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1 Johdanto 
 

Leikkiä on aina arvostettu varhaiskasvatuksessa vähintään ideologisella tasolla 

ja sille on myös varattu oma aikansa ja paikkansa päiväkotipäivässä. Ensisijai-

sesti leikki on nähty lasten vertaisryhmän toimintana (Hujala, 2002, s. 96–98), 

mutta vähitellen myös aikuisen aktiivisempaa roolia leikin sisällä on pyritty edis-

tämään ja määrittelemään (Hakkarainen, Brėdikytė, Jakkula & Munter, 2013). 

Päiväkodin aikuiset ovat olleet epävarmoja siitä, miten ja milloin leikkiin tulisi liit-

tyä tai puuttua (ks. esim. Kalliala, 1999), mikä on ollut myös lasten näkökulmasta 

aiheellista, sillä lapset saattavat kokea aikuisen puuttumisen leikkiä häiritse-

vänä (Sandberg, 2002). Parhaimmillaan leikkiin ja leikkisään vuorovaikutuk-

seen heittäytyvä aikuinen kuitenkin tuottaa lapsille iloa (Koch, 2018). Tutkimus-

ten perusteella on havaittu tarve tarkastella aikuisen roolia leikissä tarkemmin 

(Hännikäinen, Singer & van Oers, 2013). 

  

Itse koen kutsun leikkiin ja kokemusten leikissä olevan Brėdikytėn (2017) tavoin 

yksi palkitsevimmista hetkistä varhaiskasvatuksen opettajana. Omasta näkökul-

mastani olen silloin onnistunut luomaan lapseen suhteen, jossa hän voi jakaa ha-

lujaan, toiveitaan ja luottaa minuun leikkikumppanina. Haluan olla opettaja, 

joka pyrkii ymmärtämään lasten leikkiä ja kohtelee kaikkia leikkejä arvosta-

vasti. Innokkaat leikkipyynnöt viestivät jotain onnistumisista. Kaikilta lapsilta 

pyyntöjä ei kuitenkaan tule. Miten voisin huomioida lasten näkökulman vielä pa-

remmin leikkeihin osallistuessani? Jos haluan saada tästä lisää tietoa, on lap-

sinäkökulmaisen tutkimuksen periaattein (Karlsson, 2012) parasta kysyä sitä 

lapsilta itseltään. Suomessa lapsen näkökulmaan keskittyvä tutkimus on lisään-

tynyt 2010-luvulla selvästi (Alasuutari & Raittila, 2017) ja tähän jatkumoon sijoi-

tan myös oman työni.  

  

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on liittyä keskusteluun aikuisten roo-

lista lasten leikeissä varhaiskasvatuksessa ja erityisesti päiväkotikontekstissa. 

Leikkiä päiväkodissa on tutkittu Suomessa jonkun verran, mutta aikuisen ja lap-

sen yhteisen leikin osalta erityisesti lasten äänet ovat vielä jääneet hiljaisiksi. Tut-

kimus on keskittynyt tarkastelemaan aikuisen roolia leikissä ja käsityksiä leikin 

edellytyksistä lähinnä aikuisten näkökulmasta. Tutkimus päiväkotikontekstissa 
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nostaa leikin usein jollain tavoin esiin. Niin keskeinen osa se päiväkotipäivää 

on erityisesti lasten omana toimintana. Päiväkotiarkea lasten näkökulmasta tut-

kinut Pia Roos (2015) peräänkuuluttaa aikuisten aktivoitumista lasten leikkeihin 

osallistumisessa havaittuaan aikuisten merkittävän etäisyyden lasten leikkeihin. 

Hän ei ole havaintojensa kanssa yksin (esim. Kalliala, 2008). Myös Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteissa (2016) on tulkittavissa aikuisen entistä aktiivi-

sempi rooli suhteessa lasten leikkeihin (Paananen & Rainio, 2019).  

  

Varhaiskasvatuksessa tiedostetaan sekä leikin pedagoginen, mutta myös itseis-

arvoinen merkitys. Omaa ajatteluani on ohjannut tätä työtä tehdessäni leikin it-

seisarvon ensisijaisuus. Jotta leikkiä voisi hyödyntää pedagogisesti, on mieles-

täni ensin osattava arvostaa leikkiä merkityksellisenä leikkijöille itselleen. Lähes-

tyn tässä tutkimuksessa lasten ja aikuisten yhteisleikkiä päiväkodissa kerronnal-

lisuuden kautta tarkastellen lasten kanssa yhdessä tuottamiani kertomuksia. 
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2 Lapsen näkökulma lapsuudentutkimuksessa 
 

Tutkimukseni lähtökohdat perustuvat lapsuudentutkimuksen paradigmaan, 

jossa yhtenä keskeisenä tavoitteena on tarkastella ilmiöitä lasten näkökulmasta 

käsin (Karlsson, 2012, s. 23). Näen lapsilta saadun tiedon yhtä arvokkaana 

kuin muilla tavoin tuotetun; eri näkökulmat ilmiöstä täydentävät toisiaan. Lasten 

näkökulman huomioiminen tutkimustyössä voidaan nähdä osana Lapsen oikeuk-

sien sopimuksen (1989) täytäntöönpanoa. Uudenlainen lapsuudentutkimus on 

syntynyt sosiologian aloitteesta eri tieteenaloja yhdistävänä kritiikkinä vallin-

neelle tavalle tutkia lapsia ja lapsuuden teemoja (Alanen, 2009, s. 9–11). Käänne 

on edellyttänyt muutosta siinä, miten lapsuus ja lapsi käsitetään.  
 

2.1 Lapsuus yhteiskunnan osana 
 

Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen lähtökohdista lapset ovat parhaita tietolähteitä 

pyrittäessä ymmärtämään lapsuutta ja lasten tapaa kokea maailma (Karlsson, 

2012; Eide & Winger, 2005, s. 81). Pyrkimys tulisi olla tarkastella ilmiöitä lapsen 

näkökulmasta ja kuvata heidän näkemyksiään ja saada näin lapsen ääni kuulu-

viin. (James & James, 2012.) James  (2007, s. 262) huomauttaa kuitenkin, ettei 

ole olemassa yhtä lapsen ääntä, joka voisi puhua kaikkien lasten puolesta, 

vaan tutkimuksessa tulisi tavoittaa nekin yksilölliset äänet, jotka saattavat olla 

vaikeammin sovitettavissa suhteeseen aikuiskeskeisen tutkimuksen kanssa 

(Hohti & Karlsson, 2014, s. 558). Lapsuutta ei tulisikaan käsittää universaalina 

jaettuna kokemuksena ja on kiinnitettävä huomiota siihen kenen äänet tulevat 

kuulluiksi  (James & James, 2012, s. 15, 26.) Ymmärtääkseen lasten moninaista 

elämää heidän kokemanaan, lapsuutta tulisi tarkastella paikannetussa konteks-

tissaan siinä ajassa ja paikassa, jossa lapsuutta eletään. Näin lapsuus kiinnittyy 

osaksi ympäröivää yhteiskuntaa ja kulttuuria. (James & James, 2012, s. 15.) Tä-

män vuoksi vain lapset, jotka elävät lapsuuttaan juuri nyt, voivat kertoa lapsen 

äänellä nykyhetken elämästä lapsena. Uuden sosiologisen lapsuuskäsityksen 

mukaan lapsuutta tulisi tarkastella sosiaalisena konstruktiona, kategoriana, yh-

teiskunnan osana samoin kuin esimerkiksi yhteiskuntaluokkaa. Yksilöille lapsuus 

on ajanjakso elämässä, mutta yhteiskunnassa pysyvä, vaikkakin ajassa muun-

tuva, rakenteellinen ja kulttuurinen tila. (Corsaro, 2018; James & James, 2012, s. 
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15; James & Prout, 2015, s. 7.) Omassa tutkimuksessani lapsuuden tarkastelu 

paikantuu päiväkotikontekstiin, joka voidaan määritellä osaksi päivähoitoinstituu-

tiota. Alasuutarin (2009, s. 55–57) mukaan päiväkoti-instituutio voidaan nähdä 

yhteiskunnassa vakiintuneena paikkana, jossa lasta ja lapsuutta tuotetaan. Insti-

tuutiolla tarkoitetaan vakiintuneita ja toistuvia sosiaalisia käytäntöjä, jotka luon-

nehtivat eri toimijoita ja heidän välistä kanssakäymistään. Päiväkodissa näitä toi-

mijaryhmiä ovat ainakin lapset, työntekijät ja vanhemmat. 

 

2.2 Lapsi kompetenttina toimijana 
 

Lapsuudentutkimus nojaa vahvasti sosiologiseen suuntaukseen, jossa lapset 

nähdään jo syntymästään lähtien aktiivisina toimijoina, yhteiskuntansa jäseninä. 

Toimijuuden kautta, perinteisen kehityspsykologisen näkemyksen sijaan, lapset 

nähdään myös jo olevina eikä vain joksikin tulevina (Harcourt & Conroy, 2011, s. 

39). Sosiaalisina toimijoina he vaikuttavat oman tulkintansa kautta kulttuurien 

muotoutumiseen ja luovat omaa kulttuuriaan lasten kesken ja aikuisten 

kanssa sen sijaan, että sosialisaation periaattein omaksuisivat passiivisesti jo 

valmiina olevat yhteiskunnan normit (Alanen, 2009, s. 17; Corsaro, 2018). Las-

ten toimijuutta ja osallistumista määrittävät kuitenkin hänen asemansa sosiaali-

sissa verkostoissa, kuten päiväkodin vertaisryhmässä muodostuvissa suh-

teissa (Vuorisalo, 2013).   

 

Toimijuuteen ja sen tarkasteluun liittyy kiinteästi kompetenssin käsite, joka yksin-

kertaisesti määrittyy kykynä toimia. Kehityspsykologian näkökulmasta lasten ky-

kyjä tarkastellaan suhteessa hänen ikäänsä ja sen tuomaan vastuuseen, jossa 

korostuu lapsen ei-kompetentti suhde kompetenttiin aikuiseen. Aikuisuuden saa-

vuttaminen voitaisiin nähdä kompetenssin määrittymisen päätepisteenä, kun 

taas sosiologiassa kompetenssi nähdään koko elämänkaarella kokemusten 

myötä karttuvana. (James & James, 2012, s. 30–31.) Voidaankin todeta, että jo-

kaisella lapsella on kykyjä osallistua, myös tutkimuksessa, mutta tutkijan tehtä-

vänä on tunnistaa nämä kyvyt ja toteuttaa tutkimusta sen mukaisesti. 
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2.3 Lapsinäkökulma tutkimuksessa 
 
Kaikki lapsista tehtävä tutkimus ei toki ole lapsinäkökulmaista tutkimusta. Karls-

son (2012, s. 1, 9) tarkastelee lapsinäkökulmaisen tutkimuksen käsitettä hierar-

kisessa suhteessa muuhun lapsista tehtävään tutkimukseen. Lapsitutkimus kat-

taa hänen mukaansa kaiken lapsista tehtävän tutkimuksen näkökulmasta tai läh-

tökohdista riippumatta. Perinteisesti lapsuutta ja lapsia koskevia kysymyksiä on 

tarkasteltu aikuisen näkemyksen ja ymmärryksen kautta lasten jäädessä tutki-

muksen objektin asemaan (Woodhead & Faulkner, 2000). Lapsitutkimuksen si-

sällä lapsuudentutkimus käsittää tutkimuksen, joka jakaa edellä määriteltyjä taus-

tasitoumuksia lapsuudesta ja lapsista. Lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa 

lapset osallistuvat aktiivisesti tiedon tuottamiseen, minkä lisäksi lapsinäkökulman 

tulisi läpäistä koko tutkimusprosessi aikuisen esiin tuomien näkökulmien lisäksi. 

(Karlsson, 2012, s. 23–24.) Aikuisen roolia ei Karlssonin (2012, s. 24–25) mu-

kaan tule häivyttää lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa, vaan hän määrittää sen 

luonteeltaan yhteisölähtöiseksi.  
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3 Kerronnallinen tutkimus 
 

Kerronnallisuuden olen tuonut tutkimukseeni lapsuudentutkimuksen rinnalle oh-

jaamaan tutkimukseni muotoutumista. Se määrittää vahvasti aineiston tuotta-

mista, mutta edustaa myös käsitystäni tiedon luonteesta ja todellisuudesta.   
 

3.1 Kertomusten rakentuminen vuorovaikutuksessa 
 
Kerronnallinen tutkimus viittaa sekä kertomisen, että kertomusten tutkimukseen. 

Ensin mainitussa kohteena ovat kerronnan prosessit ja jälkimmäisessä valmiit 

kertomisen tuotokset. (Heikkinen, 2018, s. 170.) Riessmanin (2008) mukaan yk-

silötasolla kertomukset  nähdään tapana hahmottaa maailmaa ja itseään 

siinä. Ihmiset rakentavat identiteettiään ja ymmärrystä menneisyydestä kerron-

nan kautta, ja pyrkivät myös vaikuttamaan ympäristöön, kuulijoihin ja heidän toi-

mintaansa. (Riessman, 2008, s. 8–9.)  Kerronnallisuus tutkimuksessa no-

jaa Heikkisen (2018) mukaan vahvasti konstruktivistiseen käsitykseen tietämi-

sestä suhteellisena, kontekstista riippuvaisena. Ihmisten kokema sosiaalinen to-

dellisuus, jota kerronnallisuuden kautta tarkastellaan, poikkeaa luonnontieteelli-

sestä todellisuudesta ratkaisevalla tavalla. Tieto, jota kertomusten kautta tuote-

taan, rakentuu aikaisemman tiedon ja kokemusten varaan ja on siksi jatkuvassa 

muutoksessa. (Heikkinen, 2018, s. 172–173.) Hännisen (2010, s. 164–165) mu-

kaan konstruktivistisessa käsityksessä ajatellaan kertomuksen olevan jo haasta-

teltavalla valmiina, jolloin haastattelijan tehtävä on saattaa kertomus 

esille. Riessman (2008) korostaa tutkijan ja haastateltavan vuorovaikutusta ker-

tomuksen rakentumisessa. Kertomus kerrotaan tutkijalle, mutta myös dialogi-

sessa suhteessa tutkijan kanssa.  Tutkimuksen kertomukset muotoutu-

vat siis tutkimuksessa haastattelijan ja haastateltavan välisessä vuorovaikutuk-

sessa (Roos & Rutanen, 2014, s. 35). Vuorovaikutuksellisuutta korostava käsitys, 

johon omassa tutkimuksessani nojaan, viittaa Hännisen (2010, s. 165) mukaan 

konstruktionistiseen lähestymistapaan, jolloin haastattelijalla nähdään olevan ak-

tiivisempi rooli kertomuksen tuottamisessa. Kummassakin tapauksessa, jos ta-

voitellaan kertomuksia kokemuksista, on annettava tilaa haastateltavan kerron-

nalle. (Riessman, 2008,  s. 23; Hänninen, 2010, s. 164)  
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Kerronnallisuus sisältää käsityksen kertomuksesta ajassa ja paikassa muuntu-

vana. Kertomukset eivät ole sellaisenaan toistettavissa, sillä sanat eivät merkitse 

samaa toiste, ja koska kertomukset esitetään eri tavoin sosiaalisesta kontekstista 

riippuen. (Squire, 2013, s. 50–51) Tämä määritelmä on linjassa myös lapsinäkö-

kulmaisen näkemyksen kanssa paikka-, aika-, kulttuuri- ja kontekstisidonnaisesta 

tiedosta (Karlsson, 2012, s. 36). Kertoja valikoi ja järjestää kerronnassaan tär-

keimpiä tapahtumia, joiden arvioi olevan merkityksellisiä juuri tietylle yleisölle ja, 

joiden kokee välittävän merkityksiä (Riessman, 2008, s. 3)  Kertomiseen liittyy 

vahvasti poikkeuksellisten, tärkeiden asioiden esiin nostaminen (Heikkinen, 

2017, s. 175). Kerronnallisessa tutkimuksessa myös raportti itsessään voidaan 

Heikkisen (2010) mukaan nähdä kertomuksena. Vaikka oma raporttini noudattaa 

perinteistä tutkimusraportin rakennetta on silti syytä tarkastella subjektiivista po-

sitiotani tutkijana läpi tutkimuksen myös kirjoittajana. 

 

3.2 Pienet kertomukset kokemuksen ilmentäjinä 
 

Lähestyn kerronnallisuutta kokemuskeskeisesti. Käsitän henkilökohtaiset narra-

tiivit tässä tutkimuksessa kokemusta ilmentävinä kertomuksina, enkä niinkään 

kertomuksina tapahtumista. Nämä kertomukset voivat sijoittua menneen sijaan 

myös nykyhetkeen tai tulevaisuuteen ja saattavat sisältää mielikuvituksellisia ta-

pahtumia. Haastattelussa ne voivat ilmetä pirstaleisesti ja ristiriitaisina. (Squire, 

2013, s. 48.) Kertomusten kertominen kutsuu omaksumaan kertojan näkökul-

man ja eläytymään hänen kokemukseensa (Riessman, 2008, s. 9).  

  

Tarkastelen lasten kanssa yhdessä tuottamiani kertomuksia pienten kertomus-

ten (small stories) käsitteen avulla. Pienten kertomusten käsite tarjoaa mahdolli-

suuden tarkastella kertomuksia, jotka eivät täytä tyypillisen ja usein haastatte-

luissa haastattelijalle kerrottujen kertomusten kriteerejä.  Perinteisesti kerronnal-

lisessa tutkimuksessa hyväksytyt kertomukset sisältävät henkilökohtaisia koke-

muksia, ajallisesti eteneviä kuvauksia menneistä tapahtumista, ja niiltä odote-

taan tiettyä rakennetta. Niin sanotuista aristotelisistä kertomuksista poike-

ten pienten kertomusten ei tarvitse sisältää selkeää alkua, keskikohtaa ja loppua, 
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vaan huomio kiinnittyy kerronnallisesti orientoituneisiin hetkiin vuorovaikutuk-

sessa. Pienten kertomusten käsite on eräänlainen sateenvarjokäsite, joka ko-

koaa alleen kertomukset meneillään olevista tapahtumista, tulevaisuudesta tai 

hypoteettisista tapahtumista ja jopa kertomatta jättämisen. (Bamberg & Georga-

kopoulou, 2008, s. 381–382; Georgakopoulou, 2007, s. 3, 31, 33–34.) Pienten 

kertomusten käsitettä ovat aikaisemmin soveltaneet lasten kanssa tuotetuissa 

kertomuksissa ainakin Roos (2015) tarkastellessaan päiväkotiarkea lasten näkö-

kulmasta sekä Puroila ja Estola (2012) tutkiessaan lasten hyvinvointia päiväko-

dissa.   
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4 Yhteisleikki päiväkodissa 
 

Pyrkimykset määritellä leikkiä alkavat usein toteamuksella, ettei yksiselitteistä 

määritelmää leikille ole pystytty muodostamaan (Ailwood, 2003; Kalliala, 

2008). Kasvatustiede ja sitä myöden ammattimainen kasvatus ammentavat leikin 

monitieteisestä tutkimuksesta, mikä on johtanut monenlaisiin tulkintoihin myös 

varhaiskasvatuksen käytännöissä. Seuraavaksi teen lyhyen katsauksen leikkiin 

yleisesti, erityisesti lasten näkökulmasta, ja päiväkodin aikuisen suhteesta leik-

kiin.   

 

4.1 Leikin määrittelyä 
 

Ilmiönä leikki määritetään usein toiminnaksi, jota tehdään ei aineellisen hyödyn 

vaan sen itsensä vuoksi, johon osallistuminen on vapaaehtoista, ja joka useim-

miten sisältää myös kuvitteellisen elementin. (Garvey, 1991, s. 4; Huizinga, 

1967, s. 17, 23.) Leikki toimintana rajautuu tiettyyn aikaan ja paikkaan (Hui-

zinga 1967, s. 19), sisältää leikkijöiden aktiivista osallistumista ja tuottaa heille 

mielihyvää (Garvey, 1991, s. 4). Leikkijöiden toimintaa ohjaavat sen luonteesta 

nousevat sisäiset säännöt (Garvey, 1991; Huizinga 1967; Vygotsky, 1978). Gar-

veyn (1991) mukaan leikki on luonteeltaan sosiaalista ja Huizingakin (1967, 

s. 16) toteaa sosiaalisten leikkien olevan luonteeltaan kehittyneempiä ja moni-

säikeisempiä.  

  

Määrittelyn haasteista huolimatta Huizingan (1967) mukaan leikki on helppo tun-

nistaa, vaikkakin sen merkitys avautuu vain siihen osallistuville. Leikkijät ovat tie-

toisia leikissä ja leikisti olemisesta, mikä sijoittaa leikin tavallisen elämän ulko-

puolelle. Leikille kuitenkin omistaudutaan tosissaan, joten voidaankin tarkentaa, 

että leikki on todellinen osa elämää, vaikka sen kuvaamat tapahtuvat eivät ta-

pahdu oikeasti (Huizinga, 1967, s. 18).  

 
4.2 Lasten leikkiä 
 
Leikkiä on tutkittu paljon, mutta koska tarkastelen leikkiä leikkijöiden omasta nä-

kökulmasta on hyvä tarkentaa katsetta siihen, miten lapset leikin käsittävät ja 
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mikä merkitys sillä heille itselleen on (Wood, 2010). On ilmeistä, että leikki vetää 

lapsia puoleensa. Se onkin lapsista mieluisinta toimintaa päiväkodissa (Alasuu-

tari & Karila, 2014; Einarsdottir, 2005; 2011) ja lapset ovat leikeissä sitoutuneim-

millaan (Reunamo ym., 2013).   

  

Lasten määritelmiä leikistä on tutkittu jonkin verran ja niissä käy ilmi, miten lap-

silla on selvä käsitys siitä mikä on leikkiä ja mikä ei, vaikka näkemykset eivät ole 

lasten kesken täysin yhteneviä (Ólafsdóttir & Einarsdóttir, 2019). Tutkimuksissa 

on pyritty tunnistamaan leikin tunnuspiirteitä ja sitä mikä erottaa leikin muusta toi-

minnasta, erityisesti työstä tai ei-leikistä.  

  

Lapsille merkittävää leikeissä on vapaus ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Ro-

gersin ja Evansin (2006) mukaan lapset määrittelevät toiminnan leikiksi vain, kun 

he saavat valita kenen kanssa leikkivät ja pystyvät itse vaikuttamaan missä, mi-

ten ja mitä leikkivät. Leikissä lapsi on toiminnan käynnistäjä ja siinä on tilaa luo-

vuudelle (Wong, 2011.) Islantilaisessa tutkimuksessa lasten määritelmistä oli 

tunnistettavissa kuvittelun keskeisyys, johon liittyi roolien ottamista ja materiaa-

lien luovaa käyttöä. (Ólafsdóttir & Einarsdóttir, 2019) Wongin (2011) tutkimuk-

sessa kävi ilmi myös, että leikille on ominaista se, että se vaatii valmistelua ym-

päristöä muokkaamalla ja rooleja jakamalla. Tämä toiminta kuitenkin rajautuu 

lasten mukaan itse leikin ulkopuolelle (Wong, 2011; Ólafsdóttir & Einarsdóttir, 

2019). Wun (2015) mukaan eri kulttuureissa lapset saattavat määritellä toimin-

taansa eri tavoin ja on mahdollista, että kasvattajien määritelmät leikistä vaikut-

tavat myös lapsiin. Päätelmät perustuvat tutkimukseen, jossa Wu selvitti kii-

nalaisten ja saksalaisten lasten määritelmiä leikistä. Kun kiinalaiset lapset nime-

sivät useimpia toimintoja leikiksi, käsittivät saksalaiset leikiksi vain vapaan leikin. 

  

Lasten näkökulmasta leikki on toimintana sosiaalista, yhteisöllistä (Kyrönlampi-

Kylmänen, 2007, s. 160), sillä lapset painottavat leikin määrittelyssä myös ystä-

vien seuraa. Vapaan leikin tilanteet on tutkimusten perusteella määritetty pai-

koiksi, joissa lapset rakentavat omaa asemaansa vertaisryhmässä (Lehtinen, 

2000, 104—105; Vuorisalo, 2013). Tutkimusmaasta riippumatta korostuvat lei-

kissä ystävien ja vertaisten kanssa oleminen. Hyvät suhteet ikätovereihin ja ys-

tävien läsnäolo viehättävät leikissä (Einarsdóttir, 2005) ja lasten leikin valintaa 
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ohjaa enemmän se kenen kanssa kuin mitä leikitään (Dunphy & Farrell, 

2011; Pearce & Bailey, 2011). Mukana oleminen ja osallisuus vertaissuhteissa 

nousevat toimintaa tärkeämmäksi (Lehtinen, 2009, s. 155). Leikeissä ollaan oltu 

ystävien kanssa jopa silloin, kun leikkiaiheet eivät ole olleet itselle mieluisia. Ilman 

ystävän seuraa jääminen leikeissä on lasten mielestä yksi ikävimmistä asioista 

päiväkodissa, ja silloin lapsi saattaa leikkiä mieluummin yksin. (Pihlainen, Reu-

namo, Sajaniemi & Kärnä, 2020.) Sillä, kenen kanssa leikitään, on mitä ilmeisim-

min merkitystä lapsille. 

  

Omassa tutkimuksessani olen kiinnostunut leikeistä, joita rakennetaan leikki-

kumppanien, aikuisten ja lasten kesken. Leikiksi määrittyy tässä tutkimuk-

sessa lopulta se, mistä lapset kertovat puhuessaan leikeistään, ja olen pyrkinyt 

siihen, ettei mikään etukäteen tehty luokittelu rajaa liian terävästi lasten leikiksi 

määrittelemää toimintaa. Seuraavaksi keskityn tarkastelemaan leikkiä päiväko-

dissa ja erityisesti aikuisen roolia leikeissä. 

 

4.3 Päiväkodin aikuinen leikin tukijana 
 
Leikillä on aina ollut vahva sija suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja sen 

asema keskeisenä toimintamuotona, esiopetukseen asti ulottuen, on edelleen 

kiistaton. Päiväkoti näyttäytyy äitien näkökulmasta paikkana, jossa lapsi pääsee 

toteuttamaan tarvetta leikkiä painottaen leikin lapsikeskeisyyttä ja lapsen omaa 

aloitteisuutta (Tiilikka, 2005, s. 128) Lastentarhanopettajat taas korostavat lei-

kin tärkeyttä lapsen elämässä ja pedagogisena menetelmänä (Rouvinen, 

2007). Lasten kokemuksesta käsin tarkasteltuna päiväkoti tarjoaa lapsille pai-

kan, jossa hänellä on leikkikavereita (Kyrönlampi-Kylmänen, 2007). Päiväkotiym-

päristöllä on siis hyvät lähtökohdat tarjota puitteet leikille, joka Lapsen oikeuk-

sien yleissopimukseen (1989) mukaan ymmärretään lapsen erityisenä ihmisoi-

keutena. Seuraavaksi tarkastelen leikkiä ideologisella tasolla ja päiväkodin aikui-

sen suhdetta leikkiin.   

  

Leikki on nostettu käsitteenä keskeiseksi välineeksi varhaiskasvatustyössä 

(Ailwood, 2003). Kun tutkijan on rajattava tutkimustehtävänsä syventyäkseen jo-

honkin leikin osa-alueeseen, käytännön kasvatustyössä valintojen tekeminen ei 
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ole näin yksinkertaista, sillä toisin kuin tutkimuksessa, pedagogissa käytännöissä 

ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) erilaiset leikin teoriat ja 

määritelmät elävät rinnakkain ja lomittain, jolloin käyttöteorian rakentaminen jää 

päiväkodin kasvattajille (ks. esim. Kalliala, 2008). Ymmärtääksemme leikkiä suo-

malaisessa päiväkodissa, olisi tarkasteltava, miten leikki on saavuttanut nykyisen 

lähes kiistattoman asemansa ja millaisten teorioiden kerrostumien varassa leik-

kiä pedagogisesti perustellaan, joka on kasvatus- ja opetustyössä keskeistä. Tä-

män työn puitteissa näin kattava selvitys ei ole mahdollista, mutta pyrin tiivistä-

mään tarkasteluni Ailwoodin (2003) havaintoihin. Kirjallisuudesta tunnistettavat 

kolme diskurssia (Ailwood, 2003) ja moninainen käsitys leikistä on tunnistetta-

vissa myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (2016), jossa leikki liite-

tään oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin. Näiden diskurssien, linssien kautta 

tarkasteltuna leikki voidaan Ailwoodin (2003) mukaan normittaa erilaisiksi tyy-

peiksi ja vaiheiksi, joiden avulla lapsia, mutta myös aikuisten toimintaa voidaan 

havainnoida ja säännellä leikissä. Kolme diskurssia esiintyvät kirjallisuudessa rin-

nakkain, vastakkain ja useat leikin määritelmät voidaan liittää niihin.   

  

Ailwood (2003) tunnistaa varhaiskasvatuksen asiakirjoista kolme erilaista puhe-

tapaa, joista ensimmäinen, ominaispiirteiden diskurssi liittyy tässä työssä aiem-

min tehtyyn määrittelyyn leikistä, jossa korostuu erityisesti vapaaehtoisuuden ja 

ilon, mielihyvän ensisijaisuus. Fröbeliläinen määritelmä, liittyy yhteen länsimai-

sesta näkökulmasta johtavaan, romanttiseen diskurssiin, leikistä. Suomalaisen 

varhaiskasvatuksen leikin pedagogiikan perusta on fröbeliläisessä kasvatusajat-

telussa, jonka mukaan leikki on lapselle luontaista toimintaa, omaa vapaata ai-

kaa ja kehitykselle merkityksellistä. (Finne, 1992; Hujala, 2002, s. 91–92.) Lei-

kin itseisarvoinen asema on oletettavasti yksi fröbeliläisyyden merkeistä vielä tä-

näkin päivänä ja erityisesti siihen liittyvä vapaan leikin käsite. Oman tutkimukseni 

osalta tarkastelen leikin pedagogiikkaa liittyen aikuisen rooliin leikissä. Aikuisen 

johtama ohjattu ja lasten oma vapaa leikki on historiallisesti erotettu aina toisis-

taan selkeästi suomalaisen varhaiskasvatuksen pedagogisissa käytän-

nöissä. Vapaan leikin osalta Fröbelin oppien mukaisesti aikuinen on sijoittunut 

havainnoimaan etäälle leikistä sisäisesti aktiivisen ja ulkoisesti passiiviseen roo-

liin. (Finne, 1992.) Vapaan leikin käsite on elänyt ammattilaisten puheessa vielä 
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tälläkin vuosituhannella vahvasti, ja sitä on tulkittu kahdella tavalla. Joko hetkelli-

senä vapautena käyttää aikansa leikkiin tai vapautena rakentaa leikkiä sisällölli-

sesti ilman aikuisen suoraa ohjausta (Rutanen, 2009, s. 225) Leikin va-

paus on määrittynyt kuitenkin aikuisten rajaamana vapautena, jossa vapaus on 

ilmentynyt esimerkiksi vapautena valita tai toivoa aikuisen määrittämistä ole-

massa olevista vaihtoehdoista (Finne 1992, s. 66).  

  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) vapaan leikin käsite on väisty-

nyt ja tilalle on määritetty omaehtoinen leikki, joka korostaa lapsen toimijuutta, 

mutta tunnustaa pedagogiikan vaikutuksen toimintaympäristöön ja -kulttuu-

riin (Kangas, Lastikka & Karlsson, 2021, s. 62). Suomalaisessa varhaiskasvatuk-

sessa leikki on aikojen kuluessa ottanut vaikutteita erityisesti kehityspsykologi-

asta, joka liittyy kehityspsykologiseen diskurssiin (Ailwood, 2003). Leikkiin liitty-

vistä teorioista ainakin Piaget’n ja Vygotskyn työt ovat vaikuttaneet leikin tulkin-

toihin ja kasvatuskäytäntöihin (Kangas ym. 2021). Piaget’n (1962) mukaan leikin 

kehitys on hierarkkinen prosessi, jossa leikin eri vaiheet ilmentävät lapsen kogni-

tiivisen kehityksen tasoa. Leikki kehittyy sensomotorisista leikeistä symbolileik-

kien kautta sääntöleikeiksi. Leikkiä havainnoimalla aikuinen pystyy saamaan tie-

toa lapsen leikkitaidoista ja kehityksen tasosta ja tarjoamaan lapselle kehityksen 

mukaista toimintaa (Finne 1992, s.66)  Vygotskyn (1978) mukaan taas juuri lei-

kissä, kuvitteellisessa tilassa, toimiminen vie parhaimmillaan kehitystä eteenpäin 

vuorovaikutuksessa muiden leikkijöiden kanssa. Aikuisen aktiivisempaa roolia 

leikissä käsittelevä tutkimus nojaa useimmiten Vygotskyn kulttuurihistorialliseen 

teoriaan leikistä, jossa keskiössä on usein leikin suhde oppimiseen ja kehityk-

seen (ks. esim. Loizou, 2017). Aikuisen rooliksi määrittyy lapsen tukeminen lähi-

kehityksen vyöhykkeellä. Lähikehityksen vyöhykkeellä, kuvitteellisessa tilassa, 

Vygotsky (1978) näkee lapsen toimivan ”päätään pidempänä” – osaavammin 

kuin leikin ulkopuolellä. Hakkarainen (2010) on tarkastellut lähikehityksen vyö-

hykkeen käsitteen pedagogista soveltamista kriittisesti ja on nostanut itse leikin 

lähikehityksen kehittämisen kohteeksi (Hakkarainen, 2010). Hakkaraisen (2010) 

mukaan leikki ei automaattisesti tarkoita lähikehityksen vyöhykkeellä toimimista, 

vaan se vaatii leikin kehittyneempien muotojen saavuttamista. Tästä näkökul-

masta itse leikin kehittäminen nousee pedagogiseksi tavoitteeksi. 
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Nämä eri tulkinnat ja määritelmät sijoittavat aikuisen erilaiseen asemaan suh-

teessa lapsen leikkiin. Aikuisen tehtäväksi on täten määritetty erilaisia tapoja tu-

kea ja rikastaa leikkiä eri positioista.  Aikuinen voi sijoittua joko leikin ulkopuolelle 

tai sisälle leikkiin. Puhutaan myös epäsuorasta ja suorasta ohjauksesta. (Loizou, 

2017; Van Hoorn, Monighan-Nourot, Scales & Rodrigues, 2015) Leikin ulkopuo-

lella aikuinen mahdollistaa leikin varaamalla sille aikaa, tilaa ja järjestämällä leik-

kiympäristöä (Bennett, Wood & Rogers, 1997; Kangas & Brotherus, 2017; 

Van Hoorn ym., 2015) sekä osallistuu leikin suunnitteluun ja roolien jakamiseen 

(Leong & Bodrova, 2012). Aikuisen tehtävä on myös tarjota lapsille monipuolisia 

kokemuksia, jotka rikastavat leikin roolipuhetta ja mahdollisesti innostavat uusien 

leikkiteemojen muotoutumiseen (Leong & Bodrova, 2012). Leikin suora ohjaus 

tapahtuu leikin aikana esimerkiksi kommentoimalla leikkiä sen ulkopuolelta, 

mutta myös osallistumalla leikkiin roolissa. Roolissaan toimimalla aikuinen voi 

laajentaa leikkiä tarjoamalla leikin teemaan sopivia uusia juonenkäänteitä tai ri-

kastamalla vuorovaikutusta roolipuheellaan (Van Hoorn ym., 2015). 

  

Kun siirrytään tarkastelemaan miten käytännössä aikuiset toimivat erityisesti 

suhteessa lasten roolileikkeihin, painottuu epäsuora ja ulkoapäin tapahtuva oh-

jaus (ks. esim. Kangas & Brotherus, 2017). Tutkimuskirjallisuudessa on tunnis-

tettavissa aikuisten epävarmuutta lasten leikkien äärellä. Useimmiten epävar-

muus liittyy siihen, milloin ja miten aikuisen tulisi osallistua tai ohjata leikkiä, 

vaikka tuen tarvetta havaittaisiinkin (Kalliala, 1999; Bennett ym., 1997, s. 41–42). 

Vapaan leikin suojelemiseksi aikuinen on jättäytynyt leikin ulkopuolelle (Einars-

dottir, 1998; Kalliala, 1999) ohjaten sitä epäsuorasti tai puuttuen vain pakon 

edessä, kuten konfliktitilanteissa (Aras, 2016; Fleer, 2015). Myös lasten näkökul-

masta päiväkodin aikuisen tehtävänä on erityisesti pitää järjestystä, myös lei-

kissä (Kyrönlampi-Kylmänen, 2007, 156; Roos, 2015). Hakkaraisen (1998) mu-

kaan vapaata leikkiä on jopa käytetty keinona vetäytyä aikuisen vastuusta. Käy-

tännössä aikuiset käyttävät leikkiaikaa havainnoinnin lisäksi myös töiden valmis-

teluun (Aras, 2016) tai tilojen järjestelyyn jopa häiriten leikkiä (Kangas & Brothe-

rus, 2017). Sopivien spontaanisti ilmenevien tilanteiden tunnistaminen ja hyödyn-

täminen vaatisi läsnäoloa ja havainnointia (Kalliala, 2008), mikä ei onnistu, jos 

aikuiset käyttävät leikkiajan muiden asioiden hoitamiseen. Sen lisäksi, että aikui-
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set vetäytyvät tekemään muuta leikkien aikana päiväkodin aikuisten monet työn-

kuvat asettavat aikuisen samanaikaisesti erilaisiin lähtökohtiin suhteessa leikkiin. 

Aikuisen huomautus sääntöjen noudattamisesta etäännyttää aikuisen emotio-

naalisesti lasten leikistä, kun taas tunnetasolla osallistuminen lähentää aikuisen 

ja lapsen (Pálmadóttir & Einarsdóttir, 2015). Paanasen ja Rainion (2019) mu-

kaan asiakirjoista tunnistettava leikin korostunut merkitys ei heijastu tutkimusten 

perusteella suomalaisen päiväkodin käytännöistä. Leikin tukemisen tavat eivät 

toteudu. 

 

On ilmeistä, että lasten leikkiä kunnioittavan, leikin sisällä tapahtuvan osallistu-

misen ja ohjauksen tavan määrittelylle on ollut tarvetta, sillä Hakkarai-

sen (1998) mukaan haaste löytyy aikuisen tavasta liittyä ja osallistua, ei osallis-

tumisesta itsestään. Leikkiin osallistutaan harvoin, mutta leikkiin liittyessään 

opettajat korostavat sensitiivistä otetta, jossa he tukevat lasten omia ideoita ja 

pidättäytyvät voimakkaasta ohjauksesta kunnioittaen leikkiä (Bennett ym. 1997, 

s. 39). Lasten leikkeihin osallistuvalle aikuiselle on pyritty muodostamaan sensi-

tiivisen ja jossain määrin lasten ehdoilla toimivan aikuisen roolia (Kalliala, 2008). 

Aikuinen voi tehdä omia aloitteita tai seurata lasten näkökulmia ja aloitteita. Leikin 

omistajuus ja kontrolli leikistä siirtyy näin vähitellen aikuiselta lapselle. (Pramling-

Samuelsson & Johansson, 2006.) Hakkarainen kollegoineen (2013) korostavat 

leikin yhtenäisen juonen kehittelyä yhteistyössä, dialogisessa suhteessa, lasten 

kanssa, jossa keskiössä ovat lasten ideat. Aikuisten toiminta ei voi olla heidän 

mukaansa pintapuolista, vaan tunnetasolla roolissaan osallistumisella voi-

daan parhaimmillaan saavuttaa tunnetta yhteenkuuluvuudesta.  
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimukseni lähtökohta on kiinnostukseni päiväkodin aikuisten ja lasten yhtei-

seen leikkiin päiväkodissa. Oman tutkimukseni tavoitteena on rikastaa ymmär-

rystä ilmiöstä lasten näkökulmasta käsin. Lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa 

ilmiöitä tulisi lähestyä avoimesti. Tutkimusasetelmassa tulisi olla perustutkimuk-

sellista väljyyttä, joka ei rajaa ilmiötä ennalta liikaa. (Karlsson, 2012, s. 50) Ker-

ronnallista materiaalia saatetaan kerätä myös muilla tavoin kuin haastattelemalla. 

Kuten Squire (2013), koen, että henkilökohtaiset kertomukset ovat paras tapa kä-

sitellä kontekstin kysymyksiä. Lasten näkökulma tuodaan tässä tutkimuksessa 

esiin keräämällä tietoa suoraan lapsilta itseltään, haastattelemalla heitä kerron-

nallisen tutkimuksen menetelmiä soveltaen.  

  

Tutkimuskysymykset alkoivat hahmottua tutkimuksen edetessä haastattelujen ai-

kana ja tarkentuivat aineistoa käsitellessä. Lopulliset tutkimuskysymykseni muo-

toilin seuraavasti: 

   

 

1. Millä tavoin lasten ja aikuisten yhteisleikkiä päiväkodissa rakennetaan ja 

rajataan lasten pienissä kertomuksissa?  

   

2. Millä tavoin lasten ja aikuisten osallistumista leikkiin määritetään lasten 

pienissä kertomuksissa?  
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6 Tutkimuksen toteutus 
 

Seuraavaksi käsittelen tutkimusprosessini vaiheista aineiston tuottamista ja 

analyysia. Esittelen myös tutkimukseen osallistuneet lapset ja kuvailen toimin-

taani prosessin eri vaiheissa.  

 

6.1 Tutkimukseen osallistuneet lapset 
 
Aineisto tuotettiin lapsia haastattelemalla alkuvuodesta 2019 yhdessä pääkau-

punkiseudun päiväkodissa. Päiväkoti valikoitui sattumalta, kun päiväkodin johtaja 

osoitti kiinnostusta tutkimustani kohtaan ja tarjoutui alustavasti osallistumaan tut-

kimukseen. Päiväkoti ja lapset olivat minulle kuitenkin entuudestaan vie-

raita.  Päiväkodin toiminnassa yhtenä painopisteenä oli aineiston keräämisen ai-

kana aikuisen ja lapsen yhteinen leikki. Koska aikaisempi tutkimus viittaa vah-

vasti siihen, että lapsen ja aikuisen yhteinen leikki ei ole kovin tyypillistä (Kal-

liala, 2008; Roos, 2015), saatoin tästä lähtökohdasta odottaa, että lapsilla olisi 

tavanomaista enemmän kokemuksia jaettavana ja aineksia kertomuksiin.  Ihmis-

ryhmien kerronnallissa teemoissa esiintyviin samankaltaisuuksiin ja eroavaisuuk-

siin keskittyvässä tutkimuksessa haastatellaan yleensä useampia määriä ihmi-

siä (Squire, 2013, s. 55) ja myös omassa tutkimuksessani aineisto käsittää use-

ampien lasten kertomuksia.  

   

Kohderyhmäksi rajasin 4-6 -vuotiaat, sillä ajattelin tämän ikäisillä olevan jo enem-

män kokemusta leikeistä päiväkodissa ja koska haastattelun käyttämistä kerron-

nan ja tiedon tuottamisen tapana kovin nuorilla ei pidetä sopivana   (Eide & Win-

ger, 2005, s. 80; Kyrönlampi-Kylmänen 2007, s. 75). Päiväkodin lapset olivat eri 

yhteistyötahojen toimesta tottuneet ulkopuolisten toteuttamiin haastatteluihin, jo-

ten haastattelutilanteet olivat ainakin osalle lapsista tuttuja. En luonnollisesti voi-

nut olla varma edistäisivätkö nämä kokemukset tutkimukseeni osallistumista tai 

vastaisiko haastattelutilanne minun kanssani kokemuksen perusteella muodos-

tuneisiin odotuksiin.    
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Päiväkodin johtajan harkinnan ja henkilökunnan halukkuuden mukaan tutkimuk-

seen osallistuivat kaksi, 4-5 ja 5-6-vuotiaiden, ryhmät. Näin kaikilla kyseisten ryh-

mien 42 lapsella oli lähtökohtaisesti mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Kaik-

kien lasten huoltajille jaettiin tutkimuslupalomake ja saatekirje (Liite 1.), jossa ker-

roin tutkimukseni taustoista, tutkimustehtävästäni sekä siitä, mitä tutkimukseen 

osallistuminen heidän lapsensa osalta tarkoitti (Kuula, 2011).   30 lapsen huolta-

jat antoivat suostumuksensa haastatteluihin. Kolme kieltäytyi ja palauttamattomat 

tulkittiin kieltäytymiseksi. Lopulta haastattelin yhteensä 25 lasta. Viisi 4-vuotiasta, 

yhdeksän 5-vuotiasta ja 11 6-vuotiasta. Poikia heistä oli 14 ja tyttöjä 11. Loput 

lapset joko kieltäytyivät haastattelusta tai olivat poissa haastattelupäivänä.  Yksi 

tutkimukseen osallistuneista lapsista oli niin innostunut osallistumaan, että ensin 

lapsen osallistumisen kieltäneet vanhemmat antoivatkin luvan lapselle osallistua. 

Ennen tutkimuksen käynnistämistä minulle oli myönnetty lupa myös kunnan ta-

holta, 
 

6.2 Haastatteluihin valmistautuminen 
 

Ennen haastatteluja päätin käyttää pari päivää tutustumalla lapsiin (Eide & Win-

ger, 2005, s. 84; Sargeant & Harcourt, 2012, s. 67), ryhmien aikuisiin ja toimin-

taympäristöön etukäteen. Uskon pystyneeni seuraamaan lasten kerrontaa haas-

tattelutilanteissa paremmin, kun tiesin kenestä lapset puhuvat ja mihin ympäris-

töihin kuvaillut tapahtumat sijoittuvat.  Tutustumispäivinä kerroin tutkimukseni tar-

koituksesta ja mitä tutkimukseen osallistuminen lapsilta edellyttää, jotta lapsilla 

olisi mahdollisuus punnita osallistumistaan myös aiheen perusteella (Raittila, 

Vuorisalo & Rutanen, 2017, s. 320) Käytin mahdollisimman selkeää kieltä ja lap-

sille tuttuja käsitteitä (Einarsdóttir, 2007, s. 204–205). Pyrin olemaan lähellä lap-

sia, valmiina keskustelemaan ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin sekä kai-

kenlaisiin lasten aloitteisiin vuorovaikutuksen käynnistämiseksi. Myös haastatte-

lupäivinä käytin jäljelle jääneen ajan mukana lapsiryhmän toiminnassa, jolloin otin 

kontaktia ensisijaisesti lapsiin, joita en vielä ollut haastatellut. Uskon, että näiden 

hetkien johdosta ainakin yksi lapsi päätyi muuttamaan mieltään ja osallistumaan 

haastatteluun. Tutustuminen olikin vastavuoroista ja tarkoituksena oli herätellä 

luottamusta. Toiminnassa mukana oleminen auttoi minua myös tunnistamaan 

ajankohtia, jolloin haastattelut voisi olla sopiva toteuttaa. Lasten luottamuksen 
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saavuttamiseksi tutkijaa ohjataan usein muodostamaan rooliaan ryhmän henki-

lökunnasta poikkeavaksi ja olemaan puuttumatta tilanteisiin (Kuula, 2011; Lehti-

nen, 2000, s. 61–62). Puuttumattomuuden periaate on lasten kanssa toi-

miessa kuitenkin eettisesti pulmallinen. Pyrin välttämään tilanteita, joissa joutui-

sin käyttämään aikuisen auktoriteettia, mutta tahtomattani päädyin tilanteeseen, 

jossa minun oli ohjattava lasta. Päiväkodin aikuiset puuttuvat kuitenkin kokemuk-

seni mukaan moniin tilanteisiin jopa syyttä, joten tästä poikkeava rooli oli helppo 

omaksua. Aikuisuuttani ei voinut häivyttää ja toisaalta, jos halusin saavuttaa luot-

tamusta, ei se mielestäni olisi ollut mahdollista, mikäli olisin jättänyt puuttumatta 

vaarallisiin tilanteisiin. Sensitiivisyys sekä lasta kunnioittava asenne tuntui mie-

lestäni toimivalta. Lasten näkökulmasta tutkijan erityinen rooli ei lyhyessä ajassa 

ehdi välttämättä muodostua, sillä eräs lapsi viittasi haastattelussa päiväkodin ai-

kuisiin “te”-muodossa viitaten minun kuuluvaan samaan aikuisten ryhmään.  

 

Tutkimusprosessini ei sisältänyt varsinaista esihaastattelua, mutta halusin ko-

keilla haastattelussa toimimista. Pohdin tässä vaiheessa myös piirtämisen käyt-

tämistä aineiston tuottamisen tapana ennen haastatteluja, joten tämä harjoitus 

sisälsi myös pyynnön piirtää.  Haastattelutilanne poikkesi tutkimukseen liittyvästä 

haastattelusta kuitenkin selkeästi esimerkiksi siten, että haastattelin lasta 

omassa kodissaan. Haastattelu toimi harjoituksena, jossa minun oli mahdollista 

tunnistaa omia vahvuuksiani haastattelutilanteessa. Huomasin, että tein esimer-

kiksi paljon oletuksia kokemukseni perusteella siitä millaisia lasten leikit nimeä-

misen perusteella ovat. Minun tuli siis kiinnittää huomiota siihen, etten tee hätäi-

siä tulkintoja ja oletuksia, ja etene haastattelussa niiden varassa, vaan pyydän 

lapsilta tarkennuksia (Alasuutari, 2005, s. 155; Danby, Ewing & Thorpe, 2011). 

Tämän perusteella päädyin aloittamaan haastattelut käsittelemällä yleisemmin 

lasten leikkejä päiväkodissa. Rajasin myös piirtämisen pois aineiston tuottami-

seen käytetyistä menetelmistä. Koin, että lapsilla tulisi olla kokemuksia piirtämi-

sestä kerronnan muotona, sillä useimmiten piirtämisessä keskitytään itse tuotok-

sen arviointiin (Einarsdottir, Dockett & Perry, 2009) Tämä näkyi harjoituksen ai-

kana esimerkiksi niin, että vasta kolmas piirros oli lapsen mielestä tarpeeksi hyvä. 
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6.3 Haastattelujen toteutuminen päiväkodissa 
 
Haastattelin lapset kolmen päivän aikana. Haastattelut ajoitettiin niin, että lapset 

olisivat virkeimmillään, eikä muu mieluinen toiminta jäisi välistä (Raittila ym., 

2017, s. 318–319.) Pyrin myös siihen, että pysyisin itse valppaana. Tämän vuoksi 

oli hyvä, että kahtena ensimmäisinä päivinä tein vain enintään kolme haastatte-

lua, joista kerrytetyn kokemuksen myötä viimeisenä päivänä onnistuin toteutta-

maan 8 haastattelua.  Haastatteluille oli varattu päiväkodissa tila, joka oli lapsille 

ennestään tuttu ympäristö (Raittila ym. 2017, s. 318–319), muttei sisältänyt liikaa 

häiriötekijöitä. 
 
6.3.1 Ryhmähaastattelu 
 
Toteutin haastattelut pääasiassa parihaastatteluina odottaen, että vertaisen läs-

näolo auttaisi lapsia rentoutumaan ja kertomaan vapautuneesti. Pareittain toteu-

tetut haastattelut olivat mielestäni linjassa myös lapsinäkökulmaan liittyvän yhtei-

söllisen tiedontuottamisen periaatteen kanssa (Karlsson, 2012) Pyysin ryhmän 

aikuisia muodostamaan haastatteluparit niin, että haastateltavana olisi samaan 

aikaan lapsia, jotka leikkivät yhdessä päiväkodissa. Kaksi lasta osallistui haastat-

teluun omasta halustaan yksin ja yksi kolmen lapsen ryhmä muodostui, koska 

luvan saaneita lapsia oli ryhmässä pariton määrä. Olisin vaihtoehtoisesti voinut 

ohjata lapsia valitsemaan haastatteluparinsa itse, jolloin lapset olisivat päässeet 

itse vaikuttamaan haastattelutilanteisiin enemmän. 

  

Menetelmänä parihaastattelu lukeutuu ryhmähaastattelun alalajiksi ja sopii hyvin 

pienoiskulttuurien merkitysrakenteiden tutkimiseen tai tietojen saamiseen haas-

tateltavien sosiaalisesta ympäristöstä. Ryhmähaastattelussa puhutaan useam-

malle haastateltavalle yhtä aikaa, mutta pitääkseni huolta kaikkien mahdollisuu-

desta osallistua, osoitin kysymykseni välillä yksittäiselle lapselle. Ryhmähaastat-

telua käytetään erityisesti silloin kun halutaan selvittää miten henkilöt muodosta-

vat yhteisen kannan johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. (Hirsjärvi & Hurme, 

2008, s. 61–66.) Haastatteluissa kannustin kuitenkin lapsia kertomaan omista 

kokemuksistaan ja näkemyksistään, jolloin eri mieltä oli jopa toivottavaa olla. 

Muistutin myös lapsia kunnioittamaan toisten näkemyksiä. Usein ryhmähaastat-
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telujen eduksi lasketaan se, että se tasoittaa aikuisen ja lasten välistä valta-ase-

telmaa haastattelutilanteessa. Tässä asetelmassa on huomioitava myös lasten 

väliset suhteet, jotka saattavat määrittää sitä, mistä puhutaan, tai mitä mieltä asi-

oista ollaan (Freeman & Mathison, 2009, s. 105). Muutamissa haastatteluissa 

yksi lapsista pyrki dominoimaan haastattelua selvästi ja pyrki puhumaan myös 

toisen puolesta.  
 

6.3.2 Kerronnallinen haastattelu keskusteluna 
 

Raittilan ym. (2017) mukaan haastattelun sijaan olisi mielekkäämpää puhua las-

ten kanssa tapahtuvasta keskustelusta. Keskustelun käsitteen valossa huomio 

kiinnittyy haastattelijan ja lapsen yhdessä tuotettuun, jossa tulee antaa tilaa lap-

sen omalle tavalle kertoa tutkimusaiheesta. Keskusteluun antautuminen vapautti 

tunnelmaa yleisesti, mutta kommentointini tavalliseen keskusteluun sopivalla ta-

valla saattoi vaikuttaa siihen mitä lapset jatkossa kertoivat haastattelussa  
  

Jesse: Mä leikin niin että mä olin tuolla liukurimäessä ja sit mä menin muualle keinuun. 
Sit mä olin Einarin kanssa, Einarin kanssa, niissä rengaskeinuissa.  
TL: Mm-m. Vauhdikkaita leikkejä.  
Jesse: Joo. 
Juho: Joo ja entäs meidän leikeissä oli aika paljon juoksua.  
Jesse: Joo ja mä ja mä juoksin tosi paljon. (H2) 

  

Ryhmätilanne itsessään mahdollisti parhaimmillaan keskustelunomaisesti ete-

nevää kerrontaa. Lapset täydensivät ja vahvistivat toistensa kertomaa, tekivät 

itse aloitteita (Mayall, 2000, s. 123–125), mutta nostivat esiin myös poikkeavia 

näkemyksiä. Lapset kannattelivat kertomuksen tuottamista yhdessä pohtien esit-

tämääni kysymystä. Toisaalta lapset myös keskeyttivät toistensa puheenvuoroja 

ja puhuivat päälle (Freeman & Mathison, 2009, s. 104). Haastattelijana jou-

duin valitsemaan mihin kesken jääneisiin puheenvuoroihin pyysin lapsia palaa-

maan, mikä osaltaan saattoi keskeyttää sillä hetkellä käynnissä olleen keskuste-

lun. 

  

Käynnistin jokaisen haastattelun pyytämällä lapsia kertomaan leikeistään päivä-

kodissa. Keskustelunavaus toimi eräänlaisena lämmittelykysymyksenä, joka pi-

täisi keskustelun lasten mukavuusalueella. Virittävä kysymys tuntui olevan tar-

peen, sillä lapset rentoutuivat silminnähden kertoessaan selvästi heille tärkeästä 
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aiheesta. Kysymyksen avulla sain kehyksen sille, mitä leikki päiväkodissa ylei-

sesti ottaen on juuri haastattelemieni lasten näkökulmasta. Näin häivytin haastat-

telusta omia olettamuksiani siitä, mitä leikit päiväkodissa ovat. Lasten kerto-

miin leikkeihin viittasin haastatteluissa, kun kerronta alkoi tyrehtyä leikistä päivä-

kodin aikuisten kanssa. Omat leikit toimivat lasta kiinnostavana lähestymista-

pana tutkimusaiheeseen (Raittila ym., 2017).  

  

Ennen haastatteluja pohdin miten kokemukseni, persoonani ja suhteeni aihealu-

eeseen vaikuttaisivat haastattelutilanteeseen (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 68). 

Kokemuksestani lastentarhanopettajan työssä oli mielestäni merkittävää etua 

juuri vuorovaikutuksessa lasten kanssa (Eide & Winger, 2005, s. 84).  Edesaut-

taakseni lasten kerrontaa, pyrin antamaan tilaa heidän ilmaisun tavoilleen (Ala-

suutari, 2005, s. 154) ja mukautumaan haastateltavieni maailmaan ja kieleen 

(Hyvärinen, 2017, s. 183). Pyrin hyödyntämään kerronnallisen haastattelun pai-

nopisteitä kuuntelemista, toistamista ja empaattista vahvistamista mahdollisim-

man paljon kannatellakseni kerrontaa.  Hyvärinen (2017) korostaa, että seuraa-

van kysymyksen esittämisen sijaan olisi keskityttävä kuuntelemaan. Roosin ko-

kemusten pohjalta (Roos & Rutanen, 2014) osasin odottaa, ettei lasten kerronta 

välttämättä jatku ilman konkreettisia jatkokysymyksiä.  Onkin tyypillistä, että ker-

ronnallisessa haastattelussa haastateltava vastaa ensin lyhyesti ja yleisluontoi-

sesti (Hyvärinen, 2017, s. 183) Kokemuskeskeisessä kerronnallisessa haastatte-

lussa käytetään tyypillisesti puolistrukturoitua haastattelua (Squire, 2013, s. 55). 

Koska on ilmeistä, että lasten leikeillä ja päiväkodin aikuisilla on etäisyyttä (Roos, 

2015; Reunamo ym., 2013) koin sopivaksi pyytää lapsia kertomaan myös lei-

keistä, joihin aikuiset voisivat tulla mukaan tai joihin aikuiset eivät voi tulla mu-

kaan. Tämä ratkaisu oli mielestäni onnistunut, sillä kuvitteellisempien tilanteiden 

houkuttelu kerrontaan rikastutti ja täydensi mielestäni aineistoa huomattavasti ja 

koin näiden keskustelunavausten säilyttäneen avoimuuden haastateltavien 

omille näkemyksille (Roos & Rutanen, 2014). Strukturoidun haastattelun haas-

teena on löytää sellaiset kysymykset, joiden avulla saadaan lapsi kertomaan ai-

heesta laajasti. Avoimessa lähtökohdassa haasteeksi saattavat nousta niukat tai 

runsaat aiheen vieressä kulkeva kerronta. Teemaan palaaminen tai keskustelun 
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eteneminen saattaa johtaa kysymyksiin, jotka joko johdattelevat liikaa, aiheutta-

vat lapsissa hämmennystä tai tyrehdyttävät keskustelun. (Raittila ym., 2017, s. 

321.)  

  

Haastattelun päätteeksi kiitin lapsia haastattelusta ja jos lapsilla ei ollut kiire pois-

tua kyselin mitä he olivat mieltä haastattelusta. Näin toimimalla pyrin varmenta-

maan, että haastattelu ja kohtaamisemme päättyisi lapsen kannalta myöntei-

sessä tunnelmassa (Eide & Winger, 2005, s. 82). Haastattelujen jälkeen kirjasin 

välittömät ajatukseni sekä lasten kerronnasta, että haastattelun kulusta ja omasta 

toiminnastani. Koska kokemukseni karttui huomattavasti aineistonkeruun aikana, 

hyödynsin kokemustani ja huomioitani aina seuraavaan haastatteluun. Ensim-

mäisessä haastattelussa esimerkiksi lähestyin lasten ja aikuisten yhteistä leikkiä 

askel kerrallaan, mutta totesin johdattelun vievän liikaa aikaa, ja muissa haastat-

teluissa siirryin nopeammin tärkeisiin teemoihin (Raittila ym., 2017, s. 328.) Tämä 

vaihe olisi voitu todennäköisesti välttää esihaastatteluilla.  

  

Käytin haastattelujen tallentamiseen videointia ensisijaisesti varmistaakseni kuka 

haastateltavissa oli äänessä (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 63), mutta sillä oli mui-

takin etuja haastattelujen onnistumisen ja luotettavuuden kannalta. Videoinnin 

avulla saatoin kirjaamisen sijaan keskittyä kuuntelemaan ja kiinnittämään huo-

miota lapselle mahdollisesti tärkeisiin asioihin. Kaiken kaikkiaan videoinnin myötä 

koin olleeni aidosti läsnä vuorovaikutuksessa lasten kanssa (Raittila ym., 2017, 

s. 320).  
 

6.4 Aineiston analyysi 
 
Videoaineistoa kertyi 13 haastattelun verran. Haastatteluista pisin, kolmen lap-

sen ryhmähaastattelu, kesti 17 minuuttia 7 sekuntia ja lyhin 6 minuuttia 51 se-

kuntia. Haastatteluihin käytetystä ajasta osa kului aiheeseen orientoivaan kes-

kusteluun lasten omista leikeistä, joista lapset innostuivat kertomaan runsaasti.  
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6.4.1 Tekstimuotoisen aineiston muodostaminen 
 
Haastattelujen jälkeen litteroin haastattelut sanatarkasti lähes kokonaisuudes-

saan. Jätin pois ne kohdat, joissa lasten keskustelu liittyi ainoastaan esimerkiksi 

siihen, mitä lapset näkivät ympäristössään haastatteluhetkellä. Jotten tekisi va-

hingossa jo litterointivaiheessa tulkintoja lasten kerronnasta, pyrin sisällyttä-

mään lasten puheen sellaisenaan. Merkitsin litterointiin kohtia, joista en saanut 

selvää tai jossa esimerkiksi tietyt eleet tai nauru liittyi oleellisesti lasten kerron-

taan. Pohdintaa varten tein erillisiä muistiinpanoja huomioistani. Analyysistä pois-

tin myös kohdat, joissa koin johdattelevani lapsia liikaa.  
 

Varpu: Sit se aina ottaa kiinni “hippa”.     
TL: Aikuinen on hyvä hippana olemisessa. Millä tavalla aikuinen on siinä tosi hyvä? Mitä 
se osaa tai onks se jotenki...    
Varpu: En mä tiiä  
TL: Mitä hippaan pitää osata?     
Nelli: Juosta  
TL: Juosta. Osaaks aikuinen juosta? Onks teijän aikuiset nopeita?   
Varpu: On ne aika nopeita. (H8) 
 

Katkelmassa näkyy haastatteluissa kertynyt kokemukseni siitä millaisista asioista 

lapset kertovat, ja mitä odotan seuraavaksi. Tulin tietoiseksi tästä jo ensimmäi-

sissä haastattelutilanteissa ja pyrin välttämään niitä jatkossa. Johdattelun, yh-

dessä tuotetun kertomuksen ja keskustelunomaisen haastattelun välille oli toisi-

naan vaikeaa vetää selkeää rajaa. En missään vaiheessa tehnyt kertomuksista 

tiivistelmiä, vaan pyrin pitämään lasten kertomukset eheinä ja säilyttämään niiden 

suhteen kokonaiseen haastattelutekstiin. Muistiinpanot ja värikoodaukset auttoi-

vat minua liikkumaan aineiston sisällä. Jos aineisto olisi ollut laajempi, olisin mah-

dollisesti päätynyt muihin ratkaisuihin.  
 

6.4.2 Teemallinen analyysi 
 
Olin tehnyt jo tutkimusta suunnitellessani päätöksen, että tarkastelisin kaikkia va-

lintojani sen mukaan, miten paljon tutkimusten osallistuneiden lasten näkökul-

mat pysyisivät esillä ja lasten kerronta tunnistettavissa. Groverin (2004, s. 82–

84) mukaan erityisesti lasten kanssa tuotetun aineiston analyysissa tulisi pysyä 

uskollisena lasten kertomalle eikä sitä tulisi pyrkiä tarkastelemaan valmiiden luo-

kitusten ja käsitteiden mukaisesti. Lasten tulisi saada tulla kuulluksi heidän 
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omalla äänellään. Analyysini ei saisi siis täysin häivyttää lasten kerrontaa. Aineis-

tosta havaitsemani piirteet ja asiat johdattaisivat minua ensisijaisesti analyy-

sissa eteenpäin.  
 

 Analyysini ei kuitenkaan kokonaisuudessaan noudata aineistolähtöiselle omi-

naista induktiivisen päättelyn logiikkaa, vaan siinä on havaittavissa aikaisemman 

tiedon vaikutus. Voidaankin puhua teoriaohjaavasta tai teoriasidonnaisesta ana-

lyysistä, jota ohjaa abduktiivinen päättely. Laadullisessa tutkimuksessa induktii-

visen päättelyn vastaparina ymmärretään deduktiivinen päättely, jossa analyysi, 

ja oikeastaan koko tutkimuksen rakentuminen, pohjautuu puhtaasti olemassa 

olevaan teoriaan. Abduktiivinen päättely sijoittuu induktiivisen ja deduktiivisen 

päättelyn välimaastoon, mutta tutkijan ratkaisut teorian vaikutuksesta päätte-

lyyn määrittävät kumpaan päähän oma päättely kartalla sijoittuu. Teoriaohjaava 

analyysi tuo lähtökohtaisesti kuitenkin ratkaisun aineistolähtöisen analyysin 

haasteisiin. Ongelmaksi muodostuu ainakin se, että tehdyt havainnot ovat aina 

teoriapitoisia. Koska aineistoni oli tuotettu metodologian eikä teorian johtamana, 

sopi teoriaohjaava lähestymistapa tutkimukseeni parhaiten kokonaisuutena. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 107–113.) 

  

Sovelsin tässä tutkimuksessa teemallista analyysia. Teemallisessa analyysissa 

kohteena on kertomusten sisältö, mitä kerrottiin, eikä kerronnan tapa, miten ker-

rottiin (Riessman, 2008, s. 53–54, 58). Tavoitteena on löytää keskeisiä teemoja 

tutkittavasta aineistosta. (Hänninen, 2018, s. 203.) Teemallista analyysia on so-

vellettu aikaisemmin koko aineiston tasolla tarkastellen useampien ihmisten ker-

tomuksia, vaikka perinteisempi lähestymistapa keskittyy nostamaan teemoja yk-

sittäisistä kertomuksista. Omassa aineistossani ei lähtökohtaisesti ole kysymys 

yksittäisten lasten kokemuksista tai kertomuksista, vaan ne muotoutuivat suurim-

maksi osaksi vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Tällöin voidaan etsiä eri 

kertomuksista tyypillisiä teemoja ja tuoda esiin poikkeavia piirteitä sen sijaan että 

keskityttäisiin yksittäisen haastateltavan kertomuksiin (Puroila & Estola, 2012, s. 

27–28; Roos, 2015, s. 70; Hänninen, 2018, s. 201–202). 
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Ensimmäinen tehtäväni oli paikantaa aineistosta pieniä kertomuksia, kertomuk-

sia yhteisestä leikistä aikuisen kanssa. Osan tästä työstä olin tehnyt jo litterointi-

vaiheessa aineistoa rajatessani. Aineisto olikin tullut minulle melko tutuksi jo lit-

terointivaiheessa. Kokemukset haastatteluista vahvistivat havaintoani kontras-

tista kertomusten välillä, joissa aikuisten kanssa leikittiin tai ei leikitty. Tämä aja-

tus johdatti minua ensimmäisellä luentakerralla ja sen perusteella näiden ääripäi-

den väliin määrittelin kertomukset, joissa kerrottiin mahdollisista leikeistä. Näin 

sain jonkinlaisen järjestyksen aineistooni ja kokemusten kirjavuus hahmottui pa-

remmin. Luonnollisesti myös omat haastattelussa valitsemani kysymykset ohja-

sivat kertomusten muotoutumista tämän jaottelun suuntaan. Aineistossa näi-

den kolmen kertomusten rajat eivät olleet kuitenkaan selkeitä vaan usein kerto-

muksissa liikuttiin esimerkiksi mahdottoman ja mahdollisen leikin välillä kuten 

seuraavasta aineistokatkelmasta käy ilmi.  
  

TL: No onks jotain semmost leikkiä vaikka mitä te leikitte tai jotain mihin aikuinen ei vois 
tulla mukaan? Päiväkodin aikuinen.   
Paavo: No kaikkiin voi, mut jos tahtoo, mutta jos ei taho, ni sit ei mihinkään voi tulla.  
TL: Kaikkiin leikkeihin vois tulla mukaan. Onks se  teidän parkour-leikki. Voiks siihen tulla 
aikuiset mukaan?  
Paavo: No ei.  
Viljo: Ei.  
TL: Ei välttämättä siihen.  
Viljo: Ne ei osaa tällein parkouraa.  
TL: Aa, ei osaa.   
Paavo: Ei.  
TL: Miksei?  
Paavo: Tai jotkut aikuiset jotka on sit harrastanu sitä, ni ne vetää ihan paremmin ku me.  
TL: Mut päiväkodin aikuiset  
Viljo: Mutta aikuiset ei osaa koska ne on liian painaviita.  
Paavo: Ja ne ei oo harjoitellu. Jos harjottelis ni sitten vois. (H10) 

  

Näiden kertomusten kautta huomioni kiinnittyi siihen, millä tavoin leikki jäi toteu-

tumatta, toteutui tai voisi toteutua. Ne kytkeytyivät kertomusten leikkijöiden toi-

mintaan ja päiväkotiin leikin ympäristönä. Toisen tutkimuskysymykseni osalta 

huomioni kiinnittyi enemmän aikuisiin ja lapsiin leikkijöinä ja millä tavoin heidän 

osallistumistaan leikkeihin määritettiin.   
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tässä luvussa tarjoan aluksi jäsennetyn yleisnäkymän kaikkiin kertomuksiin, joi-

den kautta hahmottuu lasten kokemusten moninaisuus. Tämän jälkeen esitte-

len yhteisleikkien rakentumista ja rajautumista kertomuksissa ja lopuksi, miten 

aikuisten ja lasten osallistuminen leikkeihin määrittyy. Tuloksissa olen nostanut 

esiin erityisesti aineistossa toistuvia teemoja, mutta aineiston suppeudesta joh-

tuen jotkut yksittäisten lasten kertomukset korostuvat. Teemat kietoutuvat mo-

nin tavoin toisiinsa. Anonymiteetin turvaamiseksi olen vaihtanut kaikki raportin 

aineistokatkelmissa esiintyvät lasten, päiväkodin aikuisten ja ryhmien nimet 

pseudonyymeiksi (Karlsson, 2012, s. 48; Kuula, 2011).   
 

7.1 Menneet, mahdolliset ja mahdottomat leikit 
 
Aikuiset eivät tulleet spontaanisti puheeksi lasten kertoessa haastattelun aluksi 

omista leikeistään, vaan vasta kun tein aloitteen keskustella leikeistä päiväkodin 

aikuisen kanssa. Lasten kertomuksissa päiväkodin aikuisista kerrottiin vuoroin 

yleisellä tasolla yhtenä ryhmänä ja vuoroin yksilöinä, jolloin aikuiset kerrottiin 

usein konkreettisesti osaksi jotain tiettyä leikkiä. Ohjasin haastatteluissa mietti-

mään oman ryhmän aikuisia, mikä saattoi edesauttaa siinä, että leikeistä omien 

vanhempien kanssa kerrottiin niukasti ja kertomukset liittyivät suurimmaksi 

osaksi leikkeihin päiväkodin aikuisen kanssa.   

  

Ilmeinen havainto oli, että useimpien lasten kertomukset käsittelivät menneitä 

yhteisiä leikkejä päiväkodin aikuisen kanssa tai ainakin niistä välittyi kokemus 

siitä, että päiväkodin aikuiset ylipäätään leikkivät lasten kanssa. Sääntöleikeissä 

aikuisten aktiivinen osallistuminen ja keskeinen rooli oli ilmeisempää kuin rooli-

leikeissä, joiden aikana aikuisten etäisyys lapsista on Reunamon ja kollegoi-

den (2013) mukaan suurimmillaan. Aikuiset myös kiinnittävät vähemmän huo-

miota lapsiin roolileikkien aikana verrattuna muuhun päiväkodin toimintaan (Reu-

namo ym. 2013). Sääntöleikit voidaankin nähdä yhtenä osana aikuisten määrit-

tämää toimintaa, joka tapahtuu aikuisten aloitteesta (Kalliala, 1999; Roos, 

2015). Muutamien lasten kertomuksissa korostui se, että aikuiset kyllä leikkivät, 
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mutta eivät heidän kanssaan, eivätkä heidän leikkejään. Kyseisten lasten kerto-

muksissa oli myös tunnistettavissa melko vähän mahdollisuuksia leikkiin aikui-

sen kanssa, ja yhteiset leikit kuuluivat menneisyyteen. Lasten kertomukset muo-

toutuivat menneinä, mahdollisina ja mahdottomina leikkeinä yhdessä aikuisen 

kanssa. Mahdolliset leikit voisivat toteutua tietyin ehdoin erityisesti, jos leikin roo-

lit ja leikkijöiden ominaisuudet kohtaisivat. Aikuisten etääntyminen ja lähentymi-

nen yhteisestä leikistä muodostui koko tutkimuksen punaiseksi langaksi, joka si-

too raportissa teemoja yhteen. 
 

7.2 Yhteisten leikkien rakentuminen ja rajautuminen 
 
7.2.1 Leikin ehdoilla 
 
Lasten kertomuksissa leikki näyttäytyi toimintana, johon osallistuessaan kaikkea, 

niin lasten kuin aikuisten, toimintaa määrittivät samat periaatteet. Ne ylläpitivät 

leikin maailmaa, säätelivät toimintaa siinä, ilmensivät leikille ominaista eli tekivät 

leikistä leikkiä. 

 

Keskeisin toistuva ilmiö lasten kertomuksissa oli aikuisten halukkuus tai halutto-

muus osallistua lasten leikkiin. Leikit rakentuivat vapaaehtoisuuden varaan. 

Tämä määritti voimakkaasti aikuisen etäisyyttä ja läheisyyttä leikistä ja läpäisi 

sekä menneet, mahdolliset että mahdottomat leikit.  
 

TL: Entäs niit teidän bionicle-leikkejä. Voiks aikuiset tulla niihin mukaan?   
Tuomo: Ei.   
Joakim: Ei ne oo tullu ikinä.  
TL: Ei oo tullu.   
Tuomo: Eikä ne tuukaan.   
TL: Miksei ne aikuiset tuu niihin leikkeihin mukaan?   
Joakim: En mä tiiä. Ne ei varmaan vaan haluu.    
TL: Eiks ne haluu?   
Joakim: Ei ainakaan bionicleihin (H5)  
  

Aikuisten osallistumista leikkiin ei lasten kertomuksissa ymmärretty päiväkodin 

aikuista velvoittavana työtehtävänä, vaan siihen oli vapaus osallistua tai olla osal-

listumatta. Tämä vapaaehtoisuus kumpuaa jo leikin ominaisista tunnuspiirteistä, 

jotka monet tutkijat allekirjoittavat (Garvey, 1991; Huizinga, 1967) Kallialan 
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(2008, s. 55) mukaan vain harvat aikuiset haluavat osallistua lasten kuvitteluleik-

keihin. Sandbergin ja Pramling-Samuelssonin (2005) mukaan varhaiskasvatuk-

sen opettajista miehet hakeutuvat leikkeihin lasten kanssa naisia aktiivisemmin.  

Aikuisen osallistuminen leikkiin edellytti myös lasten lupaa, joten lasten näkökul-

masta vapaaehtoisuus on molemminpuolista. Lapsilla on omat roolinsa toimijoina 

leikissä, joten leikkiin liittyminen vaatii neuvottelua, sekä kaikkien lasten hyväk-

synnän uuden leikkijän mukaan ottamiseksi (Köngäs, 2018, s. 132, 173), mutta 

aikuisten suoraviivaisempaan mukaantuloon suhtauduttiin kertomuksissa kuiten-

kin myös mutkattomasti. 
 

Assi:Mut meit ei se haittaa, vaikka ei kysyis lupaa, koska tota niin koska koska me ol-
laan ihan ajateltu Ninnin kaa niin, et ne aikuiset ei niinkun öö muista sanoo, että et pääs-
täiskö me nyt leikkiin mukaan. (H1) 

 

Monet kertomukset yhteisistä leikeistä kuvasivat leikkijöiden toimintaa rooleis-

saan kuljettaen samalla vastavuoroisesti leikkiä eteenpäin. Vasta särö yh-

dessä kertomuksessa paljasti mistä niissä oikeastaan oli kyse:  
 
TL: Miks oli hyvä et Sirkka tuli siihen? Tai oliks se hyvä juttu?   
Rasmus: Ihan tylsää se ei tehny mitään. Ei tehny edes ruokaa.   
TL: Mitä Sirkka teki sitten ku se oli äitinä? Simo voi kertoo, ku Simolle tuli se mie-
leen. Oliks Sirkka hyvä siinä kotileikissä?   
Simo: Se istu sohvalla aina ku joku vauva rupes itkeen, se sano, et vauva itkee.    
TL: Aha. Kertosko se muille, et vauva itkee?   
Rasmus: Joo, ja sit ei menny ite hoitaa.   
Simo: Ei, kyl se yhen kerran meni. Ja mä olin vaave (H4)  

  

Toinen ominaispiirre, osallistujien aktiivinen toiminta, (Garvey, 1991, s. 4) oli te-

kijä, jota lapset odottivat myös aikuiselta. Näennäisesti roolissaan toimiva passii-

vinen äiti ei ollut toivottu leikkikumppani. Leikki rakentui näin aktiiviselle vasta-

vuoroiselle toiminnalle omassa roolissaan. Sen lisäksi, että aikuisilta odotettiin 

roolinsa mukaista toimintaa, aikuisen tuli lasten näkökulmasta sitoutua leikkiin, 

pysyä siinä ja suojella sitä näin hajoamiselta – illuusion särkymiseltä (Huizinga, 

1967, s. 21). Aikuisen keskittyminen leikkiin ja passiivisuus leikin ulkopuolisia te-

kijöitä kohtaan osoittaa aikuisen kunnioitusta lasta ja leikkiä kohtaan (Holkeri-

Rinkinen, 2009, s. 224). Edellisessä esimerkissä astuttuaan leikkiin ja otettuaan 

roolin aikuinen oli alistunut leikin sisäisille säännöille, jossa hänen tehtävänään 

oli äidin roolissa hoitaa vauvoja ja tehdä ruokaa. 
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7.2.2 Yhdistävät ja erottavat leikkiteemat 
 
Yhteiset leikit rakentuivat lasten kertomuksissa sisällöllisesti yhteisesti jaetuille 

maailmoille, joissa jokaiselle oli määritelty oma roolinsa. Kertomukset menneistä 

ja mahdollisista leikeistä liittyivät tyypillisesti arkisiin teemoihin ja toimintoihin ku-

ten kotiin ja perheeseen tai ravintolaan ja lääkäriin. Leikkiteemat, joissa liikut-

tiin fantasiamaailmassa, oli aikuisen roolina silti useimmiten hoivata ja pitää 

huolta. Garveyn (1991, s. 138) mukaan arkiset teemat liittyvät usein pienempien 

lasten leikkeihin, kun vanhemmat lapset kehittelevät mielikuvituksellisempia tee-

moja.  

 

Lasten kertomuksissa ei tehty selvää eroa tyttöjen ja poikien leikeille, vaan mo-

nissa kertomuksissa tytöt ja pojat leikkivät yhdessä. Tämän tutkimuksen tarkoitus 

ei ole vertailla poikien ja tyttöjen leikkejä tai kertomuksia. Pojat olivat kuitenkin 

selvimmin edustettuina mahdottomien leikkien kertojina, joista aikuiset jäivät 

etäälle monin eri tavoin. Nämä leikit sisälsivät pahiksia, taistelua, olivat vauhdik-

kaita ja sisälsivät erityisesti aikuisen riskin vahingoittua. Osa leikkiteemoista oli 

tunnistettavissa mediasta Nämä leikit on usein määritetty päiväkotikonteks-

tissa vähempiarvoisiksi (Kalliala, 1999) ja jopa sopimattomiksi niiden vauhdik-

kuuden, äänekkyyden ja rajuuden vuoksi (Lehtikangas & Mulari, 2016).  
 

7.2.3 Yhteinen ymmärrys leikistä 
 

Yhteistä leikkiä rakennettiin lasten kertomuksissa jakamalla tietoa leikistä ja opet-

tamalla leikkejä muille. Leikistä riippuen tiedon välittäjä oli aikuinen tai lapsi. Ker-

tomuksissa aikuiset opettivat sääntöleikkejä, kun lapset ohjasivat toimintaa rooli-

leikeissä. Joskus leikki meni aikuisilta yli ymmärryksen ja aikuinen jäi leikistä ul-

kopuolelle. Leikki saattoi olla myös liian vaikea tai se oli vielä leikkijöille uusi ja 

vieras, jolloin tarvittiin opastusta. Arvokasta kokemusta kertyi olemalla mukana 

leikissä. Näin pääsi sisäpiirin tiedon äärelle, jonka jakaminen oli edellytys leikin 

onnistumiselle. Lapset toimivat opettajina lasten kertomuksissa juuri roolileikkien 

rooleissa toimimisessa. Roolileikit sääntöineen ovat leikkijöiden omia luomuksia 

ja he voivat siitä positiosta määritellä leikkiin liittyvien, myös osaamattomien ja 

tietämättömien aikuisten, toimintaa (Holkeri-Rinkinen, 2009, s. 196–197).  
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Juho: Me voidaan vähän opettaaki sitä ni se vois leikkii toisenki kerran.   
TL: Pitääks sitä opettaa vähä vai?    
Juho: Nii.   
TL: Mitäs pitää opettaa?   
Jesse: Et sä sanot kaikee ,että sä opetat leikkii, et sä saat sen leikin onnistumaan 
et sä kuuntelet kaikkee.   
TL: Et aikuisenki pitää kuunnella vai?    
Juho: Nii. (H2)   
 

Leikissä panostetaan leikkijöiden osaamiseen, jotta leikki voisi jatkua myöhem-

min. Tyydyttävään leikkiin palataan Garveyn (1991, s.139–140) mukaan samo-

jen leikkijöiden toimesta vaivattomasti yhä uudelleen ilman suunnittelua. Tieto, 

jota leikistä saa ei tulkintani mukaan välttämättä siirry edes kotileikistä toiseen, 

sillä leikkitekojen merkitykset ovat sidottuja juuri kyseiseen yhdessä rakennet-

tuun leikkiin. Tämä yhteisen ymmärryksen merkitys leikin rakentumisessa kietou-

tuu vahvasti aikuisten ja lasten osallistumisen mahdollisuuksiin tiedon osalta, jota 

käsittelen tässä työssä myöhemmin  

 
7.2.4 Roolien tarjoaminen ja ottaminen 
 
Leikit rakentuivat kertomuksissa rooleja jakamalla ja niissä toimimalla. Useimmi-

ten lasten kertomuksissa määrittyi aikuiselle rooli, jonka toimintaa kuvattiin suh-

teessa lasten toimintaan omassa roolissaan. Monissa kertomuksissa yhteinen 

leikki käynnistyi selkeästä aloitteesta, lapsen pyynnöstä liittyä leikkiin mukaan tie-

tyssä roolissa. Joskus aikuisen tuli napata roolista kiinni ikään kuin lennossa. Hol-

keri-Rinkisen (2009) mukaan lapset tekevät aloitteita yhteisen leikin syntymiseksi 

useimmiten suoraan leikkiroolissaan. Tällaisissa tilanteissa aikuiselta tulkintani 

mukaan odotetaan jo hyvin pienistä vihjeistä tunnistavan, millaiseen rooliin häntä 

pyydetään ja millaista toimintaa häneltä odotetaan. Holkeri-Rinkisen (2009) sa-

noin: “Lasten toiminnan kohtaaminen edellyttää aikuiselta herkkyyttä havaita ja 

tulkita se kehys, jossa lapsi kulloinkin toimii ja kykyä tehdä hyvin nopeita siirtymi-

siä kehyksestä toiseen.” Omassa aineistossani samanlaista leikin aloitetta kuvaa 

seuraava katkelma kertomuksesta lapsen ravintolaleikiksi nimeämästä leikistä, 

johon myös aikuiset saivat tulla. 
 

TL: Käytteks te pyytämässä aikuisia sit siihen mukaan vai tota ni...  
Nino: Me vaan mennään kyseleen niilt mitä ne haluis. 
TL: Ni sit ne on heti mukana vai? 
Nino: Joo.   
TL: Okei. Et ei niit tarvii sen enempää pyytää ku ne vaan tilaa heti.   
Nino: Mm. (H13)  
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Samuelsson ja Johansson (2009, s. 88) ovat havainneet, että lapset tuntuvat 

huomioivan aikuisen maailman leikkialoitteissaan saadakseen aikuiset mukaan 

leikkiinsä. Lapsen näkökulmasta se liittyy heidän mukaansa juuri ruokaan. Use-

ammassa kertomuksessa, kuten edellä, aikuisen tehtävänä oli jollain tavoin täy-

dentää leikin roolitusta. Leikistä puuttui jokin hahmo ja aikuinen pyydettiin mu-

kaan.  Näissä kertomuksissa korostuivat lasten omat leikki-ideat ja lasten toiveet 

toimia jossain roolissa. Olisiko prinsessa mikään prinsessa lainkaan ilman palve-

lijaa tai esitys ilman yleisöä? Seuraavassa esimerkissä lapset ovat kertoneet ai-

kuisen olleen äidin roolissa legoleikissä.  
 

TL: Äidin roolissa ainakin. Onks jotain muita mis aikuinen on voinu olla?  
Juho: No ei. Koska meit kaikki muut paitsi äiti.  
TL: Tarvittiiks äiti siihen mukaan?   
Juho: Joo.  
TL: Eiks kukaan muu ollu äiti?  
Juho: Koska ei kukaan oikeen halunnu olla niin pyydettiin sit aikuista. (H2)  

 

Tämä ei halutun, mutta jollain tapaa tarpeellisen rooliin antaminen aikuiselle tois-

tui eri tavoin lasten kertomuksissa. Sen lisäksi, että aikuinen täydentää leikin roo-

litusta, saattaa kertomusten perusteella aikuinen olla myös ainoa tarjolla oleva 

leikkikumppani, jotta yhteisleikki voisi ylipäätään toteutua. Sandbergin (2002) 

mukaan lapset leikkivät ensisijaisesti toisten lasten kanssa, mutta aikuisen leik-

kiseura on tervetullut, ellei lapsia ole seuraksi tarjolla.  Vaihtoehtona on vetäytyä 

leikkimään yksin (Kalliala, 1999).  

 
7.2.5 Päiväkodin raameissa 
 
Kertomusten leikit kiinnittyivät vahvasti päiväkodin toimintaympäristöön erityisesti 

niissä toimivien lasten ja aikuisten kautta. Leikit sijoittuivat myös fyysiseen ympä-

ristöön paikkojen ja välineiden myötä. Kerronta päiväkodista leikkiympäristönä oli 

muutoin niukkaa lasten kertomuksissa, mutta sieltä oli tunnistettavissa joitain yk-

sittäisiä rakenteellisia ja toimintakulttuuriin liittyviä tekijöitä, jotka ohjasivat leik-

kien rakentumista päiväkodin aikuisten ja lasten välillä.  

 

Päiväkodin aikuinen oli lasten kertomusten mukaan leikissä mukana “jos-

kus”, “harvoin” tai “kerran”. Aikuinen oli satunnainen leikkikumppani, ja silloinkin 

aikuisista osallistui vain yksi kerrallaan. Vaikka joskus tarvetta olisi ollut, ei ai-
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kuista ollut saatavilla “ku kaikki aikuiset on käytössä” (H2). Aikuisen ei ole mah-

dollista vastata päiväkodissa kaikkien lasten aloitteisiin, joita tehdään melko tihe-

ään (Holkeri-Rinkinen, 2009) Kun leikki on lapsille erityisen mieluinen, siihen py-

ritään palaamaan mahdollisimman samankaltaisena, ja siihen on muiden hankala 

päästä. (Köngäs, 2018, s. 132). Aikuisen ja lapsen yhteisleikin suhteen tämä ai-

heuttaa erityisiä haasteita päiväkotikontekstissa, jossa aikuisten määrä suh-

teessa lapsiin on merkittävän epätasainen ja kasvaa mitä vanhempia lapset ovat. 

On haastavaa rakentaa leikkiä, jos ei ole täyttä varmuutta koska aikuinen on taas 

tarjolla palaamaan siihen. Vain yhdessä kertomuksessa kävi ilmi, miten lapselle 

oli selvää, milloin aikuisen leikkiseuraa oli saatavilla.  
 

Asta: Paula yleensä kyl tulee.   
Iiris: Niin koska se pelaa aina, jos on puolpäivänen ni se on aina peleissä.    
Asta: Nii, mut kyl se muutenki pelaa vaikkei ois puokkari. (H3)  
  

Leikkiaika ja aikuisresurssi oli varattu oletettavasti ajankohtaan ennen kotiin läh-

töä. Yhteinen leikkiaika aikuisen kanssa oli päiväjärjestykseen suunniteltu ja 

sovittu, minkä voidaan nähdä edesauttavan yhteisen leikin jatkuvuudessa (Paa-

nanen & Rainio, 2019). Tiedossa oli etukäteen ketkä lapset, eli puokkarit, voisivat 

aikuisen kanssa leikkiä. Puokkarit ovat vain puolet päivästä päiväkodissa, useim-

miten esiopetuksen oppilaita, ja lähtevät kotiin yleensä esiopetusajan jäl-

keen. Tieto mahdollisuudesta leikkiin saattaa auttaa lasta suunnittelemaan toi-

mintaansa ja tulkitsen tämän lähentävän aikuista ja lasta leikin äärelle. Aikuinen 

on saatavilla, lapsi tietää sen ja voi luottaa yhteisen leikin syntymiseen. Kerto-

muksesta käy toki ilmi, että kyseinen aikuinen on mukana “muutenkin” ja tu-

lee “yleensä” mukaan. Ryhmien aikuisista vain yksi jäi mainitsematta nimeltä ker-

tomuksissa.  

 

Päiväkodin aikuisten työpäivään kuuluu paljon erilaisia työtehtäviä, joista lapset 

ovat myös Roosin (2015, s. 129) mukaan tietoisia. Nämä työtehtävät ajavat jos-

kus ohi leikkikumppanin rooliin sitoutumisessa. 
  

TL: Okei. Lähteeks aikuiset joskus pois niistä leikeistä vai?   
Iiris: No joo.  
Asta: Ei ne yleensä.   
Iiris: Mut silleen välillä, jos niil on jotkut palaverit, ni sitten ne lähtee. (H3)  
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Myös Sandbergin (2002) tutkimuksessa lapset kertoivat aikuisen keskeyttävän 

lasten leikin muita toimia varten tai poistuvan itse kesken kaiken lapsijohtoisesta 

leikistä tehdäkseen muuta. Aikuiselle osallistuminen leikkiin näyttäytyy lasten nä-

kökulmasta toissijaisena toimintana. Kallialan (2008) mukaan vuorovaikutus mui-

den aikuisten kanssa vetää aikuisia ylipäätään pois vuorovaikutuksesta, ja näin 

myös leikistä, lapsen kanssa. Aikuisen työtehtäviin kuuluu myös muiden, leikkiä 

ulkoa päin ohjaavien sääntöjen noudattamisen valvominen (Roos, 2015; Kyrön-

lampi-Kylmänen, 2007). Nämä ulkoiset säännöt myös etäännyttävät aikuisia lei-

kistä. Tämä toistui erityisesti yhden lapsen kertomuksissa.  

 
TL: Onks jotain semmost leikkii mihin aikuinen ei voi tulla mukaan?   
Niko: Öö niinku painimisleikkiin.   
TL: Painimisleikkiin ei voi tulla.   
Jesse: Joo, koska kun ne aina sanoo ku ku sitten ku aina ku leikitään painii ni sitte aina 
heti aikuinen tulee takas pyytämään ku ei sais leikkii painii.    
Niko: Saa. Saa leikkii painii. (H2)  
  

Kuten edellä, eivät lasten kokemukset ole kertomuksissa yhteneväisiä. Sopivan 

leikin määritelmä saattaakin olla jatkuvasti uudelleen määriteltävissä ja kiinni ai-

kuisten henkilökohtaisista käsityksistä. Päiväkodissa aikuiset määrittävät mikä on 

sopivaa ja sallittua leikkiä. Tietynlaiset leikit, kuten pahiksia tai väkivaltaa kuvaa-

vat leikit aiheuttavat aikuisissa ristiriitaisia tunteita (Logue & Detour, 2011; Kal-

liala, 1999) Tällaisten leikkien kieltäminen etäännyttää leikkivät lapset aikuisista; 

lapset piilottelevat leikkejä, naamioivat niitä muuksi aikuisen saapuessa tai me-

nevät piiloon leikkimään. (Delaney, 2017; Lehtikangas & Mulari, 2016; Penna-

nen, 2009, s. 196–199)  
 

Keskeistä näille leikkiä rajaaville säännöille, kuten sille kuinka monta leikkijää tiet-

tyihin tiloihin mahtuu, on se, että aikuisella on valta muokata niitä (Kyrönlampi-

Kylmänen 2007, s. 155–156; Roos, 2015, s.154–155). Lapset odottivat myös ai-

kuisen noudattavan näitä sääntöjä, jolloin yhteisleikki ei ollut mahdollinen. 

 
TL: No tuleeks teille jotain semmosta leikkiä mieleen, mihin aikuinen ei vois tulla mu-
kaan?   
Varpu: Kun me vaikka rakennetaan legoja siellä legohuoneessa. Ni sinne se ei voi 
tulla meijän kaa ikin ku sinne legohuoneeseen saa vaan tulla kuus.    
TL: Okei, onks se aina täynnä vai?   
Varpu: Joo. (H8) 
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7.3 Yhteisleikkiin osallistuminen 
 
Edellä olen kuvannut lasten ja aikuisten yhteisleikin rakentumista ja rajautu-

mista päiväkodissa. Seuraavaksi keskitän tarkasteluni siihen, miten aikuisten ja 

lasten osallistumista leikkeihin määritetään pienissä kertomuksissa.   

 

7.3.1 Leikin omistajuus 
 
Lapset olivat aikuisiin nähden ylivertaisia rakentamissaan roolileikeissä ja toimi-

essaan niiden rooleissa. Voidaankin todeta, että leikki päiväkodissa keskittyy las-

ten vahvuuksiin heikkouksien sijaan. Lasten keskinäisessä toiminnassa, jota 

leikki vahvasti edustaa, lasten pääomat saavat arvostusta ja ovat juuri sopivia 

(Vuorinen, 2013). Voidaan puhua myös leikin omistajuudesta (Bennett ym. 1997, 

s. 36–37), joka määrittää sitä kenellä on kontrolli leikistä. Leikin omistajuus mää-

ritti lasten kertomuksissa kunkin leikkijän positiota, mahdollisuutta ottaa rooleja 

tai osallistua leikkeihin. Yksittäisellä leikin johtajalla oli mahdollisuus roolittaa ja 

määrittää kuka leikkiin pääsee mukaan.  
  

Nino: Mut kaikki leikit ei oo nyt ihan semmosii et niihin sais tulla mukaan aikuiset.  
TL: Kerropas sitten semmosista.  
Nino: Esimerkiks se salakerho on tarkotettu sen vuotiaille, mikä pomo on.  
TL: Mikä pomo on? Okei.  
Nino: Mä pääsen sinne vaik mä oisin kuus vuotta ja Varpu ois vial viis. Mä pääsen sinne 
silti. 
TL: Onks Varpu sen salakerhon pomo?   
Nino: On. (H13) 

  

Kaikissa kertomuksissa ei käynyt näin selkeästi ilmi kenellä leikin omistajuus kul-

loinkin oli, mutta Kallialan (1999, s. 183) tavoin tunnistin johtajuuden otta-

mista lasten kuvatessa itseään erityisen kyvykkäinä ja tietävinä suhteessa mui-

hin, erityisesti aikuisiin. Myös aikuisilla oli omistajuutta niistä leikeistä, joista hän 

tiesi paljon, ohjasi ja opetti leikkimään leikkejä. Aikuinen johti usein keskeisissä 

rooleissa sääntöleikkejä, kun roolileikit tunnistin lasten omaksi alueeksi. Leikin 

omistajalla oli hallussaan leikin säännöt ja hänellä oli myös valta muuttaa sään-

töjä. Sandbergin (2002) tutkimuksessa lapset ilmaisivat halunsa päättää miten 

leikkivät, sillä aikuisten säännöt olivat heidän mielestään liian rajoittavia. Seuraa-

vassa katkelmassa on jo aikaisemmin tullut esiin, että lapset ovat ottaneet aikui-

sen palvelijaksi kotileikkiin.  
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TL: Joo. Mitäs te aattelette siitä et aikuinen tulee sinne mukaan leikkiin, vaikka palveli-
jaks?   
Assi: No me aatellaan, että se vois. Me aateltais et se vois. Sit vähän. Et, jos mä sanoi-
sin et hei palvelija nyt sun pitäis antaa meille kissoille ruokaa ja koirille ruokaa, koska 
jos mä oisin se äiti tai äitipuoli, jos leikittäis vaikka prinsessaa. Jonkun pitäis aikuisen pi-
täis olla palvelija, koska Ninni ei tykkää olla palvelija eikä Iiris, eikä muut.   
TL: Okei, ni sit aikuinen tekee sitä.   
Assi: Ni.   
Ninni: Ja me ollaan sitten prinsessoja. (H1) 

 

Edellä kerrotussa leikissä kaikki lapset pääsivät haluttuun rooliin, kun aikuinen 

pyydettiin epäsuosittuun palvelijan rooliin. Aikuisella ei tässä kertomuksessa il-

mene omia pyrkimyksiä, vaan aikuisen tehtävänä oli saada lapsen rooli loista-

maan ja mahdollisesti täydentää hänen toimintamahdollisuuksiaan muissa roo-

leissa. Lasten keskinäisessä leikissä tällaiset roolit annetaan usein lapsille, joiden 

sosiaalinen asema on jollain tapaa alempi, kuin leikkiä johtavien lasten (Kalliala, 

1999, s. 181; Vuorisalo, 2013) Toisin kuin lapsille, aikuiselle ei tästä seuraa huo-

nomman aseman vahvistumista. Aikuinen on tästä näkökulmasta vapaa lasten 

verkostoista. Huomionarvoista juuri kyseisessä aineistokatkelmassa on myös 

mielestäni se, että kertomuksen kertoja ei määritä itseään mahdolliseksi palveli-

jan rooliin. Hän on jollain tapaa itsestään selvästi paremman roolin haltija, mutta 

aikuinen vapauttaa muut leikkijät tästä roolista. 
 

7.3.2 Tiedot ja taidot 
 
Lasten kertomuksissa leikin sisällä hälvenivät rajat kenellä on tietoa tai kuka 

osaa. Tieto leikissä käsitti esimerkiksi tietoa siitä, miten leikitään ja mitä leikkite-

oilla tarkoitetaan. Tietäminen ja tietämättömyys leikissä oli osittain sidoksissa sii-

hen, mistä leikkijä on kiinnostunut ja millaisia kokemuksia hänelle on kertynyt. 

Harrastuneisuus ja tiettyjen mediasisältöjen tunteminen kasvattivat lasten kerto-

musten mukaan ainakin kompetenssia leikkijänä. Mediasisältöjen tuntemisen on-

kin havaittu avaavan aikuiselle ovia lasten leikin maailmaan (Kalliala, 2008; Ylö-

nen, 2012, s. 98). Koska kokemusmaailma muodostaa potentiaalisen leikkiai-

neiston (Kalliala, 1999, s. 176), voisi aikuisella kuvitella olevan paljon annettavaa 

yhteiseen leikkiin.  Toisaalta edes päiväkodin aikuinen ei automaattisesti ollut ky-

kenevä äiti leikissä ilman leikistä tietävien ohjausta.  
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Asta: Jossa sen pitää olla joku äiti ja sit nää kaikki muut on vauvoja. Sit se ei ihan ym-
märrä miten sen pitää hoitaa. Me sanotaan et sun pitää aamusin laittaa nää potalle ja sil-
lee ja sit se... 
Iiris: Ja sitte varsinkin jos ei oo omaa lasta, ni sit se ei oikeen tiiä mitä kaikki sanat tarkot-
taa. 
Asta: Nii, että jos mä sanon vaikka “lällä”, ni se ei tiedä mitä se tarkottaa. (H3)  
  

Edellä kuvatussa leikissä huomattavaa on myös se, että sama vaatimus oikean 

elämän kokemuksesta äitinä olemisesta ja siihen liitettävästä tietämyksestä ei 

koskenut lapsia. Toisen lapsen kertomuksessa lapsi toimi suvereenisti kuuden 

lapsen isänä. Toisaalta tulkintani mukaan edes kokemus äitinä olemisesta ei riit-

tänyt, vaan lapsen puheen ymmärtäminen liittyi juuri tämän leikin leikkitekojen ja 

–puheen oikeaan tulkitsemiseen. 

 

 Leikki ymmärrettiin joissain kertomuksissa jonkinlaisena omana tiedon ja taidon 

alueenaan, josta lapset tietävät aikuisia enemmän. Samansuuntaisia havaintoja 

on tehnyt myös Holkeri-Rinkinen (2009) tutkiessaan lasten ja aikuisten välistä 

vuorovaikutusta päiväkodissa. Aikuisen ja lapsen yhteisessä roolileikissä lapset 

vievät hänen mukaansa vuorovaikutusta määrätietoisesti eteenpäin ja aikuisen 

toiminta näyttäytyy epävarmana. Joistain menneiden leikkien kertomuksista oli 

kuitenkin tunnistettavissa, miten aikuisen taidokas toiminta roolissaan oli selvästi 

tuottanut iloa. Selkeimmin tämä ilmaistiin Varpun kertomuksessa. 

 
TL: Mitäs mieltä te ootte siitä et aikuiset tulee mukaan leikkiin?  
Varpu: Tosi hauskaa.  
TL: Onks se hauskaa?  
Varpu: On.  
TL: Joo-o. Mikäs siin on hauskaa?  
Varpu: Se ku ne on hyvii esittää. Niinku et mä on lapsi, pää pää pää. (H8) 

 

Tietämisen suhteen lasten kertomusten leikit saattoi aikuisen roolia tarkastele-

malla jakaa karkeasti rooli- ja sääntöleikkeihin.  Sääntöleikeiksi tunnistettavissa 

leikeissä aikuiset hallitsivat säännöt, välittivät niitä eteenpäin ja toimivat keskei-

semmissä rooleissa ohjaten leikkiä. Sääntöleikkien säännöt ovat staattisempia ja 

toistuvat helpommin samanlaisina leikkiryhmästä tai jopa sukupolvesta riippu-

matta, joten aikuisenkin on mahdollisesti tämän vuoksi hallita leikin säännöt.  
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Leikkiin pääsemiseksi ja siinä toimimisessa hyödynnettäviä tietoja ja taitoja voi-

daan tulkita myös toimijoiden toimintaresursseina, joita Lehtinen (2000) on käyt-

tänyt tarkastellessaan lasten toimijuutta päiväkodissa. Tiedot ja taidot liittyvät in-

himillisiin toimintaresursseihin. Vaikka aikuiset vaikuttivat kertomuksissa toisi-

naan tietämättömiltä ja taitamattomilta, monien taitojen suhteen, muutamassa 

kertomuksessa lapset kokivat aikuisen mahdollisuudet kehittyä harjoittele-

malla tai esimerkiksi katsomalla leikin esikuvana toimivaa ohjelmaa. Näin aikui-

nen lähentyisi yhteistä leikkiä. Myös seuraavaksi käsiteltävät fyysiset ominaisuu-

det ja kyvyt voidaan määrittää inhimillisten toimintaresursseihin kuuluviksi fyysi-

siksi toimintaresursseiksi (Lehtinen, 2000). 

 

7.3.3 Fyysiset kyvyt ja ominaisuudet 
 
Vaikka usein aikuisista puhuttiin yhtenä ryhmänä, nähtiin aikuiset kuitenkin yksi-

löinä, kun leikkejä tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin. Aikuisen mahdollisuuk-

sista osallistua leikkiin kerrottiin joko suhteessa leikkirooliin tai esimerkiksi suh-

teessa toimintaympäristöön, jossa leikki tapahtui. Aikuista sovitettiin erilaisiin leik-

kirooleihin, kuin palapelin palaa.  

 
TL: Ahaa. Et saa tulla kyllä, vaikka lastenvahdiks tai voisko olla joku muu?   
Iiris: No voi olla esim. äiti, mut ei isi.  
Asta: Tai sitte mummo.  
Iiris: Tai isi.  
Asta: Tai joku vaikka Riitta, sil on lyhyt tukka.   
TL: Ni sit se sopis.   
Iiris: Voi olla täti.   
TL: Mitäs te ootte mieltä siitä, et aikuiset tulee mukaan leikkiin? Sanoitte et ainakin te 
päästätte leikkiin.   
Asta: On se ehkä vähä hankalaa, ku pitää keksii mikä rooli. (H3)  
  

Joskus palanen ei vain sovi, ja on vaikea löytää aikuiselle sopivaa paikkaa lei-

kissä. Aikuinen voi olla äiti, mutta ei isi. Tai ehkä kuitenkin, jos on lyhyt tukka ja 

sopii kuvaan edes jotenkin. Viittauksia sukupuolen merkitykseen tulkitsin useam-

masta kertomuksesta.  
Jenny: Me ollaan kerran leikitty semmosta et yks aikuinen niin ku huolehti meistä ja sit-
ten me karattiin kotoota. Että yks aikuinen oli äiti ja sitten yks oli iskä.   
TL: Oliks toinen aikuinen iskä vai?   
Jenny: Joo, ku meillä oli silloin poikasijainen.   
TL: Aa, teillä oli silloin poikasijainen.   
Jenny: Sijainen, joka oli poika.  (H9)  
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Miehet ovat päiväkodin aikuisissa ilmiselvää vähemmistöä. Jossain määrin lapset 

tuntuivat sitovan joitain erityisesti aikuisen toimintamahdollisuuksia sukupuoleen. 

Koska kaikki ryhmien aikuiset ovat tässä tutkimuksessa naisia, saattaa olla, että 

yleinen pohdinta päiväkodin aikuisista liittyi jossain määrin pohdintaan naisista 

leikkikumppaneina.  

 

Kertomusten leikkijät olivat muutenkin hyvin fyysisiä olentoja ja lapset ja aikuiset 

asettuivat jossain määrin vertailuun keskenään. Lapset punnitsivat kertomuksis-

saan aikuisen mahdollisuuksia osallistua leikkiin erityisesti fyysisten ominaisuuk-

sien kautta.  Fyysisistä ominaisuuksista ja kyvyistä kerrottiin lasten kertomuk-

sissa eniten juuri mahdottomien, mutta myös mahdollisten leikkien kertomuk-

sissa, joissa aikuisen mahdollisuudet osallistua määritettiin niiden mukaan. 

Vaikken tässä tutkimuksessa ole kiinnostunut tyttöjen ja poikien kertomusten vä-

lisistä eroista, olivat poikien kertomukset selvästi enemmän edustettuina. 
  

TL: Miksei aikuinen voi sit niihin pahisleikkeihin... se oli just sen takia ku niit sat-
tuu, oliks jotain muuta syytä?  
Juho: No ne ei ehkä jaksa juosta meidän perässä.  
TL: Ni se oli se juokseminen  
Jesse:  Nii ko ko juoksee niin paljon niin toinen ei pysty tulee perää ku ei jaksa.  
Juho: Koska aikuisetki ei pysty juoksee nii kovaa.  
Jesse: Eikä aikuiset jaksa juosta niin kovaa perää koska ku aikuiset välillä hui-
laa koska ku ei ne jaksa koko aikaa juosta. (H2) 

  

Juoksua tai muuta vauhdikasta liikkumista sisältävissä leikeissä yhdistyvät kaksi 

lapsille mieluisinta asiaa varhaiskasvatuksessa, leikkiminen ja liikkuminen (Ala-

suutari & Karila, 2014, s. 71–74) Vauhdikkaat leikit sijoittuivat useimmiten ulkoti-

loihin mikä on lapsille mieluisin leikkiympäristö (Einarsdottir, 2011). Ulkoleikeissä 

lapset ovat fyysisesti aktiivisimmillaan ja leikit sisältävät usein myös kuvittelua 

(Pearce & Bailey, 2011; Reunamo ym., 2014). 

 

Aikuiset kuvattiin usein liian hitaina tai liian isoina suhteessa lapsiin tai leikin kes-

keisiin roolihahmoihin. Kun aikuiset olivat liian suuria piiloutumaan, olivat lapset 

juuri sopivan pieniä. Muutamassa kertomuksessa aikuiset näyttäytyivät hauraina, 

vahingoittumiselle alttiina, mikä etäännytti heitä kontaktia vaativista, fyysisesti ak-

tiivisista ja jossain määrin vahingoittumisen riskiä sisältävistä leikeistä. Myös ai-

kaisemmassa tutkimuksessa aikuiset jäivät lasten mukaan pois leikeistä, koska 
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saattoivat kaatua ja vahingoittua (Nicholson, Shimpi, Kurnik, Carducci & Jevgjo-

vikj, 2014) Lapset määrittelivät aikuisten mahdollisuuksia toimia melko tarkkaan 

yksilöllisten ominaisuuksien kautta.  Kun tietoja ja taitoja pystyi kehittämään, ku-

vattiin nämä leikkijöiden ominaisuudet, kuten ikä ja koko, enemmän tai vähem-

män pysyvinä suhteessa lapsiin. Aikuisena ja suurena olemisessa voi seuraa-

vasta katkelmasta tulkita olevan myös etuja, vaikka mahdollisuudet lasten näkö-

kulmasta liittyvätkin lähinnä ikään.  

 
TL:  Missä leikissä aikuinen vois olla tosi hyvä?  
Elina: Hilma.  
Nelli: Hilma.  
Elina: Se on ainut nuorin.  
TL: Okei. Ni se vois tulla painileikkiin vai?   
Elina ja Nelli: Joo.  
TL: Okei. Onks se joskus ollu?  
Nelli: On  
(Elina nyökyttää)  
TL: Onko ollu?   
Nelli: On.  
TL: Mites sitä painileikkiä leikittiin?  
Nelli: Et mentiin toisten päälle.  
TL: Oho.  
Elina: Hilmankin päälle.  
TL: Hilmankin päälle sai mennä.  
Elina Ja me lapset voitettiin.  
TL: Okei kiva.  
Elina: Ni ja sit Hilma sano:” Miksi minä hävisin?”  
TL: Voi ei. Ai ku kiva. Mut oliks se sen takia ku Hilma on nuorin ni se voi tulla semmo-
seen?  
Nelli: Joo  
TL: Okei. No miksei vanhat voi tulla?  
Elina: No kun niitä voi sattua.  
TL: Okei.  
Nelli: Ja ne ei osaa painileikkiä. (H6) 

  

Iän myötä aikuinen etääntyy painileikistä, mutta vanhana olemisessa oli etuja 

joissain leikkirooleissa, kuten mummon roolissa.  

 

Aikuisten fyysiset kyvyt ja ominaisuudet olivat enimmäkseen aikuisen osallistu-

misen mahdollisuuksia rajoittavia tekijöitä. Kuitenkin, jos lapsilla oli kokemus yh-

teisleikistä aikuisen kanssa, jossa aikuinen oli taitavasti ottanut lapsen roolin ja 

lapsi vastaavasti aikuisen, ei tätä ilmeistä kokojen epäsuhtaisuutta tuotu esiin ku-

ten taas seuraavassa kertomuksessa. 

 
TL: Miks se ois just hyvä mummona tai lastenhoitajana? Osaaks sä sitä sanoo?  
Markus: Jos se on vanha tai sellanen se on monta vuotta, ni sit se sopii siihen.  
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TL: Aivan, totta. No voisko aikuinen olla lapsi leikissä?  
Markus: Voi.  
Markus: Se on vaan niin pitkä. Joku kymmenenvuotias.  
TL: Nii. Sopis isommaks lapseks. (H11) 

 

7.3.4 Sosiaaliset suhteet 
 
Leikki-idean toteuttaminen ja toiminta yhdessä toisten lasten kanssa oli lasten 

kertomuksissa lähes poikkeuksetta keskeistä, vaikka yhteinen leikki aikuisen 

kanssa oli tuottanut iloa. Vain yksi kertomus, jossa tietyn aikuisen läsnäolo oli eri-

tyisen merkittävää, mahtui mukaan.  

 
Minea: Mä kysysin tuleks sä apinaleikkiin mukaan? Sitte se tuli.   
TL: Tuli mukaan, yhdeksi apinaksi?  
Minea: Joo.   
TL: Osaaks sä ajatella et minkä takia sä pyysit Tainaa. Tarvittiinko Tainaa johonkin vai?   
Minea: Joo. Me haluttiin niinku Ilonan kanssa se tulee mukaan.   
TL: Joo-o. Miks oli hyvä et se tuli mukaan? Onks Taina hyvä leikkimään sitä vai?   
Minea: Joo   
TL: Mil taval Taina oli hyvä leikkimään sitä leikkiä?   
Minea: Niinku me tykättiin Tainasta.   
TL: Niin. Niin te haluutte olla Tainan seurassa.   
Minea: Joo. Niinku koko ajan seurataan sitä. (H7) 
  

Tässä kertomuksessa lapset olivat pyytäneet aikuisen mukaan ensisijaisesti 

siksi, että he pitävät aikuisesta. Vaikka haastattelijana selvästi johdattelen ker-

rontaa muihin teemoihin, on lapsen kertomuksessa oma selkeä suuntansa. Par-

haimmillaan suhde lapsen ja aikuisen välillä voi olla niin magneettinen, että ai-

kuista seurataan joka paikkaan ja itse toiminta jää toissijaiseksi. Rooli leikkitee-

man sisällä ei määritä aikuisen paikkaa leikissä, vaan rooli löytyy läheisestä so-

siaalisesta suhteesta, mikä on lähempänä sitä miksi ystävien kanssa leiki-

tään. Tulkitsen aikuisen osallistumisen määrittyvän tässä tapauksessa sosiaali-

sen toimintaresurssin kautta, jotka syntyvät Lehtisen (2000, s. 144) mukaan so-

siaalisessa toiminnassa ja määräytyvät ympäröivästä suhdeverkostosta kä-

sin. Tällainen sosiaalinen pääoma on keskeistä lasten välisessä toiminnassa päi-

väkodissa (Vuorisalo, 2013).   
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7.4 Yhteenveto 
 
Tämän tutkimuksen myötä tavoitteeni oli lisätä ymmärrystä lasten ja aikuisten yh-

teisestä leikistä päiväkotikontekstissa. Kertomuksissa liikuttiin menneiden, mah-

dollisten ja mahdottomien leikkien välillä. Päiväkodissa yhteinen leikki raken-

tui lasten kertomuksissa vapaaehtoisuudelle, yhteiselle halulle leikkiä. Erityisesti 

kertomuksissa korostui aikuisten halukkuus tai haluttomuus yhteiseen leikkiin. Ai-

kuisille olisi voinut löytyä rooli leikistä, mikäli hän olisi halunnut tulla mukaan. Leik-

kiä rakennettiin aktiivisella osallistumisella omassa roolissaan ja leikkijöiden odo-

tettiin sitoutuvan leikkiin ja pysyvän siinä. Erityisesti arkiset teemat toimivat ai-

kuisten ja lasten yhteisen leikin rakennusaineina, kun mediateemaiset leikit ra-

jautuivat enemmän lasten omaksi alueeksi. Leikkiä rakennettiin myös yhteiselle 

ymmärrykselle leikistä ja tietoa jaettiin leikkiin osallistuville sekä lasten, että ai-

kuisten toimesta. Ymmärtämätön aikuinen jäi ulkopuolelle leikistä. Leikkiä raken-

nettiin rooleja jakamalla, jolloin aikuinen täydensi leikin roolitusta ottamalla esi-

merkiksi lapsille epämieluisia rooleja. Päiväkotiympäristössä aikuiset olivat sa-

tunnaisesti ja rajoitetusti saatavilla leikkikumppaneiksi. Vain yhdessä kertomuk-

sessa kävi ilmi, milloin aikuisen kanssa oli mahdollista leikkiä. Muut työtehtävät 

vetivät aikuisen pois leikistä ja säännöt rajoittivat yhteisen leikin syntymistä. 

 

Kertomuksissa mahdollisuuksia osallistua leikkiin määritettiin omistajuuden 

kautta. Omistajan oli mahdollista määrittää leikin sisäisiä sääntöjä ja jakaa roo-

leja. Tulkitsin omistajuuden liittyvän myös vahvaan kyvykkyyteen toimia leikin 

keskeisissä rooleissa. Lasten kertomuksissa leikkijöiden mahdollisuuksia osallis-

tua punnittiin toimintaresurssien (Lehtinen, 2000), yksilöllisten ominaisuuksien 

kautta. Leikkijöiden ominaisuuksia tarkasteltiin suhteessa tarjolla oleviin leikkiroo-

leihin ja leikkiympäristöön. Ominaisuudet koostuivat tiedoista ja taidoista sekä 

fyysisistä kyvyistä ja ominaisuuksista. Osallistumiseen tarvittavia tietoja ja taitoja 

pystyi myös kehittämään ja kartuttamaan kokemuksien myötä. Poikkeuksellisesti 

yhdessä kertomuksessa läheinen sosiaalinen suhde aikuisen ja lapsen välillä 

mahdollisti aikuisen osallistumisen ja yhteisen leikin käynnistymisen. 
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8 Luotettavuuden tarkastelu 
 

Kerronnallisessa tutkimuksessa luotettavuuden tarkasteluun ei tarjolla yhden-

mukaista ohjeistusta, eivätkä perinteiset validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet so-

vellu siihen tarkoituksenmukaisesti erilaisten tietokäsitysten vuoksi (Riess-

man, 2008, s.184–186; Heikkinen 2010, s. 153–154.) Käsittelen työni luotetta-

vuutta Roosin (2015) sekä Puroilan ja Estolan (2012) tavoin eettisyyden ja lä-

pinäkyvyyden käsitteiden kautta. 

 
8.1 Tutkimuksen läpinäkyvyys 
 

Läpinäkyvyyteen olen pyrkinyt raportissani kuvaten valintojani ja toimintaani tut-

kimuksen tekemisen aikana mahdollisimman tarkasti. Olen kerännyt aineiston 

itse, joten reflektiooni kietoutuvat myös kokemukseni päiväkodissa vietetystä 

ajasta, minkä myötä minulla on paremmat mahdollisuudet arvioida koko tutkimus-

prosessia. Haastattelutilanteita kuvailemalla olen saattanut lukijan niihin tilantei-

siin, joissa kertomuksia tuotettiin, ja tarjonnut pilkahduksia kertomuksista suorilla 

lainauksilla. Olen pyrkinyt säilyttämään yhteyden lasten tapaan kertoa. Lainauk-

set voimistavat osaltaan kertomukseni uskottavuutta ja todentuntua, jotain, joka 

mahdollistaisi kuulijan eläytymisen kertomusten maailmaan (Heikkinen, 2010, 

s. 154)   

  

Totesin jo aiemmin, etteivät kaikki lapset osallistuneet keskusteluun haastattelu-

tilanteissa. Analyysini perustuu ääneen päässeiden lasten kertomuksiin. Oma 

toimintani haastattelutilanteissa vaikutti myös ratkaisevasti siihen mihin keskus-

telunaloituksiin palattiin haastattelujen aikana. Hohti ja Karlsson (2014, s. 

555) tarkastelevat tutkijan roolia kuulijana, joka määrittää millaiset kertomukset 

tulevat valituiksi ja, miten paljon tutkija pyrkii ymmärtämään kertomuksia, jotka 

eivät sovi ennakkokäsityksiin tai –odotuksiin. Koen pysähtymisen oman toimin-

nan tarkasteluun olevan helpompaa analyysivaiheessa kuin nopeasti muuttu-

vissa vuorovaikutustilanteissa lasten kanssa. Tarkasteltuani haastattelutekstiä 

havaitsin monia mahdollisia kertomuksen polkuja, joita en lähtenyt haastatteluti-

lanteissa seuraamaan. On syytä todeta, että osalla osallistuneista lapsista on 

kuuluvampi ääni kuin toisilla tässä tutkimuksessa. Joidenkin lasten luottamuksen 
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saamiseksi olisi pitänyt tehdä pidempään töitä tai tutkimuksessa olisi voitu hyö-

dyntää muunlaisia tapoja tuottaa aineistoa ja mahdollistaa lasten osallistuminen. 

Tämä olisi vaatinut pitempikestoista työskentelyä kentällä ja mahdollisesti erilai-

sen lähestymistavan valintaa. Oma analyysini rajoittuu lähinnä kirjalliseen muo-

toon tallennetun aineiston tarkasteluun. Videolta lapsen puheen lisäksi olisi ollut 

mahdollista tarkastella myös esimerkiksi kehollisia viestejä (Puroila & Estola, 

2012). 

  

8.2 Tutkimuksen eettisyys 
 
Tässä kappaleessa esitän kootusti ja reflektoiden eettisiä ratkaisujani, jotka ei-

vät ole vielä tulleet aikaisemmin ilmi raportissani.  Eettinen tarkasteluni käsittää 

lupien saamiseen, luottamukseen ja avoimuuteen liittyviä kysymyksiä sekä tutki-

mukseni hyödyn ja haitan arviointia. Erityisesti kiinnitän huomiota siihen, miten 

tutkimukseni kunnioittaa tutkimukseeni osallistuneita lapsia.  

 

8.2.1 Lupa kysyä 
 
Tutkimuksen toteuttamiseen tarvitaan sekä erilaisten instituutioiden myöntämiä 

lupia, että lasten vanhempien suostumus (Kuula, 2011). Suostumus on saatava 

myös lapsilta. Strandellin (2010, s. 97) mukaan kysymystä lapsen suostumuk-

sesta osallistua tutkimukseen tulee pitää esillä jatkuvasti ja tulkitsemalla myös ei-

verbaalisia viestejä. Suostumus lunastetaan Strandellin (2010) mukaan vastaa-

malla lapsille tutkijan läsnäoloon liittyviin kysymyksiin. Tutustumispäivän jälkeen 

yksi lapsista tuli erikseen sanomaan minulle, ettei halua osallistua haastatte-

luun. Olin tyytyväinen, että lapsi tuli keskustelemaan kanssani suoraan, joten 

voin joko tulkita onnistuneeni tai epäonnistuneeni suhteen muodostamisessa. 

Hyvän suhteen luomisessa ei tulisikaan mielestäni tavoitella vain lasten osallis-

tumista tutkimukseen, vaan luoda tilaa vapaaehtoisuudelle.  Kyseisen lapsen 

kieltäytyminen johti lopulta myös hänen haastatteluparinsa kieltäytymiseen. Pi-

dän tärkeänä, että lapsi sai ilman perusteluja päättää osallistumisestaan (Olli, 

2019, s. 107). Eettisesti haastava oli myös tilanne, jossa huoltaja rajasi lapsen 

mahdollisuuden osallistua tutkimukseen, vaikka lapsi olisi halunnut osallistua 
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(Mäkelä, 2010, s. 69). Näissä tilanteissa lapsen saattaa olla vaikea ymmär-

tää, miksei saa osallistua toimintaan muiden tavoin (Strandell, 2010, s. 98). So-

piva ratkaisu olisi voinut olla haastatella lasta ilman tutkimustarkoitusta. Näin oli-

sin voinut kunnioittaa sekä vanhemman, että lapsen tahtoa. Jatkossa ohjeistaisin 

vanhempia keskustelemaan lapsen kanssa tutkimukseen osallistumisesta, jotta 

vanhemmat huomioisivat lapsen mielipiteen mahdollisesti jo omassa päätökses-

sään (Olli, 2019, s.108). 

  

Haastattelin ensimmäisenä lapset, jotka ilmoittautuivat innokkaasti vapaaehtoi-

siksi.  Näin annoin vielä muille aikaa harkita osallistumista ja mahdollisesti kes-

kustella jo haastatteluun osallistuneiden kanssa. Jos lapset kieltäytyivät haastat-

telusta vedoten muuhun tekemiseen, kysyin lapsilta sopisiko minun esittää haas-

tattelupyyntö uudelleen myöhemmin (Raittila ym., 2017, s. 319.) Havainnoinnin 

lasten osallistumishalukkuutta myös haastattelujen aikana. Yhden haastattelun 

keskeytin, koska lapset olivat mahdollisesti liian väsyneitä, eivätkä keskittyneet 

vuorovaikutukseen kanssani lainkaan. Kyseiset lapset suostuivat osallistumaan 

haastatteluun toisena päivänä, joten edellisen päivän levottomuus ei viestinyt il-

meisesti haastatteluun kieltäytymisestä. Parihaastatteluissa, sekä kolmen lapsen 

ryhmässä nousi haasteeksi antaa yksittäisen lapsen päättää haastattelu halutes-

saan (Eide & Winger, 2005, s. 82), sillä muut lapset saattoivat vielä jatkaa kerto-

mista pitkäänkin. Näissä tapauksissa kunnioitin lasten halua vetäytyä keskuste-

lusta ja palata siihen silloin kun heistä siltä tuntui, vaikka vaadin heitä vielä pysy-

mään samassa tilassa. Tutkijana minun tuli rakentaa suhdetta erikseen jokai-

seen lapseen jatkuvasti, eikä samanlainen tapa olla vuorovaikutuksessa toimi-

nut haastattelutilanteissa kaikkien lasten kanssa yhtä hyvin. Ei riitä, että tutkija 

pohtii etukäteen omaa positiotaan, vaan on keskityttävä tarkastelemaan synty-

vää suhdetta ja ilmapiiriä haastattelutilanteissa (Wrede-Jäntti, 2019, s. 161.)  

  

Kuten aikaisemmin totesin, olivat päiväkodin ulkopuolisten toteuttamat haastat-

telut ainakin osalle lapsista entuudestaan tuttuja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

että kokemukset olisivat olleet pelkästään myönteisiä ja edistäneet halukkuutta 

osallistua haastatteluihin jatkossa. Toisaalta kokemuksen myötä lapsen oli mah-

dollista arvioida haluaisiko hän ylipäätään osallistua haastattelun kaltaiseen tilan-
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teeseen. On myös pidettävä erityisesti huolta siitä, ettei lapsi koe haastatte-

lua päiväkodin toimintana, johon hänen mahdollisesti lähtökohtaisesti oletetaan 

liittyvän. Institutionaaliset valtasuhteet saattavat osaltaan vaikuttaa osallistumis-

halukkuuteen. Tutkimuspaikan valintaan liittyvät siis myös tietyt reunaeh-

dot (Strandell, 2010, s. 100.) 
 
8.2.2 Luottamuksen saaminen ja luottamuksen arvoinen tutkimustoiminta 
 
Luottamuksen saaminen liittyi kiinteästi jo tutkimuslupien saamiseen eri tahoilta, 

mutta on tunnistettavissa myös muissa vaiheissa. Luottamus liittyi ainakin tutki-

musaineiston käyttöön, salassapitoon ja avoimuuteen.  

  

Sitoutumistani salassapitoon ja aineiston tuottamisen rajoja kertasin vuorovaiku-

tuksessa ennen ja jälkeen varsinaisen haastattelutilanteen. Haastattelun alussa 

kameraan syttyvä valo kertoi lapsille konkreettisesti sen koska haastattelu al-

koi, ja valon sammuminen taas oli selkeä merkki haastattelun päättymisestä. Sen 

jälkeen käynnistyi usein informaalimpi keskustelutilanne, jossa lapset saattoivat 

kertoa minulle asioita haastattelun aiheeseen liittyen, joita eivät olleet halunneet 

kertoa kameran ollessa päällä. Kameran käyttö toi selkeyttä siihen, millä ta-

voin lapset saattoivat itse rajata sitä, mikä tieto päätyi tutkimuskäyttöön ja mikä 

jäi vain meidän väliseksemme keskusteluksi. Tarjosin lapsille mahdollisuuden 

katsella oma haastattelutallenne heti haastattelun jälkeen, minkä uskon vaikutta-

neen osaltaan halukkuuteen osallistua tutkimukseen. Lapset olisivat olleet kiin-

nostuneita katsomaan myös muiden lasten haastatteluja. Muistutin heille, että 

vain minä tulen katsomaan videoita ja näin vahvistin toivottavasti myös heidän 

luottamustaan siihen, että heidän kertomansa pysyisi vain minun käytössäni 

(Raittila ym., 2017, s. 321). Haastattelutilanteisiin liittyi myös lasten luottamus toi-

siinsa. Kerroin lapsille, että vaikken itse puhu kenellekään siitä mitä juuri he ovat 

kertoneet, olisivat he itse vapaita kertomaan muille haastattelutilanteesta. Jäl-

keenpäin mietin kuitenkin olisiko ollut hyvä pohtia lasten kanssa haluavatko he 

toisten lasten paljastavan muille, mitä ovat kertoneet (Freeman & Mathison, 

2009, s. 105). 
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Tutkimukseni eettisyyttä lisää myös avoimuuteni tiedonintressini suhteen kaikille 

tahoille, joilta olen saanut suostumukseni (Holmila, 2005, s. 22). Olen myös si-

toutunut koko tutkimusprosessini ajan samaan aiheeseen, eikä minulla ole ollut 

tarvetta neuvotella informanttieni kanssa uudelleen siitä millaiseen tutkimuk-

seen he ovat lupautuneet osallistumaan. Toki lähestyin ilmiötä hyvin avoimesti, 

joka on voinut vaikuttaa päiväkodin työntekijöiden, lasten ja vanhempien näkö-

kulmasta jopa epämääräiseltä. Holmilan (2005) mukaan juuri laadullisessa tutki-

muksessa yhteisöön pääsyn jälkeen ilmenevät yllättävät kiinnostuksen kohteet 

houkuttelevat tutkijaa vaihtamaan fokusta, mikä aiheuttaa eettisiä haasteita. 

 
8.2.3 Hyödyt ja haitat 
 
Tutkimuksen eettisyyden tarkasteltuun liittyy myös tutkimuksen hyödyllisyyden 

arviointi. Hyödytön tutkimus ei ole eettistä (Holmila, 2005, s. 23). Hyödyllisyyttä 

tai haitallisuutta voidaan tarkastella yksilötasolla tai laajemmin tiedeyhteisössä ja 

käytännön työssä. Tutkimukseni myötä olen pyrkinyt lisäämään ymmärrystä las-

ten ja aikuisten leikistä juuri lasten näkökulmasta, jolle koen olleen tarvetta. Tut-

kimuksellista arvoa tai hyötyä voidaan punnita joko yleisesti tiedon lisäämisen tai 

sovellusarvon kautta. Tutkimukseni uskon puhuttelevan erityisesti päiväkodin 

työntekijöitä, sillä tutkimusaihe on muotoutunut vahvasti käytännön kokemuk-

sista. 

  

Tutkimustyössä pyritään välttämään aiheuttamasta minkäänlaista vahinkoa tut-

kittaville ja siihen liittyy myös tutkimukseen osallistuvien kunnioittaminen haastat-

telutilanteissa (Kuula, 2011)  Tämän tutkimusraportin tekeminen ei tuo suoraa 

hyötyä tutkimukseen osallistuneille lapsille, joten erityisesti hyödyn, mutta myös 

haittojen tarkastelu rajautuu yksilötasolla haastattelujen tekemisen aikaan ja sii-

hen millainen kokemus haastattelutilanne lapsille itselleen on ollut. Kohtasi-

vatko lasten motiivit ja odotukset toteutuneessa haastattelutilanteessa? 

  

Sen lisäksi, että lapsilla oli kokemuksia haastateltavana olemisessa, kävi ilmi, 

että lapsilla oli myös tiettyjä odotuksia kiitosten tai palkkioiden suhteen kokemus-

tensa perusteella. Yhden haastattelun päätteeksi yksi lapsista kysyi saako hän 

nyt tikkarin. Palkkiot saattavat muodostua itsestäänselvyydeksi, joten näistä odo-

tuksista olisi hyvä olla tietoinen ennen haastattelua. Lapsia tuntui motivoivan 
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mahdollisuus katsoa itseään videolta haastattelun päätteeksi (Raittila ym., 2017, 

s. 320), sillä lähes kaikki halusivat katsoa videon. Osan haastatteluun käytetystä 

ajasta jotkut lapset myös pelleilivät kameralle ja olivat erityisen kiinnostuneita nä-

kemään juuri näitä hetkiä. Lasten ja omien motiivieni ristiriidat haastattelutilan-

teessa tulivat näissä tilanteissa selvimmin esiin. Kun haastattelu eteni kame-

ralle esiintymisestä huolimatta, hyväksyin sen lasten tapana kontrolloida haastat-

telutilannetta. 

  

Pyrin myös varaamaan tarpeeksi aikaa, jotta minun olisi mahdollista keskustella 

haastattelun aikana lapsille tärkeistä muista aiheista ja välillä aikaa kului lasten 

ottaessa koko vuorovaikutustilanteen haltuunsa. Haastattelijana minun tuli kes-

tää pientä kaaosta ja välillä tuntui, että minua ja erilaisen aikuisen rooliani päivä-

kodissa tunnusteltiin ja jopa koeteltiin. Erityisesti kahden pojan sitoutuminen 

haastattelutilanteeseen ja sen aiheisiin vaihteli tilanteen aikana suuresti. Hyväk-

syin lapsilta liikkumisen ja hassuttelun tilassa. Lapset ilmaisivat minulle tyytymät-

tömyyttään päiväkodissa olemiseen ja kertoivat käyttävänsä haastattelutilannetta 

päästäkseen pois lepohetkeltä. Pyrin ottamaan palautteen vastaan ymmärtäväi-

sesti, mutta muistutin, etten voisi vaikuttaa lepohetken toimintaan. Tässä melko 

levottomalta tuntuvassa tilanteessa olin jäänyt kiinni omaan kysymykseeni  ja mi-

nulta oli jäänyt huomaamatta toisen lapsen pöydän alta tarjottu aloite uudelle 

käänteelle keskustelussa. Jotenkin kaiken hieman uhmakkaankin käytöksen ta-

kana lapsi oli pyöritellyt asiaa mielessään. Ehkä hän oli miettinyt, oliko asiasta 

sopivaa kertoa minulle ja pöydän alta se olisi helpompi ottaa puheeksi. Koska 

olin niin keskittynyt odottamaan tilanteen rauhoittumista, tämä hiljainen aloite 

meni minulta täysin ohi. 

 

 Videointi antoi mahdollisuuden palata tarkemmin juuri edellä kuvattuihin vuoro-

vaikutustilanteisiin lasten kanssa. Päädyin pohtimaan kokemusta niidenkin lasten 

kannalta, joiden tapa osallistua haastatteluun oli pysyä hiljaa ja ehkä nyökäten 

myötäillä aktiivisemman lapsen vastauksia. Mieleeni on painunut hetki, jol-

loin yksi näistä lapsista siirsi vaivihkaa kätensä haastatteluparin puolelle ja tart-

tui häntä kädestä. Ehkä hän halusi ilmaista, että lapset ovat tässä hetkessä 

yhtä, tai sitten hän haki turvaa ystävästä vaikeassa tilanteessa. Millainen koke-
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mus haastattelutilanne on vetäytyvämmille lapsille ollut, ja miten he kokemuk-

sensa perusteella jatkossa asennoituvat tutkimukseen osallistumiseen? Aikai-

semmin tässä työssä pohdinkin myös ketkä lapsista pääsivät ääneen ja domi-

noivatko jotkut lapset keskusteluja. Yksi lapsista otti haastattelussa roolin, jossa 

hän ilmaisi puhuvansa molempien puolesta. Sen sijaan, että olisin tulkinnut tä-

män vain toisen jyräämisenä, näin myös huomaavaisen eleen, jossa hiljaisempi 

kaveri otettiin mukaan haastatteluun edustamalla häntä. Näitä kokemuksia tar-

kastellakseni olisi voinut olla tarpeen pyytää ryhmien työntekijöitä työstämään ko-

kemuksia lasten kanssa. 

  

Työni, kertomukseni, jatkaa elämäänsä muiden luettavana, joten kannan vas-

tuuta siitä, miten olen kuvannut päiväkodin lapsia ja aikuisia. Tasapainon löytä-

minen siihen, että lapsi voisi toisaalta tunnistaa tutkimuksessa oman kertomuk-

sensa ja toisaalta ei voisi suoraan olla itse tunnistettavissa on asia, jota olen jää-

nyt pohtimaan. Ovatko esimerkiksi suorien lainausten käyttö pseudonyymien 

käytöstä huolimatta riski? 
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9 Pohdinta 
 

Tämä tutkimus viittaa siihen, että lasten kokemukset yhteisistä leikeistä päiväko-

din aikuisen kanssa ovat mahdollisesti kirjavampia kuin mitä aikaisempi tutkimus 

on tavoittanut. Etäisyys ja läheisyys vaihtelevat täydellisestä poissaolosta merki-

tykselliseen yhdessäoloon leikin parissa. Aikuisen tehtävä on tukea leikkiä. Saa-

vatko jotkut lapset enemmän tukea johtuen yhteisestä kiinnostuksesta ja aikuis-

ten kyvykkyydestä tai halusta “pysyä perässä”? 

  

Tässä tutkimuksessa lapsen ja aikuisen etäisyyttä leikistä määritti erityisesti va-

paaehtoisuus osallistua. Jos leikki syntyy yhteisestä halusta, eivät lapset voi vaa-

tia aikuista osallistumaan leikkiin. Kuten Kallialakin (2008) on huomauttanut, olisi 

leikki viimein nähtävä aikuisen työnä ja sellaisenaan velvoittavana. Voidaan toki 

aina vetäytyä sen taakse, etteivät lapset halua aikuisia leikkeihinsä. Kysymys 

kuuluukin silloin, mitä aikuiset voivat tehdä sen eteen, jotta olisivat hieman halut-

tavampia leikkikumppaneita? Kallialan (2008) havaintojen mukaan leikkiin haluk-

kaita aikuisia myös pyydetään innokkaasti mukaan ja vastaavasti lasten aloitteet 

hiipuvat, mikäli aikuiset eivät niihin vastaa. Aikuisen aktivoituminen näyttää nou-

sevan keskeiseksi tekijäksi. Tässä tutkimuksessa jotkut roolit olivat myös lapsille 

vähemmän mieluisia, jolloin aikuinen voisi löytää sopivan tilan itselleen sitä 

kautta. Monipuolisen roolituksen kautta toiminta- ja vuorovaikutusmahdollisuudet 

rikastuvat, kun aikuinen täydentää leikin. Monissa kertomuksissa lasten leikeissä 

vaikuttaisi olevan ovi  raollaan, mikäli aikuinen haluaisi astua niihin sisään. Mah-

dolliset leikit toimivat kertomuksissa rajapintoina, joissa ikään kuin neuvoteltiin 

aikuisen osallistumisesta ja sijoittamisesta leikin rooleihin. Aikuisen tiedot, taidot, 

kyvyt ja fyysiset ominaisuudet mahdollistivat mukaan pääsyn, mutta sen li-

säksi aikuiselta odotettiin aktiivista toimintaa roolissaan ja sitoutumista leik-

kiin. Kaikki toimintaresurssit (Lehtinen, 2000) on otettava käyttöön. Huomattavaa 

on, että aikuinen voi myös lasten näkökulmasta kehittää tietojaan ja taito-

jaan. Käyttävätkö aikuiset tällä hetkellä kaiken potentiaalinsa, vai käyvätkö aikui-

set leikkijöinä puoliteholla?  
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Leikin juonellisen kehittelyn (Leong & Bodrova, 2012) kannalta olisi merkityksel-

listä tuntea mahdollisia rooleja niissäkin leikeissä, kuten erityisesti poikien suosi-

missa medialeikeissä, jotka eivät tyypillisesti ole olleet päiväkodin aikuisen ja las-

ten yhteistä tiedon aluetta (Lehtikangas & Mulari, 2016). Tämän ja fyysistä aktii-

visuutta vaativan luonteensa vuoksi ne jäävät etäisiksi tässäkin tutkimuk-

sessa. Leikille on kautta aikojen varattu fyysistä tilaa ja aikaa, ja ulkoilun mahdol-

lisuudet vauhdikkaamman vapaan leikin hetkenä on käytäntönä vakiintu-

nut (Finne, 1992), mutta juuri näissä leikeissä, erityisesti kuvitteluleikeissä , ai-

kuiset ovat edelleen etäisimmillään (Reunamo, ym., 2014).  

  

Tämän tutkimuksen perusteella olisi myös hyvä tarkastella jatkossa miten paljon 

mahdollisuuksia päiväkotipäivän käytännöissä on palata uudelleen leikkiin, jossa 

aikuinen on ollut, sillä aikuiset tuntuivat olevan harvoin saatavilla. Leikissä jaet-

tiin paljon juuri kyseisen leikin kannalta tärkeää tietoa. Leikissä ollessaan myös 

aikuinen pääsee osalliseksi tästä, joten vain hän tietää mikä leikissä on ollut kiin-

nostavaa ja onnistunutta ja miten siihen palataan (Garvey, 1991, s. 139–140). 

Siksi on hyvä pohtia, miten juuri kyseisen aikuisen osallistuminen leikkiin varmis-

tetaan jatkossakin. Leikkiin sitoutunut aikuinen vetää lapsia puoleensa (Kal-

liala, 2008, s. 152), ja pitkäkestoisesta ennakkoluulottomasta osallistumisesta 

leikkiin on olemassa rohkaisevia kokemuksia (Logue & Detour, 2011).   

 

Lapsille saattaa tämän tutkimuksen perusteella olla myös merkityksellistä kenen 

aikuisen kanssa leikkiin ryhdytään. Kyrönlampi-Kylmäsen (2007, s. 157) mukaan 

päiväkotiympäristössä läheisen suhteen muodostaminen useampaan aikuiseen 

saattaa olla haastavaa ja lapsi kiintyy läheisesti vain yhteen aikuiseen. Läheisen 

suhteen myötä yhdessäolo muodostuu tärkeimmäksi tekijäksi. Luottamuksen ja 

suosion rakentuminen on pitkä prosessi ja sitä koetellaan toiminnassa jatkuvasti 

(Lehtinen, 2000, s.194)  

  

Tämä tutkimus antaa aihetta tarkastella jatkossa niitä hetkiä, jolloin yhteinen 

leikki voisi käynnistyä, ja miten nämä hetket muovaavat kuvaa aikuisesta poten-

tiaalisena leikkikumppanina. Millaista kuvaa aikuiset välittävät itsestään? Miten 

aikuiset toimivat vuorovaikutuksessa lasten kanssa tai miten puhuvat itsestään 
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suhteessa leikkeihin tai lapsille mieluiseen toimintaan? Esittävätkö aikuiset it-

sensä liian vanhoina tai liian hitaina ja antavat lasten ajatella näin? Miten mah-

dollinen leikki kääntyy mahdottomaksi tai yhteisesti toteutetuksi?  On vaikea ku-

vitella aikuisen sanovan lapselle suoraan, ettei halua leikkiä lapsen kanssa.   

  

Toivoisin tämän tutkimuksen ja lasten kertomusten toimivan yhtenä peilinä päi-

väkodin ryhmässä työskentelevälle aikuiselle, joka pohtii omaa suhdettaan lasten 

leikkeihin. Onko aikuisen liittyminen leikkiin puuttumista, jonkin huonosti sujuvan 

korjaamista, vai voiko leikki lapsen ja aikuisen välillä rakentua yhdessä toimien 

ainutlaatuiseksi ja merkitykselliseksi? Keskiössä on toimijana lapsi, jonka vah-

vuudet ja resurssit ovat hänen omistamissaan leikeissä eduksi, mutta aikuinen-

kin voi niihin liittyä osoittamalla kiinnostusta ja kykyä toimia niissä.  

  

Koen päässeeni sukeltamaan kertomusten kautta aikaisempaa tutkimusta sy-

vemmälle aikuisen ja lapsen yhteiseen leikkiin päiväkodissa lasten näkökul-

masta. Kertomusten kautta olen pystynyt tavoittamaan myös jotain, jota ei ole 

tapahtunut ja jotain, joka voisi tai ei voisi tapahtua. Tämä antaa näkökulmaa tar-

kastella aikuisten ja lasten lähentymistä ja etääntymistä mahdollisen yhteisen lei-

kin äärellä. Kerronnallisuus vapautti lapset oikein muistamiselta. Yksityiskohtai-

nen tapahtumien selostaminen väistyi ja kertomukset liikkuivat ikään kuin ajatto-

massa tilassa. Tutkimukseni myötä en ole pyrkinyt saavuttamaan yleistettävää 

tietoa lasten kokemuksista. Tässä tutkimuksessa yksittäisten lasten kokemukset 

tulevat ymmärretyiksi suhteessa toisten lasten kertomuksiin. Koen kuitenkin, että 

yksilöllisemmät kokemukset eivät ole täysin hukkuneet raportissani ja että niistä 

on jäljellä jotain elämänmakuista ja todentuntuista, joka saa lukijan eläyty-

mään, ja kertomus jatkaa muotoutumistaan lukijoiden käsissä.  
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Liitteet 
 

LIITE 1 

 

Helsingin yliopisto      TUTKIMUSLUVAN SAATE 

 
Hyvät Vanhemmat,  
 
Lähestyn teitä tiedustellakseni lapsenne mahdollisuutta osallistua lapsen ja päiväkodin 
aikuisen yhteisleikkiä käsittelevän pro gradu-tutkielmani toteutukseen XXXXX päiväko-
dissa alkuvuodesta 2019. Olen alla kuvannut tutkimukseni tavoitteita, sekä mitä osallis-
tuminen lapsenne kannalta tarkoittaa. Tutkimuslupapyynnön löydätte erilliseltä sivulta. 
Toivon, että palautatte sen täytettynä lapsenne ryhmän henkilökunnalle 7.1.2019 men-
nessä. 
 
Kiitän ajastanne ja yhteistyöstä tutkielmani edistämisessä.  
 
Leikillä on aina ollut keskeinen ja arvostettu sija suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. 
Perinteisesti se on nähty lasten omana toimintana, johon päiväkodin aikuinen vaikuttaa 
lähinnä ohjaamalla leikin ulkopuolelta tai järjestämällä aikaa ja ympäristöä leikille. Viime 
aikoina leikkiä on tarkasteltu erityisesti suhteessa oppimiseen, mikä on kääntänyt huo-
mion aikuisen rooliin leikin sisällä. Tämä näkyy myös Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteissa 2016, jossa lapsen ja aikuisen yhteisleikki määrittyy yhdeksi toimintamuodoksi. 
Tässä murroksessa lapsen näkökulma on kuitenkin vielä jäänyt vähäiselle huomiolle. 
Tutkimuksessani selvitän millaisia kokemuksia lapsilla on leikeistä päiväkodin aikuisen 
kanssa ja miten mahdolliset yhteisleikit lapsen kerronnassa rakentuvat. Tutkimukseni 
sijoittuu lapsuudentutkimuksen kentälle, jossa lähtökohtana toimii käsitys lapsesta aktii-
visena toimijana, jolla on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. 
Tutkimus on haastattelututkimus, ja siinä hyödynnetään kvalitatiivisia tutkimusmenetel-
miä. Tuloksia voidaan hyödyntää pedagogisen toiminnan kehittämisessä varhaiskasva-
tuksessa. 
 
Tutkimuksen toteutus  
 
Tutkimus toteutetaan XXXX päiväkodissa vuoden 2019 tammi-helmikuussa. Kerään ai-
neistoa lasten kokemuksista ja näkemyksistä koskien päiväkodin aikuisten ja lasten yh-
teisleikkiä. Käytännössä tämä tarkoittaa keskustelunomaisia lasten haastatteluja ja nii-
den tallentamista videoimalla. Haastatteluissa käytetään mahdollisesti myös lasten piir-
roksia leikeistä. Tarkastelen lasten halukkuutta osallistua aineiston keräämiseen läpi 
koko aineistonkeruujakson. Tutkimusaineisto säilytetään Helsingin yliopiston Kasvatus-
tieteellisessä tiedekunnassa. Aineistoa käytetään vain tutkimustarkoituksiin, ja tulokset 
julkaistaan allekirjoittaneen pro gradu-tutkielmassa. Tutkimukseen osallistuneiden lasten 
ja aikuisten nimiä tai päiväkodin nimeä ei julkaista tutkimuksen tuloksia raportoitaessa. 
Myöskään videoaineistoa tallennettaessa ja esitettäessä ei ilmaista, mikä päiväkoti tai 
asuinalue on kyseessä. 
 
Tutkimus tehdään hyvää eettistä tutkimustapaa ja Helsingin yliopiston eettisiä sääntöjä 
noudattaen. Tutkittavilla on mahdollisuus kieltäytyä ja vetäytyä tutkimuksesta haluamal-
laan hetkellä ilman seurauksia. Mikäli tämä tapahtuu tutkimuksen jo alettua, tutkittavat 
voivat edellyttää heitä koskevan jo kerätyn aineiston hävittämistä. Tällöin tulee olla yh-
teydessä aineiston kerääjään. 
 



 2 

Aineiston keräämisestä vastaa varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija Tytti Lagercrantz. 
Työn ohjaajana toimii varhaiskasvatuksen professori Lasse Lipponen Helsingin yliopis-
tosta, jonka yhteystiedot ovat myös ohessa. Pyydän Teitä ottamaan yhteyttä, mikäli tut-
kimus herättää kiinnostusta tai huolta. Annan mielelläni lisätietoa tutkimuksestani. 
 
Ystävällisin terveisin,  
Tytti Lagercrantz  
 
 

Tytti Lagercrantz 
Kasvatustieteen kandidaatti, 
Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija 
XXXXX 
puh: XXXXX 
 
Työn ohjaaja: 
Lasse Lipponen Professori, Varhaiskasvatus 
Kasvatustieteiden osasto,  
Helsingin yliopisto 
PL 8 00014 Helsingin yliopisto 
XXXXX  
puh XXXXX 

 

 


