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1 JOHDANTO 

 

Käytännön kokemus ja tutkimushavainnot osoittavat vaihtelua siinä, millaisena toimintana aikuiset 

ymmärtävät lasten leikin, miten he sen lapsille mahdollistavat ja kuinka he siihen osallistuvat. Rik-

kaaseen leikkikulttuuriin vaikuttavat monet asiat, joten sen syntyminen ei ole itsestään selvää. Muun 

muassa arjen aikatauluilla, leikkipaikoilla, lasten ikäjakaumalla, ryhmän pysyvyydellä ja lasten koke-

milla eroilla kodin ja päivähoidon leikkiympäristöjen välillä on merkitystä leikkikulttuuriin. Myös ai-

kuisten selkiytymätön käsitys leikistä ja omasta roolistaan siinä ovat tekijöitä, jotka hankaloittavat 

lasten yhteistä luovaa leikkiä ja mielikuvituksen käyttöä. (Karila ja Lipponen 2013, 114–115.) Karilan 

ja Lipposen edellä mainitsemat asiat ja etenkin aikuisen käsitys lasten leikistä ja omasta roolistaan 

siinä liittyvät vahvasti opinnäytetyömme aiheeseen perhepäivähoitajan rooli leikin rikastuttajana. 

 

Uusissa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2016) leikki korostuu aiempaa 

enemmän. Leikki on myös varhaiskasvatuksen pedagogisena painopisteenä Kuopiossa vuosina 

2016–2018. Tällöin Kuopion varhaiskasvatuksessa painotetaan lasten keskinäisiä suhteita sekä leik-

kiä lapsen ominaisimpana tapana toimia ja oppia. Aikuisen rooli lapsen leikissä on Kuopiossa paino-

pisteenä vuosina 2017–2018. (Penttinen 2016; Kuopion kaupunki 2017a, 31.) Penttisen (2016) mu-

kaan leikki on tärkeä kehittämisen kohde perhepäivähoidossa. Hän on kohdannut työssään erilaisia 

näkemyseroja ja toimitapoja leikin ohjauksessa ja toteutuksessa perhepäivähoidon arjessa. Pentti-

nen kokee tärkeäksi muun muassa perhepäivähoitajien näkemyksen ja ymmärryksen laajentamisen, 

leikin kaavamaisuuden välttämisen ja aikuisen roolin tukemisen leikin ohjaamisessa.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kuopion kaupungin Varhaiskasvatuspalvelut. Opinnäytetyömme 

kohdistuu Kuopion Pirtin, Saaristokaupungin ja Jynkän alueelle, jonka perhepäivähoidonohjaaja Eija 

Penttinen toimii yhteyshenkilönämme opinnäytetyön ajan. Teemme opinnäytetyön aikana yhteis-

työtä myös Kuopion kaupungin Lähdetään löytämään -hankkeen kanssa. Kuopion kaupunki on laati-

nut Opetushallituksen ja Siilinjärven kunnan kanssa yhteisessä hankkeessa Leikin käsikirjan (2017b), 

jonka tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoisuutta ja osaamista leikin tu-

kemisessa, ymmärtämisessä, havainnoinnissa ja ohjaamisessa. Tavoitteena on myös lisätä tietoi-

suutta leikistä ja sen merkityksestä lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäjänä. Leikin 

käsikirjassa kuvataan näkökulmia oppimisympäristön muokkaamiseen ja varhaiskasvatuksen suun-

nitteluun. (Kuopion kaupunki 2017a, 31, 44.)  

 

Haluamme opinnäytetyössä selvittää, kuinka voimme tukea perhepäivähoitajia leikin rikastuttajina. 

Tähän kysymykseen haemme vastausta yhteistyöllä opinnäytetyön yhteyshenkilön kanssa sekä 

haastattelemalla perhepäivähoitajia. Opinnäytetyömme tavoitteena on rohkaista ja tukea perhepäi-

vähoitajia erilaisten leikkitilanteiden mahdollistajana sekä tarjota uusia vinkkejä leikin rikastuttami-

seen. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää vuodenaikoja seuraava satuvihko, joka erilaisia toi-

mintaideoita ja joka tukee Leikin käsikirjan käyttöä. Tuotoksemme jää perhepäivähoitajille arjessa 

toimimisen tueksi.  
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2 VARHAISKASVATUS LASTEN JA VANHEMPIEN PALVELUNA 

 

Varhaiskasvatuslaissa (1973) varhaiskasvatus on kuvattu kokonaisuudeksi, jonka muodostavat lap-

sen tavoitteellinen ja suunnitelmallinen opetus ja hoito. Tässä kokonaisuudessa painottuu erityisesti 

pedagogiikka. Varhaiskasvatuslaki määrittää myös tavoitteet Suomessa toteutettavalle varhaiskasva-

tukselle. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) tekevät varhaiskasvatuslaissa asetetut ta-

voitteet konkreettisemmiksi luoden kehyksen varhaiskasvatuksen käytännöille ja pedagogiikalle. Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatus määritellään palveluksi, jonka tavoitteena on 

edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Se lisää lasten tasa-arvoa ja vahvistaa heidän osalli-

suuttaan ja toimijuuttaan. Varhaiskasvatuksen on tarkoitus myös tukea vanhempia kasvatustyössä 

ja mahdollistaa heidän työssä käymisensä tai opiskelunsa. Toimintaympäristöjä voivat olla päiväkoti, 

perhepäivähoito tai esimerkiksi kerho- tai leikkitoiminta. (Opetushallitus 2016, 14–17.)  

 

Varhaiskasvatusta ohjaavat monet velvoitteet, kuten Suomen perustuslaki (1999), varhaiskasvatus-

laki (1973), asetus päivähoidosta (1973) sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016). Kaik-

kia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ohjaavat varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteiden tavoitteet. Kunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa pedagogisen toiminnan pe-

riaatteita ja tavoitteita käydään läpi tarkemmin kuin valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa. Kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi varhaiskasvatussuunnitelmakokonai-

suuteen kuuluu vielä lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan muun 

muassa lapsen omat oppimisen ja kehityksen tavoitteet. (Opetushallitus 2016, 8–10, 37.) 

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on luoda hyvä suhde lapseen sekä toimia yhteistyössä 

lapsen vanhempien kanssa, jotta he pystyvät yhdessä tekemään kasvatustyötä. On tärkeää, että 

henkilöstöllä on riittävä ymmärrys ja tieto lasten kasvusta, kehityksestä sekä oppimisesta, mutta 

myös taitoa kohdata jokainen lapsi yksilönä. Varhaiskasvatus on perusta elinikäiselle oppimiselle ja 

tärkeä osa koulutusjärjestelmää. (Opetushallitus 2016, 18.) 

 

Varhaiskasvatus on kokenut huomattavia uudistuksia 2000-luvulla, joiden kautta se on saanut van-

kan aseman osana lapsen elinikäistä oppimista (Koivula, Siippainen ja Eerola-Pennanen 2017, 21-

25). Uusimpana uudistuksista ovat vuonna 2016 määrätyt uudet varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet, jotka tulivat voimaan elokuussa 2017. Varhaiskasvatuksen perusteiden tehtävänä on edistää 

yhdenvertaisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista, järjestämistä ja kehittämistä koko 

maassa. Opetushallitus edellyttää kuntia, kuntayhtymiä ja kaikkia muita varhaiskasvatuksen palve-

luntuottajia laatimaan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman. Uudistuksen lähtökohtana ovat ol-

leet varhaiskasvatuksen muuttuneet toiminta- ja kasvuympäristöt. Varhaiskasvatuksen perusteet 

määräävät muun muassa varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt ja tavoitteet, yhteistyön huoltajien 

kanssa, monialaisen yhteistyön sekä lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman sisällön. 

(Opetushallitus 2016, 3–8.) 
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2.1 Perhepäivähoito varhaiskasvatuksen toimintaympäristönä 

 

Perhepäivähoito on varhaiskasvatusta, jota tehdään kodinomaisessa ympäristössä yhteistyössä lap-

sen, perheen sekä lähiseudulla asuvista perhepäivähoitajista koostuva tiimin ja perhepäivähoidon 

ohjaajan kanssa. Perhepäivähoitaja tekee yhteistyötä myös muiden lapsen toimintaan ja hyvinvoin-

tiin liittyvien tahojen kanssa, kuten esimerkiksi kerhojen, neuvolan sekä sosiaalityön. Perhepäivä-

hoito hoitajan kotona on tavallisin perhepäivähoidon muoto, mutta perhepäivähoito voi olla myös 

ryhmäperhepäivähoitoa tai kolmiperhepäivähoitoa. Kolmiperhepäivähoidossa perhepäivähoitaja työs-

kentelee vuorotellen yleensä kahden tai kolmen perheen kotona. Ryhmäperhepäivähoidossa perhe-

päivähoitajia on kaksi tai kolme, jolloin myös lasten ryhmäkoko kasvaa. (Parrila 2002, 19–26.) Kuo-

piossa perhepäivähoidossa toimii myös kotiryhmiä, joissa kaksi perhepäivähoitajaa tekevät työtä yh-

dessä toisen hoitajan kodissa. Tällöin se hoitaja, jonka kotona toimitaan, on niin sanottu emohoitaja 

ja toinen hoitajista toimii ikään kuin kolmiperhepäivähoitajana. (Penttinen 2016.) 

 

Asetuksessa lasten päivähoidosta määritellään perhepäivähoitajan ryhmäkooksi enintään neljä alle 

kouluikäistä lasta mukaan lukien hoitajan omat lapset. Lisäksi perhepäivähoitajalla saa olla yksi kou-

luikäinen osapäivähoitoa tarvitseva lapsi. (Asetus lasten päivähoidosta, § 8.) Ryhmiä muodostetta-

essa tulee perhepäivähoidossa miettiä ryhmän tarkoituksenmukaisuutta. Perhepäivähoitaja vastaa 

ryhmän toiminnasta. Tavoitteellisessa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa perhepäivähoita-

jia tukee perhepäivähoidon johtaminen. (Opetushallitus 2016, 17.) 

 

Opetushallituksen (2013) perhepäivähoitajan ammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteissa määri-

tellään perhepäivähoitajan osoitettava osaaminen. Tärkeiksi osaamisen tavoitteiksi on asetettu esi-

merkiksi vanhempien kanssa yhteistyössä toimiminen sekä ammatillinen vuorovaikutus lapsen ja 

vanhempien kanssa. Perhepäivähoitajan tulee osata luoda lapselle turvallinen sekä virikkeellinen op-

pimista ja kasvatusta tukeva ympäristö. Ammattitutkinnon pakollisia osia ovat ammatillinen toiminta 

perhepäivähoidossa, varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa, lapsen terveydestä ja fyysisestä tur-

vallisuudesta huolehtiminen sekä lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen. 

 

Monessa kunnassa perhepäivähoitajien määrä on muuttunut kysynnän ja tarpeen mukaan (Heinä-

mäki 2006, 51). Viime vuosina perhepäivähoidon osuus on kuitenkin laskenut. Vuonna 2015 kunnal-

lisen perhepäivähoidon osuus oli 11 prosenttia; laskua edellisestä vuodesta oli kaksi prosenttiyksik-

köä. Kunnallisen päiväkotihoidon osuus samana vuonna oli noin 76 prosenttia varhaiskasvatuksen 

piirissä olleista 1–6-vuotiaista lapsista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016.) 

 

2.2 Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalvelut ja perhepäivähoito 

 

Kuopiossa tarjotaan päivähoitoa sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoi-

topaikoissa. Hoidon tarpeen mukaan lapsen hoito järjestetään vuorohoitopäiväkodissa tai jatketun 

aukioloajan päiväkodissa. (Kuopion kaupunki s.a.a.) Kotona hoidossa oleville lapsille järjestetään 

avointa päiväkotitoimintaa sekä kerhotoimintaa (Kuopion kaupunki s.a.b.). 
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Kunnallinen päivähoito on jaettu kuuteen palvelualueeseen, joilla jokaisella on aluevastaavat päivä-

kodinjohtajat. He vastaavat kunnallisen päiväkotihoidon sekä usein myös perhepäivähoidon palve-

luohjauksesta. Perhepäivähoidon palvelunohjausta voi tehdä myös perhepäivähoidon ohjaaja. (Kuo-

pio kaupunki s.a.a.) Toiminta-ajatuksena Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalveluilla on tarjota 

yhdessä vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa lapselle kasvuympäristö, joka on turvallinen ja 

suotuisa tämän kehitykselle, oppimiselle ja leikille. Toiminnan arvoja ovat palveluhenkisyys, osalli-

suus sekä luottamuksellisuus. Kuopion kaupungin perhepäivähoidossa korostuvat kodinomaisuus ja 

kiireettömyys. Leikki on myös tärkeää. (Kuopion kaupunki s.a.c.) 

 

Teimme opinnäytetyömme Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden Pirtin, Saaristokaupungin 

ja Jynkän alueilla, joiden perhepäivähoidon ohjaajana toimii Eija Penttinen. Alueella toimii 30 perhe-

päivähoitajaa, viisi kotiryhmää ja kolme kolmiperhepäivähoitajaa. Perhepäivähoitajat on jaettu sijain-

tinsa mukaan neljään tiimiin, jotka tekevät ammatillista yhteistyötä esimerkiksi kokoontumalla pala-

vereihin, joissa käsitellään ajankohtaisia pedagogisia aiheita. (Penttinen 2016.)   

 

  



         

         10 (87) 

 

 

3 LEIKKI VARHAISKASVATUKSESSA JA PERHEPÄIVÄHOIDOSSA 

 

Leikistä ei ole olemassa yhtä yhtenäistä määritelmää vaan leikkiä on määritelty ajan saatossa monin 

eri tavoin ja teoreetikoilla on kullakin omat erilaiset näkemyksensä asiasta (Koivunen ja Lehtinen 

2015, 163). Aili Helenius ja Leena Lummelahti (2014, 61–72) ovat määritelleet leikin toiminnaksi ku-

vitteellisessa tilanteessa. Karilan ja Lipposen (2013, 151) mukaan leikki on lapsen elämisen maail-

maa, joten se ei synny tyhjästä. Se on kertomusta lapsen omasta elämästä ja hänelle tärkeistä ko-

kemuksista ja juuri sen vuoksi leikki on tärkeää ja mielekästä lapselle. Leikki onkin moniselitteinen 

käsite, joka voi antaa erilaisia näkökulmia lapsen kehitykseen (Lindqvist 2002, 437). 

 

Aikuisen tulee tukea lasta tämän omissa taidoissa sekä ympäristön ja ilmiöiden jäsentämisessä, ni-

meämisessä ja kuvaamisessa lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Varhaiskasvattajien tulee ym-

märtää leikin tärkeys lapselle sekä sen merkitys lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä, oppimi-

sessa ja hyvinvoinnissa. (Opetushallitus 2016, 20–22.) Nykyisin varhaiskasvatuksessa on jo ymmär-

retty leikin merkitys lapselle, mutta leikin tukeminen erilaisin keinoin haastaa kuitenkin varhaiskasva-

tuksen ammattilaisia päivittäin. Eri ikätasojen huomioiminen leikkiympäristöjä rakentaessa, sensitiivi-

syys leikin tukemisessa ja leikin merkityksestä puhuminen ovat arkipäivän haasteita varhaiskasva-

tuksessa. (Reunamo ja Käyhkö 2014, 84.)  

 

Perhepäivähoidossa perhepäivähoitajan aktiivinen ja sensitiivinen ote leikin rakentamiseen on avain-

asemassa. Perhepäivähoitajan tulee ymmärtää leikin merkitys lapsen oppimiselle ja kehittymiselle 

sekä tiedostaa leikin kehittymisen vaiheet lapsen eri ikävaiheissa. Suuri osa perhepäivähoidon ar-

jesta koostuu perushoitotilanteista ja siksi onkin tärkeää, että perhepäivähoitaja pyrkisi tekemään 

tilanteista mahdollisimman kiireettömiä ja käyttäisi leikkiä enemmänkin toimintojen sujumisen 

apuna. Perhepäivähoitajan tulee varata leikin suunnittelulle riittävästi aikaa, koska ilman suunnitte-

lua etenkin sisäleikeistä tulee helposti lyhytkestoista täyttötoimintaa muun toiminnan väliin. Lapsen 

kehityksen kannalta tärkeää olisi mahdollistaa lapselle keskeytymättömiä leikkihetkiä. Jotta näiden 

mahdollistaminen onnistuisi, hoitajalla tulisi olla joustavuutta ja herkkyyttä huomata lasten leikin ti-

lanteet ja sitoutuneisuus leikkiin. Perhepäivähoidon erityinen vahvuus onkin lapsen omaehtoisen lei-

kin ja leikissä oppimisen mahdollistava kodinomainen oppimisympäristö. (Parrila ja Vähänen 2006, 

160–161.) 

 

Lapsen näkökulma leikkiin on täysin toisenlainen kuin aikuisen. Leikki on lapsen itse rakentamaa toi-

mintaa, johon lapsi on hankkinut ainekset ympäröivästä todellisuudesta. Leikki on lapsille kiehtova 

toimintaympäristö, jolla voi hankkia kokemusta ja tietoa todellisuudesta ilman tietoisia tavoitteita ja 

pyrkimyksiä. (Hakkarainen 2008, 99.) Luonnollisesti lapsen kiinnostuksen kohteet tulevat lapsen lä-

hipiirin vuorovaikutussuhteista ja ilmiöistä. Perhepäivähoitajan onkin hyvä keskustella lapsen per-

heen kanssa säännöllisesti leikissä ilmenevistä asioista ja lapsen kiinnostuksen kohteista. Tällöin hoi-

taja pystyy ymmärtämään paremmin lasten leikkien sisältöjä ja niiden toteutumista perhepäivähoi-

don toimintaympäristöstä. (Parrila ja Vähänen 2006, 160.) 
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Maailman ja esimerkiksi tekniikan kehittyessä, myös lasten maailma kokee muutoksia. Tästä seuraa, 

että myös leikki ja leikkivälineiden luonne tulee osittain muuttumaan, tuoden lisää uusia mahdolli-

suuksia, mutta myös haasteita. (Ojala 2015, 146.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa havain-

noiminen ja dokumentointi on nostettu tärkeäksi osaksi laadukasta varhaiskasvatusta, sillä niitä voi-

daan hyödyntää leikin sekä muun toiminnan suunnittelussa. Ajankohtaisen kulttuurin ja lapsille tar-

jotun materiaalin tunteminen auttavat varhaiskasvattajia pysymään ajassa ja ymmärtämään parem-

min lasten leikkejä. Ajankohtaisten asioiden huomioiminen lasten ohjauksessa herättää lasten mie-

lenkiinnon ja antaa mahdollisuuksia muunnella perinteisiäkin asioita lapsia kiehtoviksi. Lasten omat 

mielenkiinnonkohteet ja heitä askarruttavat kysymykset ovatkin lapsille suunnatun toiminnan keskei-

nen lähtökohta. Varhaiskasvatuksessa osaamisen ja tiedon jakaminen, itsearviointi ja ammatillinen 

kehittyminen ovat tärkeitä asioita huomioida ja niihin tulisi kannustaa. Työyhteisön tulisi myös kan-

nustaa varhaiskasvattajia mielikuvituksen käyttöön, luovuuteen, omaan ilmaisuun ja kekseliäisyy-

teen. (Opetushallitus 2016, 29–40.) 

 

3.1 Leikki varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa 

 

Leikin tärkeys lapselle on tunnistettu yleisesti. YK:n yleissopimuksessa lasten oikeuksistakin on to-

dettu, lapsella on oikeus ikänsä mukaiseen leikkimiseen (yleissopimus lapsen oikeuksista, 31 artikla). 

Varhaiskasvatuslaissa (1973, § 2a) mainitaan, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on järjestää 

muun muassa leikkiin perustuvaa pedagogista toimintaa ja näin mahdollistaa myönteisiä oppimisko-

kemuksia. Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa korostetaan sitä, että varhaiskasvatuksessa 

tulee tunnustaa leikin itseisarvo lapselle ja tunnistaa sen merkitys pedagogiikassa sekä lapsen kehi-

tyksessä ja hyvinvoinnissa (Opetushallitus 2016, 20).  

 

Kuten on selvää, lapsi oppii leikkiessään. Leikki motivoi lasta ja tuottaa iloa toimintaan. Tällöin oppi-

minen toiminnassa paranee ja lapsella on hyvä mahdollisuus omaksua tietoa ja oppia uusia taitoja. 

Leikissä lapsi käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilee ideoitaan ja tutkii maailmaa. Leik-

kiessä lapsi voi kehittää laaja-alaista osaamistaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden eri osa-

alueilla. Oppiminen leikin avulla tai leikkiessä on nostettu esiin esimerkiksi alueilla ajattelu ja oppimi-

nen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä monilukutaito ja tieto ja viestintätekno-

loginen osaaminen. (Opetushallitus 2016, 20–24.) Myös Kuopion kaupungin varhaiskasvatussuunni-

telmassa (2017a, 20) on todettu leikin merkitys oppimisessa, sillä siinä määritellään, että leikki on 

kaiken oppimisen perusta. Leikkiessään lapsi käsittelee kaikkea kokemaansa, näkemäänsä ja kuule-

maansa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kerrotaan, että erilaiset kokemukset ja tunteet 

kannustavat leikkiin. Leikissä on turvallista kokeilla erilaisia rooleja ja ideoita sekä käsitellä haastavia 

kokemuksia. (Opetushallitus 2016, 38–39.)  

 

Leikin tulee olla myös osa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, jossa leikin merkitys hyvinvoinnille 

ja oppimiselle tunnustetaan. Varhaiskasvatuksen toimijoiden tulee kehittää leikkiä edistäviä ja leik-

kiin ohjaavia oppimisympäristöjä ja toimintatapoja sekä huomioida leikkiä rajoittavia tekijöitä. Var-

haiskasvatuksessa sekä aikuiset että lapset leikkivät, jolloin molemmilla on mahdollisuus yhdessä 
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tekemiseen ja leikin iloon. Tärkeää on huomioida lasten leikkialoitteet ja kokeilut sekä suoda leikki-

rauha. Oppimisympäristöissä tulee näkyä lasten ideat ja leikit, ja niiden tulee tarjota vaihtoehtoja 

erilaisiin toimintoihin vauhdikkaasta liikkumista rauhalliseen leikkiin sekä toimintaan. Leikki- ja toi-

mintavälineet sekä erilaiset oppimisympäristöt, kuten luonto ja piha-alueet, tarjoavat monipuolisia 

mahdollisuuksia leikkiin. (Opetushallitus 2016, 29–32.) Kuopiossa leikkiin kannustaminen on myös 

huomioitu ja leikki onkin yksi Kuopion varhaiskasvatuksen painopistealueista vuosina 2016–2018. 

Tällöin korostetaan leikkiä lapselle ominaisena tapana toimia sekä aikuisen roolia leikissä. Opetushal-

lituksen, Kuopion kaupungin sekä Siilinjärven kunnan hankkeessa on laadittu Leikin käsikirja lisää-

mään henkilöstön ymmärrystä leikin merkityksestä. (Kuopion kaupunki 2017a, 31.) 

 

3.2 Leikin kehitys alle kouluikäisellä lapsella 

 

Leikki on tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä, sillä leikkiessään lapsi rakentaa omaa minäkuvaansa 

sekä käsittelee ympäristöään erilaisten kokemusten ja oivallusten kautta. Leikkiessään lapsi voi har-

joitella myös esimerkiksi neuvottelua ja toisen ihmisen ymmärtämistä. (Vehkalahti ja Urho 2013, 8–

9.) Leikkiessään lapsi rakentaa vahvan perustan oppimiselle. Muun muassa lapsen mielikuvituskyky, 

luovuus, spontaanisuus, ihmettely, itsearvostus ja sosiaaliset suhteet sekä luottamus oppimiseen ja 

kehittymiseen muotoutuvat. Tämän vuoksi leikillä on lapsen tulevaisuuden oppimisen kannalta tär-

keä rooli, koska aiempi kehitys säätelee myöhempää oppimista. (Ojala 2015, 145.) 

 

Lapsen leikin voidaan ajatella alkavan jo vauvaikäisenä, kun aikuinen leikittää lasta esimerkiksi sor-

mileikein, laululeikein ja hypytellen. Tällöin aikuinen luo heille yhteisen kuvitellun tilanteen, eli leikkii 

lapsen kanssa. Leikin kehitys jatkuu, kun lapsi oppii liikkumaan ja hän pystyy itse tekemään aloit-

teita. Tällöin lapsi kiinnostuu myös esineistä ja alkaa opetella niiden käsittelyä. Samalla hän oppii 

merkityksistä ja ympäröivästä maailmasta. Esineitä käsitellessään lapsi oppii esimerkiksi jäljittele-

mään toisten ihmisten toimintoja ja ottamaan mallia toisilta lapsilta sekä aikuisilta. Aikuisen tuella 

esineet auttavat myös luomaan sosiaalisia suhteita lasten välille sekä houkuttelevat lasta liikkumaan 

ja oppimaan myös uusia taitoja. Esineiden käsitteleminen ja siihen liitetyt sanat auttavat lapsen sa-

navaraston kehittymisessä. (Helenius ja Lummelahti 2014, 61–72.)   

 

Toisen elinvuoden aikana lapsi alkaa hahmottaa minänsä ja oppii muun muassa sen, mitä voi ja mitä 

ei voi tehdä. Tällöin lapselle alkaa kehittyä kyky siirtyä itse kuviteltuun tilanteeseen ja luomaan esi-

neille toisia merkityksiä. Tässä vaiheessa aikuisella on merkittävä rooli leikin välineiden ja leikkiym-

päristön luomisessa. Aikuinen luo merkityksiä esineille ja jäljittelemällä lapsi oppii esimerkiksi nuken 

käsittelyä. Alle kolmevuotiaiden lasten kanssa aikuisen osuus leikissä on merkittävä myös kielen op-

pimisen kannalta. Kun lapsi osaa ilmaista aikomuksensa, aikuisen on tärkeä tehtävä vastata aiko-

muksiin ja mahdollistaa leikki. Myös pikkulasten yhteisessä leikissä aikuisella on tärkeä rooli leikin 

sujumisen kannalta, sillä aikuinen voi esimerkiksi auttaa lapsia keskittymään leikkiin tai ratkaista ris-

tiriitoja. (Helenius ja Lummelahti 2014, 73–79.) 
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Noin kolmevuotiaana lapsi alkaa siirtyä esineleikkivaiheesta roolileikkeihin, joissa lapsen on mahdol-

lista tehdä sellaisia asioita, jotka eivät vielä todellisuudessa onnistu. Noin nelivuotiaana roolileikit 

ovat vilkkaimmillaan ja viisivuotiaat alkavat olla jo taitavia roolileikeissä, neuvottelemisessa ja leikin 

mahdollistamisessa. Roolileikkien alkaessa myös lasten keskinäinen sosiaalinen toiminta lisääntyy ja 

samalla lapset oppivat vuorovaikutuksesta sekä joustamisesta. Aikuisen tehtävä roolileikissä on tu-

kea roolin omaksumisessa, osoittaa hyväksyntää sekä tarvittaessa auttaa leikin mahdollistamisessa. 

Aikuisen on kuitenkin hyvä muistaa hienovaraisuus ja antaa lapsen itse ideoida ja rakentaa leikkiään.  

Etenkin viisivuotiaiden kanssa aikuisen on hyvä jopa hieman haastaa lapsia itse rakentamaan leikki-

ään ja muokkaamaan ympäristöä leikille sopivammaksi. (Helenius ja Lummelahti 2014, 85–103.) 

Lapset saavat roolileikkeihinsä ideat ja ainekset omista kokemuksistaan, kuten perheen kanssa koe-

tuista asioista, kuulluista tarinoista tai televisiosta. Roolissa ollessaan lapsi ei leiki itseään, vaan käsi-

tystään leikkimästään henkilöstä. Tällöin lapsi voi turvallisesti vapautua kontrollista ja testata erilaisia 

toimintatapoja. (Martinez-Abarca ja Nurmi 2015.) 

 

Kouluiän lähestyessä roolileikit jatkuvat, mutta rinnalle tulevat myös sääntöleikit, jotka sopivat myös 

isompien lapsiryhmien leikeiksi. Sääntöleikeissä, kuten esimerkiksi kymmenen tikkua laudalla, sään-

nöt ohjailevat leikin kulkua ja leikin rooleja. Leikin kulku etenee sääntöjen mukaan ja lapsen taidot 

ja tuuri ratkaisevat lopulta leikin etenemisen. Myös nuoremmat lapset voivat osallistua näihin sään-

töleikkeihin jäljittelemällä vanhempien leikkijöiden toimia. Sääntöleikeissä aikuisen rooli korostuu 

leikin ohjaajana. (Helenius ja Lummelahti 2014, 117–118, 155.) 
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4 LEIKIN RIKASTUTTAMINEN LEIKKIPEDAGOGISIN MENETELMIN 

 

Tässä opinnäytetyössä leikin rikastuttamista on ajateltu siitä näkökulmasta, mitkä ovat niitä asioita, 

joita perhepäivähoitajien tulisi ottaa huomioon ja lisätä, jotta leikistä saataisiin perhepäivähoidossa 

mahdollisimman monipuolista ja kattavaa. Leikin ja sen mahdollisuuksien näkeminen laajemmin ja 

monipuolisemmin motivoi ja antaa mahdollisuuksia sen rikastuttamiselle. Leikin rikastuttamisella py-

ritään siihen, että leikki tukisi parhaalla mahdollisella tavalla lasten kasvua ja kehitystä. 

 

Leikkiä voi rikastuttaa eri tilanteissa hyvinkin joustavasti esimerkiksi musiikilla, liikunnalla, kielellisellä 

ja kuvallisella ilmaisulla sekä suunnitelmallisesti hoitopäivän toimintahetkillä. Myös perushoidollisien 

tilanteiden leikillisyys on hyvin mieleistä etenkin pienimmille lapsille ja se kannattaa huomioida leikki-

hetkien ja hoitopäivien suunnittelussa. Retket lähiympäristöön ja pienet työtehtävät voivat olla myös 

osa hoitopäivää ja lasten leikkiä (Parrila ja Vähänen 2006, 160–161). Pihat, leikkipuistot ja luonto, 

sekä muut rakennetut ympäristöt ovat antoisia ja lasten kokemuksia rikastavia varhaiskasvatuksen 

oppimisympäristöjä, jotka on hyvä huomioida toimintaa suunnitellessa. (Opetushallitus 2016, 31–

32.) 

 

Leikin kasvatuksellisesta näkökulmasta puhuttaessa, käytetään käsitettä leikkipedagogiikka. Siinä 

yhdistyvät aikuisen järjestämät leikilliset ja leikkiin perustuvat toiminnot, leikki- ja oppimisympäristö-

jen suunnittelu ja erilaiset leikkiä ja leikissä oppimista tukevat pedagogiset menetelmät. (Wood 

2004, 19.) Leikkipedagogiikan perustana on ajatus siitä, että leikki on toimintaa, joka kuuluu sekä 

lapsille että aikuisille (Lindqvist 2002, 438). Leikkipedagogiikassa aikuinen hyödyntää erilaisia luovia 

menetelmiä, jolloin leikin ja kulttuurin yhteiset piirteet yhdistyvät eri taiteen lajien tukiessa toisiaan. 

Leikkipedagogiikassa luodaan erilaisia leikkimaailmoja, jotka kehittävät lasten leikkejä. Leikkimaail-

mat muodostuvat fyysisestä leikkiympäristöstä, mutta myös yhteisestä teemasta, koskettavasta, 

kiinnostavasta ja rikkaasta sisällöstä. Maailman luomiseen tarvitaan kirjallisia, monitulkintaisia teks-

tejä ja draamallista toimintaa.  (Lindqvist 1998, 79–86.) Leikkimaailmat ovat lasten ja aikuisten yh-

teisiä kuviteltuja maailmoja, joiden osatekijöitä ovat esimerkiksi leikkiteema, juoni sekä juonen to-

teutus. Tavoitteena leikkimaailmojen rakentamisessa on luovuuden, mielikuvituksen ja kehityksen 

edistäminen. (Hakkarainen ja Brédikyté 2013, 130–131.) Leikkimaailmojen rakentamisessa ja juonen 

kehittelyssä voidaan yhdistää esimerkiksi improvisaatiota, satuja ja draamaa (Opetushallitus 2016, 

39). 

 

Kehittävässä leikkipedagogiikassa muodostetaan toimintaympäristöjä, joiden juonellinen toiminta ja 

leikki kehittävät lapsia ja aikuisia. Aikuisen osallistuminen aktiivisesti ja aidosti leikkiin on erittäin tär-

keää, ja sen tarkoituksena on luoda yhteisiä pitkäkestoisia leikkejä. Aikuisen rooli ei ole toimia auk-

toriteettina vaan yhtenä leikkijänä ja kytkeä oma osaamisensa rooliin. Tärkeitä ominaisuuksia ja tai-

toja aikuiselle ovatkin tarinankerronnan taidot, herkkyys sekä improvisointitaidot erilaisissa tilan-

teissa. Leikkipedagogiikassa ei ole tarkkoja tavoitteita oppimiselle, vaan oppimista ohjaavat mielek-

kyys ja oppimisen motivaatio, jotka syntyvät lapselle toiminnassa.  (Hakkarainen ja Brédikyté 2013, 

1, 243–244.) Leikissä on tärkeää maailman lisäksi toiminta eli leikin juoni. Juoni saa leikkiteeman 
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kehittymään ja on yleistä, että toimintakaava muodostuu kodista, matkasta ja seikkailusta. Tällä 

kaavalla voidaan myös yhdistää leikki ja kertomus toisiinsa. Leikkimaailman ja toiminnan lisäksi leik-

kipedagogiikassa roolihahmot ovat myös merkittäviä. Etenkin aikuisten esittämät hahmot edistävät 

leikkimaailmojen syntymistä ja eri toimintojen kehittymistä. Aikuinen luo kirjojen teksteistä ja tari-

noista eläviä, eläytymällä roolihahmoon ja houkuttelemalla lapset mukaan edustamaansa maail-

maan. (Lindqvist 1998, 106, 128, 142.) 

 

 

KUVIO 1. Leikkimaailman muodostuminen ja leikkiä rikastavat tekijät. 

 

Olemmekin tässä opinnäytetyössä käsitelleet leikkipedagogiikan näkökulmasta hieman syvällisemmin 

leikkimaailman luomiseen ja syntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Kuviossa 1 olemme esittäneet, mitä 

leikkimaailman muodostumiseen mielestämme vaaditaan. Tarinallisuus ja sadut ovat perusta leikki-

pedagogiikan toteuttamiselle ja kuten leikin tutkija ja pedagogi Gunilla Lindqvistkin (1998, 146) to-

teaa, rikas teksti on edellytys leikkimaailmojen luomiseen. Käsittelemme myös draamaa ja draama-

kasvatusta, sillä draaman ja leikin välinen yhteys on selkeä. Lindqvistkin (1998, 81, 128) yhdistää 

leikkipedagogiikan ja draamallisen toiminnan etenkin kirjallisten tekstien hyödyntämisessä ja erilais-

ten roolihahmojen esittämisessä. Myös esimerkiksi Hakkarainen ja Brédikyté (2013, 123) ovat nosta-

neet draaman yhdeksi leikin rikastamisen keinoksi. Edellä mainittujen leikkiin ja leikkipedagogiikkaan 

olennaisesti kuuluvien asioiden lisäksi olemme käsitelleet opinnäytetyössä aikuisen roolia, vuorovai-

kutusta sekä ohjaamisen erilaisia muotoja. Nämä asiat ovat myös olennaisia, sillä aikuisen rooli on 

tärkeä yhteisessä leikissä ja leikkipedagogiikka vaatii aikuisen osallistumista leikkitilanteiden luomi-

seen (Hakkarainen ja Brédikyté 2013, 1).  

 

Leikkimaailman luomiseen vaaditaan myös fyysinen leikkiympäristö, joka voi käsittää sekä sisä- että 

ulkotiloja (Lindqvist 1998, 80–83). Leikkiprosessiin kuuluu tärkeänä osana välineiden hankkiminen 

Leikkimaailma

Leikki-
ympäristö

Draamallisuus 
ja roolihahmot

Aikuinen

Tarinallisuus ja 
juoni

Havainnointi ja 
pedagoginen 

dokumentointi
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sekä leikkipaikan rakentaminen (Helenius 1993, 91). Käsittelemme leikkiympäristöä sekä oppimisym-

päristönä että fyysisenä leikkiympäristönä. Lopuksi määrittelemme havainnoimista ja pedagogista 

dokumentointia, joilla on tärkeä rooli leikkitoiminnan kehittämisen ja suunnittelun kannalta.  

 

4.1 Tarinallisuus, sadut ja juoni leikkimaailman luojana  

 

Kirjallinen teksti ja sen draamallisuus auttavat leikin kehittymisessä (Lindqvist 1998, 81). Tarinat ja 

sadut voivat antaa lapsille mahdollisuuden samaistumiselle, erilaisille tunnekokemuksille sekä tilaa 

mielikuvitukselle. Tarinoita eli narratiiveja voidaan hyödyntää leikin epäsuorassa ohjaamisessa, sillä 

ne innostavat pohtimaan arvoja ja satujen opetuksia. Tarinoiden hyödyntäminen lasten kanssa on 

perusteltua, sillä ajattelu ja muistaminen perustuvat niihin. Sadut voivat muodostaa tilan, jossa lapsi 

ja aikuinen voivat olla yhdessä. Luova kertominen luo vuorovaikutusta ja vetää kuulijoitaan tarinoi-

den maailmaan. (Hakkarainen ja Brédikyté 2013, 92—93, 118.) Aikuisen kertoessa satua lapselle 

heidän välisestä vuorovaikutuksesta tulee vielä läheisempää (Helenius ja Lummelahti 2013, 125). 

Ohjaajan eläytyminen ja erilaisten tarinankerronnan keinojen käyttäminen auttavat vuorovaikutuk-

sen syntymisessä. Eläytymiseen tarvitaan avoimuutta tarinan herättämille tunteille. Erilaisia tarinan-

kerronnan keinoja ovat esimerkiksi erilaiset painotukset, rytmin vaihtelut, voimakkuuden säätely, 

kontakti kuulijoihin sekä erilaiset roolimerkit, kuten ääni tai ilme. (Martinez-Abarca ja Nurmi 2015, 

26–27.) Lapsen, joka ei itse vielä osaa lukea, kokemus tarinasta on lukijan varassa (Heinonen 2001, 

201).  

 

Etenkin vanhat sadut, joissa on tietynlaiseksi rakennettu juoni kiehtovat lapsia. Lapsia kiehtova juoni 

rakentuu tietyistä henkilöistä, pienestä jännityksestä ja loppuratkaisusta. Sadussa mahdoton muut-

tuu mahdolliseksi, jolloin voi kuvitella kaikenlaista, vaikkei se olisi tosielämässä mahdollista. Juuri 

tämä tekee sadusta jännittävän ja samalla turvallisen. (Helenius ja Lummelahti 2013, 125–126.) Ta-

rinat saavat kuulijan ajattelemaan ja etenkin lapselle läheiset teemat ja luova tarinankerronta voivat 

herättää ajatuksia ja mielenkiintoa lapsessa. Hän voi reagoida tarinoihin esimerkiksi kommentoimalla 

tapahtumia, esittämällä kysymyksiä tai neuvomalla. Lapsen mielenkiinto tarinaan voi ilmetä myös 

leikeissä ja tämän piirustuksissa. (Hakkarainen ja Brédikyté 2013, 92–95, 103, 118–119.) 

 

Lapsen kasvaessa myös hänen kertomansa tarinat ja leikin juonellisuus kehittyvät. Aluksi lapsi ker-

too tarinoita omilla teoillaan ja eleillään leikissä. Vähitellen tästä lapset alkavat esittää tarinoita sekä 

arkielämästä että kuvitelluista tilanteista, jolloin kieli auttaa yhteisessä tekemisessä ja esittämisessä. 

Kehittyneemmässä leikissä puhuttu kieli luo juonellisuutta ja kertoo tarinaa. Lapsi osaa 2–3-vuoti-

aana hahmottaa tapahtumien ajallisen järjestyksen ja kuvata syysuhteita. Tarinallinen kyvykkyys 

kehittyy 3–4-vuotiaana niin, että lapsi ymmärtää dialogia ja keskustelua. Pikkulapsille rutiinit ovat 

tärkeitä, mutta tarinallisen kyvykkyyden kehittyessä lapsi alkaa erottaa, mikä on odotettua tai odot-

tamatonta sekä todennäköistä tai epävarmaa, myös poikkeamat tavallisesta erottuvat. Eri näkökul-

mien ymmärtäminen eri aikoina ja paikoissa kehittyy vähitellen, kuten myös tärkeiden teemojen tun-

nistaminen tarinoista. (Hakkarainen ja Brédikyté 2013, 96–99.) Tarinoilla on yleensä samankaltainen 

rakenne, joka voi seurata esimerkiksi kaavaa koti, lähtö, seikkailu ja paluu (Lindqvist 1998, 83). 
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Leikkipedagogiikassa sadun tarkoituksena on innoittaa käsiteltyyn teemaan. Hyvä satu on toiminnan 

perusta ja se takaa sitoutumisen ja motivaation leikkiin. Hyvään satuun kuuluu kiehtova teema, dra-

maattinen ja kiehtova tapahtuma, ristiriitaisia ideoita sekä erilaisia arvoja ja näkökulmia. (Hakkarai-

nen ja Brédikyté 2013, 149–150.) Moniselitteiset, draamalliset tarinat auttavat leikin kehittymisessä 

(Lindqvist 1998, 81). Moniulotteinen teksti antaakin mahdollisuuden erilaisten merkitysten ja tulkin-

tojen syntymiselle yhteisessä leikissä (Hakkarainen ja Brédikyté 2013, 131). 

 

Satuleikille suotuisin ajankohta on heti satutuokion jälkeen, jolloin lapset ovat innokkaimmillaan ja 

saavat toisia lapsia mukaansa leikkiin. Aivan tavallinen ympäristö on riittävä satuleikin alkamiselle, 

mutta innostusta ja mielikuvitusta saattaa edesauttaa, jos huoneessa on jotakin materiaaleja käytet-

tävissä. Huovat, tyynyt tai vaikkapa isot rakennuspalikat luovat leikin rakentumiselle jo enemmän 

mahdollisuuksia. Usein tuttu satu johdattelee lapset leikkiin tietyillä rooleilla, mutta leikki muuttuu ja 

saa uusia muotoja edetessään. Leikin eläessä lapset voivat alkaa tarinoimaan omia satuja ja keksiä 

uusia rooleja. Aikuisen tärkeä tehtävä onkin tukea lasten omatoimisuutta ja järjestää leikille aikaa ja 

materiaaleja. (Helenius ja Lummelahti 2013, 126–127.) 

 

Hakkaraisen, Brédikytén, Jakkulan ja Munterin (2013, 217–223) artikkelissa kuvataan Kajaanissa 

tehtyä tutkimusta, jonka tarkoituksena oli selvittää, kuinka aikuisen narratiiviset eli tarinalliset väliin-

tulot tukevat yhteisleikkiä. Tutkimuksessa selvitettiin myös mitkä aikuisen ohjaamisen tekijät edistä-

vät tai haittaavat yhteisleikkiä. Tutkimuksen mukaan tarinallinen ohjaaminen nosti leikkitoimintaa 

korkeammalle ja kehittyneemmälle tasolle. Osallistumalla aikuinen voi joko auttaa leikin onnistumi-

sessa tai haitata leikin etenemistä. Tutkimuksessa todettiin, että onnistuneissa leikkihetkissä yhteistä 

oli se, että aikuisen osallistuminen oli spontaania, improvisoitua sekä luovaa. Aikuinen otti myös las-

ten ideat huomioon ja loi leikistä haastavaa ja motivoivaa. Jos aikuinen ei tukenut lasten ideoita tai 

leikin juoni katkesi, aikuisen leikkiin puuttuminen ja leikkitilanne eivät olleet onnistuneita.  

 

4.2 Draamakasvatus ja elävät roolihahmot 

 

Draama on esittävää toimintaa, joka voidaan käsittää usealla tavalla, esimerkiksi näytelmäksi, kirjal-

lisuuden muodoksi tai opetusmenetelmäksi. Esimerkiksi Hakkarainen ja Brédikyté ovat hyödyntäneet 

luovaa draamaa kehittävän leikkipedagogiikan tutkimuksessaan, sillä draamalla voidaan tukea lasten 

oppimista ja kehitystä. Etenkin pienen lapsen kaikki luova toiminta antaa mahdollisuuden välittää 

hänen omaa ymmärrystä maailmasta. Luova draama on tehokas tapa oppimisen ja kehityksen tuke-

miseen, sillä se kytkeytyy leikkiin, perustuu kokonaisvaltaiseen maailmankuvaan ja se on pienten 

lasten yhteistoiminnallisen oppimisen muoto.  (Hakkarainen ja Brédikyté 2013, 123–135.)  

 

Draamakasvatus on alle kouluikäisillä ohjattua leikkiä, jolla on pedagogisia tavoitteita. Se pitää sisäl-

lään leikkiä, tarinoita sekä teatterin piirteitä. Draamakasvatuksen tavoitteena on taidekasvatus sekä 

vapaan leikin virittäminen. Aikuisen tehtävänä on osallistua toimintaan ja luoda leikkiympäristöjä, 

jotta lapsen omaehtoisen leikin on mahdollista syntyä. Lapsi on aktiivinen toimija, sillä oppiminen on 
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sosiaalista ja kokemuksellista. (Martinez-Abarca ja Nurmi 2015, 9.) Draamalliseen toimintaan vaadi-

taan juonellisuutta eli tietynlaista tapahtumien kulkua (Lindqvist 1998, 81). Yleensä draamaleikin 

lähtökohtana onkin jokin tarina (Heinonen 2001, 204). 

 

Draamakasvatus muuttuu lapsen kasvaessa ja eri kehitysvaiheissa. Jo pieni vauva oppii ilmaisua 

vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. Tunneilmaisu tulee tutuksi, kun hoitaja tunnistaa lapsen tun-

teita ja vastaa niihin. Vauva pyrkii matkimaan hoitajansa äänensävyjä ja äänteitä ja hakee aktiivi-

sesti katsekontaktia. Ilmaisua vauva harjoittelee esimerkiksi loruttelussa, köröttelyssä ja laulu-

leikeissä. Taaperot, noin puolitoistavuotiaasta eteenpäin, siirtyvät jäljittelystä kuvitteluleikkeihin, 

joissa he käyvät läpi erilaisia arjen toimintoja, ja saman tarinan toistaminen on mielekästä. Roolileik-

kivaihe alkaa noin 3–4-vuotiaana, jolloin kieli on jo tarpeeksi kehittynyt yhteiseen leikkiin. Leikissä 

on tärkeää ympäristö, henkilöt sekä juoni. Roolileikkiin tarvitaan yhteinen kokemus, esimerkiksi leik-

kipuistosta, jotta leikki voi syntyä. Usein leikki voi jäädä lyhyeksi vielä ilman aikuisen tukea ja apua. 

Tämän ikäisen lapsen tarinat ovat vielä jäsentymättömiä, mutta niissä on paljon luovuutta. 4–5-vuo-

tiaana tarinankerronnassa alkaa ilmetä jo tarinan rakenne, sillä siinä on yleensä ainakin alku ja 

loppu. Tällöin myös leikkimaailmassa ja juonessa mukana pysyminen mahdollistuu. (Martinez-Abarca 

ja Nurmi 2015, 34–36.) 

 

Draamakasvatuksessa on erilaisia osa-alueita, joista osa on hyvinkin spontaaneja ja valmistelematto-

mia, kun taas toiset vaativat etukäteissuunnittelua ja työstämistä. Draamaleikit ovat draamakasva-

tuksen kevyin muoto, kun taas valmis, esittävä draamateatteri vaatii kaikista eniten suunnittelua, 

valmistelua ja draaman taitojen osaamista. Draamaleikissä leikin tekijöinä, suunnittelijoina ja neu-

vottelijoina ovat sekä aikuinen että lapset. Draamaleikit voivat olla sekä valmisteltuja että spon-

taaneja. Draamaleikki voi tulla spontaanisti aikuisen ohjaamana esimerkiksi, jos lasten omaehtoinen 

leikki on tyrehtynyt tai se tarvitsee uutta intoa. (Martinez-Abarca ja Nurmi 2015, 37–38.) Aikuinen 

voi rajata draamaleikkiä erilaisilla järjestelyillä, ajalla ja tilalla tai esimerkiksi rituaalilla, joka johdat-

taa fiktiiviseen maailmaan (Heinonen 2001, 207). Draamaleikkiä voi valmistella esimerkiksi luomalla 

leikkiympäristöjä, kuten erilaisia leikkinurkkauksia. Leikkinurkkaukset muodostavat pysyviä tiloja, 

jotka mahdollistavat pitkäkestoisen leikin. Tarvittaessa näitä nurkkauksia voi myös vaihdella ja niihin 

voi lisätä mukaan erilaisia roolivaatteita. On tärkeää, että aikuinen on lapsille mallina jossain leikkiin 

kuuluvassa roolissa. Draamaleikissä roolivaatteet voivat innostaa lapsia, mutta ne eivät ole välttä-

mättömiä, sillä mielikuvat auttavat leikkiin uskomisessa ja roolien luomisessa. (Martinez-Abarca ja 

Nurmi 2015, 40–44.) Aikuisen tehtävänä leikissä on huomioida tarinan ainekset ja draamallisen toi-

minnan kehittämismahdollisuudet (Heinonen 2001, 208). 

 

Roolit ovat tärkeässä osassa draamassa, teatterissa sekä leikissä. Erityisesti aikuisten esittämät rooli-

hahmot vaikuttavat olennaisesti leikin kehittymiseen ja leikkimaailmojen syntymiseen. Lapset sa-

maistuvat aikuisten esittämiin hahmoihin ja eläytyvät niiden eri toimintoihin. Leikissä roolit ovat epä-

vakaita ja muuttuvia, sillä roolien ja toiminnan välillä on vuorovaikutussuhde. Yhteiset leikit aikuisten 

ja lasten välillä kehittävät lasten taitoa itse esittää erilaisia roolihahmoja. Erilaiset roolihahmot saavat 

leikkimaailman elämään. Myös draaman ja teatterin avulla lapsi voi kohdata useita erilaisia hahmoja, 
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jotka antavat mahdollisuudet kokeilla leikissä erilaisia toimintoja ja suhtautumistapoja. (Lindqvist 

1998, 128–131, 142–143.) 

 

4.3 Aikuisen rooli ja erilaiset ohjaamisen muodot 

 

Leikin ohjaaminen on hyvin kiinnostavaa, mutta myös samalla haastavaa taitavallekin varhaiskasva-

tuksen ammattilaiselle ja pedagogiikan osaajalle. Leikin ohjaajana voi kuitenkin aina ylittää rajoja ja 

kehittyä. (Koivula ym. 2017, 184.) Leikin muoto ja leikki kehittyvät yhdessä lapsen kehityksen 

kanssa. Tämä on tärkeää huomioida, sillä leikin muuttuminen vaikuttaa myös aikuisen rooliin lei-

kissä. Koska leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa, tulee varhaiskasvattajien olla tietoisia 

sen moninaisuudesta. Leikin ohjaaminen sopivalla tavalla ja huolehtiminen jokaisen lapsen mahdolli-

suudesta leikkiin osallistumiseen kuuluvat varhaiskasvatuksen parissa työskentelevän aikuisen tehtä-

viin. (Opetushallitus 2016, 39.) Varhaiskasvatuksen ammattilaisilta vaaditaan ponnistuksia leikin ym-

märtämiseksi. Heidän tulisi jatkuvasti kehittää omia taitojaan ja lisätä tietoaan lasten leikistä, jotta 

leikin ohjaaminen palvelee lasten kasvua ja kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. (Hujala ja Turja 

2011, 76.) 

 

Lasten kanssa yhdessä leikkiessään aikuinen voi toimia samalla tukena sekä antaa leikkiin virikkeitä 

ja ideoita. Aikuinen voi osallistua leikkiin yhtenä leikkijänä, eikä aikuisen välttämättä tarvitse aina 

toimia ohjaajana ja leikin johtajana. (Vehkalahti ja Urho 2013, 8–9.) Aikuisen ja lapsen yhteinen 

leikki voi sisältää useita hyvin erilaisia osallistumisen ja ohjaamisen muotoja. Ohjaaminen voi rajoit-

tua lasten omassa leikissä opettamiseen, mutta aikuinen voi myös esimerkiksi olla luomassa koko-

naisia leikkimaailmoja alusta alkaen lasten kanssa. (Helenius ja Korhonen 2008, 113.) Aikuinen voi 

osallistua ja puuttua tarinalliseen roolileikkiin useilla eri tavoilla. Onnistuneessa yhteisleikissä aikui-

nen voi toimia yhteisen teeman tai leikki-idean kannustajana ja auttaa lapsia kehittämään heidän 

ideaansa. Aikuisen on tärkeää olla roolissaan aktiivinen ja hyödyntää erilaisia tunteita rooliin eläyty-

misessä. Aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tulee olla dialogista ja spontaania. Leikin on-

nistumisen kannalta myös jännityksen luominen esimerkiksi erilaisilla rooleilla tai jännittävillä tapah-

tumilla on merkityksellistä. Johdonmukainen ja kiehtova juoni auttaa aikuisen osallistumista leikkiin. 

Aikuinen voi tuoda leikkiin yksityiskohtia ja yllättäviä juonenkäänteitä, jos leikki alkaa tulla tylsäksi. 

Näin aikuinen voi edistää lasten suoritusta ja toimia leikin rikastuttajana. Onnistuneiden leikkikoke-

musten jälkeen lapset voivat helpommin luoda pidempi kestoisia leikkejä itse. (Hakkarainen ym. 

2013, 222–223.) 

 

Satu Särkkä (2012, 53–68) kuvailee aikuisen roolia leikissä välillisenä ja välittömänä ohjaamisena 

sekä havainnoimisena. Välitöntä eli suoraa ohjausta ovat esimerkiksi sanallinen aktivoiminen, toimin-

nallinen stimuloiminen eli kielellisen ohjaamisen ja leikkiin osallistumisen yhdistäminen. Myös leikin 

stabiloiminen, joka tarkoittaa leikin vakauttamista ja rauhoittamista niin, että leikki voi jatkua on 

suoraa ohjausta. Välillisesti eli epäsuorasti aikuinen voi vaikuttaa leikkiin muun muassa rikastamalla 

lapsen kokemusmaailmaa sekä tekemällä erilaisia etukäteisjärjestelyjä. Leikin etukäteisjärjestelyjä 

voivat olla esimerkiksi ryhmäjako, tilojen järjestely sekä leikkiajan huomioiminen. Välillisesti aikuiset 

voivat rikastaa leikkiä tuomalla tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi pienryhmätilanteisiin tilanteita ja 
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kokemuksia, jotka voivat jatkua vapaassa leikissä. Vaikka onnistunut leikki edellyttääkin aikuiselta 

usein suoraa tai epäsuoraa ohjaamista (Koivunen ja Lehtinen 2015, 163), aikuisten olisi kuitenkin 

muistettava välttää dominoivaa ja sanelevaa osallistumista ohjatessaan leikkiä ja osallistuessaan sii-

hen (Helenius ja Korhonen 2008, 112–113).  

 

Aikuisen ja lapsen näkökulmien ero voi olla ongelma etenkin suorassa ohjauksessa (Ojala 2015, 

146). Aikuisesta hienovaraiseltakin tuntuva leikkiin puuttuminen voi lakkauttaa koko leikin, koska 

aikuisten ratkaisujen perusteet voivat olla täysin vieraita lapselle. Aikuinen ei myöskään aina välttä-

mättä huomaa leikin lakkautumista tai siihen johtanutta syytä. (Parrila ja Vähänen 2006, 159.) Ai-

kuisten tulisi olla emotionaalisesti herkkiä huomaamaan lasten aloitteet ja pyrkimykset, tarttumaan 

niihin sekä kuljettamaan leikkiä yhdessä lasten kanssa eteenpäin. Näin aikuinen voi auttaa yhteisten 

leikkien rakentumisessa. (Opetushallitus 2016, 39.) Aikuinen voi kehittää lasten leikkiä ehdottamalla 

uusia ideoita ja hankkimalla uutta materiaalia. Erilaisten materiaalien ja leikkivälineiden tarjoaminen 

mahdollistaa uusien kokemuksien syntymisen. (Lindqvist 2001, 32.) Leikkivälineiden vaihtuvuus ja 

niiden käytön erilaiset vaikeusasteet, sekä lasten oma valinnanmahdollisuus herättävät ja pitävät yllä 

motivaatiota leikkiin (Ojala 2015, 147). 

 

Ohjaajana aikuinen on tärkeässä roolissa lapsen mielenkiinnon herättäjänä. Muun muassa ohjaajan 

leikillinen asenne, läsnäolo sekä pyrkimys hyvään kontaktiin auttavat lapsen huomion heräämisessä 

sekä ylläpitämisessä. (Martinez-Abarca ja Nurmi 2015, 26–27.) Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, 

että aikuisella on kyky leikkiä (Koivula ym. 2017,182). Aikuiselle voi olla suuri haaste yhtyä lasten 

kuvitteluun. Kuviteltujen tilanteiden luominen ja niissä johdonmukaisesti toimiminen voivat aikuisen 

mielestä olla haastavampia kuin juonen ja leikin sisällön kehittely. (Helenius ja Korhonen 2008, 113.) 

Aikuisen on hyvä muistaa se, että leikkiessään hänellä ei ole tarvetta olla looginen ja järkevä, vaan 

tärkeintä on heittäytyä leikkiin, unohtaa kiireet ja antaa leikin viedä. Aikuinen voi myös ottaa leikkei-

hin itseään kiinnostavia aiheita ja houkutella toisia lapsia mukaan leikkiin. Myös oman roolin valinta 

voi auttaa mielenkiinnon ylläpitämisessä. Välillä voi olla esimerkiksi sellaisessa roolissa, joka ei vaadi 

jatkuvaa läsnäoloa. (Martinez-Abarca ja Nurmi 2015, 42.) 

 

Erilaisin ohjaamisen keinoin lapsilla on mahdollisuus kohdata uusia mielenkiintoisia asioita, jotka 

haastavat ja motivoivat lasta kokeilemaan ja oppimaan (Ojala 2015, 147). Kaikkien varhaiskasvatuk-

sessa käytettävien työtapojen tulee tukea lapsen oppimista ja kehitystä sekä tulee olla myös peda-

gogisesti perusteltavissa (Opetushallitus 2016, 28). Kokonaisuus, joka muodostuu eri ohjaamisen 

muodoista ja lapsen oma-aloitteiselle leikille jätetystä ajasta, on oleellista leikin kehityksen kannalta. 

Tämän kokonaisuuden tulisi muuttua lapsen ja leikin kehittyessä. (Helenius ja Korhonen 2008, 112.) 

 

4.4 Oppimis- ja leikkiympäristöt leikin innoittajina 

 

Oppimisympäristöä voidaan tarkastella fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Se 

muodostuu tiloista, paikoista, yhteisöistä, käytännöistä, välineistä ja tarvikkeista, jotka vaikuttavat 

lapsen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutuksen tukemiseen. (Opetushallitus 2016, 31.) Rikas 
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leikkiympäristö puolestaan vaikuttaa lasten leikkiin sitoutumiseen ja kutsuu lapsia leikkimään. Leik-

kiympäristön leikkivälineiksi sopivat myös hetkellisesti leikkivälineiksi muuttuvat materiaalit, kuten 

esimerkiksi huivit, patjat tai kattilat. (Kalliala ja Tahkokallio s.a., 18–19.) Leikkiympäristö ja siinä 

leikkivät lapset voivat muodostaa hyvän oppimisympäristön, sillä leikki on lapsille ominainen tapa 

oppimiseen (Siren-Tiusanen s.a., 15). Fyysisen oppimis- ja leikkiympäristön rakentaminen, niiden 

ylläpitäminen sekä kehittäminen kuuluvat osaksi varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. (Kalliala ja Tah-

kokallio s.a., 18–19.)  

 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöltä vaaditaan, että se on oppimista edistävä, kehittävä sekä 

turvallinen ja terveellinen. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä suunnitellessa tulee huomioida 

lasten ikä ja kehitys. Oppimisympäristön tulisi tukea ja innostaa lapsia leikkiin, aktiivisuuteen, tutki-

miseen, kokeilemiseen ja taiteelliseen ilmaisuun, tarjoten monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja aktiivi-

sesta toiminnasta rauhalliseen oleiluun. Lasten leikit, ideat ja heidän tekemänsä työt on hyvä olla 

näkyvillä osana oppimisympäristöä. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten olisi myös hyvä pyrkiä mah-

dollisuuksien mukaan luomaan ympäristö, joka rohkaisisi lapsia monipuoliseen leikkiin ja jossa lapset 

olisivat aloitteentekijöitä. Oppimisympäristöjen joustavuus on tärkeää, koska leikkien pysyminen 

niille tarkoitetussa tilassa ei ole taattua. (Opetushallitus 2016, 14–16, 31–39.) Leikkitilan hallittavuus 

kuitenkin edistää leikin syntymistä. Siksi leikkiympäristössä on tärkeää materiaali, jolla leikkitilaa voi-

daan rajata ja rakentaa leikin tarpeiden mukaan. (Helenius 1993, 91–95.) Hyvä oppimisympäristö on 

muuttuva ja syntyy aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. Siihen vaikuttavat myös lapsi-

ryhmän tarpeet, kiinnostuksen kohteet, toimivuus ja eri vuodenajat. Onnistunut ja hyvä oppimisym-

päristö kehittää lasten elämässään tarvitsemia taitoja monipuolisesti ja rikastuttaa lasten toimintaa. 

(Reunamo 2014, 118–119.)  

 

Leikkimaailmoja voidaan luoda hyvinkin erilaisiin fyysisiin ympäristöihin ja samaan tarinaan voi liittyä 

useita eri leikkiympäristöjä. Leikkimaailma voi rakentua sekä sisälle että ulos, ja se voi ulottua myös 

esimerkiksi leikkipuistoihin tai metsiin. Leikkimaailman ulottumisen eri tiloihin mahdollistaa leikki-

maailman innoittaman tarinan tai sadun monipuolisuus. Myös lapset voivat löytää yhdistäviä tekijöitä 

tutun ympäristön ja tarinassa esiintyvät ympäristön välillä. Leikkiympäristöä voi rakentaa yhdessä 

lasten ja vanhempien kanssa. Esimerkiksi jos tarinassa ilmenee matka laivalla, voidaan lasten kanssa 

yhdessä suunnitella ja toteuttaa leikissä tarvittava laiva. Lisäksi voi askarrella muita leikissä tarvitta-

via välineitä, kuten kaukoputkia tai pelastusliivejä. Kaikki fyysisesti läsnäolevat esineet ja välineet 

kiinnostavat lapsia ja innoittavat leikkiin. (Lindqvist 1998, 83–100.) Aikuiset voivat ohjata leikkiym-

päristöä, mutta on tärkeää antaa tilaa myös lasten valinnoille ja ideoille (Siren-Tiusanen s.a., 16).  

 

4.5 Havainnoiminen ja pedagoginen dokumentointi 

 

Havainnoiminen ja havaintojen kirjaaminen ovat keskeisiä työvälineitä varhaiskasvatuksessa. Ha-

vaintoja lasten tulkinnoista ja ajatuksista voidaan tehdä monissa eri yhteyksissä, mutta etenkin leik-

kihavaintojen tekeminen erityisen antoisaa. Tapa, jolla lapset tuovat uudet asiat leikkiin, näyttää nii-
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den merkityksen ja mielekkyyden lapselle, miten hän on asian ymmärtänyt ja miten hän siihen suh-

tautuu. Leikin havainnointi ja dokumentointi luovat perustan toiminnan suunnittelulle. (Hakkarainen 

2002, 269–270.) 

 

Havainnoimisen avulla voidaan muokata leikkiympäristöä (Kalliala ja Tahkokallio s.a. 19). Huolellinen 

ja säännöllinen lasten leikin ja leikkivälineiden käytön seuraaminen ja havainnointi ovat tärkeitä, 

koska tällöin saadaan tärkeää tietoa lasten mielenkiinnonkohteista, vahvuuksista ja kyvyistä sekä 

kehittymisen ja oppimisen mahdollisuuksista. Havainnoimalla aikuisen on myös mahdollista huo-

mata, mikäli lapsi tarvitsee tukea ja apua toimintaan. (Ojala 2015, 147.) Havainnoimalla aikuinen 

pystyy tarvittaessa vaikuttamaan leikkiin konfliktitilanteissa, auttamaan lelujen saamisessa sekä tu-

kemaan leikissä alkuun pääsemisessä. Havainnoimalla voidaan tehdä huomioita turvallisuudesta leik-

kiympäristössä ja havaita muutoksen tarpeita. Lapsen maailman ymmärtäminen on yksi merkittävim-

mistä havainnoimisen syistä. (Särkkä 2016, 65–66.) Aikuisen tulee olla läsnä ja huomaamattomasti 

lasten leikin lähellä, mikäli lapsi tai lapset tarvitsevat aikuisen tukea ja apua. On tärkeä huomioida 

lasten tuntemus siitä, että aikuinen on kiinnostunut heidän leikistään, niin ettei aikuinen häiritse hei-

dän leikkiään. Lasten itsenäiselle toiminnalle tulee antaa aikaa mahdollisimman paljon, jotta lapset 

saavat tehdä mahdollisimman paljon itse. Leikkiä tulisi suojella kaikilta niiltä lapsilta sekä aikuisilta, 

jotka eivät osallistu leikkiin. Tämän vuoksi aikuisten olisi hyvä välttää esimerkiksi keskustelua toisten 

aikuisten kanssa lasten leikkiessä. (Lindqvist 2001, 32.)  

 

Lasten leikin ja yhteistoiminnan havainnointi ja arviointi auttavat määrittelemään sekä ryhmän että 

yksittäisten lasten kehitystavoitteet. Niiden mukaisesti voidaan valita sopiva satu ja ohjata käsiteltä-

vää teemaa. Lasten vapaan eli oma-aloitteisen leikin havainnoiminen auttaa aikuisia ymmärtämään, 

kuinka lapsi soveltaa yhteisissä toiminnoissa käsiteltyjä asioita. Oma-aloitteisen leikin havainnoimi-

nen auttaa toiminnan jatkosuunnittelussa ja teeman etenemisessä. (Hakkarainen ja Brédikyté 2013, 

26–28, 150–151.) 

 

Varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa keskeiseksi työmenetelmäksi 

nousee myös pedagoginen dokumentointi, joka voidaan nähdä jatkuvana prosessina. Pedagogisella 

dokumentoinnilla saadaan tärkeää tietoa lasten elämästä, kiinnostuksen kohteista, ajattelusta, kehi-

tyksestä ja oppimisesta sekä tarpeista. Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien 

osallistumisen toimintaan, suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. (Opetushallitus 2016, 37.) 

Leikkihavaintojen dokumentoiminen valmiisiin lomakkeisiin voi olla haastavaa lomakkeen joustamat-

tomuuden takia, joten havaintojen kirjaaminen vapaasti voi olla hyvä vaihtoehto. Myös jatkuvan ha-

vainnoimisen takia lomakkeiden käyttäminen voi olla haastavaa. Tärkeintä on kirjata lapsen tekemi-

nen yksinkertaisesti, mutta kuitenkin tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Kirjattuaineisto voi koostua osin 

myös esimerkiksi videoista, äänitteistä ja valokuvista. (Hakkarainen 2002, 270–273.)  
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5 PERHEPÄIVÄHOITAJIEN HAASTATTELUT 

 

Osana alkukartoitusta sekä kehittämistarpeen selvittämistä haastattelimme Pirtin, Saaristokaupungin 

ja Jynkän alueen perhepäivähoitajia. Haastatteluiden tavoitteena oli selvittää, miten leikki näkyy per-

hepäivähoidon arjessa ja millaiseksi perhepäivähoitajat kokevat oman roolinsa leikissä. Tarkoitukse-

namme oli lisätä omaa tietämystämme perhepäivähoidon arjesta ja toimintaympäristöstä sekä tun-

nistaa kehittämistarpeita. Haastatteluiden avulla haimme vastausta tutkimuskysymyksiimme: Miten 

leikki näkyy ja mikä on sen merkitys perhepäivähoidon arjessa sekä mikä on perhepäivähoitajan 

rooli leikissä? Saimme haastatteluille tutkimusluvan (liite 1) joulukuussa 2016.  

 

Päädyimme laadulliseen tutkimukseen ja teemahaastatteluun aineistonkeruumenetelmänä, sillä halu-

simme tutustua perhepäivähoitoon ja sen arkeen henkilökohtaisesti ja kohdata perhepäivähoitajia. 

Meillä ei ollut aikaisempaa ammatillista näkökulmaa perhepäivähoitoon, joten halusimme lisätä tietä-

mystämme, jotta pystyimme tekemään opinnäytetyöstämme mahdollisimman hyvin tarvetta vastaa-

van. Meille oli myös tärkeää päästä näkemään perhepäivähoidon toimintaympäristöä. Erilaisten 

avointen kysymysten esittäminen mahdollisti monimuotoisen arjen kuvaamisen. Tämän vuoksi 

koimme keskustelevan tutkimuksen olevan sekä meille että perhepäivähoitajille sopiva tapa lähestyä 

leikkiä. 

 

Kuten tutkimuksessa yleensäkin, myös laadullisessa tutkimuksessa on tavoitteena löytää totuus tut-

kitusta ilmiöstä. Tutkimukset jaetaan pääsääntöisesti kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tutkimuksiin, 

jotka sopivat hieman erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on yleensä mah-

dollisuus esittää enemmänkin avoimia kysymyksiä, ja siinä halutaan selvittää tutkittavan kohteen 

laatua, kun puolestaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tarkoitus saada vastaus syy- ja seuraus-

suhteisiin esittämällä strukturoituja kysymyksiä. (Metsämuuronen 2006, 80–88.) Laadullisen tutki-

muksen voi tehdä käyttämällä erilaisia aineistonkeruumenetelmiä. Näiden avulla pyritään ymmärtä-

mään jotakin ilmiötä.  

 

Aineistokeruumenetelmiä voivat olla muun muassa haastattelu, havainnointi ja kirjalliseen materiaa-

liin perehtyminen. Haastattelu on niin sanottu perusmenetelmä, joka sopii moneen tilanteeseen. 

(Metsämuuronen 2006, 111.) Käytimme opinnäytetyössämme aineistonkeruumenetelmistä yleisintä, 

teemahaastattelua.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija ei tunne ilmiötä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, aineistoa kerätään 

niin paljon ja niin kauan, että tutkimusongelma ratkeaa. Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruume-

netelmällä, tässä opinnäytetyössä teemahaastattelulla pyrittiin saamaan mahdollisimman laaja ja 

kattava aineisto. Laadullisen tutkimuksen yleinen ongelma kuitenkin on aineiston runsaus ja moni-

naisuus. (Kananen 2015, 127-129.) Tämän vuoksi aineisto tarvitsi jatkokäsittelyä, ennen kuin me 

pääsimme analysoimaan sitä. 
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5.1 Teemahaastattelu aineiston hankintamenetelmänä 

 

Teemahaastattelu on niin sanottu puolistrukturoitu haastattelu, jossa hyödynnetään ennalta valittuja 

teemoja, ei valmiita kysymyksiä. Teemahaastattelu sopii hyvin, kun tutkitaan esimerkiksi arkoja tai 

heikosti tiedostettuja asioita, kuten arvostuksia tai perusteluja. (Metsämuuronen 2006, 113–115.) 

Teemahaastattelu on usein laaja asiakokokonaisuus, jonka teemat ovat keskustelun aiheita. Teema-

haastattelussa tarkoitus on keskustella aiheista laaja-alaisesti niin, että keskustelun aiheisiin ei voi 

vastata lyhyesti. Haastattelu toteutetaan haastateltavan ja haastattelijan keskustellen kasvotusten. 

Tällöin keskustelusta nousee usein uusia asioita ja kysymyksiä keskusteltavaksi ja haastatteluaineis-

tosta tulee siten laajempi ja tarkempi. Teemahaastattelulla pyritään selvittämään tutkimusongel-

maan liittyviä asioita, niin että tutkijan ymmärrys ilmiöstä kasvaa. Teemahaastattelun teemat pyri-

tään valitsemaan niin, että koko ilmiö saataisiin esille mahdollisimman hyvin. Tämä edellyttää, että 

tutkijalla on kuitenkin jo vähän ennakkotietoa ja näkemystä asiasta. (Kananen 2015, 148.) 

 

Haastattelimme kolmea yksin toimivaa perhepäivähoitajaa ja kahta kotiryhmää. Haastateltavien va-

linta perustui vapaaehtoisuuteen ja halukkuuteen osallistua haastatteluihin. Halukkaat ilmoittautuivat 

haastatteluihin Eija Penttiselle. Haastateltavat muodostivat monimuotoisen ryhmän perhepäivähoita-

jista, sillä jokaisen tausta oli hyvin erilainen. Haastateltavissa oli hyvin eri mittaisia työuria tehneitä, 

eri ikäisiä perhepäivähoitajia. Heidän koulutuksensa vaihtelivat myös suuresti. Haastattelujen aika-

taulut järjestimme haastateltavien toiveiden ja päiväjärjestyksen mukaisesti.  Haastatteluiden kesto 

vaihteli noin 15 minuutin ja tunnin välillä. Pyrimme haastattelutilanteissa rennon ilmapiirin luomiseen 

ja siihen, että keskustelu olisi mahdollisimman luontevaa. Oli tärkeää saada perhepäivähoitajat ker-

tomaan arjestaan mahdollisimman todenmukaisesti siten, että meille muodostui kuva käytännön 

mahdollisuuksista ja haasteista. Haastattelut järjestettiin yksilöhaastatteluina perhepäivähoitajien 

kotona heille parhaiten sopivana ajankohtana ja heitä tiedotettiin haastattelusta sekä keskustellen 

että saatekirjeellä (liite 2). Haastatteluteemamme (liite 3) olivat leikki arjessa, leikkiympäristö, per-

hepäivähoitajan rooli leikissä ja vuosikellon mukainen toiminta. Näiden lisäksi tiedustelimme perhe-

päivähoitajien taustatietoja. 

 

Käytimme teemahaastattelussa suurimmaksi osaksi avoimia kysymyksiä pelkistetyn teemarungon 

pohjalta. Avoimet kysymykset pelkistetyn teemarungon pohjalta tuottavat haastattelutilanteessa 

usein laajempia vastauksia ja mahdollistavat siten kattavamman aineiston. Haastateltavan vastauk-

set nimittäin usein synnyttävät ja ruokkivat uusia jatkokysymyksiä. (Kananen 2015, 150.) Avoimet 

kysymykset auttoivat meitä samaan haastattelutilanteesta rennon ja niiden kautta vastaukset tuotti-

vat meille paljon muutakin tietoa, mikä teki aineistostamme kattavamman. Nauhoitimme haastatte-

lut ja litteroimme aineiston referoivaa litterointitapaa käyttäen. Litterointi tarkoittaa haastatteluteks-

tin puhtaaksikirjoittamista, jotta ymmärrettäisiin ja voitaisiin analysoida vastauksia (Metsämuuronen 

2006, 88). Referoivassa litteroinnissa tutkija määrittää itse sen, mikä tekstistä on litteroinnin arvoista 

(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2016). Päädyimme referoivaan litterointiin, sillä tutkimus ja 

haastattelut eivät olleet opinnäytetyömme ydin, vaan osa alkukartoitusta ja tuotteistamisprosessiin 
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kuuluvaa ideointia. Litteroinnissa hyödynsimme tekstistä ne kohdat, jotka selkeästi vastasivat käsi-

teltyihin teemoihin ja kuvasivat perhepäivähoidon arkea. 

 

5.2 Sisällönanalyysi aineiston analysointimenetelmänä 

 

Aineiston keräämisen jälkeen aineisto analysoidaan. Analysoinnissa voi tulla haasteita, jos tutkijalla 

on voimakkaita mielipiteitä tai ennakko-oletuksia tutkittavasta aiheesta. Kuitenkin tutkija itse on ai-

nut, joka voi tehdä varisnaisen aineiston analysoinnin. Aineistoa analysoidessaan on tutkijan hyvä 

muistaa ajatus siitä, onko tutkija ymmärtänyt aineiston pieniä vihjeitä. (Metsämuuronen 2006, 121–

128.) Me hyödynsimme opinnäytetyössämme sisällönanalyysiä aineiston analysointimenetelmänä. 

 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää laadullisen tutkimuksen perin-

teissä ja hyvin monenlaisissa tutkimuksissa. Sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla voidaan analy-

soida dokumentteja objektiivisesti ja systemaattisesti. Miltei mikä tahansa kirjalliseen muotoon saa-

tettu materiaali voi olla dokumentti. Dokumentti tässä yhteydessä opinnäytetyössämme tarkoittaa 

haastattelua, keskustelua ja dialogia, jonka kävimme perhepäivähoitajien kanssa. Sisällönanalyysillä 

pyritään samaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus yleisessä ja tiivistetyssä muodossa kadottamatta sen 

sisältämää informaatiota. Kerätty aineisto saadaan järjestetyksi johtopäätöksiä varten sisällönanalyy-

sillä. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 91, 103–108). 

 

Aineistolähtöinen laadullinen eli induktiivinen aineistoanalyysi voidaan nähdä kolmivaiheisena pro-

sessina, johon kuuluvat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 

abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Aineistoistolähtöisessä sisällönanalyysissä on tar-

koitus saada vastaus tutkimustehtävään käsitteitä yhdistelemällä. Päättelyyn ja tulkintaan perustu-

vassa sisällönanalyysissä edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkitta-

vasta ilmiöstä. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 108–112). 
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KUVIO 2. Esimerkki abstrahointikaaviosta 

 

Aineistoa redusoidessa, aineistosta karsitaan kaikki tutkimukselle epäolennainen pois. Tässä opin-

näytetyössä aineiston pelkistämistä ohjasi tutkimustehtävä, jonka mukaan litteroimme aineistosta 

olennaisimmat asiat, minkä jälkeen aloimme pelkistämään vastauksia. Etsimme aukikirjoitetusta ai-

neistosta ilmauksia, jotka vastasivat meidän tutkimuskysymyksiimme. Poimimme kuvaavat ilmaisut 

värjäämällä ne eri väreillä aukikirjoitetusta aineistosta. Tämän jälkeen klusteroimme eli ryhmitte-

limme aineiston. Ryhmitellyt vastaukset muokkasimme pelkistetyiksi ilmauksiksi, jotka yhdistelimme, 

jonka jälkeen pystyimme muodostamaan niistä nimensä mukaisia ala- ja yläluokkia. Luokittelun tar-

koituksena on tiivistää aineistoa, siten että yksittäiset tekijät sisällytetään yleisempiin käsitteisiin 

(Tuomi ja Sarajärvi 2013, 111). Kuviossa 2 on esimerkki abstrahointikaaviosta. Kuviossa oikeassa 

laidassa näkyvät pieni ryhmä, tuttu ryhmä, läheinen suhde ja yksityisyys kuuluvat alakuokkaan, 

jonka yläluokkia ovat ryhmän vahvuudet ja ympäristön vahvuudet. Koko kuvion pääluokka on perhe-

päivähoidon vahvuudet. 

Perhepäivähoidon 
vahvuudet

Ryhmän 
vahvuudet

Pieni ryhmä

Tuttu ryhmä

Läheinen suhde

Yksityisyys

Ympäristön 
vahvuudet

Kodinomaisuus

Aika

Tila

Ruoka

Rauha

Joustavuus
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5.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

 

Tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen vaikuttaa hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012, 6) on tehnyt ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja 

siihen kuuluvat muun muassa rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus. Myös avoimuus ja vastuullisuus 

lisäävät tutkimuksen ja työn luotettavuutta ja eettisyyttä. Tutkimusta tehdessä ja raportoitaessa täy-

tyy muistaa myös muiden tutkijoiden kunnioitus, ja huomioida heidän työnsä esimerkiksi oikeanlai-

silla lähdeviitteillä. Työ ja tutkimus tulee suunnitella, toteuttaa ja raportoida vaatimusten mukaisesti. 

Eettisyyteen vaikuttaa myös tarvittavan tutkimusluvan hakeminen sekä erilaisten tarvittavien sopi-

musten tekeminen, esimerkiksi vastuista ja velvollisuuksista. 

 

Haastattelimme opinnäytetyön alkuvaiheessa perhepäivähoitajia, joten oli tärkeää huomioida eetti-

syyden ja tutkimuksen onnistumisen kannalta myös haastateltavien informointi. Haastateltavat voi-

vat suostua haastatteluihin vain, jos he tietävät, mihin suostuvat ja sen takia huolellinen ja kattava 

informointi haastattelusta ja sen tarkoituksesta on tärkeää. Luotettavuutta lisää myös haastateltavan 

tieto siitä, että kerättyä aineistoa käsitellään asianmukaisella tavalla tutkimuksen jokaisessa vai-

heessa. Informointi selkeyttää myös itse haastattelijan omaa toimintatapaa ja toimii sopimuksena 

haastateltavan ja haastattelijan välillä. Informoinnin voi toteuttaa suullisesti tai kirjallisesti ennen 

haastattelua, esimerkiksi saatekirjeellä sekä suostumuslomakkeella. Informoinnissa tärkeitä tietoja 

ovat muun muassa tutkimuksen aihe ja tavoite, miten aineistoa kerätään, aineiston käsittely ja sen 

luottamuksellisuus sekä yksityisyyden säilyttäminen. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2016.) 

Tutkimusta ja tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellessä voidaan puhua tutkimuksen validitee-

tista ja reabiliteetista. Validiteettia tarkastelemalla saadaan selville, onko tutkimuksessa tutkittu sitä, 

mitä on luvattu, kun reabiliteetti puolestaan osoittaa tutkimustulosten toistettavuuden eli mikäli tut-

kimus uusittaisiin, siitä saataisiin samat tulokset. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 136.) Laadullisessa tutki-

muksessa aineiston saturaatio kertoo tutkimuksen haastatettavien riittävän määrän. Mikäli haastatel-

tavien vastaukset alkavat olla samankaltaisia ja tutkimusaineisto alkaa toistaa itseään, on tutkimuk-

sessa saavutettu kyllääntymispiste. Tällöin haastatettavien määrä on riittävä suhteessa tutkittavaan 

asiaan, jolloin tutkimustulokset ovat antaneet tarvittavat tulokset ja vastanneet tutkimuskysymyk-

siin. (Kananen 2015, 354.) 

 

Kun tutkimuksen luotettavuudesta halutaan saada varmuus, on parhain ja yksinkertaisin keino luet-

taa aineisto ja tulkinta heillä, joita se koskee. Heidän vahvistaessaan tulokset ja tulkinnat oikeiksi, 

voidaan tutkimus todeta olevan luotettava tutkittavan kannalta. Tämä todistaa, etteivät tulokset ole 

tutkijan itsensä keksimiä. Mikäli tutkimusongelma ei kuitenkaan ratkea yhtä tutkimusmenetelmää 

käyttäen tai tutkimuksen luotettavuus halutaan varmistaa keräämällä lisää todistusaineistoa, voidaan 

apuna käyttää triangulaatiota eli monimenetelmäistä menetelmää. Trianguloimalla pystytään tuotta-

maan syvällisempää tietoa moniongelmaiseen tutkimukseen. Sen avulla ilmiöön voidaan hakea ym-

märrystä useammasta näkökulmasta, kuten eri aineistoista, aineistonkeruumenetelmistä, tutkijoilta 

ja eri tieteenaloilta. (Kananen 2015, 355–359.) 
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Saimme haastatteluista vastaukset tutkimuskysymyksiimme, joten koemme tutkimuksemme olleen 

validi. Reliabiliteettia tutkimuksessamme kuvaa hyvin aineiston kyllääntyminen, kun haastatteluissa 

alkoi nousta esille samoja asioita ja aiheita koskien leikkiä perhepäivähoidossa. Kuvasimme myös 

tutkimuksen toteuttamisen niin tarkasti, että se olisi mahdollista toistaa samanlaisena. On kuitenkin 

selvää, että perhepäivähoitajien kokemukset aiheesta voivat muuttua ja näkemykset kehittyä ajan 

myötä. Noudatimme koko opinnäytetyöprosessin ajan hyvää tieteellistä käytäntöä ja pyrimme tark-

kuuteen, huolellisuuteen sekä rehellisyyteen. Huomioimme eettisyyden myös haastatteluissa ja tu-

losten käsittelyssä. Raportoimme tuloksista huolellisesti ja huomioimme haastateltavien yksityisyy-

den niin, että haastateltavia ei voi tunnistaa. Muistimme raportoinnissa myös huolellisen lähdeviittei-

den merkitsemisen. Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalveluilta joulukuussa 2016 saamamme tut-

kimusluvan myötä myös viralliset lupa-asiat olivat kunnossa. 

 

5.4 Tutkimustulokset perhepäivähoitajien haastatteluista 
 

Haastatteluissa keskityimme leikkiin arjessa, leikkiympäristöihin sekä perhepäivähoitajien rooliin lei-

kissä. Haastatteluissa saimme vastauksia asettamiimme kysymyksiin: miten leikki näkyy ja mikä on 

sen merkitys perhepäivähoidon arjessa sekä mikä on perhepäivähoitajan rooli leikissä. Näiden lisäksi 

haastatteluissa ilmeni meille tärkeää tietoa perhepäivähoidon arjen haasteista sekä mahdollisuuk-

sista koskien leikkiä.  

 

 

 

KUVIO 3. Haastattelutulosten jakautuminen leikkiin ja perhepäivähoidon piirteisiin. 

 

Aineiston analyysissa jaoimme tulokset kategorioihin leikki perhepäivähoidossa ja perhepäivähoito 

toimintaympäristönä. Kuviossa 3 näkyvät näiden teemojen alle muodostuneet pääluokat. Leikki kä-

sitti muun muassa erilaisia käsityksiä ohjatusta ja vapaasta leikistä. Leikkiympäristöt muodostuivat 

perhepäivähoidon tiloista, sekä ulko- että sisäympäristöistä. Aikuisen roolia kuvattiin monella tavalla, 

Leikki 
perhepäivähoidossa

Leikki

Leikkiympäristöt

Aikuisen rooli

Perhepäivähoito 
toimintaympäristönä

Perhepäivähoidon 
vahvuudet

Perhepäivähoidon 
haasteet
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esimerkiksi leikin rikastajana tai mahdollistajana. Perhepäivähoidon vahvuudet muodostuivat tilan, 

ryhmän ja perhepäivähoitajan erilaisista mahdollisuuksista, kun taas haasteita toivat muun muassa 

arki, ryhmä sekä ympäristö. 

 

5.4.1 Leikki perhepäivähoidossa 

 

Saimme perhepäivähoitajilta paljon tietoa leikistä perhepäivähoidossa. Suorista lainauksista käy sel-

ville eri perhepäivähoitajien näkemyksiä ja ajatuksia haastattelussa kysytyistä asioista. Perhepäivä-

hoitajat kuvasivat yleisesti muun muassa, että perhepäivähoidossa on pääsääntöisesti enemmän va-

paata kuin ohjattua leikkiä. Etenkin kotityöt rajoittavat perhepäivähoitajien osallistumista leikkiin, 

sillä perhepäivähoitajien arkeen vaikuttavat esimerkiksi ruuanlaitto ja tiskien hoitaminen. Leikin oh-

jaamista he kuvasivat niin, että se ei ole yleensä suunniteltua, vaan he ohjaavat lapsia leikissä 

yleensä silloin, jos leikki ei vaikuta onnistuvan. He kertoivat osallistuvansa leikkiin myös lasten niin 

halutessa. Osassa ryhmistä perhepäivähoitajat kuvasivat perhepäivähoidossa olevan mahdollisuus 

pitkäkestoiselle leikille ja sille, että leikki voi jatkua myös seuraavana päivänä. Etenkin ulkona lapset 

innostuvat pitkäkestoisimpiin leikkeihin. Osassa ryhmistä lapset ovat kuitenkin hyvin nuoria, jolloin 

perhepäivähoitajat kertoivat, ettei pitkäkestoista leikkiä vielä esiinny. Useat perhepäivähoitajat ko-

rostivat ulkoleikin merkitystä perhepäivähoidossa. Etenkin kesäaikaan ulkona ollaan paljon ja metsä 

innostaa lapsia leikkimään. 

 

No, varmasti eniten vapaata leikkiä ja totta kai sitä lähdetään ohjaamaan ja rikastut-
tamaan ja lasten kanssa yhessä kehittämään sitä leikkiä, jos se ei lähde sujuakseen ja 
lapset haluaa siihen aikuisen. 

 

Perhepäivähoidossa olevia leikkiympäristöjä ovat perhepäivähoitajien kodissa olevat tilat sekä erilai-

set ulkoympäristöt. Sisätiloissa useimmilla oli oma leikkihuone, josta kuitenkin levittäydyttiin tarpeen 

mukaan myös muualle leikkimään ja jaettiin lapsia myös eri tiloihin. Joissain kodeissa oli rajattu osa 

tiloista vain perheen käyttöön, mutta osalla perhepäivähoitajista kaikki kodin tilat olivat hyödynnet-

tävissä. Lelut olivat lasten saatavilla niin, että lapset voivat omatoimisesti valita ja vaihtaa leluja. Mo-

net kuvasivat myös, että leluja vaihdellaan ajoittain, jolloin osa leluista voi olla käytössä rajoitetusti. 

Ulkona leikkiympäristöjä olivat piha-alueet, leikkipuistot sekä luonnonympäristöt kuten metsät ja jär-

venranta-alueet. Monet kokivatkin piha-alueiden ja metsien olevan erittäin hyviä leikkiympäristöjä. 

 

Tosi monipuoliset ulkoilumahdollisuudet tässä kohti.  - - On metsät lähellä ja pääs-
tään jäälle ja leikki muokkautuu sitä mukkaa. 

 

Omaa rooliaan leikissä perhepäivähoitajat kuvasivat hyvin monipuolisesti. Erilaisia rooleja, joista kes-

kusteltiin, olivat havainnoija, osallistuja, ohjaaja, mahdollistaja ja rikastuttaja. Kaikki kuvasivat jollain 

tavalla olevansa havainnoijia, esimerkiksi sivustaseuraajana tai tarkkailijana. Osa kuvasi havain-

noimista jatkuvana ja hyvinkin tietoisena tekemisenä.  

 

Tällä hetkellä mä koen, että se on hyvin tämmönen niinkun avustajan rooli. - - Taval-
laan en vielä koe olevani mikään sellainen leikin rikastuttaja. 
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Osa kuvasi rooliaan osallistujana, joka on mukana lattialla lasten kanssa samalla tasolla. Monet ku-

vasivat rooliaan mahdollistajana, joka toimii ikään kuin avustajana ja tukee tarvittaessa leikissä. Täl-

löin leikin ohjaaminen on hienovaraista ja voi tapahtua esimerkiksi lapsi sylissä. Osa perhepäivähoi-

tajista ei kokenut olevansa leikin rikastuttajia, mutta osa taas selkeästi omaksui tämän roolin. Leikin 

rikastuttajana perhepäivähoitaja voi toimia lapsen pyynnöstä, mutta voi antaa ideoita myös itse huo-

matessaan tarpeen.  

 
5.4.2 Perhepäivähoito toimintaympäristönä 

 

Haastatteluissa nousi hyvin esille perhepäivähoidon mahdollisuuksia sekä haasteita. Poimimme muu-

tamia vastauksia suoriksi lainauksiksi. Haasteet liittyivät muun muassa ympäristöön, arkeen sekä 

ryhmään. Perhepäivähoidon kotiympäristö tuo omia haasteitaan. Kotiympäristö ei aina ole suunni-

teltu pienille lapsille, kuten päiväkodit, ja esimerkiksi koriste-esineet ja rajatut tilat voivat rajoittaa 

toimintaa. Arjen haasteita tuovat esimerkiksi yksintehtävä työ, kotiaskareet sekä perushoidon pal-

jous. Perhepäivähoitajat kuvasivat, että ohjattu toiminta usein keskeytyy esimerkiksi vaipanvaihdon 

takia. Pieni ryhmä voi olla myös haaste, sillä esimerkiksi eräällä perhepäivähoitajalla oli huoli siitä, 

onko kaikille lapsille kaveri. Ryhmä voi olla haastava myös eri-ikäisten lasten ja monitasoisen toimin-

nan tarpeen takia. Osa kuvasi myös pienten jäävän usein jalkoihin tai toiminnan olevan tarpeellista 

jakaa, että isommat voivat esimerkiksi keskittyä lautapeleihin.  

 

Tää on varmaan just perhepäivähoidossa, kun on niin eri-ikästä. - - Siinä pittää ihan 
oikeesti niin ku ajatella, että kaikki pääsee mukaan. 

 

Perhepäivähoidolla, ryhmällä ja ympäristöllä on myös omat vahvuutensa. Perhepäivähoidon pienessä 

ja tiiviissä ryhmässä muodostuu hyvinkin läheinen suhde perhepäivähoitajan ja lapsien välille. Pieni 

ryhmä tulee nopeasti tutuksi myös lapsille, eikä ryhmässä ole suurta vaihtuvuutta, joten ryhmästä 

tulee hyvin tiivis. Pienessä ryhmässä on myös enemmän mahdollisuutta yksityisyyteen kuin esimer-

kiksi päiväkodissa. Aikuisella on myös enemmän mahdollisuuksia osallistua leikkiin. Perhepäivähoito 

on joustavaa, joten esimerkiksi leikkiä ei välttämättä tarvitse keskeyttää ja aikataulu voidaan tehdä 

lapsilähtöisesti.  

 

Perhepäivähoidossa on enemmän aikaa ja rauhaa leikkimiseen. - - Jos lapsilla on hy-
vät leikit, niin ei meillä ole mikään kiire ulos tai et sitä ei tarvii niin kun katkasta. 

 

Perhepäivähoitajilla on mahdollisuus hyödyntää liikuntaa ja luontoympäristöjä eri tavalla kuin päivä-

kodissa. Perhepäivähoidon kodinomainen ympäristö luo myös omat vahvuutensa. Esimerkiksi aika, 

tila ja rauha antavat lapselle hyvät mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä luonnollisessa ja kiireettö-

mässä ympäristössä. Perhepäivähoitaja suunnittelee ja toteuttaa itse ruokailut, mikä antaa lapsille ja 

vanhemmille mahdollisuuden vaikuttaa ruuan laatuun, sekä mahdollistaa osaltaan esimerkiksi lasten 

kanssa leipomisen ja ruuanlaiton. Perhepäivähoitajat kokivat myös, että he pystyvät olemaan enem-

män läsnä ja tekemään tiiviimpää yhteistyötä vanhempien kanssa. Perhepäivähoitajan työ on hyvin-

kin moninaista ja perhepäivähoitajalla itsellään on hyvin paljon vaikutusmahdollisuuksia arkeen ja 

työhön.  
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6 KEHITTÄMISTYÖNÄ VUOSI SATUKEIJUN MAAILMASSA -VIHKO 

 

Aloitimme opinnäytetyön syksyllä 2016 tapaamisella Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen johtajan 

Tuula Nuotion kanssa. Kyseisessä tapaamisessa halusimme keskustella opinnäytetyömme mahdolli-

sesta aiheesta. Tapaamisessa meidän kaikkien yhteiseksi mielenkiinnonkohteeksi osoittautui leikki. 

Kerroimme myös omasta mielenkiinnostamme perhepäivähoitoon. Opinnäytetyömme toimeksiantaja 

ehdotti yhteyshenkilöksi perhepäivähoidonohjaajan Eija Penttisen, jonka kanssa lähdimme suunnit-

telemaan opinnäytetyötä eteenpäin.  

 

Yhteisissä palavereissa perhepäivähoidonohjaaja Penttisen kanssa mielenkiintoiseksi, ajankohtaiseksi 

ja tärkeäksi aiheeksi nousi aikuisen rooli leikin rikastuttajana perhepäivähoidossa. Penttinen koki, 

että hänellä on jo tietämystä nykyisestä tilanteesta koskien leikkiä perhepäivähoidossa, joten pää-

dyimme yhdessä tekemään opinnäytetyön kehittämistyönä tutkimuksen sijaan. Kehittämistyön tar-

koituksena oli tuottaa konkreettinen tuotos, joka jää perhepäivähoitajille työvälineenä käytettäväksi 

arjessa. Tavoitteena oli, että kehittämistyömme kokonaisuudessaan tukee perhepäivähoitajien roolia 

leikin rikastuttajana.  

 

Tuotteistamisessa lähdetään liikkeelle yhteisen ymmärryksen luomisesta yhdessä asiakkaan, johdon 

ja tuottajien kanssa. Tuotteistamisprosessi sisältää yhteistyökumppaneiden välisesti sovitun lupauk-

sen, sekä tuotteen rakenteen, työprosessin ja resurssien kiteyttämisen. Tuotteistettua tuotetta testa-

taan ja levitetään sekä viedään käytäntöihin eri konteksteissa. Tuotteistamisen myötä luodut uudet 

toimintatavat integroidaan olemassa oleviin, millä huolehditaan, ettei tuote ja sen käyttöön oton 

myötä tulevat uudet toimintatavat jää irrallisiksi. Tällöin vaarana olisi, että tuotos jäisi käyttämättö-

mäksi. Tuotteen jalkauttaminen ja levittäminen kohderyhmälle edes auttaa sen käyttöönottoa ja 

käytön jatkuvuutta.  

 

Opinnäytetyömme tuotteistamisprosessin voidaan katsoa noudattavan ketterän tuotteistamisproses-

sin mallia. Kyseinen tuotteistamismuoto tulee usein valituksi, kun tuote halutaan käyttöön mahdolli-

simman nopeasti. Tällöin tuotteistamisessa keskitytään usein ensin ulkoiseen, asiakkaalle näkyvien 

elementtien kuvaamiseen. Kehitettyä tuotetta ryhdytään usein markkinoimaan asiakkaille jo tuotteis-

tamisprosessin aikana. Jatkokehittäminen ja -tuotteistaminen tehdään loppuun ensimmäisten asiak-

kaiden kanssa. (Tuominen ym. 2015, 10-11.) Kyseinen tuotteistamisprosessi kuvaa hyvin opinnäyte-

työmme tuotteistamisprosessia, koska resurssimme velvoittivat meidät toimimaan suhteellisen ripe-

ästi, jotta saisimme tavoitetta ja tarkoitusta vastaavan tuotteen kehitettyä opinnäytetyölle osoite-

tussa ajassa. 

 

 

KUVIO 4. Tuotteistamisprosessi (mukaillen Jämsä ja Manninen 2000.) 

Ongelman 
tunnistaminen

Ideointi Luonnostelu Kehittely Viimeistely
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Etenimme kehittämistyössä tuotteistamisprosessin mukaisesti (kuvio 4). Tuotteistamisprosessi eteni 

lineaarisesti ja se jaettiin viiteen vaiheeseen, jotka olivat ongelman tai kehittämistarpeen tunnistami-

nen, ideointi, luonnostelu, kehittely ja viimeistely. (Jämsä ja Manninen 2000, 28.) Olemme tässä lu-

vussa kuvanneet prosessin eri vaiheita sekä lopullista kehittämistyötä. 

 

6.1 Ongelman tunnistaminen ja kehittämistyön ideointi 

 

Tuotteistamisprosessi alkaa ongelmien ja kehittämistarpeiden tunnistamisesta, jolloin esimerkiksi 

asiakaskyselyillä voidaan tunnistaa kehittämiskohteet. Tällöin on tärkeää selvittää ongelman laajuus, 

yleisyys sekä olosuhteet. Seuraavaksi on ideointivaihe, jossa pohditaan erilaisia keinoja haasteiden 

ratkaisemiseksi. Ratkaisuja voidaan etsiä jo valmiista vaihtoehdoista tai etsiä uusia lähestymistapoja 

esimerkiksi luovista menetelmistä. Ideointivaiheessa voi käyttää erilaisia ideointimenetelmiä, kuten 

esimerkiksi aivoriihi, tuplatiimi, ideapankki tai benchmarking. (Jämsä ja Manninen 2000, 29—40.) 

Ongelman tunnistamis- ja ideointivaiheessa keskustelimme useamman kerran perhepäivähoidonoh-

jaaja Eija Penttisen kanssa sekä opinnäytetyönohjaajamme Anne-Leena Juntusen kanssa. Osana 

ongelman tunnistamista haastattelimme myös Pirtin, Saaristokaupungin ja Jynkän alueen perhepäi-

vähoitajia.  

 

Perhepäivähoidonohjaaja Penttinen koki leikin rikastuttamiseen tärkeäksi kehittämisen kohteeksi, 

sillä oli kohdannut työssään erilaisia näkemyseroja ja toimitapoja koskien leikkiä perhepäivähoidon 

arjessa. Hän koki tärkeäksi muun muassa perhepäivähoitajien näkemyksen ja ymmärryksen laajen-

tamisen, leikin kaavamaisuuden välttämisen ja aikuisen roolin tukemisen leikin ohjaamisessa. Jotta 

saimme itse käsityksen perhepäivähoidosta nykypäivänä, sen arjesta ja mahdollisista haasteista, kä-

vimme haastattelemassa perhepäivähoitajia. Näin mahdollistimme myös mahdollisimman tarkoituk-

senmukaisen ja käyttöönotettavaan tuotoksen. Haastatteluista saatu aineisto auttoi kehittämistyön 

ideoinnissa. Haastatteluista nousi esille Penttisenkin nostama huomio, etteivät kaikki perhepäivähoi-

tajat pitäneet itseään leikin rikastuttajina. Tämän takia koimme kehittämistyön avulla tärkeäksi ko-

rostaa aikuisen monipuolista roolia leikissä ja leikin rikastuttajana. Toinen haaste, joka nousi esille 

haastatteluissa, oli ryhmän hyvinkin eri-ikäiset lapset. Halusimme tehdä kehittämistyön, joka mah-

dollistaisi kaikkien perhepäivähoidon lasten osallistumisen toimintaan. Haastatteluista saimme myös 

tietoa perhepäivähoidon toimintaympäristöstä ja vahvuuksista, jotka ohjasivat kehittämistyömme 

ideointia.  

 

Teimme yhteistyötä Lähdetään löytämään -hankkeen koordinaattorin Tiina Mikkilän kanssa, sillä Lei-

kin käsikirjan sisältö sivuaa suurelta osin opinnäytetyömme aihetta. Yhteistyö opinnäytetyön luon-

nostelu- ja kehittelyvaiheessa oli tärkeää ehkäistäksemme päällekkäisyyksiä. Opinnäytetyömme ke-

hittämistyön tarkoituksena oli myös tukea Leikin käsikirjan käyttöä ja sisältöä, niin että tuotteet eivät 

olisi täysin irralliset ja erilliset, vaan toisiaan täydentävät.  

 

Ideointivaiheessa päädyimme tekemään konkreettisen tuotoksen, joka tulisi jäämään perhepäivähoi-

tajille käyttöön arjessa. Tässä vaiheessa olimme ideoineet vuosikellon, joka sisälsi vuoden jokaiselle 
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kuukaudelle oman aiheen. Pohdimme myös satujen ja tarinallisuuden merkitystä roolileikin rakentu-

misessa ja kuinka saisimme sadut ja tarinallisuuden mukaan tuotokseemme. Pidimme yhteisen pala-

verin, johon osallistuivat perhepäivähoidonohjaaja, hankekoordinaattori sekä opinnäytetyöohjaa-

jamme. Halusimme opinnäytetyömme alkuvaiheessa saada yhteisen käsityksen opinnäytetyöstä ko-

konaisuutena ja kehittämistyön suunnasta. Palaverissa esittelimme ideamme mahdollisesta tuot-

teesta ja tarinallisuuden liittämisestä tuotteeseen, sekä siitä että valmis tuotos tukisi leikin rikastutta-

mista perhepäivähoidossa. Ideamme sai myönteistä palautetta. Saimme palaverissa myös hyviä ide-

oita ja huomioita jatkotyöstämistä varten. 

 

6.2 Kehittämistyön luonnostelu ja kehittely 

 

Luonnosteluvaiheessa analysoidaan tuotteen eri tekijöitä ja lähtökohtia. Luonnosteluvaiheen keski-

össä on tuotteen laatu, mutta merkittäviä tekijöitä ovat esimerkiksi myös asiasisältö, arvot ja peri-

aatteet, toimintaympäristö sekä säädökset ja ohjeet. Luonnosteluvaiheessa tehdyt päätökset ohjaa-

vat tuotteen kehittelyvaihetta. Se alkaa usein työpiirustuksesta ja etenee kohti valmista sisältöä ja 

ulkoasua. Tärkeitä huomioita tässä vaiheessa ovat muun muassa tekstisisältö ja ulkoasu. (Jämsä ja 

Manninen 2000, 43–57.) 

 

Otimme luonnosteluvaiheessa huomioon opinnäytetyömme ohjaajan näkemykset sekä perhepäivä-

hoidonohjaajan kokemukset. Tutustuimme teoriakirjallisuudessa leikkiin, leikin kehitykseen, leikkipe-

dagogiikkaan, aikuisen rooliin ja tarinallisuuteen. Leikkipedagogiikasta tuli meille ydinkäsite ja kes-

keisimmiksi lähdeteoksiksi leikkipedagogiikan osalta nousivat Gunilla Lindqvistin Leikin mahdollisuu-

det sekä Pentti Hakkaraisen ja Milda Brédikytén Kehittävän leikkipedagogiikan perusteet. Kokosimme 

aiheista itsellemme mind mapin, jolla hahmottelimme työmme teoreettista viitekehystä sekä toimin-

taympäristöä.  

 

Koska opinnäytetyön aiheena leikki oli ajankohtainen aihe niin kunnallisesti kuin koko Suomessa, 

halusimme että kehittämistyömme tukisi myös valtakunnallisia säädöksiä. Siksi huomioimme muun 

muassa uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa esille tuodut erilaiset oppimisen alueet ja 

laaja-alaisen osaamisen. Oppimisen alueet varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ovat kielten 

rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin toimin ympäristössäni ja 

kasvan, liikun ja kehityn (Opetushallitus 2016). Halusimme vihkoa tehdessä ottaa huomioon lapsen 

kasvun ja kehityksen monipuolisesti, joten suunnittelimme eri toiminnot eri osaamisen alueita tu-

kien. Laaja-alainen osaaminen puolestaan muodostuu taitojen, tietojen, asenteiden, arvojen ja tah-

don kokonaisuudesta (Opetushallitus 2016, 21). 

 

Pidimme tärkeänä, että tuotos on oikeasti käytännön kannalta mahdollinen hyödyntää. Tämän 

vuoksi myös haastatteluidemme perusteella muodostamamme kuva perhepäivähoidosta ohjasi pal-

jon tuotteen luonnostelua ja kehittelyä. Teemahaastatteluista keräämämme tiedon ja toiveiden poh-

jalta sekä teoriaa apuna käyttäen työstimme ideaa vuosikellosta. Haastatteluista tärkeiksi lähtökoh-

diksi nostimme etenkin perhepäivähoidon haasteet ja mahdollisuudet, sillä oli tärkeää huomioida 
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toimintaympäristö, joka on erilainen kuin päiväkodissa, mihin esimerkiksi suurin osa lähdekirjallisuu-

desta pohjautui. Perhepäivähoitajien toimintaympäristö on koti, joka tuo omat rajoitteensa, mutta 

myös mahdollisuutensa toiminnalle ja leikille. Erityisen tärkeää meidän oli huomioida tuotosta suun-

nitellessa, että perhepäivähoitaja tekee työtään yksin, joten monimutkaiset toiminnot, joihin tarvi-

taan useampia aikuisia eivät onnistuisi. Kuitenkin tiivis ryhmä, joka perhepäivähoidossa nopeasti 

muotoutuu, antaa antoisan mahdollisuuden leikin rikastuttamiseen ja juurikin lasten mielenkiinnon-

kohteisiin tarttumiseen. Perhepäivähoitajan työ on suurimmaksi osaksi perhepäivähoitajan itsensä 

suunniteltavissa, jolloin hänellä on mahdollisuus suunnitella juuri heidän ryhmälleen sopivaa ja sillä 

hetkellä kiinnostavaa toimintaa, joka voi tarvittaessa jatkua niin kauan kuin lasten kiinnostus riittää.   

 

Leikki syntyy lasten omista kokemuksista, kuten kuulluista saduista ja tarinoista sekä koetuista ta-

pahtumista, kuten retkistä ja yhdessä tekemisestä (Mikkola ja Nivalainen 2009, 55). Koska tarinalli-

suus nousi meillä yhteiseksi mielenkiinnonkohteeksi ja se on yksi leikkipedagogiikan lähtökohdista, 

aloitimme kehittelyn muokkaamalla ja lyhentämällä vanhoja perinnesatuja kuten Punahilkka ja 

Kolme pientä porsasta. Nämä perinnesadut toimivat jokaisen kuukauden ja niiden toimintojen ja 

leikkien innoittajana ja leikkimaailman luojana. Satujen lisäksi yhdistimme satuun erilaisia toimintoja, 

kuten askartelua, retkeilyä ja leikkejä, joiden tarkoitus on rikastaa lasten kokemusmaailmaa sekä 

innostaa perhepäivähoitajia kokeilemaan uusia ja erilaisia asioita lasten kanssa.  

 

Huomasimme tuotoksemme pohjautuvan pedagogiseen draamaleikkiin, jonka voi aloittaa satu tai 

tarina, ja jota lapset ilmentävät erilaisilla rooleilla. Pedagogisen draamaleikin tavoitteina voivat olla 

esimerkiksi satuhahmojen ominaisuuksien pohtiminen, tunteiden tarkasteleminen, eettisten ratkaisu-

jen pohtiminen, ajankohtaisen aiheen käsitteleminen tai vaikka yhteisen tapahtuman suunnittelemi-

nen. Pedagoginen draamaleikki voi sisältää monia erilaisia vaiheita, kuten esimerkiksi keskustelua, 

leikkiä, muovailua, askartelua, piirtelyä ja rakentelua. Aikuisen tulee olla aloittamassa ja ohjaamassa 

toimintaa ja sen etenemistä. Lapset toteuttavat leikkiä aikuisen antaessa mahdollisuuksia erilaisiin 

valintoihin ja ratkaisuihin. Tärkeintä on lasten välinen vuorovaikutus, jossa he huomioivat toisiaan ja 

perustelevat omia valintojaan. (Helenius ja Lummelahti 2013, 131.) 

 

Vihkon kehittelyvaiheessa, ennen siirtymistä viimeistelyyn testasimme tuotetta itse tuotteen liitteissä 

olevien esimerkkikuvien ottamisen myötä. Testasimme tuotteemme soveltuvuutta ja sovellettavuutta 

yhden sadun ja muutaman toimintavinkin osalta. Tähän testaus- ja kuvaustuokioon osallistuivat yk-

sivuotias ja kuusivuotias lapsi. He olivat innoissaan erilaisista toiminnoista ja niihin liittyvistä materi-

aaleista. He pääsivät kuulemaan sadun ja kokeilemaan käsinukkeja sekä varjoteatteria. Lisäksi muo-

vailimme ja rakensimme lasten kanssa yhdessä majan. Tämä kuvaus- ja testaustuokio antoi meille 

itsellemme pienen esimerkin tuotteemme toimivuudesta eri ikäisten lasten osalta. 
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6.3 Kehittämistyön viimeistely 

 

Eri vaiheissa saadun palautteen ja kokemusten perusteella tuote viimeistellään. Tuotetta voidaan 

esimerkiksi esitestata loppukäyttäjillä ja kerätä heiltä palautetta. Viimeistelyssä huomioidaan palaut-

teen lisäksi yksityiskohtien hiominen, tarvittavien ohjeiden laadinta sekä markkinointi. (Jämsä ja 

Manninen 2000, 80–81.) 

 

Elokuun 2017 aikana keräsimme palautetta vihkosta ohjaavalta opettajalta, perhepäivähoidonohjaa-

jalta sekä hänen alueellaan toimivilta perhepäivähoitajilta. Jaoimme valmiin tuotoksen haastattele-

millemme perhepäivähoitajille niin, että he saivat oman valintansa mukaan perehtyä yhteen vuosi-

kellon kuukauteen ja näin testata tuotosta arjessa. Keräsimme palautetta heidän kokemuksistaan 

sähköpostikyselyllä. Pyysimme perhepäivähoitajia vastaamaan vapaamuotoisesti, missä olimme on-

nistuneet, mitä kehitettävää tuotoksessa olisi sekä aikovatko he jatkossa hyödyntää tuotosta tai 

mikä mahdollisesti estäisi sen käytön. Palaute vihkosta oli erittäin positiivista ja varsinaisia korjaus-

ehdotuksia tuli hyvin vähän. Kaikki palautetta antaneet perhepäivähoitajat sanoivat ottavansa vihkon 

käyttöön arjessa. Palautteessa tuli ilmi tiedostamamme haaste hyvin eri ikäisistä lapsista perhepäivä-

hoidossa, mutta pienimmätkin pystyivät perhepäivähoitajien mukaan osallistumaan mukaan toimin-

taan, vaikka itse satu ei välttämättä jäänyt mieleen. Varsinaisia esteitä vihkon käyttöönotolle ei tullut 

esille. Erityisesti vihkon toiminnallisuudesta ja monipuolisuudesta saimme hyvää palautetta. Palaut-

teen mukaan vihko on selkeä ja perhepäivähoitajat pitivät kuukausittain vaihtuvista saduista. Vihkoa 

kuvailtiin myös luovuuteen ja ideointiin innoittavaksi. 

 

Viimeistelyvaiheessa testasimme myös itse vihkon tulostamista ja laadimme tulostusohjeet (liite 4) 

varmistaaksemme oikeanlaisen lopputuloksen. Testitulostuksesta hahmotimme viimeisteltäviä asioita 

esimerkiksi tekstin ja kuvien asettelussa. Vihkon ulkoasuun kiinnitimme erityistä huomiota, jotta se 

olisi houkutteleva sekä perhepäivähoitajan että lasten mielestä. Tämän vuoksi hyödynsimme paljon 

kuvia, käytimme erilaisia värejä ja kiinnitimme huomiota esimerkiksi tekstin fonttiin. Pidimme tär-

keänä myös vihkon A5-kokoa, jotta se olisi kätevä käyttää eri tilanteissa. 

 

Vihkon markkinoimisessa perhepäivähoitajille hyödynsimme yhteistyötä perhepäivähoidonohjaaja 

Penttisen kanssa. Teimme vihkosta PowerPoint-esityksen sekä videon, jossa itse näymme ja ker-

romme tuotteesta. Näitä Penttinen voi hyödyntää esitellessään vihkoa alueensa perhepäivähoitajille 

esimerkiksi heidän työkokouksissaan. Lisäksi vihko julkaistaan PDF-tiedostona perhepäivähoitajille 

yhteisessä verkkoympäristössä Santrassa, jossa jokaisen on mahdollista käyttää sitä sähköisessä 

muodossa tai tulostaa se sieltä paperivihkoksi. Penttinen ohjeistaa perhepäivähoitajia vihkon käyt-

töön jatkossa. 

 

6.4 Valmis Vuosi Satukeijun maailmassa -vihko 

 

Kehittämistyömme valmis tuotos on Vuosi Satukeijun matkassa -vihko (liite 5), joka tukee perhepäi-

vähoitajia roolissaan leikin rikastuttajana. Se antaa ideoita, kuinka tarinallisuudella ja erilaisilla toi-
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minnoilla voidaan rikastuttaa lasten leikkejä ja toimintaa. Vihko innostaa perhepäivähoitajia kokeile-

maan uusia toimintatapoja ja heittäytymään leikin maailmaan. Vihko kulkee mukana koko vuoden ja 

se alkaa toimintakauden alusta eli elokuusta ja päättyy heinäkuuhun. Toimintojen sovellettavuuden 

ja ryhmän muuttumisen takia vihkoa voi hyödyntää joka vuosi uudestaan ja soveltaa haluamallaan 

ja parhaiten juuri sitä ryhmää palvelemalla tavalla. Vihko on visuaalinen ja jo kansikuvasta ilmenee 

vihkon vuosikellonmukainen rakenne. Eri värit ilmentävät eri vuodenaikoja ja helpottavat vihkon 

käyttöä arjessa. Erilaiset kuvat ja värit innostavat lapsia ja herättävät mielenkiintoa vihkon käyttöön.  

 

KUVA 1. Vuosi Satukeijun maailmassa -kansikuva (Tuhkanen ja Papunet 2017-06-30.) 

 

Loimme vihkoa varten oman hahmon, Satukeijun, joka kulkee matkassa ympäri vuoden ja loihtii per-

hepäivähoitajan sekä lapset satujen maailmaan luoden leikkiympäristöä ja -maailmaa mielikuvilla. 

Vihko seuraa vuodenaikoja ja kuukausia niin, että jokaiselle kuukaudelle on oma perinnesatunsa. 

Sadut on tyypillisesti jaoteltu eläin-, ihme-, novelli-, legenda- ja pilasatuihin ja näistä vanhimpia 

muotoja ovat eläin- ja ihmesadut (Apo 2001, 12).  Sadut, joita hyödynsimme vihkossa, ovat lyhyitä 

ja hieman muunneltuja perinnesatuja, pääosin eläin- ja ihmesatuja. Ihmesaduissa on fantasiaele-

menttejä, kuten esimerkiksi taikaesineitä tai haltijakummeja, jotka edistävät päähenkilön tavoitteen 

saavuttamista (Apo 2001, 12). Vihkossa olevia ihmesatuja ovat esimerkiksi Tuhkimo ja Prinsessa 

Ruusunen, kun taas eläinsatuja ovat esimerkiksi Ruma ankanpoikanen ja Jänis ja siili. Muokkasimme 
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satuja tarpeen mukaan, esimerkiksi vastaamaan hieman paremmin nykypäivää tai mahdollistamaan 

lasten osallisuuden tarinan kulkuun. Teimme käyttämistämme saduista lyhyitä versioita, jotta pie-

nimmätkin lapset jaksaisivat eläytyvän hoitajan lukiessa keskittyä satuun. Satujen on tarkoitus toi-

mia leikin ja erilaisten toimintojen innoittajina, luoden yhteistä leikkimaailmaa tarinallisuudella. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2016, 38) korostetaan monipuolisten työ-

tapojen hyödyntämistä lasten kanssa toimiessa ja esimerkiksi osallistavat, luovat ja toiminnalliset 

toimintatavat ovat lapsille luontaisia oppimisen keinoja. Työtavoissa tulee huomioida esimerkiksi liik-

kuminen, taiteellinen kokeminen, tutkiminen ja leikki. Tämän huomioimme vihkon toiminnallisuuden 

suunnittelussa. Vihkossa on jokaisen sadun jälkeen lasten kokemusmaailmaa ja leikkiä rikastuttavia 

toimintoja, joita olemme kuvanneet erilaisilla kuvasymboleilla. Erilaisia toimintojen aiheita ovat mu-

siikki, tehtävät, leikki, media, luonto, liikunta, työ ja tavat, draama, tunteet ja taide. Jokaisen toimin-

non kohdalla on tarinallinen johdatus toimintoon ja sen lisäksi perhepäivähoitajalle vinkkejä toimin-

non toteutukseen.  

 

Tylsät kertomukset eivät herätä tunteita, eivätkä esimerkiksi satujen opit ja maailmat saavuta katso-

jaa, jos niissä ei ole viihteellisyyttä (Apo 2001, 16). Eläytyvällä tarinankerronnalla ja erilaisilla toimin-

noilla perhepäivähoitajat voivat rikastuttaa sekä omaa toimintaansa että lasten kokemuksia.  Nämä 

kokemukset voivat rikastuttaa myös lasten omaehtoista leikkiä. Tärkeää vihkon käytössä on perhe-

päivähoitajan oman luovuuden löytyminen ja omien työtapojen kehittyminen. Vihko toimii innoitta-

jana ja ideapankkina, niin että perhepäivähoitajat voivat hyödyntää sitä toiminnassaan joustavasti ja 

omalla tyylillään.  

  



         

         38 (87) 

 

 

7 POHDINTA 

 

Opinnäytetyö alkoi tavoitteesta rohkaista ja tukea perhepäivähoitajia erilaisten leikkitilanteiden mah-

dollistajana sekä tarjota uusia vinkkejä leikin rikastuttamiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ke-

hittää vuodenaikoja seuraava satuvihko, joka sisältää erilaisia toimintaideoita. Opinnäytetyökokonai-

suus sisälsi teemahaastatteluna toteutetun laadullisen tutkimuksen, sekä tuotteistamisprosessin, 

jonka tuotos Vuosi Satukeijun maailmassa -vihko on. 

 

Opinnäytetyön aiheena leikki oli ajankohtainen, sillä uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa (2016) leikkiä on korostettu muun muassa kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä 

sekä keskeisenä toimintatapana varhaiskasvatuksessa. Perhepäivähoitajien, niin kuin kaikkien var-

haiskasvattajien, on tärkeää huomioida leikin merkitys ja tärkeys lasten arjessa. Opinnäytetyömme 

aihe aikuisen rooli leikissä on erityisen osuva, tärkeä ja ajankohtainen aihe, leikin ollessa painopiste-

alueena Kuopiossa 2016–2018 ja etenkin painopisteen keskittyessä aikuisen rooliin leikissä 2017–

2018. (Kuopion kaupunki 2017, 31).  

 

Laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena on löytää totuus tutkitusta ilmiöstä (Metsämuuronen 2006, 

80), tuotti meille paljon tietoa leikistä perhepäivähoidon arjessa. Teemahaastatteluna toteutettu tut-

kimus oli tärkeä osa alkukartoitusta. Teemahaastattelulla pyritään selvittämään tutkimusongelmaan 

liittyviä asioita, niin että tutkijan ymmärrys ilmiöstä kasvaa. Aineistoa kerätään niin paljon ja niin 

kauan, että tutkimusongelma ratkeaa. (Kananen 2015, 127-129 ja 148.) Teemahaastattelujen avulla 

saimmekin lisättyä omaa tietämystämme, jotta pystyimme tekemään opinnäytetyöstä mahdollisim-

man hyvin tarvetta vastaavan. Tutkimuksessa saimme vastauksen tutkimuskysymykseemme, joten 

laadullinen tutkimus ja teemahaastattelu sen menetelmänä toimivat hyvin kyseistä aihetta tutkiessa. 

 

Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantajan osoittamaan tarpeeseen tukea perhepäivähoitajia leikin rikas-

tuttamisessa. Opinnäytetyö antaa perhepäivähoitajille tukea ja ideoita leikkiin ja leikin ohjaukseen 

perhepäivähoidossa. Vuosi Satukeijun maailmassa -vihko innostaa kokeilemaan uusia ideoita ja aut-

taa oivaltamaan omia vahvuuksia leikkimisessä. Vuosi Satukeijun maailmassa -vihko pohjautuu leik-

kipedagogiikkaan painottaen erilaisten leikkimaailmojen luomista ja rakentamista, mikä mahdollistaa 

monipuolisen yhteisen toiminnan, jossa korostuu lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus.  

 

Leikin lisäksi olemme opinnäytetyössämme ottaneet huomioon muitakin uusissa varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa nousseita ajankohtaisia asioita. Halusimme vihkoa tehdessä ottaa huomi-

oon lapsen kasvun ja kehityksen monipuolisesti, koska esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteissa (Opetushallitus 2016, 38) korostetaan monipuolisten työtapojen hyödyntämistä lasten 

kanssa toimiessa. Olemme työssämme huomioineet myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

esille nostetut erilaiset oppimisen alueet ja laaja-alaisen osaamisen. Oppimisen alueet varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa ovat kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän 

yhteisömme, tutkin toimin ympäristössäni ja kasvan, liikun ja kehityn (Opetushallitus 2016, 36). 

Suunnittelimme eri toimintavinkit tukemaan eri osaamisen alueita ja laaja-alaista osaamista.  
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Huomioimme työssämme eettisyyden koko prosessin ajan aiheen valinnasta koko opinnäytetyöpro-

sessin päätökseen. Noudatimme Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012, 6) ohjeita hyvästä tie-

teellisestä käytännöstä, joihin kuuluvat muun muassa rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus. Myös 

avoimuus ja vastuullisuus lisäävät ohjeiden mukaan tutkimuksen ja työn luotettavuutta ja eetti-

syyttä. Pohdimme jo aiemmin alkukartoituksena tehdyn tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta, 

mutta kiinnitimme eettisyyteen erityistä huomiota aineiston hankinnassa, analysoimisessa sekä säi-

lyttämisessä. Opinnäytetyötä kirjoittaessamme huomioimme eettisyyden käytettyjen lähteiden valit-

semisessa sekä lähdeviitteiden merkitsemisessä. Hyödynsimme työssämme ajantasaista tietoa sekä 

tunnettujen ja arvostettujen asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita ja teoksia. Raportoinnissa kiin-

nitimme huomiota asianmukaiseen ilmaisuun ja raportoimme ohjeiden mukaisesti. Teimme opinnäy-

tetyön ajan tiivistä yhteistyötä toimeksiantajan yhteyshenkilön kanssa ja noudatimme yhteisiä sopi-

muksia sekä aikatauluja. Työstimme opinnäytetyötä yhteisesti sovittujen rajausten mukaisesti.  

 

Oma mielenkiintomme tutustua perhepäivähoitoon ja siten laajentaa näkemystämme varhaiskasva-

tuspalveluista johdatti meidät mielenkiintoisen aiheen pariin. Saimme mahdollisuuden lähteä työstä-

mään monimuotoista opinnäytetyötä, joka palvelisi niin toimeksiantajaa, kohderyhmää että tekijöi-

tään. Varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomin näkökulmasta leikki oli aiheena tärkeä, eten-

kin uusien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden takia, missä leikki on määritelty keskeiseksi 

työtavaksi. Leikki on tärkeä osa lasten kanssa työskentelemistä ja saimme itsellemme työvälineitä 

tutustuessamme aikuisen rooliin leikin innoittajana ja rikastuttajana. Opinnäytetyön tekeminen oli 

meille myös mahdollisuus verkostoitua ja luoda suhteita työelämään Kuopion alueella, sillä olimme 

tekemisissä muun muassa varhaiskasvatusjohtajan, perhepäivähoidonohjaajan, hankekoordinaatto-

rin sekä perhepäivähoitajien kanssa. Opinnäytetyötä tehdessä pääsimme tutustumaan niin tutkimus-

työhön kuin tuotteistamiseen ja kehitimme osaamistamme myös muun muassa tiedonhankinnassa. 

Opinnäytetyöprosessin aikana opimme myös työelämässä tarvittavia taitoja, esimerkiksi yhteistyötai-

toja, eettistä ajattelua, tavoitteellista suunnittelua, aikatauluttamista sekä oman työn arviointia ja 

kehittämistä. Opinnäytetyötä tehdessä kehityimme ammatillisesti ja hankimme paljon tietoa, jota 

voimme hyödyntää tulevaisuuden työssä.  

 

Opinnäytetyön aiheesta, leikistä ja aikuisen roolista leikin rikastajana voisi tehdä useitakin erilaisia 

jatkotutkimuksia, koska aihe on ajankohtainen tulevinakin vuosina, niin valtakunnallisesti kuin pai-

kallisesti. Järjestäjä- ja yksikkötason arviointi on myös keskeinen osa varhaiskasvatuksen kehittä-

mistä ja johtamista (Opetushallitus 2016, 60). Jatkossa voisi tutkia esimerkiksi kuinka laajasti Vuosi 

Satukeijun maailmassa -vihko on otettu käyttöön Kuopion perhepäivähoidossa. Samalla voitaisiin 

tutkia mahdollisia esteitä käyttöönotolle sekä vihkon kehittämismahdollisuuksia. Mielenkiintoista olisi 

tutkia myös jonkin ajan kuluttua, kuinka perhepäivähoitajien käsitykset leikistä ja omasta roolistaan 

leikin rikastuttajana ovat muuttuneet, kun aihe on ollut pedagogisena painopisteenä ja he ovat saa-

neet käyttöönsä hankkeessa tuotetun Leikin käsikirjan sekä Vuosi Satukeijun maailmassa -vihkon. 
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LIITE 1: TUTKIMUSLUPA 
   Muut asiat 23 § / 2016 

 

Tutkimuslupa / Smolander Anni-Maria ja Tuhkanen Hanna 
 
Selostus ja perustelu Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Anni-Maria Smolander 

ja Hanna Tuhkanen ovat pyytäneet tutkimuslupaa opinnäytetyötä varten.  
 
Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalveluille tehtävän työn aiheena on per-
hepäivähoitajan rooli leikin rikastuttajana.  
 
Tarkoituksena on tehdä konkreettinen tuotos, joka jää perhepäivähoitajille 
arjessa toimimisen tueksi.  
 
Aineisto kerätään haastattelemalla Jynkkä-Petonen –alueen perhepäivähoita-
jia tammi-helmikuun 2017 aikana.  
 

Päätös Myönnän Anni-Maria Smolanderille ja Hanna Tuhkaselle luvan anomuksen 
mukaisen tutkimuksen tekemiseen Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalve-
luissa. Yksi kappale tutkimusta pyydetään toimittamaan Kuopion kaupungin 
kasvun ja oppimisen palvelualueelle varhaiskasvatuspalveluihin. 
 
Yhteyshenkilö Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa on perhepäivä-
hoidonohjaaja Eija Penttinen.  
 

Toimivallan peruste Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toiminta-
sääntö 3 §. 
 

 
Tuula Nuotio    
Va.varhaiskasvatusjohtaja    

 
Asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti Kuopion kaupungin asianhallintajär-
jestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 

 
 
Liitteet Oikaisuvaatimusohje 

Tutkimuslupahakemus_Aihekuvaus_Smolander_Tuhkanen.pdf 
Tutkimuslupahakemus_Kysymykset_Smolander_Tuhkanen.pdf 

 
 
Tiedoksi Varhaiskasvatuspalveluiden esimiehet 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 
Kaupunginhallitus 
 

 
Tiedoksianto Päätös on lähetetty tiedoksi sähköpostilla 29.12.2016. 

 
 
Nähtävänäolo Päätös on yleisesti nähtävänä Kouluvirastossa, os. Vuorikatu 27, 2.1.2017. 
 
Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 
  

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
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 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi-
keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai-
nen) sekä kunnan jäsen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

 Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta 
 

  Postiosoite Vuorikatu 27, 70100 KUOPIO 
  Käyntiosoite Vuorikatu 27 
 Puhelin 017 18 2111 
 Faksi 017 18 4210 
 Sähköposti kirjaamo.kasvujaoppiminen(at)kuopio.fi 
     

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja 
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi-
sestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodis-
tukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusai-
kaan. 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen  
 

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

 

 Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpos-
tina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakir-
jassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole 
syytä epäillä.  

 

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään 
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mi-
käli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona 
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

 Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomai-
selle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.  

 

 Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätet-
tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päätty-
mistä. 
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LIITE 2: SAATEKIRJE  
 

Olemme sosionomi (AMK) -opiskelijoita Savonia-ammattikorkeakoulusta ja teemme opinnäytetyötä 

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalveluille aiheesta perhepäivähoitajan rooli leikin rikastuttajana. 

Opinnäytetyömme yhteyshenkilönä toimii perhepäivähoidonohjaaja Eija Penttinen ja opinnäyte-

työnohjaajana lehtori Anne-Leena Juntunen.  

 

Teemme opinnäytetyön kehittämistyönä ja osana alkukartoitusta haastattelemme perhepäivähoitajia 

Kuopiossa Jynkkä-Petosen alueella. Haluamme teemahaastatteluiden avulla lisätä omaa tietämys-

tämme perhepäivähoidon arjesta ja leikistä perhepäivähoidossa, jotta voimme tehdä työstämme tar-

peita vastaavan. Teemahaastattelut toteutamme yksilöhaastatteluna ja ne perustuvat vapaaehtoi-

suuteen.  

 

Haastatteluihin on saatu asianmukainen lupa Kuopion varhaiskasvatuspalveluilta. Nauhoitamme 

haastattelun, jotta voimme hyödyntää saamaamme tietoa opinnäytetyössämme. Haastattelumateri-

aali käsitellään nimettömästi ja ehdottoman luottamuksellisesti. 

 

Tutkimuskysymykset:  

• Miten leikki näkyy ja mikä on sen merkitys perhepäivähoidon arjessa? 

• Mikä on perhepäivähoitajan rooli leikissä? 

 

Kiitokset haastatteluun osallistumisesta! 

 

Anni-Maria Smolander  Hanna Tuhkanen 

Savonia-ammattikorkeakoulu  Savonia-ammattikorkeakoulu 

Puh. 0400 662 114  Puh. 050 466 5886 

 

 

  



         

         46 (87) 

 

 

LIITE 3: TEEMAHAASTATTELURUNKO  
 
LEIKKI PERHEPÄIVÄHOIDOSSA JA PERHEPÄIVÄHOITAJAN ROOLI 

 

1. Taustatiedot 

- ikä 

- koulutus 

- työura 

- täydennyskoulutukset 

 

2. Leikki arjessa; miten toteutuu? 

- vapaa leikki /ohjattu leikki 

- pitkäkestoisen leikin mahdollisuudet 

- juonellinen leikki / tarinallisuus 

- leikillisyys perushoidon tukena 

- leikin merkitys lapsille 

 

3. Leikkiympäristö 

- ulko- ja sisäleikkiympäristöt 

- tila ja aika 

- välineet ja materiaalit 

- vaihtuvuus/ muokattavuus 

- leikkiympäristöjen luominen/ rakentaminen 

- lasten osallisuus ympäristön rakentamiseen ja luomiseen 

- eri-ikäisten huomiointi ympäristön suunnittelussa 

- mahdollisia kehittämiskohteita kokonaisuuteen 

 

4. Perhepäivähoitajan rooli leikissä 

- tarkkailija/rikastuttaja/mahdollistaja 

- osallistuminen (ohjaaja vai osallistuja) 

- välitön/välillinen ohjaaminen 

- havainnointi, dokumentointi, arviointi 

 

5. Tämänhetkinen vuosikellon mukainen toiminta 

- vuodenajat / sisä- ja ulkoleikit 

- teemapäivät 

- suunnitteleminen 

- yhteistyö lasten ja huoltajien kanssa 
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LIITE 4: TULOSTUSOHJE  
 
VUOSI SATUKEIJUN MAAILMASSA -VIHKON TULOSTUSOHJEET 

 

Tämä ohje on laadittu vihkon PDF-tiedoston tulostamiseen Adobe Acrobat Reader DC -ohjelmalla, jotta vihko tulos-

tuisi oikein A5-kokoisena. Suluissa on merkitty valinnat englanniksi. Kuvassa näkyy malli tulostusikkunasta. 

Tärkeimmät valinnat (kuvassa ympyröitynä) kohdassa sivun koko ja käsittely (page sizing and handling): 

1.  Kirjanen (booklet) 

2. Kirjasen osajoukko: molemmat puolet (booklet subset: both sides) 

3. Sidonta: vasen (binding: left) 

 

 

Näiden lisäksi joskus on tarpeen valita tulostimen omista asetuksista (esimerkkikuvan ominaisuudet kohdasta):  

1. Viimeistely/Taitto: vihkotaitto/kaksitaitto  

2. Puolisuus: 2-puolinen (lyhyt reuna). 
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LIITE 5: VUOSI SATUKEIJUN MAAILMASSA -VIHKO  
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