
KIEMOVA – Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisen 
varhaiskasvatuksen syventävä koulutus 15 op 
  
Valintaperusteet 
Opiskelija voi hakeutua suorittamaan joko koko kokonaisuutta tai yksittäisiä opintojaksoja. 
Opintoihin valitaan ensisijaisesti koko kokonaisuuden suorittavat opiskelijat. Yksittäisiä 
opintojaksoja suorittamaan otetaan opiskelijoita vain, jos kokonaisuutta suorittavia ei ole 
täyttä määrää. Koko opintokokonaisuutta suorittamaan valitaan vähintään 12 ja enintään 24 
opiskelijaa. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että kokonaisuuden 
valinneet ovat etusijalla. Opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2019. 
  
Hakeminen 
Haku opintoihin on 26.6.–23.8.2019 verkkolomakkeella osoitteessa www.utu.fi/kieku. 
  
Valinnan tulos 
Valinnan tulos julkaistaan 30.8.2019. 
  
Lisätietoja 
Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisen opetuksen koordinaattori Maria Tyrer, 
maria.tyrer@utu.fi, p. 050 529 8186. 
  
Kohderyhmä ja yleiset tavoitteet 
Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisen varhaiskasvatuksen syventävä 
koulutus -opintokokonaisuus (KIEMOVA) on tarkoitettu ohjaavassa ja konsultoivassa 
työtehtävässä toimivalle varhaiskasvatuksen S2-opettajalle tai vastaavalle, päiväkodin 
esimiestehtävässä toimivalle, varhaiskasvatuksen S2-opettajalle tai tähän tehtävään 
suuntautuvalle henkilölle. 
  
KIEMOVA-opintokokonaisuuden laajuus on 15 op. Opintokokonaisuuden tavoitteena on 
syventää opiskelijan valmiuksia edistää monikielisten lasten oppimista, hyvinvointia ja laaja-
alaista osaamista sekä tukea kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa lapsiryhmissä 
työskentelevää henkilöstöä. Koulutuksen aikana opiskelija syventää monipuolista 
ymmärrystään siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminta mahdollistaa 
monikielisen lapsen kielenkehittymisen. Opiskelija osaa myös arvioida päiväkodin 
toimintakulttuuria ja tukea sitä, niin että Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) 
määrittämä kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka tulee näkyväksi. Opiskelija syventää 
kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen pedagogiikan tuntemusta ja osaa soveltaa erilaisia 
tutkimukseen perustuvia työtapoja ja osaa toimia yhteistyössä moninaisten perheiden 
kanssa. 
  
Opintokokonaisuus järjestetään Opetushallituksen rahoituksella ja on osallistujille 
maksutonta. Opetus toteutetaan Helsingissä noin kerran kuukaudessa järjestettävänä 
lähiopetuksena. Osa opetuksesta saattaa suomen lisäksi olla englanniksi ja ruotsiksi. 
 
 
 

http://www.utu.fi/kieku


Sisältö 
  
ARKKU – Arviointia kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa yhteyksissä 10 op 
  
Vastuutaho- ja henkilö: OKL Turku: yliopisto-opettaja Niina Kekki 
  
Osaamistavoitteet: ARKKU-opintojakson tavoitteena on laajentaa opiskelijan omaa 
arviointiymmärrystä monikielisessä varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden 2018 tavoitteiden mukaisesti.  Lisäksi opiskelija syventää taitoaan arvioida 
monikielisen lapsen suomen kielen oppimisprosessia. ARKKU-opintojaksolla jatketaan uuden 
arviointityövälineen kehittämistä varhaiskasvatuksen valtakunnalliseen käyttöön 
yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. 
 
Sisältö: 

 Sosiaalinen oikeudenmukaisuus varhaiskasvatuksessa 
 Yksilölliset tekijät kielenoppimisessa  
 Lapsen kielellisen kehittymisen tarkastelun arviointityövälineen kehittäminen 

eteenpäin        
 Lapsen foneettisen kehittymisen tarkastelu lapsen oman ja henkilöstön 

äännetietoisuuden kehittämiseksi  
 Varhaiskasvatustoiminnan kansainvälinen vertailu 
 Toisen varhaiskasvatuksen ammattilaisen kohtaaminen ja ohjaaminen 

 
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, oppimispäiväkirja 
  
Toteutustavat: Luento-opetus 90 t, pienryhmäohjaus 10 t, itsenäinen työskentely 180 t (sis. 
arviointityövälineen jatkokehittäminen) 
  
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

  
Kirjallisuus/Oppimateriaali: 

1. Benjamin, S. Kulttuuri-identiteetti – Merkitys kehitykselle ja kotoutumiselle (s. 56–105). 
Saatavilla: https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kulttuuri-identiteetti-kasvatus-
%E2%88%92-kulttuuriperintokasvatus-kotoutumisen-tukena/ 

2. Honko, M. & Mustonen, S. (toim.) 2018. Tunne kieli. Matka maailman kieliin ja 
kielitietoisuuteen. Oy Finn Lectura Ab, Helsinki.  Erityisesti johdantoluvut 1–5. 

3. Kehittyvän kielitaidon asteikko: 
http://edu.fi/download/171565_S2_Tasokuvaus_liite_tukimateriaaliin_1.10.2015_final
.pdf 

4. Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) 2012. Pienten sanat. Lasten äänteellinen 
kehitys. PS-kustannus, Juva. Teoksesta sivut 17–142. 

5. Laine, M. (toim.) 2014. Kulttuuri-identiteetti ja kasvatus. Kulttuuriperintökasvatus 
kotoutumisen tukena. Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 8. K-print, 
Tallinna. Erityisesti artikkelit: 
Saukkonen, P. Suomalainen kulttuuri-identiteetti kotoutumisen estäjänä ja edistäjänä 
(s. 13– 55). 

https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kulttuuri-identiteetti-kasvatus-%E2%88%92-kulttuuriperintokasvatus-kotoutumisen-tukena/
https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kulttuuri-identiteetti-kasvatus-%E2%88%92-kulttuuriperintokasvatus-kotoutumisen-tukena/
http://edu.fi/download/171565_S2_Tasokuvaus_liite_tukimateriaaliin_1.10.2015_final.pdf
http://edu.fi/download/171565_S2_Tasokuvaus_liite_tukimateriaaliin_1.10.2015_final.pdf


6. Lintunen, P. & Veivo, O. 2014. Kuinka kielitaitoa arvioidaan. Teoksessa: Pietilä, P & 
Lintunen, P. (toim.) Miten kieltä opitaan? Opas vieraan kielen opettajille. Gaudeamus, 
Helsinki. 

7. Martikainen, T. & Haikkonen, L. 2010. Maahanmuutto ja sukupolvet. SKS, Helsinki. 
8. Pietilä, P. 2014. Yksilölliset erot kielenoppimisessa. Teoksessa: Pietilä, P & Lintunen, P. 

(toim.) Miten kieltä opitaan? Opas vieraan kielen opettajille. Gaudeamus, Helsinki. 
9. Tainio, L. & Kallioniemi, A. (toim.) Koulujen monet kielet ja uskonnot. Selvitys 

vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen 
tilanteesta eri koulutusasteilla. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 
julkaisusarja 11/2019. Saatavilla: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161302 
Erityisesti: varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta koskevat tulokset sekä 
täydennyskoulutus.  

10. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 toimeenpanon arviointi – 
Varhaiskasvatusuunnitelmien käyttöönotto ja sisällöt. Karvi. Saatavilla: 
https://karvi.fi/publication/varhaiskasvatussuunnitelman-perusteiden-2016-
toimeenpanon-arviointi-varhaiskasvatussuunnitelmien-kayttoonotto-ja-sisallot/ 

11. Muu mahdollinen kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. 
 
 
TOIMINTA – Pedagogista toimintaa erilaisista kulttuurisista ja kielellisistä taustoista 
olevien lasten tukemiseen 5 op 
  
Vastuutaho: OKL Turku: yliopisto-opettaja Niina Kekki 
  
Osaamistavoitteet: TOIMINTA-opintojakson aikana opiskelija syventää ymmärrystään siitä, 
miten monet kielet, kulttuurit ja katsomukset huomioidaan varhaiskasvatuksen 
pedagogisessa toiminnassa. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, miten 
lastenkirjallisuutta voidaan käyttää kieli- ja kulttuuritietoisen pedagogiikan tukena. 
Tavoitteena on syventää Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) oppimisen 
oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden toteutumista kieli- ja kulttuuritietoisen pedagogiikan 
näkökulmasta.   
  
Sisältö 

 Lastenkirjallisuus kielenoppimisen tukena ja osana varhaiskasvatustoimintaa 
 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) oppimisen oppimiskokonaisuudet 

kieli- ja kulttuuritietoisen pedagogiikan näkökulmasta: 
o Kielten rikas maailma 
o Ilmaisun monet muodot 
o Minä ja meidän yhteisömme 
o Tutkin ja toimin ympäristössäni 
o Kasvan, liikun ja kehityn 

  
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja 
  
Toteutustavat: Luento-opetus 50 t, itsenäinen työskentely 85 t 
                            

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161302
https://karvi.fi/publication/varhaiskasvatussuunnitelman-perusteiden-2016-toimeenpanon-arviointi-varhaiskasvatussuunnitelmien-kayttoonotto-ja-sisallot/
https://karvi.fi/publication/varhaiskasvatussuunnitelman-perusteiden-2016-toimeenpanon-arviointi-varhaiskasvatussuunnitelmien-kayttoonotto-ja-sisallot/


Arviointi: Hyväksytty/hylätty 
  
Kirjallisuus/Oppimateriaali: 
 

1. Rastas, A. (toim.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa 
maailmassa. Tietolipas 240. SKS, Helsinki. 

2. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. OPH. Saatavilla: 
https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_peru
steet/varhaiskasvatus/perusteet. 

3. Muu mahdollinen kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. 
 
  
 


