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1 Johdanto 
 

Muistan elävästi varhaislapsuuteni kerrostaloalueen sisäpihan. Se oli minun ja ystä-

vieni satumaailma. Muistan, kuinka pyörillä ajoimme rallia sen pienillä asfalttipoluilla ja 

rakensimme risuista majan kiipeilytelineen alle. Aurinkoisina kesäpäivinä kokosimme 

koko kaveriporukan kokoon ja aloitimme leikit. Nämä muistot ovat kullanarvoisia. Tämä 

kokemus ” meidän porukasta ja meidän leikeistä” on osa onnellisinta lapsuuttani. Ryh-

mään kuuluminen ja sen jäsenyys ovatkin lasten kasvuun merkittävästi vaikuttavia teki-

jöitä (Turja, 2020, 46). Lapselle ryhmän osana oleminen on tärkeää (Kernan, 2011, 31).  

Kaikilla lapsilla ei ole samanlaista kerrostaloalueen satumaista sisäpihaa tai kaveripo-

rukkaa, kun minulla oli. Yhä useampi lapsi solmii ensimmäiset ystävyys- ja kaverisuh-

teensa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa lapsi on osa ryhmää ja osallistuu 

ryhmän toimintaan. Tämä ei kuitenkaan vielä takaa lapselle osallisuuden ja ryhmään 

kuulumisen kokemusta, vaan vaatii ryhmän jäseniltä, erityisesti aikuisilta, vahvaa pa-

nostusta ja vaivannäköä (Kangas, Lastikka, & Karlsson, 2021, 158).  Todellinen osalli-

suus toteutuukin vain, mikäli lapsella on sekä mahdollisuus tehdä aloitteita että myös 

vahva kokemus ryhmään kuulumisesta (Weckström, Karlsson, Pöllänen, Lastikka, 

2021,504; Leinonen& Venninen, 2012, 513). 

Osallisuuden toteutumiseen vaaditaan laadukasta vuorovaikutusilmapiiriä niin lasten ja 

aikuisten välisissä suhteissa kuin lasten vertaisvuorovaikutuksessakin (Nyland, 2009, 

37). Erityisen merkittävästi lasten osallisuuden toteutumiseen vaikuttavat kuitenkin las-

ten vertaissuhteet (Virkki, 2015, 128). Uusimissa varhaiskasvatuksensuunnitelman pe-

rusteissa kaiken taustalla on ajatus siitä, kuinka vuorovaikutussuhteet ovat lapsen kas-

vun ja kehityksen kannalta oleellisen tärkeitä (Opetushallitus, 2022,21-22). Tässä tutki-

muksessa osallisuutta lähestytään juuri vuorovaikutuksen näkökulmasta. Suurin huo-

mio kiinnitetään lasten vertaisvuorovaikutuksessa tapahtuviin osallisuuden osoituksiin 

ja tekoihin. Ryhmän aikuisten rooli huomioidaan tutkimuksessa kuitenkin lasten vertais-

vuorovaikutukseen ja sen laatuun merkittävästi vaikuttavana tekijänä.  

Omissa muistoissani osallisuuden kokemukseen liittyy vahvasti leikki. Koin erityistä rie-

mua ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun yhdessä ystävieni kanssa sieltä risumajasta 

vakoilimme pihamme aikuisia. Tämä muisto johdatti minut juuri tämän tutkimusaiheen 

äärelle. Koin tärkeänä lähestyä osallisuutta juuri leikin kautta ja tutkia kuinka varhais-

kasvatuksessa voitaisiin leikin avulla tukea lasten osallisuutta.  Lasten osallisuutta tutki-

taan ja havainnoidaan tässä tutkimuksessa tarinallisen leikin havainnointi kontekstissa. 

Tarinallinen leikki pohjautuu Gunilla Lingvistin (1995, 1998) 
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leikkimaailmapedagogiikkaan (Pursi, Laitinen, Salonen, Lounassalo, & Sajaniemi, 

2017, 3). Omien leikkiin liittyvien positiivisten muistojeni lisäksi, lasten leikissä tapahtu-

van osallisuuden tutkiminen on tärkeää sillä, siitä kuinka lapset osoittavat osallisuut-

taan leikissä, kaivataan lisää tutkimusta (Kangas & Brotherus, 2017, 198).  

Varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteet (2022) korostavat sekä leikin merkitystä 

varhaiskasvatuspedagogiikassa että myös yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavana 

toimintatapana (Opetushallitus, 2022,31, 40). Omien lapsuudenkokemusteni ja muisto-

jeni perusteella koenkin juuri leikin voiman muovanneen meistä sen ” meidän porukan”. 

Leikissä sain mahdollisuuden vaikuttaa ja olla osa jotain satumaista. Toivon tämän tut-

kimuksen tuovan lisää tietoa leikin mahdollisuuksista lasten osallisuudelle. Aiemmat 

tutkimukset ovat osoittaneet yhdessä koettujen merkittävien kokemusten ja toiminnan 

luovan sekä vahvistavan osallisuutta (Kangas ym., 2021, 142). Koen, että leikki voi olla 

tuo merkittävä yhteinen kokemus. 
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2 Teoreettinen tausta 
 

2.1 Osallisuus varhaiskasvatuksessa 

 
Varhaiskasvatus ikäisten lasten osallisuuden toteutumista on tutkittu ja havainnoitu 

useissa tutkimuksissa (esim. Kangas, 2016; Virkki 2015; Nyland 2009; Roos 2015; 

Turja 2020; Leinonen ym., 2014). Alle kouluikäisten osallisuuskulttuurin kehittäminen 

onkin herättänyt voimakasta kiinnostusta viime aikoina (Weckström ym., 2021, 504; 

Leinonen & Venninen, 2012, 266).  Osallisuus on kuitenkin käsitteenä hyvin laaja ja 

siksi se ollaankin, tutkimuksista huolimatta, ymmärretty varhaiskasvatuksen ammatti-

laisten keskuudessa hyvin moninaisin tavoin (Leinonen, 2014,17). Usein alle kou-

luikäisten osallisuus ymmärretään varsin suppeasti ja sen uskotaan toteutuvan lapsen 

ollessa mukana yhteisessä toiminnassa. Useissa kunnissa ja varhaiskasvatusyksi-

köissä on korostettu lapsen mahdollisuutta tehdä valintoja ryhmässään ja nähty osalli-

suuden tällöin toteutuvan toivotulla tavalla (Leinonen, ym., 2014, 12, 19.) Lasten osalli-

suus ei kuitenkaan toteudu huomioimalla vain yksilön valinnan vapaudet, vaan iso osa 

osallisuutta on myös yhteisöllisten ja demokraattisten taitojen oppiminen, kuten ystävän 

auttaminen ja huomioiminen (Bae, 2009, 400). Haaste osallisuus käsitteen määrittele-

miselle varhaiskasvatuksessa aiheutuu myös siitä, että käsite on varhaiskasvatuksessa 

melko uusi eikä aikaisempaa tutkimustietoa, ennen uusimpia tutkimuksia, ole paljon ol-

lut. Pienten lasten osallisuutta ei myöskään voida määritellä aivan samoin periaattein 

kuin vanhempien lasten. Pienillä lapsilla osallisuuden toteutumiseen vaikuttaa niin var-

haiskasvatus henkilöstön ja lasten väliset vuorovaikutussuhteet kuin myös lapsiryhmän 

vertaisvuorovaikutussuhteet (Leinonen, 2014, 18; Kangas, ym., 2021, 74; Bae, 2009, 

394.) Koko osallisuuden kokemus on riippuvainen lapsen ja ryhmän välisestä vuorovai-

kutuksesta ja yhdessä jaetuista mielekkäistä hetkistä (Nyland, 2009, 39.)   

 

Lapselle syntyykin kokemus osallisuudesta, kun hän on mukana yhteisessä sosiaali-

sessa toiminnassa (Leinonen,2014, 33) ja saa mahdollisuuden tehdä päätöksiä sekä 

vaikuttaa yhteiseen toimintaan (Virkki,2015, 105). Tällöin lapsi usein ilmaisee osalli-

suuttaan osallistumalla toimintaan sitoutuneesti ja innokkaasti (Leinonen, 2014, 35). 

Lasten osallisuuteen liittyy kuitenkin myös lapsen mahdollisuus halutessaan olla osal-

listumasta, mutta toisaalta myös oikeus saada aikuiselta apua liittyäkseen takaisin ryh-

mään ja tämän toimintaan (Kangas ym., 2021, 79). Varhaiskasvatuksessa osallisuuden 

perusteina voidaan siis pitää mahdollisuutta vaikuttaa ja tulla kuulluksi, olla hyväksytty 

omana itsenään sekä tunne kuulumisesta yhteisöön. Yhteisöllisyys liittyykin vahvasti 

osallisuuteen, sillä sosiaaliset suhteet ja yhteisöön kuulumisen tunne ovat osallisuuden 
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toteutumisen kannalta keskeisiä (Kangas, ym., 2021, 45, 65.) Lapsiryhmistä puhutta-

essa on kuitenkin usein keskitytty vain isojen ryhmien huonoihin puoliin, vaikka lapsi-

ryhmällä on lapsen elämään myös monia positiivisia vaikutuksia, kuten juurikin ryh-

mään kuulumisen tunne (Kalliala,2012, 164). Jotta tämä saavutetaan, on aikuisten tär-

keää panostaa ryhmäytymiseen ja mahdollistaa lapsille ryhmään kuulumisen tunne. 

(Kangas, Lastikka, Karlsson, 2021, 65).  

 

Osallisuuden malleja 

 

Usein varhaiskasvatuksen osallisuutta käsiteltävissä tutkimuksissa ja teoksissa osalli-

suutta pyritään kuvaamaan Shier (2001) mallilla. Shierin osallisuuden mallissa on viisi 

lasten osallisuuden askelmaa ja kolme aikuisen sitoutumisen astetta. Mallissa edetään 

osallisuuden tasolta toiselle sen mukaan, kuinka hyvin lasten osallisuus toteutuu. Shier 

näkee lasten osallisuuteen vaikuttavan vahvasti sen, kuinka aikuinen kuuntelee lapsia 

ja muuttaa omia toimintatapoja lasten aloitteiden mukaisesti. Lopulta aikuisen on myös 

sitouduttava ottamaan nämä uudet toimintamallit osaksi arkea. Aikuisen sitoutuneisuus 

mahdollistaa lasten osallisuuden askelmilla etenemisen. Askelmat alkavat siitä, kuinka 

hyvin lapsia kuunnellaan, myös ilmeitä ja eleitä, ja ne etenevät mielipiteen kuuntelun ja 

niiden huomioon oton kautta osallisuuden toteutumiseen. Shier näkee, että osallisuus 

toteutuisi jo kolmannen askelman jälkeen, mutta kokee että vielä vahvempi osallisuu-

den aste on kuitenkin saavutettavissa. Neljännellä ja viidennellä osallisuuden askel-

malla lapsi saa olla mukana päätösten teossa sekä viidentenä askelmana lapsi jakaisi 

vastuu toiminnasta yhdessä aikuisten kanssa (Shier, 2001,110-115).  Shier pitää tär-

keänä, että hänen malliaan ei hyödynnettäisi opetuksessa osallisuuden toteutumisen 

havainnoinnin välineenä, vaan juurikin osallisuuskulttuuriin kehittämiseen tarkoitettuna 

apukeinona (Shier, 2001, 116). Shierin mallin hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa il-

menevän osallisuuden havainnointiin olisi kuitenkin mietittävä tarkkaan, sillä Shier itse 

on kehitellyt mallinsa koululaisten ja vanhempien lasten osallisuuden havainnoimiseen 

(Leinonen, 2014, 25). 

 

Leena Turja on tutkinut ja kehittänyt varhaiskasvatuksen osallisuuskulttuuria. Turjan 

(2020) osallisuuden malli kuvaa osallisuutta erityisesti valtaistumisen ja osallisuuden 

vaikuttavuuden kautta. Turja määrittelee osallisuuden hyvin moniulotteiseksi, mutta sitä 

ohjaisi suurimmin neljä ulottuvuutta; lasten valtaistumisen aste, osallisuuden aihe ja 

vaikutuspiiri, ajallinen ulottuvuus sekä toimintaprosessi ja osallisuuden tunne.  (Turja, 

2020, 49-51.) Hänen mallinsa perustuu Hartin (1992) tikasmalliin. Hartiin malliin perus-

tuen Turja painottaa aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tärkeyttä. Keskeistä 
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on se, kuinka valta siinä jakautuu. Mitä enemmän lapset saavat vaikuttaa yhteisen toi-

minnan suunnitteluun ja toteutukseen, sitä paremmin osallisuus toteutuu. Turjan mal-

lissa korostuu myös lasten valtaistumisen taso suhteessa vaikutuspiiriin. Lapset saavat 

usein vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, mutta laajemmin asioihin vaikuttamisen näh-

dään toteutuvan harvemmin. Sillä, kuinka isoihin ja laajoihin asioihin lapsilla on mah-

dollisuus vaikuttaa, on myös vaikutusta osallisuuden toteutumiselle. (Turja, 2020, 50-

51)  

 

Yksi tapa kuvata varhaiskasvatuksessa esiintyvää osallisuutta on Virkkin (2015) väitös-

kirjassaan esittelemä systeemimalli. Mallissa painotetaan osallisuuden ja toimijuuden 

kiinteää liittoa. Osallisuuden kokemukseen vaikuttaa se, kuinka hyvin lapsi luottaa 

omaan itseensä ja mahdollisuuteensa toimia. Kun lapsi toimii aktiivisesti suhteessa 

omaan oppimiseensa ja ryhmän jäsenyyteen, kasvaa myös lapsen osallisuuden koke-

mus.  Tässäkin mallissa painotetaan kasvattajien vastuuta ja tekoja, jotta lapsen osalli-

suuden kokemus mahdollistuu. Kasvattajien tulee suunnitella, havainnoida ja arvioida 

sekä lasten aloitteita että toimijuutta, niin toiminnan suunnittelussa kuin sen toteutuk-

sen aikana (Virkki, 2015, 135-136).   

 

2.2 Osallisuus ja vuorovaikutus 

 
Varhaiskasvatusarjen vuorovaikutustilanteet 

 

Osallisuus toteutuu tai estyy varhaiskasvatuksen arkisissa tilanteissa. Siksi onkin tär-

keää tarkastella erityisesti vuorovaikutussuhteita- ja tapoja, kun halutaan tutkia varhais-

kasvatuksen osallisuutta (Leinonen, 2014, 17.) Erityisesti alle kouluikäisillä lapsilla 

osallisuuden voidaan nähdä toteutuvan parhaiten pienissä arkisissa vuorovaikutustilan-

teissa (Turja, 2020, 47). Vuorovaikutus ja sen laatu ovat avain osallisuuden toteutumi-

selle, sillä se mahdollistaa lasten osallisuuden ja aktiivisuuden. Vuorovaikutuksella, 

jossa lasta ei nähdä aktiivisena toimijana, voidaan myös estää osallisuuden toteutumi-

nen jättämällä lasten aloitteet kokonaan huomiotta. (Kangas ym. 2021, 81.) Tutkimuk-

sissa on havaittu, että lapsilta usein kysytään mielipiteitä ja toiveita varhaiskasvatuksen 

arjessa, mutta nämä lasten ajatukset ja ideat eivät kuitenkaan usein ole mukana aikuis-

tensuunnitelmissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on havaittu myös olevan tiukasti 

kiinni omissa suunnitelmissaan, eikä heidän ole ollut helppoa muuttaa omia suunnitel-

miaan lasten toiveet huomioiden. Haasteena voidaankin nähdä, kuinka nämä lasten 

ajatukset saataisiin osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja toimintaa (Leinonen, Venninen, 

2012, 471.) On havaittu, että opettajan kuunnellessa lasten aloitteita ja antaessa tilaa 
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lasten keskinäiselle vuorovaikutukselle, vahvistui myös lasten yhteinen ymmärrys ja 

tätä kautta osallisuuden kokemus (Papandreou& Yiallouros, 2020, 473). 

 

Varhaiskasvatuksessa on usein hyvin tarkat rutiinit, jotka rajoittavat vuorovaikutuksen 

laatua, kohtaamisia ja lasten aloitteiden kuulemista. Ryhmän vuorovaikutuksen laatuun 

vaikuttaa vahvasti se, kuinka nämä arkiset rutiinit ja muu toiminta ryhmässä toteutuu 

(Nyland, 2009, 32-33.) Ryhmän vuorovaikutus ilmapiiri ja sen laadukkuus ovat tärkeitä 

osallisuuden toteutumiselle sillä, vaikka aikuisen rooli lasten vuorovaikutustaitojen 

opettelussa on tärkeä, lapset itseasiassa opettavat myös hyvin paljon vuorovaikutustai-

toja toisilleen, ollessaan keskenään vuorovaikutuksessa (Corsaro, 2013, 41).  Yhteen-

kuuluvuuden tunteen ja näin ollen ryhmään kuulumisen kannalta erityisen tärkeää ovat-

kin siis lasten vertaissuhteet ja niiden laatu (Juutinen, 2015,170). Lasten kokiessa on-

nistuneita ja hyviä vuorovaikutushetkiä toistensa kanssa, kasvoi myös halu ja innostus 

osallistua yhteistoimintaan (Virkki, 2015, 98). Siihen miten paljon lapset saavat mahdol-

lisuuksia luoda ja kehittää näitä merkityksellisiä ystävyys- ja vuorovaikutussuhteita vai-

kuttaa vahvasti aikuisten toiminta (Kernan, 2011, 28). 

 

Non-verbaali vuorovaikutus 

 

Yhteenkuuluvuuden tunteen voidaan nähdä kuvaavan samankaltaista ilmiötä kuin ryh-

mään kuulumisen tunne, joka puolestaan on keskeinen osallisuuden osa-alue. Juutinen 

(2015) teki tutkimuksessaan havaintoja yhteenkuuluvuuden tunteesta lasten vertaisryh-

mässä ja huomasi lasten ylläpitävän yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä sanallisesti että 

erilaisina yhteisinä toimintoina kuten fyysisinä huomion osoituksina. Yhteenkuuluvuu-

den tunnetta rakennettiin ja ylläpidettiin erityisesti kosketuksen ja läheisyyden avulla. 

(Juutinen, 2015, 165-168.)  Lapset tuottavat itse osallisuutta vertaisvuorovaikutukses-

saan, erityisesti non-verbaalein elein, kuten nauraen, halaten ja olalle taputtaen (Kan-

gas, Brotherus, 2017, 212). Lapsen aikuiselle antama aloitekin voi olla vain äännähdys, 

ilme, katse tai ele (Kangas ym. 2021, 82). Sensitiivinen aikuinen päättelee sekä lasten 

sanallisista että sanattomista viesteistä, milloin hänen on syytä rikastuttaa leikkiä tai 

vuorovaikutusta omalla toiminnallaan ja milloin taas on hyvä hetki perääntyä ja antaa 

lapsille enemmän ohjausvastuuta (Kalliala, 2008, 68-69). Nämä sanattomat nonverbaa-

lit aloitteet ja eleet jäävät kuitenkin usein tutkimusten mukaan aikuisilta huomaamatta ja 

hyödyntämättä. Non-verbaalikommunikointi ja sanallisen viestin vahvistaminen sanatto-

min viestein on lapsille kuitenkin hyvin luontainen tapa ilmaista aloitteitaan sekä myös 

tapa vahvistaa yhteenkuuluvuutta (Syrjämäki, 2019, 60; Nyland, 2009, 32-37.) 
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Lasten osallisuuden havainnoiminen ilman non- verbaalisia eleitä jättää huomiotta yh-

den keskeisen tavan, jolla lapset ilmaisevat osallisuuttaan. Uudessa lasten osallisuu-

desta tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että vasta non- verbaalien eleiden havain-

nointi paljasti lasten todellisen osallisuuden tason, sillä lapset kommunikoivat usein 

juuri erilaisin nyökkäyksin tai liikkein (Papandreou& Yiallouros, 2020, 473). On tärkeää, 

että varhaiskasvatuksen henkilökunta kiinnittää huomiota myös omaan non-verbaaliin 

viestintäänsä, sillä passiivisena ja ilmeettömänä aikuinen etääntyy lapsesta ja laadu-

kasta vuorovaikutusyhteyttä ei pääse ryhmässä syntymään (Kalliala, 2012,54).  Sen si-

jaan hyvällä tunneviestinällään varhaiskasvatuksen henkilöstön on mahdollisuus luoda 

esimerkiksi leikeistä isomman osallistujajoukon yhteinen tunnepitoinen ja mukaansa-

tempaava kokemus. (Pursi, 2019, 85.) Aikuiselta valitettavan usein jää kuitenkin huo-

maamatta juuri nämä tilanteet, joissa hän voisi vahvistaa joko omaa yhteenkuuluvuut-

taan lapseen tai lasten keskinäistä yhteenkuuluvuutta (Juutinen, 2015, 173). 

 

2.3 Osallisuus ja leikki 

 
Lasten vertaisvuorovaikutus leikissä 

 

Leikki on tärkeä osa varhaiskasvatuksen arkea, joten kaikki varhaiskasvatusarjessa 

tehtävät päätökset joko luovat mahdollisuuksia tai esteitä leikin toteutumiselle (Kangas 

ym. 2021, 145). Lapsilta kysyttäessä heidän varhaiskasvatus päivistään, he usein ker-

tovat leikin olevan tärkein ja merkityksellisin kokemus (Roos, 2015, 115; Virkki, 2015, 

94). Useat tutkijat pitävät leikkiä erityisen tärkeänä ryhmäytymisen ja yhteenkuuluvuu-

den kannalta (Hännikäinen, Singer, Van Oers, 2013, 171; Kernan, 2011, 27). Leikin 

merkitystä lasten osallisuudelle ovat tutkineet mm. Kangas & Brotherus, 2017; Brothe-

rus & Kangas, 2018; Bae, 2009; Fleer 2015, 2021.  Yhteisessä leikkitoiminnassa lapset 

kannustavat ja halaavat toisiaan, neuvottelevat leikin kulusta, kuuntelevat vastavuoroi-

sesti toistensa ajatuksia ja tukevat näin sekä omaa että toistensa osallistumista (Kan-

gas & Brotherus, 2017, 208-212). Bae (2009) onkin tutkimuksissaan osoittanut, että 

leikkiessään lapsen on myös helpoin ilmaista itseään ja olla aktiivisesti osallinen (Bae, 

2009, 399). Erityisesti roolileikissä lapset saavat mahdollisuuden asettua toisten ase-

maan ja havainnoida sekä kokeilla erilaisia toimintatapoja (Corsaro, 2011, 112).  

 

Arvioidessamme lasten osallisuutta tulee meidän kiinnittää ensisijaisesti huomiota las-

ten keskinäiseen vuorovaikutukseen (Roos, 2018, 90). Kangas (2016) havaitsi tutki-

muksessaan, että ryhmän ilmapiirillä on suuri vaikutus siihen, miten lasten osallisuus 

toteutuu. Vertaisvuorovaikutuksen määrä ei takaa lapselle hyvinvointia vaan 
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vuorovaikutuksen laadulla on merkittävä vaikutus osallisuuden toteutumiselle. Positii-

visten ja merkityksellisten yhteisten kokemusten ja kannustavan ilmapiirin kautta lap-

sille tarjoutuu turvallinen paikka ilmaista itseään ja yhteenkuuluvuuden tunnetta (Kan-

gas, ym., 2021, 31; Kangas, 2016, 62-63). Leikin kautta lapset voivat kokea näitä mer-

kityksellisiä kokemuksia vertaisryhmänsä kanssa ja myös käsitellä erilaisia konflikteja 

ja haasteita (Singer, 2013, 182). Lasten välistä vuorovaikutusta kuvataankin usein juuri 

leikin kautta (Kalliala, 2008, 39). Lapsilta kysyttäessä, he kuvaavat oman osallisuu-

tensa ja mahdollisuutensa vaikuttaa, toteutuvan parhaiten leikin kautta. Myös varhais-

kasvatuksen henkilöstö korostaa leikkiä paikkana, jossa lasten osallisuus toteutuu var-

mimmin (Virkki, 2015, 103, 113). Sillä yhdessä jaetut rituaalit, jotka sisältävät draamaa, 

tarinointia ja roolileikkiä vahvistavat ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta (Singer, 2013, 

182). Näin lapset oppivat leikin kautta huomioimaan, auttamaan, lohduttamaan ja jaka-

maan. Nämä taidot edesauttavat osallisuuden toteutumista lapsiryhmässä (Roos, 

2018, 87.)  

 

Useissa varhaiskasvatusryhmissä on ajateltu lasten osallisuuden toteutuvan varaa-

malla lapsille riittävästi aikaa omaehtoiseen leikkiin (Leinonen, Brotherus, Venninen, 

2014, 8). Tutkimukset viittaavatkin siihen, että vertaisvuorovaikutus, joka leikissä voi-

daan saavuttaa, johtaa myönteisiin ystävyyssuhteisiin ja vertaishyväksyntään. Onnistu-

neiden vertaisryhmätilanteiden luominen on kuitenkin opettajien vastuulla, jotta kaikille 

lapsille mahdollistuu osallistuminen ja osallisuuden kokemus (Stanton- Chapman,2015, 

99.) Siksi varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulisikin tiedostaa lasten vertaisvuorovai-

kutuksen tärkeys ohjatessaan leikkiä (Syrjämäki, 2019, 35). Ja myös leikin tärkeys las-

ten keskinäisen osallisuuden rakentumiselle (Virkki, 2015, 103). Leikissä rakennetaan 

vuorovaikutusta ja luodaan yhteisöllisyyttä.  Erityisen tärkeää leikin kehityksessä on 

lasten yhteinen kuvitteluleikki, sillä sen kautta lapset oppivat yhteisen tekemisen taidot. 

Yhteisessä kuvitteluleikissä lapset toimivat tavoitteellisesti huomioiden myös toiset 

teoissaan. (Hakkarainen, 2008a, 101, 106.) 

 

Aikuisen rooli lasten leikeissä 

 

Leikillä on pitkät perinteet varhaiskasvatuksessa, mutta aikuisen rooli leikissä on 

yleensä ollut hyvin passiivinen. On olemassa vain harvoja tutkimuksia siitä, miten aikui-

nen voisi olla mukana lasten mielikuvitusleikissä (Fleer, 2015, 1801). Leikistä on mo-

nenlaisia määritelmiä ja vielä enemmän on vuosien saatossa vaihdelleet näkemykset 

siitä, mikä on aikuisten rooli leikissä. Tämä on saanut varhaiskasvatuksen henkilöstön 

epäilemään omaa rooliaan lasten leikeissä. (Pursi & Lipponen, 2018, 21.) Pursi (2019) 



 

9 
 

havaitsi tutkimuksessaan, että erityisesti taaperoryhmässä aikuista kuitenkin tarvitaan 

toimimaan leikissä yhdistävänä keskushahmona, joka ei johda leikkiä vaan tukee ja oh-

jaa lasten osallisuuden toteutumista (Pursi, 2019, 87). Aikuisen osallistuessa leikkiin ja 

ollen aktiivinen osa lasten leikkikulttuuria, aikuiset luovat lapsille otollisen alustan har-

joitella leikki vuorovaikutusta myös vertaisryhmässä (Pursi & Lipponen, 2018, 35).  Il-

man aikuisen ohjausta lasten leikki ei pääse kehittymään, mutta liialla ohjauksella lap-

sille ei jää tilaa kehittää leikkiä, vertaissuhteita tai tunteiden hallintaa. Onkin siis selvää, 

että leikkiin osallistuvalta aikuiselta vaaditaan sekä herkkyyttä ja ajattelutaitoja että no-

peaa reagointia (Kalliala, 2012, 207.) 

 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että aikuiset luovat edellytyksiä lasten mielikuvitus-

leikkiin antamalla lapsille materiaaleja ja kertomalla tarinoita, mutta jäivät itse leikin ul-

kopuolelle (Fleer, 2015, 1809-1810; Kalliala, 2012, 208-209; Kangas& Brotherus, 2017, 

213-214). Joskin edellytyksissä korostui vain leikkiajan järjestäminen, lapsia ei tuettu 

leikkiin liittymisessä tai leikkialoitteiden tekemisessä (Kangas& Brotherus, 2017, 213-

214.) Havaittiin myös, että lapsilla oli haasteita leikkiä pitkäkestoisia juonellisia leikkejä, 

vaikka he osasivat neuvotella leikin kulusta ja rakenteista (Kangas, Brotherus, 2017, 

209). Lasten leikeissä havaittiin pitkäkestoisuuden ja ideoiden kehittyminen heti, kun 

aikuinen osallistui leikkeihin (Kangas & Brotherus, 2017, 217). Lapset siis tarvitsevat 

aikuisia, jotka ovat valmiita kuuntelemaan lapsia sekä havainnoimaan ja ohjaamaan 

leikkiä tukeakseen kaikkien lasten osallisuutta, mutta erityisesti avustaen niitä lapsia, 

joille vertaussuhteiden luominen ja leikkiin liittyminen on vielä haastavaa. (Kernan, 

2011, 34).  Bae (2009) korostaa, että aikuisen leikillisyys ja leikkiminen yhdessä lasten 

kanssa luo lapsille luontevan ja jopa helpomman tavan ilmaista osallisuuttaan, kuin ai-

kuisen vetäytyessä pois leikeistä (Bae, 2009, 399-402). Baen (2009) mukaan aikuisten 

tulisi osallistua lasten leikkeihin pohtimatta liikaa sillä saavutettavia tavoitteita, Leikki it-

sessään voi olla tavoite ja aikuisen tulisi tällöinkin osallistua leikkiin lasten ehdoilla 

(Bae, 2009, 400-401.)   

 

Omaehtoisessa leikissä lapsilla on tapana hakeutua leikkimään pareittain tai pienissä 

ryhmissä (Virkki, 2015, 108). Vuorovaikutteiseen leikkiin liittyminen ja osallistuminen ei 

kuitenkaan ole kaikille lapsille helppoa (Syrjämäki, 2019, 32; Roos, 2015, 149) ja tällöin 

tarvitaan aikuiselta aktiivista osallistumista ja tukea lasten leikkitaitojen kehittämiseen 

(Syrjämäki, 2019, 32). Leikin merkitys osallisuudelle ja ryhmään kuulumiselle on olen-

nainen. Tutkimuksessa havaittiin, että roolileikeissä taitavat lapset pääsevät helpommin 

osaksi yhteisöä ja ovat suositumpia kavereita, kuin lapset, joiden on vielä haastavaa 

ylläpitää kiinnostavaa leikkiä. Ilman aikuista tukea tarvitsevien lasten leikkitaidot eivät 
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pääse kehittymään ja he jäävät helposti vertaisryhmän ulkopuolelle. (Reunamo, Lee, 

Wu, Wang, Mau, Lin. 2013.) Roos (2015) havaitsi tutkimuksissaan, että lapset tiedosti-

vat hyvin, että leikkiin mukaan pääseminen varhaiskasvatusryhmässä ei aina ole on-

gelmatonta, vaan siihen vaikuttaa esimerkiksi keitä leikissä on mukana.  Lapset siis 

saattoivat sulkea toisiaan leikistä pois erilaisista syistä johtuen (Roos, 2015, 150). Sa-

mankaltaisia huomioita leikkiin mukaan pääsystä on tehnyt myös Virkki (2015) todetes-

saan, että ryhmässä korkeassa arvossa vertaisryhmässä olevat lapset pääsevät hel-

posti mukaan leikkiin ja saavat esimerkiksi leikin johtajan roolin (Virkki, 2015, 127).  Tä-

män kaltaisiin osallisuuden epäkohtiin Pursi (2019) esittää ratkaisuksi aikuisen toimi-

mista leikissä keskushahmona, joka voisi leikin kuluessa vahvistaa ja muovata leikkiti-

lanteita tukemaan kaikkien lasten osallisuutta ja poistamaan epäoikeudenmukaisia 

osallisuuden rakenteita (Pursi, 2019, 88). 

 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan osallistuminen lasten leikkeihin on lasten kertoman 

mukaan hyvin vähäistä. Tutkijoiden havaintojen perusteella on nähtävissä, että aikuiset 

ovat varhaiskasvatuksessa passiivisia suhteessa leikkiin ja kokevat roolinsa enemmän-

kin leikin mahdollistajina. (Brotherus& Kangas, 2018, 33; Leinonen, ym., 2014,10; 

Roos, 2015, 124, 162; Virkki, 2015, 107.)  Näin ollen myös mahdollisuudet, joita leikki 

antaa osallisuuden toteutumiselle, jäävät käyttämättä (Kangas& Brotherus, 2017, 220). 

Siksi riittävän hyvän leikkipedagogiikan ja lasten osallisuuden toteutumisen vaaditaan 

henkilökunnalta halua muuttaa leikkiympäristön lisäksi myös omia toimintatapojaan 

(Brotherus& Kangas, 2018, 33). Esimerkiksi aikuisen merkitystä lasten mielikuvituslei-

kille täytyy täytyisi tutkia lisää, jotta leikkipedagogiikkaa voitaisiin kehittää entisestään 

(Fleer, 2015, 1812).  Varhaiskasvatuksessa tulisi varmistaa, että jokaisella lapsella on 

leikkitaidoista riippumatta, mahdollisuus kokea itsensä osalliseksi osallistumalla yhtei-

siin leikkeihin (Kangas ym., 2021, 66). 

 

2.4 Leikkimaailmapedagogiikka 

 
Kulttuurihistoriallinen leikkiteoria 

 

Leikkimaailmapedagogiikan taustateoriana voidaan pitää kulttuurihistoriallista näke-

mystä leikistä (Vygotsky 1978; van Oers 2003; Hakkarainen & Bredikyte 2013).  Kult-

tuurihistoriallisen näkemyksen mukaan leikki ei ole lapsen pakoa todellisuudesta vaan 

lapsen leikillä on selviä yhteyksiä lasta ympäröivään maailmaan (Hakkarainen& Bredi-

kyte, 2013, 17). Leikkiessään lapsi luo mielikuvituksellisen tilan, johon kuitenkin vaikut-

taa myös ympäröivä kulttuuri ja lapsen kokemusmaailma. Lapsi saa ideoita leikkiin 
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arjestaan ja luo itse mielikuvitus leikin, jossa hän jäljittelee kokemaansa. Leikkiä voi-

daan pitää lapsen kehitykselle erityisen tärkeänä, sillä leikin kautta kasvaa lapsen tie-

toisuus maailmasta. (Vygotsky, 1978, 94- 98.) Bert van Oers (2013) on kehitellyt kult-

tuurihistoriallista leikkiteoriaa Vygotskyn ajatuksiin pohjautuen, pohtien erityisesti aikui-

sen roolia lasten leikeissä. Van Oersin mukaan aikuisen mukana olo sitouttaa ja osal-

listaa lapsia leikkiin, mutta aikuinen ei kuitenkaan osallistumisellaan saa rajoittaa lasten 

leikin vapautta (Van Oers, 2013, 190-194.) 

 

Leikkiessään lapsi toimii lähikehityksen vyöhykkeellä. Hän osaa asioita, jotka arjen ti-

lanteissa ovat hänelle vielä liian haastavia. Lisäksi lapsi voi leikkiessään saavuttaa ikä-

tasoaan korkeamman moraalin tason. Leikissä opitut taidot lapsi siirtää myöhemmin ar-

kielämään. Lapsi siis kehittyy erityisesti leikkien, siksi leikkiä voidaan pitää tärkeimpänä 

lapsen kehitystä määrittelevänä tekijänä. (Vygotsky, 1978, 100-103.) 

 

Tarinallinen leikki 

 

Ruotsalainen Gunilla Lindqvist on luonut kulttuurisen leikkiteorian pohjautuen erityisesti 

Vygotskyn näkemyksiin leikistä (Lindqvist, 1995, 68). Lindqvistin leikkiteorialla on ollut 

suuri vaikutus tarinallisen leikin kehittämiseen, joka on tämän tutkimuksen havainnointi-

konteksti. Lindqvistin leikkiteoriassa ajatuksena on, että aikuiset ja lapset luovat yh-

dessä kuvitteellisen leikkimaailman, joka usein pohjautuu johonkin lastenkirjallisuuden 

teokseen tai tarinaan. Näistä tarinoista saadaan leikkimaailmaleikille pohjakertomus ja 

leikin alku.  Lindqvist painottaa kuitenkin, että on tärkeää olla miettimättä leikin sisältöä 

liikaa etukäteen, vaan sen tulee antaa muovautua vapaasti aikuisten ja lasten välisessä 

vuorovaikutuksessa. (Lindqvist, 1998, 15-18, 113.)  

 

Lindqvistin kulttuuriseen leikkiteoriaan leikkimaailmoista pohjautuu myös Pentti Hakka-

raisen ja Milda Bredikyten kehittyneen juonellisen leikin leikkiteoria. Juonellisessa leik-

kiteoriassa voidaan pitää keskeisenä kaikkien leikkijöiden yhteistä kykyä kehittää ja ra-

kentaa leikkiä mielikuvituksellaan (Hakkarainen& Bredikyte, 2013, 42.) Tarinallinen 

leikki on Pentti Hakkaraisen ja Milda Bredikyten jo vuosina 2002-2010 Oulun yliopiston 

leikkilaboratoriossa aloittama leikin kehittämisen hanke, joka jatkui edelleen tarinalliset 

oppimisympäristöt leikissä ja oppimisessa hankkeessa, joka toteutettiin Liettuan, Suo-

men, Puolan ja Iso- Britannian yhteistyössä vuosina 2015-2017. Hankkeen avulla on 

ollut tarkoitus vahvistaa erityisesti aikuisten ja lasten yhteisleikkiä. (Pursi ym. 2017, 3-

4.) Tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään tarinallisesta leikistä Lindqvistin (1995, 

1998) leikkimaailma käsitettä kuvaamaan koko ryhmän yhteistä leikkitoimintaa 
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tarinallisen leikin ympäristössä. Leikkimaailmalla tarkoitetaan siten tässä tutkimuksessa 

aikuisten ja lasten yhdessä luomaa mielikuvitusleikkiä, jossa he yhdessä sekä leikkivät 

että luovat leikkiin uusia ulottuvuuksia. 

 

Aikuisen roolit tarinallisessa leikissä 

 

Kulttuurihistoriallisen näkemyksen mukaan on keskeistä, että aikuinen osallistuu mu-

kaan lasten leikkeihin ns. tietävämpänä henkilönä. Aikuisen tehtävänä on edistää leikil-

listä oppimista (Van Oers, 2013, 186-190.)  Tarinallisessa leikissä aikuisella on kolme 

roolia. Aikuinen roolissa, kanssaseikkailijana tai havainnoijana. (Pursi ym. 2017, 16-

27). Aikuinen esittää roolihahmoja, joita tarvitaan yhteisen leikkimaailman luomiseen 

(Lindqvist, 1998, 15). Aikuisten esittämillä roolihahmoilla on keskeisen tärkeä rooli lei-

kin syntymisessä, sillä roolihahmot luovat leikin yhdessä lasten kanssa käymissään 

vuoropuheluissa (Lindqvist, 1998, 113, 128). Leikkiympäristössä aikuisilla on roolihah-

moissaan mahdollista luoda erilaisia ongelmia ja haasteita, joita lapset ratkaisevat. 

Keskeistä on, että lasten ratkaisuja ei koskaan pidetä vääränä, vaan aikuinen mukaut-

taa lasten ehdotukset osaksi leikkiä. (Hakkarainen & Bredikyte, 2013, 51.) 

 

Kanssaseikkailijan rooli on myöskin tärkeä. Roolihahmossa olevan aikuisen keskitty-

essä tarinan ja leikin etenemiseen, kanssaseikkailija leikkii lasten kanssa omana itse-

nään ja tukee omalla toiminnallaan kaikkien lasten mahdollisuutta osallistua. Hän myös 

huomioi leikin ulkopuolelle jäävät lapset ja auttaa heitä pääsemään osalliseksi leikkiin. 

Kanssaseikkailija auttaa roolissa olevaa aikuista esittämällä hänelle kysymyksiä ja 

mahdollisia ratkaisuehdotuksia yhdessä lasten kanssa (Pursi ym., 2017, 16.) Viimeinen 

aikuisen rooli on olla havainnoija.  Havainnoija tuottaa materiaalia myöhempää reflek-

tointia ja suunnittelua varten. Näin lasten mielenkiinnonkohteet ja mahdolliset ajatukset 

siitä miten leikki voisi seuraavalla kerralla jatkua, tulevat huomioiduksi (Pursi ym.,2017, 

25)  

 

Luodessaan leikkimaailman yhdessä lasten kanssa, kasvattaja saa mahdollisuuden tu-

kea yksittäisten lasten yhteisleikkitaitoja (Hakkrainen, Bredikyte, Jakkula, Munter, 2013, 

216). Hakkarainen ym. (2013) uskoo, että lasten kanssa työskentelevillä kasvattajilla 

on mahdollisuus leikin kehittymisen lisäksi opettaa ja näyttää lapsille mallia vielä haas-

tavammista leikeistä. Jotta leikkihetkeä voidaan pitää onnistuneena, on tärkeää, että 

aikuisten ja lasten välisessä leikissä osallistujat ovat emotionaalisesti mukana ja vuoro-

vaikutuksessa. Leikki kehittyy yhteisessä toiminnassa ja vuorovaikutuksessa toisin kuin 

tilanteissa, joissa aikuinen ei ole aktiivisesti ja emotionaalisesti mukana. (Hakkarainen 
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ym., 2013, 216, 223.) Opettajan roolia tarinallisessa leikissä voidaan pitää hyvin erilai-

sena kuin mitä se on tavanomaisessa päiväkotiympäristössä.  Tavanomaisessa päivä-

kodin arjessa voi käydä niin, että aikuinen omalla toiminnallaan estää lasten aloitteet, 

mutta leikkimaailmassa aikuisen ja lapsen välille muodostuu leikkikaverisuhde. Tämä 

mahdollistaa hyvän ja vastavuoroisen vuorovaikutussuhteen. (Hakkarainen, 2008b, 

299.)  

 

2.5 Osallisuus leikkimaailmassa 

 
Lapset voivat oppia leikin kautta tärkeitä arvoja, kuten yhteenkuuluvuuden tunteen ja 

yhteisön arvon (Zachrisen,2016, 179). Lapset saavat osallisuuden kokemuksen, kun 

heille taataan päivittäin mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimiseensa ilmaisemalla mie-

lipiteitään sekä jakamalla kokemuksiaan toisten kanssa. Yhdessä muiden ihmisten 

kanssa jaetut merkitykselliset tapahtumat ja kokemukset auttavat lasta luomaan vuoro-

vaikutussuhteita. (Nyland, 2009, 39.) Leikkimaailmapedagogiikan avulla lapsille muo-

dostuu yhdessä tekemisen paikka, jossa he saavat turvallisesti toimia yhdessä ja rat-

kaista ongelmia (Rainio, 2010, 83). Leikkimaailma toiminnassa lapset ovat tutkimusten 

mukaan vuorovaikutuksessa opettajansa kanssa hyvin eri tavalla kuin tavanomaisem-

massa ryhmätoiminnassa. Lapset esittävät aloitteita, neuvovat opettajaa ja toisiaan 

sekä ratkovat yhdessä ongelmia (Hakkarainen, 2008b, 299, Fleer, 2021, 8). Tutkimus-

ten mukaan leikkimaailmatoiminta muuttikin opettajien toiminta- ja vuorovaikutustapoja. 

Lapset huomasivat, että heidän aloitteillaan ja toiminnallaan todella oli vaikutusta leik-

kiin ja sen etenemiseen. (Rainio, 2008, 363; Ferholt & Nilsson, 2017, 67.)  

 

Yhdessä jaettu päämäärä ja kokemus auttoivat lapsia toimimaan yhdessä niin leikki-

maailmassa kuin muussakin leikkimaailmatoiminnan ulkopuolisessakin toiminnassa. 

Lasten oppiessa toimimaan ja ratkomaan haasteita yhdessä leikkimaailmassa he oppi-

vat toimimaan samoin myös leikkimaailmatoiminnan ulkopuolisessa toiminnassa (Rai-

nio, 2010, 80). Lasten leikit muuttuivat leikkimaailmatoiminnan myötä rikkaammiksi 

myös leikkimaailmatuokioiden ulkopuolella (Ferholt & Nilsson, 2017, 67), sillä yhteisen 

kuvitteluleikin aikana opettajilla ja lapsilla oli yhteinen kokemus tarinan ja leikin parissa. 

Koko leikki syntyi heidän yhteisen toiminnan ja mielikuvituksen seurauksena. Tämä loi 

lapsille kokemuksen ” ”me hengestä” ja näin myös osallisuuden tunteen. (Fleer, 2021, 

9.) Myös Roos (2015) kuvailee tutkimusaineistossaan lasten ilmaiseen yhteenkuulu-

vuuttaan käyttämällä me sanaa (Roos, 2015, 138, 145). Me-henkeä voidaan pitää osal-

lisuuden kannalta erityisen tärkeänä, sillä varhaiskasvatuksen osallisuuden voidaan 

nähdä kehittyvän ja toteutuvan vain me-hengen avulla. (Weckström, ym., 2021, 513). 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan sitä, kuinka lapset ilmaisevat ja ra-

kentavat osallisuutta leikkimaailmatoiminnan aikana. Tarkoituksena on havainnoida 

non-verbaalisia ja verbaalisia vuorovaikutuksen keinoja, joita lapset käyttävät ver-

taisvuorovaikutuksessaan ilmaistessaan osallisuutta. Lisäksi tutkimuksen avulla ha-

lutaan kuvata osallisuustekojen esiintymistä suhteessa leikkimaailmatoimintaan. Tut-

kimuksessa lähestytään osallisuutta erityisesti ryhmään kuulumisen ja vaikuttamisen 

mahdollisuuden näkökulmista, sillä näitä kahta voidaan pitää tutkimusten mukaan 

keskeisenä, kun puhutaan erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten osallisuudesta. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 
 
 

1. Miten lapset ilmaisevat ja rakentavat osallisuutta vertaisryhmässä leikkimaailma 

toiminnan aikana? 

 

1.1 Minkälaisia verbaalisia ja non-verbaalisia vuorovaikutustapoja lapset käyttä-

vät ilmaistakseen ja rakentaakseen osallisuutta vertaisryhmässä? 

 

1.2 Millä tavoin lapset ilmaisevat ryhmään kuulumisen tunnettaan ja tuovat ilmi 

mielipiteitään vertaisryhmässä? 

 

2. Miten leikkimaailmatoiminnan voidaan havaita vaikuttavan lasten vertaisvuoro-

vaikutukseen ja osallisuuteen? 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 
 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

 
Havainnointi 

 

Tämä tutkimus on laadullinen videohavainnointitutkimus, sillä tutkimuksen aineisto on 

kerätty havainnoimalla ja tutkimalla osallisuuden toteutumista luonnollisissa ja todelli-

sissa tilanteissa (Hirsjärvi ym., 2009,164). Valinnan perusteena nähtiin videoinnin an-

tama mahdollisuus havainnoida ihmisiä todellisissa arjen tilanteissa, ilman että se ai-

heuttaisi havainnoitaville onnistumisen paineita, joka voisi vääristää tutkimustuloksia 

(Pellegrini, Symmons & Hoch, 2013, 11). Tutkimuksessa tutkitaan osallisuutta lasten 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksen tutkiminen muulla tavoin, kuin 

laadullisen tutkimuksen keinoin havainnoimalla, todettiin haastavaksi. Havainnoinnin 

voidaankin nähdä olevan hyvä tutkimusmenetelmä silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä on 

muilla tutkimusmenetelmillä vaikea saada tietoa (Tuomi& Sarajärvi, 2018, 94). 

 

Tutkimuksen konteksti on leikkimaailmatoiminta, joka tapahtuu lapsiryhmässä. Leikki-

maailmatoiminnassa tilanteet voivat muuttua nopeasti ja tutkijan on vaikea ennakoida 

seuraavaa tapahtumaa. Havainnointi menetelmänä taipuu erinomaisesti muuttuviin ti-

lanteisiin ja vuorovaikutuksen tutkimiseen. Havainnoinnin nähdään myös olevan erin-

omainen menetelmä, kun halutaan tutkia toimintaa, jossa on mukana lapsia, sillä lapset 

eivät aina halua tai pysty sanoittamaan tutkijalle asioita, joihin havainnoinnilla on mah-

dollista saada vastaus (Hirsjärvi ym., 2009, 213.)  

 

Tapaustutkimus 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin yhdestä esiopetusryhmästä, jonka lapset ja aikuiset ovat 

havainnoinnin kohteena. Tämän vuoksi tutkimuksessa voidaan ajatella olevan tapaus-

tutkimuksen piirteitä. Tapaustutkimus on tutkimus yhdestä ihmisestä tai ryhmästä vuo-

rovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. (Flyvbjerg, 2011, 301.) Tutkimuksen otannaksi 

valikoitui vain yksi esiopetusryhmä sillä, havainnointipaikassa leikkimaailma toimintaa 

tiedettiin toteutettaneen aiemminkin. Tutkimuksen kohdejoukkoa ei valittu satunnaisesti 

vaan laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti, tutkimuksen tarkoituksenmukaisesti (Hirs-

järvi ym., 2009, 164). Tapaustutkimuksen vahvuuksina voidaan pitää sen syvyyttä ja 

yksityiskohtien huomaamista. Tapaustutkimus soveltuu hyvin erilaisten ilmiöiden 
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tutkimiseen. (Flyvbjerg, 2011, 314.) Osallisuuden toteutumisen havainnoimiseen ta-

paustutkimuksen koettiin olevan varsin hyvä tutkimusmenetelmä, sillä tässä tutkimuk-

sessa osallisuutta lähestyttiin erityisesti vuorovaikutuksessa tapahtuvana toimintana ja 

tällöin tarkka ja yksityiskohtainen havainnointi on menetelmänä luotettavin. Tapaustut-

kimus onkin hyvä tutkimusmenetelmä, kun ilmiöstä halutaan saada tarkkaa ja yksityis-

kohtaista tietoa (Pellegrini ym., 2013, 84). 

 

4.2 Tutkimuksen eteneminen 

 
Tutkimusluvat 

 

Tutkimuksen aloitusvaiheessa kysyttiin päiväkodin johtajan ja lapsiryhmän henkilökun-

nan halua osallistua tutkimukseen sekä mahdollisuutta kerätä tutkimusaineisto heidän 

päiväkodistaan. Kun he ilmaisivat kiinnostuksensa, haettiin tutkimuslupaa kunnalta, 

jossa tutkimuspäiväkoti sijaitsee. Kunnan tarkempaa nimeä ei tutkimuksessa paljasteta, 

jotta tutkimukseen osallistuvien henkilöiden henkilöllisyyksiä ja yksityisyyttä voidaan suo-

jata. Lupa tutkimuksen toteuttamiseen kyseisessä kunnassa saatiin helmikuussa 2018. 

 

Tutkimuksen aineisto on tuotettu yhdessä toisen tutkimuksen tekijän Maija Ollin kanssa. 

Molemmat käyttävät samaa tutkimusaineistoa omissa pro Gradu tutkimuksissaan. Tut-

kimuksen aineisto tuotettiin havainnoimalla ja videokuvaamalla lapsia ja kasvatushenki-

lökuntaa. Ennen kuvaamisen aloittamista on eettistä ja kohteliasta kysyä lupa kuvatta-

vilta (Pink, 2011, 365), joten lupaa kuvaamiseen kysyttiin niin lapsilta kuin heidän huol-

tajiltaan. Alaikäisten lasten osallistumisesta tutkimukseen päättää huoltaja, sillä lain mu-

kaan lapsi ei itse voi päättää osallistumisestaan (Pellegrini ym. 2013, 53). Yhdessä Maija 

Ollin kanssa laadittiin esiopetusryhmän lasten huoltajille kirjalliset tutkimusluvat, jossa 

mukana oli myös saatekirje (liite 1 ja liite 2). Saatekirjeestä selvisi niin tutkimuksen tar-

koitus, kun myöskin mihin tutkimusaineistoa tullaan käyttämään. Saatekirjeessä oli myös 

tutkijoiden yhteystiedot mahdollisia kysymyksiä tai yhteydenottoja varten. Havainnoita-

van ryhmän kaikkien lasten huoltajat antoivat suostumuksensa lastensa osallistumiselle 

tutkimukseen. 

 

Koekuvaus 

 

Ennen varsinaisen aineiston keruun aloittamista toteutettiin koekuvaus helmikuussa 

2018. Koekuvauspäivänä ennen kuvauksen aloittamista lapsille kerrottiin kuvaamisen 

tarkoituksesta. Myös lasten huoltajille tarjottiin tällöin mahdollisuutta tutkijan 
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tapaamiselle ja kysymyksille, sillä yksi keskeinen eettinen periaate on, että tutkimuskoh-

teiden tulee olla tietoisia tutkimuksesta ja siitä mihin tutkimusaineistoa käytetään (Chris-

tians, 2011, 65). Vaikka lapsi ei itse voi päättää osallistumisestaan tutkimukseen, vaan 

luvan antaa huoltaja, on myös lapsella oikeus tietää, miksi häntä kuvataan ja mihin hän 

osallistuu. Tutkimuksen ja kuvaamisen tarkoituksesta kerrottiin lapsille lautapelien ja aa-

mupala jutustelun ohessa. Koekuvaus antoi tutkijalle mahdollisuuden tutustua ympäris-

töön ja miettiä kuvaamisen ja havainnoinnin mahdollisuuksia. Koekuvauksen avulla tut-

kija sai mahdollisuuden myös pohtia omaa tutkimustaan ja tutkimuskysymysten asette-

lua (Pellegrini ym., 2013, 114). Koekuvaus antoi myös tutkijalle ja havainnoitaville mah-

dollisuuden tutustua toisiinsa ja vähensi näin havainnointitilanteen luomaa jännitystä ja 

sen vaikutusta tutkimukseen (Pellegrini ym., 2013, 115). Lapset saivat myös mahdolli-

suuden tutustua kameraan ja kysyä kysymyksiä kuvaamiseen liittyen. Koekuvauspäi-

vänä kuvattua aineistoa ei käytetty tähän tutkimukseen, vaan se tuhottiin ennen varsi-

naisen havainnoinnin ja videokuvauksen aloittamista.   

 

Jokaisena havainnointipäivänä tutkija saapui hyvissä ajoin ennen havainnoinnin alka-

mista havainnointipäiväkotiin, jotta tutkijan läsnäolo tuntuisi lapsista mahdollisimman 

luonnolliselta. Havainnoitaville tuleekin antaa riittävästi aikaa tutustua tutkijaan ja hänen 

läsnäoloonsa, jotta tutkijan läsnäolo ei vääristäisi havainnointituloksia. Kun aikaa tutus-

tumiselle ja tutkijan läsnäoloon tottumiselle on annettu riittävästi, havainnoitavat toimivat 

luonnollisemmin eikä tutkijan läsnäolo vaikuta heidän toimintaansa yhtä merkitsevästi 

(Pellegrini ym., 2013, 117.) Havainnoinnille asetettiin rajat. Havainnointiajankohtaa mää-

rittää esimerkiksi se, milloin havainnoitava ja tutkimuksen kannalta keskeinen ilmiö ta-

pahtuu (Pellegrini ym., 2013, 117, 119). Tässä tutkimuksessa havainnointia toteutettiin 

kolmena aamupäivänä, jolloin havainnointiryhmässä toteutettiin leikkimaailmatoimintaa. 

Ensimmäinen havainnointipäivä toteutui maaliskuussa 2018 ja toinen ja kolmas huhti-

kuussa 2018 

 

4.3 Tutkimusaineisto 

 
Tutkimuskohde 

 

Tutkimusaineisto on kerätty esiopetusryhmästä, jossa on 24 lasta. Lapsista 15 on tyttöjä 

ja 9 poikaa. Ryhmän lapset ovat iältään 6 -7 vuotiaita. Ryhmän henkilökuntana on kaksi 

varhaiskasvatuksenopettajaa, yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja avustaja. Ryh-

mässä tapahtui kuvaus ja havainnointipäivien välillä muutoksia. Yksi poika poistui ha-

vainnoitavasta ryhmästä ensimmäisen havainnointipäivän jälkeen ja myös toinen 
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varhaiskasvatuksen opettajasta vaihtui ensimmäisen havainnointipäivän jälkeen hänen 

työllistyessä muualle. Ryhmässä työskentelee myös avustaja, joka hänkin vaihtui toi-

seen avustajaan ensimmäisen kuvauspäivän jälkeen.  Ryhmässä oli koekuvauspäivänä 

paikalla myös kieliharjoittelija. 

 

Koekuvaus päivänä ja ensimmäisenä havainnointipäivänä koko ryhmän henkilökunta oli 

paikalla. Toisena kuvauspäivänä ryhmän vakituinen lastenhoitaja oli poissa ja häntä si-

jaisti lapsille tuttu lastenhoitaja. Kolmantena havainnointipäivänä toinen varhaiskasva-

tuksenopettaja oli poissa ja häntä sijaisti sama lastenhoitaja, kuin toisena kuvauspäi-

vänä. Ensimmäisenä havainnointipäivänä lapsia paikalla oli 21, toisena havainnointipäi-

vänä 18 lasta oli paikalla ja kolmantena havainnointipäivänä lapsia oli paikalla 20. 

 

Videohavainnointi 

 

Tutkimuksen aineisto hankittiin videohavainnoinnin avulla. Havainnointi aineiston han-

kintamenetelmänä, mahdollistaa tiedon saannin havainnoitavien luonnollisessa ympä-

ristössä (Hirsjärvi ym., 2009, 213). Toteuttamalla havainnointi videoinnin avulla saadaan 

parhaat mahdollisuudet havainnoida vuorovaikutuksen erilaisia ulottuvuuksia 

(Pálmadóttir & Einarsdóttir, 2016, 723).  Videoaineisto päätettiin kuvata itse, sen sijaan, 

että olisi käytetty jo olemassa olevaa videoaineistoa, sillä tällöin tutkija kykenee omassa 

aineiston kuvaamisessaan huomioimaan paremmin oman tutkimuksensa suunnan ja tut-

kimusasetelman (Vienola, 2004, 72). 

 

Tutkimuksessa halutaan videohavainnointia hyödyntäen selvittää, kuinka lapset osoitta-

vat ja rakentavat osallisuutta vertaisvuorovaikutuksessaan leikkimaailmatoiminnan ai-

kana ja miten leikkimaailmatoiminta tukee lasten vertaissuhteissa tapahtuvan osallisuu-

den toteutumista. Näiden selvittäminen vaatii erilaisten vuorovaikutustilanteiden tutki-

mista ja havainnoinnin nähdäänkin olevan erinomainen aineiston hankinta menetelmä, 

kun halutaan tutkia vuorovaikutusta. (Hirsjärvi ym., 2009, 213). Videointi antaa mahdol-

lisuuden tarkastella havainnoitavia tilanteita uudelleen, tarkastaa omia havaintojaan ja 

saada enemmän informaatiota kuin havainnoinnilla ilman videointia olisi mahdollista. Vi-

deoaineisto mahdollistaa tässä tutkimuksessa osallisuutta sisältävien vuorovaikutusti-

lanteiden tarkemman havainnoinnin ja analysoinnin, sillä videohavainnoinnin avulla esi-

merkiksi non-verbaalisten eleiden havainnoiminen on helpompaa (Vienola, 2014, 75-76.) 

 

Videohavainnointia varten esiopetusryhmää tai sen henkilökuntaa ei pyydetty valmistau-

tumaan mitenkään havainnointiin. Tutkija tuli havainnoimaan toimintaa, joka olisi 
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tapahtunut myös ilman tutkijan läsnäoloa. Ryhmän henkilökunnan kanssa sovittiin yh-

dessä sopivat kuvauspäivät, pitäen mielessä milloin ryhmässä toteutuu leikkimaailma-

toimintaa. Tutkija kuvasi kolmena aamupäivänä leikkimaailmatoimintaa ja jokaisesta vi-

deokuvauspäivästä oli ryhmän henkilökunta etukäteen tietoinen. Lapsille ei tarkkoja vi-

deokuvaus ja havainnointipäiviä voitu kertoa etukäteen, sillä leikkimaailmatoiminnan yl-

lätyksellisyys olisi kärsinyt etukäteen tiedottamisesta. Tämän vuoksi tutkija saapui päi-

väkotiin aina videohavainnointipäivinä ajoissa kertomaan lapsille sinä päivänä tapahtu-

vasta kuvauksesta ja vastaamaan lasten kysymyksiin. 

 

Kaikkea leikkimaailmatoiminnassa tapahtuvaa toimintaa havainnoitiin.  Kuvaus aloitettiin 

usein jo hiukan ennen leikkimaailmatoiminnan alkua, sillä osa leikkimaailmatoiminnasta 

tapahtuu jo ennen varsinaista leikkihetkeä. Lapset pohtivat keskenään mahdollisia ta-

pahtumia sekä leikkiin liittyviä haasteita. Samasta syystä videokuvaamista jatkettiin 

myös leikkimaailmatoiminnan jo päätyttyä, sillä leikkimaailmassa tapahtuneet tapahtu-

mat puhuttivat lapsia monesti myös varsinaisen leikkihetken jälkeen. Näiden tilanteiden 

nähtiin olevan lasten vertaisvuorovaikutuksessa tapahtuvan osallisuuden kannalta kes-

keisiä ja ne haluttiin ottaa osaksi havainnointia. Ensimmäisenä havainnointipäivänä vi-

deokuvattiin myös ruokailuhetki, joka kuitenkin tutkimuskysymysten tarkentuessa pää-

tettiin jättää havainnoinnin ulkopuolelle. 

 

Tutkijoilla oli käytössä kaksi videokameraa niitä tilanteita varten, joissa leikkimaailma toi-

minta eriytyi kahteen tilaan samanaikaisesti tai, jos tutkijat halusivat kuvata eri asioita. 

Videohavainnoinnin lisäksi aineistoa kerättiin myös kenttäpäiväkirjaa kirjoittamalla. Kent-

täpäiväkirja mahdollisti tutkijalle aineiston tutkinnan jo aineiston hankinta vaiheessa ja 

tarkensi näin tutkimuskysymyksiä sekä ohjasi tutkijaa tekemään päätöksiä myös seuraa-

vaa havainnointikertaa silmällä pitäen. Kenttäpäiväkirjaa kirjoittamalla onkin mahdollista 

analysoida aineistoa jo kenttäpäiväkirjaa kirjottaessa ja miettiä uusia kysymyksiä sekä 

havainnoitavia asioita seuraavaa havainnointikertaa varten (Huttunen, 2017, 48). Kent-

täpäiväkirjan kirjottaminen toteutettiin kahden tutkijan yhteistyössä. Toisen tutkijan video 

kuvatessa tapahtumia, toinen kirjasi kenttäpäiväkirjaa. Kenttäpäiväkirjaan valikoitui kir-

jotettavaksi yleisen toiminnan lisäksi erityisesti videohavainnoinnin ulkopuolelle jääneitä 

asioita. 

 

Lapsen toivetta siitä, että häntä ei kuvata, kunnioitettiin koko aineiston keruun ajan. Jos 

lapsi kielsi kuvaamisen, häntä ei kuvattu. Lapsia kuvatessa oltiin erityisen tarkkana lap-

sen suostumuksen kanssa, niin sanalliset kuin erilaiset non-verbaalit eleet, kuten pään 

kääntäminen kamerasta poispäin, tulkittiin kieltäytymiseksi ja tutkija siirtyi kuvaamaan 
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toisaalle. Tutkijan tuleekin olla tarkkana lasten suostumuksen suhteen, sillä lapset saat-

tavat ilmaista suostumustaan tai kieltäytymistään myös non-verbaalein elein 

(Pálmadóttir & Einarsdóttir, 2016, 727). Leikkimaailmatoiminnassa lapset tuntuivat huo-

mioivan kameraa hyvin vähän. He olivat hyvin keskittyneitä toimintaan.  

 

Hirsjärvi ym. (2009) tuovat esille, että tutkija saattaa itse läsnäolollaan vaikuttaa tutki-

muksen aineiston keruuseen häiritsemällä havainnoitavaa tilannetta (Hirsjärvi ym., 2009, 

213).  Tässä tutkimuksessa havainnoijan vaikutusta tutkimustuloksiin pyrittiin vähentä-

mään koekuvauksella. Koekuvauksen tarkoitus oli siis tutkijan kuvausharjoituksen lisäksi 

totuttaa lapsia ja kasvatushenkilökuntaa kameran läsnäoloon. 

 

Tutkijan positio 

 

Tässä tutkimuksessa tutkija toimi ei osallistuvana havainnoijana. Goldin (1958, 220-221) 

mukaan tämän tutkimuksen tutkijan positio lähentelisi participant as observer positiota. 

Participant as observer positiossa oleva tutkija ei osallistu toimintaan, mutta ei täysin 

vältä kontaktia havainnoitaviinsa. (Gold, 1985, 220-221.) Tutkija haluisi säilyttää tutkijan 

ja havainnoijan aseman, mutta lievää sosiaalista kanssakäymistä havainnoitavien lasten 

ja aikuisten kanssa ei vältetty. Goldin (1958, 220-221) esittämä complete observer koet-

tiin tähän tutkimukseen liian jyrkäksi, sillä kontaktien täydellinen välttäminen havainnoi-

taviin lapsiin koettiin jopa epäeettisenä ja tuloksia vääristävänä. Lapsille keskustelemi-

nen ennen havainnointilannetta koettiin tärkeänä, jotta lapset kokisivat tutkijan turvalli-

sena. Havainnointitilanteissa keskusteluja vältettiin, mutta tutkija reagoi tarvittaessa las-

ten aloitteisiin ilmeillä ja eleillä luodakseen mahdollisimman rennon havainnointi ilmapii-

rin. Kameroiden käyttö havainnoinnissa mahdollistaa tutkijan ja lapsen katsekontaktin eri 

tavalla kuin perinteisemmät havainnointimenetelmät (Pálmadóttir & Einarsdóttir, 2016, 

724). Katsekontaktin koettiin luovan lapsille turvaa ja luottamusta. Tämän koettiin vähen-

tävän lasten jännitystä havainnointitilanteessa ja he toimivat tutkijan läsnä ollessa luon-

nollisemmin. Lapset eivät havainnointi tilanteissa ottaneet tutkijaan juurikaan kontaktia. 

Lasten kontaktinoton tutkijaan voidaan kuvata havainnointitilanteissa olleen vähäistä. 

Tutkijan läsnäolo usein huomattiin katseilla leikkimaailmatoimintaan saavuttaessa, mutta 

tämän jälkeen tutkijaan ei juuri kiinnitetty huomiota. 
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Havainnointipäivät ja toiminnan kuvaus 

 

1.Havainnointipäivä 

 

Ryhmä on kokoontunut yhteiselle aamupiirille, jossa luetaan leikkimaailmasta saapunut 

kirje. Kirjeessä lapsia kutsutaan saapumaan leikkimaailmaan pienryhmissä. Pienryhmä-

käyvät vuorotellen ryhmän viereiseen tilaan rakennetussa leikkimaailmassa, jossa he 

pelaavat roolihahmoksi pukeutuneen lastenhoitajan kanssa Tetris peliä. Jotkut pienryh-

mät käyvät leikkimaailmassa keskenään ilman aikuista/ kanssaseikkailijaa ja jonkin mu-

kana kanssaseikkailija on. Pienryhmien käydessä vuorotellen leikkimaailmassa, muut 

lapset ovat ryhmätilassa ja pelaavat tabletilla Tetris peliä tai vaihtoehtoisesti leikkivät. 

Jokainen pienryhmä on saanut leikkimaailmasta mukaansa kirjaimen, joiden merkitystä 

ryhmä ryhtyy yhdessä ruokapiirillä pohtimaan. 

 

Ensimmäisenä havainnointipäivänä toimintaa kuvattiin kahdella videokameralla siltä 

osin, kun toiminta jakautui kahteen erilliseen tilaan. Videoaineistoa kuvattiin yhteensä 2h 

14 min 

 

2.Havainnointipäivä 

 

Ryhmän aikuinen alkaa lukea lapsille tekstiviestiä, joka on tullut leikkimaailmasta. Vies-

tissä kerrotaan ohjeita seuraavaa leikkimaailma retkeä varten. Lapset innostuvat tästä ja 

aikuisen johdolla toteutetaan rentoutumishetki. Tämän jälkeen ovi viereiseen tilaan avau-

tuu ja sieltä löytyy putki, jotka pitkin pääsee leikkimaailmaan. Lapset tuovat putken eteen 

teleportin ja asettuvat jonoon sen eteen.  Koko ryhmä siirtyy samaan tilaan, jossa leikki-

maailmatoiminta toteutetaan ja osallistuvat samanaikaisesti leikkimaailmatoimintaan. 

Leikkimaailmassa lapset pelaavat torninkaataja peliä roolihahmossa toiminutta lasten-

hoitajaa vastaan. Pienryhmä vuorollaan lapset saavat vuoron yrittää kaataa palikoista 

rakennettuja torneja. Lapset istuvat peliareenan ympärillä kannustamassa toisiaan ja 

seuraamassa jokaisen pienryhmän pelivuoroa. Leikkimaailmatoiminnasta poistutaan sa-

manaikaisesti ja leikkihetki päättyy yhteiseen juoksuleikkiin. 

 

Toisen havainnointipäivän videoaineisto kuvattiin kokonaan yhdellä videokameralla ja 

videoaineistoa kertyi yhteensä 2h 46 min. 
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3.Havainnointipäivä  

 

Havainnointi päivä alkaa lasten ollessa aamupiirillä yhdessä opettajan kanssa. Tilaan 

ilmestyy lastenhoitaja roolihahmoksi pukeutuneena. Hahmo pyytää lapsilta apua ja sa-

noo olevansa leikkimaailmasta. Lapset siirtyvät pienryhmissä vuorotellen leikkimaail-

maan, jossa he auttavat roolihahmoa maskeerauksessa. Lapset piirtävät ja värittävät 

kasvokuville hiukset ja meikit. Pienryhmiä oli leikkimaailmassa yleensä kaksi kerrallaan. 

Aikuinen/ kanssaseikkailija oli lasten mukana satunnaisesti, sen mukaan kokivatko lap-

set tarvitsevansa hänen apuaan. Pienryhmien käydessä leikkimaailmassa, muut lapset 

odottavat omaa vuoroaan leikkien ryhmätilassa. Leikkimaailmatoiminta päättyi yhteiseen 

ruokapiiriin. 

 

Kolmannen havainnointipäivän videoaineisto kuvattiin kahdella videokameralla niiltä 

osin, kun leikkimaailmatoiminta jakautui kahteen eri tilaan. Yhteensä videoaineistoa ker-

tyi kolmannelta havainnointipäivältä 1h 24 min. 

 

Yhteensä kolmelta havainnointipäivältä kertyi videoaineistoa 6h 24 min.  Videoaineisto 

tuotettiin yhdessä toisen tutkijan kanssa, joten osa aineistosta oli kuvattu hänen tutki-

muksensa suunnassa. Myös omat tutkimuskysymykseni tarkentuivat tutkimuksen kulu-

essa ja osa aineistosta todettiin tutkimuskysymysteni kannalta epäoleelliseksi. Esimer-

kiksi ruokailutilanne, joka kuvattiin, ei ollut tutkimuskysymysten tarkentuessa, koske-

maan vain leikkimaailmatoiminnan aikaista toimintaa, enää tärkeä tutkimuskysymyksiin 

vastaamisen kannalta. Näiden rajausten jälkeen tarkempaan tarkasteluun jäi 4h 25 min 

videoaineistoa. 

 

4.4 Aineiston analyysimenetelmät 

 
Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

 

Tutkimuksen analyysi toteutettiin multimodaalisella sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysiä 

on mahdollista käyttää yksinään analyysimenetelmänä tai yhdistää myös muihin analyy-

sikokonaisuuksiin (Tuomi& Sarajärvi, 2018, 103). Tässä tutkimuksessa keskusteluana-

lyysille tyypillistä multimodaalista vuorovaikutuksen analyysia hyödynnettiin soveltuvin 

osin sisällönanalyysin tukena. Multimodaalisen vuorovaikutusanalyysin keinoin on mah-

dollista tarkastella vuorovaikutusta ja ihmisten välistä kommunikaatiota huomioiden tar-

kemmin vuorovaikutuksen eri resurssit (Jewitt, 2017, 16). Tämä koettiin tarpeelliseksi, 

sillä tutkimuksessa pyritään kuvaamaan lasten erilaisia vuorovaikutuksen keinoja 
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osoittamassa osallisuutta. Sisällönanalyysi on toteutettu tässä tutkimuksessa pohjau-

tuen Tuomi& Sarajärvi (2018) esittelemään Miles& Hubermanin (1994) luomaan aineis-

tolähtöisen sisällönanalyysin prosessimalliin (Tuomi& Sarajärvi, 2018, 122-127).  Aineis-

tolähtöisessä sisällönanalyysissä analyysiyksiköt valitaan tutkimusongelman ja tarkoi-

tuksen mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 108.) Aineistolähtöisessä sisällönanalyy-

sissa teoreettinen kokonaisuus pyritäänkin muodostamaan aineistosta käsin. Analyysin 

eri vaiheissa aineisto uudelleen jäsennetään ja tiivistetään muotoon, jossa sen tietoarvo 

kasvaa. (Eskola, 2018.)   

 

Multimodaalinen vuorovaikutus 

 

Multimodaalisuudessa ihmisten välinen viestinä ja vuorovaikutus nähdään ja kuvataan 

kokonaisvaltaisena. Puhe on vain yksi kommunikaation muoto eikä sitä pidetä merkittä-

vämpänä kuin muita vuorovaikutuksen keinoja. Puheen nähdään kietoutuvan yhteen 

muiden esimerkiksi non-verbaalisten vuorovaikutuskeinojen kanssa ja luovan näiden 

kanssa yhdessä eheän vuorovaikutustilanteen, jossa kaikenlaiset vuorovaikutustavat ja 

mallit vaikuttavat toisiinsa. (Jewitt, 2017,15-16.) 

 

Tässä tutkimuksessa huomioitiin multimodaalinen vuorovaikutus kaikissa analyysin vai-

heissa. Puheen ja non-verbaalisen toiminnan nähtiin olevan samanarvoisia vuorovaiku-

tustapoja. Videoaineisto mahdollistaa puheen lisäksi myös muiden vuorovaikutuksen re-

surssien kuten katseen, kosketuksen ja liikkeiden havainnoinnin Multimodaalisen litte-

roinnin avulla on myös mahdollista saada näkyville myös hiljaisten lasten mahdollinen 

osallisuus. (Harjunpää, Mondada, Svinhufvud, 2019, 199.) Videoaineostosta havaintoja 

tehdessä sekä verbaalisia että non-verbaalisia vuorovaikutuksen keinoja havainnoitiin 

yhtä tärkeinä osallisuutta osoittavina vuorovaikutuksen resursseina. Tutkimuskysymyk-

sillä ei kuitenkaan pyritty löytämään vastauksia erilaisten vuorovaikutustapojen ja resurs-

sien kestoon havainnoiduissa tilanteissa tai kuinka tarkka ajallinen yhteys näiden vuoro-

vaikutusresurssien välillä on. Keskusteluanalyysille tyypillistä tarkkaa ajallisen yhteyden 

ja keston havainnoimista ei siis pidetty tässä tutkimuksessa tarpeellisena (Harjunpää, 

ym. 2019, 198). Puheen ja non-verbaalisen vuorovaikutuksen selkeä yhteys ja vaikutta-

vuus toisiinsa huomioitiin kuitenkin tutkimuksessa niin havaintoja kuin litteraatteja teh-

dessä. Seuraavassa kuvataan sisällönanalyysi vaihe vaiheelta ja keskusteluanalyysin 

multimodaalisen litteroinnin soveltamista sisällönanalyysiin ja tämän tutkimuksen tutki-

muskysymyksiin sopivaksi. 
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Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe 

 

Tutkimus toteutettiin videohavainnoinnilla. Videoaineistoa kertyi yhteensä 6h 24 min. Si-

sällönanalyysi aloitettiin pelkistämällä aineisto. Analysoitavasta aineistosta poistettiin 

kaikki tutkimuksen kannalta epäoleellinen. (Tuomi& Sarajärvi, 2018, 122.) Aineiston han-

kinnan aikana ja sen jälkeen tutkimuskysymykset tarkentuivat koskemaan vain leikki-

maailmatoiminnan aikaista toimintaa, joten kaikki leikkimaailmatoiminnan ulkopuolinen 

toiminta, mitä oli kuvattu, rajattiin pois tutkimuksesta. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin 

esimerkiksi ruokailu ja leikkimaailmatoiminnasta täysin irrallisia lasten leikkihetkiä. Tä-

män jälkeen tutkimusaineistoksi oli rajautunut 4h 25 min videoaineistoa.  

 

Analyysia jatkettiin katselemalla aineistoa useita kertoja, sillä päätösten ja päätelmien 

tekiminen aineistosta onnistuu vasta, kun sen on oppinut tuntemaan (Ruusuvuori ym., 

2017, 13). Jokaisesta havainnointipäivästä tehtiin erilliset sisällysluettelot (content log), 

joissa jokaisen havainnointipäivän leikkimaailmatoiminnan aikainen toiminta oli pelkiste-

tysti kirjoitettu auki. Tässä vaiheessa ensimmäisen ja kolmannen päivän leikkimaailma-

toiminnan havaittiin rakentuvan hyvin samankaltaisesti pienryhmätoiminnan varaan ja 

toisen päivän leikkimaailmatoiminnan olevan koko ryhmän samanaikaista yhteistä toi-

mintaa (tarkemmat kuvaukset havainnointipäivistä kuvattu s. 21-22). Toisen havainnoin-

tipäivän, koko ryhmän samanaikaisen yhteisen toiminnan, koettiin sopivan parhaiten tä-

män tutkimuksen tutkimusasetelmaan, jossa halutaan tarkastella isossa lapsiryhmässä 

esiintyviä vuorovaikutustapoja ilmaista osallisuutta. Tarkempaan sisällönanalyysiin pää-

tettiin ottaa vain toisena havainnointipäivänä kuvattu videoaineisto, jotta voitiin keskittyä 

havainnoimaan erityisesti koko lapsiryhmän yhteisessä ja samanaikaisessa leikkimaail-

matoiminnassa rakentuvaa ja ilmaistavaa osallisuutta.  Analyysia jatkettiin vain toisen 

havainnointipäivän aineistolla, jonka pituus on 1h 24 min. 

 

Toisen havainnointipäivän aineistoa katsottiin useaan kertaan ja tutkija kirjoitti ylös eri-

laisia huomioita ja havaintoja, joissa hän havaitsi mahdollisesti osallisuuteen liittyviä ele-

menttejä, erityisesti lasten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Erityisesti aloitteiden teke-

minen lasten vertaisvuorovaikutuksessa huomioitiin sekä yhteenkuuluvuutta osoittavat 

teot. Tämän kaltaisen aineiston pelkistämiseen ja rajaamiseen tutkijaa ohjasi tutkimus-

tehtävä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 123). Analyysi aloitettiin kirjaamalla ylös huomioita 

näistä vuorovaikutustilanteista. Näiden alustavien huomioiden jälkeen, aineiston pelkis-

tämistä jatkettiin. Koko toisen päivän videoaineisto jaettiin 24 episodiin. Episodien kestot 

vaihtelivat lyhyemmistä pidempiin. Episodin keston määritteli tietyn toiminnan ajallinen 

kesto. Esimerkiksi jokaisen seitsemän peliryhmän pelivuoroista muodostettiin oma 
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episodinsa. Alustavien havaintojen pohjalta tutkija suuntasi seuraavaksi huomionsa nii-

hin episodeihin, joissa oli jo aiemmin huomannut lasten välisessä vuorovaikutuksessa 

osallisuutta osoittavia vuorovaikutustekoja, mielipiteen ilmaisua tai yhteenkuuluvuutta 

osoittavia tekoja. Näitä episodeja katsottiin useaan kertaan ja tehtiin havaintoja. Epi-

sodeista valittiin tarkempaan tarkasteluun lyhyempiä ajallisia jaksoja, jotka litteroitiin. Tä-

män jälkeen tutkija palasi vielä niihin episodeihin, jotka olivat alustavien havaintojen poh-

jalta rajautuneet tarkastelun ulkopuolelle. Tutkija teki lisähavaintoja ja myös näistä epi-

sodeista valittiin tarkempaan tarkasteluun ja litterointiin muutamia lyhyempiä episodeja.  

Tutkimuksen tarkoituksena on erityisesti löytää tapoja, joilla lapset osoittavat ja rakenta-

vat vertaisvuorovaikutuksessa osallisuutta leikkimaailmatoiminnan aikana. Tämän tutki-

muksen tarkoituksena ei ole havainnoida ja etsiä syitä sille, miksi joissain vertaisryhmän 

vuorovaikutustilanteissa osallisuutta osoittavia vuorovaikutustapahtumia ei ole merkittä-

västi havaittavissa.  

 

Litterointi 

 

Tutkimusaineiston ollessa videoaineisto on sitä lähestytty litteroimalla. Näin aineisto 

muuttui helpommin lähestyttävään muotoon (Ruusuvuori ym., 2017, 13). Litterointi antoi 

tutkijalle mahdollisuuden tutustua aineistoonsa ja tehdä siitä havaintoja (Heath, 2011, 

84). Videotallenteet ja litteraatti tukevat toisiaan aineiston analyysin teossa. Litteraattiin 

kirjataan se mitä videolta havaitaan, mutta se auttaa tutkijaa myös huomaamaan jotain, 

mikä ehkä muuten olisi jäänyt aineistosta huomaamatta. (Harjunpää ym., 2019, 197-

198.)  Tarkempaan tarkasteluun ja litterointiin valikoitui 10 lyhyempää episodia, joiden 

pituudet vaihtelivat n. minuutin pituisista jaksoista muutaman kymmenen sekunnin jak-

soihin. Tutkimusaineiston ollessa laaja oli syytä miettiä tarkasti mitä osioita/ episodeja 

on tutkimuksen luotettavuuden kannalta oleellista litteroida. Laajasta tutkimusaineistosta 

litteroitiin vain tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten kannalta olennaisia osia, perus-

teet näiden osien valinnalle on tarkoin mietityt (Ruusuvuori ym., 2017, 14).  Litteroinnissa 

pyrittiin litteroimaan aina lyhyt toiminta- tai vuorovaikutustilanne kokonaisuudessaan, 

jotta koko vuorovaikutustanne tulisi huomioitua. Litterointiin valittiin lasten vertaisvuoro-

vaikutustilanteita eri puolilta aineistoa, joissa havaittiin osallisuutta osoittavia tekoja. Tut-

kimuksessa pidettiin tärkeänä sekä koko toisen havainnointipäivän videoaineiston että 

leikkimaailmatoiminnan eri vaiheiden huomioimista. Tämän vuoksi aineistoa litteroitiin 

niin leikkimaailmatoimintaan siirtymisen hetkeltä, leikkimaailmatoiminnan keskeltä kuin 

leikkimaailmasta poistumisen jälkeen olevista vuorovaikutustapahtumista. 
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Litterointivaiheessa aineisto anonymisoitiin eli siitä poistettiin kaikki tunnistettavat nimet 

ja myös epäsuorat viittaukset henkilöihin tai lapsiryhmään (Kuula, 2011, 112). Lasten ja 

henkilökunnan nimet muutettiin pseudonyymeiksi eli peitenimiksi. Pseudonyymiä pidetiin 

hyvänä, sillä ne säilyttävät aineistossa luettavuuden (Kuula, 2011, 112). Litteroinnissa 

sovellettiin multimodaalista litterointia. Multimodaalisen litteroinnin avulla on mahdollista 

huomioida muidenkin kuin verbaalisten toimijoiden osallisuutta (Harjunpää, ym.2019, 

119). Tätä pidettiin tärkeänä tutkimuskysymysten kannalta.  

 

Myös litteroinnin tarkkuuden suhteen jouduttiin tekemään valintoja. Puheen litteroiminen 

kattavasti on mahdollista, mutta multimodaalisessa litteroinnissa non-verbaalisten vuo-

rovaikutustilanteiden ja tekojen litteroinnissa täytyy tehdä valintoja, sillä kaikkea vuoro-

vaikutustoimintaa on mahdotonta litteroida (Harjunpää, ym. 2019, 200). Tässä tutkimuk-

sessa pidettiin tärkeänä litteroida mahdollisimman tarkasti erilaiset vuorovaikutukselliset 

teot, joiden avulla lapset ilmaisevat ja rakentavat osallisuutta. Keskusteluanalyysissa 

multimodaalisessa litteraatissa taukojen ja päällekkäisyyksien merkitsemistä pidetään 

tärkeänä (Harjunpää, ym. 2019, 198), mutta tässä tutkimuksessa tämänkaltaista litte-

rointitarkkuutta ei pidetty tutkimuksen kannalta oleellisena. Litteroinnin tarkkuutta ohjasi 

tutkimuskysymykset ja analyysimenetelmäksi valittu sisällönanalyysi (Ruusuvuori, 2017, 

424). Litterointitarkkuutta ja muotoa pohdittaessa huomioitiin sekä käytettävissä oleva 

rajallinen tila multimodaalisille merkinnöille, että luettavuus (Harjunpää, ym. 2019, 206). 

 

Tutkimuskysymykset ohjasivat huomioimaan koko ryhmän vuorovaikutustoimintaa, joten 

usean päällekkäin merkittyjen non-verbaalisten vuorovaikutustoimintojen merkitseminen 

puhunnoksen yläpuolelle koettiin sekavaksi lukea. Tässä tutkimuksessa päädyttiin litte-

roimaan puhetoiminta toiselle puolelle ja non-verbaali toiminta narratiivina puhunnoksen 

viereen. Verbaaliset ja non-verbaaliset toiminnat pyrittiin kuvaamaan rinnakkain mahdol-

lisimman samanaikaisesti, mutta niiden ajallista kestoa ja tarkkaa päällekkäisyyttä ei 

merkitty litteraattiin (kuva 1). Videokamera ei tavoita koko ryhmää ja jokaisen lapsen 

puhetta ei ole aina isossa ryhmätilanteessa mahdollista huomata. Litteroinnissa pyrittiin 

siis huomioimaan, jokaisessa litteroidussa episodissa, mahdollisimman tarkasti tilantee-

seen kiinteästi kuuluvat ja vaikuttavat lapset. Esimerkiksi kauempana tapahtuneet, litte-

roinnin kohteesta irralliset lasten vuorovaikutustapahtumat, jätettiin litteroimasta litteraat-

tiin. 
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Kuva 1: Esimerkki litteroinnista 

 

Sisällönanalyysin toinen vaihe 

 

Litteroinnin jälkeen tutkija katsoi litteroituja episodeja useaan kertaan läpi ja täydensi 

litteraatteja. Samalla alkoivat hahmottua myös erilaiset vuorovaikutuksen resurssit, joita 

aineistosta oli nähtävissä. Sisällönanalyysin toisessa vaiheessa toteutettiin aineiston 

klusterointi eli ryhmittely (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 124). Litteraatteja tarkasteltaessa poi-

mittiin samankaltaisiin vuorovaikutuksen tapoihin viittavia sitaatteja yhteen ja muodos-

tettiin näistä käsitteitä/ koodeja (Taulukko 1). Tässä tutkimuksessa tutkijan aineiston 

pohjalta luomista käsitteistä muodostui luokat, joiden avulla aineisto tiivistyi laajempien 

käsitteiden alle (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 124). Käsitteitä muodostettiin yhteensä 17. 

Käsitteet olivat: Halaus, Kosketus, Katse, hymy, nauru, kannustus, me-muoto, pu-

healoite koko ryhmälle, kollektiivinen puhe, huuto, kuiskaus, osoittaminen, tavara, ilmeet, 

kädestä kiinni pitäminen ja motorinen. 
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Taulukko 1. Koodien ja käsitteiden luominen 

AINEISTOSTA POIMITTUJA SITAAT-
TEJA TAI TAPAHTUMIA 

LUOTU KOODI/KÄSITE 

”ÖÖ TOTA TOHON RINKIIN EI MAHU 
KAIKKI, KU  MÄ OON TÄN SISÄLLÄ 
TÄN RINGIN JA SITTE kaikki ei ¤mahu¤” 
 
”[Miksei me voida mennä] toiselle puo-
lelle?” 
 
”Vaikka meillä onkin vaan [kakssataa pis-
tettä ja teillä-]” 
”Miettikää, ihan kukaan meistä ei kaata-
nut mitään.” 
 
”ME EI PÄÄSTÄ ENÄÄ PELIMAA-
ILMA:::N” 
 

Me muoto-> Viittamaan puheessa ilmene-
vään tapaan puhua koko ryhmästä me 
muodossa tai viitamaan tapaan jossa lapsi 
puheenvuorossaan huomioi koko ryhmän 
ikään kuin ”me hengessä”. 

Siel voi olla prinsessa peachy.” 
 
”Nyt soitetaan seriffille, prinsessa 
peachylle ja sitten vielä satumummolle” 
 
”kato siinä oli, tossa lukee Ati. Tol lukee 
pipossa kirjaimia. Ati siinä lukee,” 
 
”Mä en nää” 

Puhealoite suunnattu koko ryhmälle-> 
Viittamaan puheenvuoroihin, joissa lapsi 
kohdistaa puheensa koko ryhmälle ilmais-
tessaan mielipiteensä ja ajatuksensa koko 
ryhmälle eikä vain muutamalle ystävälle. 

Ville pomppaa ylös ja katsoo suoraan 
Valtteriin puhuessaan ja heilauttaa vain 
kättä opettajalle. 
Mimosa palaa jonoon omalle paikalleen. 
katsoo kuitenkin vielä taakseen, jossa 
Aatu halaa Kallea 
 
Emilia ja Eemeli katsovat toisiaan silmiin 
Eemeli heiluttaa päätään Emilialle, joka 
vastaa katsekontaktilla. 
 

Katse -> viittaamaan vuorovaikutustilan-
teisiin, joissa katseella voidaan nähdä ole-
van lasten vertaisvuorovaikutuksessa 
osallisuutta ilmentävä rooli 

 

Atlas.ti ohjelma 

 

Analyysin tässä vaiheessa tutkijalle hahmottui lasten välisen vertaisvuorovaikutuksen 

rikkaus. Samoissa vuorovaikutustilanteissa havaittiin useita erilaisia vuorovaikutustapoja 

ilmaista aloitteita tai ryhmään kuulumista. Tutkija jatkoikin analyysia Atlas.ti ohjelman 

avulla, jotta vuorovaikutustilanteen erilaiset vuorovaikutustavat saataisiin luotettavasti 

huomioitua ja kirjattua. Atlas.ti ohjelma antoi tutkijalle tukea vuorovaikutustapojen loogi-

seen ja järjestelmälliseen merkintään. Litteroidut episodit ja etukäteen aineiston pohjalta 

luodut koodit/ käsitteet ajettiin ohjelmaan. Tässä vaiheessa huomioitiin myös toinen tut-

kimuskysymys, ajamalla episodit aikajärjestyksessä Atlas.ti ohjelmaan, jotta 
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myöhemmin on mahdollista tarkastella osallisuutta osoittavia vuorovaikutustekoja leikki-

maailmatoiminnan eri vaiheissa.  Vaikka Atlas.ti ohjelmaa hyödynnettiin erityisesti sisäl-

lönanalyysin tukena, eikä sisällön erittely ollut tutkimuksen varsinainen tarkoitus, havait-

tiin sen antavan tutkimustuloksiin uutta tietoa ja lisäarvoa, joten Atlas.tin tarjoamaa mah-

dollisuutta sisällön erittelyyn päätettiin hyödyntää. Sisällön erittely kuvaa sen kaltaista 

aineiston analyysia, jossa tekstistä etsitään sisältöä ja analysoidaan kvantitatiivisesti. Si-

sällön erittely on sisällönanalyysista erillinen tutkimustapa, mutta sitä voidaan käyttää 

sisällönanalyysin apuna (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 119.) Tässä tutkimuksessa sisällön 

erittelyllä tutkittiin koodien/ käsitteiden esiintyvyyttä aineiston litteroiduissa osissa. Sisäl-

lön erittelyllä ei pyritty saamaan tilastollisesti merkittäviä tutkimustuloksia vaan sisällön 

erittelyn tarkoituksena oli tutustuttaa sekä tutkija että lukija tämän tutkimuksen aineistoon 

ja siellä esiintyviin osallisuutta osoittaviin vuorovaikutuksen resursseihin. Koodien luon-

nilla etukäteen varmistettiin se, että tutkija hyödyntää Atlas.tia vain tutkimuksen kannalta 

merkityksellisiin tarkoituksiin. 

 

Atlas.tin katsottiin sopivan erityisesti aineistolähtöiseen analyysiin (Laajalahti& Herkama, 

2018). Tutkimuskysymykset ja analyysimenetelmä antoivat suuntaviivat sille mitä toimin-

toja ohjelmistosta käytettiin (Laajalahti& Herkama, 2018). Atlas.ti ohjelman avulla oli 

mahdollista vertailla eri episodeja ja niissä esiintyviä koodeja keskenään (Laajalahti& 

Herkama, 2018) ja tätä toimintoa hyödynnettiin erityisesti toisen tutkimuskysymyksen 

kohdalla, kun haluttiin tarkastella leikkimaailmatoiminnan eri vaiheita suhteessa lasten 

osallisuustekoihin. Atlas.tia käyttäen oli myös mahdollista huomata mitä aineistossa 

esiintyy useimmiten ja mikä on harvinaista (Jolanki & Karhunen, 2017, 406). Kirjaamalla 

käsitteet Atlas.ti ohjelmaan, antoi se tietoa kyseisen vuorovaikutustavan esiintyvyydestä 

koko litteroidussa aineistossa. Litteroidut episodit on valittu tasaisesti eri puolilta aineis-

toa ja leikkimaailmatoimintaa, joten Atlas.tin koettiin antavan hyvää pohjatietoa ja poh-

dinta materiaalia jokaiseen tutkimuskysymykseen. Sisällön erittelyllä ja analyysiohjelman 

käytöllä ei ollut tutkimuksessa tarkoitus korvata muuta analyysityötä vaan tuoda analy-

soinnin tueksi yksi työväline lisää (Jolanki & Karhunen, 2017, 404). Atlas.tin avulla löy-

dettiin useita tilanteita, joissa esiintyi samankaltaisia vuorovaikutusresursseja lasten ver-

taisvuorovaikutuksessa osoittamassa ja rakentamassa osallisuutta. 

 

Sisällön erittelyn jälkeen palattiin tarkastelemaan videoaineistoa ja litteroituja episodeja 

ilman analyysiohjelmaa.  Aineistosta nostettiin tarkempaan tarkasteluun erilaisia vuoro-

vaikutustilanteita ja niissä osallisuutta osoittavia elementtejä. Sisällönanalyysin kolman-

nessa vaiheessa aineisto abstrahoitiin eli käsitteellistettiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

125). Tätä käsitteellistämistä oli osittain tehty jo toisen vaiheen aikana, sillä aineiston 
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klusteroinnin voidaan ajatella olevan jo osa abstrahointia. Sisällön analyysin kolman-

nessa vaiheessa toisen vaiheen käsitteitä yhdisteltiin vielä tiiviimpään muotoon (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, 125.)  Sisällön analyysia jatkettiin kokoamalla yhteen aineistossa ha-

vaittuja vuorovaikutusilmiöitä. Tutkija havaitsi, tiettyjen käsitteiden pitävän sisällään sa-

mantapaista toimintaa, ja loi yläkäsitteet, joiden alle 17 Klusterointi vaiheessa luotua kä-

sitettä jaettiin. Nämä neljä yläkäsitettä olivat fyysinen, eleet, prosodinen ja sanallinen. 

Analyysia jatkettiin tarkastelemalla vuorovaikutustilanteita neljän yläkäsitteen kautta ja 

havaittiin, että aineistoa ja siinä esiintyviä vuorovaikutusresursseja voi tiivistää vieläkin 

tiiviimpään muotoon.  Luotiin pääluokat non-verbaalit ja verbaaliset vuorovaikutustavat 

(Taulukko 2) Aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen tehtiin sekä Atlas.ti ohjelmaa 

hyödyntäen, että tutkien alkuperäistä aineistoa.  

 

Aineiston Abstrahoinnin jälkeen siirryttiin analysoimaan tarkemmin vuorovaikutustilan-

teita. Tutkimuskysymysten kannalta oli oleellista, että tutkija tutkii Atlas.tin käytön lisäksi 

aineistoa myös ilman analyysiohjelmaa. Jotta tutkimuskysymyksiin saatiin vastauksia 

palasi tutkija sekä sisällönanalyysin toisessa että kolmannessa vaiheessa tarkastele-

maan varsinaista aineistoa (videoita) että litteraatteja ilman analyysiohjelmaa. Atlas.ti 

ohjelman käyttö auttoi tutkijaa kuitenkin havaitsemaan aineiston tilanteista ja episodeista 

samankaltaisia vuorovaikutusresursseja. Näin tutkijan tulkinnat eivät perustuneet vain 

yhteen havaittuun vuorovaikutusepisodiin tai tilanteeseen. Vuorovaikutustilanteita tark-

kailtiin niin videoaineistosta kuin litteraateista tehden niistä huomioita ja päätelmiä. Ai-

neistokatkelmien tarkempi tarkastelu ja analysointi, mahdollistivat yksityiskohtaisemman 

havainnoinnin, kuin vain Atlas.ti ohjelmaa käyttäen olisi ollut mahdollista. 

 

Analyysin tässä vaiheessa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen oli saatu vastauksia. 

Sisällönanalyysin avulla tutkijan oli mahdollista saada tietoa erilaisista vuorovaikutusta-

voista, joita lapset hyödynsivät ilmaistessaan niin ryhmään kuulumistaan kuin mielipiteen 

ilmaisua. Jotta olisi mahdollista saada yksityiskohtaisempaa tietoa vuorovaikutustavoista 

ja vuorovaikutusprosesseista, joilla lapset ilmaisevat ryhmään kuulumistaan ja ilmaisevat 

mielipiteitään tutkija palasi tarkastelemaan näitä tilanteita uudelleen. Tehty sisällönana-

lyysi siis johdatti tutkijan suuntaamaan huomionsa tiettyihin vuorovaikutustilanteisiin. 

Nämä vuorovaikutustilanteet oli jo aiemmin valittu tarkempaan tarkasteluun ja litteroita-

vaksi, mutta nyt tutkija palasi tarkastelemaan niitä niin litteraatin kuin alkuperäisen video-

aineiston avulla. Tämä mahdollisti yksityiskohtaisemman havainnoinnin ja tulkinnan, kuin 

mitä Atlas.ti ohjelman avulla on mahdollista saavuttaa. 
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Taulukko 2. Sisällön analyysin toinen ja kolmas vaihe 

 

KLUSTEROINTI 

Alakäsitteet 

ABSTRAHOINTI YHDISTÄVÄ 

KOKOAVA KÄSITE 

 

Motorinen 

Halaus 

kosketus 

käsi kädessä 

 

Hymy 

ilmeet 

katse 

osoittaminen 

tavara 

 

Huuto 

kuiskaus              

nauru 

 

Kannustus 

kollektiivinen puhe 

me-muoto     

nimeltä nimeäminen 

puhe aloite koko ryhmälle 

YLÄKÄSITE PÄÄLUOKKA  

 

 

 

 

 

 

Vuorovaikutustavat 

osallisuutta 

ilmentävinä 

tekoina 

 

Fyysinen 

 

 

 

Non-verbaalinen 
 

Eleet  

 

Prosodinen 

 

 

 

Verbaalinen 
 

Sanallinen 

 

 

Toinen tutkimuskysymys oli pidetty mielessä koko sisällönanalyysin ajan. Sisällönana-

lyysia oli toteutettu havainnoiden erilaisia vuorovaikutustekoja, joita lapset tekevät leik-

kimaailmatoiminnan aikana osoittaakseen osallisuuttaan. Saamalla vastauksia ensim-

mäiseen tutkimuskysymykseen oli tutkijan mahdollista saada vastauksia myös toiseen 

tutkimuskysymykseen. Tarkempaan litterointiin ja tarkasteluun oli valittu vuorovaikutus-

tilanteita tasaisesti leikkimaailmatoiminnan eri vaiheista, joten näistä tilanteista tehty si-

sällönanalyysi antoi vastauksia myös toiseen tutkimuskysymykseen. Ensimmäisessä tut-

kimuskysymyksessä huomio kiinnitettiin lasten vuorovaikutustapoihin ja toisessa tutki-

muskysymyksessä huomio kiinnitettiin toimintaan, jossa lapset näitä vuorovaikutusta-

poja käyttivät.  Atlas.ti ohjelmaa hyödyntäen oli mahdollista havainnoida erilaisten vuo-

rovaikutustapojen esiintyvyyttä leikkimaailmatoiminnan eri vaiheissa. Ajamalla litteroidut 
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episodit aikajärjestyksessä ohjelmaan, saatiin kuvaa siitä mitä vuorovaikutustapoja lap-

set hyödynsivät leikkimaailmatoiminnan eri vaiheissa. Tutkimuskysymysten nivoutumi-

sesta tiukasti toisiinsa kertoo myös se, että aineistoesimerkit ja episodit, joita oli havain-

noitu ensimmäisen tutkimuskysymyksen suunnassa, antoivat vastauksia myös toiseen 

tutkimuskysymykseen. 
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5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen keskeiset tulokset. Luvussa 6.1 kuvataan sitä, 

millä vuorovaikutuksen keinoilla lapset ilmaisivat osallisuuttaan vertaisvuorovaikutuk-

sessa. Luvun ensimmäisessä osiossa tuodaan esille erilaisia verbaalisen ja non-verbaa-

lisen vuorovaikutuksen keinoja, joita aineistoista oli havaittavissa osallisuutta osoitta-

massa. Luvun toisessa osiossa esitellään sitä, kuinka lasten nähtiin aineistossa hyödyn-

tävän näitä edellä mainittuja vuorovaikutuksen keinoja osoittamassa ryhmään kuulumi-

sen tunnetta ja mielipiteen ilmaisua. Tulososion toisessa luvussa 6.2 esitellään lasten 

vertaisvuorovaikutuksen osallisuus tekoja suhteessa leikkimaailmatoimintaan ja sen eri 

vaiheisiin. 

 
 

5.1 Osallisuuden ilmaiseminen ryhmässä 

 
Lasten vertaisvuorovaikutuksessa oli havaittavissa monia erilaisia vuorovaikutuskeinoja, 

joilla he sekä ilmaisivat että rakensivat osallisuutta. Lapset hyödynsivät sekä non-ver-

baalisia että verbaalisia vuorovaikutustapoja ilmaistessa ryhmään kuulumista tai oman 

mielipiteen ilmaisua. Erilaisia vuorovaikutuksentapoja näyttäytyi tarkempaan tarkaste-

luun valitussa aineistossa 17, joista 9 oli non-verbaalisia ja 8 verbaalisia. Lapset hyödyn-

sivät näitä vuorovaikutustapoja ilmaisemaan sekä omaa osallisuuttaan että myös vah-

vistamaan muiden ryhmän jäsenten osallisuuskokemusta.  Aineistosta oli havaittavissa, 

että lapset hyödynsivät osaa vuorovaikutustavoista enemmän kuin toisia osoittaessaan 

osallisuuttaan. Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin aineistosta esille nousseita vuorovai-

kutustapoja ja niiden merkitystä lasten vertaisvuorovaikutuksessa osallisuutta vahvista-

vana resurssina. 

 

5.1.1 Non-verbaaliset ja verbaaliset vuorovaikutustavat 
 
Lasten vertaisvuorovaikutuksessa oli havaittavissa hyvin monenlaisia verbaalisia ja non-

verbaalisia vuorovaikutustapoja, joilla he joko ilmaisivat omaa osallisuuttaan suhteessa 

vertaisryhmään tai pyrkivät vahvistamaan ryhmäläisen osallisuuskokemusta. Papan-

dreou& Yiallouros (2020) korostivat omassa tutkimuksessaan, että vasta lasten vertais-

vuorovaikutuksessa tapahtuvan non-verbaalin vuorovaikutuksen havainnointi toi esille 

osallisuuden todellisen tason (Papandreou& Yiallouros, 2020, 473). Kaaviosta 1 onkin 

nähtävissä 17 erilaista vuorovaikutuksen resurssia, joita lasten havaittiin käyttävän osal-

lisuutta vahvistavina ja rakentavina tekoina. Näistä osa on selvästi non-verbaalisia. Ai-

neistoa tarkasteltaessa, huomattiin lasten hyödyntävän verbaalisista 
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vuorovaikutustavoista eritysesti puhealoitetta, jossa he pyrkivät suuntaamaan puheensa 

koko ryhmälle. Weckström, ym. (2021) korostaa ” me-henkeä” erityisen tärkeänä osalli-

suuden toteutumiselle (Weckström ym., 2021, 513). ” Me-henkeä” osoittavaa me muotoa 

puheessa havaittiin myös tämän tutkimuksen aineistossa. Non-verbaalisista vuorovaiku-

tuksen keinoista korostui katseen merkitys. Myöskin erilaisten motoristen toimintojen, 

kuten hyppimisen, kohti nojautumisen, taputtamisen, luokse kävelemisen havaittiin ole-

van lapsille luontainen tapa toimia vertaisvuorovaikutuksessaan. Tämän tutkimuksen ai-

neistosta tehtiin samankaltaisia huomioita, kuin aiemmassa tutkimuksessa, jossa todet-

tiin erilaisten vartalonliikkeiden ja eleiden olevan lasten vuorovaikutuksessa keskeisen 

tärkeitä kommunikoinnin keinoja (Papandreou & Yiallouros,2020, 474). 

 

Kuvio 1. Osallisuutta osoittavat vuorovaikutustavat 
 

Sijoittamalla 17 vuorovaikutuksen resurssia ensin neljän suuremman kategorian (Fyysi-

nen, eleet, prosodinen, puhe) alle saatiin kuvio 2 mukainen laskelma, josta on havaitta-

vissa aineistosta tehtyjen huomioiden jakautuminen. Jotta saatiin vielä tarkemmin tar-

kasteltua tässä aineistossa esiintyvien verbaalisten ja non-verbaalisten vuorovaikutusta-

pojen esiintyvyyttä, yhdistettiin fyysinen ja eleet yhdeksi kategoriaksi kuvaamaan non-

verbaalista vuorovaikutusta ja prosodinen ja puhe yhdeksi kuvaamaan verbaalista vuo-

rovaikutusta. Kuvio 3 pohjalta voidaan saada kuvaa siitä, miten non-verbaalinen ja ver-

baalinen vuorovaikutus esiintyvät lasten vertaisvuorovaikutuksessa osallisuutta ilmaise-

vana tekijänä.  Kuvio 3 perusteella voidaan havainnoida, että esiopetusikäiset lapset 

hyödyntävät verbaalista vuorovaikutusta osallisuutta rakentavana ja ilmaisevana 
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tekijänä enemmän kuin non-verbaalista vuorovaikutusta, mutta myös non-verbaalisia 

vuorovaikutuksen keinoja hyödynnetään runsaasti.  

 

Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa onkin havaittu että, puheen ja verbaalisen kommuni-

koinnin oppimisen jälkeen lapset hyödyntävät enemmän puhetta vuorovaikutuksessaan, 

mutta non-verbaalisia eleitä hyödynnetään edelleen täydentämässä, laajentamassa ja 

joskus jopa korvaamassa verbaalista vuorovaikutusta (Colletta & Guidetti,2012, 1). Non-

verbaalisien vuorovaikutustapojen ja verbaalisten viestien vahvistamisen erilaisin elein 

on havaittu myös olevan lapsille yleinen tapa esittää aloitteitaan sekä rakentaa ryhmään 

kuulumisen henkeä (Nyland, 2009, 32-37.) Myös Juutinen (2015) teki tutkimuksissaan 

havaintoja, että lapset ilmaisevat yhteenkuuluvuuttaan sekä verbaalisesti että non-ver-

baalisesti (Juutinen, 2015, 165-168). Tämän tutkimuksen tulos osoittaa samankaltaisia 

tuloksia esiopetusikäisten lasten vertaisvuorovaikutuksesta sillä puheen havaittiin olevan 

hallitseva vuorovaikutuksen keino mutta sen rinnalla lapset hyödyntävät monia non-ver-

baalisia vuorovaikutuksen keinoja ilmaistessaan osallisuuttaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 2. Vuorovaikutustapojen esiintyminen suhteessa toisiinsa 
 
 

 
Kuvio 3.  Non-verbaalinen ja verbaalinen vuorovaikutus 
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Aineistoa tarkasteltaessa tehtiin huomioita, että useat vuorovaikutustavat esiintyivät las-

ten vertaisvuorovaikutuksessa samanaikaisesti, kun ryhmän toiminnassa korostui osal-

lisuutta vahvistavat vuorovaikutusteot. Atlas.ti ohjelmaa hyödyntäen saatiin tutkittua vuo-

rovaikutustapojen samanaikaista esiintymistä vuorovaikutustilanteissa. Taulukko 3 

osoittaa joidenkin vuorovaikutustapojen esiintyvän useasti samanaikaisesti. Esimerkiksi 

motoriset toiminnat ja katse ovat selvästi vuorovaikutuksen resurssit, joita lapset ovat 

hyödyntäneet samanaikaisesti. Kollektiivinen eli samanaikainen puhe ja huuto ovat usein 

tapahtuneet samanaikaisesti. Myöskin puhealoite ja katse ovat samaan aikaan tapahtu-

via vuorovaikutuksen keinoja samoin, kun ulkoisen tavaran hyödyntäinen yhdessä kat-

seen kanssa osallisuutta vahvistavina tekoina. Taulukosta 3 on havaittavissa, että kat-

setta on hyödynnetty samanaikaisesti useamman muun vuorovaikutustavan kanssa vah-

vistamassa ja osoittamassa osallisuuden kokemusta. Erilaisten vuorovaikutustapojen 

samanaikainen esiintymisen, erityisesti katseen samanaikaisen esiintymisen muiden 

vuorovaikutusresurssien kanssa, voidaan nähdä olevan samankaltainen tutkimustulos 

aiemmin tehtyjen tutkimusten kanssa. Näissä on todettu lasten hyödyntävän vuorovai-

kutuksessaan paljon eleitä vielä puhetaidon oppimisen jälkeenkin ja tällöin puhe ja eri-

laiset eleet integroituvat tiukasti yhteen (Colletta & Guidetti,2012, 2). 

 

Taulukko 3. Käsitteiden yhteys toisiinsa 
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Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin erilaisia vuorovaikutuksen resursseja aineistoesi-

merkkien kautta.  Aineistoesimerkit on sijoitettu tekstiin suorina kuvina litteraatista, jotta 

non-verbaalinen ja verbaalinen vuorovaikutus saatiin esitettyä siististi rinnakkain myös 

lukijalle. Verbaalisia ja non-verbaalisia vuorovaikutuksen tapoja tarkastellaan samanai-

kaisesti niiden tiukan sidonnaisuuden vuoksi. 

 

 Esimerkki 1. Katse ja puhealoite 

 

Esimerkkejä 1 ja 2 tarkastellaan samanaikaisesti niiden samankaltaisuuden ja läheisen 

riippuvuuden takia. Esimerkissä 1 lapset pohtivat yhdessä, miten leikkiä voidaan jatkaa, 

kun yhteiseen leikkiin tarvittava teleporttilaite on hajonnut. Esimerkissä on havaittavissa 

lasten esittämiä puhealoitteita (rivit 1, 3 ja 7). Puhealoitteissa lapset tekevät ehdotuksia 

ja huomioita yhteisestä tekemisestä eli leikistä. Myös esimerkissä 2 lapset tekevät pu-

healoitteita liittyen yhteiseen leikkiin (rivit 1, 4, 11,13). Puhealoitteissa lapset joko tekevät 

huomioita, jotka liittyvät yhteiseen pitkäkestoiseen leikkiin tai kertovat ehdotuksensa lei-

kin jatkamiseksi. Esimerkissä 1 Ville ehdottaa (rivi 7) soittoa seriffille, prinsessa peachylle 

tai satumummolle yhteisenä ratkaisuna leikin jatkamiselle. Esimerkissä 2 lapset jatkavat 

samaa keskustelua kuin esimerkissä 1 pohtien kenelle voisivat soittaa saadakseen apua 

teleportin korjaamiseen. Valtteri pohtii esimerkissä 2 (rivillä1) että satumummolla ei ole 

puhelinta mukana. Tähän Eemeli vastaa, että ehkä satumummo on jo palannut (rivi7). 

Keskustelu jatkuu vielä (riveillä11-13) pohtien, että Eemeli ei voi tietää varmasti onko 

satumummo palannut.  Tämän kaltaisia yhteiseen leikkiin ja sen etenemiseen liittyviä 

puhealoituksia oli havaittavissa aineistossa useita. Yhteinen tekeminen vaikutti innosta-

van lapsia osallistumaan ja kertomaan mielipiteitään. Leinosen (2014) mukaan yksi tapa 

huomata lasten osallisuus onkin lasten innostuneisuus, sitoutuminen ja halu osallistua 

yhteiseen toimintaan (Leinonen, 2014, 35). 
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Myös toisten esittämiä ajatuksia kuunneltiin, kuten on havaittavissa sekä esimerkistä 1 

että 2. Osallisuuden kokemuksen voikin saavuttaa kuulumalla tasavertaisena ryhmään, 

joka pitää sisällään sen, että lapsi voi itse tehdä aloitteita, mutta myöskin antaa muiden 

aloitteille tilaa (Fonsen, ym. 2014, 86). Esimerkeissä 1 ja 2 lapset tuovat esille ajatuksi-

aan, mutta myös vastavuoroisesti kuuntelevat toistensa ehdotuksia. Esimerkissä 1 ja 2 

voidaan havaita lasten hyödyntävän verbaalista puhealoitetta vertaisvuorovaikutukses-

saan sekä rakentamassa, että ilmaisemassa osallisuutta.  Puhealoitteillaan he ilmaisevat 

sekä ryhmään kuulumista, että oman mielipiteen ilmaisua, jotka molemmat ovat tärkeitä 

osallisuuskokemuksen saavuttamisessa. Osallisuus nähdäänkin usein kokemuksena, 

jossa sekä omien ajatusten esille tuominen että ryhmään kuulumisen kokemus ovat kes-

keisiä (Weckström ym. 2021, 513).  

 

 Esimerkki 2. Puhealoite+ katse ja motorinen liike 

 

 

 

Puhealoitteiden lisäksi sekä esimerkissä 1 että esimerkissä 2 on havaittavissa paljon 

non-verbaalista toimintaa puhealoitteiden rinnalla, jonka avulla lapset rakentavat osalli-

suutta. Sekä esimerkissä 1 että 2 korostuvat niin katse kuin motorinen liike. Esimerkissä 

1 Eemeli haluaa saada puheenvuoron (rivi 3), puhuen hiljaisella äänellä, mutta korostaen 

viestiään hakemalla katsekontaktia kaikkiin ryhmän lapsiin ja myös opettajaan. Lisäksi 

hän levittää kätensä sivulle osoittaen myös motorisin liikkein, että haluaa tuoda ajatuksi-

aan esille. Eemelin viesti jää kuitenkin huomiotta Villen sanoessa puheenvuoronsa (rivi 

7), sillä muiden lasten katseet kohdistuvat kovempaan ääneen puhuvaan Villeen. Kat-

seen avulla lapset osoittavat kuuntelevansa Villeä ja myös Eemeli yrittää saada puheen-

vuoronsa kuuluvaksi hakien katsekontaktia. Katseen suunnalla ja kastekontaktilla on 
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tässä vertaisvuorovaikutushetkessä väliä, sillä sen avulla vahvistetaan niin omaa viestiä 

kuin osoitetaan ryhmässä, kenen aloitetta kuunnellaan. Non-verbaalisella eleellä voi siis 

olla vaikutusta lapsen osallisuuden kokemukseen. 

 

Esimerkissä 2 Eemeli jatkaa esimerkissä 1 alkanutta keskustelua (rivi 4). Tällä kertaa 

hän lisää puheenvuoroonsa enemmän liikettä siirtyen ringin keskelle, jossa lapset istu-

vat, kiertäen siinä ympyrää saadakseen varmasti katsekontaktin kaikkiin ja ajatuksensa 

ilmaistua. Syrjämäen (2019) mukaan lapsille onkin hyvin tavallista täydentää verbaalista 

vuorovaikutustaan nonverbaalein elein, kun he ilmaisevat yhteenkuuluvuuttaan lapsiryh-

mässä (Syrjämäki, 2019, 60). Tämän tutkimuksen aineistossa on havaittavissa saman-

kaltaista toimintaa, kun non-verbaalisia eleitä hyödynnetään osoittamassa osallisuutta. 

Sekä esimerkissä 1 että 2 non-verbaalisilla eleillä on vaikutusta osallisuuden kokemuk-

sen rakentumiseen. Lapset osoittavat toisilleen katseellaan kuuntelevansa toisen pu-

heenvuoroa ja ajatusta, mutta katseella myös vahvistetaan oman verbaalisen aloitteen 

ilmaisua. Motoriset liikkeet kuten nojautuminen lähemmäs toista lasta tai käsien eleet 

ovat myöskin vahvistamassa verbaalista aloitetta. Esimerkkien 1 ja 2 kaltaisista vuoro-

vaikutustilanteista tehdyt huomiot ovat siis samankaltaisia myös aiemmin mainittujen tut-

kimusten kanssa, jossa todettiin isompien lasten hyödyntävän non-verbaalisia eleitä ver-

baalisen vuorovaikutuksensa tukena, vaikka puhealoitteet olisivatkin eniten käytetty vuo-

rovaikutustapa (Colletta & Guidetti,2012, 1). 

 

 Esimerkki 3: Me puhe ja kollektiivinen puhe 

 

 

Esimerkissä 3 on esimerkki puhealoitteesta, jossa lapsi käyttää ”me puhetta” ilmaistak-

seen osallisuutta. Esimerkissä 3 Juho (rivi1) käyttää puhealoitteessaan ”me puhetta”, 

jota oli havaittavissa tutkimuksen aineistossa useissa puheenvuoroissa. ” Me puhetta” 

on pidetty hyvin keskeisenä, kun tutkitaan varhaiskasvatuksen osallisuutta, sillä ilman 

me-henkeä ja puhetta ei uskota todellisen osallisuuskokemuksen toteutuvan 
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(Weckström, ym. 2021, 513). Esimerkissä 3 on juuri huomattu yhteisen teleporttilaitteen 

hajonneen ja Juho (rivi1) puheenvuorossaan osoittaa sen olevan ryhmän yhteinen on-

gelma ja haaste. Hän ei puhu vain minä muodossa, vaan koko ryhmän yhteinen leikki on 

nyt vaarassa. Puheenvuorossaan Juho tuo havaitsemansa asian ja huomionsa/ mielipi-

teensä koko ryhmän pohdittavaksi ja muu ryhmä reagoikin voimakkaasti Juhon to-

teamukseen (rivi1) huudahtamalla kollektiivisesti ei (rivi 3). Lapsiryhmä alkaakin hyvin 

levottomaksi Juhon toteamuksen jälkeen, kun yhteinen ongelma on nyt havaittu. Käyttä-

mällä ” me puhetta” Juho osoitti lukevansa myös itsensä osaksi ryhmää ja kokevansa 

kuuluvansa siihen.  Me narratiivin voidaan nähdä siis olevan hyvin voimakkaasti osalli-

suutta ilmaiseva verbaalinen keino, sillä se ilmaisee ryhmään kuulumisen tunnetta hyvin 

voimakkaasti niin suhteessa lapseen itseensä kuin koko ryhmään. Myös Roos (2015) on 

havainnut omassa tutkimuksessaan lasten käyttävän me sanaa ilmaistessaan ryhmän 

yhteenkuuluvuutta (Roos, 2015, 138, 145). 

 
 
 Esimerkki 4. Tavara ja erilaiset non-verbaaliset vuorovaikutuksen tavat 

 

 

Esimerkissä 4 on esimerkki vahvasta non-verbaalisesta vertaisvuorovaikutuksesta, 

jossa vahvistetaan ja ilmaistaan osallisuutta vertaisryhmässä. Esimerkissä voidaan 

nähdä esimerkki myös siitä, kuinka ulkoisen tavaran avulla voidaan luoda osallisuuden 

kokemuksia. Esimerkki 4 katsoessa huomataan, että verbaalinen eli sanallinen ilmaisu 

on lapsilla tässä vuorovaikutustilanteessa hyvin suppeaa. Sen sijaan non-verbaalinen 

vuorovaikutus on tässä tilanteessa hyvin rikasta. Esimerkin tilanteessa lapset seisovat 

jonossa odottaen pääsyä leikkimaailmaan ja alkavat yhdessä pelihahmoillaan 
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huiskutella toisiaan (rivit 4-11). Pelihahmoja, joilla huiskutellaan, hyödynnetään luomaan 

vertaisvuorovaikutustanne, jossa osallisuutta ilmaistaan ja vahvistetaan. Jokaisella on 

oma pelihahmo, joten jokaisen on mahdollista liittyä mukaan tähän vuorovaikutushet-

keen ja leikkiin. Pelihahmojen (tavaran), jotka jokaiselta jonosta olijalta löytyy, voidaan 

ulkoisena tavarana nähdä tässä vahvistavan osallisuus kokemusta, sillä se antaa jokai-

selle mahdollisuuden osallistua ja ilmaista ryhmään kuulumistaan. 

 

Tilanne alkaa kehittyä, katsekontaktista (rivit 4-6). Huiskuttelusta muodostuu yhteinen 

hauska hetki, joka purkautuu nauruna. Nauru herättää myös Valtterin huomion (rivi 6), 

hän liittyy hauskanpitoon mukaan. Myös Eemeli liittyy hauskanpitoon (rivi 11), kun hänen 

selän taakseen mennään piiloon. Esimerkissä katsekontaktilla, kosketuksella sekä hy-

myllä ja naurulla on merkitsevä rooli osallisuuskokemuksen luomisessa ja ilmaisussa. 

Lapset jonottavat pääsyään yhteiseen leikkiin ja yhteinen jännitys ja odotus purkautuu 

jakamalla se yhdessä kavereiden kanssa. Lapset kutsuvat tosiaan vuorovaikutushet-

keen katseella (rivi 5), kosketuksella (rivi 8) sekä naurulla ja hymyllä (rivit 3, 9, 10).  Aiem-

mat tutkimukset ovat osoittaneet hyvin samankaltaisia tuloksia, joissa lapset rakentavat 

ja ilmaisevat osallisuuttaan vertaisvuorovaikutuksessa paljon non-verbaalein elein kuten 

nauraen ja koskettaen (Kangas & Brotherus, 2017, 212). Esimerkissä 4, jokainen ympä-

rillä olija kutsutaan ja otetaan mukaan vuorovaikutushetkeen, yhdessä nauretaan ja rie-

muitaan ryhmänä. Lasten voidaan nähdä rakentavan ja ilmaisevan tässä vuorovaikutus-

hetkessä voimakasta ryhmään kuulumisen tunnetta ja osallisuutta käyttämättä juuri lain-

kaan verbaalisen vuorovaikutuksen keinoja ilmaisunsa tukena. 

 
 

5.1.2 Ryhmään kuulumisen tunne ja mielipiteen ilmaisu 
 
Seuraavaksi pohditaan kahden esimerkin kautta erityisesti lasten vertaisvuorovaikutuk-

sessa tapahtuneita tekoja, joilla he osoittivat sekä ryhmään kuulumistaan että ilmaisivat 

omia mielipiteitään.  Aiemmassa osiossa esiteltiin esimerkkien kautta erilaisia non-ver-

baalisia ja verbaalisia vuorovaikutustekoja, joilla lapset ilmaisivat osallisuuttaan. Ryh-

mään kuulumisen tunnetta ja oman mielipiteen ilmaisua sivuttiin tulosten esittelyssä, 

mutta varsinainen huomio kiinnitettiin vuorovaikutustavan esittelyyn osallisuutta osoitta-

massa. Tässä osiossa tarkastelen kahden esimerkin avulla, kuinka lapset ilmaisivat ja 

rakensivat ryhmään kuulumisen tunnetta ja mielipiteen ilmaisua leikkimaailma toiminnan 

aikana non-verbaalisia ja verbaalisia vuorovaikutustapoja hyödyntäen. 
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Esimerkki 5: Mielipiteen ilmaisu non-verbaalisesti ja verbaalisesti 

 

 

Esimerkissä 5 lapset ilmaisevat mielipiteitään hyödyntäen sekä non-verbaalisia ja ver-

baalisia vuorovaikutuksen keinoja. Tilanteessa leikkimaailmassa oleva hahmo tarjoaa 

lapsille mahdollisuutta käyttää erikoiskortti. Pelivuorossa olevat Emilia ja Eemeli saavat 

tehdä lopullisen päätöksen siitä käytetäänkö tilanteessa erikoiskorttia. Lapset ilmaisevat 

rohkeasti omia mielipiteitään siitä kannattaako korttia käyttää. Rivillä 3 Saara ilmaisee, 

että korttia ei pitäisi käyttää. Sen sijaan toinen lapsi (rivi7) kehottaa käyttämään erikois-

kortin. Rivillä 11 yksi lapsista ilmaisee, että ei ole pakko käyttää erikoiskorttia. Myös Emi-

lia (rivi 12) ilmaisee hiljaa ”joo”. Nämä ovat esimerkkejä verbaalisesta mielipiteen ilmai-

susta lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Lapset kommunikoivat keskenään ja ja-

kavat mielipiteitä.  Lapset huomaavat ja reagoivat toistensa verbaalisin mielipiteen ilmai-

suihin. Myös opettaja (rivi 13) kuuntelee ja huomaa lasten verbaaliset mielipiteen ilmaisut 

ja antaa niille tilaa. Esimerkin 5 kaltaisia lasten välisiä vuorovaikutustilanteita, joissa ver-

baalisilla puhealoitteita tuotiin esille omia mielipiteitä ja aloitteita, oli havaittavissa aineis-

tosta useita. Näissä tilanteissa opettaja/ aikuinen usein huomasi lasten välisen kommu-

nikoinnin ja antoi sille tilaa, kannustaen keskustelua ja ajatustenvaihtoa jatkumaan, esi-

merkki 5 kaltaisesti, kuten rivillä 4. Esimerkin 5 vuorovaikutustilanteessa verbaalisesti 

mielipiteensä esille tuoneet lapset tulevat kuulluksi. Mielipiteitä siitä käytettäänkö erikois-

kortti on monia ja jokaisen mielen mukaan ei tilanteessa kyetä toimimaan, mutta kaikki 

verbaalisesti ajatuksensa esille tuoneet lapset ovat kuitenkin saaneet mahdollisuuden 

sanoa mielipiteensä.  Tämän voidaan nähdä vahvistavan osallisuus kokemusta, sillä 
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heillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa yhteisen leikin jatkosta käytävään keskusteluun ja 

tulla kuulluksi. 

 

Samassa vertaisvuorovaikutus tilanteessa esimerkissä 5 kaksi lasta kommunikoivat ja 

ilmaisevat mielipiteitään myös non-verbaalisesti. Heti rivillä 1, hahmo M, kysyessä kysy-

myksen Eemeli heilauttaa päätään ei:n merkiksi, että ei halua käyttää erikoiskorttia. Emi-

lia huomaa Eemelin eleet ja vastaa katseella ymmärtävänsä (rivi 3). Samaan aikaan 

muut lapset kommunikoivat verbaalisesti (rivit 3-11) eivätkä he tai opettaja huomaa Emi-

lian ja Eemelin non-verbaalista viestintää ja mielipiteen ilmaisua. Katsekontakti Emilian 

ja Eemelin välillä jatkuu pitkään, kun he pohtivat ratkaisua (rivit 1-9). Mahdollisesti lapsi 

(rivi 11) huomasi non-verbaalisen viestinnän ja sanoo Eemeliä ja Emiliaa katsoen, että 

”ei ole pakko”. Emilia sanookin heti tämän jälkeen ”joo” ja jää epäselväksi kommentoiko 

hän” joo” siihen että ei ole pakko käyttää korttia vai että käytetään. Emilian innostus ja 

hymy opettajan sanoessa, että erikoiskortti käytetään, viittaisi kuitenkin siihen, että Emi-

lian toive ja mielipide olisi kortin käyttämisen puolesta. Opettaja (rivillä 9-10) katsoo Emi-

liaa heidän välissään istuvan Eemelin yli ja vastaa, että erikoiskortti käytetään. Tilan-

teessa opettajalta ja muilta lapsilta jäi huomaamatta Eemelin hyvin sinnikäs yritys il-

maista mielipiteensä non-verbaalisesti ja Eemeli osoittaakin pettymyksensä (rivi 13) pai-

namalla päänsä polviin.  Esimerkissä 5 lapset ilmaisevat mielipiteitään siis sekä verbaa-

lisesti että non-verbaalisesti, mutta non-verbaalinen vuorovaikutus ja mielipiteen ilmaisu 

jää isossa ryhmätilanteessa huomaamatta sekä opettajalta että suurimmalta osalta lap-

sia. 

 

Onkin tutkittu, että lapsi saattaa ilmaista oman mielipiteensä tai huomionsa myös non-

verbaalisesti äännähdyksillä, katseella tai muilla eleillä (Kangas ym., 2021, 82). Esimer-

kin 5 tilanteessa Eemelin voidaan nähdä toimineen näin. Esimerkissä 5 Eemelin non-

verbaalinen ele pään heilutuksen ja katseen muodossa antaa selvästi tulkittavan viestin 

hänen mielipiteestään, mutta sen huomaaminen on ryhmässä rajallista. Syrjämäki 

(2019) havaitsi omassa tutkimuksessaan, että non-verbaalit aloitteet mielipiteen ilmai-

suun, joita lapset tekevät, jäävät usein aikuisilta huomioimatta. Syrjämäen (2019) mu-

kaan tällä aloitteen huomaamatta jäämisellä, on suurta merkitystä lasten vertaisvuoro-

vaikutuksen kehittymiseen, sillä lasten, jotka kommunikoivat esimerkiksi pääasiassa 

non-verbaalisesti, verbaalinen viestintä voi olla hyvin suppeaa (Syrjämäki, 2019, 60). 

Esimerkkiä 5 tarkasteltaessa voidaan huomata Eemelin aloitteen huomiotta jättäminen, 

muiden lasten toimiessa vertaisvuorovaikutuksessaan vastavuoroisesti mielipiteitään ja-

kaen. Eemelin pettymys on huomattavissa esimerkin loppupuolella (rivi 13), kun hänen 

mielipiteensä ei tullut huomioiduksi.  Osallisuuden iso tärkeä osa on kuulluksi tuleminen 
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ja itsensä ilmaiseminen sekä tarvittava tuki tämän toteutumiselle (Weckström ym., 2021, 

504).  Esimerkissä 5 Eemelin ei voida nähdä tuleen kuulluksi, joten hänen osallisuus 

kokemuksensa jäi tässä tilanteessa oletettavasti tältä osin vajaaksi tai toeutumatta. Tä-

män tutkimuksen tulokset ovat siis samankaltaisia aiempien tutkimusten kanssa, jotka 

osoittavat verbaalisten aloitteiden ja mielipiteiden ilmaisun tulevan helpommin huomioi-

duksi kuin non-verbaalisten. Lapset kuitenkin ilmaisevat mielipiteitään ja tekevät aloit-

teita niin verbaalisesti kuin non-verbaalisestikin 

 

 Esimerkki 6. Osallisuuden rakentuminen ja ryhmään kuulumisen tunne 

 

 

Esimerkissä 6 on nähtävissä tilanne, jossa lapset keskenään opettajan tukemana raken-

tavat ja ilmaisevat ryhmään kuulumisen tunnetta. Tilannetta on edeltänyt ristiriitatilanne, 

jossa yksi lapsi (Kalle) on poistunut sivummalle pois yhteisestä toiminnasta. Osallisuu-

den vahva ja tärkeä osa on tunne kuulumisesta johonkin (Leinonen, 2014, 33). Kallen 

ollessa ulkopuolella ryhmän toiminnasta, voidaan esimerkissä 6 huomata lasten hake-

van Kalleen kontaktia kutsuen häntä takaisin yhteiseen toimintaan. Aleksander (rivi1) 

kutsuu Kallea mukaan leikkiin. Verbaalisen kysymyksen lisäksi hän myös kumartuu kohti 

Kallen kasvoja. Muut lapset (rivi 4) huutavat Kallea yhteisesti takaisin leikkiin. Aleksander 

on tässä vaiheessa Kallen vierellä katsoen häntä. Aleksander toistaa kysymyksensä (rivi 

6) ja kutsuu Kallea mukaan leikkiin.  Kun Kalle ei edelleenkään vastaa, Aleksander kan-

nustaa Kallea (rivi 8) toteamalla, että Kalle voisi voittaa pelin, jota muut lapset ovat juuri 

pelaamassa, jos hän vain liittyisi peliin mukaan. Esimerkissä 6 on nähtävissä sekä ver-

baalista että non-verbaalista vertaisvuorovaikutusta, jonka avulla rakennetaan ja ilmais-

taan ryhmään kuulumisen tunnetta.  
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Yhden ryhmän jäsenen ollessa ulkopuolella yhteisestä leikistä, lapset rakentavat vah-

vasti ryhmään kuulumisen tunnetta, kutsumalla häntä erilaisin vuorovaikutuksen keinoin 

takaisin ryhmään ja sen toimintaan. Kutsumalla Kallea takaisin lapset osoittavat Kallen 

olevan tärkeä osa ryhmää ja yhteistä leikkiä. Tätä vuorovaikutushetkeä voidaan pitää 

tärkeänä osallisuuskokemuksen kannalta, sillä lasten kokiessa vahvistavia vuorovaiku-

tushetkiä toistensa kanssa, vahvistuu myös lapsen halu osallistua yhteiseen toimintaan 

(Virkki, 2015, 98). Yhteistä mielekästä toimintaa, vuorovaikutusta ja siihen osallistumista 

voidaan pitää osallisuuden kokemuksen syntymisen edellytyksenä (Nyland, 2009, 39). 

Tässä vertaisvuorovaikutustilanteessa sekä verbaalisella että non-verbaalisella vuoro-

vaikutuksella on tärkeä merkitys ryhmään kuulumisen tunteen syntymiselle. Sanallinen 

viestintä siitä, että Kalle halutaan takaisin leikkiin (rivit 1, 4, 6, 8) viestii Kallelle vahvasti 

hänen tärkeää rooliaan ryhmässä. Aleksanderin non-verbaalinen toiminta tämän rinnalla 

vahvistaa viestiä. Aleksanderin mennessä Kallen luo (rivi1) hän tuo Kallen lähemmäksi 

ryhmää, asettuessaan hänen rinnalleen, sen sijaan että olisi jättänyt hänet yksin erilleen 

muusta ryhmästä.  Vuorovaikutustilanteen päättyessä Kalle jää vielä opettajan kanssa 

(rivi 11) käymään tilannetta läpi. Opettajan tehtävä onkin auttaa lasta liittymään takaisin 

ryhmään, mutta toisaalta lapsen osallisuuteen liittyy myös mahdollisuus poistua tilan-

teesta tai olla osallistumatta (Kangas ym., 2021, 79).  Varhaiskasvatuksessa keskeistä 

osallisuudessa on osoitus siitä, että kuulut ryhmään ja olet hyväksytty sellaisena kuin 

olet (Kangas ym., 2021, 45). Tämän lapsiryhmä Kallelle osoitti tässä vertaisvuorovaiku-

tustilanteessa, riippumatta siitä haluaako Kalle enää palata leikkiin mukaan vai ei. 

 

Toisten huomioiminen, lohduttaminen ja asioiden jakaminen ovat asioita, jotka vahvista-

vat ja edesauttavat osallisuus kokemuksen syntymistä (Roos, 2018, 87). Esimerkissä 6 

on nähtävissä toisten huomioimista ja lohduttamista, lapsiryhmän asettuessa Kallen rin-

nalle hänen kokiessaan mielipahaa. Nyland (2009) korostaakin sitä, että koko osallisuu-

den kokemuksen voidaan nähdä olevan riippuvainen lasten vertaisvuorovaikutuksesta 

ja sen laadusta (Nyland, 2009, 39).   Esimerkissä 6 osiossa opettaja on tilanteessa vah-

vasti lasten vertaisvuorovaikutuksen tukena, mutta antaa tilaa lasten keskinäiselle vuo-

rovaikutukselle. Opettaja on mukana lasten kannustuksessa (rivi 2,10). Rivillä 7 opettaja 

antaa esimerkkejä lapsille, kuinka tilanteessa voisi toimia, mutta ei vähättele lasten vä-

listä vuorovaikutusta. Tutkimustulokset ovatkin osoittaneet, että kun opettaja antaa riit-

tävästi mahdollisuuksia lasten keskinäiselle vertaisvuorovaikutukselle, lisää se lasten yh-

teistä ymmärrystä ja tätä kautta osallisuuden kokemusta (Papandreou& Yiallouros, 

2020, 473). 
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Yhteenvetona osallisuuden ilmaisemisesta lapsiryhmän vertaisvuorovaikutuksesta voi-

daan todeta, että tämän tutkimuksen tulokset olivat hyvin samankaltaisia aiempien tutki-

musten kanssa. Lasten vertaisvuorovaikutuksessa oli havaittavissa sekä non-verbaalisia 

että verbaalisia vuorovaikutustapoja osoittamassa ja rakentamassa osallisuutta. Tämän 

tutkimuksen tuloksissa korostuivat verbaaliset ilmaisutavat hieman non-verbaalisia 

enemmän. Tämä onkin samankaltainen tulos kuin Colletta& Guidetti (2012) tutkimustu-

los siitä, että puhetaidon oppimisen jälkeen lapset tavallisesti käyttävätkin puhetta vuo-

rovaikutuksessaan non-verbaaleita eleitä enemmän, mutta he hyödyntävät edelleen 

non-verbaalia viestintää puheensa tukena (Colletta & Guidetti,2012, 1). Tässä tutkimuk-

sessa havaittiin non-verbaalilla viestinnällä olevan merkitystä sekä mielipiteen ilmai-

sussa että ryhmään kuulumisen tunteessa, joilla molemmilla on iso merkitys osallisuus 

kokemuksen muodostumisessa. Tutkimustuloksen voidaan nähdä tukevan Papan-

dreou& Yiallouros, (2020) tutkimustulosta siitä, että vasta huomioimalla myös non-ver-

baaliset eleet voidaan saada esille lapsiryhmän todellinen osallisuus (Papandreou& Yial-

louros, 2020, 473).  

 
 

5.2 Osallisuuden ilmaiseminen leikkimaailmatoiminnan aikana 

 
Tässä tulososiossa tarkastelen lasten osallisuus vuorovaikutusta suhteessa leikkimaail-

matoimintaan ja sen eri vaiheisiin.  Tarkempaan tarkasteluun valikoitunut aineisto kattoi 

kokonaisen leikkimaailmatoiminnan alusta loppuun asti. Lasten havaittiin hyödyntävän 

monenlaisia vuorovaikutuskeinoja osallisuuskokemuksen vahvistamisessa ja ilmaisemi-

sessa läpi koko leikkimaailmatoiminnan.  Leikkimaailmatoiminnan eri vaiheissa oli kui-

tenkin havaittavissa joidenkin vuorovaikutustekojen määrällinen lisääntyminen tai vähen-

tyminen.  Toiminnan luonteella ja kontekstilla havaittiin olevan vaikutusta siihen, mitä 

vuorovaikutuksen keinoja lapset hyödynsivät osallisuuden ilmaisemisessa. Seuraavaksi 

tarkastelen erilaisten vuorovaikutustapojen esiintyvyyttä leikkimaailmatoiminnan erivai-

heissa. 

 
Tarkempaan tarkasteluun valikoitunut aineisto ja litteroidut episodit valittiin, niin että ne 

kattoivat kokonaisen leikkimaailmatoiminnan. Tämä antoi mahdollisuuden havainnoida 

lasten osallisuuden toteutumista leikkimaailmatoiminanna erivaiheissa. Tutkimuksessa 

pidettiin tärkeänä varsinaisen leikkimaailmatoiminnan lisäksi lasten vertaisvuorovaiku-

tusta, joka tapahtui juuri ennen ja jälkeen varsinaisen leikkimaailmatoiminnan.  Näiden 

hetkien nähtiin olevan tärkeä osa leikkimaailmatoimintaa. Nämä hetket otettiin mukaan 

tarkempaan tarkasteluun.  
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Taulukko 4: Osallisuutta osoittavat vuorovaikutusteot leikkimaailman eri vaiheissa 

 

Taulukosta 4 on nähtävissä vertaisvuorovaikutuksessa havaittuja osallisuutta osoittavia 

tekoja episodeittain. Episodit ovat aikajärjestyksessä ensimmäisestä viimeiseen. Taulu-

kon vasemmassa laidassa ovat episodit, jotka ovat ennen varinaiseen leikkimaailmaan 

siirtymistä ja oikeassa laidassa olevat episodit ovat jälkeen varsinaisen leikkimaailmatoi-

minnan. Keskellä on episodeja leikkimaailmatoiminnan keskeltä. Taulukko on luotu At-

las.ti ohjelmalla, jota tutkija hyödynsi tehdessään aineistosta sisällön erittelyä sisäl-

lönanalyysin tueksi. Taulukosta on havaittavissa joidenkin vuorovaikutustekojen määräl-

linen lisääntyminen osallisuutta rakentavana voimana leikkimaailmatoiminnan eri vai-

heissa.  

 

Aloitteiden teko ja mielipiteen ilmaisu leikkimaailmatoiminnassa 

 

Bae (2009) on tutkimuksissaan osittanut, että leikillisessä ympäristössä ja leikin aikana 

lapsen on helpointa ilmaista aloitteitaan ja kokea olevansa osallinen (Bae, 2009, 399). 

Myös tämän tutkimuksen tuloksissa huomataan taulukosta 4 puhealoitteiden suuri 

määrä. Määrällisesti eniten puhealoitteita on leikkimaailmatoiminnan loppupuolella ja jäl-

keen. Sen sijaan aivan leikkimaailmatoiminnan alussa puhealoitteet ovat vähäisiä ja kes-

kivaiheilla näitä aloitteita ei ole juuri ollenkaan. Tämä voisi selittyä sillä, että leikkimaail-

masta poistumisen jälkeen lapset pohtivat mitä leikissä tapahtui ja pohtivat toiminnan 

mahdollista jatkoa seuraavalle leikkikerralle. Tällä leikkimaailmatoiminta kerralla toimin-

nan luonne oli myös hyvin rauhallinen ja ohjasi lapsia olemaan rauhassa ja hiljaisempia. 

Energisempi ja toisenlainen toiminta olisi saattanut ohjata lapsia tekemään enemmän 

puhealoitteita myös varsinaisen leikkimaailmatoiminnan aikana. Lasten puhealoitteet 
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osallisuutta osoittavana tekona liittyivät useasti hyvin vahvasti yhteiseen leikkiin ja sen 

etenemiseen. Lapset tekivät tosilleen ehdotuksia, kertoivat mielipiteitään ja kommentoi-

vat leikin kulkua. Osiossa 5.1 on aineistokatkelmin esitelty erilaisia puhealoitteita, joita 

lapset ovat leikkimaailmatoiminnan aikana tehneet (kts. esimerkki 1 ja 2). Koska leikkiin 

liittyviä puhealoitteita esiintyi runsaasti leikkimaailmatoimintaan liittyen, voidaan ajatella 

leikkimaailmatoiminnan luoneen lapsille uudenlaisia ja erilaisia mahdollisuuksia ilmaista 

itseään ja mielipiteitään.  

 

Aloitteita ja omia mielipiteitä esitettiin myös non-verbaalisesti, esimerkiksi katseen ja mo-

toristen eleiden avulla, kuten osiossa 5.1 on esitelty (kts. Esimerkki 5). Taulukosta 4 on-

kin havaittavissa katseen olevan merkittävä tapa ilmaista osallisuutta koko leikkimaail-

matoiminnan aikana. Tähän saattaisi vaikuttaa katseen vahva yhteys puhealoitteisiin, 

joita on varsinkin toiminnan loppupuolella paljon, mutta koska katsetta on hyödynnetty 

paljon myös ennen leikkimaailmatoiminnan alkua, on katseella ollut myös puhealoitteista 

irrallinen rooli osallisuutta rakentavana resurssina. Myös motorisia eleitä hyödynnettiin 

usein puhealoitteen tukena, lasten ilmaistessaan omia mielipiteitään ja tehdessään aloit-

teittaan (kts. esimerkki 1&2). Leikkimaailmatoiminnan yhteinen leikki toi lapset yhteisen 

asian ja tavoitteen äärelle ja ohjasi lapsia tekemään aloitteita leikin etenemiseksi. Aiem-

missa tutkimuksissa on saatu samankaltaisia tutkimustuloksia, havaittaessa lasten teke-

vän leikkimaailmatoiminnan aikana runsaasti aloitteita heidän huomatessaan aloitteilla 

todella olevan vaikutusta leikin etenemiseen ja kulkuun (Rainio, 2008, 363; Ferholt & 

Nilsson, 2017, 67.) Yhteisen päämäärän on havaittu leikkimaailmatoiminnan aikana vah-

vistavan ja lisäävän lasten yhdessä toimimisen taitoja. (Rainio, 2010, 80). Lapset neu-

vottelevat leikin kulusta ja antavat tilaa myös toisten ajatuksille ja mielipiteille. Tähän he 

ovat hyödyntäneet myös motorisia eleitä (Kangas & Brotherus, 2017, 208-212.) 

 

Ryhmään kuulumisen tunne leikkimaailmatoiminnassa 

 

Yhteenkuuluvuus ja näin ollen ryhmään kuulumisen tunne muodostuvat yhteisen teke-

misen kautta. Pitää olla riittävästi yhteistä tekemistä, jotta yhteenkuuluvuuden tunne voi 

rakentua. (Kalliala, 2008, 38.) Tämän tutkimuksen tuloksissa havaittiin aloitteiden teke-

misen vahva yhteys leikkimaailmatoimintaan ja sen aiheisiin. Tutkimuksissa on havaittu, 

että hyvät positiiviset kokemukset vertaisryhmän kanssa luovat lapselle turvallisen ilma-

piirin ilmaista omia aloitteitaan ja näin ollen mahdollisuuden kokea myös yhteenkuulu-

vuutta (Kangas, ym., 2021, 31; Kangas, 2016, 62-63). Aiemmin tuloksissa on todettu 

lasten niin verbaalisten kuin non-verbaalisten aloitteiden liittyneen vahvasti ryhmän 
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yhteiseen leikkimaailmatoimintaan, joten myös näiden aloitteiden voidaan nähdä kuvas-

tavan ryhmään kuulumisen tunnetta ja halua pitää yllä yhteistä leikkiä ja kokemusta. 

 

 Esimerkki 7: Me puhe ja kannustus osana leikkimaailmatoimintaa 

 

 

Taulukosta 4 voidaan havaita, että me muotoa puheessa on käytetty ilmaisemassa osal-

lisuutta kattaen koko leikkimaailmatoiminnan. Määrällisesti eniten me muotoa esiintyi 

kuitenkin aivan ennen leikkimaailmaan siirtymistä. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että lapset 

yhteiseen leikkiin siirtyessä tuovat vahvasti puheessa esille leikin olevan heidän yhteinen 

asiansa. Fleer (2021) on tutkimuksissaan havainnut yhteisen leikin aikana lapsille muo-

dostuvan voimakas ” me-henki”. Leikin aikana lapset luovat koko toiminnan ja leikin yh-

dessä yhteisen toiminnan kautta ja tästä syntyy heille vahva olo meistä ja osallisuudesta 

(Fleer, 2021, 9.) Tässä tutkimuksessa tehtiin samankaltaisia huomioita, havaittaessa las-

ten käyttävän me sanaa useasti puhuessaan leikistä ja sen erilaisista tapahtumista. Me 

sanalla ilmaistiin ryhmään kuulumista, kuten tuloksissa on aiemmin esitelty (kts. esi-

merkki 3). Me muodolla myös kannustetaan kuten esimerkissä 7. Rivillä 10 voidaan 

nähdä Jessican kannustavan ryhmäänsä nimeltä. Tämä kannustus voidaan lukea ikään 

kuin ”hyvä me” huudoksi, mutta me sanan paikalla on lapsiryhmän nimi. Sen sijaan, että 

Jessica olisi kannustanut vain pelivuorossa olevia lapsia, hän kannusti koko ryhmää, 

pitäen puheenvuorollaan jokaisen mukana leikissä ja sen lopputavoitteessa, voittaa 

hahmo M. Lapset pelasivat leikkimaailmassa peliä kukin vuorollaan, mutta laskivat voi-

toista saadut pisteet yhdessä. Tämä pisteidenlasku on nähtävissä esimerkistä 7 (rivit 4, 

6, 7). Pisteet olivat lasten yhteisiä ja heidän yhteinen tavoite oli voittaa hahmo M. Yhtei-

nen tavoite ja leikki näyttäisi siis pitäneen yllä ” me-henkeä” ja tätä kautta osallisuutta 

lapsiryhmässä. Lapsiryhmässä tapahtuva kannustus ja neuvottelu tukevat sekä lapsen 
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omaa että muiden lapsiryhmän lasten osallistumista (Kangas ym., 2021, 81). Aiemmissa 

leikkitoimintaa koskevissa tutkimuksissa on havaittu lasten käyttävän puheessaan me 

sanaa, tämän tutkimuksen tulosten kaltaisesti, ilmaistessaan ryhmään kuulumistaan 

(Roos, 2015, 138, 145). Esimerkistä 7 luettava” hyvä oravat” (rivi 10) kannustus on siis 

hyvin merkityksellinen puheenvuoro, sillä sen voidaan ajatella pitävän sisällään useita 

osallisuutta osoittavia elementtejä. 

 

Yhteenvetona osallisuuden ilmaisemisesta leikkimaailmatoiminnan aikana totean leikki-

maailmatoiminnan tuoneen hyvin esille erilaisia osallisuutta ilmaisevia ja vahvistavia 

vuorovaikutustekoja lasten vertaisvuorovaikutuksessa. Leikkimaailmatoiminnan eri vai-

heissa korostuivat erilaiset vuorovaikutustavat osallisuutta vahvistavina resursseina. Eri-

tyisen vahvasti leikkimaailmatoiminta näytti tukevan aloitteiden ja oman mielipiteen ilmai-

sun mahdollisuuksia. Lasten aloitteiden havaittiin liittyvän vahvasti yhteiseen leikkiin ja 

sen päämääriin. Tutkimuksen tulos on samankaltainen aiempien tutkimusten kanssa, 

joissa on tutkittu lasten osallisuutta leikkitoiminnan aikana. Lasten on todettu tekevän 

runsaasti leikkiin liittyviä aloitteita, kun he ovat todenneet niiden vaikuttavuuden (Rainio, 

2008, 363; Ferholt & Nilsson, 2017, 76).  Lasten havaittiin käyttävän ” me-muotoa” pu-

heessaan yhteisen leikkitoiminnan aikana. Sanalla me korostettiin yhteenkuuluvuutta ja 

yhteistä leikkiä. Tutkimuksen tulos on samankaltainen kuin Fleer (2021) tutkimustulos, 

jossa hän havaitsi lasten luovan yhteisen leikin aikana vahvan ”me-hengen”. 
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6 Luotettavuus ja eettisyys 
 

6.1 Luotettavuus 

 
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa vahvasti se, että tutkimuksessa on käytetty tut-

kittavan ilmiön ja tutkimuskysymysten kannalta oikeanlaisia tutkimusmenetelmiä (Ma-

son, 2018, 237).  Tässä tutkimuksessa käytettiin videohavainnointia tutkimusmenetel-

mänä. Videohavainnoinnin keinoin oli mahdollisuus havainnoida lapsia luonnollisissa ti-

lanteissa ja paikassa.  Tämä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta, sillä lapsille vieras ympä-

ristö olisi voinut aiheuttaa ahdistusta sekä vaikuttaa heidän toimintaansa ja tällöin tutki-

mustuloksia ei olisi voitu pitää luotettavina (Pellegrini ym., 2013, 11). Myös lapsille tu-

tutussa paikassa videokuvaus ja uudet ihmiset voivat aiheuttaa hämmennystä vaikuttaen 

lasten toimintaan. Tämä huomioitiin tätä tutkimusta tehtäessä, koekuvauksen avulla, jär-

jestämällä lapsille riittävästi aikaa tottua kameraan ja tutkijoiden läsnäoloon. Koeku-

vausta voidaan pitää välttämättömänä, jotta lapset tottuvat tutkijoiden läsnäoloon ja toi-

mivat tutkimustilanteessa mahdollisimman normaalisti. Ennen koekuvausta kerättyjä tut-

kimustietoja ei olisi voitu pitää luotettavina (Pellgrini ym., 2013,117.)   

 

Videokuvauksen avulla tutkijan oli myös mahdollista havainnoida vuorovaikutusta yksi-

tyiskohtaisemmin (Heat, Hindmarsh, Luff, 2010,2). Myös tämän voidaan nähdä lisäävän 

tutkimuksen luotettavuutta, sillä videolta on mahdollista tarkastaa tapahtumien järjestys 

ja tapahtumat moneen kertaan sekä havaita asioita, jotka ehkä aiemmin oli jäänyt huo-

maamatta (Vienola, 2003, 73-74). Tutkija tarkasteli tämän tutkimuksen videoaineistoa 

useita kertoja täydentäen havaintojaan uusilla. Tutkijan havaintojen ja päätelmien tekoon 

voi vaikuttaa havainnointiharha, jota voidaan estää käyttämällä useaa tutkijaa ja havain-

noijaa (Pellegrini ym, 2013,107). Tämän tutkimuksen aineistoa käytti kaksi maisteriopis-

kelijaa omiin tutkimuksiinsa. Opiskelijat katsoivat yhdessä videoaineistoa datasessioissa 

ja arvioivat yhdessä havaintojaan. Tämän voidaan nähdä vähentäneen havainnointihar-

han mahdollisuutta ja lisäävän tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tutkimuksen aineisto analysoitiin multimodaalisella sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysi 

aloitettiin koko videokuvatulla aineistolla, mutta aineistoa rajattiin tutkimuksen edetessä 

tutkimuksen kannalta perusteluilla syillä. Lukijalle on kerrottu tarkasti tutkimuksessa ai-

neiston rajaamisen perusteet. Sisällönanalyysiä tehdessä huomioitiin aineistokoko ja se, 

että tarkasteltavan aineiston tulee olla riittävän suuri, jotta perusteltujen päätelmien te-

keminen on mahdollista, mutta kuitenkin riittävän suppea, jotta yksityiskohtiin on mah-

dollista keskittyä (Mason,2018, 71). Tutkimuskysymykset ohjasivat tutkijaa 



 

52 
 

havainnoimaan vuorovaikutuksessa tapahtuvia yksityiskohtia, joten aineiston perusteltu 

rajaaminen voidaan nähdä tutkimuksen luotettavuutta lisäävänä. Multimodaalisuutta pi-

dettiin keskeisenä, kun tutkittiin vuorovaikutusta. Multimodaalisuus huomioitiin sovelta-

vasti aineistosta poimituissa episodeissa, jotka litteroitiin. Aineiston litterointi paransi tut-

kimuksen luotettavuutta, sillä litteroidessa aineistoa tutkijan on mahdollista havaita asi-

oita, jotka ehkä ilman litteroimista jäisi videotallenteesta huomaamatta. (Harjunpää ym., 

2019, 197-198). Litterointi antoi myös mahdollisuuden tehdä aineistoa näkyväksi luki-

jalle. Tutkimuksen tuloksia onkin esitelty useiden litteroitujen aineistokatkelmien kautta, 

jotta lukijan on mahdollista lukea ja tulkita esimerkkejä siitä mihin tutkijan päätelmät pe-

rustuvat.  

 

Sisällönanalyysin tukena käytettiin myös sisällönerittelyä, joka toteutettiin Atlas.ti ohjel-

man avulla. Päätelmät ja valinnat, joita Atlas.ti ohjelmassa tehtiin tämän tutkimuksen ai-

neistoa analysoitaessa, on jäljitettävissä. Osa Atlas.ti ohjelmassa tehdyistä taulukoista 

on lukijalle nähtävissä tutkimuksen tulososiossa antaen lukijalle mahdollisuuden arvioida 

tutkijan päätelmien tekoa. Laajalahti & Herkama (2018) kuvaavatkin Atlas.ti ohjelmalla 

tehtyä analyysia johdonmukaiseksi ja läpinäkyväksi. Tutkimuksen kannalta mielekkäällä 

tavalla hyödynnettynä Atlas.ti ohjelma voi lisätä tutkimuksen luotettavuutta (Laajalahti & 

Herkama, 2018.) Atlas.ti ohjelmalla tehty sisällönerittely auttoi tutkijaa huomaamaan tä-

män tutkimuksen aineistosta useita sekä erilaisia että samankaltaisia vuorovaikutusepi-

sodeja, joiden voitiin nähdä sisältävän osallisuutta ilmaisevia tai kasvattavia elementtejä. 

Ilman Atlas.ti ohjelmalla tehtyä sisällönerittelyä, tutkimuksessa tehdyt päätelmät ja tulok-

set olisivat saattaneet perustua suppeampaan määrään vuorovaikutustilanteita eivätkä 

olisi olleet yhtä johdonmukaisia ja luotettavia. Atlas.ti ohjelmaa käytettäessä ja sisällö-

nerittelyä tehdessä, huomioitiin koodauksen olevan vain yksi osa analyysiä (Laajalahti & 

Herkama, 2018), joten tutkimuksen luotettavuutta lisättiin analysoimalla videoaineistoa 

ja litteroituja episodeja myös muilla tavoin. 

 

Tämä tutkimus on Kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti 

tämän tutkimuksen tuloksissa ei pyritty yleistettävyyteen, vaan enemmänkin antamaan 

yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mikä on ilmiössä merkittävää (Hirsjärvi, ym. 2009, 

182). Tähän tutkimusasetelmaan tapaustutkimus oli luotettavin tutkimusasetelma. Laa-

dullisessa tapaustutkimuksessa on erityisen tärkeää kuvata lukijalle tarkasti kaikki tutki-

muksen vaiheet, lisätäkseen tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi ym. 2009, 232). Tässä 

tutkimuksessa tutkija on kuvannut tarkasti tutkimuksen etenemisen vaiheet niin tutkimus-

kohteesta aineistonanalyysiin ja lopulta päätelmien tekemiseen.  Lopulta tutkimustulok-

set on suhteutettu muihin samankaltaisiin tutkimuksiin ja lähteisiin. Mikäli 
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tutkimustulokset ja havainnot ovat samankaltaisia muiden tutkimusten kanssa, voidaan 

tutkimusta pitää luotettavana (Pellegrini ym., 2013, 76). 

 

6.2 Eettisyys 

 
Tutkimusta tehdessä, erityisesti videoinnin avulla toteutettuna, on erityisen tärkeää suo-

jella haavoittuvaisempia ihmisryhmiä, kuten lapsia (Pellegrini, ym. 2013, 53). Erityisen 

tärkeää on pyytää ja saada lupa havainnoitavalta ihmiseltä. Lapset eivät lainsäädännön 

mukaan voi antaa lupaa itse, vaan lupa tulee saada lapsen huoltajalta, mutta viime kä-

dessä lapsi päättää tutkimukseen osallistumisestaan itse (Kuula, 2011,148). Tässä tut-

kimuksessa lasten huoltajilta pyydettiin kirjallinen lupa tutkimukseen osallistumisesta 

(liite 1). Myös lasten oma suostumus tai kieltäytyminen huomioitiin läpi tutkimuksen. 

Lasta ei kuvattu, mikäli hän kieltäytyi kuvaamisesta. Tällöin tutkija siirtyi kuvaamaan 

muuta. Lapsen suostumuksen tulkinta voi joskus olla vaikeaa, sillä lapsi saattaa esimer-

kiksi kieltää kuvaamisensa myös sanattomalla viestinällä (Pálmadóttir & Einarsdóttir, 

2016, 727). Tutkija olikin erityisen tarkka myös näiden sanattomien viestien havaitsemi-

sessa ja lopetti lapsen kuvaamisen heti, jos havaitsi lapsen kokevan tilanteen stressaa-

vana. Olisi eettisesti väärin tutkia ketään salaa (Kuula, 2011, 87), joten kamerat olivat 

koko ajan lasten nähtävillä ja he saivat itse päättää, halusivatko olla kuvattavina vai eivät. 

 

On eettisesti tärkeää, että tutkittavat saavat riittävästi tietoa tutkimuksesta ja siitä miksi 

heitä kuvataan (Kuula, 2011, 62). Lasten huoltajille oli luvan kysymisen yhteyteen liitetty 

tutkimusluvan saate (liite 2), jossa kerrottiin tarkasti tutkimuksen tarkoitus ja mahdolli-

suus saada myös halutessaan lisätietoa. Samassa saattaessa kerrottiin myös siitä, 

kuinka tutkimusaineistoa tullaan käyttämään ja säilyttämään. Myös lapsille kerrottiin tut-

kimuksen ja videokuvaamisen syyt ja heillä oli koko tutkimusaineiston kuvaamisen ajan 

mahdollisuus esittää kysymyksiä niin kuvaamiseen kuin tutkimukseen liittyen. 

 

Eettisten periaatteiden mukaan tutkittavien yksityisyyttä tulee kunnioittaa (Kuula, 2011, 

124). Tulosten raportoinnissa aineisto on anonymisoitu ja henkilöt ovat saaneet pseudo-

nyymit eli salanimet. Anonymisoimalla tunnistetiedot turvattiin osallistujien yksityisyys.  

Kunnalta saadussa tutkimusluvassa kehotetaan hävittämään aineisto, kun maisteriopis-

kelijoiden tutkimukset ovat valmiit. Onkin hyvien eettisten sääntöjen mukaista hävittää 

aineisto, josta ihmiset ovat tunnistettavissa, tutkimuksen valmistumisen jälkeen, mikäli ei 

ole sovittu toisin (Kuula, 2011, 116). Tutkimus on toteutettu sekä hyvää eettistä tutkimus-

tapaa että Helsingin yliopiston eettisiä tutkimuskäytäntöjä noudattaen  
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7 Pohdinta 
 
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu lasten vertaisvuorovaikutuksessa ilmenevää osalli-

suutta leikkimaailmatoiminnan aikana. Vuorovaikutus nähtiin tässä tutkimuksessa multi-

modaalisena toimintana, jossa sekä verbaalinen että non-verbaalinen toiminta ovat sa-

manarvoisesti merkittäviä kommunikointitapoja.  Tutkimusaineistoa havainnoidessa ha-

vaittiin, että lapset ilmaisevat ja rakentavat osallisuuttaan vertaisvuorovaikutuksessaan 

sekä verbaalisin että non-verbaalisin keinoin. Molempia hyödynnettiin niin oman mielipi-

teen esille tuomisessa kuin ryhmään kuulumisen tunteen ilmaisussa. Tämän tutkimuk-

sen tulosten mukaan leikkimaailmatoiminta vaikuttaisi luovan uusia erilaisia mahdolli-

suuksia lapsille rakentaa ja ilmaista osallisuuttaan. Leikkimaailmatoiminnan aikana lap-

set tekivät erityisesti yhteiseen leikkiin ja sen päämääriin liittyviä aloitteita. Myös ryhmään 

kuulumista osoitettiin vahvasti leikkimaailmatuokioiden aikana erityisesti ” me-muotoa” 

käyttäen. Myös mm. Rainio 2008, Ferholt& Nilsson, 2017 ja Fleer 2021 ovat havainneet 

omissa tutkimuksissaan leikkimaailmatoiminnan luovan mahdollisuuksia lasten osalli-

suuden toteutumiselle sekä lisäävän lasten mielipiteiden ilmaisua ja ryhmään kuulumi-

sen kokemusta.  

 

Lasten vertaisvuorovaikutus ja osallisuus 

 

Tutkimalla osallisuuden toteutumista ja ilmenemistä lasten vertaisvuorovaikutuksessa 

leikkimaailmatoiminnan aikana, saatiin tärkeää tietoa siitä, kuinka lapset ilmaisevat ja 

rakentavat lapsiryhmässä osallisuutta sekä siitä, miten leikkimaailmatoiminta voisi tukea 

osallisuuden toteutumista varhaiskasvatuksessa. Niin tämä kuin aiemmin tehdyt tutki-

mukset osoittavat, että leikkimaailmatoiminta voi olla merkittävä ja tärkeä toimintatapa, 

kun halutaan sekä kehittää että luoda lapsiryhmään hyvää ja lasten kasvua tukevaa vuo-

rovaikutusta ja osallisuuskulttuuria. Sekä Hakkarainen (2008a) että Kalliala (2012) ovat 

korostaneet suurten leikkien ja kuvittelun antamia mahdollisuuksia. Leikkiessään lapsi 

oppii luomaan muiden kanssa yhteisen leikkimaailman ja ottamaan toiset huomioon teh-

dessään valintoja (Kalliala, 2012, 211; Hakkarainen, 2008a, 106.) Tässä tutkimuksessa 

havaittiin, kuinka lapset leikkimaailmatoiminnan aikana neuvottelivat ja kävivät vertais-

vuorovaikutuksessaan keskusteluja leikin jatkosta. Tutkimuksen tulokset tukevat siis Kal-

lialan ja Hakkaraisen näkemystä isojen yhteisten leikkien hyödyistä. Leikkiessään lapset 

oppivat siis hyviä vuorovaikutustaitoja (Hakkarainen, 2008a, 101). Vuorovaikutuksen 

nähdäänkin olevan osallisuuden kannalta keskeistä, sillä ilman vuorovaikutusta ei voi 

olla aktiivista toimijuutta ja näin ollen osallisuutta (Kangas ym., 2021, 81). Hyvät vertais-

vuorovaikutustaidot ovat usein myös edellytys vertaisleikkiin osalliseksi pääsemiseksi. 
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Tämän tutkimuksen aineistossa on havaittavissa tilanteita, joissa hyvät vuorovaikutus-

taidot, erityisesti puhetaidot huomioidaan vertaisryhmässä positiivisesti. Taitavia ja roh-

keita puhujia kuunnellaan. Tutkijat ovatkin havainneet, että mitä paremmat leikki ja vuo-

rovaikutustaidot lapsella on, sitä helpompi hänen on päästä vertaisryhmässä suosioon 

ja leikkeihin mukaan (Reunamo, Lee, Wu, Wang, Mau, Lin. 2013.) Vuorovaikutustaitojen 

ja leikin merkitystä osallisuudelle voidaan pitää keskeisenä. Myös tässä tutkimuksessa 

havaittiin osallisuuden ilmenevän ja rakentuvan juuri erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Erilaisilla vuorovaikutusteoilla päästiin ja otettiin toisia mukaan leikkiin. Nämä koko ryh-

män yhteiset vuorovaikutustilanteet liittyivätkin usein vahvasti yhteiseen leikkiin ja sen 

kulkuun. Lapset tekivät toisilleen puhealoitteita, mutta ilmaisivat ryhmään kuulumistaan 

ja tekivät aloitteitaan myös non-verbaalisin elein ja ilmein. Yhdessä nauramisella, katsei-

den vaihdolla ja erilaisilla motorisilla liikkeillä oli suurta merkitystä osallisuuskokemuksen 

rakentumisessa. 

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin siis monen muun tutkimuksen mukaisesti, että lasten 

vuorovaikutus on hyvin multimodaalista ja pitää sisällään paljon non-verbaalista viestin-

tää (Colletta & Guidetti,2012; Nyland, 2009; Juutinen, 2015; Papandreou & Yial-

louros,2020).  Lapset korostavat omaa puhettaan non-verbaalisin elein ja ajoittain kom-

munikoivat täysin ilman sanoja. Kuten Colletta & Guidetti (2012) ovat tutkimuksissaan 

todenneet, myös tässä tutkimuksessa havaittiin lasten täydentävän puhettaan non-ver-

baalisilla eleillä ja jopa ajoittain korvaavan puheen kokonaan non-verbaalisin keinoin il-

maistessaan osallisuuttaan. Useissa vuorovaikutustilanteissa lapset ilmaisivat ryhmään 

kuulumista ja tekivät aloitteita täydentäen puhettaan non-verbaalisin elein. Yksi kokonai-

nen osallisuuden ilmaisemista osoittava vuorovaikutustilanne rakentui käytännössä täy-

sin non-verbaalisten vuorovaikutustapojen varaan. Papandreou & Yiallouros (2020) 

ovatkin tutkimuksissaan korostaneet sitä, että lasten osallisuutta ei täysin pystytä ha-

vainnoimaan, mikäli non-verbaalisia eleitä ei huomioida (Papandreou & Yial-

louros,2020). Tämä osittain varmastikin siksi, että osallisuuskokemuksen sanoittaminen 

on haastavaa. Aikuisten olisi tärkeää havainnoida tarkasti lasten muitakin vuorovaiku-

tustapoja kuin puhetta, kuten leikkiä ja eleitä, lasten vertaisvuorovaikutuksessa, jotta he 

voisivat saada käsityksen lasten todellisesta osallisuuskokemuksesta (Kangas, ym. 

2021, 78). Tässäkin tutkimuksessa moni lasten vertaisvuorovaikutuksessa tapahtunut 

osallisuusteko olisi jäänyt huomiotta, mikäli non-verbaalisia vuorovaikutustapoja ei olisi 

havainnoitu verbaalisen vuorovaikutustoiminnan rinnalla samanarvoisina vuorovaikutus-

tekoina. Johtopäätöksenä voidaan siis tämän ja aiempien tutkimusten mukaan todeta, 

että verbaalisten vuorovaikutustapojen rinnalla lapset ilmasivat ja rakentavat 
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osallisuuttaan myös non-verbaalisin vuorovaikutus tavoin ja näiden havainnointiin tulisi 

kiinnittää enemmän huomiota. 

 

Arjessa lasten non-verbaalisen viestinnän tavat jäävät usein varsinkin aikuisilta huomaa-

matta (Syrjämäki, 2019, 60).  Tärkeitä non-verbaalisia aloitteita jäi huomioimatta lapsi-

ryhmän aikuisilta tämänkin tutkimuksen aineistossa. Non-verbaalisen viestinnän huomi-

oiminen arjessa on haastavaa. Isossa ryhmässä non-verbaaliset eleet jäävät usein alis-

teiseksi verbaaliselle vuorovaikutukselle. Näiden eleiden huomioiminen olisi kuitenkin 

tärkeää, sillä osa lapsista ilmaisee itseään ainoastaan non-verbaalisin elein tai vahvasti 

non-verbaalisia eleitä puheensa tukena hyödyntäen ja niiden huomiotta jättäminen vai-

keuttaa vahvasti lasten vertaisvuorovaikutusta (Syrjämäki, 2019, 60). Varhaiskasvatuk-

sensuunnitelman perusteet (2022) velvoittavat henkilökuntaa huolehtimaan siitä, että jo-

kainen lapsi tulee kuulluksi ja että heillä on mahdollisuus vaikuttaa (Opetushallitus, 2022, 

27). Kuinka tämä saadaan toteutumaan myös lapsilla, jotka ilmaisevat itseään pääasi-

assa non-verbaalisesti? Tässä tutkimuksessa nämä non-verbaaliset vuorovaikutusteot 

saatiin nähtäville ja havainnoitavaksi videoinnin avulla. Voisikin olla hyödyllistä, että var-

haiskasvatuksessa ajoittain mahdollistuisi videoinnin avulla lapsiryhmän vuorovaikutuk-

sen havainnoiminen. Olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka tämänkaltainen vuorovaikutus-

tilanteisiin tarkemmin perehtyminen mahdollisesti auttaisi varhaiskasvatuksen henkilö-

kuntaa havainnoimaan ja huomaamaan paremmin myös lasten non-verbaaliset aloit-

teet? On kuitenkin selvää, että kaikkia non-verbaalisia eleitä ja aloitteita ei edes videoin-

nin avulla pystytä tavoittamaan. 

 

Leikkimaailmatoiminta ja sen luomat mahdollisuudet osallisuudelle 

 

Tarkastelemalla erityisesti lasten keskinäistä vuorovaikutusta havaittiin sen olevan leik-

kimaailmatoiminnan aikana hyvin runsasta ja rikasta. Leikin avulla lapset loivat jotain 

yhteistä ja omaa, joka yhdisti ryhmän. Yhteisestä leikistä pidettiin kiinni, neuvotellen ja 

sopien leikkiin liittyvistä asioista.  Yhteinen leikki tuntui olevan sekä koossa pitävä voima 

että vetovoimainen tekijä, joka yhdisti ryhmän. Leikkimaailmatoiminnan aikana havaittiin 

olevan myös vertaisryhmätilanteita, joissa joku ryhmän jäsen oli jäänyt leikin ulkopuo-

lelle. Näissä tilanteissa lapsiryhmän havaittiin haluavan ulkopuolelle jääneen lapsen ta-

kaisin leikkiin kannustamalla ja neuvottelemalla. Ikään kuin ryhmän yhteisestä leikistä 

puuttuisi tärkeä palanen, mikäli kaikki eivät olisi mukana. Tuoreessa Kansallisen arvioin-

tikeskuksen (2021) julkaisemissa osallisuutta ja tasa-arvoa koskevassa katsauksessa 

todetaan, että varhaiskasvatuksessa osallisuus on juurikin ryhmään kuulumisen tunnetta 

ja lasten aktiivista toimijuutta. Samassa katsauksessa todetaan myös, että osallisuuden 
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arvioidaan toteutuvan varhaiskasvatuksessa heikosti. (Karvi, 2021, 38.). Sekä tässä tut-

kimuksessa että aiemmin tehdyissä tutkimuksissa mm. Rainio 2008, Ferholt & Nilsson, 

2017 ja Fleer 2021, on havaittu leikkimaailmatoiminnan motivoivan lapsia aktiiviseen toi-

mijuuteen sekä ryhmän jäsenyyteen. Johtopäätöksenä voidaankin pitää sitä, että leikki-

maailmatoiminta mahdollistaa osallisuudelle hyvän toimintaympäristön. Voidaankin poh-

tia voisiko leikkimaailmatoiminta olla yksi mahdollisuus vahvistaa osallisuuden toteutu-

mista varhaiskasvatuksessa? 

 

Leikkimaailmatoiminnan aikana lapsi voi kokea olevansa tärkeä osa ryhmää ja saavansa 

mahdollisuuden vaikuttaa asioihin. Tämä koskee toki vain leikkimaailmatoimintaa, mutta 

siellä opittuja osallisuuden tekoja ja taitoja lapsi voi hyödyntää myös muussa toimin-

nassa. Varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteissa (2022) todetaan, että osallisuuden 

kokemusten kautta lapsen itseluottamus ja sosiaaliset taidot kehittyvät (Opetushallitus, 

2022, 27). Saadessaan mahdollisuuden harjoitella näitä taitoja leikkimaailmatoimin-

nassa, lapsi voisi oppia hyödyntämään niitä myös muussa varhaiskasvatustoiminnassa 

ja elämässään. Tutkimustuloksia tästä on saanut mm. Rainio (2010,80) huomatessaan, 

että lasten ratkoessa ongelmia leikkimaailmatoiminnassa, oppivat he hyödyntämään 

näitä taitoja myös muussa leikkimaailmatoiminnan ulkopuolisessa toiminnassa. Olisikin 

mielenkiintoista tutkia tarkemmin sitä, kuinka leikkimaailmatoiminnassa opitut osallisuus-

taidot näkyvät mahdollisesti myös muussa varhaiskasvatustoiminnassa? Olisikin tärkeää 

päästä seuraamaan ja havainnoimaan myös leikkimaailmatoiminnasta irrallista leikkiä 

leikkimaailmatoiminnan rinnalla, jotta olisi mahdollista havainnoida niiden välistä yh-

teyttä. 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusaihe ja asetelma on hyvin ajankohtainen. Osallisuudesta 

varhaiskasvatuksessa ja sen toteutumisesta erityisesti leikin keinoin kaivataan lisää tie-

toa (Kangas & Brotherus, 2017, 198). Osallisuus on varhaiskasvatuksen toimintaa oh-

jaava keskeinen periaate, joka mainitaan niin varhaiskasvatuslaissa (540/ 2018 3 §) kuin 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2022, 27) On siis hyvin huo-

lestuttavaa, että osallisuuden arvioidaan toteutuvan varhaiskasvatuksessa monia muita 

asioita heikommin (Karvi, 2021, 38). Osallisuus ja sen toteutuminen on yksi varhaiskas-

vatuksen laatua mittaavista tekijöistä. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus osallis-

tua kaikkeen toimintaan omina itsenään ja on henkilökunnan tehtävä luoda ja kehitellä 

sen kaltaista toimintaa, jossa kaikkien lasten osallisuus mahdollistuu (Karvi, 2018, 69). 

Minkälaista voisi olla toiminta, jossa jokaisen lapsen osallisuus toteutuu? Leikkimaailma 

toiminta voisi olla yksi mahdollisuus, sillä se muokkautuu lapsiryhmän ja sen tarpeiden, 

toiveiden sekä vaatimusten mukaisesti. Se antaa mahdollisuuden jokaiselle lapselle 
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osallistua itselleen sopivalla tavalla. Jokaisella on mahdollisuus olla osana jotain yhteistä 

ja vaikuttaa toiminnan etenemiseen sekä laatuun. Pursi, ym. (2017,4) toteavat tarinalli-

sen leikin käsikirjassa, että yhteinen tarina tai leikki-idea onkin voimakkaasti ryhmää yh-

distävä tekijä, jolloin isossa ryhmässä leikkiminen onnistuu hyvin ja tuntuu motivoivalta. 

Tässä tutkimuksessa havaittiin lasten olevan innoissaan yhteisen leikin alkamisesta ja 

sen haluttiin jatkuvan. Esimerkiksi, kun toiminnan loppupuolella leikkiin tarvittava tele-

porttilaite rikkoutuu, koko ryhmä yhdessä reagoi tähän voimakkaasti. Yhteinen leikki on 

vaarassa. Lapset alkoivat yhdessä neuvottelemaan mahdollisista tavoista korjata tele-

portti ja miten leikkiä voitaisiin jatkaa? Fleer, (2021, 9) onkin todennut leikin luovan lap-

sille vahvan kokemuksen ryhmään kuulumisesta, sillä he luovat yhdessä leikkiessään 

jotain yhteistä ja omaa.  

 

Aikuiset leikkimaailmatoiminnan mahdollistajat 

 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan rooli on hyvin keskeinen lasten osallisuuden toteu-

tumiselle. Edellä on todettu lasten itse luovan vertaisvuorovaikutuksessaan paljon osal-

lisuutta, mutta se ei mahdollistuisi yhtä hyvin ilman aikuisen läsnäoloa ja tukea. Vaikka 

tämän tutkimuksen varsinainen tutkimuskohde ei ollutkaan aikuisten toiminta leikkimaa-

ilmatoiminnan aikana tai osallisuuden mahdollistajana, on tärkeää huomioida aikuisen 

rooli lasten laadukkaan vertaisvuorovaikutuksen mahdollistajana. Kansallinen arviointi-

keskus on julkaissut varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit (2018) ja korostaa niissä 

vahvasti henkilökunnan tehtäviä ja vastuita.  Henkilökunnan tehtävä on havainnoida ja 

huomioida jokaisen lapsen aloitteet ja luoda vertaisvuorovaikutukselle suotuisa ilmapiiri. 

On henkilöstön vastuulla tukea hyvien kaverisuhteiden muodostumista. Aikuinen luo 

vuorovaikutusilmapiirin ja mahdollisuudet vuorovaikutukselle (Karvi, 2018,74-75.) 

 

Leikkimaailma toiminnassa lapset ja aikuiset luovat yhdessä kokonaisen yhteisen satu-

maailman ja leikin. Sana yhdessä kuvaakin hyvin tätä prosessia. Aikuisen tulee asettua 

lapsen kanssa leikkimään. Bae onkin (2009, 399-402) tutkimustensa avulla korostanut 

aikuisen leikillisyyden ja leikkiin heittäytymisen luovan lapsille mielekkään ja helpon pai-

kan ilmaista osallisuuttaan. Tarinallisessa leikissä/ leikkimaailmatoiminnassa aikuiset 

osallistuvat yhdessä lasten kanssa leikkiin eläytyen, mutta samalla vastaten lasten aloit-

teisin luoden uusia juonen käänteitä leikkiin niiden pohjalta, ottaen huomioon kaikki ryh-

män lapset ja heidän osallisuutensa (Pursi, 2017, 4) (tarinallisen leikin aikuisen roolit 

kuvattu tarkemmin s.12).  Tässä tutkimuksessa leikkimaailmatoiminta sekä loi mahdolli-

suuksia että haastoi osallisuuden toteutumista, olleessaan pelillinen ja rauhallisempi. 

Tutkimusasetelmassa ei kuitenkaan etsitty syitä osallisuuden toteutumattomuudelle, 
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vaan havainnoitiin tilanteita, joissa se toteutuu. Oli kuitenkin havaittavissa tilanteita, 

joissa osallisuus myös estyi. Leikkimaailmatoiminta oli hyvin rauhallista ja vaati lapsilta 

paljon paikallaan pysymistä sekä hiljaa istumista. Tämä haastoi lasten keskinäistä vuo-

rovaikutusta ja siinä tapahtuvaa osallisuutta. Lapsilta saadut aloitteet ja ehdotukset leikin 

kulkuun sijoittuivat lähinnä toiminnan loppupuolelle ja leikkimaailmasta poistumisen jäl-

keen ryhmätilassa vietettyyn aikaan. Tämä herättää pohtimaan, miten leikkialoitteet sekä 

lasten ja aikuisten yhteinen leikki olisi näyttäytynyt vauhdikkaammassa ja liikkuvam-

massa leikkimaailmatoiminnassa? 

 

Tämän tutkimuksen aineistossa oli havaittavissa useita tilanteita, joissa lasten vertais-

vuorovaikutuksessa tapahtunut osallisuus oli mahdollistunut vain aikuisen vahvan peda-

gogisen toiminnan avulla. Tämä tutkimus ei kohdistunut aikuisten tekoihin lasten osalli-

suuden mahdollistajana tai estäjänä, mutta joissakin vertaisryhmätilanteissa aikuisen toi-

minta vaikutti suorastaan rikastuttavan lasten vertaisvuorovaikutusta ja toisissa ehkä 

jopa estävän. Tarkemmin aikuisen toimintaan näissä tilanteissa ei paneuduttu sillä tä-

män tutkimuksen tutkimusasetelma oli vahvasti lapsissa ja heidän vertaisvuorovaikutuk-

sessaan. Seuraavissa jatkotutkimuksissa voisi aikuisen toiminnan aktiivisempi havain-

nointi olla todella mielenkiintoinen ja uutta tietoa antava tutkimuskohde. Olisi tärkeää 

tarkastella niitä prosesseja ja toimintoja, joilla varhaiskasvatuksen ammattilaiset tai muut 

aikuiset mahdollistavat tai estävät lasten vertaisvuorovaikutuksessa tapahtuvan osalli-

suuden toteutumisen. Erityisen mielenkiintoista olisi tutkia aikuisen toimintaa leikkimaa-

ilmatoiminnan aikana lasten vertaisvuorovaikutuksessa tapahtuvan osallisuuden näkö-

kulmasta.  

 

Lapsen koko osallisuuskokemus perustuu ryhmän hyvään vuorovaikutukseen ja yh-

dessä jaettuihin kokemuksiin (Nyland, 2009, 39). Ryhmä pitää sisällään niin aikuiset kuin 

lapset. Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa (2022) kannustetaan aikuisia leik-

kimään yhdessä lasten kanssa ja kokemaan yhdessä leikin iloa (Opetushallitus, 2022, 

31). Leikkimaailmatoiminta mahdollistaa aikuisten ja lasten mielekkäät ja motivoivat yh-

teisleikit. Samalla aikuisen on mahdollista huomioida ne lapset, jotka ovat vaarassa 

jäädä leikin ulkopuolelle (Pursi ym. 2017, 10). Leikkimaailmatoiminta vaikuttaisi siis vas-

taavan hyvin opetussuunnitelman perusteissa (2022) esitettyihin toiminnan periaatteisiin 

niin lasten osallisuuden kuin leikinkin toteutumisen kannalta. Osallisuus rakentuu yhtei-

söllisyyden varaan ja vahva yhteenkuuluvuuden tunne on sitä koossa pitävä voima. Yh-

teinen tekeminen ja tunne vastavuoroisesta vuorovaikutuksesta ovat keskeisen tärkeitä 

osallisuuden tunteen muodostumisessa.  Mikä olisikaan vahvempi ja hauskempi tapa 

vahvistaa osallisuutta, kuin koko ryhmän yhteinen seikkailu leikkimaailmassa? Tämä 



 

60 
 

tutkimus toi esille leikkimaailmatoimintaa ja lasten siinä toteuttamaa vertaisvuorovaiku-

tusta. Osallisuuden tekoja oli havaittavissa runsaasti, jotka ehkä ilman videokuvaa, olisi 

jäänyt havainnoimatta.  
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Liitteet 
 

LIITE 1. TUTKIMUSLUPA 

Tarinallisen leikin pro gradu -tutkimukset  

 

Lapsen nimi: __________________________________________  

 

Lapseni  SAA osallistua pro gradu -tutkimusten videohavainnointiin ja mah-

dolliseen lapsihaastatteluun  

 SAA osallistua vain pro gradu -tutkimusten videohavainnointiin    

EI SAA osallistua pro gradu -tutkimusten videohavainnointiin eikä 

lapsihaastatteluun 

 

Aika ja paikka: __________________________________________  

Huoltajan allekirjoitus: ___________________________________  

Nimenselvennys: ________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus: ___________________________________ 

Nimenselvennys: _______________________________________  

 

Huoltajan/huoltajien yhteystiedot:  

Nimi/nimet: ___________________________________________  

Osoite: _______________________________________________ 

_____________________________________________________  

Puhelin: ______________________________________________  

Sähköpostiosoite: ______________________________________  

 

 

Palautathan tutkimusluvan täytettynä 15.2.2018 mennessä lapsesi ryhmän aikuiselle, joka välit-

tää sen opiskelijoille. Kiitos! 
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LIITE 2. TUTKIMUSLUVAN SATE 

Hyvät vanhemmat,  

 
Olemme lastentarhanopettajia ja opiskelemme nyt varhaiskasvatuksen maistereiksi Helsingin 
yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Lähestymme Teitä tiedustellaksemme lastenne 
mahdollisuutta osallistua pro gradu -tutkimustemme toteutukseen XXX   päiväkodin esiopetus-
ryhmässä keväällä 2018.  

Pro gradu -tutkimuksissa tutkimme tarinallista leikkiä. Tutkimusten tavoitteena on selvittää kas-
vattajien leikin ohjausta ja lasten osallisuutta. Leikki on nostettu esiopetuksen opetussuunnitel-
man perusteissa (2014) vahvasti esiin ja tästä syystä sitä on merkityksellistä tutkia. Leikin 
kautta lapsi oppii monia taitoja, kuten tunnetaitoja leikin ohjauksen kautta ja vertaissuhdetaitoja 
sekä taitoja toimia ryhmässä. Tutkimuksissamme tutkimme edellä kuvattuja ilmiöitä sekä sitä, 
miten ne näkyvät ja kehittyvät lapsiryhmässä. Tutkimuksissa ei siis arvioida yksittäisten lasten 
taitoja. Tutkimustemme tavoitteena on saada lisää tietoa tarinallisen leikin mahdollisuuksista 
varhaiskasvatuksessa.  

Tutkimuslupapyynnön löydätte erilliseltä sivulta. Toivomme, että palautatte sen täytettynä lap-
senne ryhmän aikuiselle 15.2.2018 mennessä. Kiitämme ajastanne ja yhteistyöstänne tutkimus-
temme edistämisessä.  

Tutkimusten toteutus  

Tutkimuksemme toteutetaan XXX päiväkodin esiopetusryhmässä kevään 2018 aikana. Ke-
räämme tutkimusaineistoa videohavainnoimalla lapsia ja aikuisia tarinallisen leikin aikana. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa aamupäivisin toteutettavien tarinallisen leikin tuokioiden videoimista 
sekä muutamien ”vapaan leikin” hetkien videoimista. Videohavainnointi toteutetaan ei-osallistu-
van havainnoinnin periaatteella, jolloin emme ensisijaisesti osallistu lapsiryhmän ohjaamiseen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että elämme ilmeillä ja eleillä mukana toiminnassa ja puu-
tumme mahdollisiin vaaratilanteisiin, mutta muutoin lasten ohjaaminen on kasvatushenkilökun-
nan vastuulla.  

Lisäksi muutamia esiopetusryhmän lapsia haastatellaan, jotta lapset pääsevät itse kertomaan 
leikkihetken herättämistä tunteista. Mikäli lastanne saa mahdollisesti haastatella, annattehan sii-
hen luvan erillisellä sivulla videointiluvan lisäksi. Kaikkia videohavainnoituja lapsia ei tulla haas-
tattelemaan.   

Tutkimusaineistot säilytetään valvotusti. Aineistoja hyödynnetään ainoastaan meidän pro gradu 
-tutkimustemme tekemiseen ja niiden pohjalta mahdollisesti julkaistaviin artikkeleihin. Aineistoja 
ei tulla käyttämään opetus- tai muussa tutkimuskäytössä. Tutkittavien nimiä tai päiväkodin ni-
meä ei julkaista tutkimusten tuloksia raportoitaessa. Myöskään videoaineistoa tallennettaessa ja 
esitettäessä ei ilmaista, mikä päiväkoti tai asuinalue on kyseessä.  

Tutkimukset tehdään hyvää eettistä tutkimustapaa ja Helsingin yliopiston eettisiä sääntöjä nou-
dattaen. Tutkittavat voivat kieltäytyä ja vetäytyä tutkimuksista haluamallaan hetkellä.  

Aineistojen keräämisestä vastaavat Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijat 
Outi Jauhiainen ja Maija Olli. Tutkimusten ohjaajana Helsingin yliopistolla toimii dosentti Nina 
Sajaniemi. Pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä, mikäli tutkimukset herättävät kiinnostusta tai 
huolta. Annamme mielellämme lisätietoa tutkimuksistamme.   

Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijat 

Outi Jauhiainen 

outi.jauhiainen@helsinki.fi 

Maija Olli 

maija.olli@helsinki.fi 

Dosentti Nina Sajaniemi  
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LIITE 3. LITTEROINTIMERKIT mukaillen Ruusuvuori & Nikander (2017). 

 

koira      Painotus sanassa 

,       intonaatio nousee sanan loppuun 

.      intonaatio laskee sanan loppuun 

KYLLÄ    voimakas ääni/ kuuluva puhe/ huuto 

¤hiljaa¤ hiljainen ääni/ kuiskaus 

[            päällekkäin puhumisen alku 

] päällekkäin puhumisen loppu 

= kaksi puheenvuoroa liittyy tosiinsa ilman taukoa 

e:::i      venytetty äänne 

mi(h) tä     nauraen puhuminen 

£ mitä £   hymyillen puhuminen 

mil-      sana tai lause katkeaa kesken puheen 

( sana)   epäselvästi kuultu puheenvuoro tai sana 

((litteroijan selityksiä tilanteesta)) 

Lapsi:    Lapsen tunnistaminen videolta epävarmaa 
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