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Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia, millaisia ohjattuja kielellistä 

kehitystä tukevia leikkejä varhaiskasvatuksen opettajat yhteistyöpäiväkodissa suunnittelevat 

ulkotoimintaan.  Vastaajiksi valikoitui yhden eteläsuomalaisen varhaiskasvatusyksikön 

varhaiskasvatuksen opettajat, koska heillä on vastuu pedagogisen toiminnan 

toteuttamisesta. Saatuja vastauksia hyödyntäen tehtiin I-han pi-hal-la –leikkivinkkiopas. 

Opinnäytetyön tietoperusta koostuu kuudesta keskeisestä käsitteestä, jotka ovat 

varhaiskasvatus, pedagogiikka, ulkopedagogiikka, oppimisympäristö, oppimisen alueet ja 

kielten rikas maailma. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin Webropol-verkkokyselyä, 

jossa oli puolistrukturoituja kysymyksiä. Saatu aineisto luokiteltiin kielten rikkaan maailman 

eri osa-alueiden mukaisesti ja niistä koostettiin taulukko, johon samantyyliset leikit lajiteltiin 

kategorioittain. Vastausten perusteella pystyimme kiinnittämään huomiota niihin osa-

alueisiin, joita toteutettiin vähiten.   

Tuloksista selviää, että varhaiskasvatuksen opettajat käyttävät monipuolisesti erilaisia 

leikkejä ulkotoiminnassa. Samalla korostettiin vapaan leikin, nimeämisen ja sanoittamisen 

merkitystä. Tärkeänä pidetään myös, että suunniteltu toiminta voidaan kohdentaa tietylle 

ikäryhmälle.  
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1 Johdanto 

Päiväkodin pihalla tapahtuvaan ohjattuun toimintaan kiinnitetään koko ajan enemmän 

huomiota. Samalla sitä pyritään kehittämään jatkuvasti. Toiminnallisen opinnäytetyön 

aiheena on tutkia päiväkodin pihan pedagogista käyttöä kielten rikkaan maailman mukaisesti 

ja koostaa leikkivinkkiopas. Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä eteläsuomalaisessa 

varhaiskasvatuksen yksikössä. Tutkimuskysymykseksi muodostui, miten varhaiskasvatuksen 

opettajat toteuttavat kielten rikasta maailmaa päiväkodin pihan pedagogisessa toiminnassa? 

Keskeisiä käsitteitä opinnäytetyössä ovat varhaiskasvatus, pedagogiikka, ulkopedagogiikka, 

oppimisympäristö, oppimisen alueet ja kielten rikas maailma, joiden sisältöihin perehdytään 

tarkemmin.   

Olemme opintojen aikana tehneet tutkimuksen pihan pedagogisesta käytöstä eri 

vuodenaikoina 3–5-vuotiaiden ryhmässä. Tutkimuksen aikana piha-alue oli ollut käytössä 

vain hetken aikaa ja osa muutostöistä oli vielä kesken tai toteuttamatta. Mielestämme 

aihetta oli hyvä tutkia lisää, jolloin syntyi idea opinnäytetyöstä. Halusimme tuottaa 

konkreettisen leikkivinkkioppaan helpottamaan toiminnan suunnittelua. Tulevaisuudessa 

toivomme, että myös ulkoilussa toteutetaan laadukasta pedagogista toimintaa.  

Päiväkodin pihassa on helppo keskittyä esimerkiksi lasten motoriseen kehitykseen erilaisia 

liikkumismuotoja käyttäen. Opinnäytetyön avulla haluttiin lisätä huomiota lasten kielelliseen 

kehitykseen myös ulkoilutilanteissa. Kielellistä kehitystä tapahtuu varhaiskasvatuksen arjen 

tilanteissa koko ajan. Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden avulla pyrittiin vahvistamaan 

lasten kielellisen taidon kehittymistä ja helpottamaan varhaiskasvattajien toiminnan 

suunnittelua.   

Oppimisen alueet ovat tärkeä osa varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa, niiden 

määrittämällä toiminnan sisältöjä ja tavoitteita. Oppimisen alueet ovat harvemmin toisistaan 

irrallisia kokonaisuuksia, ne yhdistyvät luonnollisesti arjessa lasten mielenkiinnon kohteiden, 

taitojen ja kehitystason mukaan. (Opetushallitus, 2018, s. 40) Oppimisen alueista 

opinnäytetyöhön valikoitui kielten rikas maailma, koska sen tunnistaminen ei välttämättä ole 

yhtä helppoa kuin esimerkiksi kasvan, liikun ja kehityn. 
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 Tutkimuksesta saatavien tulosten avulla tehtiin leikkivinkkiopas, joka on suunnattu kaikille 

varhaiskasvatuksen työntekijöille tueksi pihalla tapahtuvan pedagogisen toiminnan 

suunnitteluun. Opinnäytetyö toteutettiin yhden eteläsuomalaisen varhaiskasvatuksen 

yksikön kanssa, joka on kehittänyt pihassa tapahtuvaa toimintaansa jo aiemmin.   

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänä on suunnitella pedagoginen toiminta niin, että se 

edistää lasten yksilöllistä oppimista ja kehitystä ikätason mukaisesti. Vastuu pedagogisesta 

toiminnan sisällöstä ulottuu myös ulkona tapahtuvan toiminnan ohjaukseen. 

Varhaiskasvatuksen opettajan tulee tunnistaa ja osata käyttää oppimisen eri alueita luovasti 

ryhmän mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Lapsille tulee suunnitella ja mahdollistaa 

monipuolisia kokemuksia oppimisen alueilla. (Opetushallitus, 2018, s. 40)  
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2 Opinnäytetyön tietoperusta  

Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat varhaiskasvatus, pedagogiikka, ulkopedagogiikka, 

oppimisympäristö, oppisen alueet sekä kielten rikas maailma. Ulkona tapahtuvaa 

pedagogista toimintaa tarkastellaan kielten rikkaan maailman mukaisesti. Muita oppimisen 

alueita ovat ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin 

ympäristössäni, kasvan, liikun ja kehityn. Näitä ei kuitenkaan käsitellä opinnäytetyössä. 

Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa pyritään tuomaan tuttujen leikkien rinnalle uusia 

ideoita.  

2.1 Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatus on tavoitteellinen ja suunnitelmallinen kokonaisuus, jossa painottuu 

pedagogiikka. Sen muodostaa opetus, kasvatus ja hoito. Varhaiskasvatuslaki määrittelee 

varhaiskasvatukselle kymmenen tavoitetta. Näitä ovat esimerkiksi lapsen kehityksen ja iän 

mukaisen kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, myönteisten 

oppimiskokemuksien mahdollistaminen ja monipuolinen pedagoginen toiminta. Lisäksi tulee 

tunnistaa lapsen tuen tarpeet sekä toimia yhteistyössä huoltajien kanssa. 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 2, § 3) 

Varhaiskasvatuksen toimintaa voidaan toteuttaa eri tavoin. Varhaiskasvatusta voidaan 

järjestää päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai avoimessa varhaiskasvatuksessa. (OPH, n.d. -

a) Alle kouluikäisten lasten oikeuksiin kuuluu varhaiskasvatus, mutta huoltajilla on oikeus 

päättää lapsen osallistumisesta siihen (OPH, n.d. -b.). Kuntien on huolehdittava perheiden ja 

lasten tarpeet varhaiskasvatuksen saatavuudessa (OKM, n.d.).   

Varhaiskasvatuslaissa mainitaan, että valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteella kunnat, kuntaryhmät ja yksityiset palveluntuottajat laativat oman 

varhaiskasvatussuunnitelman (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 21). Lapsen ollessa 

päiväkodissa tai perhepäivähoidossa laaditaan hänelle henkilökohtainen 

varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa. Siinä asetetaan 

tavoitteita, keskustellaan lapsen yksilöllisen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin 
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edistämisestä. (OPH, n.d. -c) Siinä määritellään, miten kasvatus, hoito ja opetus toteutuu 

(Sandberg, 2021). Sitä voidaan käyttää apuna kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelussa 

(OPH, n.d. -c). Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan vähintään kerran vuodessa 

(Sandberg, 2021). 

2.2 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja ulkopedagogiikka 

Opetushallitus (2018, s.22) tiivistää seuraavasti:  

Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityisesti kasvatus- ja 

varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja 

ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa 

lasten hyvinvoinnin ja oppimisen toteutumiseksi.  

Se perustuu määriteltyihin arvoihin, käsitykseen lapsuudesta ja lapsesta sekä oppimisesta. 

Pedagogiikka on varhaiskasvatuksessa kokonaisuus, joka näkyy oppimisympäristöissä sekä 

yleisesti opetuksessa, hoidossa ja kasvatuksessa. Toiminta edellyttää asiantuntemusta sekä 

ymmärrystä lapsen hyvinvoinnista, oppimisesta ja niiden edistämisestä. (OPH, 2018, s.22) 

Lapsiryhmän pedagogisen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa ryhmän 

varhaiskasvatuksen opettaja. Pedagogiikka on varahaiskasvatuksen arjessa tapahtuvaa 

toimintaa, joka toteutuu lapsen ja kasvattajan välisessä vuorovaikutuksessa. Pedagogiikka 

rakentuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon ympärille. (Karila, 2019, ss. 5, 10–11) Opettajien 

tehtävänä on havainnoida lapsia ja poimia leikeistä heidän mielenkiinnon kohteitaan. 

Samalla hän voi tukea pedagogisesti esimerkiksi lasten leikkihetkiä osallistumalla ja 

mallintamalla toimintaa. Kasvatus voidaan joissain tilanteissa määrittää sosialisaatioksi, jossa 

lapset ovat aktiivisia toimijoita yhdessä kasvattajien kanssa. Hoito käsitetään usein fyysisenä, 

mutta se on myös psyykkistä ja tunnepohjaista. Kasvattaja näyttää lapselle välittämistä 

jokaisessa arjen tilanteessa. (Karila, 2013, ss. 34–36)  
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Ulkopedagogiikalla tarkoitetaan pihalla tapahtuvaa ohjattua ja tavoitteellista toimintaa. Sen 

toteuttaminen vaatii vahvaa toimijuutta varhaiskasvattajilta ja on lähtöisin heistä itsestään. 

Ulkona tapahtuvan pedagogisen toiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi ohjatun sekä 

vapaan ulko- ja sisätoiminnan saaminen tasapainoiseksi osaksi arkea. Ulkotila pitäisi nähdä 

mahdollisuutena oppimisessa. (Liiku, n.d.)   

Piha-alue on osa varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä. Päiväkodin pihan lisäksi ohjattua 

toimintaa voidaan järjestää lähiympäristön luonnossa. Ulkoillessa lapset ovat virittyneitä ja 

aistivat tarkemmin ympäristöään.  Oppimismotivaatio ja keskittymiskyky paranevat lapsilla 

luonnossa. Havainnointikyky, muisti ja nimeäminen kehittyvät ja kyky hahmottaa syy-

seuraussuhteita sekä kriittisen ajattelun taidot vahvistuvat. Ulkoilu mahdollistaa erilaisia 

kokemuksia kuin sisätilat. (Sarén, 2019, s. 97)  

2.3 Oppimisympäristö 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, s.32) mukaan oppimisympäristö käsittää 

tilojen ja paikkojen lisäksi lasten kehitystä tukevat käytännöt ja tarvikkeet. 

Oppimisympäristöt suunnitellaan tukemaan lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

kehitystä. Lapset tulee ottaa mukaan niiden suunnitteluun ja toteutukseen ikätason 

mukaisesti. He tarvitsevat virikkeellisen ympäristön, jossa on tilaa omille ajatuksille, 

oivalluksille ja oppimiselle (Hakamo, 2011, s. 9).  

 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö kehittyy ja muovautuu jatkuvasti. Siihen vaikuttavat 

päivittäiset toiminnot sekä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät. Oppimisympäristön 

suunnitteluun ja muokkaamiseen osallistuvat niin varhaiskasvatuksen työntekijät, lapset 

sekä mahdolliset ulkopuoliset toimijat. Päiväkodin tilat lasten ja aikuisten silmin ovat hyvin 

erilaiset, jonka vuoksi jokainen tulkitsee ympäristöt omalla tavallaan. Tiloilla voi olla useita 

eri käyttötarkoituksia ja niissä on usein omat säännöt ja toimintatavat, joita tietyissä 

tilanteissa noudatetaan. (Karila, 2013, ss. 71–73)  
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2.1 Oppimisen alueet  

Pullin (2017, s.14) mukaan oppimisen alueet kertovat, kuinka varhaiskasvatuksessa 

toimitaan ja mitä siellä tehdään. Kasvattajien ei kuitenkaan tulisi miettiä, mitä tänään 

tehtäisiin vaan sitä, miksi jotain asiaa tehdään ja miten se liittyy esimeriksi laaja-alaiseen 

osaamiseen. Varhaiskasvatuksen tulee tarjota lapsille monipuolista, eheytettyä ja 

pedagogista toimintaa, jonka suunnittelua eri oppimisen alueet ohjaavat. Niitä apuna 

käyttäen voidaan varmistaa toiminnan moniulotteisuus ja pedagogisuus.  

Oppimisen alueita ovat kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän 

yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. 

Varhaiskasvatuksen toiminnassa oppimisen alueita yhdistellään luontevasti, soveltaen 

toiminnan suunnittelun keskiössä olevien lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen 

mukaan.  Toiminnan suunnittelun tapahtuessa oppimisen alueiden mukaisesti voidaan 

lapsille taata laaja-alaista tutustumista eri asioihin ja ilmiöihin. (OPH, 2018, s. 40) Laaja-

alaisen osaamisen avulla pystytään toimimaan, oppimaan ja ajattelemaan maailmassa, joka 

on moninainen sekä teknistyvä. Se kehittyy, kun yhdistellään lasten mielenkiinnonkohteita ja 

vahvuuksia. (Pulli, 2017, s. 14)  

Opinnäytetyössä päädyttiin keskittymään kielten rikkaaseen maailmaan, koska aiempiin 

tutkimuksiin tutustuessa huomattiin, ettei aiheesta löydy leikkivinkkioppaita. Kielen 

kehittymisellä on suuri osuus varhaiskasvatuksen arjessa. Vaikka sitä tapahtuu kaikissa 

tilanteissa, tulee siihen kiinnittää huomiota, jotta kaikki sen osa-alueet toteutuvat. 

Opinnäytetyön lopputuotoksena koostettu opas tarjoaa mahdollisuuden kielten rikkaan 

maailman osa-alueiden tunnistamiseen. 

2.2 Kielten rikas maailma  

Lapsen kielellisen identiteetin, kielellisten valmiuksien ja taitojen vahvistaminen on yksi 

varhaiskasvatuksen tehtävistä. Lapsen uteliasuutta teksteihin, kulttuureihin ja eri kieliin 

vahvistetaan. Tukemalla lapsen kielellistä kehitystä tuetaan samalla hänen monilukutaitonsa 

kehittymistä. Sitä tukiessa puheen rinnalla hyödynnetään auditiivisia, visuaalisia ja 
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audiovisuaalisia tekstejä ja viestejä. Kielellisten taitojen avulla lapselle mahdollistuu kokemus 

osallisuuteen, vaikuttamiseen ja aktiiviseen toimijuuteen.  (OPH, 2018, ss. 40, 42)  

Fonologisen kielenoppimisen teorian mukaan äänteiden tuottaminen ja äänellinen kehitys 

tapahtuvat yhdessä. Hyvä kuuntelutaito luo perustan lapsen lukutaidon kehittymiselle. 

Kuuntelutaidon lisäksi lapsen kielellistä kehittymistä edistää puhumisen taito. Riimittely, 

asioiden nimeäminen ja kuvien saduttaminen auttavat puheentuottamista harjoiteltaessa. 

Aikuisella on mahdollisuus vaikuttaa lapsen sanavarannon kartuttamisessa ja uusien sanojen 

tutuksi tekemisessä. Aikuinen toimii innostajana, mahdollistajana, mallinantajana sekä 

sanavarannon karttujana lapsen kielitaidon kehittämisessä. (Hakamo, 2011, ss. 8–9) Kielen 

kehitykseen tarvitaan kuulohavaintojen lisäksi vuorovaikutusta niin ympäristön kuin ihmisten 

kanssa. Syntymästään lähtien lapsella on valmius huomata kielellisiä ärsykkeitä ja samalla 

reagoida niihin. Kielellinen kehitys tapahtuu yhdessä esimerkiksi motoriikan, leikkitaitojen ja 

muistin kehityksen kanssa. (Saarinen, 2014, s. 19)  

2.2.1 Vuorovaikutustaidot 

Kielen avulla lapsi voi toimia vuorovaikutustilanteissa muiden kanssa, ilmaista itseään ja 

hankkia tietoa. Kieli toimii lapsille sekä oppimisen välineenä, että sen kohteena. 

Varhaiskasvatuksessa lasten kielellistä kehitystä tukevat monipuolinen kieliympäristö ja 

huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää, koska perheiden 

kotikielenä voi toimia muu kuin suomen kieli. Yhteistyö tukee lapsen kielellisen identiteetin 

kasvua. (OPH, 2018, s.41) 

Lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymisessä on tärkeää, että lapsi saa kokemuksia kuulluksi 

tulemisesta sekä siitä, että heidän aloitteisiinsa vastataan. Reagointi myös non-verbaaleihin 

viesteihin on merkityksellistä. Vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla 

lasta erilasiin vuorovaikutustilanteisiin esimerkiksi muiden lasten ja aikuisten kanssa. 

Vuorovaikutustilanteet auttavat lasta myös ymmärtämään ja käyttämään puhuttua kieltä.   

(OPH, 2018, s.42) 
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Puhumisen oppiminen vaikuttaa suoraan lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Kieltä 

käytetään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kuten tervehtimisessä, kiittämisessä ja 

anteeksi pyytämisessä. Kielen avulla voidaan osoittaa välittämistä, mutta myös haavoittaa 

toista. On siis tärkeää ymmärtää kielen ja puheen vaikutus eri vuorovaikutustilanteissa. Jopa 

varhaisimmat lapsen kokemat vuorovaikutustilanteet vaikuttavat hänen sosiaalisiin 

taitoihinsa sekä sosiaalisemotionaaliseen kehitykseensä.  (Hakamo, 2011, s. 12) 

2.2.2 Kielen ymmärtämisen ja puheentuottamisen taito 

Runsaalla mallintamisella kasvattaja tukee lasten kielen ymmärtämisen taitoja. Lapsen 

sanavarantoa voidaan kehittää ja rikastuttaa sanoittamalla toimintaa ja keskustelemalla 

lapsen kanssa. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi kuvailevaa kieltä, esineitä, kuvia ja 

tukiviittomia. (OPH, 2018, s. 41) Arjessa voidaan keskustella kirjojen hahmoista tai kuvista, 

leikkiä etsintäleikkejä, opetella paikan käsitteitä ja harjoitella kertomaan kuvasarjoista 

(Varhaista Aikaa, 2017). 

Varhaiskasvatuksessa tulee ohjata ja seurata lasten puheentuottamista ja sen kehittymistä. 

Kasvattajien tehtävänä on rohkaista lapsia puhumaan erilaisissa tilanteissa, jolloin puheen 

tuottaminen ja ymmärtäminen kehittyvät. Vähitellen huomioita aletaan kiinnittämään 

äänenpainoihin ja sävyihin. (OPH, 2018, s. 42) Puheen tuottamista voidaan harjoitella 

erilaisilla suujumppaharjoituksilla, esityksillä, äännemuistipeleillä, äänen painoa ja sävyjä 

muuttelemalla sekä saduttamalla (Varhaista Aikaa, 2017). 

2.2.3 Kielenkäyttötaito, kielellinen muisti ja sanavaranto  

Opetushallituksen (2018, s. 42) mukaan varhaiskasvatuksessa pyritään vahvistamaan 

tilannetietoista kielen käyttöä. Sitä voidaan kehittää harjoittelemalla esimerkiksi puheen 

vuorottelua, selittämistä ja kertomista. Huumorin käyttö, eläytyminen sekä hyvien tapojen 

harjoittelu vahvistavat tilannetietoisen kielen käyttämistä. Tutustumalla erilasiin teksteihin 

autetaan lasta havaitsemaan kirjoitetun ja puhutun kielen erot. Yleisesti kielen käyttötaitoja 

opitaan vuorovaikutustilanteissa. (Karhunen & Mattila, 2019, s.16) 
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Lapsen sanavaranto sekä kielitietoisuus kehittyy, kun kielen kanssa toimitaan ohjatusti ja 

suunnitelmallisesti (Nurmilaakso & Välimäki, 2011, s. 23). Lasten sanavarantoa ja kielellistä 

kehittymistä voidaan tukea myös kielellä leikittelyllä ja kuvaavien sanojen käyttämisellä 

(OPH, 2018, s.42). Nurmilaakson ja Välimäen (2011, s. 33) mukaan sanavarantoa tukevat 

myös erilaiset ympäristön virikkeet, harrastukset, lukeminen sekä kielellisten mallien 

monipuolisuus. Kielellinen ilmaisu vahvistuu sitä mukaan, kun kielellinen muisti ja 

sanavaranto kasvaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävä on tukea kehitystä tietoisesti. 

Lorut ja laululeikit tukevat kielellisen muistin kehitystä. (OPH, 2018, s.42) Niissä olevat 

liikkeet, rytmit ja toistot helpottavat mieleen jäämistä (Dimitrow & Pyökkimies,2019, s.16). 

2.2.4 Kielitietoisuuden kehittyminen 

Kielitietoisuuden kehittymistä tukee lähiympäristössä olevien eri kielten havainnointi. 

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien tehtävänä on herättää ja lisätä lasten kiinnostusta 

kieltä kohtaan. Lapsen ikätason mukaisesti kiinnostusta herätellään myös kirjoittamiseen ja 

lukemiseen.  Kieltä havainnoimalla ja tutkimalla voidaan auttaa lasta huomaamaan kielen 

rakenteita ja muotoja, kuten tavuja, äänteitä ja sanoja.  (OPH, 2018, s.42) 

Kielitietoisuus tarkoittaa kielen tutkimista ja havainnointia. Se on kykyä vaihtaa näkökulmaa. 

Tällöin lapsi oppii käsittelemään kielen muotoja ja rakenteita. Kielitietoisuuden avulla lapsi 

oppii esimerkiksi tunnistamaan eri äänteitä pilkkoessaan sanoja osiin, ymmärtämään kielen 

sääntöjä ja sanojen merkityksiä, korjaamaan sanoja lauseen vaatimalla tavalla sekä 

käyttämään kieltä tarkoituksenmukaisesti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.  (Hakamo, 2011, 

ss. 54–55) Elina Pullin (2004, s.25) mukaan Hakkarainen (2004) korostaa, että tietoisuus 

sanojen sisäisistä rakenteista on merkityksellistä lukemaan oppimisen kannalta. Tämän takia 

onkin tärkeää korostaa, että puhuttu kieli koostuu erilaisista äänteistä.  

Varhaiskasvatuksessa tulee huomioida lasten eriaikainen kehittyminen. Lasten kielellistä 

kehitystä voidaan tukea yksilöllisesti kasvattajien tekemien havaintojen avulla. 

Kielitietoisuutta kehittäviä tehtäviä valittaessa tulee pohtia tehtävien oikea-aikaisuutta.  

Varhaiskasvatuksen arjessa on mahdollista kehittää kielitietoisuutta useiden erilaisten 

toimien avulla. Päivittäinen satujen lukeminen ja kuvista saduttaminen on hyvä keino 
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varhaiskasvatuksessa lisätä lapsen kielitietoisuutta. Satujen avulla lapsen kuullun 

ymmärtäminen kehittyy ja sanavaranto kasvaa. Lukiessaan kasvattaja voi sormellaan näyttää 

kirjasta oikeaa lukusuuntaa. Satuja lukiessa voidaan myös esittää kysymyksiä ja antaa lapsille 

vastauksia heitä askarruttaviin asioihin. (Hakamo, 2011, ss. 60–61)  

3 Aiemmat tutkimukset 

Opinnäytetyön luotettavuuden todistamiseksi valikoitui kaksi opinnäytetyötä ja yksi pro 

gradu -tutkimus, joissa on yhtäläisyyksiä tämän opinnäytetyön kanssa. Valitut tutkimukset 

on tehty vuosina 2020–2021, joten ne ovat ajankohtaisia. Niissä käsitellään 

ulkopedagogiikan toteutumista, kehittämistä ja siihen suhtautumista.  

Julia Michelle Pyykkö ja Veera Suvi Julia Laakkonen (2020) selvittivät opinnäytetyössään 

Leikitäänkö ulkona vapaasti vai tavoitteellisesti?: selvitys ulkopedagogiikasta Taipalsaaren 

varhaiskasvatuksessa, miten varhaiskasvattajat näkevät ja suhtautuvat ulkopedagogiikkaan 

sekä tarkastellaan, miten se näkyy Taipalsaaren yhdistyneiden päiväkotien arjessa. Saatujen 

vastausten myötä tuli kehittämisehdotuksia jatkotyöstämistä ajatellen. Tutkimus toteutettiin 

Webropol-verkkokyselyllä, jossa oli monivalintakysymys sekä kuusi avointa kysymystä. 

Tutkimuksista selvisi, että kokopäivä pedagogisessa arjessa ulkopedagogiikalla on suuri 

merkitys. Osa vastanneista koki, että ulkopedagogiikassa on vielä kehittämistä.  

Linda Purhosen (2020) pro gradu -tutkielmassa Ulkoilu tuo sellaisen vahvan 

tunnekokemuksen käsitellään varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä ulkona toimimisesta 

varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, kuinka 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 ja esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden 2014 oppimisenalueiden ja oppimiskokonaisuuksien tavoitteita voidaan 

toteuttaa ulkona. Pro gradun tavoitteena oli tuoda tietoisuuteen ulkotoiminnan 

pedagogisuutta ja kuvata tapoja pedagogisen toiminnan toteuttamiseen ulkona. Tutkimus oli 

osa Ilo kasvaa ulkona -hanketta. Aineisto hankitiin haastattelemalla. Haastattelusta ilmeni 

lapsen asema ja ulkotilan merkitys heidän kokonaisvaltaisessa oppimisessaan sekä 

kasvattajien oma asenne ulkoilua kohtaan. Vastauksista kävi myös ilmi, että asiakirjoissa 

olevat säädökset voidaan toteuttaa ulkona.  Purhosen saamat tulokset olivat yhteydessä 
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aiempiin tutkimuksiin ulkotilojen positiivisista vaikutuksista. Vastauksissa esiintyi myös 

kehityskohteita ja tukemisen tarpeita, joita ulkotoimintaan koettiin vielä tarvittavan.  

Kirsi Ruotsalan (2021) opinnäytetyössä Ulkopedagogiikka Kauhavan varhaiskasvatuksessa 

tarkoituksena on selvittää, ulkopedagogiikan toteutumista ja kehittämistarpeita. 

Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sen tuotos oli materiaalipaketti Retkirepun muodossa. 

Siinä oli huomioitu jokainen vuodenaika. Alkukartoituksen avulla Ruotsala sai 22 vastausta, 

jotka hän analysoi teemoittelemalla. Opinnäytetyön tuotos koettiin monipuoliseksi, 

hyödylliseksi ja sovellettavaksi eri ikäryhmille.  

4 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun opinnäytetyöoppaan (Hamk, 2020) mukaan 

toiminnallisessa opinnäytetyössä on aina selkeä tavoite ja tehtävä. Se on ajankohtainen, 

innovatiivinen ja työelämää hyödyttävä. Työn on oltava toteuttamiskelpoinen ja siinä on 

oltava selkeä rajaus. Tietoperusta on määriteltyä, selkeää ja sen on tuettava toiminnallisen 

opinnäytetyön tehtävää.  

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksen on tuottaa ammatilliselle kentälle jotain 

konkreettista kuten ohjeita, oppaita tai toimintaa. Pelkästään tällainen edellä mainittu 

tuotos ei yksinään riitä opinnäytetyöksi. Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyy 

käytännön toteutus ja siihen kuuluva raportointi.  Raportissa tuotokseen valittu sisältö 

perustellaan alan teorialla. (Vilkka & Airaksinen, 2003, ss. 9, 41–42) Tämän opinnäytetyön 

toiminnallisena osuutena oli tehdä kielen kehitystä tukeva opas varhaiskasvatuksen 

ulkoiluun piha-alueella, jossa kiinnitettiin huomiota pedagogisesti suunniteltuihin 

ulkoiluhetkiin. Samalla helpottaa varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnan suunnittelua ja 

varmistaa kielten rikkaan maailman osa-alueiden toteutuminen päiväkodin arjessa.   
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4.1 Tutkimuskysymys ja opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykseksi muodostui, miten varhaiskasvatuksen opettajat 

toteuttavat kielten rikasta maailmaa päiväkodin pihan pedagogisessa toiminnassa. 

Halusimme selvittää opinnäytetyössä, millaisia ohjattuja pedagogisia toimintoja 

varhaiskasvatuksessa ulkoillessa toteutetaan tukien lapsen kielellistä kehittymistä kielen 

rikkaan maailman osa-alueiden mukaisesti. Huomio suunnattiin piha-alueilla toteutuvaan 

pedagogisesti suunniteltuun ja ohjattuun toimintaan. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada kerättyä tietoa päiväkodin pihassa tapahtuvista 

pedagogisesti suunnitelluista toimintahetkistä, jotka ovat suunniteltu kielten rikkaan 

maailman mukaan. Tarkoituksena oli koostaa kerättyä aineistoa hyödyntäen leikkivinkkiopas, 

johon hankittiin leikkejä muista lähteistä. Oppaan leikit keskittyvät pääsääntöisesti kielten 

rikkaaseen maailmaan, mutta ne luonnollisesti yhdistyvät myös muihin oppimisen alueisiin. 

Erilaisissa liikuntaleikeissä voi olla piirteitä kasvan, liikun ja kehityn -osa-alueen lisäksi 

ilmaisun monista muodoista sekä kielten rikkaasta maailmasta. 

Tarkoituksena oli tehdä varhaiskasvatuksen työntekijöille työkalu, jonka avulla lapsen kielen 

kehitystä voidaan tukea päiväkodin piha-alueilla. Oppaan avulla voidaan suunnata huomioita 

helpommin lapsen kielelliseen kehitykseen sekä vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. 

Tarkoituksena on monipuolistaa lapsille tarjottavaa ulkotoimintaa. Kasvattajille jätettiin 

oppaaseen tilaa myös omille huomioille esimerkiksi leikkien toimivuudesta omassa 

ryhmässä. 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyö on toteutettu laadullisen eli kvalitatiivisena tutkimuksen, jossa pyritään 

selvittämään ihmisten subjektiivisia kokemuksia sekä näkemyksiä. Laadullisessa 

tutkimuksessa perehdytään teorian, kokemuksen sekä käytännön yhteyteen. (Puusa & Juuti, 

2020, s. 59) Opinnäytetyön avuksi on kerätty varhaiskasvatuksen opettajien käyttämiä 

pedagogisia leikkejä ja toimintoja, joita tuetaan opinnäytetyön teoriaosuudella.  
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Laadullinen tutkimus toteutettiin sille luonnollisissa olosuhteissa ja siinä on olennaista 

tutkimukseen osallistuvien henkilöiden näkökulmat ja käytännöt (Puusa & Juuti, 2020, s. 76). 

Koostettu opas vietiin yhteistyöpäiväkodille, missä varhaiskasvattajat saivat antaa siitä 

palautetta anonyymisti. Vastausten perusteella on arvioitu oppaan tarpeellisuus ja 

käytännöllisyys. 

4.2.1 Aineiston hankinta Webropol-kyselyllä 

Aineisto hankittiin Webropol-verkkokyselyllä. Hyvin suunnitelluilla kysymyksillä pyrittiin 

varmistamaan mahdollisimman kattava vastausprosentti (Hirsjärvi ym., 2009, ss. 197–198). 

Kysely toteutettiin puolistrukturoiduin kysymyksin, joissa kaikki vastaajat vastaavat samoihin 

kysymyksiin omin sanoin. Puolistrukturoiduilla kysymyksillä on mahdollista saada 

vastaukseen sellaisia asioita, joita kysymyksiä laadittaessa ei osattu ottaa huomioon. (Puusa 

& Juuti, 2020, ss. 111–112) Kysymyksiä pohdittiin yhdessä opinnäytetyötä ohjaavan 

opettajan kanssa. Kyselyn linkki lähetettiin päiväkodin esihenkilölle, joka välitti sen 

kymmenelle vastaajalle. Vastaajiksi valikoituivat varhaiskasvatuksen opettajat, jotka ovat 

vastuussa ryhmänsä pedagogisesta toiminnasta. Verkkokyselyssä vastaajat voivat valita 

itselleen sopivan ajan sekä määritellä vastauksiin käytetyn ajan. Aikaa kyselyn täyttämiseen 

annettiin kaksi viikkoa, jonka aikana vastauksia saatiin kuusi kappaletta.  

Vastaajilta kysyttiin, millaista ohjattua toimintaa tai leikkejä olet järjestänyt päiväkodin 

pihassa hyödyntäen kielten rikasta maailmaa ja koetko jonkin kielten rikkaan maailman osa-

alueen hankalaksi toteuttaa päiväkodin pihassa? Ensimmäisen kysymyksen jälkeen vastaajia 

pyydettiin lyhyesti perustelemaan, miten heidän mainitsemansa leikit ja toiminnot tukevat 

kielten rikasta maailmaa. Lopuksi vastaajia pyydettiin esittämään toiveita, millaisiin asioihin 

he haluaisivat saada vinkkejä tulevasta oppaasta. Kysymykset pyrittiin laatimaan 

mahdollisimman selkeiksi ja spesifeiksi, jolloin vältyttiin vastausten tulkinnanvaraisuudelta. 

Niillä hankittiin tietoa päiväkodissa jo käytössä olevista pedagogisista ulkoleikeistä ja 

toiminnoista, jotka tukevat lapsen kielellistä kehitystä. Kysymykset olivat puolistrukturoituja, 

jotta vastaajat pystyivät kertomaan asiat omin sanoin pysyen kuitenkin kysymysten 

laatimissa rajoissa.  
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4.2.2 Aineiston analyysi 

Aineisto analysoitiin luokittelemalla ja vastauksista saadut leikit jaoteltiin kielten rikkaan 

maailman eri osa-alueiden mukaisesti. Kanasen (2017, s. 146) mukaan luokittelu on samaa 

tarkoittavien käsitteiden ja asioiden yhdistelemistä. Sen avulla samankaltaiset tulokset 

voidaan yhdistää yhden käsitteen alle tai vaihtoehtoisesti eri käsitteet voidaan luokitella 

yhden käsitteen alle. Tämän ansiosta muodostuu looginen kokonaisuus. Luokittelun avulla 

voidaan luoda jäsennyksiä ja ryhmittelyä, joista ilmenee kohdejoukon olemus ja koostumus 

(Jyväskylän yliopisto, 2015). 

Vastauksista koostettiin taulukko, johon samantyyliset leikit lajiteltiin kategorioittain, 

esimerkiksi juoksuleikkeihin ja sääntöleikkeihin (Taulukko 1). Aineistoa analysoidessa 

pyrittiin miettimään, mihin kielen rikkaan maailman osa-alueeseen leikit ensisijaisesti 

kuuluvat. Aineiston luokittelussa käytettiin apuna Varhaista Aikaa - Varhaiskasvatuksen Aikaa 

-blogissa (Varhaista Aikaa - Varhaiskasvatuksen Aikaa, n.d.) olevaa taulukkoa. Taulukkoa 

käytettiin apuna sen selkeyden vuoksi ja sen avulla saadut vastaukset oli helppo jaotella.  

Varhaista Aikaa - Varhaiskasvatuksen Aikaa-blogin lisäksi hyödynsimme luokittelussa myös 

varhaiskasvatuksen perusteita. Varhaiskasvatus suunnitelmassa (2018, s.14) kerrotaan, että 

kielen ymmärtämisen taitoja tukee esimerkiksi sanallistaminen ja tarvittaessa erilaisten 

tukikuvien käyttäminen. Lorujen, lukeminen sekä asioiden nimeäminen laajentavat lasten 

kielellistä muistia ja sanavarantoa. Kielen käyttötaitoja kehittävät selittäminen, kertominen 

ja eläytyminen. (OPH, 2018, s. 42) Edellä mainitut kohdat tukevat tekemäämme luokittelua.  

Taulukosta voidaan päätellä, että leikit kuuluvat useampaan kielten rikkaan maailman osa-

alueeseen (Taulukko 1). Tällä hetkellä yhteistyöpäiväkodissa toteutuvat hyvin 

vuorovaikutustaidot ja kielen ymmärtämisen taidot, kohtalaisesti puheen tuottamisen taidot 

sekä kielellinen muisti ja sanavaranto. Aineiston mukaan heikommin toteutuvia osa-alueita 

ovat kielen käyttötaidot sekä kielitietoisuuden kehittyminen. Muita leikkejä useammin 

vastauksissa mainittiin erilaiset etsimis- ja tutkimisleikit sekä sääntöleikit. Aineistosta 
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voidaan myös päätellä että, päiväkodissa on käytössä monenlaisia tukitoimia kielen 

kehittämiseksi. 

Erilaiset juoksuleikit ja pallopelit, kuten leikit yleensäkin, kehittävät lasten 

vuorovaikutustaitoja. Niissä sivutaan myös kielen käyttämisen ja ymmärtämisen taitoja, 

esimerkiksi hipassa kiinniottotilanteessa toinen sanoo ”Jäit kiinni” ja toinen ymmärtää, että 

nyt on hänen vuoronsa ottaa muita kiinni.  Sääntöleikeissä harjoitellaan 

vuorovaikutustaitojen lisäksi kielen ymmärtämisen, puheen tuottamisen ja kielen 

käyttötaitoja. Leikeissä tapahtuu usein sanojen tai lauseiden toistoa, jolloin sanavaranto 

kasvaa ja opitaan käyttämään sanoja oikeissa tilanteissa. Asioiden, kuvien ja leikkien 

sanoittaminen kehittää kaikkia kielten rikkaan maailman osa-alueita. Etsimis- ja tutkimisleikit 

kartuttavat sanavarantoa, riippuen tekemisen kohteesta. Usein tutkiminen aiheuttaa 

keskustelua ja kysymyksiä, samalla kielen ymmärtäminen kehittyy.  

Kirjojen lukeminen kehittää vuorovaikutustaitoja ja kasvattaa sanavarantoa, sormella 

lukusuunnan näyttäminen ja kuvakirjoista leikkilukeminen lisäävät kielitietoisuutta. Kirjan 

kuvista ja hahmoista esitetyt kysymykset lisäävät kielen ymmärrystä. Lorut ja laulut edistävät 

puheen tuottamista erilaisine tavuineen ja rytmeineen. Näidenkin avulla sanavaranto kasvaa 

ja toistojen avulla kielellinen muisti kehittyy. Laululeikit ohjeineen lisäävät kielen 

ymmärrystä. Päiväkodissa on käytössä monia tukitoimia, jotka kehittävät 

vuorovaikutustaitoja ja kielellistä ymmärrystä. Suujumppa auttaa puheen tuottamisen 

taitoja harjoiteltaessa. Kuvatuki, kuvakommunikaatiotaulu ja tukiviittomat helpottavat kielen 

ymmärtämistä. Aineistosta selvisi, että päiväkodissa on ollut käytössä JekkuJänön 

lorumateriaali, jonka avulla on harjoiteltu vuorovaikutustaitoja, puheen tuottamista ja 

ymmärtämistä sekä kartutettu sanavarastoa materiaalipaketin ohjeiden avulla. 
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Taulukko 1: Leikkien luokittelu. 

 Vuorovaikutus-
taidot 

Kielen 
ymmärtämisen 
taidot 

Puheen 
tuottamisen 
taidot 

Kielen 
käyttötaidot 

Kielellinen 
muisti ja 
sanavaranto 

Kielitietoi-
suuden 
kehittyminen 

Juoksuleikit       

Hipat ☺ ☺  ☺   

Juoksuleikit ☺ ☺  ☺   

Pallopelit       

Polttopallo ☺ ☺     

Sääntöleikit       

Kuka pelkää 
mustekalaa? 

 
☺ 

 
☺ 

    

Värileikki ☺ ☺ ☺  ☺  

Paljonko kello on 
Herra Susi? 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

  
 

Sanoittaminen       

Sanoittaminen/ 
asioiden nimeäminen 
leikin ohessa 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

 
 

Etsimisleikit/ 
tutkimisleikit 

      

Lelujen etsiminen 
annettujen ohjeiden 
perusteella 

 
☺ 

 
☺ 

   
☺ 

 
 

Risujen etsiminen ja 
vertailu 

 
☺ 

  
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

 
 

Ympäristön ja 
ötököiden tutkiminen 

 
☺ 

 
☺ 

  
☺ 

 
☺ 

 

Lukeminen ja 
loruttelu 

      

Kirjojen lukeminen ☺ ☺   ☺ ☺ 

Lorut ☺  ☺  ☺  

Laulaminen       

Laulaminen ☺  ☺  ☺  

Laululeikit ☺ ☺ ☺  ☺  

Toimintatavat       

Selkeä puhe ☺ ☺   ☺  

Rikas kielenkäyttö ☺    ☺  

Tukitoimet       

Suujumppa ☺  ☺    

Tukiviittomat ☺ ☺  ☺   

Kuvatuki ☺ ☺     

Kuvakommunikaatio-
taulu  

 
☺ 

 
☺ 

    
 

Valmiit materiaalit       

JekkuJänön 
lorumateriaali 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

  
☺ 
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Aineistoa analysoidessa koostettiin taulukko myös vastaajien toiveista (Taulukko 2). Vinkkejä 

toivottiin pääasiassa kielellisen muistin ja sanavarannon kartuttamiseen sekä kielen 

käyttötaitojen harjoitteluun. Toiveista kaksi, kielen oppimista tukevat leikit ja vinkit 5–6-

vuotiaille, liittyivät kaikkiin osa-alueisiin. 

Taulukko 2: Toiveet oppaaseen. 

 Vuorovaikutus-
taidot 

Kielen 
ymmärtämisen 
taidot 

Puheen 
tuottamisen 
taidot 

Kielen 
käyttötaidot 

Kielellinen 
muisti ja 
sanavaranto 

Kielitietoisuuden 
kehittyminen 

Sanavarantoa 
hauskasti 
kartuttavia leikkejä 

     
☺ 

 

Sanavarannon 
rikastaminen 
talviaikaan 

     
☺ 

 

Kielen oppimista 
tukevia leikkejä (S2) 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

Vinkkejä 5–6-
vuotiaille 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

 
☺ 

Kielen käyttötaidot    ☺   

4.2.3 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Tieteellisen tutkimuksen arviointimittareina käytetään yleensä reliabiliteettia ja validiteettia. 

Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä ja validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa 

tutkitaan oikeita asioita. (Kananen,2017, s.175) Opinnäytetyön luotettavuutta pohdimme jo 

sen suunnitelmavaiheessa. Suunnitelma vaiheessa teimme aineistonhallintasuunnitelman 

(liite 1).  Läpi koko opinnäytetyöprosessin mietimme kriittisesti omaa työtämme ja siinä 

käyttämiä lähteitämme. Käsittelimme kaikkea saamaa aineistoamme anonyymisti ja 

huolellisesti. Opinnäytetyön aihetta valitessamme tutustuimme aikaisempiin tutkimuksiin, 

jotka tukivat myös saamiamme tuloksia. Aikaisemmat tutkimukset ovat tärkeässä asemassa, 

sillä niiden avulla tutkijat esimeriksi miettivät tutkimusongelmaa ja tietoaineistoa (Kniivilä 

ym., 2017, s. 197). Opinnäytetyössä käytetty teoria on perusteltua ja tukee tutkimustamme.  

Tutkimuksessa on käytettävä hyvää tieteellistä kieltä. Se tarkoittaa sitä, että kirjoittaja 

käyttää kirjakieltä ja teksti on sujuvaa. Teksti on kokonaisuudessaan selkeää, 

havainnollistavaa, yksiselitteistä ja virheetöntä. (Kniivilä ym., 2017, ss.197–198) Kiinnitimme 

huomiota, että tekstimme on mahdollisimman virheetöntä, koska sillä on vaikutusta 
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luotettavuuteen. Pyrimme kuitenkin olemaan ymmärrettäviä, vaikka tutkimuksessamme on 

käytetty alamme ammattisanastoa.  

Opinnäytetyössä lähteet on merkitty mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti, hyvän 

tieteellisen käytännön toteutumiseksi (Vilkka, 2021, s. 47). Lähteiden valintaan suhtauduttiin 

kriittisesti opinnäytetyön luotettavuuden säilyttämiseksi. Käyttäessämme lähteenä Varhaista 

Aikaa - Varhaiskasvatuksen Aikaa -blogia, halusimme varmistaa lähteen luotettavuuden, 

koska blogin tekijää ei ollut selkeästi ilmaistu. Lähetimme blogin pitäjälle sähköpostia ja 

kysyimme, kuka sitä pitää ja mistä tietoa on taulukkoon löydetty.  Blogia pitää tiimi, joka 

koostuu varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Vastauksesta selvisi henkilön nimi, joka 

kyseisen taulukon oli blogipostaukseen tehnyt. Taulukko oli tehty varhaiskasvatuksen 

perusteiden pohjalta. Saamiemme tietojen perusteella pystyimme pitämään lähdettä 

luotettavana.    

Opinnäytetyön teon aikana toinen tekijöistä aloitti työt yhteistyöpäiväkodissa. Hänen oli näin 

helpompi ohjeistaa kootun oppaan käyttöönottoa. Samalla hän pääsi itse testaamaan 

tuotosta käytännössä ja kertomaan omat mielipiteensä sen toimivuudesta. Pohdimme, onko 

hänen työllistymisellään kyseiseen yksikköön vaikutusta opinnäytetyömme eettisyyteen. 

Työllistyminen tapahtui, kuitenkin aineiston keruun jälkeen ja oppaan valmistumisen 

aikoihin. Hänellä ei ole siis ollut mahdollisuutta vaikuttaa kyselyyn osallistujien vastauksiin. 

Koska kysely on anonyymi, hänellä ei myöskään ole tietoa siitä, kenen vastaus oli mikäkin ja 

kuka kyselyyn keväällä 2021 vastasi. Tällöin aineistonhallintasuunnitelmassa luvattu 

anonymiteetti säilyi. 

5 Leikkivinkkiopas kielen kehityksen tukemiseen 

Halusimme tehdä oppaastamme käytännönläheisen ja selkeän. Sellaisen, jota voi lukea e-

kirjamaisesti, mutta myös paperisena versiona. Tämän takia se päädyttiin toteuttamaan 

Papurin verkkokirjatyökalun avulla. Kyselyyn osallistuneet kaipasivat vinkkejä tietyn ikäisille 

lapsiryhmille, joten päädyimme jaottelemaan oppaan kolmeen ikäperusteiseen kategoriaan. 

Oppaan leikkivinkit ovat jaoteltu kaikille sopiviksi, alle 3-vuotiaille sekä 3–6-vuotiaille 

sopiviksi. On kuitenkin tärkeä muistaa, että kaikkia oppaan leikkejä voi hyödyntää kaiken 
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ikäisillä lapsilla ja niitä voi soveltaa tarvittaessa. Jotkin alle kolmivuotiaille suunnatut leikit 

voivat hyvin toimia esimerkiksi suomi toisena kielenä lapsille suomen kielen harjoittelussa.  

Oppaan nimeksi valikoitui I-han pi-hal-la –leikkivinkkejä varhaiskasvatuksen kielellistä 

kehitystä tukevaan ulkotoimintaan. Opas jaoteltiin kielen rikkaan maailman osa-alueiden 

mukaisesti. Oppaasta pyrittiin tekemään visuaalisesti houkutteleva ja mukaansatempaava 

käyttämällä värejä ja erilaisia kuvia. Oppaaseen pyrittiin keksimään mahdollisesti uusia 

leikkejä vanhojen tutumpien leikkien rinnalle. 

5.1 I-han pi-hal-la –leikkivinkkiopas 

Oppaassa on sisällysluettelo, jossa sivut on numeroitu selkeyden vuoksi. Alussa on 

johdantoteksti, jossa olemme perustelleet syyt oppaan jaottelulle iän mukaisesti. Syynä 

siihen on esimerkiksi se, että päiväkodin pienimmät lapset vasta opettelevat puhumaan ja 

osaavat puolitoistavuotiaana noin 10–60 sanaa. 2-vuotiaana merkityksellisiä sanoja osataan 

tuottaa noin 250, kun taas vanhimmat puhuvat jo kokonaisilla lauseilla ja osaavat 

keskimäärin noin 14 000 sanaa. (Aivoliitto, n.d.)  

Tämän jälkeen opas jatkuu niin, että jokaisen osa-alueen alussa on lyhyesti teoriaa kyseisestä 

osa-alueesta, jonka jälkeen tulee kaikille sopivat leikit, alle 3-vuotiaille sopivat sekä 3–6-

vuotiaille sopivat leikit. Sivun oikeassa ylälaidassa lukee aina osa-alueen nimi ja mille 

kohderyhmälle leikit on suunnattu. Jokaisen osion jälkeen löytyy sivu omille muistiinpanoille. 

Tämä helpottaa esimerkiksi havainnoimista. Oppaan loppuun kokosimme listan käytetyistä 

lähteistä sekä toiminnoissa tarvittavia itse tehtyjä materiaaleja. 

Oppaaseen valittiin monipuolisesti erilaisia leikkejä. Useimmat sopivat moneen osa-

alueeseen, jonka takia käytimme apuna Varhaista Aikaa - Varhaiskasvatuksen Aikaa -blogia. 

Blogissa oli selkeästi jaoteltu, millaisia leikkejä osa-alueisiin kuuluu. Olimme jo tulosten 

analyysivaiheessa tarkistaneet kyseisen lähteen luotettavuuden, joten käytimme sitä apuna 

myös tässä. Valitut leikit tukevat monipuolisesti lasten kielellistä kehitystä. 

Vuorovaikutustaitoja sekä kielenymmärtämisen taitoja on helppoa harjoitella liikuntatuokion 

ja liikuntahetkien aikana. Lapsi voi tehdä omalla kehollaan liikkeen ja sanallistaa sen 
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esimerkiksi kehotaidetta leikissä. Kielen käyttötaitoja ja puheen tuottamisen taitoja voi 

seurata siten, kuinka lapsi selittää säännöt kaverille, kuinka lapsi kertoo tuntemuksistaan tai 

jaksaako lapsi odottaa omaa vuoroaan aikuisen puhuessa toiselle lapselle. Ulottuvuuksia 

voidaan lisätä rikkaalla kielenkäytöllä, monipuolisella ilmaisulla, huumorilla ja tarinoilla. 

Monikielisten lasten kohdalla on huomioitava erityisen hyvin liikunnan ohjaamiseen liittyvää 

sanastoa kielitietoisuuden, sanavarannon laajenemisen ja kielellisen muistin kehittymisen 

näkökulmista. (Pulli, 2017, s. 15) 

5.2 Tilaajan palaute 

Oppaan ollessa lähes valmis vietiin se yhteistyöpäiväkotiin kommentoitavaksi. Kommentointi 

tapahtui anonyymisti ja vapaaehtoisesti. Vaikka kysely tehtiin varhaiskasvatuksen opettajille, 

valmista opasta sai kommentoida kaikki kyseisen päiväkodin varhaiskasvattajat. Päädyimme 

tähän, koska opasta käytetään työn suunnittelun ja toteuttamisen apuna koulutustasosta 

riippumatta eli se ei ole tarkoitettu ainoastaan varhaiskasvatuksen opettajien käyttöön.  

Saatu palaute oli positiivista ja sisälsi muutamia kehitysehdotuksia. Kehitysehdotukset olivat 

sellaisia, joita olimme myös itse pohtineet opasta tehdessä. Palaute tuki ratkaisuamme 

tehdä oppaasta sekä sähköinen että tulostettava versio. Oppaassa on yli 40 sivua, joten 

palautteen ansiosta päädyimme, ettemme nivo työtä vaan laitamme sen kansioon. 

Palautteessa ehdotettiin myös oppaan laminoimista, jotta se säilyisi esimerkiksi ulkona.  

Oppaasta huomattiin myös sanamuotovirhe, jonka korjasimme lopulliseen oppaaseen.   

Opas koettiin visuaalisesti kivan näköiseksi ja hyödylliseksi. Kuvien koettiin tukevan 

kokonaisuutta. Palautteesta ilmeni myös aikuisen merkitys leikissä. Oppaan avulla 

kannustetaan aikuisia leikittämään lapsia myös ulkoilutilanteissa. Saadussa palautteessa 

pohdittiin jo sitä, mihin opas voitaisiin yksikössä laittaa, jotta se olisi helposti lasten sekä 

aikuisten saatavilla.  
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5.3 Oppaan eettisyys 

Suurin eettinen kysymys opinnäytetyömme toiminnallisessa osuudessa oli tekijänoikeudet. 

Niillä tarkoitetaan tekijän yksioikeuttaa päättää siitä, miten hänen omaa teostaan käytetään. 

Muilla ei ole oikeutta käyttää tekijän teosta ilman hänen lupaansa. Tekijänsuoja ei 

kuitenkaan suojaa teoriaa, tietosisältöä tai ideaa. Se toimii suojana teoksen persoonalliselle 

ilmaisumuodolle. (Tekijänoikeudet.fi. n.d.)  

 

Päätimme heti alkuun olla tarkkoja siitä, ettemme riko tekijänoikeuksia. Oppaassa käytetyt 

kuvat ovat peräsin Pixabaysta. Sieltä löytyy maksullisia, mutta myös täysin ilmaisia kuvia, 

joita saa käyttää ilman tekijänoikeusrikkomuksia. Oppaastamme löytyy erilaisia riimipareja, 

arvuutteluja ja yksi satujumppa. Olemme keksineet kaikki nämä itse.  

 

Huomioimme eettisyyden myös oppaasta kerätyssä palautteessa. Palautteen antaminen oli 

täysin vapaaehtoista ja annettiin anonyymisti. Vastaajilla oli tieto tästä ja vapaus päättää 

haluaako palautetta antaa vai ei. Annetuista palautteista ei oteta suoria lainauksia vaan 

niistä koostetaan yleinen mielipide.  

6 Johtopäätökset ja pohdinta 

Halusimme tehdä opinnäytetyön liittyen ulkopedagogiikkaan, koska aihetta on tutkittu 

vähemmän. Huomasimme, että siitä oli haastavaa löytää tutkittua tietoa. Saman havainnon 

oli tehnyt myös Ruotsala (2021) opinnäytetyössään. Tämän vuoksi tästä aiheesta olisi hyvä 

saada jatkotutkimuksia tulevaisuudessa. Olisikin mielenkiintoista toteuttaa samantapainen 

opas myös muista oppimisen alueista. Näiden avulla niiden toteutumista olisi helpompi 

seurata ja pedagoginen toiminta voisi olla monipuolisempaa. Samalla oppaat voisivat toimia 

tukena suunnittelussa. Ne voisivat toimia varsinkin apuna uusille varhaiskasvattajille, joilla ei 

välttämättä ole vielä niin paljon ideoita ohjattuun toimintaan. 

Kyselymme vastauksissa ilmeni usein nimeämisen ja sanoittamisen tärkeys varsinkin pienillä 

lapsilla. Saman suuntaisia vastauksia oli saanut Purhonen (2020) pro gradu -tutkielmassaan. 

Purhosen vastauksista tulee ilmi, että ulkona tapahtuu mahdollisesti enemmän 
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sanoittamista kuin sisällä piha-alueiden luodessa uuden ja monipuolisemman 

oppimisympäristön. Sarénin (2019, s. 97) mukaan havainnointikyky, muisti ja nimeäminen 

kehittyvät laajemmin ulkoillessa. 

 

Vastauksissamme toivottiin vinkkejä eri-ikäisten lasten ohjattuun toimintaan, kuten Pyykön 

ja Laakkosenkin (2020) opinnäytetyössä. Oppaamme onkin jaoteltu osittain tästä syystä 

ikätasoisesti. Oppaassa olevia leikkejä pystyy kuitenkin monipuolisesti soveltamaan kaiken 

ikäisille lapsille sopiviksi.  

 

Vaikka ohjattu pedagoginen toiminta ulkona on tärkeää, on hyvä antaa aikaa myös vapaalle 

leikille. Tämän avulla lapset pystyvät hengähtämään kielellisestä rasituksesta. Tämä 

huomioitiin myös saamissamme vastauksissa. Ruotsala (2021) oli saanut samanlaisen 

huomion omassa opinnäytetyön kyselyssään.  

 

Perehtymällä kielen kehitystä tukeviin menetelmiin, saimme lisää varmuutta toteuttaa kieltä 

tukevaa pedagogista toimintaa ammatissamme. Opasta tehdessä saimme itsellemme uusia 

ideoita pedagogiseen toimintaan. Tavoitteena oli luoda opas, joka helpottaa ulkona 

tapahtuvaa kielellistä kehitytä tukevaa pedagogista toimintaa ja tämän tavoitteen 

saavutimme mielestämme hyvin. Olemme erityisen tyytyväisiä oppaamme visuaaliseen 

ulkonäköön sekä sisällön monipuolisuuteen. Jälkikäteen mietittynä, toteuttaisimme oppaan 

jollain muulla ohjelmalla kuin Papurilla. Koimme sen olleen näin isoon työhön liian 

yksinkertainen ja kömpelö. Olemme tyytyväisiä kuitenkin lopputulokseen ja siihen ettemme 

luovuttaneet Papurin kanssa kesken kaiken. 

 

Päädyimme tekemään opinnäytetyön yhdessä, koska molemmilla olisi ollut samantyylinen 

aihe. Yhteistyömme sujui hyvin läpi koko opinnäytetyöprosessin. Alussa jaoimme 

molemmille teoria-alueita, joihin perehtyä. Tämän jälkeen täydensimme niitä yhdessä. 

Molemmat kokevat, että töitä tehtiin tasapuolisesti ja molempien vahvuuksia hyödyntäen. 

Asumme eri paikkakunnilla ja molemmilla oli kokopäivätyö opinnäytetyön loppuvaiheessa. 

Nämä asiat toivat tietynlaisia haasteita muun muassa työskentelyn aikataulutukseen. Emme 

päässeet kertaakaan tekemään työtämme kasvotusten, joten työmme on tehty kokonaan 

Teams-sovelluksen välityksellä.  
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Tulemme ainakin itse käyttämään leikkivinkkiopastamme työmme tukena. Koemme, että 

siellä olevia leikkejä on helppoa muokata oman ryhmän tarpeisiin sopiviksi ja tarpeen tullen 

haastavammiksi. Oppaan avulla pystymme tarkistamaan, toteutuuko kaikki kielen rikkaan 

maailma osa-alueet tasapuolisesti.  Tuntuu hyvältä, että olemme saaneet koostettua 

vinkkioppaan varhaiskasvattajien käyttöön aiheesta, josta ei ole vielä niin paljon tietoa.  
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Liite 1: Aineiston hallinta opinnäytetyössä 

Opinnäytetyössä tulemme keräämään aineistoa varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, joilta 

pyrimme saamaan tietoa jo käytettävissä olevista pedagogisista toiminnoista päiväkodin 

pihassa. Keskitymme opinnäytetyössämme kielten rikkaan maailman käyttöön ohjatussa 

ulkotoiminnassa. Aineisto opinnäytetyöhön tullaan keräämään useammalla avoimella 

kysymyksellä sähköisesti. Kyselyyn vastataan nimettömästi, eikä valmiissa työssä mainita 

päiväkodin nimeä tai kuntaa, jolloin henkilörekisteriä ei tarvitse luoda ja vastaaja pysyy 

tuntemattomana.  

Opinnäytetyöhön osallistuminen on vapaaehtoista ja sen tekeminen on mahdollista 

keskeyttää ilman seuraamuksia. Kyselyyn vastanneilla on tieto mihin aineistoa käytetään. 

Vastaamalla kyselyyn osallistuja hyväksyy, että kyselyn vastauksia käytetään 

opinnäytetyössä. Opinnäytetyössä ei tulla keräämään henkilötietoja, päiväkodin ryhmien 

tietoja, salassa pidettävää tai arkaluontoista materiaalia.  

Aineisto tullaan säilyttämään opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden henkilökohtaisilla 

tietokoneilla, jotka ovat vain tekijöiden omassa käytössä ja salasanalla lukittuina. Lisäksi 

aineisto varmuuskopioidaan kahdelle USB tikulle, yksi molemmille tekijöille. Opinnäytetyössä 

noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä eli rehellisyyttä, tarkkuuta ja huolellisuutta 

tutkimuksen jokaisessa vaiheessa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012) Näin taataan 

opinnäytetyön eettinen luonne.  

Opinnäytetyön aikana kerätty aineisto on opinnäytetyöntekijöiden omistama. Aineistoa 

säilytetään vuoden ajan opinnäytetyön hyväksymispäivästä ja se tullaan hävittämään 

asianmukaisesti ja huolellisesti tämän jälkeen. 
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Liite 2: I-han pi-hal-la –leikkivinkkiopas 

https://papuri.papunet.net/lue/18016/4fbd5d01f687ee3f4b1e7995582bff42/ 
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