari- ja/tai pienryhmässä) 

•  Arjen tilanteiden sanoittaminen, nimeäminen  

• Vertaisoppiminen (lapsi oppii taitavammilta eli 

kantasuomalaisilta)  

• Leikki! (Leikkiin pääsemisen turvaaminen, aikuinen leikin 

sanoittajana, leikkiympäristöjen muokkaaminen…)  

• Avoimet kysymykset= vrt. Missä sinä asut? /Asutko sinä 

Rantsilassa/Piippolassa? (mikäli kielitaito jo kehittynyt vältä 

kysymyksiä, joihin lapsi voi vastata kyllä/ei)  

• Kuvat päivittäisessä käytössä jokaisella työntekijällä 

(kuvanauha)  

• Sarjakuvittaminen etenkin ristiriitatilanteiden ratkomisessa  

• Tukiviittomat  

• Tarinoiden, satujen lukeminen ja keksiminen, sadutus  

• Kili-tuokiot pienryhmässä 

Jokaisen S2-lapsen kanssa  

• Aikuinen sanoo lapsen nimen ennen ohjeen antamista. Näin voidaan myös varmistaa, että lapsi kuuntelee 

• Aikuinen puhuu selkeästi ja rauhallisesti ja pilkkoo ohjeita ja asioita pieniin osiin. Yksi ohje kerrallaan. Aikuinen ei huomauta, jos lapsi 

sanoo sanan väärin vaan korjaa lapsen puheen toistamalla sen itse oikeassa muodossa. 

• Arkihavainnointi (Lasten taitoja ja suomen kielen oppimista havainnoidaan säännöllisesti. Havainnot kirjataan ylös yhteisesti sovittuun 

vihkoon/kansioon) 

• Vanhemmat puhuvat AINA omaa äidinkieltä lapselle. Rikas kielenkäyttö: Tarinat, sadut, laulut, lorut lapsen omalla äidinkielellä!  

• Moniammatillinen yhteistyö merkittävä osa taitojen kehittymisessä 


