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Leikin merkityksiä etsimässä
Jonna Kangas ja Sara Sintonen
Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Se on lasta motivoivaa ja iloa
tuottavaa toimintaa, jonka parissa lapset oppivat monia taitoja. Varhaiskasvatuksessa tiedostetaan
leikin itseisarvo lapselle sekä myös leikin pedagoginen merkitys lasten oppimiselle ja
kokonaisvaltaiselle kehitykselle (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, luku 2.5. Oppimiskäsitys).
Suomalaisen varhaiskasvatuksen parissa vallitseekin vahva yhteisymmärrys siitä, että leikki on
lapsille motivoivaa ja innostusta tuottavaa, sekä siitä, että leikkien opitaan.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tiivistää leikin merkityksen osuvasti: “Leikkiin
kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja
oppimiselle.”
Ennen kuin leikille voidaan asettaa pedagogisia tavoitteita, tulee pyrkiä ymmärtämään leikin
olemusta. Leikin voi nähdä olevan samaan aikaan mielikuvitukseen perustuvaa, totisinta totta,
dynaamista, rentouttavaa, kehittävää, luovaa, vakavaa, hauskaa, vuorovaikutteista sekä leikkiä yksin
ja yhdessä. Leikin ilmiökenttä on laaja ja leikillä on sisäinen merkitys ja arvo leikkijöille itselleen.
Leikillä on siten itseisarvo leikkijälle, salainen maailma täynnä tarinoita ja seikkailuita. Leikki on
myös tärkeä itseilmaisun muoto. Itseilmaisun myötä yksilö tulee näkyvämmäksi. Leikki tarjoilee
toisinaan myös mahdollisuuden tuoda omat ajatuksensa toisten tietoisuuteen, se on oman tahdon ja
mielipiteiden ilmaisua eri yhteyksissä. Itseilmaisun kehittäminen leikissä auttaa myös kehittymään
kanssaihmisten tulkitsemisessa ja se myös vahvistaa vuorovaikutuksen lisäksi kokemusta itsestä
toimijana. Tästä huolimatta suomalaisessa varhaiskasvatuksessa leikki jää välillä toissijaiseksi
toiminnaksi pedagogisen toiminnan varjoon. Teoksemme onkin nimetty ”Leikki vakan alla”, sillä
välillä leikki nykyisessä oppimiskeskeisessä koulutusjärjestelmässä jää kirjaimellisesti VAKAn eli
varhaiskasvatuksen alle.
Leikin tutkimus, analysointi, määrittely ja kontekstualisointi ohjaavat toisinaan kuvaamaan leikkiä
mittaamalla, arvottamalla tai määrittelemällä sitä ilmiönä, jolla on alku ja loppu, tavoitteet tai jossa
tapahtuvan oppiminen on leikin itseisarvo. On tärkeä tiedostaa, että leikki on merkityksellistä
itsessään. Se ei vaadi matemaattisia mittareita, arviointiasteikkoja tai kansainvälisiä vertailuja
ollakseen tärkeää. Olemme opettajankoulutuksessa tukeutuneet vuosikymmeniä Vygotskyn
ajatukseen, että leikissä lapsi on päätään pidempi. Ajatus kuvaa, miten lapset yltävät taitoihin ja
osaamiseen leikkiessään ennen kuin osaavat siirtää nämä taidot arkeensa. Lähtökohtaisesti leikin
ymmärretään tuottavan iloa ja mielihyvää, ja pedagogisesti se ohjaa merkityksen rakentamisen ja
ongelmanratkaisun prosessiin valmiiden vastausten esittämisen sijaan. Lapsia tuetaan ja
kannustetaan keskustelemaan ja esittämään näkemyksiään luovilla ja toiminnallisilla leikin
muodoilla. Lapset nähdään taitavina ja aktiivisina toimijoina, jotka muokkaavat toiminnallaan ja
vuorovaikutuksellaan ympäristöään, sosiaalisia rakenteita ja ennen kaikkea oppimistaan. Leikkiä
korostavat arvot ja käsitykset vaikuttavat pedagogisiin käytäntöihin ja ohjaavat päiväkoteja
toimimaan leikin ja leikillisen oppimisen ympäristöinä. Oppimisen ammattilaisina opettajat osaavat
arvioida ja kehittää myös omaa osaamistaan mahdollistaakseen monipuolisen ja moninaisen leikin.
Leikin roolia ja merkitystä voidaan pyrkiä hahmottamaan monenlaisista kasvatustieteellisistä,
oppimisteoreettisista, pedagogisista tai yhteiskunnallisista näkökulmista. Leikin määritelmää
erityisesti varhaiskasvatuksessa voidaan lähestyä esimerkiksi kuvaamalla leikille asetetut arvot,
tavoitteet ja kulttuuriset käsitykset nelikenttään (kuvio 1). Leikin nelikentässämme hyödynnämme
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van Oersin ja Fleerin näkemyksiä opetussuunnitelmien saamista merkityksistä pedagogisessa
toiminnassa. Näiden merkitysten ääripäinä voidaan nähdä toisaalta suorituskeskeinen, säilyttävä,
pedagogiikka, jossa lasten toiminta kohdistuu henkilöstön ja yhteiskunnan heille asettamiin
odotuksiin, suorituksiin, jotka tulee virheettömästi läpäistä olemassa olevaa kulttuurista
arvomaailmaa seuraten. Toisessa ääripäässä on osallisuutta ja kuulumista korostava pedagogiikka,
jossa lapset nähdään varhaiskasvatusyhteisön jäseninä, jotka luovat omalla toiminnallaan
merkityksiä erityisesti vuorovaikutuksessa toistensa, ympäristön ja opettajien kanssa. Tässä
näkökulmassa lasten toiminta ymmärretään uutta luovaksi ja kulttuuria muokkaavaksi.
Tässä teoksessa tarkastellaan leikin ilmiökenttää laajasti ja varhaiskasvatukseen juurtuneita
käsityksiä kriittisesti reflektoiden. Teoksen esseet kysyvät: ”Voiko leikki olla toisin?” ja näkökulmina
ovat niin pedagogiset lähtökohdat, kuin kasvatukseen liittyvän vallan, oppimiskäsitysten ja arvojen
uudelleen tarkastelu. Teoksessa kysytään, onko vapaata leikkiä olemassa, millaisia arvoja saavat lelut,
miten lasten toimijuutta tai yksilöllisyyttä ymmärretään leikin teorioiden kautta, millaisia
pedagogisia menetelmiä vaaditaan sukupuolisensitiivisen tai tunnetaitoja sisältävän leikin
ohjaukseen, tarvitaanko varhaiskasvatuksen opettajia taitavan leikkijän ohjaamiseen, miten
yhteenkuuluvuuden kokemus rakentuu, saako leikissä koskettaa, ja onko leikillä tulevaisuutta.

Säilyttävä

Annettu merkitys

Uutta luova

Lapset

Merkityksen antaja

Henkilöstö

Pedagogisesti viritetty leikki

Kokemuksellinen ja luova leikki

Henkilöstö virittää ja ohjaa lapsia leikissä sekä
lapsiryhmässä käsiteltävien teemojen että lasten
yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien
mukaisesti. Leikin tavoitteet ovat joustavia ja
lapset luovat sekä leikkiin että laajemmin
ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä
merkityksiä. Leikki polveilee ja kulkee mukana
toiminnassa.

Leikkiä, jossa lapset tutkivat ja ihmettelevät
ympäristöään ja ilmiöitä. Leikki on lapselle
ihmeellistä, merkityksellistä ja innostavaa.
Leikkiin sisältyy luovia kokeiluja, eikä leikki
välttämättä johda mihinkään lopputulokseen.
Leikki syntyy hetkessä ja tuo arkeen taikaa.

Vapaa leikki

Leikki opetusvälineenä

Leikkiä, jonka pedagoginen merkitys jää takaalalle ja joka ei välttämättä liity
varhaiskasvatuksen muuhun toimintaan.
Leikissä esiintyviä teemoja, arvoja tai
kulttuurisia oletuksia ei pysähdytä
tarkastelemaan yhdessä, eikä leikki vapaudu
kulttuurisista piilosäännöistä. Vapaan leikin
oletetaan tuottavan lapsille iloa ja olevan heille
mielekästä tekemistä.

Leikkiä käytetään opettajajohtoisesti vain ennalta
määriteltyjen oppimistavoitteiden
saavuttamiseksi. Leikin itseisarvo on heikko ja
toiminnassa korostuvat leikin kautta
saavutettavat tiedot ja taidot.

Kuvio 1. Leikin merkitysten määritelmä
Leikki vakan alla – Esseitä leikistä moninaisena ilmiönä teos on toimitettu kokoelma Helsingin
yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan varhaiskasvatuksen maisteriohjelman yhden kurssin
opiskelijoiden esseistä leikistä. Kurssin nimi on ”Leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen
toimintamuotona”. Esseetekstit ovat syntyneet kurssilla syksyn 2020 aikana. Haluamme osaltamme
kiittää kaikkia kurssille osallistuneita opiskelijoita vertaistoiminnasta, laadukkaasta kirjoitustyöstä,
leikin monien ulottuvuuksien esiin tuomisesta ja yhteisistä, erittäin antoisista keskusteluista!

Helsingissä 2.12.2020
Jonna Kangas ja Sara Sintonen
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Osa 1. Vapauden ja vallan vuoropuhelua leikin
ilmiökentässä
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Luku 1 ”Ei nykylapset osaa enää leikkiä”
Vygotskylainen perspektiivi mielikuvitusleikin
pedagogiikkaan
Satu Luostarinen & Markus Björkman

Leikkiä sanotaan lasten työksi, mutta lasten työt näyttävät olevan uhattuna. Lasten mielikuvitusleikki
on vähentynyt hälyttävästi varhaiskasvatuksessa (Bodrova, 2008). Lapset leikkivät vähemmän ja
huonommin kuin aiemmin (Kravtsov & Kratsova, 2010). Aidolle mielikuvitusleikille ei
strukturoidussa varhaiskasvatuksen arjessa tunnu löytyvän riittävästi sijaa jäykkien aikatilapolkujen
takia (Brotherus & Kangas, 2018). Mielikuvitusleikin asema varhaiskasvatuksessa vaikuttaa
heikentyneen merkittävästi, mikä on huolestuttavaa oppimisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen
kannalta: leikkikokemukset tarjoavat mahdollisuuden rakentaa kognitiivisia prosesseja ja harjoittaa
erilaisia taitoja (Kangas, Harju-Luukkainen, Brotherus, Kuusisto & Gearon, 2020). Vygotskyn
mukaan lähikehityksen vyöhyke implementoituu juuri mielikuvitusleikissä. Miten käy lasten
oppimisen ja kehityksen, jos mielikuvitusleikin tila jatkaa heikkenemistään?
Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa leikki ymmärretään lapsen oppimiselle
relevantiksi keinoksi ja tavaksi oppia, sekä toisaalta lapselle itselleen merkitykselliseksi ja iloa
tuottavaksi toiminnaksi: ”Varhaiskasvatuksessa tulee ymmärtää leikin itseisarvo lapselle sekä sen
pedagoginen merkitys oppimisessa ja lasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa.”
(Opetushallitus, 2018, 22) Leikki mainitaan itseisarvona lapselle. Varhaiskasvatuksen henkilöstön
tehtäviin kuuluu varmistaa leikin toteutuminen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa leikki ja
vuorovaikutus on niputettu saman yläotsikon alle (Opetushallitus, 2018, 30).
Leikkipedagogiikan kiinteä asema sosiaalisen konstruktivismin
käytännön sovelluksena on horjumaton: juuri leikissä lapsen sisäisen ja
ulkoisen maailman uskotaan kohtaavan vuorovaikutuksessa oppimista
edistävällä tavalla.
Leikki on arvokasta ja lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta ensisijaisen tärkeää. Vygotskyn
jälkeiset tutkijat ovat pystyneet osoittamaan leikin ainutlaatuisen roolin korkeampien henkisten
toimintojen kehittämisessä useilla kokeilla, joissa on verrattu lasten suorituskykyä erilaisten
tehtävien parissa leikissä ja muissa tilanteissa (Bodrova & Leong, 2015). Leikin väheneminen ei siis
ole leikin asia.
Tässä artikkelissa leikkiä käsitellään Vygotskyn tavoin ”aidon” leikin eli mielikuvitusleikin pohjalta.
Suomessa englanninkielisille termeille pretend play, sosiodramatic play, imaginary play ja makebelieve play ei ole vakiintuneita vastineita. Käytämme termiä mielikuvitusleikki erotuksena
roolileikistä, joka voidaan ymmärtää paikkaan, aikaan ja välineisiin sidotuksi todellisuutta
jäljitteleväksi leikiksi, kuten kotileikiksi: roolileikin ymmärrämme mielikuvitusleikkiä köyhemmäksi
leikin muodoksi. Mielikuvitusleikki sen sijaan on uuden leikkitodellisuuden luomista, jossa lapsi
rikkoo ja järjestää kokemansa todellisuuden uudestaan.
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Lähikehityksen vyöhykkeen merkitys
Lähikehityksen vyöhyke on Vygotskyn 1930-luvulla kehittämä käsite, joka tunnetaan
maailmanlaajuisesti kasvatustieteessä. Lähikehityksen vyöhykkeen termi esiintyy lähes jokaisessa
kasvatustieteellisessä teoksessa huolimatta siitä, että alkuperäisteoksia on aikojen saatossa käännetty
heikonlaisesti (Hakkarainen, 2010). Lähikehityksen vyöhyke ymmärretään yleisesti oppijalle itselleen
autonomisesti saavuttamattomaksi alueeksi, joka on ”itsenäisen osaamisen (aktuaalinen kehitystaso)
ja tuetun osaamisen (potentiaalinen kehitystaso) väliin jäävä dynaaminen alue.” (Tieteen
termipankki) Jotta oppimista voi tapahtua, on oppijan kykyjä tuettava vuorovaikutuksen keinojen
kautta.
Lähikehityksen vyöhykkeen käsite on omaksuttu yleisesti oppimisen kontekstiin, vaikka oppiminen
ei ole sanatasolla osa käsitettä. Kyseessä on sananmukaisesti lähikehityksen (zone of proximal
development) ei lähioppimisen vyöhyke (zone of proximal learning). Vygotsky valikoi käsitteen
sanamuodon hyvin tarkasti oman alansa, psykologian, käyttötarkoituksiin. Lähikehityksen vyöhyke
on psykologinen käsite ja käsittää ihmisen sisäiset prosessit. Oppiminen mahdollistuu leikissä juuri
sisäisten prosessien avulla. Kehittyminen ja oppiminen eivät ole synonyymeja; Vygotskykin näki
käsitteiden olevan osittain päällekkäisiä ja yhteydessä toisiinsa, muttei suinkaan keskenään
vaihtokelpoisia. (Chaiklin, 2003) Oppiminen on prosessi, jossa jotakin saadaan itselle: “to gain
knowledge or skill by studying, from experience, from being taught, etc.” (Oxford learner’s
dictionaries: learn). Kehittyminen on puolestaan prosessi, jossa omaa itseä, sitä mitä on jo valmiiksi,
vahvistetaan “to gradually grow or become bigger, more advanced, stronger, etc.” (Oxford learner’s
dictionaries: develop).
Lähikehityksen vyöhyke on omaksuttu pitkälti opetuksen kontekstiin käsitteen alkuperäisestä
merkityksestä huolimatta: kehittyminen on saanut mahdollisesti alisteisen aseman oppimiseen
verrattuna. Oppimista, joka suuntautuu usein ulospäin tavalla tai toisella, on huomattavasti helpompi
mitata kuin kehittymistä, joka on sisäänpäin kääntyvämpi prosessi. Varhaiskasvatuksessa
lisääntyneen tutkimustyön myötä trendiksi on noussut kehittää sellaisia asioita, joita pystytään
mittaamaan ja arvioimaan lyhyellä aikavälillä. Yhteiskunnallisen tuottavuuden mentaliteetin takia
lähikehityksen vyöhyke on omaksuttu tehokkuuden tukijaksi: apukeinoksi, joilla voidaan edistää
oppimistuloksia. Useimmiten mittaamisen problematiikan vuoksi akateemiset valmiudet ja taidot
ovat interventioiden keskiössä. Tästä on syntynyt noidankehä, jossa mitataan mitä arvostetaan ja
arvostetaan
mitä
mitataan.
(Biesta,
2019.)
Akateemisiin
taitoihin
keskittyminen
varhaiskasvatuksessa ei kuitenkaan takaa oppimistulosten paranemista pitkällä tähtäimellä (Knee,
Hirsh-Pasek, Golinkoff & Singer, 2006). Tässä artikkelissa tulkitsemme mielikuvitusleikissä syntyvän
lähikehityksen vyöhykkeen hyödyttävän lapsessa kokonaisvaltaisesti niin oppimista kuin
kehitystäkin. Esitämme artikkelin edetessä vaihtoehtoisen tulkinnan lähikehityksen vyöhykkeestä
tukeutuen Vygotskyn muuhun leikkipedagogiseen teoriakehykseen.
Lähikehityksen vyöhykkeen (ZPD) perusidea tulee esille varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden
oppimiskäsityksen erittelyn alla: ”Lapsia kiinnostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta
innostaa oppimaan lisää.” (Opetushallitus, 2018) Jotta oppimista voi tapahtua, on oppijan kykyjä
tuettava vuorovaikutuksen keinojen kautta. Perinteinen yleiskäsitys itsenäisen ja avustetun
oppimisen sovittamisesta on mukautettu koulumaailmaan: oppijalle tarjotaan työkaluja tai apua
oppimisen tueksi. Ajatus vuorovaikutuksellisesti ”kehittyneemmän” standardin mallintamisesta
sosialisaation kautta on omaksuttu varhaiskasvatuksen piiriin: isompien esimerkin ja taitojen
käsitetään luotsaavan pienempiä eteenpäin. (Hakkarainen, 2010) Chaiklin (2003) erottaa
tulkinnassaan subjektiivisen ja objektiivisen lähikehityksen vyöhykkeen toisistaan: objektiivinen
vyöhyke määrittyy sosialisaation ja subjektiivinen lähikehityksen vyöhyke jäljittelyn kautta. Tämä
jaottelu perustuu paljolti lapsen ulkoiseen kokemukseen, mikä ei ole linjassa Vygotskyn
määrittelemiin psykologisiin toimintoihin ja tietoisuuden muutoksiin perustuvassa teorioinnissa.
6

Leikki vakan alla

Esseitä leikistä moninaisena ilmiönä

Vygotskyn alkuperäinen versio lähikehityksen vyöhykkeestä on monimutkaisempi kokonaisuus, jota
ei ole jatkokehittelyistä huolimatta vieläkään täysin ymmärretty. (Hakkarainen, 2010.) On kuitenkin
tärkeää korostaa, että Vygotskyn luonnehtiessa leikkiä lähikehityksen vyöhykkeeksi, hän ei
tarkoittanut
tuettua
avustamista
ongelmanratkaisutilanteissa
opettajan
ja
oppilaan
vuorovaikutuksessa. Pikemminkin hän näki leikin keskeisen piirteen lapsen kehityksen
näkökulmasta: lasten leikkiessä yhteistyössä sekä rakentaen että ylläpitäen yhteistä kuvitteellista
tilannetta, he toimivat samanaikaisesti vapaaehtoisesti avoimina spontaaneille ehdotuksille.
Kuitenkin leikki on strukturoitu säännöillä, jotka ovat lasten itsensä hyväksymiä, ei heille valmiiksi
annettuja. (Nicolopoulou, Barbosa de Sá, Ilgaz & Brockmeyer, 2009)

Leikkipedagogiikka
Suomalainen varhaiskasvatus painii leikin, pedagogiikan ja leikkipedagogiikan paradoksaalisuuksien
kanssa asiakirjoissa ja kentällä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa leikkikäsitystä ei ole avattu
yksiselitteisesti. Miten varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi ymmärtää niinkin laaja käsite kuin
leikki? Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa leikki ymmärretään lapsen
oppimiselle relevantiksi keinoksi ja tavaksi oppia sekä toisaalta lapselle itselleen merkitykselliseksi ja
iloa tuottavaksi toiminnaksi (Opetushallitus, 2018, s. 22) Leikin eturistiriita varhaiskasvatuksen
henkilöstölle pedagogisena työvälineenä ja lapselle itseisarvona on ilmeinen. Usein kuulee
toteamuksia siitä, että leikki on lapselle luontainen tapa olla, oppia, kokea ja elää. Jos näin olisi,
leikkipedagogiikan rooli kävisi merkityksettömäksi. Leikille ei kuitenkaan ole asetettu asiakirjoissa
pedagogista tavoitetta, vaikka leikkikeskeisyys on suomalaisen varhaiskasvatuksen ensiarvoinen
toimintatapa ja -muoto (Opetushallitus, 2018, s. 38-39). Mikä on leikin tarkoitus ja kehittyneen leikin
mitta?

Mielikuvitusleikki: kypsän leikin mitta
Mielikuvitusleikin eli ”aidon leikin” Vygotsky tiivistää kolmeen komponenttiin: lapset luovat
kuvitteellisen tilanteen, ottavat rooleja sekä leikkivät roolinsa leikin sisäisiä sääntöjä noudattaen
(Bodrova, 2008). Määritelmä jää kuitenkin laveaksi ja se voidaan ymmärtää perinteisenä
roolileikkinä kuten kotileikkinä. Bodrova (2008) on kehitellyt myöhemmin Vygotskyn ja tämän
oppilaan Daniel Elkoninin töiden pohjalta tarkemman kypsän leikin (mature make-believe play)
kuvauksen. Siinä määritellään vielä tiukemmin, miten esineiden ja ympäristön asettamat rajoitukset
ylitetään mielikuvittelun siivittämänä. Lisäksi leikin pitkäkestoisuudelle annetaan paljon painoarvoa:
leikin narratiivinen kaari saattaa jatkua katkeamattomana viikkoja, kuukausia tai vuosia. Kypsään
leikkiin kuuluvat myös monimutkaiset juonikuviot, rikas tematiikka ja stereotyyppisten
leikkiskenaarioiden taakse jättäminen (Bodrova, 2008). Myös Hakkaraisen (2010) mukaan pitäisi
kiinnittää huomiota korkeatasoisen ja kehittyneen leikin osa-alueisiin. Hän määrittelee
lähikehityksen vyöhykkeen sisällä neljä eri osa-aluetta kehittyneessä leikissä, joita ovat:
1) leikkiä valmistava vaihe,
2) roolileikin alku,
3) juonellinen logiikka ja
4) sääntöjen logiikka.
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Hakkaraisen (2010) mukaan nämä ovat yhteisen toiminnan kriteereitä, ei varsinaisen leikin. Itse
leikin edellytykset Hakkarainen määrittelee seuraavasti:
1) metakommunikatiivinen leikin osoittaminen (”tämä̈ on leikkiä̈”)
2) Vastavuoroisuus ja vuorottelu (”peka-boo”)
3) Symboliset teot ja merkitysten korvaaminen (nimeäminen, puhe)
4) Suhteen osoittaminen (aluksi tutut ihmiset ja esineet).
Leikin
kaikkiin
alueisiin
liittyy
olennaisena mielikuvitus. Myös Piaget on
samoilla linjoilla. Ensinnäkin, Piaget’n
(1951/1962)
mukaan
leikki
on
assimilaation muoto (kuvitella asioita /
ärsykkeitä, joita ei enää ole), ja jäljitelmä
nähdään
akkommodaationa
(oman
käyttäytymisen
muuttaminen
vastaamaan
toisen
käyttäytymistä).
Yhdessä nämä prosessit auttavat lasta
kehittämään
skeemoja
maailman
toiminnasta (Carlson & White, 2013).
Skeemoja ei voida luoda ilman
mielikuvitusta. Voidaan siis perustellusti
sanoa, ettei korkeatasoinen ja kehittynyt
leikki synny ilman mielikuvitusta.
Neuvottelu
ja
säännöt
ovat
Leikki ymmärretään lapsen oppimiselle relevantiksi keinoksi oppia sekä
mielikuvitusleikissä
keskeisessä
toisaalta lapselle itselleen merkitykselliseksi ja iloa tuottavaksi toiminnaksi
asemassa. Lapsi kokee luomansa
leikkitodellisuuden samanaikaisesti yksin tai yhdessä muiden kanssa sekä ulkoa- että sisältäpäin
ottaen rooleja ja noudattaen leikkitodellisuuden säännönalaisuuksia. Vygotsky korostaa
mielikuvitusleikin määritelmässään sääntöjen keskeistä roolia nykyisestä vallalla olevasta vapaan
leikin käsitteestä poiketen (Bodrova 2008). Suomalaisessa kontekstissa vapaassa leikissä lapsi on
vapaa henkilöstön ohjauksen alta: tähän käsitteeseen kätkeytyy oletus leikin pedagogisesta
rajoittamisesta. Mielikuvitusleikissä säännöt kuitenkin luovat ilmaisulle näyttämön ja kehittyvät
leikin edetessä – säännöt siis edustavat paradoksaalisesti ennemminkin vapautta kuin valtaa, sillä
lapsella on vapaus muokata leikkitodellisuuden raameista mitä vain. Mielikuvitusleikissä oppimisen
ja kehittymisen mahdollisuudet ovat rajattomat. Pienet lapset eivät saavuta samaa tasoa leikeissä kuin
lapset aiemmin, siksi köyhtynyttä leikkiä tulee tarkastella uudessa valossa, jotta lasten leikkitaitojen
kehitystä ja tukemista voidaan arvioida tarkemmin (Bodrova & Germeroth, 2013).
Mielikuvitusleikeissä satunnaisten esineiden käyttötarkoituksilla ei ole selväpiirteisiä rajoituksia.
Mielikuvitusta kutsutaan sellaisten esineiden ja tapahtumien kognitiivisiksi esityksiksi, joita ei ole
havainnollisesti tässä ja nyt, mielikuvituksen komponentteihin kuuluvat symbolinen ajattelu,
mielikuvitusleikki ja mielikuvitusystävät (Carlson & White, 2013, s. 3). Varhaiskasvatuksessa leikki
mielletään usein välinekeskeiseksi ja mekaaniseksi. Leikkiin ei kuitenkaan välttämättä tarvita
lainkaan perinteisiä leikkivälineitä eli leluja. Leikissä voidaan nimenomaan kuvitella tutuille esineille
eri käyttötarkoituksia. Välineellisessä leikissä mielikuvitus näyttäytyy rajallisemmin, nukke esittää
nukkea ja pikkuauto pikkuautoa, mutta harvoin jos koskaan leluille löytyy mielikuvituksellisia
käyttötarkoituksia. Shampoopullosta saa niin hahmon, robotin kuin avaruusraketinkin, sekä kodin
metsän pienille haltijoille tai pullopostia seikkailuleikkiin; sama pullo voi edustaa mitä tahansa
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muotoa mitä varhaiskasvatushenkilöstö ei pysty kuvittelemaan. Vygotskilaisesta näkökulmasta on
ilmeistä, että lapsen kehittymisen mahdollistamiseksi – toisin sanoen lähikehityksen vyöhykkeen
luomiseksi – leikin itsessään täytyy kehittyä nousemalla kypsemmälle tasolle (Bodrova & Germeroth,
2013).

Leikkipedagogien rooli
Varhaiskasvatuksessa henkilöstön rooli lasten leikeissä on monimutkainen asia ja heidän
osallistumisellansa leikkeihin on sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia (Aras, 2016,).
Hakkarainen (2010) kirjoittaa Fisheriin viitaten, että varhaiskasvatuksen henkilöstön ongelmat
päästä sisään lasten leikkiin johtuvat useimmiten siitä, etteivät nämä noudata leikin narratiivia.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön puuttuminen leikkiin yleensä keskeyttää ja latistaa sen, sillä ohjaus
tulee ulkopuolelta, jolloin leikkitodellisuuden narratiivinen kaari ja sen sisäiset säännöt jäävät
henkilöstölle tuntemattomiksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstön vuorovaikutus on kuitenkin
laadukkaan pedagogiikan elinehto. Erityisen tärkeää se on varhaiskasvatuksessa mielikuvitusleikin
kannalta: tutkimusten lapset oppivat mielikuvitusleikkiä vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa
(Smolucha, 1992). Varhaiskasvatuksen henkilöstön asemointi mielikuvitusleikissä joko estää tai
mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen ja kehittymisen. Myös Fleerin (2015) tutkimuksessa
varhaiskasvatuksen opettajien rooli mielikuvitusleikissä oli videomateriaalien valossa tukea leikkiä
kanssakertojana ja leikin käynnistäjänä. Opettajat eivät asemoineet itseään kanssaleikkijöiksi vaan
keskittyivät oppimistuloksiin. (Fleer, 2015) Opettajat lähestyivät mielikuvitusleikkiä ”leikin varjolla”mentaliteetilla: mielikuvitusleikki näyttäytyi kohteena, johon tuli lisätä pedagogista sisältöä.
Opettajien fokus oli näin ollen suurimmaksi osaksi mielikuvitusleikin välineellisessä arvossa
oppimiselle, ei mielikuvitusleikin itseisarvossa.
Hakkarainen ja Bredikyte (2014) ovat tunnistaneet varhaiskasvatuksessa leikillisen oppimisen
trendin. Leikillinen oppiminen kuulostaa positiiviselta asialta, mutta mielikuvitusleikin köyhtymisen
myötä se saattaa olla myös eräänlainen uhkakuva. Jos leikillinen oppiminen varhaiskasvatuksessa
hukuttaa alleen mielikuvitusleikin, vaikutukset lapsiin saattavat olla hyvinkin negatiivisia. Leikillinen
oppiminen myös osaltaan korostaa välineitä, kuten lelujen merkitystä (pedagogiset lelut ym.), mikä
johtaa leikinkin puolella hyvin materialistiseen leikkimiseen (Hakkarainen ja Bredikyte, 2014).
Mahdollisesti lelukeskeisyyden takia lapset eivät myöskään käänny mielikuvituksensa puoleen, sillä
ulkoiset
virikkeet
vievät
fokusta
sisäiseltä
kokemusmaailmalta.
Minkälaista
olisi
varhaiskasvatuksessa ilman leluja? Aiheuttaisiko alun tylsyys riehumiskaaoksen vai avaisiko
leluttomuus oven mielikuvitusleikille? Leikkivälineiden puutteen takia ehkäpä mielen sisäinen leikki,
tarinoiden luominen, voisi saada alkunsa. Juuri vapaassa tilassa, metsässä, lasten mielikuvitus
näyttäisi lähtevän laukalle. Hakkarainen ja Bredikyte (2014) näkevätkin leikillisen oppimisen sijaan
varhaiskasvatuksen henkilöstön arvon narratiivisen leikin edistäjinä ja tarinallisten leikkimaailmojen
kanssaluojina.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli mielikuvitusleikissä kanssaleikkijänä ja kanssakertojana on
varhaiskasvatuksellista pedagogiikkaa tarkoituksenmukaisimmillaan (Fleer, 2015). Tämä vaatii
varhaiskasvatuksen henkilöstöltä paljon poisoppimista, sillä asenne ja suhtautuminen
varhaiskasvatuksen tarkoitukseen on monin paikoin hämärtynyt. Fleer (2015) esittää akateemisten
taitojen ja pedagogiikan painotuksen etäännyttäneen varhaiskasvatuksen henkilöstön
tarkoituksestaan ja merkityksellisestä asemastaan kanssaleikkijöinä. Varhaiskasvatuksen opettajien
kokema ristiriita opettajan ja leikkijän identiteetistä saattaa vaikuttaa mielikuvitusleikistä pois
jättäytymiseen. Monella saattaa nousta kysymys varhaiskasvatuksen perimmäisestä tarkoituksesta:
onko varhaiskasvatus paikka, jossa opitaan leikillisesti vai jossa opitaan leikkimään?
Vain lapsilla näyttää olevan rajaton pääsy mielikuvituksen maailmaan ilman kynnyksiä. Tällöin
leikkiä ei rajaa leikkivälineen rajoittuneisuus, vain ja ainoastaan mielikuvitus. Hakkarainen (2010)
9

Leikki vakan alla

Esseitä leikistä moninaisena ilmiönä

jatkaa Vygotskyn kiinnittäneen huomiota lasten kuvitteluun leikissä. Havainnot ja merkitykset eivät
ohjaa leikkiä, vaan mielekkyys ja suhtautuminen toimintaan. Ehkä havainnot ja merkitykset ovat niitä
kynnyksiä, miksi varhaiskasvatuksen henkilöstö ei kykene heittäytymään mukaan leikkiin samalla
tavoin kuin lapset. Usein ei ole mielekästä heittäytyä leikin ja mielikuvituksen vietäväksi, ”taantua
lapsen tasolle”, koska samalla se tarkoittaa kontrollista luopumista. Mielikuvitusleikissä
varhaiskasvatushenkilöstö saattaa löytää itsensä samalta viivalta lapsen kanssa, mikä voi aiheuttaa
pelkoa omasta osaamattomuudesta, toisaalta taitoero kapenee. Jos nykylapset eivät osaa leikkiä, se ei
johdu vähiten henkilöstöstä, joilla ei ole riittävää leikkitaitoa. Mikäli henkilöstöllä ei ole kykyä
varmistaa lasten leikkiä, on lasten elinikäisen oppimisen perusta heikoissa kantimissa. Voiko olla
niin, että aikuistuessa mielikuvitus jää toisarvoiseen asemaan? Onko mielikuvitus jotakin, mistä voi
kasvaa ulos ja kannustaako koulujärjestelmämme tai yhteiskuntamme siihen?

Mielikuvituksen ja leikin vuoropuhelu
Vygotsky ei uskonut mielikuvituksen olevan ihmiselle synnynnäinen kyky, vaan hänen näkemyksensä
mukaan leikki on keino kehittää mielikuvitusta. Vygotskyn mielestä juuri mielikuvitusleikki on
karttuvan mielikuvituksen eteenpäin vievää toimintaa, jossa lapsi näkee fyysisen todellisuuden läpi ja
yli. Vygotsky perusti teorian havainnointeihinsa pienistä lapsista, joilla ei vaikuttanut olevan
mielikuvitusta. (Fleer, 2010) Tälle poikkeukselliselle ajattelulle löytyy myös vastakkainen, suurempaa
tunnustusta nauttiva näkemys: mielikuvitus on edellytys mielikuvitusleikille. Kognitiivisesta
perspektiivistä katsottuna leikki näyttäytyy mielikuvituksen ensimmäiseksi manifestaatioksi (Carlson
& White, 2013).
Vygotskyn mukaan mielikuvitusleikissä lapsi ei ikinä pelkästään tuota uudelleen
kokemusmaailmansa merkityksiä vaan luo aina ainutlaatuisen todellisuuden. Kuitenkin
konstruktivismin mukaisesti Vygotsky näki mielikuvitusleikin nousevan kokemuspohjasta. (Vygotsky
2004) Vygotskyn väittämän mukaan lapsena mielikuvitus on täten köyhempää kuin vanhempana,
jolloin kokemuspohja on rikkaampi: ”The richer a person’s experience, the richer is the material his
imagination has access to.” (Vygotsky, 2004). Ristiriitaiseksi Vygotskyn lausuman tekee laadullisen
ja määrällisen käsityksen päällekkäisyys. Rikkaampi kokemuspohja ei nimittäin välttämättä tarkoita
sitä, että kokemukset ovat merkityksellisempiä, vaikka Vygotsky päätteli kokemusten suuremman
määrän tarjoavan etulyöntiaseman. Kokemusten rikkauden voidaan ymmärtää paremminkin
tarkoittavan kokemusten syvyyttä.
Mielikuvitusleikissä lapsi on kosketuksissa samanaikaisesti ulkoisen ja sisäisen kokemusmaailmansa
kanssa (Bodrova, 2008; Fleer, 2010). Lapsi on leikkitodellisuudessa samanaikaisesti toimijana sekä
sen sisä- että ulkopuolella. Kravtsovia ja Kravtsovaa (2010) mukaillen lapsen subjektius on
kahtiajakautunut. Kaksoissubjektius näyttäytyy mielikuvitusleikissä vuoropuheluna kertojan ja
hahmon välillä: lapsi saattaa itkeä leikissä murtunutta jalkaansa ja samaan hengenvetoon
kommentoida kertojan asemasta hahmon murtaneen jalkansa taistelussa lohikäärmettä vastaan.
Vastaavanlaisesti kaksoissubjektius näyttäytyy yhteisessä mielikuvitusleikissä neuvottelevan puheen
tasolla kanssaleikkijöiden ja -kertojien kanssa. Hahmon sisältä irtaannutaan puhuttelemaan
kanssakertojia. ”Sopiiks että nää veis tän ritarilinnan sairaalaan?” (Kratsov & Kratsova, 2010, 33).
Lapsuudessa kokemusmaailma on lisäksi sensorinen ja sensuaalinen. Sensoriset havainnot
aiheuttavat aistikkaita kokemuksia, jotka jäävät muistiin sensuaalisina impressioina. Kun muistelee
omaa lapsuuttaan, saattaa huomata kokemusten rikkauden eron. Esimerkiksi varanappilaatikon
löytäminen ja sen tutkiskelu ovat hyvin erilaisia kokemuksia: lapsuudessa syvä ja aistillinen kokemus,
aikuisuudessa aistivälitteinen hädin tuskin kokemukseksi laskettava tapahtuma. Vygotskyn
ajatuksista poiketen ehdotamme lapsen olevan kokemuspohjaltaan vauraampi kokemusten syvyyden
ja merkittävyyden takia: määrä ei korvaa laatua.
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Lisäksi ajatus iän tuomasta mielikuvituksen rikkaudesta pohjautuu oletukseen mielikuvittelusta
kehittyvänä taitona. Haastamme tämän ajatustavan ehdottomalla mielikuvituksen olevan valmiiksi
kehittynyttä, ihmisyyden ydin, joka ei vaadi kehittämistä, vaan ilmaisutapojen harjaantumista, joista
mielikuvitusleikki on kehityksen ja oppimisen kannalta olennaisin.
Mielikuvitusleikissä mielikuvitus manifestoituu, mutta saadakseen
”kypsän” mielikuvitusleikin muodon on mielikuvitusleikkimistä
toistettava. Mielikuvitusleikissä mielikuvitus ei ole se mitä harjoitetaan,
sitä vain tuodaan näkyväksi: leikki on mielikuvituksen ensimmäinen
ilmaisutapa.
Myös Vygotsky ajatteli mielikuvituksen ilmaisun kehittyvän leikistä muuhun ilmaisuun kuten
piirtämiseen ja piirtämisestä kirjoittamiseen huolimatta näkemyksestään mielikuvituksesta
kehittyvänä toimintona (2004). Vygotskyn tekstit vilisevät samankaltaisia paradoksaaliuksia, jonka
vuoksi myöhemmät tutkijat ovat pyrkineet tulkitsemaan teorioita ”oikein”. Kuitenkin selvää on, että
mielikuvitus käsitettään olevan olennainen osa ajattelua, eikä mielikuvituksen ja realistisen ajattelun
välillä nähdä rajoja (Nilsson & Ferholt, 2014). Kaikki ajattelu, tieteellinen sekä taiteellinen,
akateeminen ja luova, vaatii mielikuvitusta. Toisin sanoen, ajattelua ei synny ilman mielikuvitusta:
ehkäpä ihminen on pohjimmiltaan kuvitteleva olento. Mitä enemmän mielikuvitukselle herkistyy, sitä
enemmän aikaansaadaan ajattelua ja oppimista, kehittymistä.

Mielikuvituksen uudelleen tulkintaa lähikehityksen vyöhykkeen kautta
Lapsen kehitykselle olennainen konsepti lähikehityksen vyöhykkeestä on ajan saatossa irrotettu
Vygotskyn alkuperäisen ajattelun kontekstista kuin rusina pullasta (Hakkarinen, 2010). Käsite on
yksinkertaistettu ja kiteytetty rakennustelineen metaforaksi (scaffolding), jota voidaan soveltaa
käytäntöön monilla tavoilla. Käsitteestä on muodostunut sisällötön trendisana. (Chaiklin, 2003)
Varhaiskasvatuksen puolella lähikehityksen vyöhyke on saanut metaforan kumppaniksi lähes
uskontunnustuksen omaisen iskulauseen ”leikissä lapsi on päätään pidempi”. Lähikehityksen
vyöhykkeestä ja leikkipedagogiikasta puhuttaessa on palattava Vygotskyn laajempaan
teoriakehykseen. Kuten aikaisemmin olemme eritelleet, Vygotsky ymmärsi ja määritteli leikin hyvin
eri tavalla kuin miten se ymmärretään nykyään varhaiskasvatuksen kentällä. Vygotskyn mukaan
leikiksi voidaan laskea vain ns. mielikuvitusleikki: kaikki muu on jäljittelyä tai lelujen käyttelyä.
Vygotsky itse käytti kirjoittaessaan termiä leikki oman leikkikäsityksensä avaamisen jälkeen. Tämä
on todennäköisesti syynä siihen, että yleistykset leikistä lähikehityksen vyöhykkeenä ovat jääneet
elämään, kuten ”leikki luo lapselle lähikehityksen vyöhykkeen”. Edeltävä esimerkinomainen
Vygotskyn lentävä lausahdus kääntyy leikkikäsityksen mukaisesti muotoon ”mielikuvitusleikki luo
lapselle lähikehityksen vyöhykkeen”. Mielikuvitus on siis keskeisessä asemassa lapsen lähikehityksen
vyöhykkeen luomisessa, mikä tahansa leikki ei käy.
Mielikuvitusleikki on näin ollen Vygotskyn ajattelussa lähikehityksen vyöhyke, joka rikastaa ja
kehittää korkeampia mentaalisia ja henkisiä toimintoja mielikuvituksen ilmaisemisen kautta.
Vygotsky argumentoi mielikuvitusleikin olevan tärkein oppimismuoto varhaiskasvatusikäisille
lapsille (Smolucha, 1992). Vygotskyn leikin kuvauksessa valaisevaa on se tapa, jolla hän yhdistää
ristiriitaisena pidetyt elementit, toisaalta mielikuvituksen ja spontaaniuden ja toisaalta sääntöjen
mukaan toimimisen (Nicolopoulou ym., 2009). Vygotsky uskoi myös muiden kognitiivisten kykyjen,
erityisesti itsesäätelyn kehittyvän mielikuvitusleikissä (Vygotsky, 1978; Bodrova, 2008).
Mielikuvitusleikin luomalla lähikehityksen vyöhykkeellä lapsi alkaa toimia kaksoissubjektin
asemassa, jolloin hän kykenee säätelemään itseään ulkoa sekä sisältä eikä jää tunteidensa armoille:
lapsi voi ikään kuin etäännyttää itsensä kokemaan tilanteen ikkunan toiselta puolelta.
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Etualalla perinteinen käsitys lähikehityksen vyöhykkeestä, rinnalla uudelleen tulkinta

Esitämmekin pienen lapsen olevan alkujaan joko tai -tilassa: joko sisäisessä tai ulkoisessa
kokemusmaailmassaan. Mielikuvituksen alkaessa manifestoitua leikin kautta lapsi alkaa liikkua
vastavuoroisemmin kokemusmaailmojensa välillä. Mielikuvitusleikki tarjoaa ikään kuin sillan, joka
yhdistää sisäisen ja ulkoisen kokemusmaailman toisiinsa. Mielikuvitusleikin kehittyessä lapsi siirtyy
joko tai-tilasta sekä että-kokemuksen piiriin: hän on samanaikaisesti kokijana ja kertojana
molemmissa maailmoissa. Leikkitodellisuuden kaksoissubjektius siirtyy elämän kaikille osa-alueille,
jolloin lapsi kykenee liikkumaan ulkoisen ja sisäisen kokemusmaailman välillä.
Vygotskyn ajattelua jalostaen mielikuvitusleikki on näin ollen lähikehityksen vyöhyke, joka rikastaa
ja kehittää korkeampia mentaalisia ja henkisiä toimintoja. Rakennusteline tai tikapuut metaforana
voidaan korvata sillan esityksellä. (ks. ) Sen sijaan, että varhaiskasvatuksen henkilöstö tukisi lasta
ulkoapäin omista lähtökohdistaan, heidän tehtäväkseen jää aktivoida lasten mielikuvitusta ja tarjota
sille ilmaisukanavia. Tästä pääsemme takaisin Vygotskyn pohjustaman ajattelun äärelle siitä, että
mielikuvitusleikki on pienen lapsen ensisijainen kehittymisen tapa. Näin ollen leikkipedagogiikan
olisi syytä turvata mielikuvitusleikin kypsyminen: varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on
toimia mielikuvitusleikin mahdollistajana (aika, paikka, tila, rauha) ja kaksoissubjektin standardina:
kanssaleikkijänä ja kanssakertojana. Kyse ei ole siitä, etteivätkö nykylapset osaisi leikkiä
mielikuvitusleikkejä vaan siitä, ettei heille anneta mahdollisuutta siihen.
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Mielikuvitukseen pohjaavan varhaiskasvatuksen tielle
Mielikuvitusleikin merkityksellisyyttä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ei voi vähätellä.
Kuitenkin mielikuvitusleikin vaikutukset ovat vaikeasti mitattavissa eikä sen tuottamia hyötyjä voida
purkittaa pedagogisesti oppimisen alueiden alle (esim. Opetushallitus, 2018). Kehityksen kannalta
mielikuvitusleikin voidaan väittää laajentavan lapsen tietoisuutta ilmaisun keinoin. Leikin kautta
lapsi laajentaa sisäistä kuvitteluaan ulospäin ja leikki vastavuoroisesti laajentaa lapsen sisäistä
kokemusmaailmaa. Toisin sanoen leikin kautta lapsi tuo sisäistä maailmaansa eli mielikuvitustaan
kosketuksiin ulkoisen todellisuuden kanssa: kuvittelu manifestoituu imitaation kautta leikissä ja saa
ulospäin laajetessaan muodon mielikuvitusleikkinä, joka saa kielellisiä merkityksiä. Kuvittelun sekä
ajattelun liitto synnyttää mentaalisemman mielikuvituksen muodon, mielikuvitusrikkaan ajattelun
eli luovuuden, johon kaikki myöhempi ajattelu ja oppiminen lopulta perustuvat: ”The development of
a creative individual, one who strives for the future, is enabled by creative imagination embodied in
the present.” (Vygotsky, 2004) Jotta mielikuvituksen ilmaisutapa voi saavuttaa ”kypsän” muodon on
sitä toistettava. Aina voi olla eläytyvämpi leikkijä, taitavampi piirtäjä tai lennokkaampi kirjoittaja.
Toisin sanoen, se mitä harjoitetaan, vahvistuu.
Mielikuvitusleikki on jäänyt lasten arjessa paitsioon. Samanaikaisesti varhaiskasvatuksen kentällä
itää huoli lasten sosiaalisemotionaalisten ja itsesäätelytaitojen haasteiden vuoksi. Onko lasten oireilu
yllättävää, kun ottaa huomioon, että mielikuvitusleikin vähyyden vuoksi lapset jäävät vieraiksi
itselleen? Myötätunto itseä ja muita kohtaan vaatii kosketusta mielikuvitukseen, jonka ilmaisulle ei
vaikuttaisi varhaiskasvatuksen kentällä olevan resursseja: pitkäkestoinen leikki on omien
kokemustemme mukaan poikkeus eikä sääntö. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on tapahtunut
käänne tutustuttaa lapsi tämän sisäiseen kokemusmaailmaan juuri haasteellisen käyttäytymisen
johdosta. Kuitenkin sosioemotionaalista kehitystä tukevat materiaalit sekä draamalliset leikit
ponnistavat varhaiskasvatuksen henkilöstön lähtökohdista ja ovat ulkoapäin tarjottavia keinoja: lapsi
kyllä näkee sisällön kivutessaan hänelle tarjottuja tikapuita, mutta tikapuut eivät johda mihinkään.
Lapsi ei pääse kosketuksiin itsensä kanssa sekä että-kokemustilassa. Tukikeinoilla hoidetaan
ennemminkin lapsen oireilua kuin oireilun perimmäistä syytä. Mielikuvitusleikillä saattaa siis olla
kauaskantoiset vaikutukset ihmiseen paitsi oppijana, myös inhimillisenä olentona.
Mielikuvitusleikki on itsessään parhaimmillaan pedagoginen metodi, joka toimii lasten ehdoilla.
Varhaiskasvatuksessa toimijuuden toteutumiseen on kiinnitetty huomiota, toisin kuin toimijuuden
moniulotteiseen olemukseen. Sekä että-kokemustilan merkityksellisyys mielikuvitusleikissä lapsen
kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta on jäänyt vähäiselle huomiolle. Kaksoissubjektiuden
toteutumista sekä mielikuvitusleikin ja lähikehityksen vyöhykkeen välistä suhdetta tulisi tutkia vielä
tarkemmin. Mittaamisen ongelmallisuudesta huolimatta mielikuvitusleikin mahtia oppimiselle ja
kehittymiselle ei voi kiistää; siksi mielikuvitusleikin mahdollistaminen osaksi varhaiskasvatuksen
struktuuria on välttämätöntä. Mielikuvitusleikin tulisi olla itseisarvo sekä varhaiskasvatuksen
henkilöstölle että lapsille – ei keino saavuttaa tavoitteita vaan itse määränpää.
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Luku 2 "Voiks’ nyt leikkii mitä haluaa?”
Varhaiskasvatushenkilöstön vallankäytön ja lapsen
toimijuuden välisen suhteen tarkastelua vapaan leikin
kontekstissa
Anu Ailio, Satu Himanen, Tiina Junni, Heljä Kuuluvainen ja Jemina Sohlstén-Nederström

Varhaiskasvatuksessa leikki nähdään itseisarvona, mutta sitä tarkastellaan myös vahvasti
pedagogisena: oppimisen mahdollistajana. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018). Mitä
tämä itsearvoisuus itseasiassa varhaiskasvatuksen kontekstissa on ja miten se määrittyy? Leikkiin
viitataan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ei-välineellisenä toimintana, jolla ei tarvitse olla
päämäärää tai tavoitteita. Varhaiskasvatusta ohjaavan asiakirjan leikkikäsitys kuitenkin
määritelmällisesti perustuu suunnitelmalliselle ja tavoitteelliselle toiminnalle. Tämä sisäinen
ristiriita johtaa kysymykseen leikin tosiasiallisista vapausasteista.
Tämä luku keskittyy vapaan leikin tarkasteluun ja siihen, että koko käsite näyttäytyy yhtäältä lapsen
vapauden ja autonomian ja toisaalta leikin kulttuuristen ja yhteiskunnallisten reunaehtojen suhteen
kovin ristiriitaiselta. Vapaan leikin paradoksaalisuus kulminoituu näin ollen pohdinnoissamme
kysymykseen lapsen toimijuuden ja henkilöstön vallankäytön välisestä suhteesta. Erityisesti tukea
tarvitsevan lapsen arjessa tämä ristiriita varhaiskasvatuksen henkilöstöstä toisaalta toimijuuden
välttämättömänä ehtona mutta myös mahdollisena esteenä näyttäytyy ongelmallisena. Pohdintamme
ulottuu myös Varhaiskasvatussuunnitelman (2018) välittämään lapsikäsitykseen. Onko
käsityksemme lapsesta leikkivänä, tutkivana ja aktiivisena toimijana liian kapea?
Lähestymme tässä klassista ja ikiaikaista pedagogiikan paradoksia, jonka Platon muotoili Menon –
dialogissaan näin: oppiminen edellyttää tietoa, joka ihmisellä jo on. Toisin sanoen yksilön vapaus ja
autonomia edellyttävät kulttuurisiin reunaehtoihin asettumista, kasvatusta. Valistusfilosofi Kant
muotoili saman ajatuksen hieman toisin: Kuinka vapautta voidaan kultivoida pakolla, kontrollilla ja
rajoittamalla? Hänen mukaansa kasvatuksen tehtävä on kasvatettavan muovaaminen (Bildung)
sellaiseksi kuin hän jo on. (kts. esim. Salmela 2014)
Tulkintamme mukaan vapaassa leikissä tämän klassisen paradoksin esiin tuominen tarkoittaa
sosialisaation ja varhaiskasvatuksen henkilöstön vallankäytön reunaehtojen tunnistamista, mutta
samalla lapsen autenttisuuden ja subjektiviteetin tunnustamista. Tunnistaminen viittaa tässä jonkin
kaltaiseen rationaaliseen tiedostamisen prosessiin. Tunnustamisella taas on syvästi eettinen
ulottuvuutensa, joka liittyy ihmisyyden tunnistamiseen ja kunnioittamiseen toisissamme.
(Tunnustamisen filosofiasta kts. Hirvonen 2020; kts. myös Varpanen 2018).

Näkökulmia vapaan leikin ilmiöön
Vapaa leikki voidaan määritellä leikin sisällön vapautena ja toisaalta lapsen toiminnan vapautena.
(Rutanen 2009). Leikin sisällön vapaus tarkoittaa Rutasen mukaan vapautta henkilöstön esittämistä
teemoista, ohjeista ja rajoituksista ja toiminnan vapaudella hetkittäistä vapautta ohjeista.
Vastakohtana tämän tyyppiselle leikille voidaan pitää ohjattua leikkiä, jossa opettaja on tavalla tai
toisella läsnä esimerkiksi ohjaamalla tai osallistumalla toimintaan sekä asettamalla toiminnalle
pedagogisia tavoitteita. Varhaiskasvatuksen kentällä vapaan leikin käsite on varmasti kaikille tuttu.
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Siihen suhtautuminen sekä käytännön toteutuminen vaihtelevat kuitenkin paljon.
avaamme vapaan leikin kontekstia ja siihen sisältyvää määritelmällistä ristiriitaa.

Seuraavaksi

“Lapselle leikin merkitys syntyy leikistä itsestään", näin todetaan sanatarkasti
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Leikki on keino, jonka avulla lapsi saa kokeilla, yrittää ja
erehtyä sekä jäljitellä, luoda uutta ja muuntaa näkemäänsä. (Opetushallitus 2018). Suomalaisessa
varhaiskasvatuksessa vapaa leikki tyypillisesti sijoittuu joko ohjatun toiminnan tilalle tai
lyhytkestoisina hetkinä eri toimintojen väliin. Vapaa leikki luo lapselle mahdollisuuden neuvotella
sekä tehdä päätöksiä leikin juonesta ja rooleista. Tällaisessa leikissä lapsen toimijuus pääsee Kankaan
ja Brotheruksen (2017) sekä Baen (2009) mukaan parhaiten toteutumaan. Woodin (2014) mukaan
leikin tulisi olla suhteellisen vapaata, jotta lapset pääsevät toimimaan itsenäisesti, ohjaamaan omaa
oppimistaan sekä kokemaan hallinnan ja ohjauksen tunnetta.
Lapset näkevät leikin omana maailmanaan, jossa heillä on päätäntävaltaa ja, johon varhaiskasvatushenkilöstö ei ole osallinen. (Kangas & Brotherus 2017). Leikissä lapset eivät vain mallinna
olemassa olevaan maailmaa vaan luovat ja ylläpitävät omaa vertaiskulttuuriaan. (Vuorisalo 2009).
Baen (2009) mukaan leikki ei ole lapselle oppimistilanne, eivätkä lapset pidä oppimista leikissä
tärkeänä. Leikissä lapsille on tärkeää itse leikki. Varhaiskasvatuksen opettaja puolestaan tuo
mukanaan leikkiin oppimisen näkökulman. (Wood 2014). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa
(Opetushallitus, 2018) henkilöstön tavoitteena on rikastaa lasten aikaansaamaa leikkiä ja tuoda
siihen suunnitelmallisuutta sekä syventää sitä. Tällöin opettaja tarkastelee lasten leikkiä vain sen
välineellisesti tuottaman tuloksen näkökulmasta ja säätelee toiminnallaan leikin sisältöä sekä lasten
välisiä suhteita. (Bae 2009.) Henkilöstö voi leikkiin liittyessään vähentää lasten toimijuutta tai jopa
estää sitä.

Jos vapaa leikki ymmärretään lapsen täydellisenä vapautena, onko se
varhaiskasvatukseen mahtuva ilmiö?

Sosiokulttuurisessa viitekehyksessä leikki
nähdään
paljon
laajemmin
kuin
kehityspsykologisena
tarpeena
tai
oppimisen välineenä. Woodin (2014)
mukaan vapaassa leikissä on kyse myös
perustavanlaatuisesti
ihmisyyteen
liitettävistä määreistä; kyse on lapsen
identiteetin, toimijuuden ja vertaiskulttuurin
rakentumisesta.
Lapset
muodostavat varhaiskasvatusryhmässä
oman leikkikulttuurinsa sekä vertaiskulttuurin yhteiskunnan kulttuurin ja
toimintakulttuurin
rinnalle.
Tämä
kulttuuri on lapsille tärkeä oman
identiteetin ja ryhmään kuuluvuuden
luomiseksi. (Vuorisalo 2009).

Varhaiskasvatuksen henkilöstö ei ole aina läsnä lasten leikeissä. Tämän tyyppinen toiminta voidaan
herkästi mieltää negatiivisena etenkin varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden painottaessa leikin
tärkeyttä pedagogisena työkaluna sekä korostaessa henkilöstön vastuuta leikin jatkuvassa
kehittämisessä, dokumentoinnissa ja arvioinnissa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa myös
todetaan, että henkilöstön läsnäolo edistää lasten välistä vuorovaikutusta ja ehkäisee ristiriitoja.
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018). Entä jos henkilöstön hyvää tarkoittava läsnäolo
leikissä vaikuttaakin leikin sisältöihin ja leikkijöiden välisisiin suhteisiin kielteisesti? Heidän
läsnäolonsa vaikuttaa väistämättä leikkiin ja sen rakentumiseen. Vaikuttavia seikkoja ovat
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esimerkiksi arvot ja näkemykset leikistä, opetussuunnitelma sekä yhteiskunnalliset tavoitteet ja
näkemykset leikistä. (Wood 2014).
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan kaikki toiminta perustuu yhdessä
asetetuille tavoitteille. Vapaa leikki toteutuakseen kuitenkin vaatisi laajemmin henkilöstön roolin,
leikkiympäristön rakentamisen ja leikin sääntöjen tarkastelua. Silti se jäisi vajaaksi leikin täydellisestä
vapaudesta, sillä miten toteuttaa vapaasti jotain, jolla on tiukka päämäärä tai tavoite? Voidaanko siis
ajatella, että vapaa leikki lasten kesken tapahtuukin jossain muualla kuin päiväkotiympäristössä?
Yksilön tahdonvapaus ja tätä kautta täydellisen vapaa leikki käsitteenä on ylipäätään ongelmallinen
ja kaikkea muuta kuin triviaali. Kuinka sidoksissa olemme lapsina ja yksilöinä sosiaalisiin,
yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin reunaehtoihin ja kuinka paljon ne määrittävät vapausasteitamme
toimia ja synnyttää jotain uutta ja ainutkertaista leikissä?

Vallan pedagogiset ulottuvuudet ja vallankäyttö leikissä
Vapaa leikki määritellään siis lasten keskinäiseksi toiminnaksi, jossa varhaiskasvatuksen henkilöstö
ei ole mukana tai ohjaa leikkiä. Kuitenkin useat tutkimukset osoittavat, että henkilöstön vaikutusvalta
ulottuu leikkiin, vaikka tämä ei olisi konkreettisesti mukana leikissä. (mm. Ailwood 2011; Kalliala
2012; Wood 2014) Varhaiskasvatuksessa henkilöstö tiedostaen tai tiedostamattaan käyttää valtaansa
leikkitilanteissa sekä ohjaa lasten osallistumista ja neuvotteluja. Leikin viitekehys määrittyy aina
enemmän tai vähemmän varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin uskomuksista ja käsityksistä käsin.
Varhaiskasvatusympäristö on omanlaisessa asemassaan rajaamassa leikkien aikaa, paikkaa, tilaa ja
materiaaleja. (Vuorisalo 2009). Leikkiin vaikuttavat toimintakulttuurin rakenteet sekä tiedostetut ja
tiedostamattomat pedagogiset tavoitteet esimerkiksi hallinnan tai kurin näkökulma. (Wood 2014).
Emilson ja Folkesson (2006) väittävät, että kun toiminnalle ei aseteta päämäärää tai tavoitetta, voi
henkilöstö lasten aloitteisiin vastaamalla päästä tasavertaiseen vuorovaikutukseen leikkitilanteessa.
Hakkarainen (2006) esittää, että henkilöstön tulisi olla leikissä lasten kanssa ja muodostaa yhdessä
leikkimaailmoja, ottaa roolia ja irtautua rationaalisesta leikkikäsityksestä. Varhaiskasvatuksen
henkilöstön muodostaessa lasten kanssa leikkiä vain leikin vuoksi syntyy jaettua kokemusta. Onko
mahdollista tavoittaa lapselle ominainen tapa olla leikissä vain leikin vuoksi?
Gjerstadin (2015) mukaan valta voi olla näkyvää tai piilotettua ja sillä on neljä ulottuvuutta. Valta
voidaan nähdä käyttäytymisen muutoksen vaatimuksena, päätöksentekona, asioiden normalisointina
ja todellisuuden määrittelynä sekä verkostona, johon olemme kaikki osallisina. Ensimmäinen vallan
ulottuvuus on käyttäytymisen muutoksen vaatimus, jossa vallankäyttäjä saa kohteen tekemään jotain,
mitä tämä ei muuten tekisi. Henkilöstön ja lapsen suhteessa tämä tarkoittaa näkyvää vallankäyttöä
eli pyrkimystä valta-asemansa avulla ohjata lapsen käyttäytymistä ja kontrolloida sitä esimerkiksi
arkikäytäntöjen ja periaatteidensa mukaisesti (Gjerstad 2015.). Pedagogiset perustelut ja toiminnan
sekä viitekehyksen rajaaminen voidaan nähdä vallankäytön muotona, joka osaltaan ilmentää
sosialisaation ja subjektifikaation välistä jännitteistä suhdetta kasvatuksessa (kts. Varpanen 2018).
Subjektifikaatiota
ja sosialisaatiota
voidaan
luonnehtia
myös
yksilöllistymisen ja
yhteiskunnallistumisen käsittein, kuten kasvatusfilosofi Värri (2007) tekee. Ihmisen yksilöllistymisen
prosessi edellyttää toimijuutta, joka puolestaan kietoutuu moniulotteisella tavalla yhteen
yhteiskunnallistumisen kanssa. Tämä vallan ulottuvuus on tarpeellinen, jos lapsi esimerkiksi lyö
kaveria, jolloin henkilöstön suora puuttuminen on edellytys lapsen suotuisalle käyttäytymiselle.
Gjerstad kuitenkin muistuttaa, että suora vallankäyttö voi muuntua vahingolliseksi, mikäli henkilöstö
pyrkii vain muuttamaan lapsen käyttäytymistä ja käyttää vallan ensimmäistä ulottuvuutta ainoana
kasvatuskeinona. (Gjerstad 2015.)
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Kasvatuksen paradoksi on monin tavoin läsnä arkisessa kasvatustyössä.
Kasvatuksen
määritelmällisen ristiriidan voi havaita myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (2018), joka
ohjaa
varhaiskasvatushenkilöstön
työtä
päiväkodeissa.
Yhtäältä
lapsi
nähdään
opetussuunnitelmassamme itseisarvoisena ja vapaana, toisaalta hänestä tulee muokata laaja-alaiseen
sivistykseen kykenevä yksilö. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018). Yksilöiden
kasvattaminen on näin nähty yhteiskunnallisen valistamisen ja edistyksen keinona.
Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö asettaa väistämättä lapsen ja henkilöstön erilaisiin asemiin,
jossa varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on ohjaava tehtävä. Henkilöstö voi olla yhteydessä lapseen,
muttei olla yksi lapsista. (Vuorisalo 2013). Gjerstadin (2015) esittelemä toinen vallan ulottuvuus
näkyy päätöksentekona, jossa varhaiskasvatushenkilöstö omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, mitkä
asiat tulevat esille ja lapsen tietoisuuteen. Tämä vallankäyttö on piilotettua ja voi olla tiedostettua tai
tiedostamatonta. Esimerkkinä tällaisesta voisi olla opettajan päätös olla käsittelemättä tiettyä
asiasisältöä lapsiryhmän kanssa tai jättää tietynlaiset lelut pois lasten saatavilta.
Kolmatta vallan ulottuvuutta Gjerstad kuvaa ehdollistavana valtana, jonka kautta asiat
normalisoituvat ja todellisuus määrittyy. Kasvatussuhteessa osa todellisuuden määrittelystä on
henkilöstön ohjaamaa ja tuomaa kasvatuksen kautta, mutta myös lasten kokemuksia normaalista
elämästä. Gjerstadin mukaan tämä vallan ulottuvuus esiintyy väistämättä ja on osittain normaalia
sosialisaatiota, mutta on kuitenkin tärkeä huomioida ero sosialisaation ja epäeettisen toiminnan
välillä. (Gjerstad 2015.) Yksilön kasvu ja kehittyminen edellyttää olemisen ja tulemisen
ulottuvuuksien tunnistamista ja ennen kaikkea tunnustamista. Värri viittaa tällä siihen, että toinen
ihminen on aina jollain tavalla meille mysteeri. (Värri 2007). Tämän määritelmän mukaan emme voi
määritellä lasta ylhäältä käsin pelkästään kasvatuksen ja sosialisaation kohteeksi vaan meidän on
tunnustettava toisen subjektiviteetti joksikin, joka on ennustamatonta ja tavoitteellisen kasvatuksen
“tuolla puolen”. Toisaalta, kuten Gjerstad (2015) tuo esille, kasvatustoiminnassa sosialisaatiota on
mahdotonta estää. Toimijuus ja sosialisaatio voidaan nähdä osin riippuvaisina toisistaan ja toisaalta
erillisinä. Kalliala (2012) muistuttaa, ettei vallankäyttö ole aina negatiivista. Varhaiskasvatuksen
henkilöstön tulee arvioida lasten vapauksia tilannekohtaisesti ja säädellä lasten autonomian laajuutta
sopivasti. Parhaimmillaan opettaja aktivoi lapsia, jolloin lapsi saa aineksia kommunikointiaan,
ajatteluaan ja toimintaansa varten. Henkilöstön tehtävänä on siis löytää tasapaino liian vähäisen ja
liiallisen auttamisen välillä (Kalliala 2012.). sillä he joka tapauksessa määrittelevät leikin puitteet
kuten ajan, tilan ja lasten käytettävissä olevat leikkivälineet. (Ailwood 2011; Kalliala 2012; Rogers
2011.)
Ailwood (2011) lähestyy valtaa Focaultilaisesta (1982) näkökulmasta käsin, jossa valta toimii asioita
normalisoivana mekanismina ihmissuhteiden ja toiminnan kautta, niin omassa toiminnassa kuin
suhteessa toisiin. Pienten lasten kanssa varhaiskasvatushenkilöstön valta näkyy erityisesti lasten
leikeissä ja niihin liittyvissä viitekehyksissä. (Ailwood 2011). Neljäs Gjerstadin (2015) tunnistama
vallan ulottuvuus voidaan nähdä verkostona, johon olemme kaikki osallisina. Roolimme
yhteiskunnan jäseninä määrittävät paikkamme osana vallan verkostoa, johon kuuluvat kulttuuriset,
historialliset ja taloudelliset olosuhteet, joissa ihmiset toimivat.
Rogers (2011) kuvailee tutkimuksessaan varhaiskasvatushenkilöstön ja lasten välisen suhteissa
ilmenevää intressien ristiriitaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö näkee leikin oppimisen ja
pedagogiikan välineenä, kun taas lapsille leikin päätarkoitus oli kiinnittyä toisiin lapsiin, muodostaa
kaverisuhteita ja tutkia identiteettejä roolien avulla. Tämä intressien ristiriita näkyi Rogersin
tutkimuksessa vallankäyttönä vapaan leikin tilanteissa: lasten leikinvalinta oli henkilöstön toimesta
kontrolloitua: He valitsivat leikkiryhmät ja ohjasivat lapsia tiettyihin leikkeihin ja tiloihin.
Tämänkaltainen rajaaminen oli varhaiskasvatus henkilöstön mielestä pedagogisesti perusteltua ja
tarkoituksena oli, että kaikki pääsisivät osallisiksi leikkeihin. (Rogers 2011.)
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Lapsen toimijuuden sidosteisuus leikissä
Yleisellä tasolla toimijuus käsitteenä viittaa ihmisten kykyyn vaikuttaa omiin elämänolosuhteisiinsa
ja osallistumiinsa käytäntöihin sekä lopulta myös muuttaa niitä. (Rainio 2010). Lipponen,
Kumpulainen & Hilppö (2013) määrittelevät toimijuuden olevan yksilön tai ryhmän kykyä toimia
omaehtoisesti erilaisissa tilanteissa. Tällöin taustaoletuksena on, etteivät he ole passiivisia
ympäristön tai kulttuurin ohjaamia olentoja vaan he itse tavalla tai toisella vaikuttavat tapahtumien
kulkuun. Lipposen ym. (2013) mukaan toimijuuden eri elementtejä ovat aktiivisuus, osallisuus,
mahdollisuudet vaikuttaa sekä vapaus valita. Toimijuus toteutuu ja saa mahdollisuutensa aina
vuorovaikutuksessa.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) todetaan että leikkiessään lapset ovat aktiivisia
toimijoita, jotka jäsentävät ja tutkivat ympäröivää maailmaa, luovat sosiaalisia suhteita sekä
muodostavat merkityksiä kokemuksistaan. Leikin kontekstissa toimijuuden tunnustaminen
edellyttää ennen kaikkea lapsen mahdollisuutta vaikuttaa leikin sisältöön ja luoda leikkiteoillaan
uusia merkityskokonaisuuksia. (Varpanen 2018.) Voidaanko leikin todella ajatella synnyttävän
toimijuutta automaattisesti? Mitä on lapsen toimijuus suhteessa toisiin lapsiin ja toisaalta
henkilöstöön, oppimisympäristöön tai toimintakulttuuriin?
Toimijuuden rakentumista leikissä voisi luonnehtia myös prosessiksi,
jossa yksilö kasvaa kohti omia mittojaan.
Lasten toimijuuteen ja ihmisyyteen liittyy Pajun (2013) mukaan sidosteisuus ja riippuvuus.
Riippuvuus ja sidoksellisuus tarkoittavat arkielämässä sitä, että muut ihmiset, esineet ja koko
materiaalinen maailma suuntaavat ja vaikuttavat ihmisen toimintaan, ja näin ollen myös lasten
toimintaan päiväkodissa. Lasten osallisuus toimintaan ilmenee monin tavoin, he kannattelevat
toimintaa monin pienin teoin. Tästä näkökulmasta katsottuna näyttäisi siltä, että lasten toimijuus
toteutuu päiväkodissa ilman erillistä osallisuutta tai vapautta lisääviä menetelmiä. Paju (2013)
esittää, että lasten osallisuus tulee esiin katsomalla tapahtumista toisista näkökulmista, eli vaikuttaa
voi huutamalla, tai hyppimällä, mutta myös hiljaisen, huomaamattoman tekemisen kautta.
Lapsen toimijuus on siis tietyllä tapaa aina sidottua yhteisön toimintaan, ja vielä vahvemmin silloin,
kun hänen mahdollisuutensa vaikuttaa on jonkinlaisen tuen tarpeen takia riippuvainen
varhaiskasvatushenkilöstöstä. Rainio (2010) määritteleekin toimijuuden aina kulttuurisesti ja
sosiaalisesti jaettuna prosessina. Henkilöstön toiminnasta riippuvainen lapsi voi myös jäädä leikin
ulkokehälle tai ei pääse osalliseksi leikkiin, koska henkilöstön läsnäolo syystä tai toisesta vaikuttaa
leikin ja leikkijöiden väliseen dynamiikkaan. Tällöin lapselle tarkoitettu tuki leikkiin pääsemiseksi
kääntyykin paradoksaalisesti päälaelleen ja henkilöstön läsnäolo lapsen tukijana estää lapsen oman
toimijuuden ja oman hallinnan tunteen syntymistä. (Wood 2014).

Lapsen toimijuus yhteiskunnallisesta näkökulmasta
Jos lapsi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa nähdään leikkiessään aktiivisena toimijana, ja
toisaalta lapsen toimijuus on aina sidottuna toimintakulttuuriin ja henkilöstöön, niin onko lapsi
“vajavainen” varhaiskasvatussuunnitelman määritelmien mukaan? Minkälaisena näyttäytyy tukea
tarvitseva lapsi? Kun toimijuutta pyritään määrittelemään ylhäältä käsin, se näyttää typistyvän osaksi
sosialisaatiota ja vallankäyttöä, jossa lapsen yksilöllistymisprosessille ei jää tilaa. Samaan
kysymykseen tarttuu artikkelissaan myös Varpanen (2018); lapsen toimijuus leikissä voidaan helposti
käsittää vain uudeksi ennalta määräytyneeksi kategoriaksi. Määrittelemällä ennalta tavoitteeksi
lapsen toimijuus ja sen tukeminen leikissä, poistetaan samalla lapselta toimijuuden subjektiivinen
sisältö. Lapsen toimijuus nähdään näin pedagogisista tavoitteista käsin. Tässä mielessä myös
toimijuus on paradoksaalinen käsite.
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Sosiologinen toimija- käsite, on perinteisesti liitetty yksilöihin ja näiden tietoiseen toimintaan.
Nykyisissä varhaiskasvatuskeskusteluissa sillä viitataan lapsen kyvykkyyteen ja mahdollisuuteen
vaikuttaa toimintaan. Tällä halutaan korostaa lasten omaa vastuuta oppimisestaan ja
kasvatuksestaan. Yhteiskunnassa korostetaankin nykyisin yksilön vastuuta itsestään ja tämä näkyy
myös varhaiskasvatuksen kentällä. Varhaiskasvatusikäisiäkin koskeva elinikäinen oppiminen
korostaa muun muassa kykyä toimia oikein erilaisissa tilanteissa, aloitekyvykkyyttä sekä
joustavuutta. Lapsiin kohdistuu siis odotuksia vapaudesta ja vastuusta, joissa taustaoletuksena on
heidän autonomisuutensa. (Paju 2013.)
Paju (2013) kuitenkin suhtautuu tutkimuksessaan kriittisesti edellä mainitun kaltaisiin toimijuuden
määritelmiin. Hän havaitsi tutkimuksessaan toimijuuden olevan inhimillisten ja ei-inhimillisten
osatekijöiden yhdessä aikaansaama. Niin henkilöstö kuin lapsikin näyttäytyy tutkimuksen valossa
riippuvaisena ja sidoksellisena, muihin ihmisiin ja ei- inhimillisiin tekijöihin kiinnittyneenä. Paju
kritisoikin tutkimuksessaan nykyisen varhaiskasvatuksen yksilökeskeistä ja yksilöllisen
suoriutumisen arviointia painottavaa linjaa. Tällaisessa käsityksessä voidaan nähdä kaikuja
valistusajattelun rationaalisen yksilön ihanteesta. (Kts. Salmela 2014)

Näkökulmia lapsen toimijuuden toteutumiseen leikkitilanteissa
De Groot Kim (2005) kuvaa tapaustutkimuksessaan kolmevuotiasta Keviniä, joka osoitti suurempaa
toimijuutta ja osallisuutta suhteessa vertaisleikkijöihin, kun hänen avustajansa oli poissa näkyvistä.
Lapsella oli motorisen vamman takia henkilökohtainen avustaja, joka osallistui päivän kaikkiin
toimintoihin, myös vapaaseen leikkiin hänen mukanaan. De Groot Kimin (2005) sekä Tsaon ja
kumppaneiden (2008) mukaan tukea tarvitsevat ja erityispedagogisia interventioita tarvitsevat lapset
osallistuvat päivän aikana enemmän leikkeihin ja toimintaan, jotka ovat puhtaasti
henkilöstölähtöisiä. Ohjatussa toiminnassa tai leikissä lapset olivat myös vähemmän
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja enemmän vuorovaikutuksessa henkilöstöön. (Tsao ym.
2008).
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) asia nähdään toisin: asiakirjan mukaan henkilöstön
psyykkinen ja fyysinen läsnäolo tukevat lasten keskinäistä vuorovaikutusta. Myös esimerkiksi Kangas
ja Brotherus (2017) havaitsivat tutkimuksessaan lasten leikkien laajentumisen ja syventymisen heti,
kun opettaja ohjasi suunnitelmallisesti leikkiä, osallistui siihen itse tai rikastutti leikkiä tuomalla
siihen uusia sisältöjä. Tutkimusaineistosta kävi ilmi varhaiskasvatuksen opettajien tärkeä rooli leikin
näkymättömänä taustatukena. Tämän tuen hävitessä lapset joutuivat heille liian haastavan
ongelmanratkaisun eteen ja tutkijan tulkitsemana koko leikki näytti kuivuvan kasaan.
Lasten keskinäinen leikki Woodin (2014) tutkimuksessa näytti puolestaan tuottavan enemmän
prososiaalista toimintaa lasten välillä. Lapset auttoivat pulassa olevaa herkemmin vapaasti
valitsemassaan leikissä. (Wood 2014.) Varpanen (2018) puolestaan huomauttaa, että leikissä toisten
toimijuuden tunnustaminen on aivan yhtä tärkeää kuin oman toimijuuden käyttäminen. Onko niin,
että lapset tunnustavat ja tunnistavat toistensa toimijuutta paremmin ilman kontrollia?
Canning (2007) ajatukset ovat samoilla linjoilla edellisten kanssa; hänen mukaansa lapsen itsetunto
vahvistuu leikissä, kun muut lapset vastaanottavat ja vievät eteenpäin hänen leikkialoitteitaan. Näin
lapsi saa kokemuksia siitä, että voi luottaa kykyihinsä ja hänen ideansa ovat merkityksellisiä. Canning
väittää, että leikki ilman aikuista kehittää lasta huomaamaan kuka hän on ja millaiseksi haluaa
kasvaa. (Canning 2007.)
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Leikissä toisten toimijuuden tunnustaminen on aivan yhtä tärkeää kuin oman toimijuuden käyttäminen

Toisaalta varhaiskasvatuksen henkilöstön tärkeyttä korostavalle näkökulmalle suhteessa lapsen
toimijuuteen, löytyy myös tutkimustuloksia. Pedagogista roolia pitäisi esimerkiksi Emilsonin ja
Folkessonin (2006) mukaan kehittää suuntaan, missä henkilöstö vastaa lapsen aloitteisiin yhteisissä
vuorovaikutustilanteissa, ja näin ollen mahdollistaa lapsen toimijuuden. Kun toimintaa suunnitellaan
niin, että ei aina tähdätä tarkasti etukäteen määriteltyyn päämäärään, näyttäytyy opettajan rooli
lasten kanssa tasavertaisena keskustelijana, leikkijänä ja tutkijana. Canningin (2007) mukaan
varhaiskasvatushenkilöstö kuitenkin osallistuu lasten leikkiin tuodakseen siihen jotain. Tämä oletus
vie lapsilta vallan, sillä aloitteet rikastuttavat leikkiä valtaavat leikin ja katkaisevat luovuuden.
Canning ehdottaakin, että varhaiskasvatushenkilöstö tulisi mennä leikkiin mukaan vain silloin, kun
lapset kutsuvat hänet sinne. Pienille lapsille ei voida mielestämme asettaa Canningin ehdottamaa
suurta vastuuta ja velvollisuutta tarkkailla leikin merkityksellisyyden ja toimijuuden syntymistä myös
muiden leikkijöiden näkökulmasta. Voidaanko ajatella, että pedagoginen tuki on ikään kuin kutsuttu
mukaan silloin, kun on huomattavissa, että lapset tarvitsevat tukea leikkiinsä?

Toimijuuden jäljillä
Olemme pyrkineet tutkimuksellisin esimerkein osoittamaan, että varhaiskasvatushenkilöstön hyvää
tarkoittava läsnäolo leikissä voi vaikuttaa kielteisesti leikin sisältöihin ja lapsen toimijuuden
toteutumiseen. Tarkastelumme lähtökohtana on ollut se valta, jota käytetään suhteessa lapsen
toimijuuteen ja leikkiin. Klassinen pedagogiikan paradoksi voidaan näin ollen liittää myös vapaan
leikin määritelmäyrityksiin. Viime kädessä käsityksemme valinnan vapaudesta palautuu oletukseen
vapaan tahdon olemassaolosta. Olemme halunneet herättää kysymyksiä siitä, mitä oikeastaan
tarkoitetaan, kun puhutaan leikin itsearvoisuudesta tai lapsesta aktiivisena merkitysten rakentajana
leikissä.
Toimijuus ei tulkintamme mukaan synny automaationa leikissä. Siihen tarvitaan kohtaamista niin,
että kaikki osapuolet tunnistavat ja tunnustavat toisissaan toimijuutta. Lapsen toimijuuden
kunnioittaminen vaatisi sen, että leikki on aidosti ja lähtökohtaisesti jaettua toimintaa. Olemme
pyrkineet myös osoittamaan sen, että joskus pedagogisesti toimiva varhaiskasvatushenkilöstö voi
toimia ikään kuin kilpenä lasten välisessä vuorovaikutuksessa. Tällöin lapset eivät välttämättä
tunnista ja tunnusta toistensa toimijuutta. Ongelmallista toimijuuden käsitteessä on se, että se
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näyttää pakenevan tarkkoja määritelmiä. Kysymys siis kuuluu: muuttaako ilmiön määrittely
kohdettaan perustavanlaatuisesti niin, että lapsen toimijuudesta tulee ikään kuin ylhäältä ohjattua ja
valmiiksi määriteltyä?
Voiko lapsen autonomian ja toimijuuden tukemista ottaa pedagogiseksi
tavoitteeksi ilman, että samalla määritellään toimijuutta pedagogisesta
näkökulmasta käsin?
Onko kyse enää tällöin aidosta toimijuudesta vai voidaanko ajatella, että se kietoutuu väistämättä
aina jollain tavalla sosialisaatioon ja sitä kautta varhaiskasvatushenkilöstön vallankäyttöön?
Pohdintamme ulottuu osaltaan myös siihen, millaisena lapsen toimijuus leikissä näyttäytyy
sosiokulttuurisen teorian linssin läpi tarkasteltuna viittaamassamme tutkimuskirjallisuudessa. Miten
ylipäätään havainnoijan läsnäolo vaikuttaa leikin muotoihin ja rakentumiseen?
Toisaalta voidaanko lapsen toimijuudelle antaa liian suuri painoarvo tai voidaanko lapsen oikeutta
autonomiaan tulkita haitallisesti? Sosialisaatiohan paradoksaalisesti myös mahdollistaa yksilön
toimijuuden. Pienen lapsen maailma on hyvin rajallinen ja hän de facto tarvitsee tukea laajentamaan
ja rikastuttamaan omaa kokemusmaailmaansa ja todellisuuttaan. Hänen subjektiviteettinsa ydin
piilee juuri sosialisaatiossa eli siinä, että pieni kasvava yksilö tulee osaksi valmiita rakenteita ja
ihmisyhteisöä. Sosialisaatio voidaan näin negatiivisen tulkinnan sijaan nähdä lapsen toimijuuden
välttämättömänä ehtona. Toimijuuden ja sosialisaation välinen jännitteisyys ja sidosteisuus tulee
esiin vielä selkeämmin, kun tarkastellaan lapsia, joilla on tuen tarpeita.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) lapsikäsitykseen voidaan näiltä osin suhtautua
kriittisesti. Jos lapsi nähdään aktiivisena ja autonomisena toimijana, joka automaattisesti luo ja
rakentaa itselleen merkityksellistä leikkiä, unohdetaan kaikille ihmisille ominainen sidosteisuus ja
riippuvuus suhteessa toimijuuteen. Aktiivisen ja rationaalisesta yksilökeskeisyydestä kumpuavan
lapsikäsityksen kääntöpuoleksi voidaan ymmärtää myös se, että esimerkiksi tukea tarvitseva lapsi
nähdään jollain tavalla vajavaisena toteuttamaan toimijuuttaan.
Käytännön esimerkkinä lähikehityksen vyöhyke on varmasti yksi käytetyimmistä kasvatuksen
ammattilaisten perusteluista sille, miksi varhaiskasvatuksen henkilöstöä tarvitaan leikkiin. Tällöin on
vaarana, että ajatus lähikehityksen vyöhykkeestä typistyy pelkäksi sosialisaatioksi, jossa lasta
ohjataan ennalta määriteltyyn järjestykseen ja viitekehykseen. Tulkinnat lähikehityksen
vyöhykkeestä voivat saada politisoituneen roolin lapsen leikissä: Leikille saatetaan antaa helposti
sellaisia yhteiskuntaan kuuluvia merkityksiä, joita lapsi ei tunnista.
Ajatukset yksilön vapaudesta, moraalisesta kasvusta ja oikeuksista ovat sidoksissa ajatukseen
vapaasta ja tietoisesta tahdosta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) lapsikäsitys
selkeästi kiinnittyy aktiivisen kansalaisuuden ja laaja-alaisen sivistyksen ihanteeseen, joka puolestaan
edellyttää vapaan subjektin olemassaoloa. Tietyllä tapaa vapaan tahdon olemassaolon
problemaattisuus on läsnä vapaan leikin ja lapsen toimijuuden määrittely-yrityksissä ja sidoksissa
kulttuuriseen kontekstiimme, jolle on leimallista yksilökeskeinen ja rationaalinen maailmankuva.
Ehkä on tarpeellista kysyä, kuinka paljon tulkintoihimme kasvatuksen roolista leikissä vaikuttaa
länsimainen 1700-luvun valistusajattelun perintöön kiinnittyvä ymmärryksemme ihmisestä
rationaalisena toimijana.
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Luku 3 “Saanko vaikuttaa omaan leikkiini?”
Lapsi oman leikkinsä asiantuntijana
Tanja Aartonen-Amhil, Jenni Salo ja Miia Sultsi

Pohdittaessa leikin valintaa ja leikkien merkityksellisyyttä, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen,
poikkeavatko varhaiskasvatuksen henkilöstön luomat merkitykset siitä, minkä lapsi kokee
merkitykselliseksi leikissään. Artikkelissamme pohdimme voiko henkilöstön rakentama ja rajaama
leikki olla lapselle merkityksellinen vai vaatiiko se lapsen omakohtaisen kokemuksen, joka syntyy
toimijuuden kautta. Lapsen tulisi saada kokemus siitä, että hänen ajatuksensa leikistä ja sen sisällöstä
ovat yhtä arvokkaita kuin ryhmän henkilöstön. Haemme näkökulmaa siihen, miten leikkitaulun
käyttö mahdollistaa tämän toimijuuden.
Leikkitaulun käyttöä suunnitellessaan varhaiskasvatuksen henkilöstön on tärkeää miettiä, onko
lapsella aito mahdollisuus vaikuttaa oman leikkinsä sisältöön ja kulkuun vai onko tarjottu
mahdollisuus enemmän näennäinen. Artikkelissa käsittelemme leikkitaulun käytön
aikuisjohtoisuutta varhaiskasvatuksen henkilöstön mahdollisesti asettamien piilosääntöjen
näkökulmasta.
Leikkitaulun käyttö ja leikkimahdollisuuksien tarjoaminen lapselle
vaati varhaiskasvatuksen henkilöstöltä analyyttista sekä aktiivista
reflektointia siitä, miksi lapsille tarjotaan juuri näitä leikkejä.
Luvussa käsittelemme varhaiskasvatuksen henkilöstön roolia leikin valintatilanteissa ja leikkitaulun
käytössä. Tulemme pohtimaan toimiiko varhaiskasvatuksen henkilöstö leikin mahdollistajina vai
rajoittajina. Tavoitteena on, että henkilöstö uskaltaisi heittäytyä leikin maailmaan ja lähteä rohkeasti
yhdessä lapsen kanssa ideoimaan, mitä tänään voitaisiin leikkiä, mitä leluja siihen tarvitsemme ja
mistä ne saamme. Tänään legoilla voidaan rakentaa linnaa, huomenna legot voivat olla kahvilan
keitossa herneitä.
Artikkelissa avaamme näkökulmaa siihen, olisiko tämänkaltainen lapsen ja varhaiskasvatuksen
henkilöstön välinen vuorovaikutus mahdollista, jos leikkitaulussa olisikin legojen kuva ja leikki
nimettynä valmiiksi lego- tai rakenteluleikiksi. On aiheellista pohtia, mitä leikkitaulu mahdollistaa ja
millainen leikkivalintoja tukeva toiminta rohkaisee lasta toimijuuteen. Hakkarainen (2010)
korostaakin, että nostaessa lasten kehityksen edistämisen varhaiskasvatuksen henkilöstön työn
keskiöön, keskeiseksi kysymykseksi nousee, millaista tämä avustamisen tulisi olla ja miten lasta
pyritään auttamaan oman ajattelun kehittämisessä.
Mielenkiintoa herättää näkökulma siitä, kuinka varhaiskasvatuksen henkilöstön jäsenen oma
arvomaailma muokkaa hänen tekemiään valintoja leikkitaulun suhteen ja näin ollen heijastuu lasten
kokemusmaailmaan. Se, miten varhaiskasvatuksen henkilöstö arvottaa leikit eli valitsee vaihtoehdot,
näyttäytyy lapsille suorana toimintana ja arvottaa erilaisia leikkivaihtoehtoja. Lapsen valintoja ja
leikinvapautta rajoittaa aina henkilöstön uskomukset, arvot ja erilaiset merkitykset, joita he tuovat
mukanaan leikkiin (Wood, 2014). Toisaalta varhaiskasvatuksen henkilöstön valitsemat kuvat voivat
näyttäytyä lapselle hyvinkin konkreettisina vaihtoehtoina, jos henkilöstön mielikuvitus on rikkaampi
kuin lapsen (Halenius, 2012).
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Valitsemaamme aihetta on käsitelty melko vähän varhaiskasvatuksen kirjallisuudessa.
Näkemyksemme mukaan aihe on kuitenkin ajankohtainen varhaiskasvatuksen kentällä, sillä jo
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) määrittävät lapsen osallisuuden osana
yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) korostetaan
myös leikin merkitystä, etenkin lapsen luovuutta leikin rakentamisessa ja itse leikissä. Toisaalta aihe
on kiinnostava myös siksi, että törmäämme ilmiöön usein pohtimatta kuitenkaan varhaiskasvatuksen
henkilöstön valintojen merkitystä lapsen luovuuteen.

Leikkitaulu
Leikkitaulut ovat yleistyneet varhaiskasvatuksen kentällä Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana.
Leikkitaulut ovat nykyään yleisessä käytössä päiväkodeissa riippumatta ryhmän ikäjakaumasta ja
niiden avulla lapset pääsevät valitsemaan toimintansa (Venninen, Leinonen & Ojala, 2010). Se, millä
tavoin leikkitaulu näyttäytyy ryhmässä, riippuu varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi lapsiryhmän
pedagogiikasta. Leikkitaulujen toteutus on kirjavaa päiväkodista riippuen. Yleisesti leikkitaulussa on
taustoja, joissa on kuvitettuna eri leikkivälineitä siten, että siinä on aina yhtä leikkiaihetta kuvaava
leikkiväline kuvana, kuten esimerkiksi legot, junarata, autot tai barbit. Tämän lisäksi jokaisen
leikkivälinekuvan alla on esimerkiksi tietty määrä ruutuja, kuinka monta lasta voi kyseisessä leikissä
leikkiä samanaikaisesti. Lapset siirtävät oman kuvansa tai nimensä näihin ruutuihin, osoittamaan
sitä, mitä leikkiä lapsi haluaa alkaa leikkimään.
Päiväkodeissa käytössä olevien leikkitaulujen avulla lapsi
voi valita itselleen leikin ja leikkikaverit, joiden kanssa hän
haluaa leikkiä (Smids, 2016). Leikkitaulussa on kuvin
esitetty eri leikkivaihtoehtoja sekä mahdollisesti rajattu
määrä, minkä verran lapsia saa leikissä samanaikaisesti
leikkiä. Leikkitauluja käytettäessä lapset kuitenkin
kohtaavat päivittäin tilanteita, jolloin he eivät voi valita
haluamiaan leikkejä tai leikkikavereita, vaan he joutuvat
tyytymään vaihtoehtoihin, mitkä ovat jäljellä (Smids,
2016). Leikkitaulut saattavat mahdollistaa lapsille
mieluisan tekemisen kavereiden kanssa, mutta niiden
käyttö saattaa myös sulkea jonkun ryhmästä tai
toiminnasta ulkopuolelle (Viljamaa ym., 2017).
Leikkitauluilla on pyritty tukemaan lasten osallisuutta ja
lasten pitkäkestoista leikkiä. On ajateltu, että lapsen
valitessa jokin leikki, mihin hän kuvansa laittaa, velvoittaa
lasta pysymään kyseisessä leikissä koko vapaan leikin ajan
vaihtamatta leikistä toiseen. Kuvien avulla on pyritty
Päiväkodeissa käytössä olevien leikkitaulujen avulla
jäsentämään toimintaa ja niitä voidaan käyttää myös
lapsi voi valita itselleen leikin ja leikkikaverit
keskustelun tukena. Kuvitettujen leikkivaihtoehtojen
nähdään myös tukevan lapsen oman toiminnan ohjausta sekä suunnittelua. Kuvien käytössä
avainasemassa on kuitenkin varhaiskasvatuksen henkilöstön mallittaminen niiden käytössä.
(Kommunikaatiokeskus, 2020).
Hyvä oppimisympäristö tarjoaa lapselle mahdollisuuden osallistua ja toimia siinä aktiivisesti ja
hyvässä oppimisympäristössä lapsilla on mahdollisuus osallistua sen luomiseen ja kehittämiseen
(Reunamo, 2007). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) korostetaankin leikkiin
kannustavaa toimintakulttuuria, jossa tunnistetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja
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oppimiselle. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja heidän
tulee
kehittää
toimintatapoja
sekä
oppimisympäristöjä,
jotka
kehittävät
leikkiä.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) nousee esille myös se, että lasten leikkialoitteille ja
kokeiluille tulee antaa tilaa, aikaa ja leikkirauhaa.

Lapsi aktiivisena toimijana ja merkitysten luojana omassa oppimisympäristössään
Päiväkodissa on useita osallisuuden maailmoja, joiden mukaan lapsille muotoutuu erilaisia
toimijuuksia. Erityisesti leikeissä ja peleissä lapset kokevat saavansa mahdollisuuden vaikuttaa.
(Virkki, 2015). Varhaiskasvatuksessa lapsi tulisi nähdä aktiivisena toimijana. Lapsi on osaava ja
pystyvä toimija sekä oman elämänsä asiantuntija (Kangas & Brotherus 2017). Toimijuus kehittyy,
muotoutuu, toteutuu ja saa mahdollisuutensa vuorovaikutuksessa. Siihen yhdistetään
tavoitteellisuus, osallisuus sekä vaikutus- ja valinnanmahdollisuus. (Kumpulainen, Krokfors,
Lipponen, Tissari, Hilppö & Rajala, 2010). Lapsen toimijuudessa on kyse hänen ja hänen
ympäristönsä välisestä vuorovaikutuksesta (Virkki, 2015). Lasta kuunnellaan ja hänen mielipiteensä
huomioidaan hänen elämäänsä ja arkeensa liittyvissä asioissa (Blom, 2018).
Lapsilla ja varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on erilaiset mahdollisuudet harjoittaa toimijuuttaan
varhaiskasvatuksessa (Lipponen, Kumpulainen & Hilppö, 2013). Varhaiskasvatuksen henkilöstön
tehtävä on tasapainoilla sen välillä, milloin lapsi tulee nähdä osaavana ja pätevänä toimijana ja milloin
on tilanne, jolloin hän tarvitsee pedagogista tukea (Turja, 2010). Lasten kokemukset osallisuudesta
syntyvät heidän kokemuksistaan päätöksentekijöinä (Virkki, 2015). Varhaiskasvatuksessa lapsi saa
parhaiten vaikuttaa tilanteissa, joissa ei ole varhaiskasvatuksen henkilöstön suunnittelemaa ohjattua
toimintaa (Turja, 2011). Leikki on usein lapsille se hetki varhaiskasvatuksessa, kun he kokevat itsensä
aktiivisiksi toimijoiksi. Voidaankin sanoa, että osallisuuden kannalta leikki on keskeinen
varhaiskasvatuksen menetelmä. Leikissä lapsilla on mahdollisuus toimia aktiivisina merkityksen
rakentajina. Lapsen osallisuus toteutuu aktiivisen toimijuuden kautta. (Virkki, 2015). Toimijuuden
näkökulmasta sillä, miten leikkivalintamahdollisuudet ovat esitettynä, on suuri merkitys.
Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulisi pohtia leikkitaulujen käyttöä siitä näkökulmasta, onko
leikkitaulu suunniteltu ja toteutettu yhdessä lasten kanssa heidän merkityksiään jakaen ja
kokemuksiaan kuunnellen vai rakentuuko leikkienvalinta ainoastaan varhaiskasvatuksen henkilöstön
näkemysten pohjalta. Lapsi on aktiivinen toimija oppimis- ja leikkiympäristössään. Lapset poimivat
leikki-ideoitaan ympäröivästä maailmasta kuten
esimerkiksi mediasta. Leikkitauluun valikoiduilla
leikeillä on suuri merkitys siihen, minkälaiseen
olemiseen lapsi sosialisoituu (Varpanen, 2020).
Vapaa leikki itsessään on käsitteenä yleisesti käytössä
niin Suomessa kuin maailmallakin. Leikin vapaus on
kuitenkin sidoksissa niin kulttuuriseen, sosiaaliseen
kuin materiaaliseenkin ympäristöön (Syrjämäki,
2019). Lapset kokevat, että erityisesti vapaassa leikissä
heidän osallisuutensa mahdollisuuksia sekä haasteita
määrittävät erilaiset kulttuuriset rutiinit (Kangas &
Brotherus, 2017). Syrjämäen (2019) mukaan niin
yhteisen toiminnan säännöt kuin käytettävissä oleva
aika, tila ja materiaalit ovat varhaiskasvatuksen
Yhteisen toiminnan säännöt kuin käytettävissä oleva aika, henkilöstön rajaamia ja näin ollen rajoittavat lapsen
tila ja materiaalit ovat rajattuja
osallisuutta leikin suunnittelussa sekä toteutuksessa.
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Vapaa leikki koetaan varhaiskasvatuksen parhaimmaksi asiaksi lapsen osalta (Ahonen, 2015).
Erityisesti vapaassa leikissä lapset pystyvät eniten toteuttamaan toimijuuttaan. He saavat itse
neuvotella ja päättää leikin juonesta, leikkijöiden rooleista sekä suunnitella omaa toimintaa
puitteissa, joita heillä on käytössään. (Kangas & Brotherus, 2017). Puhuttaessa varhaiskasvatuksen
leikkihetkistä liittyy siihen keskeisenä osana myös leikkitaulun käyttö. Pohtimisen arvoista on
kysymys siitä, ovatko leikkitauluissa lapsille esitetyt mahdollisuudet yksin varhaiskasvatuksen
henkilöstön määrittelemiä vai onko lapsi saanut toteuttaa toimijuuttaan jo siinä vaiheessa, kun on
mietitty mitä leluja leikkiin kuuluu tai missä paikassa leikkiä leikitään. Määrittelemällä liian valmiiksi
leikin lähtökohdat, henkilöstö voi vaikuttaa siihen miten merkitykselliseksi leikki lapselle muodostuu.
Leikeissä lapsilla on oma logiikkansa, joka perustuu lasten itse luomille merkityksille maailmasta
(Viljamaa ym., 2017). Leikin arvostus näyttäytyy lapsille silloin, kun arvostus tehdään lapsille
näkyväksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstö voi osoittaa sen osoittamalla päivittäin sanoin ja teoin, että
lapsen kokemuksia pidetään merkityksellisinä. (Kangas & Brotherus, 2017).

Aikuisjohtoisuus leikkitaulun käytössä
Aikuisjohtoisuus on käsitteenä termi, joka tulee esiin varhaiskasvatuksen kirjallisuudessa ajoittain
negatiivisuudellaan. Aikuisjohtoisuudella viitataan toimintaan, jota henkilöstö johtaa omista
intresseistään käsin. Kallialan (2008) mukaan aikuisjohtoisuutta ei voida kuitenkaan pitää
ongelmallisena, sillä muutoin varhaiskasvatuksen henkilöstön on mahdotonta löytää tasapainoista
roolia varhaiskasvatuksen kentällä. Aikuisjohtoisuus tulisikin yhdistää lapsilähtöisyyteen eikä
niinkään erottaa näitä kahta termiä toisistaan. Myös valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet (Opetushallitus, 2018) korostaa lapsilähtöistä toimintaa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on päiväkodissa valtaa suhteessa lapsiin, sillä jo itse aikuisuus
sisältää valtaa (Rautakoski, 2016). Henkilöstö voi määritellä kuitenkin itse, missä ja miten hän
käyttää tätä valtaa. Vallankäyttö voi näyttäytyä monenlaisesti ja monissa eri tilanteissa ja siihen voi
kohdistua esimerkiksi leikkitauluun tai leikin valintoihin päivän aikana.
Vennisen ym. (2010) mukaan varhaiskasvatuksessa lapsilla on eniten päätösvaltaa kuitenkin juuri
leikkeihin. Lapset saavat näin ollen vastuuta koskien lelujen tai leikkitilojen valintaa. Myös
Woodheadin (2005) mukaan lapsella tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa myös leikkiin
varhaiskasvatuksessa. Se, miten lapsen vaikuttaminen todellisuudessa tapahtuu, riippuu mm.
ympäristöstä sekä henkilöstöstä varhaiskasvatuksessa. On tärkeää pohtia, näyttäytyykö lapsen saama
valta vain näennäisenä toimintana. Myös lapsen osallisuutta leikin suunnittelussa, toteutuksessa sekä
arvioinnissa korostetaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018).
Aikuisjohtoisuus näkyy leikkitaulun käytössä moninaisesti. Varhaiskasvatuksen henkilöstö pystyy
hyödyntämään valtaansa ja määrittämään ennalta leikkien sisällöt sekä leikkijöiden lukumäärät
leikeissä. Leikkivaihtoehtoja määritellessään henkilöstöllä on myös valta määritellä leikkipaikat sekä
aika, jolloin lapset voivat leikkiä sekä kuinka pitkään leikki voi kestää. Aikuisjohtoinen leikkitaulun
käyttö voi tällä tavoin näyttäytyä lapselle epämielekkäältä ja näennäiseltä.

Varhaiskasvatushenkilöstö lapsen toimijuuden mahdollistajana leikkitaulun käytössä
Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa moninaisesti lapsen toimijuuteen
vapaassa leikissä. Henkilöstö pystyy omalla toiminnallaan sekä valinnoillaan joko tukemaan lapsen
toimijuutta aktiivisesti tai vaihtoehtoisesti rajoittamaan sitä esimerkiksi monien erilaisten
piilosääntöjen kautta (Kangas & Brotherus, 2017). Myös leikkitaulun osalta varhaiskasvatuksen
henkilöstö voi omalla toiminnallaan joko mahdollistaa lapsen aktiivista toimijuutta tai rajoittaa sitä
erilaisilla valinnoillaan. Lapset viettävät päiväkotipäivästään yli puolet leikkien, jolloin leikin
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merkitys lapsen toimijuudelle korostuu entisestään (Reunamo, 2007). Jos lapsille annetaan
mahdollisuus valita leikki ja sen sisältö vapaasti, tulee leikki todennäköisesti rakentumaan eri tavoin
kuin jo ennalta määritellyssä tilanteessa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli vapaassa leikissä on vähäinen ja vapaa leikki antaa
henkilöstölle syyn vetäytyä (Kangas & Brotherus, 2017). Bae (2009) ehdottaakin, että
varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisikin osallistua leikkiin lasten ehdoilla myös silloin, kuin leikillä
ei ole muuta tarkoitusta kuin leikki itse. Tällä tavoin henkilöstö voi osallistua lasten kanssa yhdessä
leikin rakentamiseen, sen kulkuun ja leikin juoneen. Näin myös varhaiskasvatuksen henkilöstön
jäsenen rooli leikissä näyttäytyy tasavertaisena. (Kangas & Brotherus, 2017).
Lasten itsensä mukaan henkilöstön tehtävä on taas pääsääntöisesti avustaa leikin rakentamisessa
sekä valvoa lasten toimintaa. Tällä tavoin lapset kokevat varhaiskasvatuksen henkilöstön roolin
toiminnan mahdollistajina (Virkki, 2015). Kankaan & Brotheruksen (2017) mukaan lapset ovat
omaksuneet kulttuuriset rutiinit koskien leikkiä. Varhaiskasvatuksessa henkilöstö säätelee leikin
alkamista ja sen päättymistä sekä sitä, missä tiloissa leikki on sallittua ja millä leikkivälineillä.
Leikkisisältöjä
määritellessään
varhaiskasvatuksen
henkilöstöä
ohjaa
toiminnan pedagogisen suunnittelun lisäksi
omat uskomukset sekä arvot (Wood, 2014).
Toisin
sanoen
henkilöstö
määrittelee
leikkisisältöjä sen mukaan, kuinka he itse
arvottavat leikkejä, mikä leikeistä nousee
ylitse muiden tai mikä leikki jää vähemmälle
huomiolle. Myös valmiiksi rakennetut
leikkiympäristöt voivat rajoittaa lapsen
luovuutta ja mielikuvitusta.

Pedagoginen ymmärrys ja tieto siitä, miten lasta tuetaan parhain
mahdollisin keinoin varhaiskasvatuspäivän aikana

Varhaiskasvatuksen henkilöstön valintoja
voivat ohjata myös eettiset pohdinnat, kuten
voivatko pojat leikkiä kotileikkiä tai
ohjataanko
tyttöjä
autoleikkeihin.
Keskustelua voi herättää myös kysymys siitä,
ohjataanko tyttöjä ja poikia leikkimään
keskenään ja mitä leikkiä. Näillä henkilöstön
tekemillä valinnoilla on ratkaiseva merkitys
lapsen omaan kokemusmaailmaan sekä tätä
kautta lapsen kehitykseen sekä oppimiseen.

Leikkitaulupedagogiikasta leikin pedagogiikkaan
Osallisuuden näkyminen leikkiympäristön rakentamisessa ei näyttäydy lapselle mielekkäänä, ellei
henkilöstö
aktiivisesti
mahdollista
lapsille
tilaisuuksia
rakentaa
leikkiympäristöä.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) varhaiskasvattajia ohjaavana asiakirjana velvoittaa
henkilöstöltä aktiivista kehittämistä ja muokkaamista lapsista nousevien tavoitteiden ja arvojen
pohjalta (Kangas & Brotherus, 2018).
Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä tulee olla pedagogista ymmärrystä ja tietoa siitä, miten lasta
tuetaan parhain mahdollisin keinoin varhaiskasvatuspäivän aikana. Tämän lisäksi henkilöstöllä tulee
olla myös tietoa siitä, kuinka toimintaa ja vuorovaikutusta muuttamalla sekä mahdollistamalla lapsen
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vaikuttamismahdollisuuksia voidaan tukea (Kangas & Brotherus, 2017). Lipponen (2013) korostaakin
lasten tarvitsevan kokemuksen, että heidän ideoitaan ja ajatuksiaan kuunnellaan ja niihin
suhtaudutaan vakavasti sekä arvostaen. Jotta lasten toimijuus toteutuisi, tulisi heidän pystyä
vaikuttamaan tapahtumien kulkuun passiivisen ympäristön tai kulttuurin ohjailun kohteena
olemisen sijaan (Lipponen, 2013).
Leikkitaulun käyttöä suunnitellessa on tärkeää pohtia leikkitaulun
todellinen tarve sen käytölle. Toimintakulttuurissa tulee pohtia, mitä
leikkitaulun käyttöönotolla haetaan ja tuleeko leikkitaulu palvelemaan
ryhmän lapsia vai henkilöstöä.
Välttämättä aina leikkitaulun käytölle ei ole perusteltua tarvetta. Jos leikkitaulun käyttöä voidaan
perustella pedagogisesti, on tärkeää pohtia, millaista toiminnan mahdollisuutta sen käyttö tarjoaa
lapsiryhmälle. Cakirerin ja Garcian (2010) tutkimuksen mukaan leikkitilanteiden aikuisjohtoisen
järjestelyn ja jäsentämisen on nähty kuitenkin vahvistavan lasten vastavuoroista leikkiä. Leikkijöiden
rajaaminen kahdesta viiteen lapseen näyttää mahdollistavan lapsilla vuorovaikutteisemman leikin
toisten lasten kanssa verrattuna tilanteeseen, jossa lapsia on enemmän, jolloin lasten leikki jäi
enemmän rinnakkaisleikiksi. Tutkimuksen mukaan tärkeintä olikin se, että leikkitilanteet rakenteet
ja leikkijöiden määrä leikissä toi esille monipuolisempaa ja vastavuoroisempaa leikkiä. Tärkeää oli
kuitenkin antaa lasten vapaasti valita mihin leikkinurkkaukseen hän halusi itse mennä, joka vaikutti
leikkiin sitoutumiseen. Tämä tutkimustulos tukee ajatustamme siitä, että mahdollistaisiko
kuvitettujen lelujen sijaan kuvitetut leikkitilat ja leikkijöiden määrä lasten aktiivisen toimijuuden
leikkitilanteissa. Leikkinurkkausten rajaaminen mahdollistaisikin tutkimusten mukaan
vuorovaikutteisen leikin, joka on Kumpulaisen ym. (2010) mukaan juuri se edellytys, missä lasten
toimijuus kehittyy, toteutuu ja muotoutuu.
Leikkitaulua suunnitellessa niihin valikoituvat leikit kertovat osaltaan niin varhaiskasvatuksen
henkilöstön kuin päiväkodin toimintakulttuurista sekä arvoista. Kasvattajien tulisikin osallistua
aktiivisesti leikkiympäristöjen rakentamiseen sekä opettaa lapsia leikkiympäristön käyttöön, jolloin
lapsi pystyy ohjautumaan ja sitoutumaan hänelle merkitykselliseen leikkiin (Kangas & Brotherus,
2018). Rajojen puute leikkitilanteissa aiheuttaakin helposti kaoottisia leikkitilanteita (Cakirer &
Garcia, 2010). Lasten ollessa mukana leikkitaulujen suunnittelussa ja niiden rakentamisessa siten,
että leikkivälineiden sijaan niissä olisikin leikkitilojen kuvat, jättäisi enemmän vaihtoehtoja lapselle
itselleen kehittää leikkiä oman mielikuvituksen mukaan. Tällä tavoin toteutuisi Virkin (2015)
tutkimuksessa esiin noussut lasten kokemus osallisuudesta ja päätöksenteosta aktiivisena toimijana.
Leikkitaulujen käyttöä perustellaan usein arjen sujuvuuden lisäksi lapsen osallisuudella. On
kuitenkin huomionarvoista pohtia, tarkastellaanko leikkitauluja ja niiden käyttöä riittävän kriittisesti
vai otetaanko leikkitaulu valmiina toimintamallina käyttöön, koska niin on aina ollut. Päiväkodin
materiaalisen ympäristön järjestämisessä näkyy se, että tietyntyyppiset lelut ja materiaalit on
sijoitettu siten, että autot löytyvät yhdestä, nuket toisesta ja legot kolmannesta paikasta. Tällä
pyritään säilyttämään eräänlainen hallinnan tunne. (Paju, 2013.) Tämä näyttäytyy myös
leikkitaulujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Työntekijät ohjailevat lapsia jakamalla lapsia ryhmiin
tausta-ajatuksena pedagoginen pyrkimys lapsen hyvän kasvun ja kehityksen edistämiseksi, mutta se
on samanaikaisesti myös hallintaa ja vallankäyttöä. (Kuukka, 2015; Puroila 2002.)
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Luku 4 Ei yhdenvertaisuutta ilman
sukupuolisensitiivisyyttä
Suvi Varvemaa, Anna Heinonen, Riku Grundström ja Riikka Leinonen

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimasta Varhaiskasvatuksen kehittämisen ja tutkimuksen
painopistealueiden (2015, 10─11) raportista käy ilmi, että henkilöstön koulutuksessa vahvistettavia
osa-alueita pitkällä tähtäimellä on muun muassa kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen osaaminen
varhaiskasvatuksessa. Valtioneuvoston työryhmä katsoo, että alati muuttuva toimintaympäristö
edellyttää henkilöstön peruskoulutuksen kehittämistä. Toiseksi varhaiskasvatuslaissa (540/2018) on
asetettu yhdeksi sen tavoitteeksi ja lailliseksi velvollisuudeksi edistää yhdenvertaisuutta sekä
sukupuolten tasa-arvoa, mutta tutkimukset osoittavat varhaiskasvatuksessa edelleen olevan epätasaarvoisia käytänteitä niin toimintaympäristöissä kuin lasten kohtaamisissakin (Alasaari &
Katainen 2016). Yhdenvertaisen ja sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteutumiseen on siis kaivattu
tarkennusta jo useamman vuoden ajan, mutta silti Eskelinen ja Itäkare (2020) huomioivat,
että varhaiskasvatuslain uudistumisen myötä uudistettuun varhaiskasvatussuunnitelman
perusteisiin (Opetushallitus 2018) ei yhdenvertaisuuden, tasa-arvon tai sukupuolisensitiivisyyden
teemoihin kuitenkaan tullut muutosta.
Luvussa pohdimme sukupuolisensitiivistä kasvatusotetta suomalaisessa varhaiskasvatuskontekstissa. Käymme läpi varhaiskasvatuksen asemaa niin sosialisaatioprosessin toteuttajana
kuin arvoja välittävänä kasvatusinstituutiona. Käsittelemme lisäksi sukupuolen moninaisuutta ja
sukupuolisensitiivisyyttä suhteessa varhaiskasvatushenkilöstön kasvatus- ja opetustehtävään.
Näemme leikin merkityksellisenä lapsen identiteetin ja minäkuvan kehityksessä ja tarkastelemme
tästä viitekehyksestä varhaiskasvatushenkilöstön toimintaa ja sisäisiä prosesseja, lasten kasvun
tukijana. Konkretiaa näiden käsiteltävien asioiden ympärille tuo kaksi esimerkkitapausta todellisesta
varhaiskasvatusarjesta, joita olemme henkilökohtaisesti havainnoineet työssämme varhaiskasvatuksen opettajina. Luku on suunnattu varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville, ja
sen tarkoituksena on auttaa pohtimaan kasvatus- ja opetustyössä piileviä sudenkuoppia ja
kehittämään omaa toimintaansa lapsen kehityksen tukijana. Tulemme luvussa käymään läpi, kuinka
olennaista
niin
yhteiskunnallisesti kuin
yksittäisen
lapsen
kehityksen ja
yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta on, että varhaiskasvatuksen henkilöstö on itsereflektoivaa ja
toimintaansa alati kehittävää. Tavoitteena on, että lukua lukeva herää pohtimaan omaa
toimenkuvaansa ja siihen
liittyviä käsityksiä,
sekä synnyttää
ajatustason
konflikteja,
jotka lopulta asettavat liikkeelle toimintaa kehittäviä prosesseja.

Yhdenvertaisuus arvoperustana
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden
(Opetushallitus 2018) velvoitteet
pohjaavat
yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014), missä säädetään muun muassa viranomaisen, koulutuksen
järjestäjän sekä työnantajan velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuslaissa
säädetään myös syrjinnän kielto mihinkään henkilöön liittyvään syyhyn tai ominaisuuteen
katsomatta. Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on Ylitapio-Mäntylän (2012) mukaan edistää ja turvata
yhdenvertaisuuden toteutuminen, mikä tarkoittaa myös koulutuksen huomioimista, sekä opetuksen
ja oppimateriaalien tarkastelua. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2018)
velvoittavat varhaiskasvatuksen toimintakulttuurilta osallisuuden, yhdenvertaisuuden sekä tasaarvon edistämistä kaikessa toiminnassa.
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Varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuudella ei tarkoiteta samankaltaisuutta, vaan
se pitää sisällään kysymyksiä siitä, miten toimintakulttuuria kehitetään
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon keskustelun kautta.
Sosialisaatiolla tarkoitetaan kasvatuksen tapoja ja toimintamuotoja, joiden vaikutuksessa ihminen
kasvaa yhteiskunnan jäseneksi ja oppii sen mahdollistavat tiedot, taidot, käsitykset ja asenteet.
Perinteisesti sosialisaatio pitää sisällään asenteen lapsen kasvattamisesta johonkin ja tietynlaisten
ominaisuuksien arvottamista, jotta lapsi tulisi pärjäämään tulevassa yhteiskunnassa. Konkreettisena
esimerkkinä voidaan esittää sukupuolijärjestelmät: niihin kasvaminen tapahtuu sosialisaation kautta.
(Thorne 1993; Ylitapio-Mäntylä 2012.) Tässä luvussa lähestymme sosialisaation ilmiötä
yhdenvertaisuuden ja sukupuolisensitiivisyyden kautta: emmehän tiedä, millaiseen tulevaisuuteen
lapsia kasvatamme. Sen sijaan, että voimme ylhäältä päin laskea lapseen tämän päivän arvoja ja
käsityksiä, tulee meidän pohtia omaa käsitystämme tulevaisuudesta ja miettiä, miten turvaamme
lasten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon varhaiskasvatusympäristössä.
Kuten kaikissa kasvatuksen ja opetuksen instituutioissa, myös varhaiskasvatusyksiköissä
vallitsee oma kasvatuskulttuurinsa. Nummenmaa (2006, 23) käsittelee kasvatuskulttuuria
Scheiniä (1987) mukaillen, ja tuo esille sen monitasoisuuden. Hänen mukaansa arvot voidaan asettaa
kasvatuskulttuurin
tietoiselle
tasolle,
ja
varhaiskasvatuksen
kontekstissa
valtakunnallinen vasu määrittää varhaiskasvatukselle arvoperustan. Varhaiskasvatuksen kentällä taas
arvovalintaa ja -keskustelua käydään esimerkiksi toimintasuunnitelmia kirjatessa: mitä painotetaan,
mikä koetaan tärkeänä, meneekö jokin asia toisen edelle ja niin edelleen. Kuitenkaan se, että arvot on
yhteisesti keskusteltu ja kirjattu ylös, tai ne ovat kirjattuna velvoittavassa asiakirjassa, ei takaa, että
henkilöstön toiminta olisi niiden mukaista. Nummenmaa (2006) nimittää tätä ideoiden ja
todellisuuden kohtaamattomuudeksi. Arvojen edustaessa tiedostettua tasoa, asettuvat
tiedostamattomalle tasolle kasvatus- ja opetustyötä tekevän uskomukset ja perusolettamukset
lapsuudesta, kehityksestä, oppimisesta, kasvatuksesta ja niin edelleen. Nämä uskomukset ja
olettamukset saattavat sotia yhdessä sovittuja arvoja vastaan, jolloin toimintaan heijastuu ristiriitaa.

Sukupuolisensitiivisyys
Luvun
pääkäsitteenä
puhumme
sukupuolisensitiivisyydestä sukupuolineutraaliuden
tai
sukupuolitietoisuuden sijasta. Näillä termeillä on sävyeroja, jotka mielestämme eivät tee niistä
synonyymejä keskenään. Setan (2020) mukaan sukupuolineutraali kasvatus lähtee siitä, että
sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvien mahdollisten ongelmatilanteiden välttämiseksi kasvatuksen
tulisi lähteä siitä, ettei sukupuolta näy. Tämä ongelmallinen lähestymistapa pyrkii aktiivisesti
häivyttämään
lapsen
sukupuolitekijät,
toisin
kuin
sukupuolisensitiivisessä
kasvatuksessa (Naisasialiitto & Opetus- ja kulttuuriministeriö; Kamula-Enqvist 2017). Ongelmaksi
muodostuu ’neutraaliuden’ vaatimus, jolloin sukupuolten välinen eriarvoisuus jätetään
huomiotta. Forden (2014) mukaan tämä ajatusmalli on omiaan vahvistamaan sukupuolten välistä
eriarvoisuutta ja vahvistaa olemassa olevia valtarakenteita. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
(Opetushallitus 2018) velvoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä työskentelemään
vanhojen
sukupuoliroolien ja -rakenteiden rikkomisen puolesta tukemalla lapsen yksilöllistä kasvua ja
kehitystä
lapsen
mielenkiinnonkohteiden
ja
tahdon
mukaisesti. Neutraaliuden voi
nähdä asettuvan poikkiteloin
edellä
mainitun
velvoitteen kanssa,
samalla
positioiden
varhaiskasvatushenkilöstön
sellaiselle
etäisyydelle
lapsesta,
joka
ei
mahdollista
opetussuunnitelman asettaman vaatimuksen toteutumista. Forde (2014) kuitenkin kritisoi sukupuolisensitiivisyyden käsitettä, ja esittää, että siihen tulisi liittää intersektionaalisuuden ajatus, jolloin
sukupuolen lisäksi eriarvoisuutta voi tuottaa esimerkiksi sosioekonominen ja etninen
tausta. Sukupuolisensitiivinen kasvatus itsessään ei välttämättä kyseenalaista sukupuoleen liittyviä
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oletuksia, vaan saattaa tunnustaa vanhentuneen feminiini ─ maskuliini -jaottelun, jolloin erilaiset
sukupuolisensitiivisiksi mielletyt käytännöt eivät todellisuudessa edistä yhdenvertaisuutta vaan ovat
lähinnä kosmeettisia.
Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (2019) puhuu ’sukupuolitietoisesta’ kasvatuksesta,
jonka voi nähdä olevan lähes synonyymi sukupuolisensitiivisyyden käsitteen kanssa. Vaikka
Helsingin
varhaiskasvatussuunnitelmassa
puhutaan
samoista
asioista
kuin
sukupuolisensitiivisyydestä puhuttaessa, sukupuolitietoisuus ei nähdäksemme tarvittavalla tavalla
huomioi kasvatustyössä sekä lapsen kehityksen tukemisessa tavoiteltavaa yksilöllisen ja lasta kohtaan
sensitiivisen
kohtaamisen
otetta,
mitä
sekä
valtakunnallinen
että
Helsingin
varhaiskasvatussuunnitelmat tavoittelevat. Tietoisuus sukupuolirakenteiden olemassaolosta ja
vaikutuksesta
lapsen
minän
kehittymiseen
ei nähdäksemme tarvittavan
aktiivisesti
velvoita henkilöstöä rikkomaan vanhakantaisia rakenteita ja luomaan uusia malleja tulevien
sukupolvien
omaehtoisen
kasvun
tukemiseksi. Siksi
päädyimme
käyttämään termiä
sukupuolisensitiivisyys, syynä edellä mainitut velvoittavien asiakirjojen sekä lakien asettamat
vaatimukset varhaiskasvatushenkilöstön toiminnalle. Pilkottuna tuo käsite sisältää ’sensitiivisyyden’,
joka tässä artikkelissa viittaa varhaiskasvatushenkilöstön ajatuksiin, olettamuksiin sekä toimintaan
suhteessa lapseen ja ’sukupuoleen’, joka taas kattaa sekä lapsen biologisen sukupuolen, että sisäisen
sukupuoli-identiteetin, joka vielä ulottuu koskemaan sukupuolen ulospäin näkyvää kulttuurista-,
sekä lapsen sisäisiä sukupuoliliitännäisiä ajatuksia ja -prosesseja (Koponen 2014). Termivalintaa
ohjaa myös käsitys sukupuolikuvan muodostumisen sosiaalisesta ja biologisesta yhteisvaikutuksesta
(Blaise 2006).
Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2018) toimivat pohjana
paikallisille varhaiskasvatussuunnitelmille. Jokaisessa varhaiskasvatusta tarjoavan kunnan
varhaiskasvatussuunnitelmassa tulee täten ilmetä samat eettis- ja arvosidonnaiset linjaukset kuin
valtakunnallisessa versiossa. Pelkkä ’neutraalius’ tai ’tietoisuus’ eivät mielestämme välitä velvoittavan
asiakirjan mukaista vaatimuksen tasoa, vaan jättää liikaa harkinnanvaraa varhaiskasvatushenkilöstölle potentiaalisesti toimia
omien
ajatustensa
mukaisesti.
Pohdittavaksi
jää,
miksi eri ohjaavissa
asiakirjoissa on
valittu
käyttää sukupuolitietoisuuden
käsitettä
sukupuolisensitiivisyyden sijaan. Forde (2014) varoittaa, että keskustelun herkästi keskittyessä arjen
sukupuolittaviin käytänteisiin, on tärkeää tiedostaa, että myös eri asiakirjat sisältävät kulttuurisia
sukupuoliin liittyviä oletuksia. On olennaista, että henkilöstöllä on ymmärrystä kulttuuristen
oletusten olemassaolosta ja kykyä niiden tunnistamiseen sekä vaikutusten arviointiin. Tämä asettaa
varhaiskasvatuksen henkilöstölle valtavan haasteen, sillä niin omaa toimintaa kuin velvoittavia
asiakirjojakin
tulee
tarkastella
kriittisesti.
Jotta
toiminta
voi
oikeasti
olla
sukupuolisensitiivistä, on varhaiskasvatuksen henkilöstön oltava tietoisia niin asiakirjojen kuin arjen
toiminnankin sukupuolittuneisuudesta (Forde 2014).

Sukupuoli ja sen moninaisuus
Länsimaisten normien mukaan meillä on tapana puheessa ja toiminnassa jakaa ihmiset kahteen
sukupuoleen – miehiin ja naisiin, poikiin ja tyttöihin. Nykytietämyksen mukaan kuitenkin
tunnistamme, että tässä ei suinkaan ole koko totuus.
Sukupuolen käsitteen määrittelyä haastaa sen monimuotoinen luonne. Vilkka (2010) jakaa ihmisen
sukupuolen biologiseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. Biologisella sukupuolella hän viittaa fyysisiin
sukupuolta määrittäviin tekijöihin, joita ovat geneettinen, anatominen ja hormonaalinen sukupuoli.
Biologinen sukupuoli on varsin yksinkertaisesti tunnistettavissa, ja se useimmiten tunnistetaan
viimeistään syntymässä. Sosiaalinen sukupuoli sitä vastoin viittaa sukupuolen kokemuksellisiin,
persoonallisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja juridisiin ominaisuuksiin, jotka saattavat olla ristiriidassa
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biologisen sukupuolen kanssa. Sosiaalisesta näkökulmasta sukupuolta määrittää yksilön kokemus
omasta sukupuolestaan. Kun sukupuolta tarkastellaan biologian sijasta kokemuksellisena, voidaan
todeta, että sukupuolia on yhtä monta kuin on kokemustakin. Toisin sanoen sosiaalinen sukupuoli on
yksilön itsensä määriteltävissä, ja sitä voi ohjata joko biologinen sukupuoli tai tiedostettu kokemus
omasta sukupuolesta, joka kehittyy lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana. (Vilkka 2010;
Simons, Leibowitz & Hidalgo 2014.) Ylitapio-Mäntylä (2010) kuitenkin haastaa tämän ja korostaa
yhteiskunnallisten vaatimusten ja ideologioiden vaikutusta sukupuolen määrittelyssä - hänen
mukaansa sukupuoli ei ole yksilön vapaaehtoinen valinta.
Viime
vuosina käyttöön on vahvistunut
useita erilaisia sukupuolen ja
sukupuolettomuuden
määritelmiä (ks.
Seta
2020). Sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta on
merkityksellistä
tunnistaa sukupuolen moninaisuus, jotta yhdenvertaisuus voi todella toteutua. Lisäksi on tärkeää
tiedostaa sukupuolen kulttuurisesti rajaava luonne. Bildjuschkin (2015) nostaakin esille sukupuolen
määrittelyn ongelmallisuuden: hänen mukaansa sukupuolen määrittämisestä seuraa väistämättä
normittamista,
eikä normien
mukainen tapa elää
tunnu välttämättä yksilöstä
oikealta.
Sukupuolisensitiivinen
kasvatus
pyrkii
vastaamaan
tähän
haasteeseen.
Emilson, Folkesson ja Moqvist-Lindberg (2016, 229) viittaavat Daviesin (2003) ajatukseen sukupuolirakenteiden dualistisesta luonteesta.

Sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta on merkityksellistä
tunnistaa sukupuolen moninaisuus

Ajattelumalli kahdesta vastakkaisesta voimasta – mieheydestä ja naiseudesta –
on vahvasti yhteiskuntien rakenteissa. Lehtonen (2005) kutsuu heteronormatiivisuudeksi sitä, kun
miehen ja naisen oletetaan olevan ainoat sukupuolet, tai ainakin niitä pidetään muita sukupuolen
ilmenemismuotoja hyväksyttävämpinä. Heteronormatiivisuuden käsite pitää siis sisällään
yhteiskunnallisesti
ja
kulttuurisesti
sisäänkirjoitetun
käsityksen,
jonka
mukaan
yhteiskuntajärjestyksen peruspilarina on heteroseksuaalisuus, mies ja nainen. Vaikka nämä
biologisten sukupuolten mukaisesti jakavat normit eivät näkyisikään varhaiskasvatuksen arjessa,
ympäröivästä yhteiskunnassa ne ovat edelleen nähtävissä (Koponen 2014). Yksilön sukupuoliidentiteetin kehittymisen alkaessa jo varhaisessa lapsuudessa, ei ole yhdentekevää miten häntä
ympäröivät kasvatuksen ammattilaiset toimivat ja puhuvat. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on siis
tärkeä vastuu lasten kasvun ja kehityksen tukemisessa, ja tähän olennaisena osana kuuluu
lapsen minäkuvan ja sukupuoli-identiteetin luontaisen kehityksen tukeminen.
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Varhaiskasvatushenkilöstön sukupuolittava leikkitoiminta
3-5-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmässä on paljon legointoilijoita, ja ryhmän legot
ovat kovassa käytössä. Legoleikille on varattu oma nurkkauksensa, missä on kaksi
isoa legolaatikkoa. Toisessa laatikossa on heleän vaaleanpunaisen sävyisiä
linnalegoja, toiseen on koottu sinisiä ja vihreitä auto- ja ninjalegoja. Leikkien
loppuessa lapset siivoavat legoja siihen laatikkoon, kumpi heitä lähempänä sattuu
olemaan. Ryhmän työntekijä näkee tilanteen ja tulee äkkiä paikalle:
”Ei ei, kattokaa mihin laitatte niitä legoja, toiseen tyttöjen legot ja toiseen ne
poikien, ni on paljo helpompi löytää oikeat sitte seuraavien leikkijöiden!” Ryhmän
toinen työntekijä sattuu kuulemaan tiimitoverinsa sanat ja kysyy, miksi legoja ei
voida pitää samassa laatikossa? Tiimitoverin vastaus on sama: tyttöjen on helpompi
löytää tyttöjen legot ja poikien poikien legot. (Esimerkkitapaus 1.)
Yllä oleva on esimerkki tilanteesta, missä työntekijä korjaa lapsen toimintaa enemmän omaa
sukupuoli- ja arvokäsitystään kuvaavaksi ohjaamalla lapset lajittelemaan legot stereotyyppisiin
tyttöjen ja poikien leikkivälineisiin sen sijaan, että leikkivälineet nähtäisiin yhteisinä, erilaiset leikit
mahdollistavina välineinä. Alasaari ja Katainen (2016, 14─17) ovat huomauttaneet,
että varhaiskasvatuksen
henkilöstö
vaikuttaa
keskeisesti
lasten
sukupuolija
sukupuoliroolikäsityksiin. Sukupuolirajojen tarkka rajaus niin näkyviin kuin sisäisiinkin eroihin
ilmenee varhaiskasvatuksen käytännöissä vahvana. Heidän mukaansa sukupuoli jää usein
varhaiskasvatuksen pedagogisen keskustelun ulkopuolelle ja henkilöstön toiminta usein ylläpitää
sukupuolittavaa toimintaa vartioimalla sukupuolirajoja käskyjen ja kieltojen kautta, kuin myös
huomioimatta jättämisellä, jolloin henkilöstön sanomaton viestintä antaa lapsen ymmärtää
tämän toimineen väärin. Miten henkilöstö voi omalla toiminnallaan huolehtia siitä, ettei
varhaiskasvatusympäristössä vahvisteta sukupuolia eriarvottavaa kohtelua (Alasaari & Katainen
2016, 17)?
Varhaiskasvatuksen
toimintakulttuuria
ja
kasvatusta tulee tarkastella sosiaalisesta ja
yhteiskunnallisesta
näkökulmasta. YlitapioMäntylä (2012) huomauttaa, että kasvatuksen
käytäntöjä tarkastellessa huomataan monia
sukupuolittuneita toimintamalleja erityisesti
henkilöstön toimintatavoissa. Kuten esimerkkitapauksestakin huomaamme, henkilöstöllä on
suuri valta siinä, millaiseksi niin psyykkinen,
fyysinen, kuin sosiaalinenkin toimintaympäristö
muodostuu ja miten siinä kuuluu toimia (Alasaari
& Katainen 2016). Näihin liittyvät esimerkiksi
yhteisöjen luomat, yhteiskunnan normatiivisia
käsityksiä
ilmentävät
sukupuolisidonnaiset
järjestelmät ja -käsitykset, jotka vaikuttavat sekä
Kasvatuksen käytäntöjä tarkastellessa huomataan monia
henkilöstön että lasten valintoihin ja elämään
sukupuolittuneita toimintamalleja erityisesti henkilöstön
(Ylitapio-Mäntylä 2012). Sen lisäksi, että tällainen
toimintatavoissa
sukupuolittava
ajattelu
vaikuttaa
aina
varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnan, arvotuksen sekä puheen tasolla lapsen valintoihin ja
mahdollisuuksiin tässä hetkessä, voivat Ylitapio-Mäntylän (2012) mukaan lapsena opitut
sukupuolistereotyyppiset mallit vaikuttaa myös lapsen harrastusten sekä myöhemmin koulutuksen ja
työelämän valintoihin. Alasaari ja Katainen (2016) nostavat esille, että varhaiskasvatuksen
henkilöstön rakentamaan leikkiympäristöön kuuluvat suorien tilanjakoratkaisujen lisäksi esillä
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olevat lelut, valitut laulut ja kirjat, ja lasten kannustaminen sukupuolistereotyyppisiä sukupuolen
ominaisuuksia vahvistaviin leikkeihin. Ongelma syntyy, jos nämä henkilöstön vahvat ominaisuuksien
arvottamiset estävät lasta ilmaisemasta omaa itseään ja vaikuttavat haitallisesti hänen tasapainoisen
minäkuvan muodostumiseen sekä neurologiseen kehitykseen. Onkin hyvä pohtia, miten fyysinen
toimintaympäristö vaikuttaa psyykkiseen toimintaympäristöön.
Varhaiskasvatuksessa sukupuolittuneita käytänteitä voi olla vaikea huomata tai nähdä ongelmana,
sillä ne tekevät arjesta henkilöstölle ennakoitavaa ja helpommin hallittavaa (Naskali 2010). Yllä
olevassa esimerkkitapauksessa työntekijän sukupuolittava toiminta näkyy lelujen jakamisena
siivouksen
ohessa
stereotyyppisten
tyttöjen
ja
poikien
lelujen
mukaisesti.
Voidaankin pohtia, että mikäli sukupuolistereotypiat vaikuttavat edelleen näin voimakkaasti ja
huomaamatta niinkin yksinkertaisessa ja toistuvassa arjen käytänteessä kuin lelujen siivoamisessa,
miten odotukset ja asenteet lapsia kohtaan näyttäytyvät syvemmässä kohtaamisessa, kuten yhteisessä
leikissä. Jokainen ääneen sanottu ja sanomatta jätetty lause rakentavat lapsen kokemaa maailmaa ja
todellisuutta.
Ylitapio-Mäntylän (2012) mukaan ensiarvoista kasvatuksen ja rakenteiden taustalla olevien
taustaoletusten tiedostamisessa on sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatushenkilöstön määritysten
uudelleen pohtiminen. Sukupuoli tehdään olemassa olevaksi jokapäiväisillä teoilla ja puheella
(Naskali 2010), ja piilossa olevien käytäntöjen esilletuominen ja sukupuolittuneiden käytäntöjen
purkaminen
vaatii
pedagogista
uudelleen
ajattelua
(Ylitapio-Mäntylä
2012).
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2018) velvoittaa yksiselitteisesti
työyhteisöjä tarkastelemaan, miten sukupuolen moninaisuuteen liittyvät asenteet ja oletukset
näkyvät käytännön toiminnassa ja puheessa. Eskelisen ja Itäkaren (2020) mukaan pelkkä pohdinta ei
kuitenkaan riitä, ja varhaiskasvatuksen henkilöstö voi puheessaan vahvistaa stereotypioita ja
ennakko-oletuksia, kuten esimerkkitapauksesta huomaamme. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
toteutumiseksi varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on vastuu rakentaa leikkiympäristöt
sukupuolisensitiivisiksi niin, että ne kannustavat lasta leikkimään ja henkilöstöä kannattelemaan
leikkiä eteenpäin ilman, että määrittävänä ja ohjaavana ominaisuutena nähtäisiin
sukupuoli. Nähdäksemme
sukupuoliodotuksiin
liitetyt
ominaisuudet
voivat tuottaa
lapselle hämmennystä ja vahvoja ulkopuolisuuden tunteita, jos hänen ominaisuutensa ohitetaan ja
kielletään vääränlaisina. Tällainen toiminta sotii vastaan varhaiskasvatuksen lapsen sensitiivisen
kohtaamisen arvoa ja lapsikäsitystä.

Lasten sukupuolittunut leikkitoiminta
Esiopetusryhmässä on alkamassa eläintarhaleikki. Jokaiselle eläimelle rakennetaan
huoneeseen työntekijän avustuksella oma aitaus ja koti. Lapset ovat rakentamisesta
ja leikkiroolien suunnittelusta innoissaan. Suunnittelun lomassa lapset miettivät,
keitä kavereita pyydettäisiin mukaan leikkiin. Paikalle saapuu muita ryhmän poikia
ja heitä pyydetään liittymään mukaan. “Hyi tommonen tyttöjen leikki, ei me
tähän haluta mukaan”, yksi pojista ilmoittaa heti. Leikkiä rakentamassa
ollut työntekijä huomaa, että osa saapuneista lapsista olisi selvästi ollut kiinnostunut
leikistä,
mutta
ei
kaverin
kommentin
vuoksi tohdi
olla
eri
mieltä. Työntekijä kuitenkin jättää reagoimatta tilanteeseen ja jatkaa paikalle
jääneiden lasten kanssa leikin rakentamista. (Esimerkkitapaus 2.)
Pienet lapset
ovat
kuin
pesusieniä,
jotka
imevät
vaikutteita
ympäröivästä
todellisuudesta. Institutionaalisessa varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa sosialisaatiota tulee tarkastella
sosiaalistuvan yksilön (lapsen) ja kasvatusinstituutioissa toimivien henkilöiden välisenä
vuorovaikutuksena (Helkama, ym.2020). Eläintarhaleikin esimerkistä on helppo nähdä, miten
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haitalliset stereotypiat vaikuttavat jo esiopetusikäisiin lapsiin. Bigler ja Liben (2007) esittävät, että
nämä sosialisaatioprosessissa opitut mallit välittyvät lapsille usein epäsuorasti ympäristöstä – niin
mikro- kuin makrotasollakin. Henkilöstön reagoimattomuus on kuin hiljaisen hyväksynnän
antamista sille ajatukselle, että pojat eivät voi osallistua tyttöjen leikkiin tai että on ylipäätään
olemassa ”tyttöjen ja poikien leikkejä”. Näin vahvojen stereotyppisten ajatusten ja
toiminnan olemassaolo vasta esiopetusikäisillä lapsilla on ajatuksia herättävää, ja siinä on
henkilöstöllä peiliin katsomisen paikka.
Biglerin ja Libenin (2007) tutkimustuloksien mukaan kulttuuriset sukupuolittavat tavat esimerkiksi
toiminnassa ja puheissa muokkaavat lasten tapaa hahmottaa ja sisäistää kategorisoinnin rajat, jonka
seurauksena lapset eivät halua toimia enää keskenään, tytöt ja pojat sekaisin.
Stereotyyppiset uskomukset vahvistuvat lasten ympäristössä ja
sosiaalisten ryhmien ja attribuutioiden erottelun yhteisvaihtelu
lisääntyy, vaikka ne muuten olisivat jääneet huomaamatta.
Erilaiset ympäristövihjeet vaikuttavat tutkijoiden mukaan erottavasti lapsiin, vaikka sitä ei arjessa
erityisesti korostettaisikaan. Bigler ja Liben (2007, 162) viittaavat useampiin tutkimuksiin, joiden
mukaan ennakkoluuloisuutta ja stereotyyppistä luokittelua ilmenee jo nelivuotiailla lapsilla. Lapsilla
on toki luontainen taipumus havaita keskeisimmät ulottuvuuserot ihmisten ja esineiden välillä ja
näkyvät, havaitut ominaisuudet kuten sukupuoli, ikä, rotu ja viehätysvoima jäävät tyypillisesti
sosiaalisen stereotypisoinnin pohjaksi. Henkilöstön luomat kulttuuriset ympäristöt voivat itsessään
jo luoda jaottelua lasten havaitsemien skeemojen vahvistumisessa. (Bigler & Liben 2007, 162─163.)
Onkin väliä, tukeeko henkilöstö näitä kategorisoinnin rajojen rakentumista laajentaen ja vapauttaen
niitä. On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten varhaiskasvatuksessa mahdollisesti uusinnetaan
ja välitetään alitajuisiakin stereotyyppisiä malleja sosiaalistuville lapsille toimintaympäristön,
ihmissuhteiden, sääntöjen, tapojen ja toimintamallien kautta, joista kategorisointien rajat pikkuhiljaa
lähtevät lapsilla muovautumaan.
Stereotyyppisesti tyttöjen leluiksi mielletyt lelut, kuten keittiösetti, puhelin tai nukke toivat esille
monitahoisempaa leikkitoimintaa lapsilla – niin tytöillä kuin pojillakin, verraten poikien tai
neutraaliksi luokiteltujen lelujen leikkeihin (Cherneyn, ym. 2003). pojat ovat taipuvaisempia
omaksumaan oman biologisen sukupuolen stereotyyppisiä mieltymyksiä kuin tytöt. He saattavat
vältellä ja olla leikkimättä “tyttöjen leluiksi” luokitelluilla leikkivälineillä, minkä vuoksi heillä ei näy
monitahoista leikki-toimintaa yhtä paljon kuin tytöillä. Tämän stereotyyppisen mieltymyksen takia
varhaiskasvatuksen henkilöstö saattaa aliarvioida poikalasten kognitiivisia toimintoja, päättelevät
Cherney ym. (2003). Tällaisten tutkimustuloksien valossa on tärkeää muistuttaa itseään siitä, että
leikin ohjauksella ja sen järjestelmällisellä suunnittelulla on edelleen paikkansa varhaiskasvatuksen
kentällä. Sen kautta voidaan niin vahvistaa kuin heikentää lapselle jo muodostuneita
kyseenalaisia ajatusmalleja.
Helkaman ym. (2020) mukaan lapsen kyvyt kehittyvät ottamaan useita eri asioita yhtä aikaa
huomioon ja suhteuttamaan oman perspektiivin muiden perspektiiveihin. Jos lapset eivät
omaehtoisesti enää leiki sekaisin keskenään ja välttelevät toiselle sukupuolelle lokeroidun leikin tai
leluilla leikkimistä, ei sukupuolten välille jo pienenä lapsena kasvanut ero hypoteettisessa mielessä
ainakaan
edesauta
moninaisuuden
ymmärtämistä.
Sosialisaation
näkökulmasta
tarkasteltuna voidaan pohtia, millaista arvo- ja moraaliperustaa halutaan lapsille välittää, ja mitä se
tarkoittaa yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta.
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Kohti yhdenvertaisuutta
Naskali (2010) kuvaa kasvatuksen ja koulutuksen kentällä ilmenevää henkilöstön valtaa
kaksinaissuuntaiseksi, jolloin samanaikaisesti oletetaan ihmisten samanlaisuus, että luokitellaan
yksilöitä sukupuolen mukaisiin ryhmiin. Etenkin varhaiskasvatuksessa henkilöstöllä on suuri valta
vaikuttaa lapsen identiteetin kehittymiseen, jolloin henkilöstön puhe sekä tiedostamattomat asenteet
ovat erittäin merkittävässä roolissa koskettaen kaikkea varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa
toimintaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on institutionaalista valtaa päättää, mikä kuuluu
normaaliin ja mikä normaalin ulkopuolelle. Mielestämme institutionaalisesta vallasta huolimatta,
henkilöstöllä ei ole oikeutta ohjata lapsen kehitystä siihen suuntaan, mihin omat arvoperustaiset
mieltymykset painottuvat.
Sosialisaatioympäristöllä on valtaisa merkitys sosiaalisessa oppimisessa, mutta usein ne ovat
valitettavasti varhaiskasvatuksessakin vain henkilöstön rakentamia toimintaympäristöjä. Helkama
ym. (2020) huomauttaa, että tällöin sosiaalistuva yksilö voi omaksua mekaanisesti vaikutteita siitä
ilman, että pääsee sitä itse aktiivisesti muokkaamaan. Toiminta- ja oppimisympäristöjä ja niiden
välineitä (esim. lelut ja kirjat) tulisikin tarkastella kriittisesti niin, että uusintavatko
ne mahdollisesti sukupuolittuneita stereotypioita.
Toimimalla
sukupuolijärjestelmien
mukaan
ja sukupuolen moninaisuutta
yksinkertaistamalla rajataan muiden sukupuolien sekä sukupuolettomuuden mahdollisuus kokonaan
ulkopuolelle. Tainio (2009) kuvaa tilannetta niin, että mikäli kasvatushenkilökunta jakaa
puheessaan, odotuksissaan ja muun toiminnan tasolla lapsia poikiin ja tyttöihin, luo se käytänteestä
itsessään normin ja jatkuvan toimintatavan. Tällöin sukupuolittavasta puheesta tulee niin lasten kuin
henkilöstön mielestä luonnollinen osa kasvatustilanteita, ja sen luomasta ideologiasta tulee entistä
vahvempi ja sisäänkirjoitettu. Tainio toteaa, että tällöin myös kasvatukseen osallistuvat, eli lapset,
alkavat toistamaan samaa ideologiaa ja vahvistavat sosialisaation tiukkoja lainalaisuuksia
ympäröivässä kulttuurissamme.
Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi meidän on heitettävä sosialisaation kankeat kaavat roskakoriin ja
varhaiskasvatuksen henkilöstönä väistyä lasten moninaisen ilmaisun ja itseksi kasvamiseen tieltä,
tukien kasvua ja kehitystä sukupuolisensitiivisesti, ihmisyyttä kunnioittaen. Lopuksi toteamme, että
varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee astua omasta norsunluutornistaan alas ja tarkastella omaa
valta-asemaansa suhteessa lapsen luontaiseen kehitykseen.
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Luku 5 Lasten tunneälyn tukeminen
ja vaikeat tunteet leikissä
Ulla Aaltonen-Keronen, Chantal Arokanto, Eerika Hovio ja Salla Rinta-Paavola

Saako kuolleella metsämyyrällä leikkiä hautajaisia?
“Lapset löysivät metsäretkellä maasta kuolleen metsämyyrän. Ryhmän opettaja käski
lapsia jättämään myyrän rauhaan. Nehän voivat levittää myyräkuumetta tai muita
tauteja. Lapset kyselivät, mitä myyrälle oli tapahtunut ja miksi se oli kuollut. Opettaja
vastasi, ettei tiedä. Lapset olisivat halunneet järjestää yhdessä metsämyyrälle
hautajaiset. He eivät meinanneet millään uskoa opettajaa, että kuollut raato pitää
jättää rauhaan ja opettaja joutui komentamaan lapsia määrätietoisesti, ennen kuin
lapset luopuivat hautajaisleikistä ja siirtyivät muihin leikkeihin. Metsäretken jälkeen
vielä päiväkodin ruokapöydässäkin joku lapsista otti kuolleen metsämyyrän
puheeksi. Opettaja sanoi, ettei halua kuulla kuolleista myyristä ruokapöydässä, koska
siinä menee kaikilla ruokahalukin.”
Kuvailemassamme tilanteessa lapset löytävät metsästä kuolleen metsämyyrän ja ihmettelevät ja
kyselevät myyrän kuolemaan liittyviä kysymyksiä. Opettaja tyrehdyttää keskustelun ja lasten aloitteet
hautajaisten järjestämisestä vedoten metsämyyrien levittämiin tauteihin. Opettaja myös mitätöi
lasten kokemat tunteet ja empatian kuollutta metsämyyrää kohtaan ja ilmaisee oman inhonsa
metsämyyrän raatoa kohtaan. Opettaja kokee tilanteessa kuitenkin toimivansa lasten parhaaksi. Hän
ei halua lasten saavan myyrästä tartuntatautia ja ohjaa lapsia puhumaan ruokapöydässä kohteliaasti
ruokapöytään kuuluvia puheita. Herää kuitenkin kysymys, olisiko opettaja voinut hoitaa tilanteen
paremmin huomioiden lasten tunteet? Olisiko myyrälle voinut järjestää turvallisesti hautajaiset
koskematta myyrään? Olisiko lasten kysymyksiin ja pohdintaan voinut lähteä enemmän mukaan?
Entä puhuivatko lapset ruokapöydässä kuolleesta raadosta vai enemmänkin pohtivat elämän ja
kuoleman suuria kysymyksiä?
Esittämämme esimerkin myötä lähdemme kirjoituksessamme pohdiskelemaan kysymyksiä lasten
tunteiden kohtaamisesta varhaiskasvatuksen leikkitilanteissa. Valitsimme kirjoituksemme aiheeksi
lasten tunneälyn tukemisen vaikeissa tunteissa leikin kautta, sillä olemme kiinnostuneita lasten
tunteiden ilmenemisestä ja käsittelystä leikkitilanteissa. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on
herätellä ajatusta siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilöstö voisi tukea lasten tunneälyn
kehittymistä paremmin leikkien lomassa erityisesti vaikeisiin tunteisiin liittyen. Halusimme nostaa
tunneälyn käsitteen kuvaamaan tunnetaitoja. Tunneäly käsitteenä korostaa tunnetaitojen olevan osa
älykkyyden kenttää. Tässä kentässä sillä on positiivisesti vahvistavaa vaikutusta myös oppimiseen ja
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (ks. Goleman 1997). Tällä hetkellä on saatavilla valtavasti erilaista
tunnekasvatusmateriaalia, jotka vahvistavat eri tunneälyn osa-alueita ilman että niissä mainitaan
käsitettä tunneäly. Käytettävästä käsitteestä riippumatta tunnetaitoja tukevalla opetusmateriaalilla
on kuitenkin pyrkimys samaan lopputulokseen eli vahvistaa aivojen kykyä pysähtyä ja tarkastaa
suuntaa, minne tunteet niitä ohjaavat (ks. Köngäs 2019).
Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa leikin merkitys lapsen kehitykselle tunnustetaan keskeiseksi
osaksi varhaiskasvatusta (Opetushallitus, 2018). Reunamon (2007) tutkimuksen mukaan yksittäinen
lapsi viettää varhaiskasvatuksessa vietetystä ajastaan yli puolet leikkien. Lapselle leikin merkitys
syntyy leikistä itsestään, mutta lapsi oppii leikkimällä myös uusia tietoja ja taitoja (Vygotsky 1978;
Hakkarainen 2006). Perinteisesti varhaiskasvatuksessa vaihtelevat varhaiskasvatushenkilöstön
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ohjaama toiminta ja lasten omaehtoinen leikki. Henkilöstön rooli omaehtoisen leikin aikana on
tutkimusten mukaan vetäytyvä ja keskittyy lähinnä lasten havainnointiin etäältä (Kalliala 2012).
Lasten vaikeat tunteet tai lapsen jääminen leikkitilanteissa ulkopuolelle jäävät kuitenkin usein
henkilöstöltä huomaamatta heidän vetäytyessään leikeistä erilaisiin varhaiskasvatuksen arjen
toimintoihin, kuten siivoamiseen tai toiminnan valmisteluun ja suunnitteluun. (Kangas & Brotherus
2017; Köngäs 2018).

Vaikeat tunteet leikeissä
Tarkastelemme käsitettä vaikeat tunteet kielteisten tai negatiivisten tunteiden sijaan. Tutkimuksissa
vaikeiden tunteiden termiin viitataan esimerkiksi vihan ja surun yhteydessä (ks. Lathren, Bluth &
Zvara 2020). Vaikeita tunteita ovat esimerkiksi suru, viha, pelko, huoli ja ahdistus. Joskus tunteet
voidaan jaotella positiivisiin ja negatiivisiin tai kielteisiin tunteisiin. Monien tutkijoiden mukaan
tällaisessa jaottelussa on kuitenkin vaarana, että iloiset tunteet arvotetaan arvokkaimmiksi tunteiksi
kuin kielteiset tunteet (Pihkala 2019). Tunteita voi kokea kielteisinä tai myönteisinä. Nähdään että
tunteita ei voi kuitenkaan arvottaa tai jaotella juurikaan myönteisiin ja kielteisiin senkään vuoksi, että
tunteiden kokeminen on yksilöllistä. (Opetushallitus 2020.) Tunteet voivat kuitenkin olla positiivisia
tai negatiivisia monella eri tavalla. Erilaiset tunteet kuuluvat elämään. Tunteissa, jotka mielletään
kielteisiksi voi olla suuri merkitys elämää eteenpäin vievänä voimana. Negatiiviset tunteet ovat myös
tärkeää kohdata ja käsitellä hyvinvoinnin säilymisen kannalta. (Greenspan 2004; Kärkkäinen 2017.)
Moni tunne, joka voidaan määritellä kielteiseksi, kuten pelko, voi johtaa hyvinvoinnin näkökulmasta
merkittäviin lopputuloksiin (Opetushallitus 2020).
Myös Trogen (2020) toivoo ettei tunteista
puhuttaisi positiivisina tai negatiivisina, eikä
hyvinä tai huonoina. Ajatus pohjautuu siihen,
ettei ole negatiivisia, huonoja tai kielteisiä
tunteita siinä mielessä, että niitä pitäisi
piilottaa, välttää tai varoa. Kaikilla tunteilla on
merkityksensä ja ne ovat tarpeen. Vaikeilla
tunteilla on voimaa ja esimerkiksi viha, suru tai
suuttumus voi opettaa omista tarpeista ja
haluista. Vaikeilla tunteilla on tärkeä rooli
elämässä, ja ne opettavat meistä ja itsestämme.
Esimerkiksi vihan kautta voi oppia asettamaan
rajoja ja suru voi auttaa menetyksen
Kaikilla tunteilla on merkityksensä ja ne ovat tarpeen.
käsittelyssä. Vaikeiden tunteiden tunnistus,
hyväksyntä, säätely, ilmaisu sekä käsittely nähdään myös tärkeänä osana tunnetaitoja.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tärkeä opettaa lapsia vaikeiden tunteiden kohtaamisessa ja
käsittelemisessä. (Trogen 2020.) Esimerkiksi päivittäiset tilanteet, joissa lapset jakavat leluja
herättävät usein tunteita ja ristiriitoja. Suuttumusta saattaa herättää esimerkiksi lelujen epäreilu
jakautuminen lasten kesken. Suuttumus on tärkeä tunne, joka auttaa lasta pitämään puoliaan silloin,
kun toiset kohtelevat epäreilusti. Sen sijaan toisen kimppuun käyminen suuttuneena ei ole
hyväksyttävää ja tällöin henkilökunta ohjaa lapsia selvittämään asian puhumalla ja palikat jaetaan
työntekijän avustuksella reilusti.
Tunteita koetaan yksilöllisesti ja tunteiden yksiselitteinen tarkastelu on mahdotonta. Kuitenkin
tunteiden kuvailu ja niistä puhuminen on merkityksellistä ja se edistää ihmisten ymmärrystä toisista
sekä itsestään. (Opetushallitus 2020.) Esimerkiksi se mikä tunne on vaikea, voi riippua kokijasta ja
tilanteesta ja ihmiset kokevat tai tulkitsevat samojakin tunteita yksilöllisesti eri tavoin. Kuolemaan,
kriiseihin ja vaikeista tunteista esimerkiksi suruun liittyvät tunteet lapsen leikeissä koetaan
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ahdistavina, väärinä tai leikkiin kuulumattomina. Lapset eivät kuitenkaan välttämättä koe tunteita
samoin vaikeina mikä olisi hyvä huomioida myös varhaiskasvatuksessa ja leikkitilanteissa.

Tunneälyn kehittäminen leikkien kautta
Tunneäly on kykyä käsitellä omia ja toisen tunteita sekä hyödyntää tätä yksilön hyvinvoinnin
lisäämiseksi. Tunneäly näkyy omien kokemusten ja tuntemusten ymmärtämisenä sekä kykynä tuoda
ne ilmi hyväksytysti. (Mayer, Salovey & Caruso 2008.) Merkittävimmät tunneälyn kehityksen
ajanjaksot sijoittuvat varhaislapsuuteen aivojen tunnealueiden kehittymisen myötä (Köngäs 2019).
Aivojen plastisuuden vuoksi tunneälyn perusteiden sisäistäminen on silloin helpompaa kuin
myöhemmissä vaiheissa (Goleman 1997; Köngäs 2019). Nimenomaan tunneälyn kautta lapselle
kehittyy ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä toisen huomioon ottavan ja inhimillisen (Goleman
1997).
Lapset tarvitsisivat vielä enemmän varhaiskasvatushenkilöstön tukea tunneälyn kehittymiseen.
Vaikeiden tunteiden sanoittaminen olisi tärkeää sääntöjen toistamisen sijaan. (Köngäs 2018.)
Kankaan ja Brotheruksen (2017) tutkimuksessa korostui varhaiskasvatusympäristöön liittyvien
sääntöjen ja rutiinien merkitys lasten leikkien ohjaamisessa, eikä lasten leikkeihin tarjottu juurikaan
uusia sisältöjä. Henkilöstö ei osallistunut yhteisiin leikkeihin kanssaleikkijöinä ja oppimisen iloon
heittäytyen. (Kangas & Brotherus 2017.) Yhteisten sääntöjen taustalla vaikuttavat hyvät arvot, mutta
arvojen välineinä käytettyjä toimintatapoja tulisi tarkastella kriittisesti. Tutkimuksessa on paljon
kuvauksia tilanteista, joissa lapset toimivat luontaisesti empaattisesti toisiaan kohtaan leikin sisällä.
Siitä huolimatta he odottavat varhaiskasvatushenkilöstön ottavan kannettavakseen toisen lapsen
vaikean tunnetilan esimerkiksi pettymyksen tullessa. Lapset haluavat myös itse huomioida
vertaisensa tunteet, mutta selkeiden toimintamallien puuttuessa se on vaikeaa. Toimintamallien
puute näkyy lasten lisäksi myös varhaiskasvatushenkilöstön epäjohdonmukaisessa toiminnassa ja sen
myötä haasteessa tarjota lapsille heidän tarvitsemansa tila tunnetaidoissa kasvamiseen. (Köngäs
2018.)

Itsesäätely leikissä
Itsesäätelyllä tarkoitetaan erilaisia tapoja, joilla aktivoimme ja ylläpidämme kognitiota, motivaatiota
sekä käyttäytymistä saavuttaaksemme toiminnalle asetut tavoitteet (Schunk & Greene 2018).
Itsesäätelyä määriteltäessä on tärkeää erottaa se, tarkoitetaanko sillä kognitiivista itsesäätelyä,
emotionaalista itsesäätelyä vai molempia. Kognitiivinen itsesäätely on taitoa hallita ja suunnitella
omaa kognitiivista toimintaansa (Pintrich 2000). Emotionaalinen itsesäätely tarkoittaa tunteiden
hallintaa siten, että kykenee muokkaamaan, kuten aktivoimaan tai estämään tunteiden vaikutusta
toimintaan emotionaalisessa tilanteessa (Lambert 2007). Leikissä lapsi harjoittelee oman toiminnan
ja tunteidensa säätelyä. Leikkiä ja draamaa voidaan käyttää apuna tunnetietoisuuden lisäämisessä ja
tunteita herättävien vaikeiden tilanteiden toimintatapojen harjoittelussa. (Koivula, Siippainen &
Eerola-Pennanen 2017.) Lapsen leikkiessä itsesäätely kehittyy, sillä lapsen on noudatettava leikin
sääntöjä sekä tukahdutettava välittömiä impulsseja toimia jollakin tietyllä tavalla (Bodrova,
Germeroth & Leong 2013). Esimerkiksi kotileikissä vauvan ja äidin roolit ovat erilaiset.
Tunteiden ymmärtämisen taidot kehittyvät lapsilla pitkään ja ne ovat
valmiit vasta noin kymmenenvuoden iässä.
Alle kouluikäisen lapsen kyky hyödyntää omia kognitiivisia kontrollikeinoja tunteiden säätelyyn on
vasta kehittymässä. (Koivula ym. 2017.) Lapset tarvitsevat siis omien tunteidensa säätelyyn
varhaiskasvatushenkilöstön tukea (Sajaniemi, Suhonen, Nislin & Mäkelä 2015). Henkilöstön on
tärkeää tunteiden tunnistamisen ja nimeämisen lisäksi keskustella lapsen kanssa tunteiden syistä
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sekä eri keinoista hallita ja kestää voimakkaitakin tunnekokemuksia. Lisäksi varhaiskasvatuksen
henkilöstön tulee etsiä yhdessä lapsen kanssa keinoja helpottaa tunteiden aiheuttamaa olotilaa, kuten
surua tai vihaa. Tunteita voidaan esimerkiksi säädellä yhdessä tutun lelun tai sylin avulla. (Koivula
ym. 2017.)
Varhaiskasvatuksessa lapset kohtaavat paljon
ristiriitatilanteita, joissa heidän tulee löytää
sopivia
hallintakeinoja,
jotka
johtavat
sujuvaan lopputulokseen (Veijalainen 2020).
Tällaisia ristiriitatilanteita syntyy esimerkiksi
silloin, kun lapsi ottaa toiselta lapselta lelun
kädestä tai kun lapset eivät ole samaa mieltä
leikin roolijaosta. Eri hallintakeinojen
tarkastelu yhdessä lasten kanssa tarjoaa
mahdollisuuden henkilöstölle tukea lasten
turhautumisten
käsittelyä.
Erilaisia
hallintakeinoja, joita lapset käyttävät, ovat
esimerkiksi sinnikkyys, vetäytyminen ja
luovuttaminen.
(Veijalainen
2020.)
Kärkkäisen (2017) mukaan myönteinen,
positiivista palautetta sisältävä kasvatustyyli
tukee lapsen itsesäätelytaitojen kehittymistä,
kun taas komentamiseen ja määräilyyn
perustuva kasvatustyyli tuottaa uhmakkuutta ja
tottelemattomuutta.

Lapset haluavat myös itse huomioida vertaisensa tunteet, mutta
selkeiden toimintamallien puuttuessa se on vaikeaa.

Emotionaalinen resilienssi
Emotionaalinen resilienssi viittaa kykyyn tuottaa positiivisia tunteita negatiivisten
tunnestimulaatioiden kohdatessa yksilön sekä kykyyn toipua nopeasti kielteisistä tunnekokemuksista
(Li ym. 2020). Emotionaalinen resilienssi yhdistetään kyvyksi sopeutua stressiin ja vastoinkäymisiin
(Conway, & McDonough 2006). Reivichin mukaan resilienssi on kykyä ponnahtaa vastoinkäymisistä
takaisin sekä kykyä kasvaa vaikeuksista. Tugaden ja Fredricksonin mukaan resilienssi on kykyä
ponnahtaa negatiivisista tunnekokemuksista takaisin. Lisäksi he kuvaavat resilienssiä joustavana
sopeutumisena stressaavien kokemusten vaihteleviin vaateisiin. (Trogen 2020.) Emotionaalinen
resilienssi voi valmistaa lapsia kohtaamaan paremmin tunteiden kannalta kielteisiä tilanteita,
pääsemään yli haasteista elämässä sekä hallitsemaan stressaavia tilanteita ja pääsemään eteenpäin
elämässä (Esmaeilian, ym. 2018).
Resilienssi eli toipumiskyky liittyy voimakkaasti lasten kanssa vaikeista tunteista selviytymiseen.
Resilienssi kasvaa, kun lapsi oppii hyväksymään sekä säätelemään vaikeita tunteitaan. Vaikeiden
tunteiden läpikäyminen varhaiskasvatushenkilöstön kanssa yhdessä ei vahingoita lasta vaan on
ennemminkin voimauttavaa. Tunneäly eli taito käsitellä vaikeita tunteita on tarpeen. Jos henkilöstö
toimii lapsen kanssasäätelijänä vaikeissa tunteissa, niin lapsen tunnetaidot sekä itsesäätely
vahvistuvat yhdessä kokien ja käsitellen. (Trogen 2020.) Tutkimusten mukaan henkilöstön
sensitiivinen ja reagoiva käytös tukee lasten tunteiden säätelyn kehittymistä (Conway, & McDonough,
2006).
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Leikki ja tunteet varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa
YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) velvoittaa “lasten huolenpidosta ja suojelusta vastaavana
palveluna”
varhaiskasvatuksen
henkilöstön
noudattamaan
varhaiskasvatuslakiin
ja
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (jatkossa VASU) kirjattuja lapsen turvallisuutta ja
terveyttä tukevia toimintaohjeita. Varhaiskasvatuslaki (2018, 3 §) määrittelee yhdeksi
varhaiskasvatuksen tavoitteeksi “toteuttaa lapsen leikkiin perustuvaa monipuolista pedagogista
toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset”. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tuleekin
olla tietoisia, kuinka leikissä voidaan tarjota lapselle myönteisiä oppimiskokemuksia myös tunneälyn
tukemiseksi. Könkään (2018) mukaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin tulisi sisältyä
tunneopetusta ja toista kunnioittavaa tapaa selvittää erimielisyyksiä tai riitatilanteita. Hänen
mukaansa tunneälykkään toiminnan tulisi olla vallitseva toimintamalli, jota henkilöstö osoittaa
omalla esimerkillään. Tämä voisi kuroa kiinni kuilua lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä.
Oppimiskäsityksen mukaan myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet sekä turvallinen
ilmapiiri edistävät lasten oppimista. Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän kanssaan opetellaan
havaitsemaan, nimeämään ja tiedostamaan erilaisia tunteita. Leikkiessään lapset voivat käsitellä
myös itselleen vaikeita kokemuksia sekä kokeilla erilaisia rooleja ja mielikuvituksen mahdollistamia
ideoita. Leikeissä on myös turvallista yrittää ja epäonnistua. Ryhmässä leikkiessään lapset oppivat
myös huomioimaan toisten ihmisten näkökulmia ja säätelemään omia tunteitaan. Leikeissä lapset
rakentavatkin sekä käsitystä itsestään että muista ihmisistä ja oppivat yhteisön sääntöjä. Yhteinen
leikki lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa myönteistä tunneilmastoa. Useat tutkijat
puoltavat kasvatushenkilöstön aktiivisemman osallistumisen merkitystä lasten leikkiin (Bae 2009;
Fisher 2011). Kankaan ja Brotheruksen (2017) tutkimuksen mukaan lasten leikit laajentuivat ja
syventyivät varhaiskasvatushenkilöstön ohjatessa, osallistuessa tai tuodessa leikkiin uusia sisältöjä.
Vähäinenkin henkilöstön panostus leikkiympäristön muokkaamisessa ja rakentamisessa edisti lasten
leikkiä (Kangas & Brotherus 2017). Tutkimuksessa kävi myös ilmi, miten tuen hävitessä ja lasten
joutuessa kannattelemaan itse leikkiä, koko leikki kuivui kasaan. (Kangas & Brotherus 2017.) Lisäksi
Fleer (2015) on havainnut, että opettajan läheisyys saa lapset sitoutumaan leikkiin enemmän, kuin
silloin jos opettaja olisi kaukana lapsista. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän painottuu
henkilöstön fyysinen läheisyys ja sanaton viestintä. Pienen lapsen turvallisuuden tunteen säilymiselle
on tärkeää, että myötätuntoinen työntekijä on saatavilla ja tarvittaessa lapsi saa syliä ja lohtua.
(Kärkkäinen 2017.)
Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa leikin arvo ymmärretään ja
varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin leikkiä käsitellään
laajasti. Leikin merkitys nostetaan esiin varhaiskasvatuksen
tavoitteissa, arvoperustassa toimintakulttuurissa, oppimiskäsityksissä
ja puhuttaessa monipuolisista työtavoista varhaiskasvatuksessa.
Tämän lisäksi leikkiä käsitellään myös omassa luvussaan kehityksen oppimisen ja hyvinvoinnin
lähteenä. (Opetushallitus, 2018.) Myös tunteiden käsittelyn tärkeys huomioidaan
varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Tunteita käsitellään arvoperustassa, oppimiskäsityksissä,
monipuolisten työtapojen sekä laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta. Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden arvoperustan mukaan lapselle tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan.
Kankaan ja Brotheruksen (2017) tutkimuksen mukaan lasten kohtaamiselle ja kuulemisen
mahdollistamiselle ei vaikuta olevan riittävästi pedagogista osaamista. Erilaiset säännöt, aikataulut
ja toimintakulttuuri estävät lasten osallisuuden toteutumista leikeissä ja henkilöstön kykyä kohdata
lapset leikkitilanteissa. (Kangas & Brotherus 2017.)
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2018) kuvaa henkilöstön roolia leikin
ohjaamiseen seuraavasti: “henkilöstön tulee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti tukea lasten leikin
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kehittymistä sekä ohjata sitä joko leikin ulkopuolelta tai olemalla itse mukana leikissä”. Henkilöstöllä
tulee olla valmiuksia ja herkkyyttä tarttua eri tilanteiden tarjoamiin pedagogisiin mahdollisuuksiin.
Heillä tulisi olla taitoja havaita lasten aloitteita ja tunnetiloja ja kykyä vastata näihin aloitteisiin.
Erityisesti pienten lasten sanattomiin aloitteisiin vastaaminen vaatii henkilöstöltä läsnäoloa,
herkkyyttä ja lasten hyvää tuntemista. Henkilöstön tehtävänä on mahdollistaa leikin edellytykset sekä
ohjata ja turvata leikkien sujumista ja huolehtia jokaisen lapsen mahdollisuus osallistua leikkiin.
Henkilöstön läsnäolo ehkäisee ristiriitatilanteiden syntymistä ja tukee vuorovaikutusta lasten välillä.
Pitkäkestoiseen leikkiin tulisi mahdollistaa aikaa, rauhaa, sopivat tilat sekä sopivia materiaaleja ja
leikkivälineitä. Henkilöstön on hyvä huomioida myös joustaminen leikkiympäristöissä ja se ettei leikit
aina pysy paikallaan niille nimetyissä tiloissa. Fisher ym. (2011) jakavat leikin ohjattuun toimintaan
(guided play), joka käsitetään lasten leikin mahdollistamisena ympäristöä muokkaamalla,
leikkivälineitä tarjoamalla sekä henkilöstön tarjoamilla mahdollisuuksilla lasten leikkiin
sitoutumiseen ja sen eteenpäin viemiseen. Tämä ympäristön muokkaus tukee lasten leikkiä,
silloinkin, kun lapset leikkivät leikissä omaehtoisesti. Henkilöstön aktiivisempaa reflektiivistä tukea
(scaffolding) vaativa rooli on leikkiin osallistuvan kanssaleikkijän rooli. Tällöin henkilöstö osallistuu
leikissä yhteiseen hauskanpitoon ja oppimisen iloon.

Tunneälyn akronyymit
Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen parantamiseen on keinoja.
Tunneälyn kehittymistä tukevaan toimintaan erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja lapsia
varten on laadittu tutkimustietoon perustuva RULER-sovellus. RULER-sovelluksen kautta on
tarkoitus auttaa päiväkodin henkilöstöä ottamaan tunneäly mukaan päiväkodin arjen osaksi. Siihen
liittyy lasten ohjaaminen tunnistamaan omia sekä toisten tunnetiloja, ymmärtämään tekojen taustalla
olevien tunteiden merkitys, nimeämään tunteita ja viestimään niistä sekä säätelemään negatiivisia
tunteita. (Köngäs, 2018.) Lähtökohtana tunneälyn opettamisessa RULER-sovelluksen avulla on
ensisijaisesti henkilöstön koulutus (Köngäs, 2018). RULERin käyttö on yhdistetty positiivisempaan
tunneilmastoon sekä siihen että opettajien vuorovaikutus keskittyy enemmän tunteisiin (Rivers ym.,
2013).
RULER-sovellus käsittelee lasten tunneälyä ja se koostuu viidestä akronyymista. Akronyymit ovat
Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing ja Regulating eli suomeksi tunteiden
havaitseminen, ymmärtäminen, sanoittaminen, ilmaiseminen ja sääteleminen. (Hoffman, Ivcevic &
Brackett, 2018; Köngäs, 2018; Köngäs, 2019.)

RULERin sisältämät nelihaaraisen tunneälyteorian osa-alueet (Köngäs, 2019).

RULER on kehitetty Yalessa Mayer-Saloveyn nelihaaraisen tunneälymallin, joka sisältää tunteiden
tunnistamisen, vaikuttavuuden, ymmärtämisen ja säätelemisen, pohjalta päiväkoteihin sovellukseksi
tunneälyn kehittämiseen lapsilla sekä henkilökunnalla (Köngäs, 2018). RULER-sovellusta voidaan
käyttää sosiaalisena ja emotionaalisena oppimisohjelmana, joka perustuu teoriaan ja evidenssiin. Sen
kautta tavoitellaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmaston muokkaamista tukevammaksi,
voimannuttavammaksi ja sitouttavammaksi (Rivers ym. 2013).
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Lapsen tunneälyn ja itsesäätelyn tuki leikkitilanteissa
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan muun muassa myönteiset
tunnekokemukset vahvistavat lapsen oppimista. Myönteisiä tunnekokemuksia eivät ole vain
myönteisiksi koetut tunteet, vaan niitä voi seurata myös vaikeiden tunteiden kautta. Yhdessä
varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa käsitelty tunnekokemus voi kääntyä oppimisen kannalta
myönteiseksi,
kun
ymmärretään
myös
vaikeiden
tunteiden
merkitys
ja
arvo.
Varhaiskasvatussuunnitelma (Opetushallitus, 2018) velvoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä
havainnoimaan leikissä lasten tunnetiloja ja vastaamaan niihin lapsen tarpeiden mukaisesti.
Henkilöstö voi vaikuttaa leikkitilanteisiin tuottamalla mahdollisuuksia ympäristöä muokaten tai
kanssaleikkijänä (Fisher ym., 2011). Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välinen kohtaaminen
sekä lasten tarpeiden kuuleminen ei tutkimuksen mukaan toteudu riittävällä tasolla (Kangas &
Brotherus, 2017). Pedagogista osaamista tulisi vahvistaa ja yhtenäistää toimintamalleja (Kangas &
Brotherus, 2017; Köngäs, 2018).
Vaikeat tunteet ovat osa ihmisyyttä ja auttavat meitä kasvamaan, oppimaan ja selviytymään erilaisissa
tilanteissa. Varhaiskasvatuksen arjessa kohdataan paljon erilaisia tunteita päivittäin. Vaikeita
tunteita kohtaavat niin lapset kuin varhaiskasvatuksen henkilöstökin. Henkilöstön kyky tunnistaa
itsessään heräävät tunteet, lisäävät kompetenssia tukea lasta vaikeissa tunteissa (Trogen, 2020).
Leikissä lasten ollessa vuorovaikutuksessa keskenään he harjoittelevat myös tunnetaitoja (Koivula
ym., 2017). Varhaiskasvatuksen henkilöstön lähellä olo ja tietoisuus meneillään olevasta
leikkitilanteesta auttavat tunnistamaan tilanteita lasten tunneälyn kehittämiseen. Selkeät
toimintamallit helpottaisivat sekä henkilöstön että lasten toimintaa tunneälyn vahvistamiseksi
(Köngäs, 2018).
Itsesäätelytaitojen vahvistaminen tukee tunneälyn kehittymistä (Goleman, 2014). Leikkitilanteet
tuottavat monia tilanteita, joissa lapsi joutuu huomioimaan toisia ja säätelemään omaa toimintaansa
yhteistä leikkiä kannattelevaksi (ks. Veijalainen, 2020). Usein myös varhaiskasvatuksen henkilöstön
tukea tarvitaan sanoittamaan vaikeiden tunteiden aiheuttamia tilanteita ja auttamaan lasta
kasvattamaan emotionaalista resilienssiään. Jo sanojen saaminen tunteilleen on Kärkkäisen (2017)
mukaan lapselle rauhoittavaa.

Tunneälyn tukeminen leikissä vaatii muutoksia varhaiskasvatuksen
toimintakulttuurissa
Varhaiskasvatuksen henkilöstöltä vaaditaan vaivannäköä ja ponnistelua leikin ymmärtämiseen sekä
jatkuvaa kehittymistä uusien taitojen hankkimiseen leikkivien lasten ohjaamiseksi (Helenius &
Korhonen 2017). Myös tunneälyn kehittymisen tukemiseen leikeissä ja erityisesti vaikeiden tunteiden
yhteydessä leikeissä vaatii varhaiskasvatuksen henkilöstöltä pyrkimystä parempaan ymmärrykseen
lapsista ja heidän leikistään sekä henkilöstönkin kehittymistä. Vaikeat tunteet ja niiden ilmentyminen
leikissä ovat erityisen ajankohtaisia tällä hetkellä myös ympäröivien tekijöiden, kuten
koronapandemian ja ympäristökriisien kautta. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä olisi hyvä olla
työvalineitä ja valmiuksia kohdata myös edellä mainittuihin teemoihin liittyviä vaikeita tunteita, jotka
tulevat esiin leikeissä. Rajalliset resurssit tuovat haasteita ja voivat vaikeuttaa vuorovaikutuksen
laatua sekä emotionaalista läsnäoloa varhaiskasvatuksessa. Paljon voidaan kuitenkin tehdä yksilön ja
yhteisön tasolla asenteissa, toimintavoissa sekä toimintakulttuurin muuttamisessa, jotta lasten
leikeissä vaikeiden tunteiden kohtaamista ja tunneälyn kehittymistä voidaan tukea paremmin.
Kallialan (2012) mukaan varhaiskasvatuksen henkilökunta seuraa lasten omaehtoisia leikkejä usein
etäältä. Lapsiin otetaankin lähemmin kontaktia usein erilaisissa ongelmatilanteissa. Mielestämme
henkilöstön ja lasten vuorovaikutussuhteiden kehittymisen kannalta olisi tärkeää, että henkilöstö
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antaisi huomiota lapsille myös silloin kuin tilanne ei vaadi henkilöstön ohjausta, rauhoittelua tai
lohdutusta. Tämä osoittaisi kiinnostusta lapsia ja heidän maailmaansa kohtaan. Lapsiryhmissä on
usein “helppoja” lapsia, jotka jäävät taustalle vaativampien lasten viedessä henkilökunnan huomion.
Tällöin osa lapsista voi jäädä liian vähäiselle huomiolle ja henkilökunnalta saattaa jäädä tärkeitä
huomioita tekemättä. On myös vaativampien lasten kannalta ongelmallista, mikäli he saavat
huomiota vain erilaisissa ongelmatilanteissa. Myös heidät olisi hyvä huomata silloin, kun kaikki on
hyvin. Tutkimusten mukaan henkilöstöltä jääkin paljon huomaamatta jopa vaikeita tunteita
leikkitilanteissa tai leikkien ulkopuolelle jäämistä. (Kangas & Brotherus 2017; Köngäs 2018.)

Sekä sisäisesti että ulkoisesti aktiivinen varhaiskasvatushenkilöstö tukee parhaiten lapsen tunneälyn kehitystä

Mielestämme varhaiskasvatuksen suhtautuminen
omaehtoiseen
leikkiin
vaatisi
muutosta
varhaiskasvatuksen
toimintakulttuurissa
ja
ajattelumalleissa. Kallialankin (2012) mainitsema
vanha fröbeliläinen varhaiskasvatuksen henkilöstön
tapa olla ”ulkoisesti passiivinen, sisäisesti aktiivinen”
on
jäänyt
muinaisjäänteenä
elämään
varhaiskasvatuksen
toimintakulttuuriin
monen
muun asian mentyä eteenpäin vuosien varrella.
Varhaiskasvatuksessa olisi syytä pysähtyä pohtimaan
uudestaan henkilöstön roolia lasten leikkien ja
tunneälyn kehittymisen tukemisessa. Haluaisimme
nostaa
keskusteltavaksi
myös
sen,
olisiko
varhaiskasvatussuunnitelmassa
tilaa
vielä
tarkemmalle tunnekasvatussuunnitelmalle, kun
tunnetaidot tutkimusten (esim. Hooven, Gottman &
Katzm 1995; Qualter ym., 2012) valossa ennustavat
hyvin vahvasti lapsen hyvinvointia ja oppimista
tulevaisuudessa?
Selkeä
ohjeistus
opetussuunnitelmassa
sitouttaisi
varhaiskasvatuksen
henkilöstön
entistä
paremmin
toimintatapoihin, jotka tukevat lapsen tunneälyn
kehittymistä leikin kautta. Esittelemämme RULERsovellus
voisi
toimia
hyvänä
pohjana
tunnekasvatuksen sisältöä suunniteltaessa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön osallistuminen lasten leikkeihin, lasten aito kohtaaminen ja
tunneälyn tukeminen vaativat kuitenkin resursseja ja koulutettua, osaavaa henkilökuntaa.
Päiväkotiryhmissä on usein erityistä tukea vaativia lapsia ja suomen kieltä vasta opettelevia lapsia.
Lasten vaatimien tukitoimien ja mahdollisen lisäresurssin saaminen on usein pitkä prosessi ja moni
lapsi jää ilman asianmukaista tukea. Tällöin koko lapsiryhmän toiminnan laatu saattaa kärsiä.
Monesti kasvatusta toteutetaan myös epäpätevän henkilökunnan tai vaihtuvien sijaisten voimin.
Opettajien SAK- aika, eli suunnitteluun, arviointiin ja kehittämistyöhön varattu aika on
työvuorolistoissa usein osoitettu omaehtoiseen leikkiin varatulle ajalle, kuten ulkoiluihin. Näin
henkilökuntaa saattaa olla lapsiryhmässä leikkihetkien ajan vähemmän kuin tavallisesti. Myös Karvin
raportin tulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksen (2018) sisällölliset tavoitteet eivät toteudu
kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä perusteiden edellyttämällä tavalla ja toiminnan laadussa on eroa
eri yksiköiden välillä (Repo ym., 2019). Toiminnan laadun parantaminen vaatii sekä ajattelumallien
muutosta että tarvittavien resurssien mahdollistamista laadukkaan toiminnan takaamiseksi.
Uupuneella ja stressaantuneella varhaiskasvatuksen henkilökunnalla ei ole resursseja heittäytyä
mukaan lasten leikkeihin tukien heidän tunneälyn kehittymistään. Resurssinäkökulman merkitys
näkyy esimerkiksi siinä, että suuremmat lapsiryhmät ja isompi lasten ja henkilöstön välinen
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suhdeluku on yhdistetty lasten emotionaalisten tarpeiden vähäisempään huomiointiin (Ahnert,
Pinquart & Lamb, 2006). On myös arvioitu, että varhaiskasvatuksen opettajat eivät pääse
hyödyntämään koulutuksensa ja osaamisensa täyttä potentiaalia resurssien ja ympäristön
rajoitteiden tuomien haasteiden vuoksi. Varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen positiivisen
vaikutuksen edistämiseksi huomiota olisi kiinnitettävä myös esimerkiksi ryhmäkokoihin ja fyysisiin
tiloihin. (Saarinen 2020.) Resurssien puutteesta johtuvien rajoitteiden vuoksi myös lasten
emotionaalinen tukeminen varhaiskasvatuksessa voi kärsiä, vaikka varhaiskasvatuksen opettajilla
olisi itsellään valmiudet tukemiseen.
Lisäksi heti alusta alkaen, lapsen aloitettua varhaiskasvatuksessa tulisi rakentaa luottamuksellinen
suhde lapsen ja henkilöstön välille, jotta lapsi uskaltaa näyttää tunteensa. Vaihtuva ja epäpätevä
henkilöstö vaikeuttaa tunneälyn tukemista leikissä ja luo helposti turvattomuuden tunnetta lapselle.
On tärkeää tuntea ryhmän lapset, jotta pystyy tukemaan heitä leikissä ja vaikeiden tunteiden
käsittelyssä juuri jokaiselle lapselle sopivalla tavalla. Lapset myös näyttävät ja kokevat tunteita monin
tavoin, joten eri tunnetilojen tunnistaminen voi olla henkilöstölle haastavaa, erityisesti jos he eivät
tunne lapsia riittävän hyvin. Leikki on lapselle luontainen ympäristö käsitellä vaikeitakin asioita, joten
henkilöstön osallistuminen leikkeihin olisi tärkeää.
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin Varhaiskasvatuksen laatu arjessa –
arviointiraportin mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstöstä 72 % arvioi, että henkilöstö osallistuu
aktiivisesti lasten leikkiin ja 86 % arvioi, että henkilöstö laajentaa aktiivisesti kaikkien lasten
mahdollisuuksia osallistua monipuolisesti erilaisiin leikkeihin. Nämä arviointitulokset ovat
ristiriidassa varhaiskasvatuksen kentällä tehtyihin tutkimuksiin (Kalliala 2012; Kangas & Brotherus
2017). Tämä herättääkin ajatuksen, eikö varhaiskasvatuksen henkilöstö tiedosta omaa passiivista
rooliaan? Jos tilanne nähdään tällä hetkellä näin hyvänä, kokeeko henkilöstö myöskään tarvetta
kehittää tai muuttaa toimintaansa osallistumalla aktiivisemmin lasten leikkien tukemiseen? Jotta
toimintakulttuuria voidaan muuttaa, ongelmat leikin ja tunteiden tukemisessa tulee ensin huomata.
Alun esimerkkikertomus kuolleen metsämyyrän löytämisestä metsäretkellä oli fiktiivinen, mutta
kokemuksiemme mukaan täysin mahdollinen tarina päiväkotien arjessa. Tarinassa päiväkodin
työntekijä näki kuolleen metsämyyrän ja lapsiryhmän tarpeet omasta näkökulmastaan. Hänen
tehtävänsä oli lapsiryhmän turvallisuudesta huolehtiminen ja hän koki myyrän inhottavana
taudinaiheuttajana. Hän ei osannut tilanteessa samaistua lasten ajatuksiin metsämyyrästä suloisena,
traagisen kohtalon kokeneena eläimenä, jonka päättynyt elämä herättää surua ja kysymyksiä. Näin
hän tukahdutti lasten aloitteet yhteiseen leikkiin ja keskusteluun ja koki lasten aloitteet ja pohdinnan
jopa häiriökäyttäytymisenä ja tottelemattomuutena. Tarinassa on kuitenkin totuuden siemen. Yksi
kirjoittajista todella kohtasi lapsiryhmänsä kanssa kuolleen metsämyyrän retkellä. Oikea tarina meni
näin:
“Löysimme retkellä lapsiryhmän kanssa metsästä kuolleen metsämyyrän.
Metsämyyrän kohtalo herätti lapsissa kysymyksiä ja he halusivat järjestää
hautajaiset. Tästä syntyi koko ryhmäämme yhdistävä leikki. Pohdimme yhdessä
hautajaisohjelman lauluineen ja keräsimme tarjolle metsämyyrän sukulaisille
maistuvia metsän antimia, kuten marjoja. Hauta koristeltiin myös kauniisti. Emme
koskeneet myyrään, vaan peittelimme koristeilla varovasti. Kokemus yhdisti
ryhmäämme ja koimme tekevämme surullisen asian keskellä jotakin merkityksellistä
ja tärkeää. Pohdimme yhdessä metsämyyrän kulunutta elämää ja syitä elämän
päättymiseen. Saatoimme vain arvailla, sillä kenelläkään meistä ei ollut tarkempaa
tietoa asiasta. Lasten surun ja empaattisen eläytymisen seuraaminen oli liikuttavaa,
mutta koin että yhteisen leikin kautta lasten surun kokemus vaihtui
voimaantumiseksi. Olimme järjestäneet metsämyyrälle kauniit hautajaiset ja
käsitelleet asiaa yhdessä hautajaisleikin kautta.”
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Tällaisessa yhteisessä leikkikokemuksessa lapsille tarjoutuu mahdollisuus käsitellä vaikeaksi
tunteeksi koettua surua. Luonnollisen ja yhdessä koetun tapahtuman kautta lapset saavat turvallisen
ympäristön tuntea esimerkiksi surua ja empatiaa. Nousevista tuntemuksista keskustelu leikin eri
vaiheissa sekä tarvittaessa varhaiskasvatushenkilöstön apu vaikeidenkin tunteiden tunnistamisessa,
ymmärtämisessä, nimeämisessä, ilmaisemisessa ja säätelyssä tukee lapsen tunneälyn ja
emotionaalisen resilienssin kehittymistä – niin edellä kuvaillussa tapahtumasarjassa, kuin muissakin
varhaiskasvatuksen arjen leikkitilanteissa. Lääkkeet parempaan tunteiden tukemiseen leikin kautta
ovatkin oman toiminnan reflektoiminen ja lasten sensitiivinen huomaaminen, varhaiskasvatuksen
riittävät resurssit sekä henkilöstön leikeissä aktiivisempaa roolia tukeva toimintakulttuurin muutos.
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Luku 6 Koskettaminen taaperon ja henkilöstön
välisessä leikissä varhaiskasvatuksessa
Marianne Isotalo ja Vilma Paaso

Jokainen lapsi tarvitsee osakseen koskettamista. Pieni taapero hakeutuu kosketukseen tarvitessaan
lohtua tai hellyyttä, hassuttelua tai turvaa. Aikuinen hakeutuu lapsen luokse osoittaakseen lempeyttä
ja turvaa, ohjatakseen ja opastaakseen. Koskettaminen onkin huomaamattamme keskiössä taaperon
kanssa toimittaessa. Näin tapahtuu myös varhaiskasvatuksessa taaperon kanssa tapahtuvassa
leikissä.
Koskettamisen positiiviset vaikutukset lapsen kasvuun ja kehitykseen on todettu useissa
tutkimuksissa (Enäkoski & Routasalo 1998; Mäkelä 2005; Bergnehr & Cekaite 2018). Kosketus on
keskeinen tekijä osana lapsen kehitystä. Riittävällä koskettamisella voidaan turvata esimerkiksi
lapsen tasapainoinen kehittyminen sekä vaikuttaa tunne- ja rakkaussuhteiden kehittymiseen
positiivisesti. (Enäkoski & Routasalo, 1998.) Koskettaminen on keino olla vuorovaikutuksessa
maailmaan ja toisiin ihmisiin (Enäkoski & Routasalo 1998; Bergnehr & Cekaite 2018). Laki lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta (1983) korostaa lapsen oikeutta saada tulla kasvatetuksi niin, että
lapsi saa riittäväksi osakseen niin ymmärtämystä kuin turvaa ja hellyyttä.
Leikissä koskettaminen on tärkeä vuorovaikutuksen keino. Sen avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö
opettaa taaperolle leikkitaitoja ja osoittaa lapselle erilaisia tunteita. Lisäksi taapero pystyy olemaan
yhteydessä
henkilöstöön
koskettamalla
leikkihetkessä.
Koskettamista
taaperon
ja
varhaiskasvatushenkilöstön välisessä leikissä varhaiskasvatuksessa ei ole oikeastaan tarkasteltu
tutkimuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) määrittelevät, että leikki on
kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin väline. Leikin tarkoituksena on tuottaa lapselle iloa, jäsentää
ympäröivää maailmaa, luoda sosiaalisia suhteita sekä muodostaa käsitystä itsestään ja muista
ihmisistä. Koskettaminen puolestaan määritellään hyvän hoidon perustaksi. Koskettamista tapahtuu
varhaiskasvatuksessa sen kaikissa päivittäisissä toiminnoissa, jolloin se on myös osana leikkiä.
Pohdinnan arvoista onkin, nähdäänkö koskettaminen vain hoidollisena toimenpiteenä. Voitaisiinko
koskettaminen leikissä käsittää tiedostetuksi tavaksi toimia, jolloin koskettamisella on pedagoginen
tavoite taaperon ja varhaiskasvatushenkilöstön välisessä leikissä?
Tässä Luvussa tarkastellaan koskettamista taaperon ja varhaiskasvatushenkilöstön välisessä leikissä.
koskettamisen moninaisuuden sekä, sen aseman varhaiskasvatuksessa ja leikissä kautta. Lisäksi
tarkastellaan koskettamisen kulttuurillisia ulottuvuuksia. Tämän luvun tarkoituksena on laajentaa
varhaiskasvatuksen henkilöstön käsitystä siitä, miten koskettaminen voitaisiin nähdä moninaisena
keinona leikissä taaperoiden kanssa toimiessa varhaiskasvatuksessa.

Kosketus luo pohjaa minälle
Iho on merkittävin elimemme ja suurin aistinalueemme. Iho kuljettaa viestejä hermojärjestelmälle
ympäristöstämme. Kosketuksen avulla opimme paikantamaan itsemme ympäristöömme sekä
tunnistamaan sen normeja ja asenteita. Kosketus luo pohjan, jonka varaan kaikki muut aistit
perustuvat. (Enäkoski & Routasalo 1998; Bergnehr & Cekaite 2018.) Iho on myös ensimmäinen
viestintämme väline. Ensimmäiset kosketuskokemukset saadaan jo varhain ennen syntymää.
Kohdussa oleva lapsi tuntee vatsan läpi äidin kosketukset ja silitykset (Enäkoski & Routasalo 1998;
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Sajaniemi, Suhonen, Nislin & Mäkelä 2015). Mäkelä (2005) korostaa varhaisvuosina saadun
koskettamisen merkityksellisyyttä. Runsas koskettaminen vaikuttaa keskushermoston sekä stressin
hallinnan kehittymiseen. Cekaite (2015) sekä Cekaite & Bergnehr (2018) puolestaan korostavat
kosketuksen merkityksellisyyttä osana lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Heidän tutkimustensa
mukaan kosketuksen avulla voidaan edesauttaa sosiaalista, kognitiivista ja fyysistä terveyttä sekä
vahvistaa luottamuksen tunnetta. Voidaan siis todeta, että kosketuksella on tärkeä ja välttämätön
asemansa osana lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä.
Kosketuksessa
on
aina
kyse
vuorovaikutuksellisesta tapahtumasta. Enäkoski &
Routasalo (1998) määrittelevät kosketuksen
hetkeksi, jossa kahden objektin välillä ei ole
etäisyyttä. Kosketusta käsiteltäessä tulee
muistaa, että kosketuskokemus on aina
yksilöllinen. Jokainen ihminen määrittää itse,
kuinka paljon haluaa tulla kosketetuksi.
Kosketuskokemukseen
vaikuttavat
persoonallisuus, aikaisemmat kokemukset,
ympäristön asenteet, tilanne ja kulttuuri.
Kosketuksen vastaanottamista ja toisen
koskettamista voidaan harjoitella, mutta
Kosketuksessa on aina kyse vuorovaikutuksellisesta tapahtumasta
koskettajan tulee olla tietoinen omien
kosketuskokemuksiensa vaikutuksista muihin
ihmisiin. Koskettaminen on aina vastavuoroista. Kosketettava reagoi kosketukseen siten, että lähettää
omasta reaktiostaan viestin koskijalle. Tämä palaute vaikuttaa puolestaan seuraavaan kosketukseen.
Viestintä on yleensä tiedostamatonta. Kosketuksen avulla viestintä on voimakkaampaa kuin sanoja
käyttämällä. (Enäkoski & Routasalo 1998.)

Hoitoa ja huolenpitoa, kiintymystä ja kasvatusta
Suomalaisessa kasvatuksessa ja opetuksessa on suhtauduttu kautta aikojen koskettamiseen
jännitteisesti (Keränen, Juutinen & Estola 2017). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018)
koskettaminen liitetään osaksi hoitoa ja huolenpitoa ja koskettamisen tulisi olla luonnollinen osa
henkilöstön ja lapsen välistä suhdetta, koska koskettamisella on niin suuri merkitys lapsen
tasapainoiseen kehitykseen sekä hyvinvointiin (Keränen, Juutinen & Estola 2017). Kosketuksen
avulla myös opettajan ja lapsen välinen positiivinen suhde vahvistuu. Erityisesti pieni lapsi tarvitsee
apua kaikessa tekemisessään, joten hän ottaa vastaan paljon fyysistä koskettamista (Enäkoski &
Routasalo 1998).
Varhaiskasvatuksen päivittäisissä tilanteissa lasta ohjataan helposti kosketuksen avulla, koska se on
luonnollinen osa lapsen ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta (Keränen, Juutinen ja Estola 2017).
Tässä kontekstissa korostuu myös kosketuksen kontrolloiva ominaisuus, joka vaikuttaa esimerkiksi
lapsen käyttäytymiseen. Myös Bergnehr ja Cekaite (2018) sekä Cekaite (2015) korostavat
tutkimuksissaan kontrolloivan koskettamisen tarkoitusta vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen ja tuovat
esille, että koskettaminen on keino, jolla voi kiinnittää lapsen huomio.
Koskettamisella voidaan myös osoittaa kiintymystä. Hellän koskettamisen avulla voidaan esimerkiksi
osoittaa lapselle lohdutusta, kiitosta tai hyväksyntää. Lasta voidaan koskettaa tällöin esimerkiksi
silittämällä, halaamalla tai sylissä pitämällä. Bergnehrin ja Cekaiten (2018) tutkimuksessa havaittiin
taaperoiden hakeutuvan vanhempia lapsia enemmän varhaiskasvatuksen ammattilaisten tarjoaman
kosketuksen piiriin. Tutkimuksessa huomattiin myös, että tytöt hakevat enemmän kosketusta kuin
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pojat, mikä osaltaan saattaa selittää sitä, että tytöt saavat enemmän hellää koskettamaista kuin pojat.
(Bergnehr & Cekaite, 2018.)
Lapsella on luontainen tarve saada osakseen kosketusta. Koskettamisessa tulisi silti huomioida, että
jokainen kokee sen yksilöllisesti. Hellä ja kaunis koskettaminen ei välttämättä tunnu aina lapsesta
hyvältä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi tuntea lapsi mahdollisimman hyvin, jotta saadaan
aikaan miellyttävä kosketuskokemus. Yllättävä koskettaminen esimerkiksi leikissä, jossa työntekijä
ottaa lapsen syliin voi tuntua lapsesta epämiellyttävältä, jos kyseessä on vieraampi työntekijä.
Koskettamisessa tulisi huomioida sen vastavuoroinen luonne eikä henkilöstön tule käyttää
koskettamista vallankeinona. Lapsella on oikeus kosketukseen, mutta myös oikeus kieltäytyä siitä.
(Keränen, Juutinen & Estola 2017.)
Kosketus on merkittävä osa varhaiskasvatuksen ammatillisuutta.
Varhaiskasvatuksessa tulisikin pohtia kosketuskäytänteitä.
Lapsella ja varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on omia tiedostamattomia rajojaan kosketukselle.
Varhaiskasvatuksen työntekijän tulee asettaa lapsen hyvinvointi ja tarve kosketukselle etusijalle, eikä
henkilökohtaiset kosketuksen rajat voi olla esteenä koskettamiselle. Sopivat kosketuskäytänteetkin
vaativat varhaiskasvatuksen henkilöstöltä sensitiivisyyttä, kuten kaikessa toiminnassaan.

Kosketus taaperon ja varhaiskasvatuksen ammattilaisen välisessä leikissä
Leikki on käsitteenä monimuotoinen (Kalliala 2008; Pursi & Lipponen 2018). Leikki on keino olla
vuorovaikutuksessa. Lisäksi leikin avulla opitaan ja rakennetaan omaa sosiaalista todellisuutta ja
tietoisuutta ympäröivästä maailmasta. (Holkkeri-Rinkinen 2009; Kalliala 2008). Heleniuksen ja
Mäntysen (2001) mukaan leikki muodostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen välisen
toimintakentän, jossa lapsen taidot ja kyvyt kehittyvät. Leikki mahdollistuu välittömässä yhteisessä
toiminnassa. Perustoimintojen lomassa varhaiskasvatushenkilöstö leikkii lapsen kanssa esimerkiksi
nostaen tai hypittäen lasta. Voidaan siis todeta, että lapsen ensimmäiset leikkikokemukset tapahtuvat
kosketuksessa.
Yhteinen
toiminta
vahvistaa
myös
lapsen
luottamuksen
tunnetta
varhaiskasvatushenkilöstöä kohtaan.
Venäläinen psykologi Vygotsky (1896–1934) määrittää leikin merkityksellisenä lapsen kehitystä
edistävänä toimintana. Vygotskyn kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan liitetään hänen
muodostamansa lähikehityksen vyöhyke. Lähikehityksen vyöhykkeen avulla määritellään lapsen sen
hetkinen kehityksen taso ja mahdollinen potentiaalinen kehityksen taso, joka voidaan saavuttaa
esimerkiksi yhteisleikissä aikuisen kanssa. Vuorovaikutuksessa varhaiskasvatuksen henkilöstön
kanssa lapsi toimii leikkitaitojensa yläpuolella eli lähikehityksen vyöhykkeellä. (Kalliala 2008 44–45;
Holkeri-Rinkinen 2009.) Lisäksi Vygotsky korostaa leikin tärkeää roolia osana lapsuutta. Hän on
luonut kolmevaiheisen käsityksen leikistä. Ensimmäisen elinvuoden aikana korostuu lapsen ja
aikuisen välinen emotionaalinen vuorovaikutus, 1–3-vuotiaan esineellinen toiminta ja 3-6 -vuotiaana
juonellinen roolileikki. Nämä toiminnan tyypit seuraavat toisiaan, mutta eivät häviä siirryttäessä
seuraavaan kehitysvaiheeseen. Mallia voidaan soveltaa myös suomalaiseen varhaiskasvatukseen.
Leikki sekä emotionaalinen vuorovaikutus ovat varhaiskasvatuksen keskeisiä asioita. (Kalliala 2008,
43–44.)
Leikintutkimuksessa on muodostettu viisi kriteeriä (Pursi & Lipponen 2018), jotka kuvaavat
leikkitapahtumaa. Nämä kriteerit ovat:
1) spontaanisuus, arvaamattomuus ja improvisaatio
2) vapaaehtoisuus ja vapaa tahto
3) tyydytys ja sisäinen motivaatio
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4) prosessin prioriteetti ja ulkoisten tavoitteiden puuttuminen
5) mielikuvitus
Vuorovaikutuksen näkökulmasta tarkasteltuna leikki alkaa, ennen kuin lapsi on kykeneväinen
luomaan kuvitteellisia tilanteita. Esimerkiksi pienen lapsen tietoinen hymyyn vastaaminen on leikkiä.
Voidaan siis todeta, että lapsen leikkitaidot alkavat kehittymään varhain. Leikki ei myöskään rajaudu
tietynlaiseen tekemiseen. Kyse on siitä, miten leikkiin suhtautuu ja mitä pitää leikkinä. Pienen lapsen
leikki voi olla esimerkiksi heittämistä, jäljittelemistä, hyppimistä tai kiinniottamista. (Kalliala 2008)
Pursi (2019) on tutkinut leikillisten kohtaamisten rakentumista alle 3-vuotiaiden lasten
varhaiskasvatusryhmässä.
Leikillinen
kohtaaminen
tarkoittaa
kasvokkain
tapahtuvia
vuorovaikutustilanteita, joissa osallistujat muodostavat toisilleen leikillistä suhtautumistapaa
vuorovaikutuksen keinoin esimerkiksi eleiden, ilmeiden, katseen, kosketuksen, liikkeen, puheen ja
objektien välityksellä. Leikkiviestin ilmaisu muodostuu multimodaalisesti ja kerroksellisesti eli
leikkiviestejä voi olla useita päällekkäin. Varhaiskasvatuksen työntekijän rooli leikissä näyttäytyy sen
keskushahmona ja leikin kannattelijana.
Varhaiskasvatushenkilöstön ja lapsen välisessä leikissä
koskettaminen näyttäytyy tiedostettuna toimintana.
Sylileikki on yksi leikin muoto. Sylileikki luo lapselle
turvallisuuden tunnetta. Leikissä leikkijöiden ilmeet ja
eleet kertovat osallistujille, että kyse on leikistä.
Heleniuksen ja Korhosen (2017) mukaan leikissä
koskettaminen voi näyttäytyä esimerkiksi kutitteluna
(Keränen, Juutinen & Estola 2017). Lapsi voi tehdä
leikkialoitteen hakeutumalla lähelle tuttua opettajaa,
jonka kanssa on tapana leikkiä kutitteluleikkiä.
Sensitiivinen varhaiskasvatushenkilöstö ymmärtää, mitä
lapsi aloitteellaan tarkoittaa. Kyse on tiedostetusta
kosketuksesta, joka muuttuu hyvin merkitykselliseksi
tapahtumaksi silloin, kun lapsi hakeutuu kosketettavaksi
ja henkilöstö ymmärtää lapsen kosketuksen tarpeen.

Pedagoginen koskettaminen on tietoinen tapa
koskettaa.

Pedagoginen koskettaminen on tietoinen tapa koskettaa. Pedagoginen koskettaminen näyttäytyy
taaperon ja varhaiskasvatuksen työntekijän välisessä leikissä esimerkiksi satuhieronnan kautta.
Satuhieronta on satujen, tarinoiden ja lorujen yhdistämistä myönteiseen ja tiedostettuun
koskettamiseen. Lapsi, joka hakeutuu kosketukseen kasvattajan kanssa, saa helposti osakseen
kosketusta. Satuhieronnan kautta myös ne lapset, jotka eivät osaa tai uskalla hakea kosketusta tulevat
kohdatuiksi ja kosketetuiksi. (Keränen, Juutinen & Estola 2017.)

Kosketuksen kulttuurilliset ulottuvuudet
Ihmisen sosiaalisen koskettamisen alueiksi lukeutuvat esimerkiksi kädet, käsivarret, olkapäät ja
yläselkä. Kosketusta näille alueille ei koeta hämmentävänä. Länsimaisessa kulttuurissa
koskettaminen liitetään tervehtimiseen, onnittelemiseen sekä hyvästelyyn, joten tämä selittää myös
sitä, miksi näiden alueiden koskettaminen koettaan hyväksyttynä ja neutraalina. Silti tulee muistaa,
että koskettaminen ei ole ikinä neutraalia vaan se tulkitaan omana viestintämuotonaan. (Enäkoski &
Routasalo, 1998.)
Kosketuskulttuureja on yhtä paljon kuin on kulttuurejakin. Esimerkiksi keskiajalla Euroopassa
perheet nukkuivat yhdessä eikä kehon yksityisyyttä erityisesti suojattu. Myös Japanissa on
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tunnistettu tapa nukkua lähekkäin. Varhaiskasvatuksessa lapset nukkuvat lähellä toisiaan ja
opettajiaan. Länsimaissa puolestaan on tapana lopettaa imettäminen mahdollisimman varhain ja
siirtää vauva omaan koppaansa tuttipullonsa kanssa, jolloin koskettaminen vähenee merkittävästi.
Valtaosa maailman lapsista läpi historian on elänyt ihokontaktissa äitinsä kanssa suurimman osan
vauva-ajastaan. Lapsia on voitu myös koskettaa sellaisissa kulttuureissa, joissa aikuisten välinen
koskettaminen on vähäistä. Suomalaisessa kulttuurissa tunnistetaan puolestaan hyvin pidättyväinen
tapa koskettaa vauvaa. (Kinnunen, 2013.)
Kosketustottumukset muuttuvat maailman muuttumisen mukana.
Monikulttuurinen maailma luo uusia tapoja ja tyylejä koskettaa, joka
näkyy myös varhaiskasvatuksessa.
Varhaiskasvatuksessa on omat kosketuskulttuurinsa, johon vaikuttavat niin yksikön kulttuuriset
tavat kuin jokaisen lapsen ja työntekijän oma henkilökohtainen kosketuskulttuuri. (Keränen,
Juutinen & Estola 2017.) Lisäksi Bergnehr ja Cekaite (2018) ovat havainneet tutkimuksessaan, että
ikä, sukupuoli ja sosiokulttuurinen konteksti vaikuttavat kosketuskäyttäytymiseen. Myös Perdue ja
Connor (1978) havaitsivat tutkimuksissaan, että opettajilla on taipumusta koskettaa enemmän omaa
sukupuoltaan olevia lapsia. Suomessa suurin osa varhaiskasvatuksen työntekijöistä ovat naisia.
Pohdinnan arvoista onkin, saavatko tytöt osakseen enemmän kosketusta kuin pojat.
Burken ja Duncanin (2016) mukaan kehollisuudella on kiistanalainen asema varhaiskasvatuksessa.
Esimerkiksi Uudessa-Seelannissa lasten koskettamista ja yhteisiä kehollisia kokemuksia valvotaan
tarkasti. Tämä on aiheuttanut opettajissa pelkoa ja jännittyneisyyttä koskettaa lasta. Japanissa
puolestaan henkilöstön ja lapsen välistä koskettamista pidetään välttämättömänä osana
varhaiskasvatusta. Voidaan todeta, että jokaisella kulttuurilla on omat kosketuskäytäntönsä ja
sääntönsä, jotka luovat kyseisen kulttuurin varhaiskasvatuksen perustan.

Kosketuksen moninaisuus
Tämän artikkelin tarkoituksena on laajentaa käsityksiä koskettamisesta moninaisena keinona
taaperon ja varhaiskasvatushenkilöstön välisessä leikissä. Koskettaminen on tärkeä osa
varhaiskasvatushenkilöstön ja taaperon välistä vuorovaikutusta. Koskettamisen avulla vahvistetaan
varhaiskasvatushenkilöstön ja lapsen välistä suhdetta. (Keränen, Juutinen & Estola, 2017.) Myös
Enäkoski ja Routasalo (1998) korostavat koskettamisen vuorovaikutuksellisuutta, joka on usein
tiedostamaton tapa toimia. Lapsen varhaiset leikkikokemukset tapahtuvatkin kosketuksessa
esimerkiksi perustoimintotilanteiden lomassa (Helenius & Mäntynen, 2001).
Taaperon ja varhaiskasvatushenkilöstön välisessä leikissä opettaja toimii leikin keskushahmona ja
kannattelijana
(Pursi,
2019).
Leikki
on
merkityksellinen
osa
varhaiskasvatusta.
Varhaiskasvatushenkilöstön vastuulla on ohjata ja kannatella leikkiä sekä rikastuttaa sitä. Lisäksi
leikin kautta voidaan opettaa taaperoille uusia asioita sekä tukea ja kehittää heidän leikkitaitojaan.
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulee olla sensitiivisiä ja herkkiä lapsen leikkiviesteille, joka voi
näyttäytyä esimerkiksi koskettamisena (Pursi, 2019). Yhteisleikissä taaperoiden kanssa kosketuksella
on oma erityinen asemansa. Koskettamisen avulla viestintä on voimakkaampaa kuin sanoilla, jolloin
se on yksi taaperon tärkeimmistä ilmaisun keinoista (Enäkoski & Routasalo, 1998). Voidaan todeta,
että koskettamisella on oma merkityksellinen asemansa vuorovaikutuksen keinona
varhaiskasvatushenkilöstön ja taaperon välisessä leikissä. Koskettamisen kautta leikissä voidaan
osoittaa myös tunteita. Taaperon ja varhaiskasvatushenkilöstön välisessä leikissä esimerkiksi turvaa
voidaan osoittaa sylileikin kautta (Helenius & Korhonen, 2017). Kutitteluleikit ovat puolestaan
hyvänä esimerkkinä hassutteluleikeistä, joissa varhaiskasvatushenkilöstö ja taapero ovat
kosketuksissa toisensa kanssa (Keränen, Juutinen & Estola, 2017). Leikkiin osallistuvien ilmeet ja
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eleet viestivät, että kyse on leikistä (Helenius & Korhonen, 2017). Voidaan todeta, että leikin lajit
voivat määritellä tunteita ja sen kautta koskettamisen tapoja taaperon ja varhaiskasvatushenkilöstön
välillä. Esimerkiksi vauhdikkaissa riehumisleikeissä koskettaminen voi näyttäytyä rajumpana kuin
hoivaleikeissä. Koskettaminen toimii väylänä leikkijöiden tunnetilalle ja sen ilmaisemiselle.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) arvostetaan leikkiä ja leikkivää lasta.
Varhaiskasvatushenkilöstö nähdään puolestaan enemmän leikin resurssien luojina kuin lasten
kanssa leikkivinä. Myös koskettaminen käsitetään hoidollisena toimenpiteenä kuin leikin resurssina.
Varhaiskasvatushenkilöstön tulisikin pohtia kosketuksen merkityksellisyyttä ja roolia osana leikkiä.
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulisi olla sensitiivisiä ja herkkiä taaperoiden leikkiviesteille.
Leikkiä ei tulisi rajata ennalta suunniteltuihin leikkihetkiin vaan se tulisi ymmärtää merkityksellisenä
osana lapsen maailmaa ja varhaiskasvatuspäivää. Varhaiskasvatushenkilöstön tulisi heittäytyä
leikkiin ja lapsen maailmaan mukaan, arvottaa leikkiä korkealle ja suhtautua siihen avoimesti
heittäytyen. Esimerkiksi perustoimintotilanteet voivat muuttua leikiksi ja samalla opettavaisiksi
hetkiksi, kun varhaiskasvatushenkilöstö heittäytyy ja luo lapsille leikillisen ympäristön toimia. Myös
Kalliala (2008) korostaa taaperon tarvetta päästä lähelle aikuista. Leikki varhaiskasvatuksen
työntekijän ja taaperon välillä voi näyttäytyä myös sylittelemisen ja leikin vuorotteluna.
Voimme todeta, että koskettaminen on tärkeä
moninainen
keino
taaperon
ja
varhaiskasvatushenkilöstön
välisessä
leikissä.
Koskettamisen
kautta
leikissä
voidaan
olla
vuorovaikutuksessa kanssaleikkijöiden kanssa. Se on
myös keino osoittaa ja purkaa tunteita. Koskettaminen
leikissä
on
usein
tiedostamatonta.
Varhaiskasvatushenkilöstön tulisikin tunnistaa pedagoginen eli
tietoinen koskettaminen, jota voidaan osoittaa
esimerkiksi satuhieronnan kautta.

Kuten aiemmin on jo todettu, koskettaminen turvaa
lapsen tasapainoista kehittymistä

Kuten aiemmin on jo todettu, koskettaminen turvaa
lapsen
tasapainoista
kehittymistä
sekä
on
merkityksellinen
osa
lapsen
kokonaisvaltaista
hyvinvointia (Enäkoski & Routasalo, 1998; Cekaite &
Bergnerh, 2018). Leikkivän aikuisen tulisikin tunnistaa
koskettamisen mahdollisuudet leikkiä edistävänä
keinona. Silti tulee muistaa, että jokaisella kulttuurilla
on omat kosketuskäytäntönsä osana varhaiskasvatusta,
jotka muovaantuvat uuden tiedon myötä sekä ajan
kuluessa. Lisäksi varhaiskasvatuksentyöntekijöiden
tulisi tunnistaa sukupuolen vaikutukset omaan
kosketuskäyttäytymiseen.

Kun koskettaminen tunnistetaan ja tunnustetaan leikissä lapsen hyvinvointia, vuorovaikutustaitoja
sekä leikkitaitoja edistävänä keinona, on leikkivä varhaiskasvatushenkilöstö koskettamisen kautta
avainasemassa ylläpitämässä leikkiä ja taaperon taitojen kehittymistä. Henkilöstön tulee silti
toteuttaa koskettamista jokaisen lapsen ehdoilla. Tämä jos mikä vaatii sensitiivisyyttä ja herkkyyttä
havaita lasten aloitteet ja vastata niihin.
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Luku 7 Yhteenkuuluvuuden rakentuminen leikissä
Ada Kaloniemi, Elina Lahtela, Suvi Lehikoinen ja Venla Nikula

Uuden toimintakauden käynnistyessä päiväkodissa käy kuhina. Ryhmiin tulee niin uusia lapsia kuin
vanhoja tuttaviakin. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja lapset tutustuvat toisiinsa ja luovat yhdessä
ryhmän sääntöjä ja toimintakulttuuria. Ensimmäisten viikkojen tärkein tavoite on ryhmäytyminen,
varhaiskasvatuksen henkilöstön johdolla tapahtuva tavoitteellinen yhteisöllisyyden, me-hengen ja
yhteenkuuluvuuden luominen. Leikitään ryhmäytymisleikkejä, harjoitellaan kavereiden nimiä ja
opetellaan siihen, että meidän ryhmässämme kaikki leikkivät kaikkien kanssa. Kunhan vain lapset
saadaan onnistuneesti ryhmäytettyä, niin loppuvuosi sujuu mukavasti hyvän yhteishengen vallitessa.
Tällä kirjoituksella haluamme herättää keskustelua lasten välisen yhteenkuuluvuuden rakentumisen
luonteesta. Ymmärrämme yhteenkuuluvuuden käsitteen moninaisena ja muuntuvana. Viljamaan ym.
(2017) mukaan kokemus yhteenkuuluvuudesta onkin jatkuvassa liikkeessä, eikä voi olettaa, että
kerran saavutettuna se pysyy muuttumattomana (kts. myös Stragios, Bradley & Sumsion 2014). Näin
ollen edellä esitetty kuvaus päiväkodissa tapahtuvasta alkusyksyn ryhmäyttämisestä herättää
kysymään: tiedostammeko varhaiskasvatuksessa yhteenkuuluvuuden dynaamisen liikkeen, vai
elämmekö siinä uskossa, että yhteenkuuluvuus muovataan kertaheitolla lopulliseen muotoonsa?
Ryhmän jäsenten välisen yhteenkuuluvuuden tavoittelu on toki tärkeä asia, mutta jos ajattelemme
sen tapahtuvan kerran vuodessa -tyylillä tai silloin kun kiusaamista esiintyy, menetämme tilaisuuden
havainnoida yhteenkuuluvuuden päivittäistä rakentumista arjen pienissä hetkissä.
Tässä kirjoituksessa käsittelemme lasten keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta leikkikontekstissa.
Pohdimme yhteenkuuluvuuden ja leikin välistä suhdetta sekä keinoja, joilla lapset rakentavat
yhteenkuuluvuutta. Tärkeässä asemassa ovat kielelliset ja toiminnalliset sekä osin myös materiaaliset
yhteenkuuluvuuden rakentamisen tavat, joiden kautta lapset ilmentävät suhdettaan toisiin (Juutinen
2015). Haluamme myös tarkastella kriittisesti varhaiskasvatuksen henkilöstön roolia lasten välisen
yhteenkuuluvuuden rakentumisessa. Minkälaiset mahdollisuudet varhaiskasvatuksen henkilöstöllä
on vaikuttaa lasten välisen yhteenkuuluvuuteen ja missä määrin heitä tarvitaan lasten välisen
yhteenkuuluvuuden vahvistajiksi? Voidaanko olettaa, että lasten välinen yhteenkuuluvuus rakentuu
varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaamassa leikissä, vai vaatiiko yhteenkuuluvuuden rakentuminen
hetken, jossa lapset saavat toimia keskenään omalla tavallaan ja ehdoillaan? Käsittelemme näin ollen
myös yhteenkuuluvuuden reunaehtoja; varhaiskasvatuksen henkilöstön roolia lasten
yhteenkuuluvuuden vahvistajana tai heikentäjänä sekä päiväkotiympäristön ja leikkiympäristön
asettamia haasteita yhteenkuuluvuuden toteutumiselle.
Tarjoammeko lapsille mahdollisuuden rakentaa yhteenkuuluvuutta
omalla tavallaan esimerkiksi peuhaten ja hassutellen vai
edellytämmekö, että yhteishengen rakentumisen tulisi tapahtua
tavalla, joka vastaa henkilöstön toivetta sopivasta yhdessäolosta?
Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tärkeää tiedostaa ja ymmärtää yhteenkuuluvuuden rakentumisen
prosessit, jotta he pystyvät omalla toiminnallaan tukemaan lasten välisen yhteenkuuluvuuden
rakentumista. Annetaanko Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaisesti lasten leikin
näkyä ja kuulua? Tarjotaanko lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille tilaa, ja tuetaan näin
lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vahvistetaan jo olemassa olevia ystävyyssuhteita
(Opetushallitus 2018). Toivomme, että tämän kirjoituksen myötä varhaiskasvatuksen henkilöstö
pysähtyisi miettimään yhteenkuuluvuuden merkitystä ja omaa rooliaan lasten välisen
yhteenkuuluvuuden rakentumisessa. Tunnistammeko ne keinot ja tavat, joilla lapset luovat
yhteenkuuluvuutta toisiinsa ja havaitsemmeko ne hetket, joissa yhteenkuuluvuutta luodaan?
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Tarjoammeko lapsille mahdollisuuden rakentaa yhteenkuuluvuutta omalla tavallaan esimerkiksi
peuhaten ja hassutellen vai edellytämmekö, että yhteishengen rakentumisen tulisi tapahtua tavalla,
joka vastaa henkilöstön toivetta sopivasta yhdessäolosta?

Yhteenkuuluvuuden moniulotteisuus
Yhteenkuuluvuutta lähestytään tutkimuskirjallisuudessa kahdesta erilaisesta tulokulmasta: toisaalta
ihmisten kokemana yhteenkuuluvuuden tunteena toisiaan kohtaan ja toisaalta erilaisissa suhteissa
muovautuvana ilmiönä (Juutinen 2015; Stragios, Bradley & Sumsion 2014; Viljamaa, Estola, Juutinen
& Puroila 2017). Tarkastelemme yhteenkuuluvuutta näiden kahden erilaisen, mutta toisiinsa liittyvän
näkökulman kautta ja pohdimme niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat päiväkodissa yhteenkuuluvuuden
rakentumiseen lasten välille. Yhteenkuuluvuuden tunne (a sense of belonging) on yksilön tunne
joukkoon kuulumisesta, toisten arvostuksesta ja ryhmän jäsenyydestä. Yhteenkuuluvuuden politiikka
(the politics of belonging) on puolestaan yhteisön sosiaalinen prosessi, jonka kautta vedetään
rajaviivoja meidän ja muiden välille. Tästä näkökulmasta yhteenkuuluvuus määrittyy yhtä lailla sen
kautta, kuka kuuluu joukkoon, kuin kuka jää joukosta ulos. (Stragios, Bradley & Sumsion 2014.)
Yksilön näkökulmasta tapahtuvaa yhteenkuuluvuuden tunteen rakentumista ja sen merkitystä
oppimiselle on tutkittu paljon, yhteisöön osallistumisesta on todettu olevan hyötyä niin yksilön kuin
yhteisönkin oppimiselle. Yhteenkuuluvuuden politiikan näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia on sen
sijaan toteutettu varhaiskasvatuksen kontekstissa verrattain vähän. (Juutinen 2015).
Yhteenkuuluvuuden politiikan näkökulmalle on ominaista yhteenkuuluvuuden muovautuvuus ja
jatkuva liikkeessä oleminen. Yhteenkuuluvuuden politiikan, eli yhteenkuuluvuuden tuottamisen
kannalta merkityksellistä ei ole vain yksilön kokemus omasta yhteenkuuluvuudestaan, vaan sitä
määritetään ryhmän tasolla. (Strategios, Bradley & Sumsion 2014.) Näkökulma nostaa esille erilaiset
kulttuuriset, historialliset, materiaaliset, taloudelliset ja poliittiset tekijät, jotka osaltaan muovaavat
niitä tapoja ja suhteita, joissa yhteenkuuluvuutta rakennetaan ja muovataan uusiksi (Juutinen 2015).
Yhteenkuuluvuuden tunne on määritelty yksilön subjektiiviseksi kokemukseksi siitä, että hän on
omana itsenään arvostettu ja tärkeä yhteisön jäsen. Tunne perustuu käsitykseen suhteen
vastavuoroisuudesta sekä yhdessä jaettuihin kokemuksiin ja uskomuksiin. (Strategios, Bradley &
Sumsion 2014.) Yhteenkuuluvuus pitää sisällään kokemuksen sellaisesta yhteisöllisyydestä, jossa
ryhmän jäsenillä on tärkeä merkitys toisilleen. Jokainen ryhmän jäsen sitoutuu yhteisöön ja sen
tarpeiden täyttymiseen. Yhteenkuuluvuutta voidaankin pitää kokemuksellisena ja tunteisiin
perustuvana sitoutumisena yhteiseen
toimintaan, johon pelkkä fyysinen
yhdessäolo ei riitä. (Koivula 2010.) On
kuitenkin hyvä pitää mielessä, että
yhteenkuuluvuus rakentuu ja sitä
tuotetaan jatkuvasti uudelleen, eikä se
näin ollen ole pysyvä ilmiö (Juutinen
2015).
Ryhmän
jäsenten
välinen
yhteenkuuluvuuden tunne ei myöskään
aina pääse kehittymään siitä syystä, että
ryhmään kuuluminen ei välttämättä ole
vapaaehtoista vaan jonkun toisen
sanelemaa (Viljamaa, Estola, Juutinen &
Puroila 2017).
Käytännön tasolla lasten välinen yhteenkuuluvuus ilmenee tunteita,
empatiaa ja lojaalisuutta osoittaen
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rakennetaan leikkien ja pelaten, fyysisin ja verbaalisin keinoin sekä ilmaisemalla keskinäistä
ystävyyttä. Yhteistoiminnan lisäksi yhteisiä kokemuksia ja samanlaisuutta korostetaan. (Koivula
2010.) Leikin yhteydessä ilmenevä yhteenkuuluvuus onkin Hännikäisen (2006) mukaan
merkityksellistä sen ollessa yhteydessä positiivisiin tunteisiin sekä jäsenten välillä vallitseviin hyviin
keskinäissuhteisiin. Yhteenkuuluvuutta voidaan pitää ihmisen ja toiminnan välisenä tekijänä. Tällöin
ryhmän jäsenillä on halu jatkaa yhteistä toimintaa mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta. Lisäksi
yhteenkuuluvuus on ominaispiirre tunnelmaan ja sosiaaliseen ilmapiiriin liittyvälle toiminnalle, joka
nähdään usein olennaisena osana mielekästä oppimista. Yhteenkuuluvuus ei itsessään edistä
oppimista, mutta se vahvistaa sekä ylläpitää niitä sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan yhteisölliseen
oppimiseen. Se voidaan myös nähdä edellytyksenä pienten lasten sosiaaliseen oppimiseen ja
yhteistoiminnan kehittymiseen. (Koivula 2010.)

Yhteinen leikki
Leikin määrittelyä on pidetty tutkijoiden parissa haastavana tehtävänä. Sitä pidetään ilmiönä, joka
on samanaikaisesti totta ja kuviteltua. Mitään toimintaa ei myöskään voida kutsua yksiselitteisesti
leikiksi, koska samat asiat voivat olla toisena hetkenä totta ja toisena leikkiä. Leikkimistä voidaankin
pitää tietynlaisena asennoitumisena toimintaan. Silti leikki ei kuitenkaan ole pelkästään sisäinen
asenne, vaan siihen liittyvät tietynlainen toiminta ja muoto, joista sen tunnistaa juuri sillä hetkellä
leikiksi. (Vuorisalo 2009.) Suurin osa leikintutkijoista jakaa kuitenkin leikkitutkimusta tehneen
kulttuurihistorioitsija Johan Huizingan (1947) määritelmän leikistä. Hänen mukaansa leikki on
vapaaehtoista toimintaa, joka käsitetään oikean elämän ulkopuoliseksi. Siihen ei liity aineellisen edun
tavoittelemista, eikä myöskään saavuteta sellaista hyötyä. Leikki suoritetaan tietyissä sovituissa
rajoissa ja siitä seuraa jännityksen ja ilon tunne. (Vuorisalo 2009.)
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) leikki määritellään varhaiskasvatusikäisten lasten
oppimiselle merkitykselliseksi, lasta motivoivaksi toiminnaksi, joka tuottaa iloa. Näemmekin leikin
tässä kirjoituksessa vapaan leikin leikkihetkiä laajemmin lasten välisenä moninaisena yhteisenä
toimintana. Leikin kautta lapset myös pystyvät omaksumaan tietoa ja oppivat monipuolisesti erilaisia
taitoja. On tärkeää ymmärtää leikin itseisarvon lisäksi sen monipuoliset hyödyt lapselle. Leikki on
olennaisessa osassa niin pedagogiikkaa ja oppimista, kuin lasten kokonaisvaltaista kehitystä ja
hyvinvointiakin. (Opetushallitus 2018.)

Yhteenkuuluvuuden ja leikin välinen suhde
Leikkiä ja leikillisiä toimintoja voidaan luultavasti pitää tärkeimpänä yhteenkuuluvuuden merkkinä
(Hännikäinen 2018). Yhteenkuuluvuuden merkitys leikissä on moninainen. Yhteenkuuluvuus on
yhteydessä positiivisin tunteisiin, jäsenten välisiin hyviin keskinäissuhteisiin, jäsenien tunteeseen
siitä, että he ovat läheisiä toisilleen ja, että he jakavat ryhmänsä yhteisen identiteetin (Hännikäinen
2006). Yhteenkuuluvuuden tunteen voidaan nähdä edistävän lapsen hyvinvointia sekä hyvien
keskinäissuhteiden ja positiivisten kokemusten parantavan leikkiryhmän ilmapiiriä.
Van Oers ja Hännikäinen (2001) mieltävät yhteenkuuluvuuden näkökulmaksi, joka saa yksilön
osallistumaan ryhmän toimintaan, eli yhteenkuuluvuuden olevan perusta yhteiselle toiminnalle.
Tämän perusteella yhteenkuuluvuuden voidaan nähdä olevan tekijä, joka saa yksilön osallistumaan
leikkiin. Toisaalta taas yhteinen leikki ja yhdessä vietetty aika luovat yhteenkuuluvuutta, mikä lisää
todennäköisyyttä osallistua leikkiin ensi kerrallakin. Näin syntyy yhteenkuuluvuuden rakentumisen
ja vahvistumisen kehä. Yhteenkuuluvuuden kehittyessä, lapset ovat vahvemmin sitoutuneita leikkiin,
pyrkivät jatkamaan sitä esteistä huolimatta ja ovat valmiita laittamaan omat mieliteot sivuun yhteisen
sujuvuuden puolesta (Koivula & Hännikäinen 2017). Näin myös leikki kehittyy, on antoisampaa ja
mielekkäämpää kaikille leikkiin osallistujille, minkä takia yhteenkuuluvuuden esiintyminen leikissä
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on merkityksellistä. Mahdollisesti vain leikki, jossa esiintyy yhteenkuuluvuutta voi saavuttaa flowtilan.
Koivulan ja Hännikäisen (2017) mukaan yhteenkuuluvuus kehittyy kolmen tason kautta; 1)
yhteenkuuluvuus kehittyy hitaasti yhteisten leikkikokemusten kautta 2) yhteenkuuluvuutta ja
ystävyyssuhteita rakennetaan ja vahvistetaan leikissä 3) yhteisöllisyys on vakiintunut ja tunnesiteet
ovat vahvoja. Ensimmäisen vaiheen jaettu leikki on lasten tapa etsiä ja löytää omaa paikkaansa
ryhmässä ja rakentaa tätä kautta yhteenkuuluvuutta. Yhteenkuuluvuuden kehittyessä yhteisleikki
onnistuu yhä useammin, mikä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta entisestään (Koivula &
Hännikäinen 2017.) Yhteisleikki ja siinä koettu yhteenkuuluvuus voivat siis olla avainasemassa uusien
lasten tutustuessa ryhmään ja positiivisten kokemusten luomisessa ensimmäisessä perheen
ulkopuolisessa yhteisössä, mikä tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lasten tapoja rakentaa, ilmaista ja ylläpitää yhteenkuuluvuutta leikissä
Yhteenkuuluvuuden rakentumiselle keskeistä on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Olemme vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa verbaalisen ja nonverbaalisen
viestinnän avulla. Verbaalisella, eli sanallisella viestinnällä tarkoitetaan puhetta kommunikoinnin
välineenä. Nonverbaalinen, eli sanaton viestintä puolestaan kuvaa muita kommunikoinnin keinoja,
kuten ilmeitä ja eleitä. (Kauppila 2005). Rutasen (2012) mukaan lapset käyttävät
kommunikoidessaan paljon sanatonta viestintää. Tämä on luonnollista, sillä pieni lapsi ei vielä
kykene ilmaisemaan itseään verbaalisesti. Puhetaitojen karttuessa, myös verbaalisen viestinnän
merkitys yhteenkuuluvuuden rakentamisessa kasvaa.
Kun lapset rakentavat ja korostavat
yhteenkuuluvuutta verbaalisin keinoin, he
käyttävät esimerkiksi yhteisen toiminnan
lomassa me-muotoa (Juutinen 2015; Koivula
&
Hännikäinen
2017).
Koivula
ja
Hännikäinen
(2017)
näkevät
yhteenkuuluvuuden kehittyvän aiemmin
esiteltyjen kolmen perättäisen vaiheen
kautta.
Me-puhe
on
avainasemassa
yhteenkuuluvuuden kehittymisen toisella
tasolla, mitä enemmän lapset leikkivät
yhdessä, sitä vahvemmaksi yhteenkuuluvuus
rakentuu tunnetasolla ja sitä useammin se
näkyy konkreettisesti minä-pronominin
vaihtumisena me-pronominiin. Me-puheella
ilmaistaan sitoutuneisuutta ja panostusta
Lapsilla on myös ominainen tapa hassutella ja hullutella leikissä
yhteiseen leikkiin sekä vahvistetaan näin
keskinäistä yhteenkuuluvuutta. (Koivula & Hännikäinen 2017.) Tällainen me-puhe kuuluu kuitenkin
nimenomaan lasten väliseen toimintaan, varhaiskasvatushenkilöstö harvoin kuuluu lasten mepuheeseen. (Juutinen 2015.)
Lapsilla on myös ominainen tapa hassutella ja hullutella leikissä. Tämä tapa on lapsia yhdistävä tekijä
ja yksi yhteenkuuluvuuden rakentamisen keinoista, sillä hauskanpito ja yhteinen hassuttelu lisäävät
viihtyvyyttä yhdessäoloon ja rakentavat sekä edistävät näin yhteenkuuluvuutta. Tapa on kuitenkin
vahvasti lasten välinen, eikä se useinkaan kohdistu henkilöstöön, vaan heidät nähdään huumoriin
osallistumisen sijaan ennemmin järjestyksen ylläpitäjinä. (Juutinen 2015.) Hulluttelu ja hassuttelu
voi olla joko verbaalista, esim. ”höpsöt” sanat, tai non-verbaalista fyysistä toimintaa. Ulospäin näkyvä
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hulluttelu voi siis olla lasten keskinäistä merkittävää yhteenkuuluvuuden rakentamista ja ylläpitoa,
mikä varhaiskasvatuksen henkilöstön on hyvä tiedostaa.
Lapset ilmaisevat yhteenkuuluvuuden tunnettaan myös korostamalla keskinäisiä yhteyksiään ja
samanlaisuutta (Juutinen 2015; Koivula & Hännikäinen 2017). Samanlaisuuden korostaminen ja
ilmaisun tavat ovat moninaisia. Lapset voivat käyttää esineitä tai puhetapaa merkitsemään
samanlaisuutta ja erilaisuutta, jolloin yhteenkuuluvuutta rakennetaan sekä verbaalisin että nonverbaalisin keinoin ja suhteessa vertaisten lisäksi myös leluihin. Samaan leikkiporukkaan saattaa
kuulua, jos omistaa samanlaisen hittilelun kuin porukan muut jäsenet, jolloin samanlaisuuden
osoitukset ja yhteenkuuluvuus kohdistuvat vertaisten sijaan esineisiin. Toisaalta taas tietty porukka
saattaa käyttää omaa puhetapaa leikissä, mikä vahvistaa heidän keskinäisiä yhteyksiään,
samanlaisuutta ja vahvistaa näin verbaalisin keinoin yhteenkuuluvuutta kyseisessä leikkiporukassa.
(Koivula & Hännikäinen 2017.)
Lapset ilmaisevat ja rakentavat yhteenkuuluvuutta tunteellisella ja fyysisellä läheisyydellä,
esimerkiksi pitämällä käsistä kiinni. Tunteellinen läheisyys ja yhteenkuuluvuus näkyvät myös toisten
auttamisena ja positiivisen palautteen antamisena sekä siinä, että kavereita ei jätetä yksin, vaan
halukkaiden sallitaan liittyä leikkiin. Koivulan ja Hännikäisen (2017) tutkimuksen mukaan tällainen
on kuitenkin yleisempää vasta kun yhteenkuuluvuus on vakiintunut ja tunnesiteet lasten välillä ovat
vahvoja.
Leikkiminen yhdessä vaatii usein lapsilta sanallisia ja sanattomia sopimuksia leikin säännöistä.
Neuvottelu säännöistä voidaan nähdä yhteenkuuluvuuden ilmauksena, sillä lapset ovat valmiita
joustamaan omista mieliteoistaan ja tekemään kompromisseja, jotta yhteinen leikki mahdollistuu.
Vasta, kun nämä neuvottelut on käyty ja yhteisymmärrys löydetty, on leikin mahdollista alkaa ja olla
kaikille osapuolille mieleistä. (Juutinen 2015.) Lasten kyky laittaa yhteinen hyvä omien mieltymysten
edelle leikissä on todella vaikuttavaa. Toisaalta Koivulan ja Hännikäisen (2017) mukaan lapsille
tuntuu olevan tärkeää kokea kykyä vaikuttaa siihen, mitä leikitään ja miten leikki etenee. Lasten
keskinäisten sääntöjen ja rituaalien luominen yhteiseen toimintaan on keino muodostaa ryhmälle
rajoja, määrittä kuka kuuluu leikkiryhmään ja kuka ei. Nämä rajat vaikuttavat leikkiryhmien
muodostamiseen ja luovat yhteenkuuluvuutta ryhmään kuuluvien jäsenten välille. (Koivula &
Hännikäinen 2017.)

Henkilöstön ja ympäristön määrittämät reunaehdot
yhteenkuuluvuuden rakentumiselle
Varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli lasten välisen yhteenkuuluvuuden näkökulmasta on
moniulotteinen. Henkilöstö voi samanaikaisesti sekä pyrkiä tukemaan lasten välisen
yhteenkuuluvuuden muodostumista että toisaalta tiedostamattaan heikentää lasten mahdollisuuksia
yhteenkuuluvuuden luomiseen (Viljamaa ym. 2017). Kuten edellä on mainittu, ei yhteenkuuluvuus
ole kerran saavutettava ilmiö, vaan se elää ja muuttuu jatkuvasti päiväkotiarjenkin keskellä. (Viljamaa
ym. 2017.) Tämän takia on tärkeää, että varhaiskasvatuksen henkilöstö tunnistaa yhteenkuuluvuuden
rakentumisen mekanismit ja edesauttaa sekä sen syntymistä että vahvistumista
päiväkotikontekstissa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön pitkäjänteinen havainnointi, lapsien
tunteminen ja yhteenkuuluvuuden ilmiön hahmottaminen ovat
avainasemassa, jotta päiväkotiin pystytään luomaan ympäristö ja
ilmapiiri, joka synnyttää, ylläpitää ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden
tunnetta.
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Hännikäisen (2006) mukaan lasten välinen yhteenkuuluvuus rakentuu päivittäisissä hetkissä,
leikkien, pelien, fyysisen läheisyyden, hassuttelujen ja hulluttelujen kautta. Päiväkoti ympäristönä
tarjoaa siis yhteenkuuluvuuden hetkille lukuisia mahdollisuuksia. Varhaiskasvatuksen henkilöstö
osallistuu yhteenkuuluvuuden rakentumiseen esimerkiksi toiminnan ja tilojen suunnittelun sekä
erilaisten tekemisten mahdollistamisten kautta. (Viljamaa ym. 2017). Varhaiskasvatuksen henkilöstö
voi toimia tärkeässä asemassa yhteenkuuluvuuden kannalta esimerkiksi tukemalla lasten leikkiin
liittymistä (Vuorisalo 2009) tai vaihtoehtoisesti lapset voivat kokea yhteenkuuluvuutta tehdessään
eroa aiemmin mainitulla me-puheella meidän (lasten) ja muiden (henkilöstön) välille (Juutinen
2015).
Vuorisalon (2009) mukaan päiväkotikontekstissa varhaiskasvatuksen henkilöstö voi omalla
toiminnallaan ja ohjauksellaan mahdollistaa jokaiselle lapselle yhteenkuuluvuuden tunteita leikin
aikana. Toisaalta henkilöstön toiminta saattaa yhteenkuuluvuuden näkökulmasta näyttäytyä myös
kielteisenä. Hännikäisen (2006) mukaan avainasemassa yhteenkuuluvuuden rakentumiselle ovat
varhaiskasvatushenkilöstön taito lukea tilanteita ja tuntea ryhmään muodostunut leikkikulttuuri sekä
lasten yksilölliset ominaisuudet. Koivula (2010) puolestaan korostaa lasten kanssa käytävien
yhteisten keskustelujen merkitystä: toimivan ryhmän ja toimivien ystävyyssuhteiden merkityksiä olisi
tärkeää nostaa esiin, jotta myös lapset saataisiin sitoutettua ryhmän yhteisöllisyyden edistämiseen.
Varhaiskasvatuspäivän kulkua rytmittävät jokapäiväiset toiminnat, kuten ruokailut, ulkoilut, ohjattu
toiminta, päiväunihetket sekä rajalliset ”vapaan leikin” hetket. Kyseinen rytmitys toisaalta
mahdollistaa mielekkäitä tilanteita yhteenkuuluvuuden kokemiselle, mutta myöskin pahimmassa
tapauksessa rajoittaa sen syntymistä. Hektisessä päiväkotikontekstissa voi välillä olla haastavaa
pysähtyä huomaamaan näitä yhteenkuuluvuuden rakentumisen paikkoja ja hetkiä.
Varhaiskasvatuksen henkilöstö voi toisaalta toiminnallaan ja herkällä reagoinnillaan tarjota lapsille
merkittäviä yhteenkuuluvuuden kokemuksia ja tukea lapsia yksilöllisesti esimerkiksi leikin keskellä,
mutta myös heikentää ja rajoittaa niiden syntymistä esimerkiksi kiireen ja aikataulujen takia.
Koivulan (2010) tutkimuksen mukaan lapsiryhmän levottomuus saattoi johtaa henkilökunnan
autoritaarisuuden harjoittamiseen leikkien rajoittamisen muodossa, joka osaltaan heikensi lasten
yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden rakentumisten mahdollisuuksia.
Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä saattaa olla erilaisia näkemyksiä siitä, miltä mielekäs ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta muodostava leikki ulospäin näyttää. Kuten Viljamaa ym. (2017)
mainitsevat, ei yhdessä leikkiminen automaattisesti tarkoita yhteenkuuluvuuden kokemusta.
Toisinaan lapset kokevat suurta yhteenkuuluvuutta erilaisten hassuttelu- ja hullutteluleikkien
parissa. Esimerkiksi Hännikäisen (2006) tutkimuksessa lasten leikeissä yhteenkuuluvuuden tunne
näyttäytyi riemukkaina kiljaisuina ja yhdessä hassutteluna. Nämä leikit saattavat joidenkin silmään
vaikuttaa pelkältä epämääräiseltä riehumiselta, mutta niillä on myös aiemmin mainitusti oma tärkeä
paikkansa lasten yhteenkuuluvuuden rakentumisessa.
Monissa päiväkodeissa käytetään esimerkiksi leikkikarttoja, joiden avulla lapset valitsevat leikin.
Viljamaan ym. (2017) mukaan leikkikarttoihin sisältyy paljon hyvää, mutta myös haasteita.
Leikkikartat ovat hyvä esimerkki siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilöstö omalla
organisoimisellaan
ja
osallistumisellaan
pyrkii
mahdollistamaan
jokaiselle
lapselle
yhteenkuuluvuuden tunteita. Leikkikarttojen avulla voidaan luoda yhteenkuuluvuutta mahdollistava
tilanne esimerkiksi niille, jotka usein jäävät porukasta ulkopuolelle. Viljamaan ym. (2017) mukaan
leikkikartta saattaa kuitenkin helposti sulkea jonkun lapsen ulkopuoliseksi. Henkilöstön tulisikin olla
tarkkana, että jokainen lapsi saa tarvittavan tuen omalla lähikehitysvyöhykkeellään saavuttaakseen
mielekkäitä leikkejä ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden tunteita kavereidensa kanssa. Leikkikarttoja ja
niiden merkitystä käsitellään enemmän kirjan aiemmissa luvuissa.
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Juutisen (2015) mukaan varhaiskasvatuksen materiaalinen ympäristö on yksi merkittävä tekijä
yhteenkuuluvuuden rakentumisessa. Varhaiskasvatuksen konkreettisilla tilojen järjestelyillä voidaan
sekä edistää että estää yhteenkuuluvuuden rakentumista. Esimerkiksi jokaisen nimetyt naulakko- ja
pöytäpaikat sekä yhteiset oman ryhmän tilat konkretisoivat lapselle ryhmään kuulumista.
Varhaiskasvatuksen henkilöstö toimii tärkeässä roolissa ympäristötekijöiden kautta muodostuvassa
yhteenkuuluvuuden rakentumisessa. Usein leikkitilanteissa työntekijät rajaavat lasten ympäristöä,
jotta jokaisella olisi rauha omalle leikille kaverin kanssa. Tämä konkreettinen tilojen rajaaminen on
varhaiskasvatuksen henkilöstön keino mahdollistaa lasten yhteenkuuluvuuden rakentumista. Tilojen
rajaaminen ja esineiden sijoittaminen kyllä mahdollistaa lapsille yhteenkuuluvuuden kokemuksia,
mutta myös pahimmillaan sulkee joitain lapsia leikeistä pois. (Juutinen 2015.)

Yhteenkuuluvuuden tunteen pedagoginen vahvistaminen
Tässä kirjoituksessa olemme halunneet tuoda esille yhteenkuuluvuuden moninaista luonnetta ja niitä
tekijöitä, jotka vaikuttavat lasten välisen yhteenkuuluvuuden muotoutumiseen varhaiskasvatuksen
kontekstissa. Käsittelemme yhteenkuuluvuutta niin yksilön, kuin yhteisönkin näkökulmasta. Kuten
aiemmin olemme todenneet, lasten välinen yhteenkuuluvuus ilmenee tunteita, empatiaa ja
lojaalisuutta osoittaen. Käytännön tasolla varhaiskasvatuksessa, sitä rakennetaan leikkien ja pelaten,
fyysisin ja verbaalisin keinoin sekä ilmaisemalla keskinäistä ystävyyttä. Yhteenkuuluvuuden merkitys
lapselle on moninainen: se luo lapselle positiivisia kokemuksia kodin ulkopuolisesta
vuorovaikutuksesta ja rakentaa sekä ylläpitää sosiaalisia taitoja.
Yhteenkuuluvuuden kokemusten voidaan nähdä linkittyneen vahvasti
lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tärkeää tiedostaa yhteenkuuluvuuden rakentumisen prosessit,
jotta he voivat tarjota lapsille tilanteita, joissa yhteenkuuluvuuden rakentuminen mahdollistuu.
Koivulan (2010) tutkimuksen mukaan henkilöstön ponnisteluista huolimatta ryhmän yhteisöllisyys
ja yhteenkuuluvuuden rakentuminen ei aina onnistunut koko ryhmän tasolla. Jokaisten lasten välille
yhteenkuuluvuuden tunteiden rakentuminen ei aina olekaan mahdollista, mutta tärkeintä on antaa
jokaiselle siihen mahdollisuus. Sen lisäksi, että yhteenkuuluvuuden rakentuminen ei ole mahdollista,
ei se myöskään ole aina tarpeen kaikkien välillä. Aikuistenkaan yhteisöissä eivät kaikki ole ylimpiä
ystäviä keskenään tai koe yhteenkuuluvuutta, joten miksi näin pitäisi olla lastenkaan kesken.
Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan taitoja toimia kaikkien kanssa ja tämä on tärkeä taito
myöhemmän elämän kannalta. Kuitenkin se, että tulee toimeen kaikkien kanssa, on välillä täysin
riittävää.
Yhteenkuuluvuuden rakentumista voidaan aiemmin mainitusti tukea sekä toimintaan vaikuttavilla
tekijöillä että ympäristöön vaikuttamalla. Lasten leikkien tukemisen, leikkiin ohjaamisen, kuin myös
oman tilan antamisen ja riehakkaankin leikin sallimisen tulisi vuorotella päiväkodin arjessa osaavan
ja lapset tuntevan varhaiskasvatushenkilöstön toiminnassa. Varhaiskasvatushenkilöstön rooli
yhteenkuuluvuuden rakentamisessa on aiemman mainitun lisäksi problemaattista siitä
näkökulmasta, ettei yhteenkuuluvuus läheskään aina näy ulospäin. Henkilöstön silmään lapsi voi
näyttää olevan hyvin mukana leikkiporukassa, mutta lapsen oma kokemus asiasta voi olla toinen, eikä
pelkkä fyysinen yhdessä olo luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toisaalta taas lapsi saattaa kokea
vahvaakin yhteenkuuluvuuden tunnetta ilman, että se näkyy millään lailla ulospäin.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön pitkäjänteinen havainnointi, lapsien tunteminen ja
yhteenkuuluvuuden ilmiön hahmottaminen ovat avainasemassa, jotta päiväkotiin pystytään luomaan
ympäristö ja ilmapiiri, joka synnyttää, ylläpitää ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tärkeintä
on, että kaikkiin tässä kirjoituksessa esiin tulleisiin teemoihin keskitytään läpi toimintavuoden, eikä
vain toimintavuoden alkaessa.
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Luku 8 Taitava leikkijä - käsite vailla tarkoitusta?
Taija Kosonen, Vilma Kosonen, Annamari Mustamäki ja Miia Perkola

Varhaiskasvatuksen kontekstissa käytetään usein käsitettä taitava leikkijä kuvaamaan lasta, joka
varhaiskasvatuksen henkilöstön mielestä onnistuu leikkitilanteissa hyvin. Taitavan leikkijän käsitettä
ei ole juurikaan määritelty missään kontekstissa, minkä takia käsite itsessään ja sen käyttäminen
herättävät enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsitykset taitavasta leikkijästä vaikuttavat siihen, millaista
palautetta lapsi saa leikistään - hänelle ominaisesta tavastaan toimia. Käsitykset ohjaavat myös
henkilöstön tapaa ohjata lapsia leikkiin ja leikissä. Hyvät leikkitaidot ovat asia, jota tavoitellaan
jokaisen lapsen kohdalla. Mutta mitä tarkoittaa se, että lapsella on hyvät leikkitaidot? Leikin käsite
on valtavan laaja. Jos taitava leikkijä yhdistetään vain tietynlaisiin leikkeihin ja leikin muotoihin, on
mahdollista, että lapset saavat toiminnastaan hyvin epätasaista palautetta. Varhaiskasvatuksen
henkilöstön palaute lapsen leikistä vaikuttaa lapsen käsitykseen itsestään, joten on oleellista, ettei
henkilöstön käsitys leikistä ja hyvistä leikkitaidoista ole vääristynyt. Tämän vuoksi on myös tärkeää
ymmärtää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat käsitysten syntyyn, jotta omia käsityksiään voi tarkastella
ja tarvittaessa muuttaa.
Tahkokallio (2014) kirjoittaa väitöskirjassaan useita tutkijoita mukaillen (esim. Argyrisin & Schön
1987; Day 1999; Kelchtermans 2004; Toom 2004) siitä, kuinka varhaiskasvatuksen opettajilla on tai
jatkuvasti kehittyy omanlaisensa ammatillinen ote ja näkemys työhönsä. Tähän kehittymiseen
vaikuttavat niin uskomukset, kognitiot, näkemykset kuin myös tavat, jotka saattavat olla hyvin
henkilökohtaisia ja muodostua esimerkiksi ympäröivän toimintakulttuurin vaikutuksesta. Tällainen
niin sanottu käyttöteoria pitää sisällään myös hiljaisen tiedon.
Ammatillisen kehittymisen kannalta on hyvin tärkeää välillä pysähtyä pohtimaan ja reflektoimaan
omia käyttöteorioita. Mistä ne syntyvät ja mitkä seikat niihin ovat olleet vaikuttamassa? Tällaisia
muutoksen hetkiä Tahkokallio (2014) nimeää Kelchtermansin mukaan kriittisiksi tapahtumiksi,
joissa opettaja tunnistaa sekä kyseenalaistaa jonkun tavan tai tottumuksen ja haluaa siihen muutosta.
Oman työn reflektointi on usein haastavaa, joten keskustelu työyhteisössä on tästäkin näkökulmasta
hyvin tarpeellista. Jos keskusteluun on yhdistettävissä tehdyt havainnot, voidaan reflektoinnissa
päästä vielä pidemmälle ja tulla tietoisemmaksi omista toiminnan lähtökohdista (Tahkokallio 2014).
Pidämme tärkeänä, että varhaiskasvatuksen henkilöstö olisi tietoinen omaa toimintaansa
muovaavista tekijöistä, sillä nämä tekijät ovat vaikuttamassa myös leikkitilanteissa tehtyihin
havaintoihin ja niiden tulkitsemiseen.
Voiko lapsi olla taitava leikkijä, jos hänen leikkitaitojaan tarvitsee tukea? Pitääkö taitavan leikkijän
käsite sisällään myös ajatuksen siitä, että lapsi olisi hyvin riippumaton varhaiskasvatuksen
henkilöstön tuesta? Nämä pohdinnat herättävät myös kysymyksen siitä, millä perusteella leikkitaitoja
arvotetaan. Esimerkiksi Tahkokallio esittää Grauea (2005) lainaten kysymyksen siitä, tavoitellaanko
varhaiskasvatuksessa sellaista lapsen prototyyppiä, joka osaisi hyödyntää ympäristön tarjoumat, ja
jolla olisi riittävät sosiaaliset, fyysiset ja akateemiset taidot eikä näin ollen tarvitsisi juurikaan
henkilöstön tukea (Tahkokallio 2014). Toisaalta Raution (2013) mukaan uusmaterialistisen
näkökulman valossa lapsille tulisi sallia sellainen toiminta, jossa lapsi saa rauhassa olla
vuorovaikutuksessa
ympäristönsä
kanssa,
riippumatta
siitä
näyttäytyykö
toiminta
varhaiskasvatushenkilöstön silmissä hyödylliseltä. Raution ajatusta mukaillen myös lapsen
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taitavuuden tavoittelun päämäärättömässä toiminnassa, jota leikkikin usein on, voi asettaa
kyseenalaiseksi.
Tässä artikkelissa tarkastelemme kriittisesti taitavan leikkijän käsitettä ja tuomme esiin tekijöitä,
jotka ovat mahdollisesti vaikuttamassa taitavan leikkijän retoriikkaan suomalaisessa
varhaiskasvatuksessa. Tarkastelemme leikkitaitoja sekä Piaget’n kehityspsykologisen teorian että
subjektifikaation valossa, pohdimme leikin havainnoinnin vaikutusta varhaiskasvatuksen
henkilöstön käsityksiin taitavista leikkijöistä sekä nostamme esiin yksinleikin yhtenä leikin niistä
muodoista, joihin taitavuutta ei aina huomata yhdistää.

Leikin kehitysvaiheet Piaget’n mukaan
Leikki on paljon tutkittu ilmiö, jonka hahmottamiseksi on kehitetty lukuisia erilaisia teorioita.
Päättelemme, että taitavan leikkijän määritelmän näkökulmasta katsottuna ei ole niinkään
merkityksellistä, miten kunkin teorian mukaan leikkiä tarkastellaan tai jaotellaan. Tärkeämpää on
huomioida ne kriteerit, joiden mukaan leikin onnistumista kussakin teoriassa arvioidaan. Jos näiden
kriteerien mukaan märitellään leikkiä ja lapsen toimintaa leikissä, emmekö voi olettaa taitavan
leikkijän olevan lapsi, joka osaa toimia tämän kehyksen sisällä kunkin kriteerin vaatimalla tasolla?
Piaget’n kehityspsykologinen leikkiteoria on leikin kehitysvaiheita kuvaava malli, jota opetetaan myös
varhaiskasvatuksen koulutuksissa. Käytämme tätä teoriaa esimerkin omaisesti kuvaamaan
ajatustamme siitä, miten taitavan leikkijän käsitettä on mahdollista lähestyä eri leikkiteorioiden
kautta.
Piaget’n kehityspsykologisen teorian mukaan
leikki kehittyy yhdessä lapsen kehitysvaiheiden
mukaisesti. Alkuvaiheessa pieni lapsi leikkii niin
sanottua
harjoitteluleikkiä.
Lapsi
tutkii
ympäristöä ja sen esineitä ja ilmiöitä kaikilla
aisteillaan. Leikki kehittyy tästä eteenpäin
symbolileikiksi, jossa lapsi vertailee todellisia ja
kuviteltuja elementtejä. Esineitä aletaan
käyttämään
niiden
käyttötarkoituksen
mukaisesti. Myöhemmin lapsi pystyy myös
soveltamaan toimintoja, eli käyttämään
korvaavaa esinettä.
Roolileikki on yksi
symbolileikin muodoista, joka edellyttää
lapselta myös kykyä ketjuttaa toimintoja ja
Lapsi tutkii ympäristöä ja sen esineitä ja ilmiöitä kaikilla aisteillaan. asettua toisen rooliin. Sääntöleikit voivat olla
Leikki kehittyy tästä eteenpäin symbolileikiksi, jossa lapsi vertailee
sisällöltään muiden leikkien kaltaisia, mutta
todellisia ja kuviteltuja elementtejä
niihin
sisältyy
säännöt.
Sääntöleikeissä
sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys, sillä ryhmä luo säännöt ja valvoo niiden seuraamista.
Sääntöleikeillä on tärkeä merkitys lapsen sosiaaliselle ja moraaliselle kehitykselle. (Helenius 1993;
Hännikäinen 1992.)
Piaget’n teoriaan pohjautuen voidaan siis olettaa lapsen leikissä tapahtuvan toiminnan
muokkaantuvan lapsen kehittyessä. Vaikka vauvaikäinen lapsi ei pärjäisi taidoillaan roolileikissä, voi
hän silti olla taitava leikkijä omassa viitekehyksessään, harjoitteluleikissä. Taitavana leikkijänä
harjoitteluleikissä voisi pitää lasta, joka osaa harjoitella esineisiin tarttumista ja niiden siirtämistä
suuhun. Myöhemmässä vaiheessa voitaisiin tällöin jo vanhemmalta lapselta olettaa löytyvän kyky
leikkiä lelulla sille tarkoitetulla tavalla, esimerkiksi kuljettaa leikkijunaa radalla. Taitava leikkijä osaisi
myös ”leikisti” käyttää jotain esinettä toisessa merkityksessä, esimerkiksi avata kirjan ja esittää sen
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olevan tietokone näppäilemällä kuvitteellista näppäimistöä. Roolileikissä onnistumiselle on jo
enemmän vaatimuksia, mikä voi olla osasyynä siihen, että varhaiskasvatuksen henkilöstö tuntuu
puheessa arvottavan roolileikissä onnistujat paremmiksi leikkijöiksi. On kuitenkin huomioitava, että
myös roolileikki kehittyy lapsen kasvaessa. Vanhempien lasten leikkiessä roolileikkiä, on symbolinen
taso korkeampi ja symbolit monipuolisempia, kuin mihin pienemmät lapset pystyvät (Hännikäinen
1992).
Varhaiskasvatuksen henkilöstö on usein tutustunut erilaisiin leikin teorioihin varhaiskasvatukseen
suuntautuneen koulutuksensa kautta. Oletamme tämän väistämättä vaikuttavan niihin näkemyksiin,
joita heillä on lasten leikkitaidoista. Koulutuksen ja omien kokemusten myötä syntynyt käsitys
taitavasta leikkijästä voi olla vahvasti sisäistetty ja varhaiskasvatuksen henkilöstön voi olla vaikea
nähdä näiden raamien ulkopuolelle. Tämä voi vähentää hyväksyntää sitä moninaisuutta kohtaan, jota
lasten leikissä ja leikkitaidoissa esiintyy ja leikin havainnointi kaventua huolen sävyttämäksi lapsen
kehittymiseen viittaavien elementtien metsästämiseksi.

Havainnoinnin merkitys leikin tulkitsemisessa
Havainnointi on yksi varhaiskasvatuksen henkilöstön tärkeimmistä ”työkaluista”. Tahkokallion
(2014) väitöskirjassa tulee esille se, miten tehdyillä havainnoilla on suuri merkitys lapsesta luotuihin
mielikuviin ja käsityksiin esimerkiksi siitä, kuinka lapsi leikkii tai on mukana leikissä. Hän kirjoittaa
Ulichinia ja Mayeria (1999) mukaillen spontaanista havainnoinnista ja systemaattisesta
havainnoinnista. Spontaania havainnointia voisi kuvailla ryhmän tapahtumien yleiseksi
seuraamiseksi, jolloin havaintojen analysointi jää hyvin pintapuoliseksi. Tällainen havainnointi
yleensä vain vahvistaa saatuja mielikuvia lapsista, kun taas systemaattinen havainnointi saattaa
ohjata objektiivisempaan tarkasteluun. Tahkokallion (2014) mukaan systemaattisella havainnoinnilla
pyritään saamaan informaatiota siitä, kuinka suunniteltu toiminta on linjassa tavoitteiden kanssa
sekä kuinka huomioidaan yksittäinen lapsi tarkemmin. Näin lapsesta on mahdollista saada aivan
uudenlainen kuva. Tämä puolestaan lisää varhaiskasvatushenkilöstön sensitiivisyyttä ja mahdollistaa
lasten yksilöllisten tarpeiden ja mielenkiinnonkohteiden huomioimisen suunnittelussa.
Systemaattisella havainnoinnilla huomioidaan myös niin sanotut helpot lapset, jotka muuten
saattaisivat jäädä vähemmälle huomiolle.
Leikin merkittävyyttä sosiaalisten taitojen harjaantumisessa pidetään todella tärkeänä. Tahkokallion
(2014) väitöskirjassa muistutetaan kuitenkin viitaten useisiin tutkijoihin, ettei asia ole useinkaan niin
yksiselitteinen. Aina ei riitä vain saman ikäisten lasten yhdessä luoma sosiaalinen ja
vuorovaikutteinen ympäristö, vaan on huomioitava olosuhteet sekä lasten erilaiset temperamentit.
Mikäli näitä tekijöitä ei oteta huomioon, on todennäköistä, että yksin leikkivät lapset pyritään
jatkuvasti ohjaamaan vuorovaikutteiseen leikkiin. Vaarana on, että silloin jää huomioimatta
esimerkiksi ujon lapsen rasittuminen liiallisista sosiaalisista virikkeistä. (Tahkokallio 2014.) Kaiken
kaikkiaan vertaisten kanssa leikkimisen pitäminen tavoitetilana saattaa johtaa pintapuoliseen
havainnointiin ja yhteisleikin ylikorostuneeseen suosimiseen lapsen tarpeet sivuuttaen.
Varpanen mainitsee artikkelissaan (2018), että kasvatussuhde, joka keskittyy sosialisaatioon,
määrittää kasvatettavan hyvän kasvattajan näkökulmasta käsin. Sosialisaatiolla tarkoitetaan
yhteisöön kasvamista, sen tapojen ja arvojen sisäistämistä. Tästä näkökulmasta katsottuna on
mielenkiintoista pohtia kasvatusajatuksia, joita varhaiskasvatuksessa voidaan havaita.
Varhaiskasvatuksen henkilöstö saattaa ajatella lapsen toimijuuden ja osallisuuden vain tietynlaisesta
toiminnasta käsin asiana, joka näyttäytyy vain joissakin pedagogisesti ohjatuissa hetkissä. Tällöin
lasta kasvatetaan sosialisaatioon keskittyvästi: lapsi toimii varhaiskasvatuksen henkilöstön ennalta
määrittelemässä kontekstissa, ja toimijuus sekä osallisuus jäävät pintapuoliseksi. Myös lapsen
mahdollisuudet kasvaa sosiaalisista odotuksista vapaaksi yksilöksi kaventuvat eikä lapsen oma
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kriittinen ajattelu pääse kehittymään. Henkilöstö on näin vaarassa havainnoida lapsen kehittyviä
taitoja vain oman ideaalinsa valossa, ja jättää huomiotta lapsen sen hetkiset tarpeet.

Yksin leikkiminen ja autotelinen toiminta
Tahkokallion tavoin myös Keltikangas-Järvinen kyseenalaistaa lasten kasvattamisen ”sosiaalisiksi”.
Hän pitää sitä haitallisena, mikäli pohdintaa siitä, mitä sosiaalisuus on, ei ole tehty. KeltikangasJärvinen tekee eron hyvän käytöksen ja sosiaalisten taitojen välillä. Hän muistuttaa, että sosiaalisuus
on sitä, että pitää ihmisistä ja haluaa mieluummin olla seurassa kuin yksin, ja ettei hyvä käytös
edellytä sosiaalisuutta. Käsityksen hyvästä käytöksestä hän toteaa käyvän käsikkäin kulttuurissa ja
yhteiskunnassa vallalla olevien normien kanssa. (Keltikangas-Järvinen 2020.) Leikkitaidot voisi tässä
rinnastaa hyvän käytöksen kanssa tai leikkitaitoja pitää hyvän käytöksen yhtenä ilmentymänä. Onkin
mielenkiintoista pohtia, miten paljon varhaiskasvatuksen henkilöstön käsitykset sosiaalisuudesta,
sosiaalisista taidoista, hyvästä käytöksestä ja leikkitaidoista vaikuttaa siihen, kuinka henkilöstö
suhtautuu yksin leikkimiseen sekä siihen, minkälaisia lapsia yleensä taitavina leikkijöinä pidetään.
Mikäli henkilöstö on pureksimatta niellyt yhteiskuntamme reippautta ja ulospäinsuuntautuneisuutta
ylivertaisena pitämät arvot, on hän suuressa vaarassa ohjata vähemmän sosiaalisia lapsia
yhteisleikkiin silloinkin, kun nämä tarvitsisivat yksinleikin heille tuomaa iloa ja rauhaa.
Keltikangas-Järvinen on tutkinut myös pienen, alle kolmivuotiaan lapsen sosiaalisuutta. Hän vertaa
lapsen psyykkistä kehitystä fyysiseen kehitykseen, joista ensimmäisen ollessa kyseessä aikuiset eivät
aina muista huomioida sen sitoutuneisuutta ikään, kun taas jälkimmäisessä taitojen
ikäsidonnaisuutta pidetään itsestään selvänä. Esimerkkinä Keltikangas-Järvinen mainitsee
seisomaan oppimisen, jota seuraa kävelemisen oppiminen. Tätä järjestystä ei yritetä muuttaa, mutta
psyykkisen kehityksen ollessa kyseessä oppimisjärjestyksestä joustetaan: lapsen kuvitellaan voivan
oppia sosiaalisia taitoja ryhmässä, vaikka kehityspsykologisesti tämä ei siihen vielä ole valmis.
(Keltikangas-Järvinen 2020.) Keltikangas-Järvinen muistuttaa väärään aikaan tulevien vaatimusten
saattavan haitata lapsen kehitystä. Hän toteaa stressin olevan ”ulkoisten vaatimusten ja ihmisen
oman selviytymiskyvyn välinen ristiriita.” Pienikin lapsi voi kokea stressiä, hän vain ilmaisee sitä
toisin kuin aikuinen. Vaikka lapsi on stressaantunut, saattaa hän ulospäin näyttää rauhalliselta. Hän
saattaa stressiä kokiessaan esimerkiksi vetäytyä tai stressi voi näyttäytyä ärtyisyytenä ja huonona
käytöksenä. Aikuinen puolestaan saattaa tulkita nämä stressin merkit väärin. Lisäksi lasten kyky tulla
toimeen muiden kanssa laskee stressitason noustessa. (Keltikangas-Järvinen 2020.)
On aiheellista pohtia, huomioiko varhaiskasvatuksen henkilöstö lapsen stressin mahdollisena
vaikuttavana tekijänä leikkitaitojen ilmenemisessä. Keltikangas-Järvinen mainitsee esimerkkinä
lapset, jotka tutkimusten mukaan leikkivät sopuisasti pitkäkestoisesti yhden lapsen kanssa, mutta
ryhmässä ollessa riitaantuivat leikissä. Hän myös kyseenalaistaa sen, että ryhmän kanssa toimeen
tuleminen arvotetaan yhden lapsen kanssa pitkäkestoisesti jatkuvaa vuorovaikutusta korkeammalle.
(Keltikangas-Järvinen 2020). Mielestämme olisikin ensisijaisen tärkeää ottaa huomioon lapsen
stressiherkkyys, temperamentti, ikä, ympäristö ja vallitseva tilanne ennen kuin aletaan havainnoida
leikkiä ja tekemään päätelmiä lasten taitavuudesta leikkijöinä. Lisäksi Keltikangas-Järvisen esittämät
näkökulmat lapsen psyykkisestä kehityksestä ja sosiaalisista taidoista herättävät huolen siitä,
tiedostetaanko suomalaisen varhaiskasvatuksen piirissä lapsen psyykkiset valmiudet toimia
ryhmässä ylipäätään. Tästä näkökulmasta katsottuna ryhmämuotoisen päiväkotitoiminnan rinnalla
vaihtoehtoiset tavat toteuttaa varhaiskasvatusta ovat erittäin perusteltuja.
Oman lukunsa leikkitaitoja tarkasteltaessa muodostavat lapset, joiden tapa olla tässä maailmassa
poikkeaa tyypillisestä. Nämä lapset kuuluvat usein niin kutsuttuun erityisen tuen piiriin. Leikki on
yksi osa-alue, jota havainnoimalla saadaan viitteitä siitä, onko lapsen kehitys kulkenut tyypilliseen
tapaan ja usein erityisen tuen piiriin kuuluvilla lapsilla katsotaan olevan puutteita leikkitaidoissa.
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Helena Tigerstedt (2016) kirjoittaakin artikkelissaan Aivoliiton verkkosivuilla seuraavasti ”Lapsi,
jonka leikkitaidot ovat ikäodotuksen mukaiset, on taitava leikkijä. Leikki on hänelle mieluisaa, aika
kuluu nopeasti, eikä leikissä ole kaavamaista toistoa. Lapsi, jonka leikkitaidot eivät ole niin
kehittyneet, kokee leikin ikätovereiden kanssa vaikeana.” Nämä ajatukset taitavasta ja
taitamattomasta leikkijästä näyttäytyvät uudella tavalla, kun niitä tarkastelee uusmaterialismin ja
autotelisen toiminnan kautta.
Rautio kirjoittaa artikkelissaan autotelisista toiminnoista eli sellaisesta sisäisesti motivoivasta
toiminnasta, joka tuntuu pakenevan välinearvon vaateita. Hän käyttää esimerkkinä monelle lapselle
tyypillistä tapaa kantaa kiviä taskuissaan. Rautio pohjaa ajatuksensa uusmaterialismiin, jossa
keskeisenä ajatuksena on kaiken olevaisen keskinäinen vaikutussuhde. Kaikki vaikuttaa kaikkeen,
jakoa ei tehdä ihmisen ja ei-ihmisen, luonnon ja kulttuurin, elollisen ja elottoman välillä, vaan
ajatuksena on, että olemme yhdessä osa kaikkeutta ja vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, joka
suuntaan. Yhtenä esimerkkinä Rautio mainitsee kävelyn metsässä: metsä ja kaikki sen osaset ohjaavat
ihmisen kulkua siinä, missä ihminen itse, ja kaikki ihmisessä. (Rautio 2013.)
Uusmaterialistinen näkökulma ohjaa kysymään mitä tapahtuu tai mitä on, sen sijaan, että
kysyttäisiin, miksi tapahtuu tai mitä tulisi olla (Rautio, 2013). Tämä haastaa sellaisen
kasvatusajattelun, joka perustuu pitkälti ajatukseen siitä, että kaiken, mitä lapsi tekee, tulisi
edesauttaa oppimista, kasvua, kehittymistä tai jotakin muuta päämäärää. Rautio (2013) nostaa
artikkelissan esiin ajatuksen olemisen ja tietämisen toisiinsa kietoutuneesta luonteesta: ei ole
tietämistä ilman olemista eikä olemista ilman tietämistä. Tämä ajatus asettaa yksin leikkimisenkin
aivan uuteen valoon: kun on vuorovaikutuksessa maailman kanssa, avoinna sille ja läsnä hetkessä, on
mahdollista ikään kuin tulla ravituksi siitä uudesta, mitä jatkuvasti syntyy kaikessa materiassa ja
vuorovaikutuksessa eri kappaleiden välillä. Kysymys lapsen taitavuudesta leikkijänä menettää näin
merkityksensä, sillä vuorovaikutuksessa - näyttäytyy se ulospäin millaisena hyvänsä - syntyy aina
jotakin uutta ja oppimista tapahtuu.
Rautio (2013) ehdottaakin artikkelissaan, että varhaiskasvatuksen henkilöstö voisi, sen sijaan, että
yrittävät edistää ja kehittää lasta ja tämän toimintaa, katsoa, mitä tapahtuu, kun lapsi saa toimia
päämäärättömästi. Ehkä kivien poimimisella ja kantamisella sekä yksin, ilman ihmisleikkikavereita
leikkimisellä, on syvempi merkitys ja tarkoitus ihan sellaisenaan? Tästä näkökulmasta katsottuna
yksin kaavamaista toistoa sisältävää leikkiä leikkivä lapsi on arvokkaan äärellä. Voisiko olla, että
tällaisten hetkien vaaliminen olisi tärkeämpää kuin pedagogisen leikin järjestäminen taitojen
kartuttamisen nimissä? Mielestämme varhaiskasvatuksen piirissä olisikin syytä pysähtyä
miettimään, kuinka tarjota lapsille päiväkotiarjessa enemmän mahdollisuuksia yksinleikkiin,
rinnakkaisleikkiin, päämäärättömään vaelteluun, pohdiskeluun tai vaikkapa pitkäkestoiseen
esineiden järjestelemiseen – toimintamuotoihin, jotka rentouttavat, rikastuttavat ja ovat monelle
lapselle henkireikä hektisen arjen keskellä.

Subjektifikaation näkökulmia
Seuraavaksi tarkastelemme subjektifikaatiota. Subjektifikaation käsite on kasvatusfilosofinen teoria
ja yksi kolmesta kasvatuksen muodosta. Subjektifikaation ajatellaan toteutuvan, eli lapsen voivan olla
subjekti, kun hän laittaa itsensä likoon eli ottaa vastaan toisen aloitteen (Varpanen 2018). Onko tämä
opittavissa oleva taito vai lapselle synnynnäinen tapa toimia? Leikkitaitojen tarkastelu
subjektifikaation valossa herättää pohtimaan myös, voiko leikkitaitoja määritellä leikin ulkopuolelta
käsin ja esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstö määritellä lapsen taitavaksi leikkijäksi.
Varpanen nostaa väitöskirjassaan esiin Biestan (2009) luokittelun kasvatuksen kolmesta muodosta:
kvalifikaatiosta, sosialisaatiosta ja subjektifikaatiosta. Kvalifikaation mukaan kasvatus kehittää
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ihmisten taitoja, tietoja ja asenteita. Sosialisaatio puolestaan tarkoittaa yhteisöissä ”tärkeinä
pidettyjen arvojen ja tapojen sisäistämistä” (Varpanen, 2018). Kolmannen muodon eli
subjektifikaation voidaan nähdä olevan osin ristiriidassa kahden ensimmäisen kanssa. Sillä
tarkoitetaan ”yksilöksi kasvamista, riippumattomuutta sosiaalisista määrityksistä sekä näihin
väistämättä liittyvää kysymystä yksilöllisestä hyvästä elämästä”.
Leikissä yhdistyvät sosialisaatio ja subjektifikaatio. Lapset hyödyntävät
heitä ympäröivää maailmaa ja toimivat yhdessä, ja ovat kuitenkin
aktiivisia ympäristön ja toiminnan muokkaajia. Tavat ja normit ovat
siis sosialisaation kulmakiviä, jotka kasvattavat olemassa olevaan
järjestykseen.
Subjektifikaation syvin olemus taas on avoimuus. Sen mukana tulee vastuu, ”sillä määrittäessään itse
toimintaansa ohjaavia tapoja ja periaatteita ihminen on yksin vastuussa teoistaan” (Varpanen, 2018).
Leikissä tapahtuu jatkuvasti uusia alkuja, joita ovat kaikki leikkijöiden leikkiteot ja ehdotukset.
Varpanen tuo esiin Hakkaraisen ja Bredikyten
(2013) luovan teon käsitteen, joka eroaa uusista
aluista. Luova teko edustaa subjektifikaatioon
sisältyvää vapautta. Tällöin lapsi luo aidosti uutta
sisältöä, eikä vain hyödynnä jo olemassa olevaa.
Näitä luovia tekoja tapahtuu leikissä harvemmin.
Biestan
(2010)
näkemys
onkin,
että
subjektifikaatiota tapahtuu vain kohtaamisissa,
joissa muut ottavat tarjoamamme alut
huomioon. ”Leikki jaettuna toimintana on siis
mahdollinen ainoastaan, mikäli siinä toteutuvat
paitsi yksittäisen lapsen luovat teot, myös se, että
muut lapset tarttuvat näihin luoviin tekoihin ja
Tavat ja normit ovat siis sosialisaation kulmakiviä, jotka
kasvattavat olemassa olevaan järjestykseen
hyväksyvät ne osaksi leikkitodellisuutta”
(Varpanen, 2018).
Kun varhaiskasvatuksen henkilöstö antautuu lasten leikin ehdoille, syntyy merkitsevää dialogia.
Henkilöstö kuuntelee tällöin lasten aloitteita kunnioittavasti – eli tarttuu lasten alkuihin - ja syntyy
toimivaa leikkiä. Varpanen tuo esiin van Oersin näkökulman siitä, että varhaiskasvatushenkilöstöä
koskevat samat säännöt ja vapausasteet kuin lastakin. ”Aikuisen maailmankäsitys ei ole ensisijainen
ja määräävä suhteessa lapseen, vaan kummankin on mahdollista tuoda omat ideansa yhteisen
toiminnallisen pohdinnan kohteeksi” (Varpanen, 2018). Jos lapsi ja henkilöstö ovat näin määriteltynä
tasavertaisia leikissä, on mielenkiintoista kysyä voiko varhaiskasvatuksen henkilöstö ulkoisesti
määritellä lapsen leikkitaitoja. Kun lasta määritellään ulkopuolelta käsin, esimerkiksi
varhaiskasvatuksen henkilöstön toimesta, poistuu Varpasen esiin tuoma näkökulma
tasavertaisuudesta. Määritellessään lasta ja tämän leikkiä varhaiskasvatuksen henkilöstö asettaa
itsensä lapsen yläpuolelle.
Pohdimme myös nykypäivän lastenkulttuurin vaikutusta taitavan leikkijän määrittelyssä. Jos
ympäröivä kulttuuri muokkaa lasten leikkiä, voiko se tehdä siitä myös yksitoikkoista, tasaista ja
”taitamatonta”? Varpanen toteaa artikkelissaan viitaten van Oersiin (2013), että leikkiteot rakentuvat
olemassa olevan kulttuurisen sisällön varaan. Lapset eivät siis rakenna leikkiä tyhjästä, vaan
yhdistelevät jo olemassa olevaa. Tällä tavoin syntyy uutta sisältöä, jonka avulla jäsennetään
kokemusmaailmaa mieluisaksi kokonaisuudeksi. Ajatuksia herättävää on pohtia, onko leikin ja
leikkijän taitavuus sidoksissa nykypäivän tuotettuun lastenkulttuuriin. Voimmeko tällä tavoin syyttää
tuotettua lastenkulttuuria?
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Tärkeänä huomiona artikkelissa pidämme myös sitä, että narratiivi, jota leikkijät rakentavat ja
leikkivät yhdessä, ei ole kenenkään yksittäisen leikkijän omaa. Lapset ovat osa kokonaisuutta, jota
nimitetään ”välitilaksi” (Varpanen mukaillen Värriä 2004b). Varpasen (2018) mukaan ”välitila on
tila, jossa itse tapahtuminen on merkityksellisempää kuin siihen osallistuvien toimijoiden
henkilökohtaiset intressit, mukaan lukien kasvattajan tavoitteet”. Eli leikki itsessään on
merkityksellistä ja kehittävää, ilman varhaiskasvatuksen henkilöstön luomaa ulkopuolista
velvoittavaa tavoitetta. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna varhaiskasvatuksen henkilöstön ei tulisi
arvottaa lasten leikkejä ja määritellä esimerkiksi pitkäkestoista roolileikkiä leikkiviä lapsia
taitavammiksi kuin riehumisleikkiä leikkiviä lapsia. Pohdimmekin varhaiskasvatuksen henkilöstölle
tärkeää havainnointia ja tavoitteiden asettamista. Jos leikki itsessään on arvokasta ja sen
tapahtuminen tärkeämpää kuin varhaiskasvatuksen henkilöstön leikille ulkoa päin asettamat
tavoitteet, mitä tapahtuu pedagogisille tavoitteille? Varhaiskasvatuksen opettajat ovat tottuneet
käyttämään suunnittelutyössään pedagogisia tavoitteita niin leikille, ruokailutilanteille kuin
metsäretkillekin ja ilman näitä pedagogisia tavoitteita lapsen kehityksen seuraaminen saatetaan
kokea hankalaksi. Pedagogisilla tavoitteilla on eittämättä paikkansa varhaiskasvatuksessa, mutta
tavoitteiden toteuttaminen ei saisi jyrätä alleen tässä hetkessä tapahtuvaa arvokasta ja hyvää.
Varpanen kuvaa osallisuutta ja toimijuutta seuraavasti: ”Subjektifikaation mahdollistava
kohtaaminen on mahdollista vain jokaisen leikkiin osallistuvan lapsen omatessa toimijuutta.” (2018).
Oma toimijuus tulee näkyväksi suhteessa toisiin ja samalla mahdollistaa muiden aloitteisiin
vastaamisen. Toisten toimijuuden huomioiminen on yhtä tärkeää kuin oman toimijuuden
käyttäminen. Tätä ajatusta voi pohtia myös siitä näkökulmasta, että osoittaakseen toimijuutta leikissä
lapsen tulisi omata tiettyjä taitoja eli olla “taitava leikkijä”. Itsensä likoon laittaminen ja toisten
aloitteiden huomioiminen on tärkeä osa subjektiksi kasvamista, oman minän löytämistä ja
maailmankuvan kehittymistä. Onko siis niin, että jos lapsen oma toimijuus ja tasapuolinen
osallistuminen leikkiin ei toteudu, jää myös subjektifikaatio toteutumatta? Tällöin jäljelle jää vain
sosialisaation ja kvalifikaation läpi käynyt lapsi, joka on oppinut mallintamalla muita ihmisiä, ilman
mahdollisuutta kehittää mielipiteitään ja kritisoida saamaansa tietoa.

Taitavasta leikkijästä aktiiviseksi leikkijäksi
Olemme tässä kirjan luvussa tarkastelleet taitavan leikkijän käsitettä, jota kuulee usein käytettävän
niin päiväkodin arjessa kuin erilaisissa varhaiskasvatusta koskevissa teksteissäkin. On todennäköistä,
että varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi lasten leikkitaitoja ja mieltävät lapsia taitaviksi tai
taidottomiksi leikkijöiksi niiden leikkiteorioiden pohjalta, joihin ovat perehtyneet. Leikkiteorioiden
ajankohtaisuutta tai paikkansa pitävyyttä harvemmin kuitenkaan kyseenalaistetaan. Tämä on sääli,
sillä vaikka teorioista voi ammentaa paljon hyvää, ne helposti ohjaavat henkilöstöä arvioimaan lasten
leikkiä kapeakatseisesti esimerkiksi vain tietyn kehityksellisen näkökulman huomioiden. Henkilöstön
omat käyttöteoriat ja kokemukset ovat myös vaikuttamassa siihen, millaisia ominaisuuksia se katsoo
taitavalla leikkijällä olevan. Leikin havainnointi näyttelee keskeistä osaa leikkitaitojen arvioinnissa.
Tehdyillä havainnoilla on suuri merkitys paitsi suoraan siihen, minkälaisia tavoitteita henkilöstö
asettaa toiminnalle, myös siihen millaista palautetta lapsille annetaan.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön olisikin äärimmäisen tärkeää olla
tietoinen tavoitteistaan ja käsityksistään, mitä tulee leikkiin ja
leikkitaitoihin.
Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa painottuu voimakkaasti pedagogiikka. Leikkiä
lähestytäänkin usein pedagogisista lähtökohdista käsin toimintana, jonka avulla lapset kehittyvät ja
oppivat uusia taitoja. Ei tulisi kuitenkaan unohtaa leikin merkitystä autotelisena, hyvää oloa
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synnyttävänä toimintana, johon hakeudutaan mielihyvän, ei oppimisen vuoksi. Vahva pedagoginen
tavoitteellisuus voi pahimmillaan johtaa lapsen sen hetkisen hyvän sivuuttamiseen. Tämän kaltainen
lapsen yltiötavoitteellinen kasvattaminen ei pidä sisällään subjektifikaatiota, jota luonnehtii
voimakkaasti avoimuus. Subjektifikaation jäädessä kasvatuksesta pois, lapsi alkaa näyttäytyä vain
joksikin tulevana ja lapsen sekä lapsuuden arvo tässä hetkessä katoaa. Vaikka kaikki kolme Biestan
luokittelemaa kasvatuksen muotoa toteutuisivatkin tasapainoisesti, on mahdollista, että henkilöstö ei
tiedosta kasvatukseen väistämättä vaikuttavia yhteiskunnan ja henkilöstön omia ihanteita hyvästä
ihmisestä. Tällöin henkilöstö on suuressa vaarassa tiedostamattaan kasvattaa lapsia hyvin ahtaaseen
muottiin: tavoitellaan hatarin perustein taitavaa leikkijää, pysähtymättä miettimään miksi ja ketä
varten.
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Luku 9 Kohti leikkivää esi- ja alkuopetusta
Ann-Chelie Keskinen ja Salla-Maj Saresvuo

“Leikki on lasten työtä” (Vygotsky 1982). Neljän vuosikymmenen ajan leikillä on ollut suuri jalansija
lasten kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa. Kuitenkin lähivuosina akateemiset taidot ovat
korostumassa vahvasti ja leikki on jäämässä “vain” leikiksi (Zigler & Bishop-Josef 2006). Leikki on
ollut suosittu tutkimuskohde ja sen vaikutuksista lasten kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen on
runsaasti tutkimustietoa (Paisi 2012; Miller & Almond 2009; Pramling Samuelsson & Asplund
Carlsson 2008; Ginsburg 2006). Tutkimusten perusteella voidaankin päätellä, leikin olevan
myönteistä toimintaa ja sillä on positiivisia vaikutuksia kokonaisvaltaisesti lapselle. Itse asiassa on
vaikea löytää tutkimuksia, jotka kertoisivat muuta. (Ojala 2015.)
Kielitoimiston sanakirja (2020) määrittelee leikin lasten mielihyvää tuottavaksi toiminnaksi ilman
hyötytarkoitusta, mutta joskus leikki kuitenkin noudattaa määrätyn muotoista tai sääntöistä
toimintaa. Esiopetuksen opetussuunnitelma (2016) perustuu leikilliselle toiminnalle, joten lisäksi
pohdimme, voisiko myös alkuopetuksen oppimiskokonaisuuksia suunnitella pääsääntöisesti leikin
kautta. Oppimiskokonaisuuksilla eli laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,
asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja
tilanteen edellyttämällä tavalla. (Opetushallitus 2016). Perusopetussuunnitelmassa samasta asiasta
puhutaan monialaisina oppimiskokonaisuuksina ja niiden tarkoituksena on tarkastella
toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaa ja samalla laajentaa sitä (Opetushallitus 2014).
Uusimpien opetussuunnitelmien (2016 ja 2014) muuttuessa koemme aiheen olevan hyvinkin
ajankohtainen ja kiinnostava. Leikin tuominen opetuksen tueksi auttaa opettajia ymmärtämään
käytännön työtä, kuten oppilaiden ajatusmaailmaa. Pohdimme, onko leikki vain leikkimistä varten
vai saavutetaanko sillä samalla jotain muutakin, kuten motorisia, kielellisiä tai matemaattisia
perustaitoja. Onko lapsen leikillä merkitystä? Voiko leikki tukea lapsen oppimiseen liittyviä
prosesseja ja parhaassa tapauksessa tukea kieleen, ajatteluun ja päättelyyn liittyviä kehityksen,
kasvun ja oppimisen osa-alueita?
Leikkiminen on lapsuudessa liikkumista, tutkimista, mielikuvituksen käyttöä sekä oppimista.
Leikissä ollaan yhteydessä muiden kanssa, kommunikoidaan ja sosiaalistutaan. Lapsi tutustuu
maailmaan ja elämään mielekkäällä tavalla eikä leikki ole ainoastaan ajanviettoa, vaan se muuttuu
jokaiselle henkilökohtaiseksi kokemukseksi. (Paisi 2012.) Leikki on tärkeä oppimisen muoto
varhaislapsuudessa. Leikki ei saa kuitenkaan samanlaista painoarvoa koulussa kuin
varhaiskasvatuksen puolella. Esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014)
leikki näkyy enemmän työtapana kuin, että sillä nähtäisiin olevan itseisarvo tai merkitys itsessään.
Tutkimusten mukaan leikki tukee akateemista oppimista. (Zigler & Bishop-Josef 2006).
Tässä esseessä esitellään näkökulmia leikistä ja oppimisesta. Tarkoituksena on tuoda esiin
tutkimukseen pohjautuvaa tietoa esi- ja alkuopetusikäisten lasten leikin ja oppimisen yhteen
nivoutumisesta. Aluksi kerromme, minkälainen on esi- ja alkuopetusikäinen lapsi sekä hänen ikä- ja
kehitystasonsa. Seuraavaksi määrittelemme leikin ja oppimisen käsitteitä sekä niiden
päällekkäisyyttä lasten toiminnassa. Lisäksi pureudumme esi- ja alkuopetuksen erityispiirteisiin
leikin ja laaja-alaisen oppimisen näkökulmasta. Lopuksi pohdimme esi- ja alkuopetuksen
tulevaisuuden visioita ja käytännön toteutusta. Voisiko perusopetusta muuttaa lapsilähtöisempään ja
toiminnallisempaan toimintakulttuuriin esiopetuksen mukaan?
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Esi- ja alkuopetusikäinen lapsi
Suomessa esiopetus kohdistuu pääosin 6-vuotiaisiin lapsiin ja kestää tyypillisesti vuoden. Esiopetus
hahmotetaan usein varhaiskasvatusvuosiin sisältyväksi pedagogiseksi toiminnaksi, jonka
tarkoituksena on valmentaa pedagogisesti lasta siirtymään kouluun. Perusopetus alkaa
pääsääntöisesti sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän, ja kattaa 9-vuotisen oppivelvollisuuden.
Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Alkuopetus käsittää perusopetuksen kaksi
ensimmäistä luokka-astetta. (Ojala 2015.)
Esi- ja alkuopetusikäinen lapsi on oppijana
aktiivinen ja aloitteellinen. Kiinnostuksen
kohteet puhkeavat toiminnan, havainnon ja
kokemuksen kautta aluksi kokonaisvaltaisesti
sekä vähitellen eriytyen. Lapsen kehityksessä
kokemusperäisen tiedon lisäksi kiinnostuksen
heräämistä ohjaavat sekä sisäiset että tiedolliset
tapahtumaketjut. Lapsi oppii omasta itsestään
ja ympärillä olevasta maailmasta tutkien,
vertaillen, kuunnellen, kysyen, havainnoiden,
kokeillen ja liikkuen. (Pramling Samuelsson &
Asplund Carlsson 2008.)
Lapsi oppii omasta itsestään ja ympärillä olevasta maailmasta
tutkien, kuunnellen, kysyen, havainnoiden, kokeillen ja liikkuen.

Esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelussa painottuu vielä mielikuvitus. On tärkeää, että lapsi voi
itse kypsymisen ja oman lisääntyneen tiedon pohjalta antaa tilaa loogiselle ajattelulle sekä
minäkuvalle. (Brotherus 2018.) Tietoisuus minäkuvasta voimistuu tässä ikävaiheessa. Tällöin lapsi
pystyy erittelemään minänsä eri ulottuvuuksia ja huomaa omia vahvuuksiaan esimerkiksi
matemaattisissa ja kielellisissä tehtävissä. Jos varhainen minäkuvan kehitys etenee onnistuneesti,
lapselle muodostuu useimmiten positiivinen itsetunto, joka liittyy läheisesti oppimiseen. Positiivisen
itsetunnon omaava lapsi on yleensä tavoiteorientoitunut, työskentelee itsenäisesti, sietää
epäonnistumisia, janoaa uusia haasteita ja hänellä on valmiuksia auttaa toisia. (Ojala 2015.)
Lapsen kehittymisen ja oppimisen keskiössä ovat kognitiiviset taidot. Ne koostuvat päättelystä,
muistista, ongelmanratkaisusta ja ajattelusta. Näihin perustoimiin voidaan liittää myös kieli, jonka
merkitystä Vygotsky (1978) erityisesti korostaa. Sosiaalista konstruktiota korostavassa suuntauksessa
lapsen kognitiiviset kyvyt eivät ole niinkään lapsen sisäisen kehittymisprosessin tuloksia, vaan ne
välittyvät ympäristöstä ja kulttuurista. Lapsen kognitiiviset taidot kehittyvät vuorovaikutuksen avulla
lapsen toimiessa yhteiskunnassa ja erityisesti eri kulttuuri-instituutioissa, kuten esikoulussa,
koulussa ja perheen sekä ystävien kesken. Vygotsky tunnistaa kypsymisen lapsen kehityksessä, mutta
rajaa sen pelkästään biologiseksi mekanismiksi, sillä kypsymistä keskeisempänä on kulttuuri. (Ojala
2015.) Usein ajatellaan, että lapselle pitää opettamalla opettaa asioita, mikä voi johtaa siihen, ettei
lapsi enää leiki niin paljon, vaikka todellisuudessa juuri leikin kautta tapahtuu luonnollista oppimista
(Zigler & Bishop-Josef 2006).
Oppiminen esi- ja alkuopetuksessa kehittyy tekemisen, tietämisen ja lopuksi ymmärtämisen kautta.
(Brotherus 2018; Zosh ym.2017) Tekeminen edustaa kehoa, tietäminen ajattelua ja ymmärtäminen
tietoisuutta omista kognitiivisista prosesseista. Näin lapsi oppii kehittämään metakognitiota
(Brotherus 2018). Nykyisin suomalainen esiopetus ja alkuopetus määrittelee, että uuden oppiminen
perustuu lapsen aikaisemmille tiedoille, taidoille ja toiminnoille. Lisäksi oppimisessa korostetaan
lapsen aktiivista roolia, tutkivaa oppimista ja ongelmakeskeistä lähestymistapaa. (Opetushallitus
2016; Opetushallitus 2014.)
78

Leikki vakan alla

Esseitä leikistä moninaisena ilmiönä

Motoristen taitojen kehittäminen esi- ja alkuopetusikäisellä lapsella on tärkeää lapsen
kokonaiskehityksen kannalta, sillä motoriikan kehitys on yhteydessä lapsen kognitiivisen ja
sosiaalisen alueen kehittymiseen. Motorisia perustaitoja lapsi tarvitsee useissa arjen toiminnoissa,
joihin lapsi osallistuu esi- ja alkuopetuksessa. Motoristen aktiviteettien määrä ja laatu ovat yhteydessä
lapsen fyysiseen kuntoon ja terveyteen. Lapsen kokonaiskehittymiselle on oleellista, että
monipuoliset liikuntatottumukset ja fyysisen terveyden ylläpitämisen taidot kehittyvät jo varhain.
(Ojala, 2015.) Esi- ja alkuopetusikäisen lapsen fyysisen aktiivisuuden määrä on nivelvaiheessa, jossa
kokonaisaktiivisuuden määrän lisääntyminen pysähtyy ja kääntyy vähitellen laskuun. Lapsen
motoristen taitojen kehittyessä ja monipuolistuessa lapselle tulisi tarjota kiinnostavia
mahdollisuuksia fyysisesti aktiiviselle toiminnalle. (Sääkslahti 2018.) Kuitenkin koulupäivän rakenne
ja runsasta paikallaan oloa suosivat opetusmenetelmät näyttäisivät rajoittavan fyysisen aktiivisuuden
määrää, sillä alkuopetusvuosina lapset leikkivät ulkona ja harrastavat liikuntaa enemmän
viikonloppuisin kuin arkisin. Esi- ja alkuopetusikäiselle lapselle taas suurin osa fyysisen aktiivisuuden
määrästä tulee ulkoilusta. Lasta tulisikin kannustaa systemaattisesti ulkoiluun, sillä tämän tiedetään
nostattavan aivojen vireystilaa ja auttavan lasta uuden oppimisessa. (Sääkslahti 2018.)

Leikin ja oppimisen määrittelyä
Lapset tekevät työtä leikkiessään. He keksivät tarinoita, ratkaisevat ongelmia, elävät läpi tilanteita ja
neuvottelevat vertaistensa kanssa. (Miller & Almond 2009.) Leikki ja oppiminen kuuluvat lasten
jokapäiväisen elämään. Kun lapsilta kysytään, mitä he haluavat tehdä, vastaukset ovat yksimielisiä:
leikkiä. Tästä huolimatta lasten koulutus on globaalisti rakennettu oppimiselle, ei niinkään leikille.
Lasten omasta mielestä peruskoulu on perinteisesti katsottu paikaksi, missä lapset oppivat taitoja,
eivätkä niinkään leiki, kun taas esikoulu yhdistetään useammin leikkiin kuin oppimiseen. Leikkiä
pidetään usein lasten itsealoittamana tapahtumana, kun taas oppiminen nähdään
varhaiskasvatushenkilöstön aloittamana toimintana tai sen seurauksena. Esi- ja alkuopetuksessa
leikki ja oppiminen usein erotetaan sekä ajassa että tilassa. Oppitunnit, toimintatuokiot sekä luovat
taide- ja taitoainetunnit nähdään opetus- ja ohjaustilanteina, joissa oppiminen on keskeistä. Leikkiä
taas jäädään odottamaan välitunneille tai muihin vapaisiin hetkiin. Kuitenkin samaan aikaan ympäri
maailmaa opetussuunnitelmissa todetaan leikin olevan äärimmäisen tärkeää. (Pramling Samuelsson
& Asplund Carlsson 2008.)
Toiminnallinen ja liikkuva tapa oppia on ihmiselle ominainen.
Aivotutkimuksen avulla on voitu osoittaa, että liikkuminen on otollinen
tila ihmisen oppimiselle.

Kokemukset oman kehon liikkeistä ja käsillä tekemisestä luovat pohjan
kaikelle ajattelulle
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vaikuttamassa oman toimintansa valintaan, jossa opettajat auttavat heitä rakentamaan kokemuksia.
(Miller & Almond 2009.)
Vygotsky (1978) on todennut, että ilman leikkiä ei tapahdu älyllistä kehittymistä. Hänen keskeinen
ajatuksensa on, että lapsi oppii vähitellen itse säätelemään toimintaansa ja kielellä on tässä
prosessissa tärkeä asema. Vygotskyn näkemys leikistä on, että lapsen leikki on johtava toiminto
korkeamman asteen oppimiseen. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuva leikki toimii keskeisenä
kehityksen välineenä, jonka avulla lapsi voi orientoitua nykykehitystä vaativimpiin lähikehityksen
haasteisiin. (Hakkarainen 2010.) Leikki voi toimia myös kielellisten taitojen kehityksen edistäjänä ja
leikin avulla kannustetaan muun muassa draamaleikin toteuttamiseen lapselle tutuissa arjen
aktiviteeteissa, kuten kaupassa tai kirjastossa käymisessä ja puhelimen käyttämisessä. (Zigler &
Bishop-Josef 2006.) Kielen oppiminen ja kouluopiskelu rakentuvat suuressa määrin jäljittelylle.
”Leikki luo lapsen lähikehityksen vyöhykkeen. Leikissä lapsi on ikään kuin päätään pidempi ja
käyttäytyy keskimääräistä ikäänsä kypsemmin. Leikki sisältää tavallaan suurennuslasin
polttopisteessä tiivistettynä kaikki kehityksen aihiot ja on itsessään pääasiallinen kehityksen lähde.”
(Vygotsky 1978.)
Arjen matematiikka on yksi merkittävä osa-alue lasten leikissä. Lapset käyttävät taitoja ja ideoita,
jotka voidaan yhdistää numeroihin, muotoihin ja malleihin, kun he leikkivät palikoilla tai lukevat
satukirjoja. (Ginsburg 2006.) Ginsburgin (2006) artikkelissa on kuvailtu todellisia tilanteita
leikillisestä oppimisesta. Yhdessä tapauksessa kuvaillaan, miten legoleikin avulla lapset sitoutuvat
laskemaan jopa sataan asti opettajan seuratessa oppimista. Normaalisti esikouluikäinen lapsi laskisi
korkeintaan lukuun 30 asti, mutta leikin yhteydessä innostuttiin laskemaan juuri sataan asti. Toisessa
artikkelin esimerkissä lapset leikkivät mitoilla ja samalla kertoivat, minkä pituisia jotkin asiat ovat.
Alkuvuodesta he olivat mitanneet toistensa pituuksia mittanauhalla ja nyt lapset siirsivät aiemmin
opitun asian leikkiin. (Ginsburg 2006.) Niin ikään Ginsburgin (2006) artikkelissa havainnollisestaan
kymmenen palan tornien rakentamista ja miten lapsi samalla laskee, montako palaa torneista vielä
puuttuu ja näin hän oppii leikin ohessa kymppipareja.
Matematiikka on sisäisesti lasten
leikissä ja muillakin heidän elämänsä
osa-alueilla.
Lapset
nauttivat
leikeissään arjen matematiikasta ja he
jopa leikkivät spontaanisti samojen
matemaattisten asioiden äärellä, joita
koulussa opetetaan. Matematiikan
oppimisen
ei
tarvitse
olla
tylsistyttävää
eikä
oppimisen
varhaisessa
vaiheessa
tarvitse
keskittyä tulevaisuuteen. Koulussa
matematiikan oppiminen voi olla
kehityksellisesti
sopivaa
ja
nautinnollista sekä lapselle että
opettajalle, kun se on haastavaa sekä
leikillistä ja tuottaa todellista
Lapset nauttivat leikeissään arjen matematiikasta
oppimista. Lapset voivat nauttia
numeroiden ja mallien tutkimisesta yhtä paljon kuin esimerkiksi saven työstämisestä. Luomalla
haastavan ja leikillisen matematiikan opetussuunnitelman, leikki saattaa tuottaa hyvää matematiikan
oppimista. (Ginsburg 2006.)
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Esi- ja perusopetuksen erityispiirteet leikin ja laaja-alaisen oppimisen näkökulmasta
Kansainväliset asiantuntijat ovat kehitelleet leikkiperusteisen opetussuunnitelman, joka samalla
tukee lapsen kognitiivista kehitystä (Zigler & Bishop-Josef 2006). Leikillinen opetussuunnitelma
tarjoaa luonnollista innokkuutta päivittäiseen opiskeluun (Ginsburg 2006). Suomalaisessa
opetussuunnitelmassa esiopetuksessa painottuu leikin merkitys, kun taas alkuopetuksessa on
mahdollisuus osaamisen monipuoliseen kehittämiseen muillakin keinoilla (Brotherus 2018).
Esiopetuksen pedagogisena tarkoituksena on valmentaa lasta siirtymään kouluun ja valmistaa häntä
perusopetukseen (Brotherus 2018; Ojala 2015). Esiopetus on luonteeltaan eheytettävää opetusta, joka
muodostuu
eri
laajuisista
ja
eri
tavoin
toteutetuista
oppimiskokonaisuuksista.
Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen lähtökohtina ovat lasten kiinnostuksen kohteet sekä
opetukselle asetettavat yhteiset tavoitteet. Esiopetuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista
kasvua ja hyvinvointia sekä tarjota monipuolinen perusta heidän osaamisensa edistymiselle. Leikki ja
muut lapsille ominaiset tavat oppia ovat opetuksen ja toiminnan lähtökohtana. (Opetushallitus,
2016.)
Alkuopetuksen tarkoitus on luoda perustaa yleissivistykselle. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus
kasvaa ihmisenä ja yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Opetuksen tarkoituksena on kehittää
valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Alkuopetuksessa oppimiskokonaisuudet
muuttuvat oppiaineiksi, vaikka opetus voi edelleen olla eheyttävää. Oppilaille opetetaan lukemisen,
kirjoittamisen ja laskemisen alkeita sekä oppimaan oppimisen taitoja, työskentelytaitoja ja
koululaisen roolia. Yhdessä toimiminen, omatoimisuus ja vastuunotto omista koulutehtävistä kuuluu
erityisesti alkuopetuksen tavoitteisiin. (Opetushallitus 2014.)
Esiopetuksessa lapselle on tunnusomaista toiminnassa oppiminen, joka voi olla lapsella
tiedostamatonta (leikki) tai tietoista (metakognitioiden kehittyminen). Toiminnassa esiopetusikäinen
lapsi oppii opettelemalla erilaisia asenteita, taitoja ja tietoja, sen sijaan alkuopetusikäisen lapsen
oppimiselle on ominaista opiskelu eli tietoinen oppimistoiminta. (Opetushallitus 2016.)
Alkuopetuksen työtavoissa korostuvat kuitenkin havainnollisuus, konkretia ja toiminnallisuus, leikki
ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. Lisäksi oppimisympäristöjä ja työtapoja valittaessa
otetaan huomioon kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä
monitieteinen perusta (Opetushallitus 2014).
Käytännön esimerkki oppimisympäristöstä voisi olla läheinen metsä. Esiopetuksessa
lähiympäristöön tutustuminen on vapaamuotoisempaa kuin alkuopetuksessa, koska siellä ei
tuntirakenne rajaa toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeen voidaan usein esiopetuksessa käyttää
enemmän aikaa kuin alkuopetuksessa. Pelkästään matkoilla retkikohteeseen voidaan havainnoida ja
ihmetellä lapsilähtöisesti uusia asioita. Lisäksi esiopetuksessa retken sisältö voi koostua lasten
kiinnostuksen kohteista, kun taas alkuopetuksessa on huomioitava oppiaineiden sisältötavoitteet.
Esiopetuksessa retken sisältöön voidaan palata lasten toiveiden mukaan, kuten leikin, askartelun,
laulamisen tai vaikkapa liikunnan avulla. Alkuopetuksessa retken sisältöön ei yleensä palata
spontaanisti ainakaan heti, mutta ehkä saman viikon aikana riippuen oppiaineiden ryhmittelystä
lukujärjestyksessä. Esiopetuksessa myös henkilöstön määrä on vielä suurempi suhteessa lasten
määrään, mikä antaa paljon tilaa lapsen yksilölliseen kohtaamiseen. Kuitenkin sekä esi- että
alkuopetuksessa toiminnallinen oppiminen, kuten retkeily, mahdollistaa laaja-alaisen osaamisen
sisältöjen toteutumista.
Laaja-alainen osaaminen (kuvio 2) tarkoittaa tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon
muodostamaa kokonaisuutta. Laaja-alaisen osaamisen perusta luodaan esiopetuksessa ja sitä
edeltävässä varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksen ensimmäisten vuosien aikana. Laaja-alainen
osaaminen vahvistuu eri tiedon- ja taidonaloihin liittyvässä opiskelussa sekä arjen toiminnassa ja
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vuorovaikutuksessa. (Brotherus 2018; Opetushallitus 2016; Opetushallitus 2014.) Piispasen ja
Meriläisen (2015) tutkimuksen mukaan leikki on osa oppimista esi- ja alkuopetuksessa, jossa kaikki
opetussuunnitelman osiot voidaan sisällyttää toimintaan, joka on tuttua lapsille ja sopivaa heidän
ikäisilleen, kuten leikki.

Esiopetus

Perusopetus

Kuvio 2. Opetushallitus. (2016 ja 2014). Laaja-alainen osaaminen esi- ja alkuopetuksessa.
Laaja-alainen osaaminen otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Opeteltavia tietosisältöjä
merkityksellisempiä ovat kaikesta huolimatta toteutettava oppimiskäsitys, työskentelytavat ja
oppimisympäristö. (Brotherus 2018.) Esiopetuksen oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuksia
leikkiin, luoviin ratkaisuihin ja asioiden monipuoliseen tarkasteluun. Alkuopetuksen
oppimisympäristö tarjoaa myös mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin, mutta lisäksi asioiden
tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. (Brotherus 2018; Opetushallitus 2016; Opetushallitus
2014.)

Leikin ja oppimisen maailma
Leikkiessään lapset oppivat ja hahmottavat maailmaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset
työskentelytavat tarjoavat elämyksiä ja vahvistavat lasten oppimismotivaatiota. (Opetushallitus
2016.) Voidaan siis todeta, että leikillä ja mielikuvituksen käytöllä on tärkeä merkitys lasten
kokonaisvaltaisen kehityksen sekä uusien tietojen ja taitojen opettelun kannalta. Lasten leikeissä on
havaittu esimerkiksi arjen matematiikkaa suhteellisen usein (Ginsburg 2006). Kiinnostuksen
kohteiden ja kokemusympäristön huomioiminen motivoi ja sitouttaa lapsia toimintaan sekä esi- että
alkuopetuksessa. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö nähdään ajattelun ja oppimisen kannalta
oleellisena. Positiiviset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja luova toiminta edistävät lasta oppimaan
ja kehittämään itseään. Tutkimusten mukaan leikki ja oppiminen kuuluvat lasten päivittäiseen
elämään ja oppiminen alkaa jo paljon ennen kuin lapsi aloittaa koulun (Pramling Samuelsson &
Asplund Carlsson 2008; Ginsburg 2006). Suomessa esiopetuksessa opettelu tapahtuu
institutionaalisen hoivan, kasvatuksen ja opetuksen yhteydessä. Monipuolinen opettelu eri
toimintojen avulla tukee lapsen oppimiskäsitystä, joka on oleellisesti riippuvainen lapsuuden
kokemusmaailmasta ja sen antamista oppimismahdollisuuksista. (Opetushallitus 2016; Brotherus
2004.)
Oppiminen nähdään myös alkuopetuksessa yksilön kasvua ja hyvää elämää rakentavana instituutiona
(Opetushallitus 2014). Karikoski ja Tiilikka (2017) mainitsevat leikin olevan vielä oleellista kouluun
mentäessä. Tämän vuoksi olisikin tärkeää lapsen hyvinvoinnin kannalta, että leikki pysyisi oppimisen
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ohessa, sillä lapsen elämässä niin moni muu asia muuttuu kouluun mentäessä, kuten fyysinen ja
sosiaalinen ympäristö sekä oppimisympäristö. Näiden kaikkien muutosten ei tarvitsisi toteutua, vaan
voitaisiin perustaa alkuluokkatoimintaa, jossa esi- ja alkuopetuksen lapset sekä opettajat tekevät
tiivistä yhteistyötä. Tämä voisi mahdollistaa kaikille onnistumisen kokemuksia ja olosuhteet kehittyä
yksilöllisesti omalla kehityspolullaan. Alkuluokkatoimintaa on kokeiltu esimerkiksi Nurmijärven ja
Hollolan kunnissa. Ihanteellista olisi, että meillä olisi enemmän alkuluokkatoimintaa, jolloin lasten
oppimisessa leikinomaisuus ja toiminnallisuus säilyisivät todennäköisesti pidempään. Tällainen
käytäntö voisi myös pehmentää siirtymistä koulumaailmaan, sillä tiedetään, että esi- ja
alkuopetusikäiset lapset ovat samassa kehitysvaiheessa (Karikoski & Tiilikka 2017). Onkin erikoista,
että kouluun siirryttäessä unohdetaan lapsen luontainen tapa toimia ja oppia leikkimällä.
Tiedetään siis, että kehittyäkseen esi- ja alkuopetusikäinen lapsi
tarvitsee toimintoja, joiden avulla hän syventää nykykokemuksiaan ja
tietoaan, mutta myös aktiviteetteja, joita tarvitaan tulevassa
kehittymisessä ja oppimisessa.
Nykyajan käsityksen mukaan lapsen leikki ja sosiaalisen kanssakäyminen ovat keskeisiä välineitä
lapsen ajattelun, älyllisen ja sosiaalisen päättelyn, kielen ja vuorovaikutuksen ja luovuuden
kehittymiselle. Leikin ajatellaan heijastavan parhaalla mahdollisella tavalla lapsen kehityksen tilaa ja
kulkua. Leikki on dynaamista, muuttuvaa, monisensorista, kanssakäymistä, pirskahtelevaa ja
mielikuvituksellista. Kun lapsi leikkii, hänen aivonsa käyvät täysillä ja hänen energiansa on
latautunutta. (Ojala 2015.) Varhaisvuosien leikin oletetaan olevan johtava toiminta kehittymiseen ja
oppimiseen (Vygotsky 1978). Voidaan siis todeta, että leikki mahdollistaa lapselle nykyhetken sekä
sen mikä on mahdollista myöhemmin. Tosin sanoen lapsi kaipaa leikillistä oppimista elämäänsä.
Harju-Luukkainen, Kangas ja Garvis (2021) sekä Pramling Samuelsson ja Asplund Carlsson (2008)
esittelevät teorioita leikistä ja oppimisesta sekä näiden yhteydestä toisiinsa pedagogisessa mielessä.
He kutsuvat tätä leikilliseksi oppimiseksi. Harju-Luukkaisen ym. (2021) artikkelissa nostettiin esille,
että leikki ei ole aina oppimista, eikä leikki ole yksinään motivoivaa, mutta kun leikki motivoi lasta
oppimista tapahtuu (Kangas ym. 2019; Kalliala 2011). Leikillä on vaikutus lapsen mieleen ja
toimintaan yleensäkin, sillä leikkiessään lapsi saavuttaa omia pyrkimyksiään. Leikillä ja kehityksellä
voidaankin nähdä olevan keskinäinen riippuvuussuhde, jossa leikkiminen vaikuttaa lapsen
kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen. (Paisi 2012.) “Leikki ei kuitenkaan takaa kaikkien osa-alueiden
kehitystä, mutta se tarjoaa rikkaita mahdollisuuksia. Merkittävät hyödyt ovat todennäköisempiä, kun
opettajat seuraavat sitoutuneena lasten selityksiä ja kerrontaa erilaisista ideoista, jotka ovat nousseet
heidän leikistään.” (National Association 2002).
Leikillisessä oppimisessa, kuten opetuksessa yleensäkin, opettajan rooli, hänen ymmärryksensä
leikkiin ja opettamiseen sekä vuorovaikutus ja leikkiminen lasten kanssa on ratkaisevan tärkeää
(Harju-Luukkainen ym. 2021). Ziglerin ja Bishop-Josefin (2006) tutkimuskatsauksen mukaan
monesti esi- ja alkuopetuksessa leikki on kokonaan jätetty pois päiväjärjestyksestä ja leikin tilalla on
oppituntien kaltaisia oppimistuokioita. Laadukkuus nähdään kuitenkin leikin ja pedagogisen
toiminnan yhteisenä jatkumona. Viime vuosina on korostettu erityisesti lapsen oppimisessa leikin
merkitystä, leikin ollessa luonnollinen tapa oppia. Usein lapset osaavatkin leikkiä ilman opastusta,
mutta tarvitsevat tukea leikkitilanteiden järjestämiseen. (Paisi 2012.) Opettajan pitäisikin
mahdollistaa leikkitilanteita lapsille myös alkuopetuksessa. Voisiko leikkiä käyttää tavoitteellisesti
kaikissa oppiaineissa eikä vain yhtenä opetusmenetelmänä? Vaikuttaisiko alkuopetuksessa opettajan
toimintaan yhteiskunnan mahdollinen kritiikki leikkiä kohtaan? Tulisiko esi- ja alkuopetuksen
koulutuksia yhtenäistää leikillisen oppimisen kokonaisuuksien osalta lasten parhaan kasvun ja
oppimisen tukemiseksi?
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Luku 10 Lelun kutsu
Jenna Hellsten, Emmi Kallioniemi, Riina Lappalainen ja Satu Vola
Runoilija Charles Baudelaire kuvaa esseessään leluista lapsen silmien eteen avautuvaa lelujen
taianomaista maailmaa. Saadessaan valita lelun ihmeellisen ihanasta, leluja täynnä olevasta
huoneesta, lapsi valitsee – Baudelairen mukaan itsestään selvästi – kaikista kauneimman,
ihanimman, näyttävimmän ja oudoimman lelun. Mikään aikuisuuden ilo ei voi tuottaa samanlaista
tyydytystä kuin lapsuuden lelu. Baudelaire näkeekin leluna minkä tahansa esineen, joka kutsuu lasta
leikkimään itsellään. (Baudelaire 1853.)
Siinä, missä Baudelairen esseen lapselle lelu on näyttävä
ja kaunis, toiselle kaikista ihanin lelu voi olla kirjava
vaahteranlehti
syksyllä.
Mielikuvia
lelusta
on
luonnollisesti laidasta laitaan: perusvärinen muoviesine,
käpylehmä tai vaikka keski-iän kriisin moottoripyörä.
Lelusta syntyvien mielikuvien moninaisuus kumpuaa
ihmisten kokemuksista, ajatuksista ja arvomaailmasta.
Vaikka niitä ei tarkasteltaisi osana arkielämää, lelujen
pohtiminen kuuluu varhaiskasvatuksen ammattilaisille.
Korkeatasoisesta koulutuksesta huolimatta henkilökohtaiset asenteet ja mielikuvat vaikuttavat usein siihen,
millaista leikkiympäristöä lapsille luodaan. Näkeekö
varhaiskasvatuksen
henkilöstö
lelun
ainoastaan
pedagogiikan välikappaleena tai peräti viihdykkeenä,
jolla ei sinänsä ole mitään arvoa, vai voisiko lelun
hahmottaa toisin?
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 -asia- Luonnon ilmiöt, kuten tämä kelopuu, herättävät meissä
monenlaisia ajatuksia. (Lappalainen 2020)
kirjassa (Opetushallitus 2018) todetaan, että leikki on
varhaiskasvatuksessa
keskeinen
työtapa,
ja
varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on leikkiin kannustava. Varhaiskasvatuksen henkilöstön
odotetaan tunnistavan leikkiä rajoittavia tekijöitä sekä kehittävän sitä edistäviä toimintatapoja ja
oppimisympäristöjä. Asiakirjassa myös todetaan, että pitkäkestoiseen leikkiin tarvitaan ajan, rauhan
ja tilan lisäksi sopivia ja lasten saatavilla olevia leikkivälineitä sekä materiaaleja.
Esiopetuksenopetussuunnitelman (Opetushallitus 2014) vastaavasti painottaa leikin olevan vahvasti
läsnä esiopetuksen eri toimintamuodoissa. Leikki nähdään merkityksellisenä muun muassa lasten
kielen kehityksessä, uusien taitojen oppimisessa, tunteiden käsittelyssä ja kulttuuri-identiteetin
muodostumisessa.
On selvää, että varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavat asiakirjat korostavat leikin merkitystä
kasvavalle ja oppivalle lapselle. Ei ole yhdentekevää, millaisia materiaaleja leikkiin on saatavilla.
Tässä artikkelissa pysähdymme kysymään, mikä lelu on ja miksi lelu on. Entä jos lelu ei olisikaan
välttämätön, näkymätön hyllyntäyte tai välinearvon omaava työkalu, vaan itsenäinen ympäristöä
olemuksellaan rakentava toimija? Tässä artikkelissa tarkastelemme lelua subjektina eli toimijana
varhaiskasvatuksessa. Keskeisiä käsitteitämme ovat materiaalisuus, joka viittaa asioiden fyysisiin
ominaisuuksiin, sekä materialismi, jonka tutkimuskohteena on olemassaolo ja oleminen. Aluksi
esittelemme materiaalisuuden ja materialismin määritelmiä, minkä jälkeen luomme katsauksen
siihen, miten lelu nähdään tutkimuksissa itsenäisenä toimijana ja vuorovaikutuksen osapuolena.
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Lopuksi käsittelemme fyysistä leikkiympäristöä tarjoumien näkökulmasta ja tarkastelemme
kriittisesti muutamia kirjallisuudesta nousevia leikkiympäristön rakennusohjeita. Pohdimme myös,
kuinka varhaiskasvatuksen henkilöstön suhde sekä suhtautuminen leluihin heijastuu lasten ja lelujen
suhteeseen. Koko artikkelin läpi kulkee ajatus lapsen ja lelun suhteen ainutlaatuisuudesta sekä
vuorovaikutuksellisesta henkilökohtaisuudesta
Voisiko lelun ylentää objektista subjektiksi, joka houkuttelee, opettaa ja rakentaa
henkilökohtaista suhdetta lapseen vuorovaikutuksen kautta?

Materiaalisuuden ja materialismin määrittelyä
Mitä tapahtuu, kun lapsi poimii metsäretkellä käteensä syyssateista kostean kävyn tai
auringonpaisteen lämmittämän kiven? Kun lapsi pysähtyy kesken ulkovaatteiden pukemisen
tuijottamaan ilmassa leijuvia pölyhiukkasia, jotka tanssahtelevat ikkunasta tulvivassa
auringonpaisteessa? Kun lapsi tarttuu sängyssä makaavaan vauvanukkeen, nostaa sen syliinsä ja
alkaa hoivata sitä? Mikä saa lapsen toimimaan edellä kuvatuilla tavoilla; mitä näiden tekojen aikana
ja niiden seurauksena tapahtuu? Näitä tilanteita ja niissä tapahtuvia prosesseja voidaan
käsitteellistää materiaalisuuden ja materialismin avulla.
Materiaalisuudella viitataan esineiden fyysisiin ominaisuuksiin; erityisesti niiden ei-symboliseen
merkitykseen, eli aistittavissa ja koettavissa oleviin ominaisuuksiin. Fyysisten ominaisuuksien lisäksi
materiaalisuus käsittää myös yksilöllisen ja subjektiivisen ulottuvuuden. (Løkken & Moser 2012.)
Materiaalisuuden käsitteen rinnalle nostamme Baradin (2003) määrittelemän materialismin, jossa
maailmaa tarkastellaan metafysiikan näkökulmasta olemisen ja olemassaolon käsitteiden
kautta. Barad pitää materiaa niin sanotusti toimijuuden jähmettyminä, eli tekoina, joissa toimijuus
muodostuu. Materialla hän viittaa ilmiöiden, eli olemassa olevien asioiden materiaalisuuteen ja
materialisoitumiseen.
Kindin (2014) mukaan ymmärryksemme materiaaleista on muotoutunut syvään juurtuneiden
kulttuuristen dikotomioiden kautta. Tällaisia dikotomioita ovat esimerkiksi elollinen-eloton sekä
aktiivinen-passiivinen. Nämä jaottelut ohjaavat meitä näkemään itsemme elollisina toimijoina, jotka
käsittelevät elottomia esineitä. Ymmärryksemme vaikuttaa siihen, miten materiaaleihin
suhtaudumme ja mitä niillä teemme. Mitä tapahtuisi, jos näkisimmekin esineet ja materiaalit
passiivisten objektien sijaan aktiivisena osana vuorovaikutusta?
Materiaalisuuden käsitteeseen kuuluu ajatus siitä, että esineet ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
ihmisten kanssa. Ne eivät ole passiivisia ja muuttumattomia siihen hetkeen saakka, kun niillä tehdään
jotakin, vaan ne kutsuvat ja muovaavat meitä yhtä paljon kuin me muovaamme niitä. (Løkken &
Moser 2012.) Kind (2014) nojaa ranskalaisen filosofin Gilles Deleuzen ajatteluun kuvatessaan,
kuinka materiaalit ja ihmiset kohtaavat osana jatkuvaa kokemusten virtaa. Hän kuvaa, kuinka lapset
liikkuvat materiaalien mukana tutkiessaan ja leikkiessään niillä: he liittyvät materiaaleihin,
yhdistelevät ja muuntavat niitä. Deleuzen mukaan ajattelu on kokeilemista ja tutkimista. Kokeilu luo
uusia ajatuksia sekä paljastaa, mitä ihmiset ja esineet voivat kohdatessaan tehdä.
Esineitä käsitellessään lapset kysyvätkin toiminnallaan jatkuvasti: “Mitä materiaali voi tehdä? Miksi
se voi muuttua? Kuinka minä voin liittyä sen olemiseen?” Näin materiaalit vaikuttavat ihmisten
kokemuksiin, toimintaan ja ajatteluun. Ne voivat sekä rajoittaa kokemuksia että luoda
mahdollisuuksia.
Barad (2003) tarkastelee merkityksenantoprosesseja, joissa maailman materia (matter), eli olemassa
olevat asiat, saavat merkityksensä; toisin sanoen merkityksen saamisen kautta niistä tulee olemassa
olevia. Kyse on toimijoiden sisäisistä prosesseista, joista Barad käyttää tässä yhteydessä termiä intra86
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action (vrt. interaction). Näissä jatkuvasti käynnissä olevissa ja uudelleen muovautuvissa
prosesseissa kaikki olemassa oleva materia, kaikki olemassa olevat ilmiöt, saavat merkityksensä ja
rakentavat
toimijuuttaan.
Prosessin
tulos
on
ennalta
määrittelemätön,
sillä ilmiöt vaikuttavat toisiinsa ja merkityksenantoprosessit tuottavat yhä uudenlaista toimijuutta
ilmiöille. (Barad 2003.)
Keskeistä on, että nämä merkitykset voivat muuttua eikä ilmiöillä ole pysyvää
olomuotoa merkityksenantoprosessien dynaamisuuden tähden.
Tämän artikkelin kontekstissa lukijan on hyvä ymmärtää, että materialismin näkökulmasta katsoen
sekä lapsi että lelu ovat kummatkin olemassa olevia ilmiöitä, jotka antavat toisilleen merkityksen
merkityksenantoprosessien kautta. Kaikki ympäröivän maailman materia, niin elollinen kuin eloton,
kutsuu meitä antautumaan vuorovaikutukseen, jonka kautta taas muodostuu yhä uusia merkityksiä.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön näkökulmasta keskeistä on pysähtyä seuraamaan, millaisia nämä
merkityksenantoprosessit voivat olla pienten lasten ja saatavilla olevien materiaalien kohdalla.
Milloin, mihin, miten ja miksi lapsi tarttuu johonkin esineeseen tai asiaan ja mitä tästä toimijoiden
välisestä kohtaamisesta seuraa? Esimerkiksi Aslanian (2018) kehottaa tarkastelemaan lapsen
tietämystä antropologian kautta ja kuvaa, miten lapsen omat käsitykset maailmasta ovat samalla
hänen tietämyksensä maailmasta. Aslanianin mukaan lapsi antaa maailmalle merkityksiä oman
ymmärryksensä kautta eikä lapsen käsityksiä saisi tuomita vääriksi tai ennakkoluuloiksi. On
ymmärrettävä ja arvostettava sitä, että lapsen omilla käsityksillä ja tavoilla ymmärtää maailmaa on
lapselle merkitystä.

Mikä on lelu?
Varhaiskasvatusympäristön fyysiset ominaisuudet ja tarjolla olevat leikkivälineet voivat merkittävästi
vaikuttaa lasten hyvinvointiin, kehitykseen sekä oppimiseen (Løkken & Moser 2012). Leluilla on
keskeinen rooli leikin edistämisessä ja tukemisessa, eikä leikin merkitystä lapsen kasvulle ja
kehitykselle voi korostaa liikaa. Lelut voivat olemuksellaan rohkaista lasta fyysiseen
aktiivisuuteen, symboloida muita esineitä kuvitteluleikissä tai johdatella luovaan ilmaisuun ja
tutkimiseen. Olennaista on lelujen aktiivinen rooli: se, minkälaiseen leikkiin ne lapsia johdattelevat.
(Hassinger-Das, Zosh, Hirsh-Pasek & Golinkoff 2017, 781–783.) Levinovitz (2017) kuvaakin lelua
subjektina, joka kutsuu leikkimään identiteetillään.
Mitä oikeastaan tarkoitamme puhuessamme lelusta? Lelun määritelmä ei ole täysin yksiselitteinen,
sillä käsitykset leluista ovat sidoksissa aikaan ja kulttuuriin. Lienee kuitenkin selvää, että lelu ja leikki
kietoutuvat tiiviisti yhteen niin tieteessä kuin arkiajattelussakin. Kielitoimiston sanakirjassa (2020)
lelu määritellään lasten leikkivälineeksi, leikkikaluksi. Leikkiväline puolestaan määritellään lyhyesti
“lelu tms.”. Hassinger-Das, Zosh, Hirsh-Pasek & Golinkoff (2017, 781) määrittelevät lelun välineeksi,
joka rohkaisee erilaisiin leikkeihin. Sen sijaan tulkinnat vaihtelevat siitä, mikä voi olla lelu.
Monissa kuvauksissa lelu näyttäytyy nimenomaisesti leikkiä varten valmistettuna esineenä.
Hassinger-Das kumppaneineen (2017) kuitenkin näkee, että mikä tahansa asia, jota voidaan käyttää
leikkiin, voi olla lelu – niin formaalit, tehdasvalmisteiset lelut kuin pahvilaatikon kaltaiset arkipäivän
esineet, jotka muuntuvat informaaleiksi leluiksi. Jopa lapsen sormet voivat olla lelu, kun hän käyttää
niitä edustamaan perheenjäseniään. Myös Levinovitzin (2017) mukaan konteksti tekee mistä tahansa
esineestä lelun. Esineet, joihin perinteisesti viitataan leluina, ovat vain fyysisiä välineitä ja
lelu tuotetaan näiden fyysisten välineiden, leikkivien henkilöiden sekä kontekstin välisessä
vuorovaikutuksessa. Lelu saa merkityksensä, kun siihen tartutaan ja sitä aletaan käyttää leluna.
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Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa korostetaan leikin
merkitystä, mutta varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa
(Opetushallitus 2018) mainitaan sana lelu vain kaksi kertaa:
puhuttaessa lasten omien lelujen käytöstä sekä
esimerkinomaisesti teknologiakasvatuksen yhteydessä.
Rivien välistä voi lukea, että varhaiskasvatussuunnitelman
perusteissa lelulla tarkoitetaan valmistettuja esineitä,
formaaleja
leluja.
Lisäksi
asiakirjassa
puhutaan
leikkivälineistä ja materiaaleista. Vastaavasti Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) ei
käytetä sanaa lelu, vaan tekstissä esiintyvät sanat leikkikalu
sekä väline (joskaan jälkimmäistä ei aina käytetä
merkityksessä, joka voidaan käsittää leluksi).
Vaikka sanakirjan mukaan lelu ja leikkiväline ovat toistensa
synonyymejä, on aiheellista kysyä, herättävätkö käsitteet
erilaisia mielikuvia. Mielletäänkö leikkiväline joksikin
pedagogiseksi, välineellisen arvon omaavaksi – kun taas lelu
on valmistettu “vain leikkiä” varten? Kielitoimiston
Keppi saa uuden merkityksen, kun lapsi nappaa sen
sanakirjassa lelu-sanan käytöstä annetaan esimerkit “halpa
käsiinsä ja ampaisee juoksuun. (Vola 2020)
soitin, pelkkä lelu” ja “kohtelee naisia kuin leluja”.
Esimerkeissä lelu viittaa johonkin vähäpätöiseen ja arvottomaan, jota voi kohdella miten tahansa.
Usein kuulee myös muistutettavan lasta huolellisuudesta sanomalla: “Varo, se ei ole lelu!”
Tarkoittaako tämä sitä, että lelujen kohtelu on hyvin vapaata, säännötöntä ja kovakouraistakin? Lelun
käsitteen kokonaisvaltaisempi tarkastelu olisi selvästi aiheellista, mutta tässä kohtaa tyydymme
toteamaan, että käsitykset lelusta vaikuttavat jokseenkin kirjavilta ja vaikuttavat epäilemättä siihen,
miten leluiksi miellettäviin materiaaleihin suhtaudutaan.

Leikkiympäristön mahdollisuudet ja rajoitteet
Varhaiskasvatuksen kontekstissa leikki- ja oppimisympäristö ovat keskeisiä käsitteitä, joiden kautta
henkilöstö ohjautuu pohtimaan muun muassa tilojen käyttöä, niiden mielekkyyttä, materiaalivalintoja
ja esillepanoa. Sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa että Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa (Opetushallitus 2018; 2014) leikkivälineet, leikkikalut ja erilaiset materiaalit sisältyvät
oppimisympäristöön. Kumpikin asiakirja korostaa myös sitä, että lapset osallistuvat ympäristöjen
kehittämiseen ja muokkaamiseen esimerkiksi omilla ideoillaan ja tuotoksillaan. Rajaamme tässä
artikkelissa
tarkastelumme
yksinomaan
fyysiseen
leikkiympäristöön
pohtiessamme
varhaiskasvatusympäristön tarjoumia leikille. Tekstiä työstäessämme leikittelimme itse käsitteellä
leluympäristö; millaisia leluja ympäristöstä löytyy, miten niitä saa käyttää, miten ne valikoituvat ja
miten ne ovat kaikkien lasten saatavilla. Antaako ympäristö leluille mahdollisuuden kutsua lapsia
leikkiin vai rajoittaako se niitä?
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Ympäristön esineet johdattavat lasta leikin maailmaan

Lapsen tapa hyödyntää ja käyttää eri materiaaleja leluina muuttuu ja kehittyy iän sekä taitotason
karttuessa. Leluja käytetään myös eri tavoin riippuen siitä, millaisesta leikistä on kysymys.
Esimerkiksi esineleikissä lapsi tutkii lelua, sen ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia sekä kokeilee,
millaisia asioita kyseisellä lelulla voi tehdä. Roolileikissä lelu saattaa olla oleellinen osa tapaa, jolla
lapsi omaksuu oman roolinsa leikin hahmona ja auttaa häntä eläytymään kulloiseenkin rooliinsa. Lapsi
tarttuu leluun ja alkaa leikkinsä kautta antaa sille erilaisia merkityksiä. Samanaikaisesti lelu ohjaa sitä,
miten lapsi lelua käyttää. Kasvaessaan lapsi käsittelee erilaisia leluja yhä taitavammin ja
tarkoituksenmukaisemmin sekä käyttää niitä leikin kontekstiin soveltuvin tavoin. Tästä syystä on
aiheellista tarkastella, millaisia leikkivälinetarjoumia varhaiskasvatusympäristö tyypillisesti lapselle
tarjoaa ja miten lasten on mahdollista tarttua näihin tarjoumiin.
Kuukka (2015) on tutkinut merkityksiä, joita lapset antavat päiväkodin tiloille. Lasten tiloille ja
paikoille antamissa määritelmissä tilan mahdollisuudet olivat monesti sidonnaisia tilan
materiaalisuuteen. Lapset määrittelivät tiloja sen perusteella, mitä tilassa oli, eli tilan materiaalisten
ominaisuuksien kautta. Tilassa olevat leikkivälineet ja varusteet mahdollistivat tai estivät tietynlaisia
leikkejä ja aktiviteetteja. Tiloja, joissa materiaali oli niukkaa tai vääränlaista, pidettiin tylsinä ja ”ei
niin kivoina”. Parhaat leikkipaikat olivat lasten näkemysten mukaan sellaisia, joissa oli tarjolla
erilaisia leikkikaluja. (Kuukka 2015, s. 85–86.) Mikäli lapselle syntyy kokemus siitä, että tilojen
materiaaliset tarjoumat rajoittavat hänen mahdollisuuksiaan leikkiä ja toimia toivomallaan tavalla, on
aiheellista kysyä, millä tavoin lapsi on saanut tai pystynyt osallistumaan ympäristön rakentamiseen.
Turvallisuusseikat ja tilojen rakenteelliset rajoitteet luovat ymmärrettävästi omia haasteitaan lapsen
osallisuuden toteutumiselle oppimis- ja leikkiympäristön rakentamisessa, mutta nämä huomioiden
varhaiskasvatuksen henkilöstö voi alkaa yhteistyössä lapsiryhmän kanssa kehittää lasten tylsiksi
kokemia tiloja yhä mielekkäämmiksi ja lasten tarpeita vastaaviksi.
Alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatusta tutkineen Kallialan (2008, 2012) mukaan fyysiset
leikkiympäristöt ovat heikkotasoisia monissa päiväkodeissa. Monipuolinen leikkiympäristö on
harvinaisuus, ja harvoissa alle kolmevuotiaiden ryhmissä leikkiympäristöä muokataan toimintakauden
aikana lasten taitojen kehittymisen myötä. Kalliala ohjaakin varhaiskasvatuksen henkilöstöä
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kiinnittämään esineympäristöön huomiota sekä pohtimaan, mihin ja millaiseen tekemiseen se
kannustaa lapsia, mihin lasten huomio kiinnittyy ja miten lasten tarpeet on huomioitu. Nähdäksemme
Kalliala antaa varsin konkreettisia keinoja leikkiympäristön kehittämisprosessin aloittamiseksi, mutta
korostaisimme vielä sitä, miten tärkeää on pysähtyä sen äärelle, mitä merkityksiä lapsen on mahdollista
rakentaa toimiessaan ympäristössään ja kohdatessaan sieltä löytyviä leluja. Annetaanko lapselle tilaa
tutkia ja hyödyntää leluksi tarkoitettuja ja tarkoittamattomia materiaaleja tavoilla, jotka mahdollistavat
vastaamisen lelun kutsuun?
Leikkiympäristön ja sen tarjoamien leikkivälineiden monimuotoisuudella on väliä. Kun
ympäristön tarjoumia muutetaan lasten tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden mukaisesti
sekä annetaan lapsille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ympäristön muuttamiseen, myös
leikki voi laajentua ja muuttua.
Ylenpalttista ympäristön monipuolistamista ja pyrkimystä tarjoumien runsauteen on kuitenkin syytä
välttää. Muun muassa Dauch ym. (2018) havaitsivat taaperoita koskevassa tutkimuksessaan, että
lelujen määrällä on merkitystä pitkäkestoisen leikin kannalta. Jos esillä on liian paljon kilpailevia
ärsykkeitä, taaperot käyttävät enemmän aikaa lelujen valintaan kuin niillä leikkimiseen. Ympäristön
runsaat ärsykkeet saattavat haitata esimerkiksi aistiyliherkkiä lapsia ja häiritä heidän keskittymistään
leikkiin. Inklusiivisen, kaikkia lapsia hyödyttävän ja motivoivan leikkiympäristön luomisessa on
huomioitava lasten moninaiset tarpeet.

Kohti lelun kutsua
Olemme tarkastelleet artikkelissamme sitä, millä perusteilla lelun voi nähdä kutsuvan lasta leikkiin ja
miten sitä voi pitää tässä suhteessa itsenäisenä toimijana. Missä määrin on mahdollista verrata kahden
tai useamman ihmisen välistä vuorovaikutussuhdetta ja -tapahtumia ihmisen ja elottoman materiaalin
väliseen vuorovaikutukseen? Varhaiskasvatuksen tavoitteisiin kuuluu oppiminen vuorovaikutuksessa
ihmisten, mutta myös ympäristön kanssa (Opetushallitus 2018, 21–22, 24). Lapsia ohjataan “hyviin
tapoihin” ja harjoitellaan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa erilaisten ihmisen kanssa
(Opetushallitus 2018, 25). Emme näe, että tältä osin vuorovaikutustaitojen merkitys eroasi
merkittävästi siinä, onko lapsen vastapuolena ihminen vai lelu. Lelua arvostava kohtelu ja erilaisissa
leikkiympäristöissä asianmukaisesti toimiminen edistävät omalta osaltaan myös kestävän kehityksen
tavoitteita. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tuskin on tarpeellista näyttää lelun “oikeaa” käyttötapaa,
mutta mallintamalla arvostavaa kohtelua lapsi oppii, mitä lelulla ei ole soveliasta tehdä. Konkreettinen
esimerkki tällaisesta mallintamisesta on esimerkiksi leikki, jossa lapselle näytetään, miten
vauvanukkea voi hoivata ja sylitellä. Vahingoittaminen sekä välinpitämättömyys eivät kuulu
positiivisiin vuorovaikutustilanteisiin, oli osapuolina keitä tai mitä tahansa.
Kestävän kehityksen tematiikkojen ollessa erottamaton osa modernia aikaa voi materiaalisuuden ja
materialismin nostaminen valokeilaan tuntua äkkiseltään epäilyttävältä. Tämän taustalla saattaa olla
negatiivisia konnotaatioita, jotka arkipuheessa helposti linkittyvät näihin käsitteisiin. Rohkaisemme
lukijaa katsomaan materiaalisuutta ja materialismia esittämiemme näkökulmien kautta sekä
pohtimaan, miten ne voivat auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä hahmottamaan leikkiympäristössä
olevia lapsen ja lelujen vuorovaikutussuhteita. Edellisissä luvuissa esitellyistä näkökulmista käsin
materialismi ja materiaalisuus toimivat nimenomaan vastavoimana konsumerismille. Ne
palvelevat kestävää kehitystä ohjaamalla yksilöitä tarkastelemaan omaa suhdettaan elottomaan
materiaan ja materian kanssa käytävään vuorovaikutukseen.
Rautio (2013) kehottaa kiinnittämään huomiota lasten arjessa tapahtuvaan informaaliin
oppimiseen sekä arvostamaan sitä antamalla informaalille oppimiselle aikaa ja tilaa. Hän esittää, että
siinä missä toinen ihminen voi kutsua, ohjata ja tukea lasta opettajan roolissa, myös muut (elottomat)
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materiaalit voivat kutsua, ohjata ja tukea lasta ja opettaa hänelle jotain merkityksellistä.
Tämän näkökulman huomioiminen on oleellista varhaiskasvatuksessa.
Mikäli lähtökohtana on, että pieni lapsi sekä tutkii maailmaa
leikkiessään että leikkii maailmaa tutkiessaan ja että tämä toiminta on keskeinen
lähde lapsen arkisille oppimiskokemuksille, varhaiskasvatuksen henkilöstön on
pysähdyttävä tarkastelemaan, millaisia välineitä lapsi ottaa osaksi
leikkiään sekä miten hän niitä käyttää.
Seuraamalla lapsen toimintaa ja suhtautumista ympäristön materiaalisiin tarjoumiin henkilöstölle voi
avautua uudenlaisia näkökulmia lapsen oppimisprosessiin ja siihen, miten ympäristöä on mahdollista
kehittää kokemusten rikastamiseksi sekä laajentamiseksi. Leikkiessään kukin lapsi antaa samalle
lelulle oman merkityksensä ja saa leikistä yksilöllisen oppimiskokemuksen, jonka suuntaa tai
lopputulemaa ei voida etukäteen määritellä.
Vaikka puhummekin tässä artikkelissa siitä, että lapsen ja lelun välisellä suhteella ja sen tapahtumilla
on vaikutusta lapsen oppimiselle, on oleellista muistaa myös se, ettei leikki aina johda kauaskantoisiin
oppimistuloksiin. Vaikka näin olisikin, lapsen ja lelun jakamaa yhteistä leikkiä ei silti pidä ajatella
merkityksettömänä (Rautio, 2013). Asioiden tekemiselle ei välttämättä tarvita tai sille ei edes ole
selitettävissä olevaa syytä. Rautio käyttää esimerkkinä lapsia, jotka kanniskelevat taskuissaan kiviä.
Keskeistä on antaa arvoa sille, mitä lapsen ja lelun välillä tapahtuu ja hyväksyä se, että näennäisestä
päättömyydestään tai kummastuttavuudestaan huolimatta teolla mitä todennäköisimmin on lapselle
itselleen jonkinlaista merkitystä. Hän on tarttunut lelun kutsuun ja antautunut merkityksenantoprosessiin, joka tästä teosta on seurannut.
Toivomme, että varhaiskasvatuksen henkilöstö pysähtyisi pohtimaan omaa suhtautumistaan leluihin
ja sitä, millaisen kuvan leluista omalla suhtautumisellaan välittää lapsille. Leluja vähättelevä asenne
voi ilmetä esimerkiksi diskurssissa tai lelujen puutteellisessa huoltamisessa sekä niiden kohtelussa.
Leluihin välttämättömänä pahana suhtautuva varhaiskasvatuksen ammattilainen saattaa
pahimmillaan typistää tarjoumat minimiin ja siten rajoittaa merkittävästi mahdollisuuksia lelun sekä
lapsen välisen vuorovaikutuksen syntymiseen. Sillä on väliä, ovatko lelut esillä vai piilossa ja
kuunnellaanko lelun kutsuun vastanneen lapsen halua leikkiä epätavanomaisesti tai
epätavanomaisella lelulla. Jospa juuri se multainen ja mätänemisprosessinsa aloittanut keppi, jonka
lapsi raahasi päiväkodin eteiseen, kutsui häntä erityisellä tavalla vuorovaikutukseen kanssaan?
Kunnioittamalla lapsen vastauksia lelun kutsuihin ja tarkastelemalla lelujen tarjoumia itse
varhaiskasvatuksen henkilöstö voi ruokkia lelun ja lapsen ainutlaatuista vuorovaikutussuhdetta sekä
tarjota lapselle tilaisuuksia ainutlaatuisiin ja arvaamattomalla tavalla merkityksellisiin kokemuksiin.
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Luku 11 Tulevaisuuden leikin henki
Kulttuurinen uusintaminen leikissä digitaalisten pelien näkökulmasta
Akseli Hakkarainen, Jani Kuosmanen, ja Siiri Sampo

Lasten lelut ja leikit, jopa kokonaiset leikkikulttuurit, vaikuttavat olevan muutoksen kourissa.
Kärjekkäimmissä puheissa leikki on vaarassa kadota jopa kokonaan. Usein tämän ei-toivottavan
kehityskulun kenties keskeisimmiksi vauhdittajiksi nostetaan erilaisia digitaalisiin ilmiöihin liittyvien
kulttuureja, erityisesti pelejä ja pelaamista. Pelaaminen nähdään helposti leikistä erillisenä, joskus
jopa leikille vastakkaisena, ilmiönä. Esimerkiksi vuonna 2019 julkaistussa Helsingin sanomien
uutisjutussa leikki ja pelit asetetaan ottelukehän vastakkaisiin kulmiin jo otsikossa: ”Konkurssien
jälkeen Suomessa enää alle 20 lelukauppaa – Lapset lopettavat leluilla leikkimisen yhä nuorempana
ja siirtyvät peleihin (Lassila 2019). Vaikuttaa siltä, että yksi on korvaamassa toisen.
Digitaaliset pelikulttuurit ovat joka tapauksessa kiistatta kehittyneet kiinteäksi osaksi monien lasten
elämää (Mertala & Meriläinen 2019; Blades, Blumberg & Oates 2013; Grimes & Feenberg 2009). Ei
pitäisi olla yllättävää, että pelit ja niiden sisällöt näkyvät ja kuuluvat lasten leikeissä; leikki heijastelee
aina lapsen kokemusmaailmaa sekä aivan erityisesti asioita, jotka lapsi kokee kiinnostaviksi ja
itselleen jollakin tavalla merkityksellisiksi. Kasvatustieteiden professori Kristiina Kumpulainen
toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa, että leikki ja leikin välineet ovat aina olleet muutoksen
tilassa (Ala-Kivimäki 2019).
Leikki ja siihen kiinteästi liittyvät lelut eivät suinkaan ole staattisia ajasta, paikasta ja
kulttuurisista konteksteista vapaita ilmiöitä, vaan ne ovat jatkuvasti alituisen
muutoksen kourissa.

"uudet lelut laittavat vanhemmat toisinaan myös uusien kasvatuskysymyksien äärelle"

Utriainen pukee kolumnissaan sanoiksi lasten digitaalisten pihaleikkien herättämiä hämmennyksen
sävyttämiä tunteitaan toteamalla, että ”uudet lelut laittavat vanhemmat toisinaan myös uusien
kasvatuskysymyksien äärelle” (Utriainen 2017). Nykyään lasten omituisiksi käyneitä leikkejä
hämmästelevät aikuiset eivät kuitenkaan näytä olevan mikään erityinen historiallinen poikkeus. Sen
sijaan he vaikuttaisivat asettuvan vain viimeisimmäksi lenkiksi sukupolvi sukupolvelta pitenevässä
ketjussa. Utriainen kirjoittaa osuvasti: ”Jokainen, joka itse on kohdannut lapsena aikuisten
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paheksuntaa peleistä, televisiosta tai muusta lastenkulttuurista, osaa varmasti suhtautua empatialla
nykymuksujen digileikkeihin” (Utriainen 2017).
Miksi vallitsevat lastenkulttuurit sitten vaikuttavat niin monien mielestä aina olevan edeltäjiään
huonompia? Omakohtaisten kokemusten puuttuessa esimerkiksi pelien käsittely merkityksellisenä
ilmiönä voi olla hyvin haastavaa (Meriläinen 2020). Lapsia halutaan myös suojella vierailta
haitallisilta, tai haitallisiksi arvelluilta, vaikutuksilta. On kuitenkin syytä huomata myös se, etteivät
lapset välttämättä ja automaattisesti ole pelkästään esimerkiksi digitaalisten pelien ja pelisisältöjen
passiivisia kuluttajia, vaan he kykenevät arvioimaan peleistä saamiaan kokemuksia myös kriittisesti,
jos heille tarjotaan siihen keinot ja tarvittava tuki (Mertala & Meriläinen 2019).
Maailma, johon lapset kasvavat, on kulttuurisesti hyvin moninainen. Varhaiskasvatuksen tehtävänä
on tukea lasten kulttuuri-identiteettien rakentamista sekä edistää lasten kulttuurista osaamista.
Kulttuurisella osaamisella tarkoitetaan erilaisten näkemysten kuuntelemisen, tunnistamisen ja
ymmärtämisen taitojen lisäksi kykyä reflektoida omia arvoja ja asenteita. Toimimalla itse esimerkkinä
varhaiskasvatuksen henkilöstö ohjaa lapsia kohtaamaan moninaiset kulttuurit myönteisellä tavalla.
Olemassa olevaan kulttuuriperintöön tutustuminen ja sitä kautta saatavat kokemukset, tiedot ja
taidot laajentavat lapsen mahdollisuuksia paitsi omaksua myös muuttaa kulttuuria. (OPH 2018.)
Pelikulttuurit muodostavat lapsuuden näkökulmasta merkittävän ilmiön, joka vaikuttaa lasten
keskinäisen vuorovaikutuksen kautta myös ei-pelaaviin lapsiin. Pelit näkyvät ja kuuluvat leikeissä,
milloin suurempina, milloin pienempinä leikkijän tekeminä “lainoina” — pelikulttuureista
leikkitilanteeseen tuotuina leikkitekoina, joihin toiset leikkiin osallistuvat joko tarttuvat tai jättävät
tarttumatta. Kirjoituksessamme tarkastelemme pelejä kulttuurisina tuotteina ja leikkiä toimintana,
jossa lapset rakentavat ikiomaa kulttuuriaan leikkiin tuomiensa ilmiöiden varassa. Tässä
tukeudumme sosiologi Corsaron ideaan kulttuurisesta uusintamisesta.
Pyrimme tekstissämme välttämään pelaamisen hyötyjen ja haittojen vertailua sinänsä, ja rajaamme
tarkastelumme ulkopuolelle haitallisten ja lapsille sopimattomien pelisisältöjen ja peliaddiktion
kaltaiset piirteet samalla tavalla kuin pelien käytön opetuksessa ja oppimisen välineenä. Kuten
Meriläinen väitöskirjassaan peräänkuuluttaa, peleihin liittyvä keskustelu kaipaa enemmän pelkkien
hyötyjen ja haittojen taakse kurkottavaa keskustelua ja pyrkimystä ilmiön laajempaan
ymmärtämiseen (Meriläinen, 2020). Tavoitteenamme on tarjota kenties uusia näkökulmia erityisesti
heille, jotka kokevat pelit ja pelaamisen leikin kannalta voittopuolisesti ainoastaan haitalliseksi
ilmiöksi, lapset ensisijaisesti pelisisältöjen passiivisiksi kuluttajiksi ja leikin unohtuvaksi
kansanperinteeksi.

Kulttuurinen uusintaminen leikissä
Tässä tekstissä kulttuuri määritellään historialliseksi ja sosiaaliseksi kehykseksi, jossa ihmiselämän
ajatellaan tapahtuvan. Täten kulttuuri on jaettua sekä ihmisten itsensä kokemaa ja luomaa.
Huizingan (1984) mukaan leikki on syntynyt ennen kulttuuria, ja hän kuvailee eläinten leikissä
esiintyvän samoja lainalaisuuksia kuin ihmisten. Leikki ei ole olennoille välitön tarve, ja sen keskiössä
vallitsee vapaus. Leikki merkitsee aina jotakin: pelkkä järjellä ajateltu leikki rajaisi eläinten leikin pois
koskemaan vain ihmismaailmaa. (Huizinga 1984.)
Kulttuurinen uusintaminen tapahtuu lasten kollektiivisen osallistumisen myötä. Corsaron (2018)
mukaan kulttuurinen uusintaminen näyttäytyy leikissä yhteiskuntaan ja elämään liittyvien ilmiöiden
matkimisena, aikuisten maailman jatkamisena ja siihen osallistumisena sekä vertaiskulttuureihin
osallistumisena. Yhteiskunnallinen osallistuminen näkyy leikkinä, jossa aikuisia matkitaan ja jossa
maailmassa nähtyjä asioita käsitellään leikin kautta. Esimerkiksi toistuvat rutiinit ja aiheet nousevat
esille lasten leikissä, joka osoittaa lasten uusintavan omaa jäsenyyttään kulttuurissaan. (Corsaro
2018.) Lapset leikkivät sitä mitä he näkevät ja kokevat. Esimerkiksi älypuhelimen ilmaantuminen
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leikkitekoina pienten lasten leikkeihin ei tarkoita sitä, että lapsi olisi ”koukussa älypuhelimeen”. Ehkä
koukussa ovatkin lapsen elämänpiiriin sisältyvät aikuiset, joiden käyttäytymistä ja toimintaa lapsi
leikissään jäljittelee?
Corsaro (2018) esittää leikin eräänlaisena riittinä aikuisuuteen, jota ilman jäisivät omaksumatta
omalle kulttuurille ja elinympäristölle ominaiset toimintamallit. Lapset suinkaan vain imitoi ja
sisäistä ympäröivää maailmaa, vaan pyrkivät ottamaan siitä selvää ja osallistumaan siihen. Lapset
kollektiivisesti työstävät omaa kulttuuriaan vertaisten kanssa. (Corsaro 2018.)
Leikkiä voidaan pitää universaalina, sillä se on aina kulttuurillinen ehto,
jolla halutaan sanoa, että ilman leikkiä ei ole kulttuuria.
Lapsi ei tietoisesti opettele leikkiä tai suorita leikkiä, mutta oppii leikkiessään. Esimerkiksi
sääntöleikistä poikkeavalle kuvitteluleikille tunnusomaista on flow-tila, arvaamattomuus,
improvisointi ja säännöttömyys. Kuvitteluleikissä saatetaan sen leikkimielisyydestä huolimatta
jäljitellä todellisen elämän sääntöjä ja käytäntöjä. Edellisen kaltaisessa leikissä illuusion yhteisesti
jaetusta maailmasta rikkoo huomautus sen epätodellisuudesta tai -realistisuudesta. (Kalliala 1999.)
Mertala ja Meriläinen (2019) toteavat, että myös mediasta leikkiin lainattavien aiheiden lainaamiselle
on olemassa omat rajansa, sillä vaikka lainattava idea alun perin perustuisikin mielikuvitukselle, ei
sitä siinäkään tapauksessa ole aina mahdollista muunnella loputtomiin ilman riskiä jaetun
leikkimaailman rikkoutumisesta.
Hannerz, Liljeström sekä Löfgren (1982) kuvaavat kulttuurin näkymistä leikissä muun muassa
yhteisinä koodeina, kielenä, sanomina, merkityksinä, arvostuksina, kokemuksina ja ajatusmalleina.
Kulttuuri jaetaan Hannerzin, Liljeströmin ja Löfgrenin (1982) mukaan leikissä nimenomaan
kollektiivisessa vuorovaikutuksessa ja tietoisuudessa. Kallialan (1999) mukaan leikkikulttuuri on
erottamaton osa lasten luomaa kulttuuria, ja leikin kulttuurisidonnaisuus sekä kulttuurien murros
heijastuvat aktiivisesti lasten leikkiin.

Kuvio 3 Kulttuurista uusintamista havainnollistava mallinnos
Kallialan (1999) mukaan roolileikit tarjoavat hyvän mahdollisuuden lapselle kokeilla
leikkikulttuurista kompetenssiaan. Juonen kulku, improvisointi ja johdattelu ovat taitoja, joita lapsi
harjoittelee leikissä. Vallankäyttö ja muiden ohjailu on tietynlainen taitolaji, sillä valtaa tulee käyttää
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yhteiseksi hyväksi: ohjailija ei selviäisi yksin eivätkä muut ilman häntä. Parhaimmillaan tällainen
kuvitteluleikki muodostuu kaikille leikkijöille mielekkääksi, pitkäkestoiseksi ja merkitykselliseksi.
Kasvatuskulttuuriin suurin muutos lienee teknologian yleistyminen, koska se on entistä keskeisempi
tarinankertoja. Kuvitteluleikin kulttuurin muuttuminen näkyy leikkien fantasiapitoisuudessa, vaikka
tietyt perusteemat pysyvät. Aineksia leikkiin otetaan teknologian tuottamasta maailmasta,
esimerkiksi peleistä, ei pelkästään oman kotipiirin kokemuksista. Perinteiset ammattileikit ovat
vähentyneet ja tilalle ovat tulleet fiktiiviset sankarileikit. (Kalliala 1999.)
Kulttuurinen konteksti luo kehyksen, jonka keskiöön leikki sijoittuu (ks. kuvio 3). Perheen traditiot
sekä yhteiskunnalliset eetokset luovat lapseen suhteen, joka tuo leikkiin oman panoksensa. Leikki on
kaikille yhteinen kenttä, johon jokainen osallistuja tuo mielikuvituksensa, ajatuksensa sekä oppinsa.
Yhteiskunta, leikkitoverit, lelut, perheet ja kulttuurinen konteksti tekevät leikistä ainutlaatuista sekä
heijastaa perheen ja vallitsevan kulttuurin käytänteitä.

Digitaaliset pelit leikissä
Tässä kirjoituksessa pelaamisella tarkoitetaan digitaalisten pelien pelaamista, joka voi yhtä hyvin
tapahtua tietokoneella, pelikonsoleilla, älypuhelimilla tai tablettitietokoneilla (Meriläinen 2020).
Whitton (2014) on määritellyt (digitaalisen) pelin neljän piirteen kautta:
1) Pelit ovat toimintaa, joka tarjoaa jonkinlaisen haasteen
2) Pelit jäsentyvät sääntöjen, päämäärien, etenemisen ja palkintojen kautta
3) Pelit ovat erillään ja erotettavissa todellisuudesta
4) Pelit ovat ”leikin hengen” kyllästämiä
Leikin hengellä Whitton tarkoittaa, että leikillisyys on peleihin sisäänrakennettu piirre: vakavuuden
sijasta pelille ovat ominaisia tutkiminen, luovuus ja hauskanpito. (Whitton 2014.) Leikki muodostaa
nykyisten digitaalisten pelien juuret (Arjoranta 2013). Pelien suunnittelijat tulevat joko tietoisesti tai
tiedostamattaan sijoittamaan ideologisia asenteitaan peleihin. Pelit eivät ole poikkeuksellinen ilmiö,
sillä ideologinen latautuneisuus koskee samalla tavalla kaikkia kulttuuriobjekteja. (Arjoranta 2010.)
Aikuiset tuottavat lasten kulttuuria esimerkiksi tietokonepelien muodossa. Itse leikissä aikuisen
tuottama kulttuuriaines muokkautuu ja soveltuu, jonka myötä siitä tulee lasten oma kulttuurinen
raaka-aine. Lasten tuottama leikkikulttuuri muuttuu niin sanotusti omaksi etäällä aikuisista, jolloin
kulttuuria muokataan ja suodatetaan lasten yhteisten arvostusten ja sopimusten mukaisesti.
Tietokonepelien muokkautuminen leikissä ilmenee Kallialan (1999) tutkimuksessa niin, että tytöt
olivat pelanneet peliä vasten sen sisäänkirjoitettuja sääntöjä: mummo ja vaari oli asetettu
hullunkurisesti katolle seisomaan ja isä tolpan päälle onkivapa suussa. (Kalliala 1999.)
Consalvo (2007) on kehittänyt Bourdieun kulttuurisen pääoman (cultural capital) idean pohjalta
peleihin liittyvää tietoa ja osaamista vastaavalla tavalla kuvaavan ”pelaamisen pääoman” käsitteen
(gaming capital). Pelaamisen pääomaa kartuttavat esimerkiksi tieto ja kokemukset peleistä ja niiden
sisällöistä, sekä erilaisten pelimekanismien tuntemus. Yksinkertaisimmankin pelin voi kokea eri
tavoilla pelaajalla olevasta pelaamiseen liittyvästä pääomasta riippuen. Pelit itsessään eivät myöskään
synny kulttuurisessa tyhjiössä. (Consalvo 2007.) Siinä vaiheessa, kun lasten leikki ammentaa aineksia
pelikulttuureista joko sisältöjen tai pelaamiseen liittyvän tiedon muodossa, on leikkikontekstiin
sopivasta pelaamisen pääomasta hyötyä. Pelaamisen pääoman kartuttaminen ei edellytä pelkästään
ensikäden kokemusta, sitä että on itse todellisuudessa pelannut jotakin tiettyä peliä, vaan pääomaa
voi kartuttaa myös muiden medioiden tai ihmisten välittämän tiedon varassa (Mertala & Meriläinen
2019).
Corsaron (2018) mukaan media ja digitaaliset pelit ovat yksi keskeisimmistä tekijöistä nykyajan
lasten maailmassa. Pelien tuottamat sisällöt lasten elämään ja todellisuuteen tulevat esille niistä
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opittujen hahmojen, myyttien ja tarinoiden muodossa, jotka muodostavat lapsen maailmankuvan ja
kulttuurin. Osaltaan kaikki materiaalinen hyödykkeistö, joka on tuotettu lasten kulttuuriin aiheuttaa
tutkijoissa ristiriitaa: toisaalta lapsuutta halutaan vaalia ja sille antaa merkityksiä, toisaalta
sukupuolittavat ja toiseuttavat viihdykkeet saavat meidät alati kasvavien ongelmien ja kysymysten
ääreen. (Corsaro 2018.)

Leikin henkeä etsimässä digitaalisesta maailmasta?
Ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää sille, mitä sosialisaatio ja sosialisaatioprosessi ovat ja mikä
näiden suhde kasvatukseen oikein on. Tässä kirjoitelmassa sosialisaatio ymmärretään prosessina,
jonka seurauksena yksilöstä tulee yhteiskunnallisesti toimintakykyinen toimija. Kasvatus on niin
ikään osa sosialisaatiota, johon kuuluvat esimerkiksi päiväkodit. Täten voidaan todeta, että kasvatus
on toimintaa, ja edistää sosialisaatiota. (Siljander 1997.) Sosialisaatiota ei pitäisi nähdä ainoastaan
yksilön sopeutumisena tai kouluttamisena vallitsevaan yhteisöön, vaan myös lainaamisena, uudelleen
keksimisenä ja jäljittelemisenä (Corsaro 2012). Institutionaalisessa varhaiskasvatuksessa saatetaan
kaikesta huolimatta edellyttää ennemminkin lasta muuttumaan ja sopeutumaan opetusta varten kuin
toisinpäin. Tällöin lapsen muista elinpiireistä hankkima osaaminen ja vahvuudet jäävät
hyödyntämättä. (Rintakorpi 2018.)
Corsaro (2018) näkee lapset tärkeinä yhteiskunnallisina toimijoina, ja pohtii lasten vaikutusta siihen.
Esille nousee vertaiskulttuurin tärkeys, jossa maailmassa havaittuja ilmiöitä käsitellään ja muokataan
itselle mielekkäällä tavalla. Lapset joutuvat suodattamaan paljon informaatiota, ja he kokeilevat niitä
leikin kautta. (Corsaro 2018.) Corsaro (2018) osoittaa juuri vertaiskulttuurin muokkaavan lasta
joissain tapauksissa lapsuudenperhettä enemmän sekä huomauttaa samoista perheistä tulevien
sisarusten erilaisuuden johtuvan ympäristön vaikutuksesta.
Huizingan (1984) mukaan leikki on urheilun tapaan nykyään liian vakavaa. Leikin hedelmällisyys
katoaa, jos siitä tulee suorittamista. Tekniikka on syrjäyttänyt henkisen energian ja sielun tekemiseltä,
jossa kuolemanvakavuus estää aivotyöskentelyn kehityksen. (Huizinga 1984.) Huizingan (1984)
mukaan kulttuuria ei ole ilman leikkiä. Kulttuurin leikinomainen aines on kadonnut eikä Huizinga
(1984) esimerkiksi usko, että nykykulttuuria enää leikitään. Kallialan (1999) mukaan leikin
tulevaisuus ei ole taattu epäröivässä ja katkonaisessa kasvatuskulttuurissa, jossa tietotekninen
osaaminen painottuu.
Corsaro (2018) kritisoi lapsuustutkimuksen keskittymistä käyttäytymistieteisiin sekä sen
painottumista kehityspsykologisiin kysymyksiin. Corsaron (2018) mukaan lapset ovat kriittinen osa
yhteiskuntaa sekä tarkemmin; sosiologiaa. Lapsuuden sosiologia, ja sen myötä lapsuuden
sosialisaatioprosessi, havainnollistuu Corsaron (2018) kehittelemässä niin kutsutussa verkkomallissa
(the Orb Web Model). Malli pyrkii hahmottelemaan lasten asemaa maailmassa sekä määrittämään
lapsuuden sosiologiaa yhteiskuntaa muokkaavana ja sen kulttuuria uusintavana mekanismina.
Se, millaisena lapset ja lapsuus nähdään kulttuurisessa kontekstissa sekä
se, minkälaiseen kulttuuriseen kontekstiin lapsi syntyy, on merkittävää.
Kulttuurinsa uusintajina lapsia voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Voidaan esimerkiksi
kysyä, onko lapsuudelle annettu yhteiskunnallisella tasolla merkitys? Corsaron (2018) verkkomallissa
havainnollistuvat lapsen maailmaan kuuluvat ulottuvuudet tai “sfäärit”. Verkkomallin ytimessä on
perhe, josta pikkuhiljaa aletaan erkaantua koulun alkaessa kohti aikuisuutta. Malliin on
sosialisaatioprosessia havainnollistaen liitetty kuulumaan yksilön elämän ulottuvuudet muun muassa
yhteisöstä, koulutuksesta, kulttuurista ja taloudesta. Edellä kuvatut ulottuvuudet käsittävät niitä
kenttiä, joissa tapahtuu lapsuuden sosialisaatiota sekä kulttuurista uusintamista. Verkkomalli
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havainnollistaa kulttuurisen uusintamisen
yksilökohtaisuuden. (Corsaro 2018.)

moniulotteisuuden

sekä

aikuiseksi

kasvun

Tulevaisuuden leikkiympäristöt
Yksi tasa-arvon toteuttajista lasten välillä on se, että taataan kaikkien perheiden pääsy
varhaiskasvatukseen (Gustafsson 2016). Aiheuttaako digitaalisten toimintaympäristöjen
yleistyminen eriarvoisuutta päiväkoti-ikäisten lasten keskuudessa? Gustafsson (2016) korostaa
korkeatasoista pedagogiikkaa varhaiskasvatuksen laadun takaajana. Yliärsykkeinen kasvuympäristö
tekee lapsien keskittymisestä hankalampaa, ja tämä vaatii lisää pedagogista osaamista
varhaiskasvatuksen henkilökunnalta. Onko varhaiskasvatuksen henkilöstölle riittäviä digitaalisia
valmiuksia havainnoida, suunnitella ja arvioida päiväkodin jokapäiväistä toimintaa? Aiheuttaako
digitalisaation tuoma tietoähky sen, että kaikille ei yksinkertaisesti riitä huomiota tai aikaa hektisessä
arjessa?

Lasten paikat sekä ympäristöt, joissa he toimivat ja kohtaavat toisiaan ovat muuttuneet lyhyessä ajassa.

On huomioitavaa, että lasten paikat sekä ympäristöt, joissa he toimivat ja kohtaavat toisiaan ovat
muuttuneet
lyhyessä
ajassa.
Lasten
mediamaailma
laajentaa
heidän
päivittäisiä
toimintaympäristöjään (Kangas, Lundvall & Sintonen 2008). Näiden toimintaympäristöjen
monipuolisuus aiheuttaa uhkia ja mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Lapset
tarvitsevat aikuisen läsnäoloa sekä selkeitä aika- ja sisältörajoituksia lapsen kehityksen mukaisesti
(Mustonen & Pulkkinen 2003). Sen sijaan, että katse suunnataan menneisyyteen, tulisi enemmänkin
pohtia sitä, millaiseen tulevaisuuteen lapset ovat matkalla ja millä tavalla me voisimme heitä tuolle
matkalle parhaalla mahdollisella tavalla valmistaa.
Tulevaisuudessa tekoälyllä ja virtuaalitodellisuudella voi olla suuri osuus lapsen kasvatuksessa. Sen
ei tulisi olla päämäärä, vaan korkeintaan apuväline, jonka avulla yksinkertaisia toimintoja voitaisiin
siirtää koneen hoidettavaksi. Virtuaalimaailmassa lapsen todellisuus ja käsitys voi hämärtyä, kun
asiat, jotka tapahtuvat siellä eivät ole kaikkien aistien tunnusteltavina. Voidaanko tällaisia
keinotekoisesta maailmoja ja todellisuuksia hallita? Kuka niiden sisällöstä vastaa? Median tulee
tulevaisuudessa myös vaatia itseltään vastuullisempaa itsesäätelyä sekä itsekritiikkiä (Mustonen &
Pulkkinen 2003).
Moderni on taittunut jälkimoderniksi ja lasten leikkikulttuuri on sen myötä muuttunut. Kallialan
(1999) mukaan lasten leikkikulttuuri on sidoksissa aikansa ilmiöihin, joten on mielekästä pohtia,
miten esimerkiksi kaupassa käydään nykyleikissä? Lasten kasvuympäristöön ja kulttuuriin tulee
uusia vivahteita, sillä tietoyhteiskunta muuttaa elämän tahtia. Lapset omaksuvat asioita nopeasti, ja
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esimerkiksi kaupassakäynti voidaan mieltää ruudun klikkaamiseksi fyysisen ostamisen sijaan.
Kasvatustyö voi muuttua ristiriitaiseksi, kun lasten fyysinen kasvuympäristö saa uusia määritelmiä
esimerkiksi teknologian ja pelien osalta. (Kalliala 1999.)
Kulutusyhteiskunta näkyy lasten populaarikulttuurisissa arvotuksissa, ja lasten maailma näyttää
sisältävän samaan aikaan liikaa ja liian vähän aikuismaailman esikuvia. Lasten ja aikuisten maailman
välinen etäisyys on kapeampi kuin koskaan ennen: kaikki on entistä hurjempaa. Lapsuuskäsitykset
vaihtelevat kulttuurisesti mutta varmana pidetään sitä, että lapset ovat aktiivisia uutta tietoa tuottavia
toimijoita (Kalliala 1999). Kysymys kuuluukin, minkä position me aikuiset otamme; suojelemmeko
lapset passiiviksi vai tuemmeko ja mahdollistammeko heidän kasvamistaan aktiivisiksi toimijoiksi?

Leikkien kohti oppimisen kaikkiallisuutta
Leikki ei synny tyhjiössä, vaan ympäröivän yhteiskunnan luoman kulttuurin tuotteena. Lapsi uusintaa
omaa leikkikulttuuriaan leikkitekojen sekä sosialisaatioprosessin avulla. Leikki myös uusintaa itse
itseään, sen osallistujien ja siihen liittyvien välineiden avulla vallitsevan yhteiskuntatilanteen
reunaehdoilla. Lasten vapaaseen leikkiin sekä leikin hengen löytämiseen pitää kiinnittää huomiota.
Tietokonepelit, jotka ovat lapsuuden kulttuuria parhaimmillaan, aiheuttavat aikuisissa juuri nyt
kaksinaisia tuntemuksia. Toisaalta tuotamme materiaalia lapsille käytettäväksi, toisaalta huoli lasten
yleisestä hyvinvoinnista kasvaa. Tietokonepelien voimakkaat tehosteet, maailman rajuus sekä eettiset
kysymykset ovat tutkijoille ajankohtaisia kysymyksiä liittyen lapsuuteen. Lapset on asetettu
kuluttajiksi eikä markkinatalous usein katso tulosta pidemmälle, kuten sisällön neutraaliuteen tai
lapsille sopivuuteen. Osaltaan kaikki materiaalinen hyödykkeistö, joka on tuotettu lasten kulttuuriin
aiheuttaa tutkijoissa ristiriitaa: toisaalta lapsuutta halutaan vaalia ja sille antaa merkityksiä, toisaalta
sukupuolittavat ja toiseuttavat viihdykkeet saavat meidät alati kasvavien ongelmien ja kysymysten
ääreen. (Corsaro 2018.)
Oppimisen kaikkiaallisuus puhututtaa koulumaailmassa: digitaalisten pelien ja laitteiden myötä
oppimisesta on tullut informaalimpaa. Vaikka erilaisia digitaalisia kokemusmaailmoja löytyy yhtä
monta kuin lapsia, digitaalisuus ja digitaaliset pelit koskettavat jokaisen nykylapsen elämää joko
suoraan tai vähintään välillisesti. Varhaiskasvatuksessa digitaalisten pelien integroiminen leikkiin
tulee aina olla pedagogisesti perusteltua, ja juurin tämän kautta uudet oppimisympäristöt ja –alustat
tuovat leikille rajattomat mahdollisuudet. (Kroksfors 2017.) Esimerkiksi lasten kanssa voidaan
huipputeknologian avulla tehdä leikissä monia toistoja samasta pelistä kelaamalla kohtausta
edestakaisin uudestaan ja uudestaan, joka edesauttaa oppimista ja rikastaa leikkikokemusta.
On havaittavissa paradoksi, jossa leikki on erilaista kuin tavallinen elämä. Silloin jos leikki katsotaan
olevan kulttuurin rakennusainetta, sen ei katsota voida olevan irrallisena muusta kulttuurista. Mikäli
leikki on erillinen, se ei tällöin ole dialogissa kulttuuriin. Kuinka leikki voi peilata ja uudistaa
kulttuuria, jos se ei ole dialogissa siihen? (Heikkinen 2002.) Kulttuuri syöttää leikille ravinteita, joita
leikki muovaa mieleisekseen muodostaen omassa kulttuurisessa kontekstissaan ainutkertaisen
tapahtumaketjun. Voidaanko ajatella, että vallitseva kulttuuri muokkaa digitaalisia pelejä vai
muokkaavatko digitaaliset pelit kulttuuria?
Tulevaisuuden leikin henki on epävarman ja keskeneräisen maailmamme ympärillä
kehkeytyvä ilmiö, jossa rohkeus kokeilla uutta ruokkii yksilön itsetuntoa. Sivistys luo
turvallisuutta ja sekä ruokkii suvaitsevaisuutta, jota tarvitsemme tasa-arvoisemman
yhteiskunnan – myös varhaiskasvatuksen - rakennuspalikaksi.

Digitaalisten pelien luoma maailma antaa tulevaisuutemme versoillemme mahdollisuuden kasvaa
empaattisiksi sekä solidaarisiksi yhteiskunnan jäseniksi, jos vain ymmärrämme antaa huomiomme ja
kiinnostuksemme heidän mielenkiinnonkohteisiinsa.
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