
Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti (1–15 op) 
 

Valintaperusteet 2019 

 
Kohderyhmä 
 
Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat nyt tai 
tulevaisuudessa työssään tekemisissä alle kouluikäisten lasten kanssa. Opinnot soveltuvat laajasti 
erilaisissa tehtävissä varhaiskasvatuksen parissa toimiville henkilöille, mukaan lukien neuvolan 
henkilöstö. Opintojen ensimmäiset neljä opintojaksoa soveltuvat koko varhaiskasvatuksen sekä 
neuvolan henkilöstölle. Opintojen kaksi viimeistä opintojaksoa on suunnattu henkilöille, jotka ovat 
erityisesti vastuussa arvioinnista ja päivähoitoyksiköiden toimintakulttuurin kehittämisestä. 
 

Opinnot järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja ovat osallistujille maksuttomia. 
Osa opetuksesta saattaa olla englanniksi. Osaan opintojen yhteydessä järjestettäviin seminaaripäiviin 
saa osallistua vapaasti, vaikka ei suorittaisi koko opintojaksoa tai kaikkia opintoja. Nämä 
seminaaripäivät soveltuvat hyvin esimerkiksi päivähoitoyksiköiden koulutuspäiviksi. 

 
Opinnot alkavat helmikuussa 2019.  

 
Hakeminen 

Haku opintoihin on 15.12.2018–15.1.2019 verkkolomakkeella osoitteessa www.utu.fi/mmo. 
 

Opiskelija voi hakeutua suorittamaan 1–6 opintojaksoa. Opintojaksoista voi valita ne, jotka parhaiten 
tukevat omaa työnkuvaa, tai suorittaa kaikki opintojaksot. Osa opintojaksoista edellyttää aiemmalle 
opintojaksolle osallistumista tai muita vastaavia tietoja. Tiedot näistä vaatimuksista löytyvät jokaisen 
opintojakson kohdalta erikseen. Jokaiselle opintojaksolle valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä 
vähintään 10 ja enintään 25 opiskelijaa. Lisäksi opintojen yhteydessä järjestettäviin, laajalle yleisölle 
suunnattuihin avoimiin seminaaripäiviin voi ilmoittautua suorittamatta opintopisteitä. Seminaareista 
tiedotetaan erikseen ja niihin järjestetään erillinen ilmoittautuminen.  
 

Valinnan tulos 

Valinnan tulos julkaistaan 22.1.2019 verkkosivuillamme www.utu.fi/mmo. Valinnasta tiedotetaan 
kaikille hakijoille myös hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.  
 
Täydennyshaku 
Mikäli opintojaksolle jää vapaita paikkoja, järjestetään täydennyshaku ennen opintojakson alkua. 
Täydennyshausta tiedotetaan erikseen. 
 

Lisätietoja 

Kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen koordinaattori Maria Tyrer, maria.tyrer@utu.fi, p. 050 529 8186. 

 

 

Opetussuunnitelma 2019–2020  
 
Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti -opintojen laajuus on 1–15 op. Opintojen tavoitteena on, 
että opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa 
varhaiskasvatusyhteisössä toimimisesta, monikielisen lapsen kielen kehittymisestä ja kielitaidon 
arvioinnista, äidinkielen merkityksestä osana lapsen kasvua ja kehitystä sekä kulttuurien 
merkityksestä identiteetin muodostumisessa. Kulttuuri ymmärretään opinnoissa laajasti niin, että se 

http://www.utu.fi/mmo
http://www.utu.fi/mmo


sisältää esimerkiksi sukupuolen, vammaisuuden, katsomukset ja etnisyyden. Opinnot suoritettuaan 
opiskelija tuntee kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen kasvatuksen menetelmiä ja työtapoja, osaa 
toimia yhteistyössä moninaisten perheiden kanssa sekä osaa kehittää työyhteisönsä 
toimintakulttuuria ja tukea oppivaa työyhteisöä. 

 

1. Monikielisyys 1 op 

 
Vastuutaho- ja henkilö: OKL Turku: yliopisto-opettajat Jenni Alisaari ja Niina Kekki 
Osaamistavoitteet: Opiskelija  

 tuntee monikielisyyttä tukevan pedagogiikan perusteet ja osaa tehdä monikielisyyden 
näkyväksi omassa työyhteisössään.  

 ymmärtää monikielisyyden merkityksen lapsen kasvulle sekä kielen oppimiseen vaikuttavat 
yksilölliset, sosiaaliset ja kontekstuaaliset tekijät ja äidinkielen merkityksen.  

 osaa soveltaa kielenoppimisen teorioita käytännön varhaiskasvatustyöhön.  
Sisältö: 

 Kielen oppimiseen vaikuttavat keskeiset tekijät ja teoriat ja näiden yhteys varhaiskasvatuksen 
suunnitteluun ja käytännön toteutukseen 

 Äidinkiel(t)en merkitys 
 Monikielisyyttä tukeva pedagogiikka 
 Monikielisyyden näkyväksi tekeminen työyhteisössä 

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävä  
Toteutustavat: Luento-opetus 12 t, itsenäinen työskentely 15 t 
Lisätietoa toteutustavasta: Ensimmäinen opetuskerta (á 6 t) on kaikille avoin seminaari. Toinen 
opetuskerta (á 6 t) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat opintopisteen. Toisella opetuskerralla 
opiskelija syventää tietojaan monikielisyydestä, pääsee työskentelemään ryhmässä muiden 
opiskelijoiden kanssa sekä saa ohjeistuksen oppimistehtävän tekoon. 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

Kirjallisuus/Oppimateriaali: 
1. Laurén, C. ja Hovila, A. 2008. Varhain monikieliseksi: kielenoppimisen teoriaa ja käytäntöjä. 

Helsinki: Finn Lectura. (soveltuvin osin)  
2. Dufva, H. ja Pietikäinen, S. 2009. Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja Kieli 1/2009. Saatavilla: 

https://journal.fi/pk/article/view/4789.  
3. Kehittyvän kielitaidon asteikko: 

http://edu.fi/download/171565_S2_Tasokuvaus_liite_tukimateriaaliin_1.10.2015_final.pdf 
4. Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. ja Ruoppila, I. (toim.) 2014. 

Ihmisen psykologinen kehitys. PS-kustannus. Teoksesta luvut: Vuorovaikutustaitojen kehitys, 
Kielen kehitys ja Sosiaalisten taitojen kehitys.  

5. Mahdollinen muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. 

 

2. Kielitietoinen varhaiskasvatus 3 op 

 
Vastuutaho- ja henkilö: OKL Turku: yliopisto-opettajat Niina Kekki ja Heli Vigren 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella kielitietoisen varhaiskasvatuksen toimintatapoja ja 
lapsen kielitietoisuuden kehittymistä sekä ymmärtää varhaiskasvatusympäristön kokonaisvaltaisen 
vaikutuksen lapsen kielenkehitykseen. 
Sisältö: 

 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa 
 Kielen ja kulttuuristen tapojen yhteys 
 Kielitietoisen varhaiskasvatuksen toimintatavat 
 Monilukutaito ja dialoginen lukeminen 

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, osallistuminen verkko-opetukseen, oppimistehtävät 

https://journal.fi/pk/article/view/4789
http://edu.fi/download/171565_S2_Tasokuvaus_liite_tukimateriaaliin_1.10.2015_final.pdf


Toteutustavat: Luento-opetus 12 t, verkko-opetus 24 t, itsenäinen työskentely 45 t 
Lisätietoa toteutustavasta: Ensimmäinen kontaktiopetuskerta (á 6 t) on kaikille avoin seminaari. 
Toinen opetuskerta (á 6 t) on tarkoitettu opintopisteen suorittajille. Toisella kontaktiopetuskerralla 
opiskelija saa ohjeistuksen ja aloittaa verkko-opinto-osuuden. 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

Kirjallisuus/Oppimateriaali: 
1. Ahonen, L. 2017. Vasun käyttöopas. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin osin) 
2. Latomaa, S., Luukka, E., & Lilja, N. 2017. Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa. 

Jyväskylä: Soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. (soveltuvin osin) 
3. Lehtonen, H. 2015. Tyylitellen. Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys 

monietnisessä Helsingissä. Helsinki: Helsingin yliopisto. (soveltuvin osin) 
4. Rapatti, K. & Kuukka, I. 2009. Yhteistä kieltä luomassa – suomea opetteleva opetusryhmässäni. 

Helsinki: Opetushallitus. (soveltuvin osin) 
5. Aalto, E., Kauppinen, M., & Tarnanen, M. 2014. Kielellinen tietoisuus kieliopin opetuksen 

kulmakivenä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 6.5.2014. Saatavissa: 
https://www.kieliverkosto.fi/article/kielellinen-tietoisuus-kieliopin-opetuksen-kulmakivena/     

6. Mahdollinen muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. 
 

3. Kulttuurisesti vastuullinen varhaiskasvatus 4 op 

 
Vastuutaho ja -henkilö: OKL Turku: yliopisto-opettajat Heli Vigren ja Jenni Alisaari 
Osaamistavoitteet: Opiskelija  

 ymmärtää kulttuurien merkityksen oppimiseen ja osaa tarkastella erilaisuuden eri 
ulottuvuuksia. 

 ymmärtää oman kulttuuritaustansa vaikutuksen toisten kohtaamiseen ja osaa toimia 
yhteistyössä moninaisten perheiden kanssa. 

 tuntee kulttuurisesti vastuullisen varhaiskasvatuksen menetelmiä ja työtapoja. 
Sisältö: 

 Kulttuuri, kulttuuriset käytänteet ja kulttuurienvälinen viestintä 
 Valta ja etuoikeudet 
 Kulttuuritietoisen kasvatuksen menetelmät ja työtavat 
 Kulttuurisesti vastuullinen varhaiskasvatusympäristö 

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävät 
Toteutustavat: Luento-opetus 40 t ja itsenäinen työskentely 68 t 
Lisätietoa toteutustavasta: Yhden viikonlopun kontaktiopetus (á 10 t) on kaikille avoin seminaari. 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

Kirjallisuus/Oppimateriaali: 
1. Ahonen, L. 2017. Vasun käyttöopas. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin osin) 
2. Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Jyväskylä. 

Teoksesta osa 4: P. Eerola-Pennanen, Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa ja T. Kivijärvi, 
Maahanmuuttajataustaisen lapsen ja perheen tukeminen; O. Yli-Tapio-Mäntylä,  
Kasvatuksen sukupuolistavia käytäntöjä päiväkodissa. 

3. Koivula, M., Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. 2017. Valloittava varhaiskasvatus: 
Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin) 

4. Ubani, M., Poulter, S., Kallioniemi, A. 2015. Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Lasten keskus. 
(soveltuvin osin) 

5. Hakkarainen, K. & Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja 
kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. (soveltuvin osin) 

6. Haapsalo, T., Petäjä, H., Vuorelma-Glad, P., Sandén, M., Pulkkinen, H. & Tahvanainen, I. 
2017. Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Helsinki: Lasten Keskus. (soveltuvin osin) 

https://www.kieliverkosto.fi/article/kielellinen-tietoisuus-kieliopin-opetuksen-kulmakivena/


7. Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: 
PS-kustannus. (soveltuvin osin) 

8. Mahdollinen muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. 

4. Kulttuurisesti moninaisen identiteetin tukeminen varhaiskasvatuksessa 1 op 

 
Vastuutaho ja -henkilö: OKL Turku: yliopisto-opettajat Jenni Alisaari ja Heli Vigren 

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kulttuurien merkityksen identiteetin kehittymisessä ja osaa 
tukea lapsen identiteetin rakentumista kulttuurisesti moninaisessa varhaiskasvatuksessa. 
Sisältö: 

 Identiteetti kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä 
 Kulttuurin merkitys identiteetin kehittymisessä 
 Kulttuuri-identiteetin rakentuminen ja sen kehityksen tukeminen 

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävä 

Toteutustavat: Luento-opetus 12 t ja itsenäinen työskentely 15 t 
Lisätietoa toteutustavasta: Ensimmäinen opetuskerta (á 6 t) on kaikille avoin seminaari. Toinen 
opetuskerta (á 6 t) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat opintopisteen. Toisella opetuskerralla 
opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan identiteetin rakentumisesta ja sen kehityksen tukemisesta. 
Opiskelijat pääsevät työskentelemään ryhmässä muiden kanssa sekä saavat ohjeistuksen 
oppimistehtävän tekoon. 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

Kirjallisuus/Oppimateriaali: 
1. Laine, M. (toim.) 2014. Kulttuuri-identiteetti & kasvatus. Kulttuuriperintökasvatus 

kotoutumisen tukena. Suomen kulttuuriperintöseuran julkaisuja 8. Saatavilla: 
http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/monikulttuurisuus_kansio/Kulttuuri-
identiteetti_ja_kasvatus.pdf 

2. Ahonen, L. 2017. Vasun käyttöopas. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin osin) 
3. Talib, M-T. & Lipponen, P. 2008. Kuka minä olen? Monikulttuuristen nuorten 

identiteettipuhetta. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen seura. 
4. Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Jyväskylä.  
5. Mahdollinen muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. 

 
5. Kielitaidon arviointi varhaiskasvatuksen henkilöstölle 3 op 
 
Vastuutaho- ja henkilö: OKL Turku: yliopisto-opettajat Jenni Alisaari ja Niina Kekki 
Osaamistavoitteet: Opiskelija  

 tuntee suomalaiset kielitaidon arviointijärjestelmät sekä eurooppalaisen viitekehyksen 
tarkennetut arviointikuvaimet.  

 ymmärtää kielen oppimiseen vaikuttavat yksilölliset, sosiaaliset ja kontekstuaaliset tekijät 
sekä miten kielen oppimisen prosessit tulee ottaa huomioon arvioinnin suunnittelussa. 

 tuntee toisen kielen oppimisen keskeisiä teorioita ja ymmärtää teorioiden yhteyden lapsen 
kielitaidon arviointiin.  

 osaa tuoda moninaisten lasten kielitaidon esille ja erottaa normaalit kielellisen kehityksen 
piirteet kielellisistä vaikeuksista. 

Sisältö: 
 Kielitaidon arviointijärjestelmät ja eurooppalainen viitekehys 
 Kielen oppimiseen liittyvät keskeiset teoriat ja niiden yhteys varhaiskasvatuksen kielitaidon 

arviointiin 
 Kielen oppimiseen vaikuttavat tekijät ja näiden huomiointi kielitaidon arvioinnissa 
 Kielellinen kehitys ja kielelliset vaikeudet 

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävät 

http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/monikulttuurisuus_kansio/Kulttuuri-identiteetti_ja_kasvatus.pdf
http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/monikulttuurisuus_kansio/Kulttuuri-identiteetti_ja_kasvatus.pdf


Toteutustavat: Luento-opetus 30 t, itsenäinen työskentely 51 t 
Lisätietoa toteutustavasta: Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Kielitietoinen varhaiskasvatus  
-opintojakson suorittamisen tai muut vastaavat pohjatiedot. 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

Kirjallisuus/Oppimateriaali: 
1. Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, L. 2016. Tilanne päällä! Näkökulmia S2  

-opetukseen. Opetushallitus. (soveltuvin osin) 
2. Gyekye, M. & Nikkilä, P. 2013. Pedatieto, 2. korjattu painos. Arviointiympyrä – Oppimisen 

mahdollisuudet näkyviin. 
3. CEFR 2018 = Common European Framework of Reference for Languages. Companion Volume 

with New Descriptors. Council of Europe. Saatavilla: https://www.coe.int/en/web/common-
european-framework-reference-languages/level-descriptions 

4. Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. ja Ruoppila, I. (toim.) 2014. 
Ihmisen psykologinen kehitys. PS-kustannus. Teoksesta kappaleet: Vuorovaikutustaitojen 
kehitys, Kielen kehitys ja Sosiaalisten taitojen kehitys. 

5. Muu mahdollinen kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. 

 
6. Kulttuurisesti moninaisen varhaiskasvatusyhteisön toimintakulttuurin kehittäminen 3 op  
 
Vastuutaho: OKL Turku: yliopisto-opettaja Niina Kekki 
Osaamistavoitteet: Opiskelija  

 ymmärtää, miten kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehitetään 
ja miten tuetaan oppivan työyhteisön kehittämistä.  

 tuntee toimintakulttuurin muutokseen vaikuttavia tekijöitä.  

 osaa toimia yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.  
Sisältö: 

 Oppiva työyhteisö  
 Toimintakulttuurin kehittäminen  
 Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ammattiyhteisön voimavarana  
 Yhteistyö eri ammattiryhmien kanssa 
 Oman työyhteisön toimintakulttuurin kehittämisidean suunnittelu, toteutus ja raportointi 

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävä 

Toteutustavat: Luento-opetus 30 t, itsenäinen työskentely 51 t  
Lisätietoa toteutustavasta: Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Kielitietoinen varhaiskasvatus - 
ja Kulttuurisesti moninainen varhaiskasvatus -opintojaksojen suorittamista tai muita vastaavia 
pohjatietoja.  
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

Kirjallisuus/Oppimateriaali:  
1. Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2017. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Jyväskylä. 

Teoksesta artikkelit: Kupila, P. Varhaiskasvatuksen asiantuntijuus oppivassa työyhteisössä ja 
Hujala, E. & Fonsen, E. Varhaiskasvatuksen laadunarviointi ja pedagoginen kehittäminen. 

2. Ahonen, L. 2017. Vasun käyttöopas. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin osin) 
3. Parrila, E. & Fonsén, E. 2016. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön 

työhön. PS-kustannus. (soveltuvin osin) 
4. Muu mahdollinen kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. 

 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
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