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ABSTRACT 

 
Children’s participation in the early childhood education is being stressed 
as one of the general principles of the value basis and as the basis of pro-
ving wide-scale skills for children. The purpose of the thesis is to provide 
information upon how children play in a kindergartens and how children’s 
participation in play is being realized. The aim of the thesis is to strengthen 
children’s participation in the context of a kindergarten. 
 
The thesis was executed as a qualitative research. The material was collec-
ted from play stories written by the staff of the kindergarten. The material 
was analyzed with category analysis. The theoretical framework of the 
thesis was formed from the concept of participation and the documents 
guiding early childhood education. 
 
The atmosphere of the childrens play showed itself mostly as positive in 
the results of the research, which gives the assumption of a positive early 
childhood education. In the research it was found out, that children’s par-
ticipation in the plays is realized on many levels. The results showed that 
participation is realized in children’s play activities, initiatives and play 
ideas. In addition, it was found in the research that some of the educators 
play active with the children and support children’s play. The routines of 
the kindergarten prevent children’s participation in play. According to the 
research, there is still work to be done in order to enhance on children’s 
participation. 
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1 JOHDANTO  

Opinnäytetyöni aiheen valinta oli itselleni jo varhaisessa vaiheessa selvillä 
ja tiesin sen koskettavan jollain lailla lasten osallisuutta päiväkodin kon-
tekstissa. Itse olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa 2000-luvun alusta 
ja koen, että henkilöstöllä on suuri vastuu siitä, millaisia tulevaisuuden ai-
kuisia olemme valmentamassa maailmalle. Myös työyhteisöni johtajan 
kanssa olemme pohtineet tapoja, joilla lasten osallisuus saataisiin näky-
väksi päiväkodin arjessa.  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, ss. 19, 24, 30) painote-
taan lasten osallisuutta yhtenä arvoperustan yleisperiaatteena ja lasten 
laaja-alaisen osaamisen pohjana. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin 
edellytetään edistävän lasten osallisuutta arvostaen lasten aloitteita, nä-
kemyksiä ja mielipiteitä. 
 
Tutkimukseni tavoitteena on saada työyhteisöni miettimään, onko omissa 
asenteissamme muutettavaa, jotta lasten osallisuus vahvistuu ja miten 
sekä millaisilla keinoilla siihen voimme vaikuttaa. Lisäksi toivon, että tutki-
mukseni avulla siirrämme työyhteisössä vanhemmille tietoa lasten osalli-
suuden merkityksellisyydestä.  
 
Turja (2017, s. 20) toteaa, että osallisuutta tukevalla kulttuurilla lapsista 
kasvaa demokraattisia kansalaisia. Karilan (2016) Vaikuttava varhaiskasva-
tus -tilannekatsauksessa todetaan, että varhaiskasvatus vaikuttaa yhteis-
kunnallisesti tuottaen inhimillistä pääomaa ja sillä on merkitys yhteiskun-
nan kehittämisessä. Karilan mukaan varhaiskasvatus saa aikaan myönteisiä 
seuraamuksia lasten kehitykselle ja oppimiselle, jotka auttavat lasta läpi 
elämän. Lapsuudessa hankitut taidot voivat toimia taustoiltaan erilaisten 
lasten mahdollisuuksia tasaavasti ja osaltaan vähentää yhteiskunnallista 
eriarvoisuutta. (Karila, 2016, s. 18) Varhaiskasvatuksessa työskennellään 
lasten kanssa ja ollaan vastuussa lasten hyvinvoinnista ja tuen tarpeen var-
haisesta tunnistamisesta.  
 
Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus. Tutkimukseni toimintaympäris-
tönä on päiväkoti pienehköllä paikkakunnalla Etelä-Suomessa. Opinnäyte-
työn alkupuolella teoriaosuudessa avaan varhaiskasvatusta, lasten osalli-
suutta koskettavia asiakirjoja ja lasten osallisuuden käsitettä. Tutkimuk-
sessa tarkastelen työntekijöiden kirjoittamien narratiivien kautta, miten 
lasten osallisuus leikissä toteutuu. Tutkimuksessani lähestyn leikkiä osalli-
suuden näkökulmasta. En niinkään pohdi leikin merkitystä tai sen ole-
musta. Aineiston analysoin kategoria-analyysillä. Opinnäytetyöni loppu-
puolella kerron tutkimustulokset ja pohdin johtopäätöksiä. Työni lopuksi 
pohdin koko opinnäytetyöni prosessia.  
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2 VARHAISKASVATUS JA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 

Tässä luvussa kerron varhaiskasvatuksen merkityksestä lapselle sekä var-
haiskasvatuksen tavoitteita. Yhteiskunnassamme lasten osallisuutta edel-
lyttävät tietyt lait, sopimukset ja ohjaavat asiakirjat. Kerron niistä oleelli-
simmat, jotka koskevat lapsen osallisuutta. Tutkimukseni nojaa vahvasti 
näihin asiakirjoihin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 toimivat 
yhtenä viitekehyksenä tutkimusaineistolleni.  

2.1 Varhaiskasvatus 

Karila (2016, s. 9) mukaan varhaiskasvatus on ammattilaisten kasvatuk-
seen perustuvaa toimintaa, jota toteutetaan lapsiryhmälle. Varhaiskasva-
tusta säädellään kansallisen lainsäädännön ja opetussuunnitelmien perus-
teella. Varhaiskasvatusta pidetään institutionaalisena osana koulutus- ja 
kasvatusjärjestelmää. Vahaiskasvatus nähdään elinikäisen oppimisen al-
kuna. Myös Eerola-Pennasen, Vuorisalon & Raittilan (2017, s. 22) mukaan 
varhaiskasvatus liittyy vankasti elinikäiseen oppimiseen. Korkeatasoisesti 
koulutettu henkilökunta on varhaiskasvatuksen perustana. Yksilöllisty-
mistä ja yksilöllisyyttä samoin kuin lasten ja vanhempien osallistumista pi-
detään tärkeänä varhaiskasvatuksen käytäntönä.  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, s. 14) määritellään, että 
varhaiskasvatus on palvelu, jolla edistetään lasten tasa-arvoa ja yhden-
vertaisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. Tiedot ja taidot, joita lapsi oppii 
varhaiskasvatuksessa vahvistavat lapsen osallisuutta sekä aktiivista toimi-
juutta yhteiskunnassa.  
 
Varhaiskasvatus perustuu valtioneuvoston mukaan laaja-alaiseen, moni-
tieteelliseen tietoon ja tutkimukseen, minkä lisäksi tunnetaan varhaiskas-
vatuksen menetelmät, jotka perustuvat kokonaisvaltaiseen näkemykseen 
lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. (Heinonen, Iivonen, Korho-
nen, Lahtinen, Muuronen, Semi & Siimes, 2016, s. 21) Varhaiskasvatuslain 
mukaan varhaiskasvatus on "suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuk-
sen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu 
erityisesti pedagogiikka" (Eerola-Pennanen ym., 2017, s. 28). Raittilan & 
Siippaisen (2017, s. 283) mukaan päiväkotia voidaan nimittää varhaiskas-
vatuksen pedagogiseksi toimintaympäristöksi ja se rakentuu koko ajan päi-
vittäisessä toiminnassa. Yhteiskunnalliset ja kulttuurilliset puitteet vaikut-
tavat toimintaympäristön rakentumiseen. Lisäksi päiväkodissa olevat kas-
vattajat ja lapset vaikuttavat toimintaympäristön muotoutumiseen. Peda-
gogiseen toimintaympäristöön liittyy teoreettinen näkemys ympäristön 
prosessuaalisesta luonteesta. Toimintaympäristö muuttuu tilanteiden mu-
kaan ja rakentuu koko ajan arjen käytännöissä. 
 
Jantunen (2011, s. 11) toteaa, että varhaiskasvatuksessa luodaan pohja it-
setunnolle, sosiaalisuudelle, luovuudelle ja tiedonhalulle, jolloin lasten 
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elämässä olevilla aikuisilla on tärkeä rooli siinä, millaisen pohjan he lapsille 
antavat. Lapselle taataan turvallinen lapsuus ja aito osallisuus ymmärtä-
mällä auktoriteetin, leikin ja toiminnallisuuden merkitys. 

2.2 Lasten osallisuutta ohjaavat asiakirjat 

Suomessa lapsen osallisuus on suojattu vahvasti lainsäädännöllä. 1980-lu-
vulta alkaen on keskusteltu lapsen oikeudesta tulla kuulluksi. Lisäksi lap-
sella on oikeus vaikuttaa asioihinsa, jotka kuuluvat hänen omaan elä-
määnsä. (Kuutti, 2017, s. 3.) Lapsen oikeudet kirjattiin vuonna 1989 valti-
oita sitoviksi YK:n lapsen oikeuksien sopimukseksi. Sopimuksen ovat vah-
vistaneet lähes kaikki maailman valtiot. Sopimuksen 13 artiklan mukaan 
lapsella on oikeus ilmaista vapaasti näkemyksensä. (Unicef) YK:n lasten oi-
keuksien sopimuksen ja varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen myötä 
lapsen osallisuus nähdään tärkeänä ja merkityksellisenä kaikissa lapsen ke-
hitysvaiheissa. 
 
Lastensuojelulain neljännessä luvussa säädetään lasten osallisuudesta. 
Suomen perustuslain 6 § ja Heinosen ym. (2016, s. 162) mukaan lapsilla 
tulee olla oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Lasten kohtelun on oltava 
tasa-arvoista ja lapset saavat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitys-
tään vastaavasti.  
 
Suomalainen varhaiskasvatus on muuttunut menneinä vuosina monella ta-
valla. Muutoksia on tehty sekä rakenteellisesti että poliittisesti. Varhais-
kasvatus siirrettiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaisuuteen 
vuonna 2013. Vuonna 1973 valmistuneen päivähoitolain korvasi vuonna 
2015 varhaiskasvatuslaki, joka kumottiin uudella 1.9.2018 voimaan tul-
leella varhaiskasvatuslailla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, n.d).) Varhais-
kasvatuslaissa (2018) päivähoitoa kutsutaan varhaiskasvatukseksi. Uudis-
tettu varhaiskasvatuslaki on ilmaisullisesti lapsilähtöinen ja korostaa lap-
sen osallisuutta sekä lapsen edun ensisijaisuutta. Varhaiskasvatuslaissa 
(2018, 2 a §) säädetään, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on ”varmis-
taa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asi-
oihin”. Varhaiskasvatuslaissa varhaiskasvatukselle on säädetty tavoitteita, 
jotka tähtäävät lasten hyvinvointiin. Lapset nähdään aktiivisina toimijoina 
ja ryhmänsä jäseninä. Lapset otetaan mukaan suunnittelemaan ja arvioi-
maan varhaiskasvatuksen toimintaa. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018.) 
 
Koska osa tutkimukseni kirjoitelmista koskee esiopetusikäisiä lapsia, ha-
luan tuoda esille, että myös esiopetusta ohjaavassa asiakirjassa lasten osal-
lisuus on huomioitu. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 
ss. 8, 15) ovat perusopetuslain mukainen valtakunnallinen määräys, jonka 
on antanut Opetushallitus. Myös esiopetusikäisten lasten osallisuudesta 
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että lapsi on ar-
vokas ja hänellä on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Lapsi otetaan huomi-
oon ja häntä ymmärretään niin yksilönä kuin yhteisönsä jäsenenä. Lapsella 
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on oikeus ilmaista mielipiteitään ja hänen ajatuksiaan sekä mielipiteitään 
pidetään tärkeinä. 

2.3 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 on valtakunnallinen mää-
räys ja se ohjaa varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittä-
mistä. Lisäksi sen tarkoituksena on edistää laadukasta ja yhdenvertaista 
varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa. (Opetushallitus 2016.) Uu-
distettu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön valta-
kunnallisesti 1.8.2017. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on poh-
jana varhaiskasvatuksen järjestäjien omille paikallisille varhaiskasvatus-
suunnitelmille. Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle laadi-
taan oma varhaiskasvatussuunnitelma, mistä vastaa lastentarhanopettaja. 
Suunnitelmassa pitää näkyä, miten lapsen toiveet ja mielipiteet huomioi-
daan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, ss. 9–10; Varhaiskas-
vatuslaki 540/2018 23 §) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, s. 
24) korostavat lapsen oikeutta kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta 
omaan elämäänsä vaikuttavissa asioissa.  

 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatuksen arvope-
rusta on lakisääteisesti määritelty ja sen tulisi toteutua kaikissa varhaiskas-
vatuksen palvelumuodoissa. Lapsuuden itseisarvo on varhaiskasvatuksen 
lähtökohta. Kaikilla lapsilla on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Lapset tu-
lee ottaa huomioon sellaisina kuin he ovat. Lasten oikeuksiin kuuluu lisäksi 
lupa ilmaista itseään ja omia näkemyksiään lapselle ominaisilla tavoilla. 
Lapsi on vapaa tekemään valintoja riippumatta hänen taustoistaan. (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, s. 19)  

 
Jokainen lapsi, joka on varhaiskasvatuksessa, on oikeutettu saamaan suun-
nitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden to-
teuttamiseksi tehdään jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa ole-
valle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen ja huoltajien 
kanssa. (Varhaiskasvatuslaki 23 § 540/2018) Lapsen varhaiskasvatussuun-
nitelma eli lapsen vasu tehdään lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa. Lap-
sen vasu on henkilökohtainen työväline siihen, miten varhaiskasvatusta 
saava lapsi otetaan huomioon yksilönä lapsen omassa päiväkodissa tai per-
hepäivähoidossa. Lapsen vasuun kirjataan lasta koskeva tieto hänen vah-
vuuksistaan, mielenkiinnonkohteistaan, taidoistaan ja tarpeistaan. Lapsen 
vasun laadintaan ottavat osaa koko päiväkodin henkilöstö ja lapsen van-
hemmat tai huoltajat. Lapsen vasussa kootaan yhteen havainnot ja näke-
mykset lapsesta. Lasten vasuista ilmi tulleita tavoitteita hyödynnetään 
suunniteltaessa lapsiryhmän toimintaa ja kehitettäessä oppimisympäris-
töjä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, s. 10)  
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3 OSALLISUUS 

Osallisuus-luvussa kuvailen osallisuuden käsitettä ja sen merkitystä lap-
selle. Hartin osallisuuden porrasmalli ja Turjan malli lapsen osallisuuden 
moniulotteisuudesta toimivat perustana tutkimuksessani lasten osallisuu-
delle.  

3.1 Osallisuus käsitteenä  

Osallisuus käsitteenä on laaja ja moninainen. Eri konteksteissa se painottaa 
osittain eri asioita. Isolan, Kaartisen, Leemannin, Lääperin, Schneiderin, 
Valtarin & Keto-Tokoin (2017) mukaan osallisuus rakentuu vuorovaikutuk-
sessa ihmisten sekä ihmisten ja luonnon välillä. Osallisuus ei ole rakenteel-
linen eikä yksilöllinen ominaisuus. Se on olemista, toimimista, osallistu-
mista ja prosesseja erilaisissa suhteissa. Osallisuuden mittaaminen on vai-
keaa, koska osallisuus on jotain, mikä tapahtuu ihmisten välissä katseissa, 
liikkeissä, kosketuksessa ja kielessä. Osallisuus on liittymistä, suhteissa ole-
mista ja kuulumista sellaiseen kokonaisuuteen, jossa pystyy liittymään elä-
män merkityksellisyyttä lisääviin vuorovaikutussuhteisiin. Osallisuus on yh-
teensopivuutta ja mukaan ottamista. Se on osallistumista ja siihen liittyen 
vaikuttamista mahdollisuuksiin, toimintoihin ja yhteisiin asioihin. Osalli-
suus ilmenee päätösvaltana omassa elämässä ja yksilön mahdollisuutena 
säädellä olemisiaan ja tekemisiään. (Isola ym., 2017, ss. 16, 3, 5) Myös Me-
riluodon & Marila-Penttisen (2015, ss. 7–9) mukaan osallisuus on kokemus 
kuulumisesta johonkin. Osallisuuteen kuuluu tunne siitä, että omilla aja-
tuksilla ja omalla toiminnalla on merkitystä ja niillä voi vaikuttaa. Merkittä-
vässä roolissa osallisuuden tukemisessa on mahdollisuuksien luominen, ei 
siihen velvoittaminen.  
 
Nivala & Ryynänen (2013) tuovat esille sosiaalipedagogisen osallisuuskä-
sitteen, joka perustuu käsitykseen osallisuudesta suhteena. Osallisuus ei 
ole yksilön ominaisuus tai toimintaa, vaan kuulumista johonkin. Osallisuus 
toteutuu ihmisen ja yhteisön suhteessa. Jotta yksilö on osallinen yhtei-
sössä, hän on jäsenenä yhteisössä, hän toimii osana yhteisöä ja kokee ole-
misen ja toimimisen synnyttämää kokemusta yhteisöön kuulumisesta. 
Osallisuuteen tarvitaan kaikki kolme ulottuvuutta.  
 
Osallisuus edellyttää olemisen tasolla yksilöltä halua olla yhteisön jäsen ja 
yhteisöltä yksilön hyväksyntää yhteisön jäseneksi. Toiminnan tasolla yhtei-
söltä edellytetään toimintamahdollisuuksia, joita yksilö voi hyödyntää 
osallistumalla yhteisön elämään. Kokemisen tasolla edellytetään yhteisön 
tarjoamia mahdollisuuksia yhteenkuuluvuudesta, jotta osallisuus toteu-
tuu. Osallisuuden edellytyksenä yksilölle on tietoisuuden kehittyminen 
kuulumisesta ja osallistumisen mahdollisuus. Osallisuuden toteutumiseen 
yksilön tulee tulla kuulluksi, nähdyksi ja tunnustetuksi ainutlaatuisena ja 
arvokkaana itsenään osana yhteisöä. Jokaisen yksilön tulee saada 
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mahdollisuus toimia yhteisössä ja vaikuttaa yhteisön asioihin, jolloin myös 
yksilö vastaavasti saa vastuuta yhteisöstä ja sen asioista.  
 
Nivalan & Ryynäsen mukaan ihminen kasvaa osallisuuteen. Tärkeässä 
osassa osallisuuden tunteen ja kokemuksen muodostumista ovat yksilön 
lähiympäristö ja sen läheiset suhteet. Nivala & Ryynänen esittävät yhtenä 
osallisuuden näkökulmana Honnethin (2012) tunnustuksen teorian, joka 
korostaa yksilön huomioon ottamista hyväksytyksi tulemisen ja arvostuk-
sen kokemusten kautta. Tämän teorian mukaan korostetaan tasapainoisia 
vastavuoroisia suhteita osallisuuden toteutumiseksi. (Nivala & Ryynänen, 
2013, ss. 26–30) 

3.2 Lasten osallisuus 

Osallisuus on läsnä kaikessa lasten toiminnassa. Järvinen & Mikkola (2015, 
s. 13) toteavat, että lapsille ratkaisevaa on oma tunne osallisuudesta eli 
osallisuus on subjektiivinen kokemus. Leinonen (2014, ss. 18–19) on jaotel-
lut osallisuuden varhaiskasvatuksessa alakäsitteisiin. Myös Leinonen pai-
nottaa yhtenä alakäsitteenä lapsen omaa kokemusta osallisuudesta, jol-
loin pelkkä osallistuminen toimintaan ei riitä osallisuuden luomiseen. Kun 
lapsi tuntee olevansa osallinen, se synnyttää hänelle ilon ja innostuksen 
tunteen. Toisaalta osallisuus on mahdollisuutta vetäytyä tilanteesta. Koska 
lapset ovat erilaisia, lapsen tunnekokemus on keskeinen lapsen osallisuu-
delle. Toisena alakäsitteenä Leinonen määrittää lapsen osallisuuden päivä-
kodin arjessa tarkoittaen arjen rutiineita ja perustoimintoja, joissa lapsi 
nähdään toimijana. Kolmantena alakäsitteenä Leinonen mainitsee osalli-
suuden sosiaalisissa suhteissa ja ryhmätoiminnassa. Tällä hän tarkoittaa 
vuorovaikutusta, jossa kaikki osallistujat ovat tasa-arvoisia. Varhaiskasva-
tuksessa pienten lasten osallisuus perustuu lapsen ja aikuisen sekä ryhmän 
ja yksilön väliseen vuorovaikutukseen kaikissa pienissä kohtaamisissa ja ti-
lanteissa, joissa lapsi saa vaikuttaa yhteiseen toimintaan.  
 
Leinonen (2014, s. 19) mainitsee, että Nylandin (2009) mukaan osallisuus 
todentuu lapsen osallistuessa omaan oppimiseensa aktiivisena toimijana. 
Oppiminen merkitsee lapsen tapaa kokea ja vaikuttaa ympäristöönsä ja 
kasvattaa ymmärrystään siitä. Lapsi tarvitsee toisia kokemustensa jakami-
seen. Aikuisella on vastuu huomioida lapsen aloitteet, esimerkiksi kirjan 
lukeminen, jota lapsi tarjoaa. Aikuisen on mahdollisuus antaa lapselle ko-
kemus, että hänen aloitteensa on merkityksellinen ja arvokas.  

  
Roos, Nätynki, Javanainen, Koivisto, Anttinen, Varttinen & Rintakorpi 
(2016, s. 91) toteavat, että osallisuus ymmärretään myös toimintakulttuu-
rina, jossa lapsi saa osallistua omien kykyjensä ja halujensa mukaan. Lasta 
kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan tuetaan. Lapsi otetaan mu-
kaan luomaan toimintakäytäntöjä ja oppimisen polkuja. Yhteisöllisyys on 
osallisuuden tärkeä elementti. Osallisuus toteutuu yhteisessä keskuste-
lussa, jossa jokaista kuullaan. Myös Järvisen & Mikkolan (2015, s. 17) 
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mukaan lapsi kokee olevansa osallinen tullessaan kuulluksi ja ymmärre-
tyksi, tehdessään valintoja ja osallistuessaan päätöksentekoon.  
 
Roos ym. (2016) mukaan lasten osallisuus on kasvatuksen keskeisin ta-
voite. He toteavat myös, että osallisuus ei aina toteudu, koska päiväkodin 
rutiinit ja päiväkotiarjen rakenteet ovat aikuisten luomia ja lapset voivat 
vaikuttaa niihin vähän. Lapsille annetaan toimintamahdollisuuksia, mutta 
aikuiset määrittävät puitteet toiminnalle. Lasten oletetaan mukautuvan ai-
kuisten päätöksiin, vaikka kasvatuksen tavoitteena on osallisuuden vahvis-
tuminen. Silloin, kun lapset ajattelevat, ovat aktiivisia, luottavat itseensä ja 
huomioon ottavat toiset, on osallisuuden tavoite toteutunut. Varhaiskas-
vatuksessa kasvatuksesta vastaavien työntekijöiden tehtävänä on roh-
kaista lasta kertomaan ajatuksiaan, havaintojaan, mielipiteitään ja tunto-
jaan sekä ohjata vuorovaikutustaitojen kehittymisessä.  
 
Osallisuus perustuu vuorovaikutukseen, jota on päiväkodissa monella ta-
solla, lasten keskinäistä, aikuisen ja lapsen välistä, sekä ryhmätilanteissa 
tapahtuvaa vuorovaikutusta. Kaikkien vuorovaikutuksessa olevien näkö-
kantoja ja mielipiteitä tulee kunnioittaa kannustavassa ilmapirissä jokai-
sella tasolla. Päiväkodissa aikuisen tehtävänä on kantaa päävastuu vuoro-
vaikutuksesta lapsen kanssa. Lapsi kokee aitoa osallisuutta silloin, kun 
häntä kuullaan ja hänet hyväksytään. Lisäksi aikuisten täytyy tavoittaa lap-
sen näkökulma asioihin. (Roos ym., 2016, ss. 54–55) Kuutti (2017, s. 10) 
toteaa, että lapsen osallisuus todentuu kykynä kohdata lapsi vuorovaiku-
tuksessa. Hän kuvaa osallisuutta prosessiksi, johon sisältyy lapsen ja aikui-
sen keskinäistä vastavuoroista kunnioitusta, tiedonvaihtoa ja dialogia. Ai-
dossa dialogissa lapsi saa tilaisuuden oppia, miten eri henkilöiden väliset 
ajatukset otetaan huomioon ja niiden vaikutukset asioihin. Lapsen osalli-
suudessa on ratkaisevaa pitkäkestoinen ja jatkuva keskustelu. Sen avulla 
kehitetään käytäntöjä ja toimia kaikilla lasten elämän kannalta merkittä-
villä alueilla. Lapsen osallisuuden tavoitteena on saada lapsen ääni ja nä-
kökanta mukaan lapsen omaan elämään vaikuttaviin asioihin, mutta se ei 
tarkoita vastuun siirtämistä lapselle. 
 
Turjan (2017, s. 21) mukaan osallisuus toteutuu, kun lapset ja aikuiset te-
kevät yhdessä kaikkia tyydyttäviä päätöksiä. Osallisuudessa on kyse yhden-
vertaisuudesta, jossa jokaiselle lapselle löytyy tapa tulla kuulluksi. Osalli-
suuden periaatteena on vapaaehtoisuus huomioiden lapsen ikä ja kehitys-
taso. Osallisuudessa lapsi kokee yhteenkuuluvuutta ja hyväksytyksi tule-
mista. Lapsen on tärkeää kokea, että hän on vapaa päättämään omasta 
tekemisestään ainakin jossain määrin. Turja (2016, ss. 46, 50–51) toteaa, 
että lapset saavat eniten vaikuttaa leikkeihinsä ja tehdä ehdotuksia tilan-
teissa, jotka eivät ole tarkasti päiväkodin rutiineihin sidottuja. Päiväkodissa 
lasten osallisuus voi näyttäytyä monissa eri toiminnoissa. Lisäksi lasten tu-
lisi voida osallistua koko toimintaprosessiin, sen ideoinnista arviointiin ja 
saada suunnistella, toteuttaa ja tehdä päätöksiä toiminnasta. Osallisuuden 
syntymiseen tarvitaan perusedellytyksiä, joiden täytyy toteutua. Lapsilla ja 
aikuisilla pitää olla yhteinen kieli. Joissain tapauksissa kyky kommunikoida 
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voi olla rajoittunut, jolloin tarvitaan vaihtoehtoisia kommunikaatiomene-
telmiä. Näiden avulla tavoitetaan lapsen ajatukset ja kokemusmaailma. 
Lapset tarvitsevat tietoa omista osallisuuden mahdollisuuksistaan, jolloin 
aikuisen tehtävänä on kertoa toiminnan tavoitteista ja toimintamahdolli-
suuksista sekä tarjolla olevasta materiaalista. Yksi keskeinen edellytys on 
luottamus itseen ja toisiin. Lapset tarvitsevat aikuisen rohkaisua ja aikuiset 
taas luottamusta lapsiin toimijoina. Osallisuus mahdollistuu aidossa dialo-
gissa, jossa lapsi kokee vastavuoroista myönteistä kuuntelemista ja että 
hänen viesteihinsä vastataan rakentavasti ja sensitiivisesti. 
 
Leinonen (2014, ss. 26–29) on tuonut esille erilaisia tarkastelutapoja osal-
lisuudelle. Osallisuus voi olla työväline, jolloin osallisuus on varhaiskasva-
tuksen pedagogiikan ja tavoitteiden lähtökohtana. Tällöin kasvattajien toi-
minnan lähtökohtina ovat oppimisympäristön suunnittelu ja sen toteutu-
minen. Yhtenä menetelmänä lasten osallisuuden toteutumiselle nähdään 
leikkitaulut, jotka ovat kuvitettuja tauluja lasten ulottuvilla ja lapset valit-
sevat leikkinsä esimerkiksi laittamalla kuvansa valitsemansa leikin koh-
dalle. Leikkijöiden määrä on usein leikkitaululla rajattu tiettyyn leikkiin. Jos 
leikkitaulua toteutetaan tiukasti, se voi toimia aikuisen vallankäytön ta-
pana, ja rajoittaa lapsen osallisuutta. Leikkitaulu voi olla lasta osallistava 
menetelmä, kun sen toteutuksessa näkyy lapsen ääni ja mielipiteet.  Leik-
kitaulun avulla lapsi kokee osallisuutta, jos se muuttuu ja kehittyy saman-
aikaisesti lapsen oman kasvun ja kehityksen kanssa. Toisena keinona osal-
lisuuden toteutumiselle Leinonen mainitsee pienryhmätyöskentelyn var-
haiskasvatuksessa. Pienryhmissä lapsi tulee huomioitua yksilöllisesti ja hä-
nen aloitteisiinsa ja ideoihinsa vastaaminen mahdollistuu. Kun kasvattaja 
sitoutuu ja toimii pedagogisesti, pienryhmätoiminta vahvistaa yhteenkuu-
luvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyden kokemusta. 
 
Toisena tarkastelutapana Leinonen (2014, ss. 29–32) mainitsee osallisuu-
den demokraattisena kasvatuksena. Lapset harjoittelevat demokraattisia 
toimintatapoja kuten oman vuoron odottamista, lelujen jakamista ja kave-
rin kuuntelemista monissa arjen tilanteissa päiväkodissa ja osana päiväko-
din sääntöjä. Leinonen toteaa, että demokraattisessa kasvatuksessa perus-
tana ovat arvot ja normit YK:n lasten oikeuksien sopimuksesta sekä ihmis-
oikeuksien sopimuksesta, jotka ovat myös lähtökohtana lasten osallisuu-
delle. Jotta demokraattinen kasvatus toteutuu, tarvitaan kasvattaja, joka 
toteuttaa omassa toiminnassaan demokraattisia arvoja ja näkee lapsen ta-
savertaisena toimijana varhaiskasvatuksen arjessa. Kasvattajan omassa 
toiminnassa näkyy lapsen kuuleminen ja hänen näkökulmansa huomioimi-
nen. Varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää demokraattisen kasvatuksen 
menetelmänä muun muassa lasten kokouksia, jotka tukevat monin tavoin 
lasten osallisuutta. Lastenkokouksissa harjoitellaan aikuisen tuella demo-
kratian taitoja kuten mahdollisuutta vaikuttamiseen ja päätöksentekoon 
tai enemmistön kannan selvittämistä päätettävistä asioista. 
 
Leinonen (2014, ss. 33–35) tarkastelee kolmantena tapana osallisuutta so-
siokulttuurista oppimiskäsitystä tukevana toimintana. Tämä 
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tarkastelukulma on tarkastelukulmista laajin. Sosiokulttuurisella oppimi-
sella tarkoitetaan oppimisen olevan vuorovaikutteista ja se on kulttuuri-
sesti sidoksissa yhteisöön ja ympärivään maailmaan. Lasta ympäröivä kult-
tuuri vaikuttaa hänen syntymästään saakka siihen, miten lapsi kasvaessaan 
oppii ymmärtämään ja noudattamaan kulttuurisia tapoja. Lapsi omaksuu 
erilaisia tapoja ja normeja niistä mikrokulttuureista, joihin hän kuuluu. Lap-
sen mikrokulttuureja ovat perhe, päiväkotiryhmä, -yksikkö ja vähitellen 
mikrokulttuureja tulee lisää lapsen kasvaessa. Jotta lapsi kokee kulttuu-
rista osallisuutta, hänen täytyy kokea kuuluvuuden tunnetta. Kuuluvuuden 
tunne koostuu lapsen kokemuksesta siitä, että hänellä on oma paikka ryh-
mässä ja on omana itsenään tärkeä osa ryhmää ja sen sosiaalisia suhteita. 
Liittyessään osaksi yhteisöä lapsi oppii ryhmän tapoja ja sääntöjä, mutta 
samalla lapsi myös muokkaa ryhmän kulttuuria omalla läsnäolollaan. Päi-
väkotiryhmässä oppiminen on jatkuva prosessi, jossa sosiaaliset, kognitii-
viset ja fyysiset tiedot ja taidot kietoutuvat toisiinsa ja jossa lapsi jatkuvasti 
neuvottelee ja on osana muutosta. Aikuisen herkkyydellä kuulla lasta ja 
tunnistaa ja tukea lasten aloitteita, on keskeinen merkitys lapsen oppimi-
seen. Lapsen ottaminen mukaan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 
lisää lapsen osallisuutta, joka näkyy lapsen innostuneisuutena ja sitoutu-
misena tekemiseensä.  
 
Kataja (2018, ss. 55–60) huomauttaa, että lasten osallisuutta ei voi olla il-
man aikuisen osallisuutta ja vastuuta, joten osallisuutta ei ole ilman yhtei-
söä. Osallisuus tarvitsee toteutuakseen turvalliset puitteet. Osallisuuden 
pedagogiikassa toiminnan ja vuorovaikutuksen kehittämistä rakennetaan 
ja reflektoidaan yhdessä lasten kanssa lasten näkökulmasta. Lasten yksilöl-
liset tarpeet ja kyvyt huomioidaan ja lasta kunnioitetaan. Osallisuus lähtee 
jokaisen lapsen mielenkiinnon kohteista ja lapsen omista lähtökohdista. 
Osallisuuteen ei kuulu rajattomuus, vaikka tällainen mielikuva siihen usein 
liitetään. Keskeinen osa osallisuutta ovat hyvät käytöstavat ja rajat. Osalli-
suus koostuu pienistä asioista, joilla voidaan tehdä lapsille merkityksellisiä 
ja lujittaa lapsen omaa otetta häntä koskevissa asioissa huomioiden reu-
naehdot, esimerkiksi lepohetkelle, joka on lapselle tarpeellinen, lapsen 
voidaan antaa tehdä pieniä valintoja ja tehdä näin lepohetkestä miellyt-
tävä kokemus lapselle. Osallisuuteen kuuluu, että toiminnan sisällöissä 
keskeisinä ovat lasten ideat ja ajatukset. Lapsen oman ajattelun tukeminen 
on osallisuuden ydin. Keskustelu kuuluu osallisuuteen. Se ilmenee neuvot-
teluina, joissa yhdessä ratkaistaan, millaisia päätöksiä, valintoja ja sääntöjä 
luodaan, että kaikilla olisi hyvä olla. Osallisuuden edistäminen edellyttää 
kasvattajan oman toiminnan kyseenalaistamista, ihmettelyä, kysymistä, 
pohtimista, reflektointia ja oivaltamista.  

3.3 Hartin malli osallisuuden portaista 

Lasten osallisuuden rakentumiseen on kehitelty erilaisia malleja. Mallien 
avulla osallisuuden toteutumista arvotetaan. Tutkimuksessani otin avuksi 
Roger Hartin vuonna 1992 luoman mallin. Turja (2011, s. 27) on tarkastel-
lut Hartin osallisuuden porrasmallin avulla aikuisten ja lasten välistä 
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valtasuhdetta, josta kerron enemmän tuonnempana. Hartin mallissa las-
ten osallisuuden taso määritellään lapsille annetun tiedon määrällä toimin-
nasta ja kuka on aloitteen tekijä. Lisäksi lasten osallisuuden tasoon vaikut-
taa se, kuka määrittelee toiminnan etenemisestä ja ketkä tekevät asioista 
päätökset. Vähäinen tieto toiminnasta ja sen tavoitteista sekä vähäinen 
toiminta ja oma osuus siinä madaltaa lapsen osallisuuden tasoa. Osallisuu-
den taso vaihtelee eri tilanteissa ja eri tehtävissä. Turja (2016, ss. 51–52) 
toteaa, että lasten saadessa tehdä aloitteita ja ideoita sekä päättää toimin-
nasta he kokevat saavansa vaikuttaa. Mitä enemmän lapset tuntevat voi-
vansa vaikuttaa eli valtaistuvat, sitä korkeammalle osallisuuden portaikolla 
kiivetään. Osallisuus pienen lapsen kohdalla alkaa mukanaololla muiden 
rakentamassa toiminnassa. Myös kokemus siitä, että lapsi voi valita var-
teenotettavista vaihtoehdoista itselleen mieluisimman, on pienen lapsen 
osallisuutta. Osallisuus kasvaa vähitellen sitä mukaa, kun lapset saavat laa-
jemmin vaikuttaa itse ideoimiinsa ja ohjaimiinsa toimintoihin. Aikuiset jää-
vät avustajan rooliin toiminnoissa. Ylimmällä osallisuuden portaalla toi-
minta on tasavertaista lasten ja aikuisten välillä, työskennellään rinnakkain 
ja neuvotellaan asioista. Osallisuuden taso voi vaihdella portaalta toiselle 
samassa päiväkotiryhmässä eri tilanteissa.  
 
Eskel & Marttila (2013) määrittelevät, että Hartin osallisuuden portaat ku-
vaavat sitä, miten lasten osallisuus rakentuu. Periaatteena on, että mitä 
korkeammalle tikkaita kiipeää, sitä suurempi on osallisuuden määrä. Alim-
malla portaalla lapset ovat mukana ilman, että heidän mielipidettään ky-
sytään. Esimerkiksi päiväkotiin järjestetään lasten töistä näyttely ja kasvat-
tajat valitsevat siihen työt. Lapset eivät ole osallisina näyttelyn syntyyn 
muuta kuin tekemällä näyttelyyn työt, joita eivät saa itse valita. Toisella 
portaalla lapset osallistuvat, mutta ovat ikään kuin koristeina. Päiväkodin 
yhteiset lauluhetket ovat usein tällaisia, lapset laulavat kasvattajien valit-
semia lauluja tai katselevat muiden esityksiä. Kolmannella portaalla lap-
silta kysytään mielipidettä muodon vuoksi. Lapset esimerkiksi kutsutaan 
paneeliin, mutta muut paneelin jäsenet eivät odota kuulevansa lasten ai-
toja mielipiteitä. Portaalta neljä alkavat varsinaiset osallisuuden askelmat. 
Neljännellä portaalla lasten mielipiteitä kunnioitetaan, aikuiset kuitenkin 
tekevät ratkaisut. Lapset ovat osallisina esimerkiksi roskakampanjassa, 
jossa he saavat tiedottaa kotona asiasta. Viidennellä portaalla lasten mie-
lipiteitä huomioidaan, mutta aikuiset suunnittelevat ja johtavat toimintaa. 
Kuudennella portaalla lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja to-
teutuksessa. Aloitteen tekevät kuitenkin aikuiset. Seitsemännellä portaalla 
lapset tekevät aloitteet ja toteuttavat toimintaa. Kasvattaja on lasten saa-
tuvilla. Kahdeksannella portaalla molemmat, lapset ja aikuiset ovat tasa-
vertaisia ja toimivat yhdessä. He suunnittelevat, toimivat ja tekevät pää-
tökset yhdessä. Osallisuuden porrasmalli antaa työyhteisön kasvattajille 
edellytykset reflektoida omaa työskentelyään rakentaessaan kasvatusajat-
teluaan. (Eskel & Marttila, 2013, ss. 79–81) 
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Kuva 1. Hartin (1992) lasten osallisuuden portaat mallin mukaan (vapaa 
suomennos) 

3.4 Turjan malli lasten osallisuuden moniulotteisuudesta 

Tutkimukseni teoriaan valitsin Hartin osallisuuden portaiden lisäksi Turjan 
lasten osallisuuden moniulotteisuutta kuvaavan mallin. Mielestäni se sopii 
hyvin tutkimukseni teoriaksi siksi, että se yhdistää monet eri osallisuuden 
lähestymistavat. Kuvion käyttöön sain luvan Leena Turjalta sähköpostitse. 
Tässä mallissa lasten osallisuutta voidaan tarkastella arjen varhaiskasva-
tustyössä. 
 
Turja (2011, s. 26) toteaa, että puhuttaessa osallisuudesta pitäisi erottaa 
termit osallisuus (participation) ja osallistuminen (taking part), koska ter-
meillä on merkityseroja. Osallisuus on toimintaa, johon yksilöt voivat vai-
kuttaa ja se kuvaa toimintaa ja olemista yksilön itsensä kannalta. Osallistu-
minen on toimintaa, johon yksilö osallistuu muiden ehdolla. Turjan & Vuo-
risalon (2017, s. 48) mukaan lasten osallisuus ilmenee monin tavoin riip-
puen mukana olevista lapsista ja tilanteista. Osallisuus voi olla lapsen voi-
mavara ja samalla toiminnan rakenteellinen tekijä. Molemmat vaikuttavat 
lapsen toimintamahdollisuuksiin.  
 



12 
 

 
 

Turja (2011, s. 31) toteaa, että lapset ovat päteviä toimimaan itsenäisesti 
ja päättämään asioistaan, mutta siihen ei anneta juurikaan mahdollisuutta. 
Vapaan leikin aikana lapset voivat nimellisesti toimia itsenäisesti, mutta 
toisaalta lapset jätetään yksin. Silti lapset haluaisivat jakaa leikkikokemuk-
senansa aikuisten kanssa. Vapaan leikin aikana sellaiset lapset tulevat kuul-
luiksi, jotka osaavat tehdä aloitteita tai pyytää erilaisia asioita aikuiselta. 
 

 
 

Kuva 2. Lasten osallisuuden ulottuvuuksien kuvaus, Turjan malli 

 
Turja (2011, s. 32) toteaa, että lasten osallisuutta voidaan tarkastella eri-
laisista näkökulmista. Osallisuus voidaan nähdä ihmisen olemassaoloon 
liittyvien tarpeiden ja toiminnan peruslaatujen mukaisesti. Turjan (2016, 
ss. 49–51) mukaan lasten osallisuus on monenlaista toimintaa ja toimin-
nalle täytyy luoda edellytykset. Turja mainitsee, että toimintaprosesseissa 
ja osallisuudentunteessa lasten osallisuus tulee todelliseksi, kun toimintaa 
ideoidaan ja suunnitellaan sekä tehdään päätöksiä, toimeenpannaan suun-
nitelmia ja arvioidaan. Myös osallistuminen on jollekin lapselle merkityk-
sellistä, kuitenkin lapsen osallisuus toteutuu, kun hän on mukana kaikissa 
toimintaprosessin vaiheissa. Jotta osallisuus toteutuu, tarvitaan tiettyjä 
perusedellytyksiä kuten kieli ja kommunikaatio. Yhteisen kielen avulla lasta 
voidaan kuulla ja hän voi saada tietoa. Lapsi voi osallistua keskusteluihin ja 



13 
 

 
 

neuvotteluihin. Tiedonsaantiin ja materialistisiin resursseihin liittyvät eh-
dot ovat keskeisiä perusedellytyksiä osallisuuden toteutumiselle. Turjan & 
Vuorisalon (2017, ss. 48–50) mukaan lapsilla pitää olla riittävästi tietoa ai-
heesta, tilanteesta tai ympäristöstä, jotta he voivat olla osallisia. Tiedon 
avulla lapset voivat osallistua neuvotteluun, päätöksentekoon ja toteutuk-
seen. Materiaaliset resurssit tarkoittavat toimintamateriaaleja, tiloja ja vä-
lineitä, joita lasten pitäisi saada käyttää. Turja määrittelee koko osallisuu-
den lopputulemaksi tunnetason tekijät, luottamuksen itseen ja muihin. 
Lapsi uskaltaa tulla mukaan toimintaan, kun hän luottaa muihin läsnä ole-
viin ihmisiin ja itseensä sekä kyseiseen tilanteeseen. Kun lapsi saa onnistu-
misen kokemuksen osallisuudesta syntyy myönteinen, osallisuuden edel-
lytyksiä lisäävä kierre. Osallisuuden tunnetasoon kuuluvat, ideointi-, suun-
nittelu-, päätöksenteko-, toimenpano-, ja arviointiosallisuus, sekä osallis-
tumisosallisuus, tieto-osallisuus ja osallisuus materiaalisiin resursseihin. 
 
Turja (2016, s. 51) määrittelee lasten osallisuuden toteutumista kolmen 
ulottuvuuden avulla. Ensimmäinen ulottuvuus on valtaistumisen aste, jota 
tarkastellaan aikuisen ja lasten välisenä valtasuhteena. Edellä on todettu, 
kuinka Turja on tuonut Hartin osallisuuden portaiden mallista osan omaan 
malliinsa. Turjan (2011, s. 31) mukaan lasten valtaistumisen näkökulmasta 
nuorimpien lasten osallisuus alkaa siitä, että lapset ovat mukana ja tulevat 
kuulluksi. Osallisuutta on lapsen tekemät aloitteet ja valinnat hänelle esi-
tettyjen vaihtoehtojen pohjalta. Turja (2016, ss. 51–52) toteaa, että lasten 
aloitteiden tekeminen riippuu siitä, kuinka paljon he tietävät toiminnan 
taustoista ja todellisista tavoitteista. Tavoitteena kuitenkin on, että ede-
tään lasten omiin aloitteisiin sekä erilaisiin yhteisiin neuvotteluihin sekä 
lasten kesken että lasten ja aikuisten kesken. Turjan (2011, s. 32) mukaan 
sekä lapset että aikuiset ovat tasa-arvoisessa asemassa, jolloin aikuinen on 
lapsen rinnalla toimija ja he jakavat ja puhuvat samalla tasolla. Lapset ja 
aikuiset neuvottelevat asioista kuten yhteisestä toiminnasta, sen suunnit-
telusta tai arvioinnista sekä pääsevät neuvottelemalla yhteisymmärryk-
seen. Turjan & Vuorisalon (2017, s. 51) mukaan esimerkiksi leikki voi alkaa 
aikuisen aloitteesta ja siirtyä lasten itsenäiseksi leikiksi, jossa aikuinen toi-
mii leikin avustajana tai havainnoijana. Seuraavaksi leikkiin voidaan kutsua 
aikuinen tasavertaisena toimijana. Loppuvaiheessa aikuinen voi ohjata lo-
pettamaan leikin jonkin syyn vuoksi, mutta luvata leikille lisäaikaa myö-
hemmin. Esimerkin mukaan lasten ja aikuisten keskinäiset asemat ja lasten 
osallistumisen tavat voivat vaihdella yhden toimintaprosessin sisällä. 

 
Osallisuuden toinen ulottuvuus koskee osallisuuden aihetta ja vaikutuspii-
riä. Tähän ulottuvuuteen kuuluvat tilanteet, asiat ja toiminnat, johon osal-
listutaan ja vaikutetaan. Lasten vapaan leikin tilanteet ovat usein tällainen 
tilanne. Harvoin lapset pääsevät vaikuttamaan aikuisten ja lasten yhteisiin 
toimintoihin, kuten esimerkiksi kevätjuhlan suunnitteluun ja toteutukseen 
yhdessä aikuisten kanssa. Tällainen vaikutus ulottuisi jo lasten perheisiin. 
(Turja, 2016, s. 52) 
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Turja määrittelee kolmanneksi ulottuvuudeksi ajallisen ulottuvuuden. 
Osallisuus liittyy toimintaan, joka voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Toiminta 
voi olla vaikutukseltaan joko kertaluonteista tai kauaskatseista.  Jokin laulu 
tai leikki voi jäädä pitkäksi aikaa elämään päiväkodin arkeen. Lasten vaiku-
tusmahdollisuudet ovat parempia, kun kyseessä on kertaluonteinen toi-
minta esimerkiksi metsäretki kuin pysyvämpi asia kuten materiaalihan-
kinta. (Turja, 2016, s. 52)  

4 LEIKKI OSALLISUUDEN MAHDOLLISTAJANA 

Leikki on parasta, mitä päiväkodissa voi tehdä, sanovat lapset usein. Tässä 
luvussa määrittelen leikkiä ilmiönä ja varhaiskasvatuksen keskeisenä toi-
mintamuotona. Luvussa tarkastelen leikkiä yleisesti, en käsittele leikkiä il-
miönä syvemmin.  
 
Lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artiklaan on kirjattu, että oikeus leikkiin 
on lapsen tärkeimpiä oikeuksia. Sopimuskohdan mukaan lapsella on oikeus 
hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaa-
seen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin. (YK:n lapsen oikeuksien 
yleissopimus.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet painottaa lasten 
leikkiä ja sitä, että leikki on lapsen keskeinen toimintatapa. Leikillä on lap-
sen hyvinvointia edistävä vaikutus ja se tuo iloa ja mielihyvää lapsen päi-
vään. Vuorovaikutus, lasten kesken ja lasten ja aikuisten kesken, on perus-
tana ajattelun ja kielen kehitykselle sekä kehittyville leikkitaidoille. Leikki 
nähdään yhteisöllisyyden ja myönteisen tunneilmaston vahvistajana. Hen-
kilöstöllä on merkittävä tehtävä olla luomassa leikille sellaiset edellytykset, 
että jokainen lapsi on mahdollisuuksiensa mukaan osallinen yhteiseen leik-
kiin. Henkilöstön tehtävänä on tukea leikkiä ohjaamalla leikkiä leikin ulko-
puolelta tai leikkimällä itse mukana. Ammattitaitoinen henkilöstö havait-
see lasten leikkialoitteet ja vastaa niihin sopivalla tavalla. Henkilöstö luo 
puitteet pitkäkestoisen leikin mahdollisuudelle tarjoamalla aikaa, rauhaa 
ja tilaa sekä sopivia ja lasten saatavilla olevia välineitä ja materiaaleja leik-
kiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, ss. 29, 38—39)  

 
Ikosen (2006, ss. 159–160, 164) mukaan leikki muodostaa lasten keskinäi-
sen toiminnan tärkeimmän kontekstin päiväkodissa. Leikkiessään lapset 
rakentavat yhteistä toimintaa ja sosiaalisia suhteita ja tulevat näin osaksi 
yhteisöä. Yhteisön jäsenenä lapsi kokee osallisuuden ja yhteenkuuluvuu-
den tunnetta. 
 
Leikkiä on haastavaa määritellä. Kallialan (2011, s. 13) mukaan Caillois 
(1958) määrittelee leikin vapaaehtoiseksi, muusta toiminnasta eriyty-
neeksi, ennakoimattomaksi, tuottamattomaksi, säännönmukaiseksi ja ku-
vitteelliseksi toiminnaksi. Leikissä painottuu vapaaehtoisuus ja leikin 
tuoma tyydytys. Vuorisalon (2009) mukaan Huizinga (1947) määrittelee 
leikin vapaaksi toiminnaksi, jolla on määrätty paikka ja aika sekä 
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vapaaehtoisesti hyväksytyt, mutta sitovat ehdot. Leikkijä tuntee iloa ja jän-
nitystä sekä tietoisuuden jostain muusta ”toisesta” kuin ”tavallisesta elä-
mästä”. Lapset itse tuntevat leikkiessään iloa ja leikki on hauskanpitoa ja 
kavereiden seuraa. Lapset kokevat, että leikki on heidän omaa aikaansa ja 
he ovat vapaita aikuisten säännöistä. (Vuorisalo, 2009, ss. 158–159) 
 
Leikki jakaa mielipiteitä. Leikin mahdollisuuksia ei aina nähdä muun mu-
assa osallisuutta vahvistavaksi elementiksi. Leikkiminen on lapselle tär-
keää, sillä leikkiessään lapsi oppii uusia taitoja monella tavalla. Helenius & 
Lummelahti (2014, s. 9) toteavat, että leikki on lapsen sisäisesti motivoitu-
nutta toimintaa. Leikki lähtee lapsesta, mutta muut leikkijät, tarjolla oleva 
leikkimateriaali ja -ympäristö antavat leikille mahdollisuuksia ja asettavat 
sille reunaehtoja. Helenius & Korhonen (2016, s. 69) huomauttavat, että 
leikin monet muodot vaativat aikuisen mahdollistamaan leikkiä ilmiönä. 
 
Lapsuudentutkimuksen mukaan leikki on aktiivista toimintaa, jossa koros-
tuvat lapsen toimijuus, taidot ja lapsen mahdollisuus osallistua ja vaikut-
taa. Lasten leikit syntyvät heidän toimintansa ja valintojensa seurauksena. 
Leikki ei ole vain yksittäinen tilanne, vaan laajempi kokonaisuus, jossa toi-
minnalla on monen tasoisia vaikutuksia. Leikkiessään lapset rakentavat 
identiteettiään ja paikkaansa yhteisössä. Lapset rakentavat ryhmän yh-
teistä vertaiskulttuuria ja työstävät suhteita toisiinsa. (Vuorisalo, 2009, ss. 
156–157)  
 
Helenius & Korhonen (2016, ss. 73–76) toteavat, että Vygotskin perin-
teessä leikki määritellään toiminnaksi kuvitellussa tilanteessa. Tämän mää-
ritelmän mukaan pienen lapsen leikki alkaa esinetoiminnoista jolloin lapsi 
tulee tietoiseksi esineiden merkityksestä. Esinetoiminnasta lapselle syntyy 
mielikuvia, jotka auttavat lasta pääsemään kuvitteelliseen tilanteeseen. 
Esineleikit ovat hallitsevia lapsen kolmella ensimmäisellä vuodella ja toi-
sella ikävuodella kuvittelu yleistyy. Lapsen lähestyessä kolmatta ikävuot-
taan leikkiin tulee olennaisia muutoksia. Lapsen kielellisen kehityksen 
myötä lapsi pystyy omaksumaan kuvitteluleikkiin rooleja. Roolileikissä lap-
set voivat leikkiä yhteistoiminnallisesti ja vastavuoroisesti suunnitelmiensa 
mukaan. Myös Jantusen (2011, ss. 8–9) mukaan varhaiskasvatusikäisen 
lapsen leikki kehittyy rinnakkaisleikistä vuorovaikutteiseen roolileikkiin. 
Ensimmäisen uhmakauden jälkeen lapsen mielikuvitus herää ja lapsen lei-
kistä tulee hyppelevää. Vähitellen lapsen leikki muuttuu yhteisleikiksi ja 
noin viisivuotiaana lapsen leikki kukoistaa roolileikkinä, jossa lapsi kasvaa 
kokonaisvaltaisesti.  

 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, s. 29) ohjaavat varhaiskas-
vatuksen henkilöstöä tunnistamaan leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittä-
mään leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä niin, että 
leikki mahdollistaa ilon kokemisen yhdessä.  
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5 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Osallisuutta ja leikkiä varhaiskasvatuksen kontekstissa on tutkittu paljon-
kin sekä lasten kokemana osallisuutena että kasvattajan näkökulmasta kat-
soen. Tässä luvussa tarkastelen lasten osallisuudesta aikaisemmin tehtyjä 
tutkimuksia.  
 
Kangas & Brotherus (2017, ss. 198, 200–202) toteavat, että tutkimuksia 
siitä, miten osallisuuden taitoja vahvistetaan tai osallisen oppimismahdol-
lisuuksia tuetaan päiväkotiarjessa tai lasten osallisuuden mahdollisuuk-
sista leikissä, ei ole tutkitusti esitetty tuloksia. Kangas ja Brotherus tarkas-
telivat tutkimuksessaan osallisuutta lasten leikin kautta. Heidän tutkimuk-
sessaan selvitettiin, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita tarjoutuu lasten 
osallisuudelle ja leikille päiväkotiympäristössä. Tutkimuksessa kerrottiin 
osallisen oppimisen käsitteestä, joka on jatkuva prosessi eikä lopu opetta-
jan ohjaaman oppimistilanteen päättyessä. Osallisuus ei ole ainoastaan 
olemassa oleva ominaisuus tai kokemus vaan osallisuus toteutuu keskitty-
mällä pedagogisiin välineisiin ja keinoihin, joilla lasten osallisuutta kehite-
tään pitkäjänteisesti. Lapsen tulee osallistua aktiivisena toimijana omaan 
oppimiseensa, jota tukevat vertaisryhmä ja päiväkodin kasvattajat. Lasten 
osallisuus toteutuu vahvemmin leikissä, jossa rajat ovat joustavia ja peda-
gogiikka näkymätöntä. Leikkiessään lapsen on mahdollista turvallisessa 
kontekstissa harjoitella vastuunottoa ja vallankäyttöä, lisäksi pienten las-
ten osallisuuteen liittyy omien oikeuksien ja mahdollisuuksien harjoittele-
minen. Osallista oppimista Kankaan & Brotheruksen mukaan tapahtuu ai-
dossa dialogissa ja tasavertaisessa vuorovaikutuksessa opettajan rohkais-
tessa lasta.  
 
Virkin (2015, ss. 134–138) väitöskirjassa todetaan, että lasten osallisuus to-
teutuu lasten aktiivisen toimijuuden kautta. Leikki on lasten keskinäisen 
toiminnan ja vuorovaikutuksen sekä myös osallisuuden areena. Kun lapset 
huomioidaan yhdenvertaisina toimintaan osallistumisessa, toteutuu de-
mokratiakasvatus ja yhteisöllisyys. Lapset tulevat tietoisiksi omista vaiku-
tusmahdollisuuksistaan. Kun vastuuta annetaan osittain lapsille, se vahvis-
taa lasten toiminnanohjausta ja itsekontrollin kehittymistä. Työntekijät tu-
kevat ja havainnoivat lasten toimintaa. Kokonaisvastuu on työntekijöillä. 
Lapsikeskeinen kasvatus mahdollistaa lasten aktiivisen toimijuuden ja osal-
lisuuden. Valitaan sellaiset varhaiskasvatuksen menetelmät, että ne tuke-
vat lasten aktiivisuutta ja osallisuutta. Lapset asetetaan pedagogisen pro-
sessin ja sen suunnittelun keskiöön. Parhaiten aktiivinen toimijuus ja osal-
lisuus mahdollistuvat leikissä. Virkin väitöskirjan tulosten mukaan lapset 
kokivat, että heillä on mahdollisuus leikkiessään tehdä valintoja ja päätök-
siä. Tyttöjen mielileikit olivat roolileikkejä, kun taas pojat rakentelivat tai 
leikkivät autoilla. Lapset olisivat halunneet leikkiä pitkään, oman aikatau-
lunsa mukaisesti. He olivat oppineet ennakoimaan aikaa, joka leikille oli 
käytettävissä. Leikin ja kaverisuhteet lapset kokivat tärkeiksi. (Virkki, 2015, 
ss. 92–94) 



17 
 

 
 

Pääkaupunkisedulla toimivan kuntien yhteisen varhaiskasvatuksen kehit-
tämis- ja yhteistyöverkoston VKK-Metron Leikki ja leikilliset oppimisympä-
ristö -kehittämistyön tutkimuksessa todettiin, että yhteisöllisyys kasvaa 
leikin kautta. Tutkimuksessa Turusen (2016) mukaan kasvattajan roolissa 
leikissä voi olla sekä edistäviä että rajoittavia tekijöitä asenteellisella, ra-
kenteellisella ja toiminnallisella ulottuvuudella. Positiivinen asenne ja lei-
kin arvostus näkyy siten, että kasvattaja on lasten leikeissä ei rooleissa sel-
keästi enemmän mukana kuin kasvattaja, jonka asenne on epäselvä leikkiä 
kohtaan. Rakenteellinen ulottuvuus kohdistuu struktuuriin ja tilojen käyt-
töön. Toiminnallinen ulottuvuus kohdistui vuorovaikutukseen ja ohjaus-
käytäntöihin ja ne merkitsivät suuresti leikin edistämiseen ja rajoittami-
seen. Tutkimuksessa todettiin, että varhaiskasvatuksen kasvattajien pitäisi 
tunnistaa leikin arvo lapsen kehitykselle. Varhaiskasvatuksessa leikillä on 
suuri merkitys lasten sosioemotionaalisen kehityksen edistämisessä ja siksi 
kasvattajien tulisikin omaksua erilaisia menettelytapoja tukemaan lasten 
sosioemotionaalisia taitoja leikin aikana. Tutkimuksessa selvisi, että yhtei-
nen leikki lapsen ja kasvattajan välillä antaa aikuiselle tilaisuuden tutustua 
lasten todellisuuteen ja varmistaa, että lapsi tulee ymmärretyksi ja kuul-
luksi. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että lapset haluavat aktiivisesti ja 
luottavaisesti kanssakäymiseen kasvattajien kanssa. (Turunen, 2016, ss. 4, 
6–7) 
 
Helanderin (2013, ss. 55–60) pro gradu -tutkielmassa selvitettiin, miten las-
ten osallisuus ilmeni ja toteutui päiväkodin leikkitilanteissa. Hänen tutki-
muksessaan selvisi, että lasten osallisuus leikeissä esiintyy paljolti aktiivi-
suutena kuten uusien ideoiden keksimisenä ja vallankäyttönä esimerkiksi 
ohjeiden antamisena. Lasten osallisuus ilmeni leikin kulkuun vaikuttami-
sena kuten leikin ohjaaminen ja leikin ylläpidon eri muotoina esimerkiksi 
nauruna tai matkimisena. Lapset leikkivät roolileikkejä, joka näkyi lasten 
aktiivisesti ottamina erilaisina rooleina. Osallisuus ilmeni sekä verbaalisina 
että nonverbaalisina ilmaisuina. 
 
Ahlhom (2014, ss. 6–7) tarkasteli pro gradu - tutkielmassa, kuinka kasvat-
tajat omalla toiminnallaan vaikuttavat lasten osallisuuden toteutumiseen 
päiväkodissa. Tutkimuksen mukaan lasten osallisuus toteutuu silloin, kun 
lähtökohtana on toimiva työyhteisö, jossa työntekijät ajattelevat saman-
suuntaisesti ja he omaavat yhtenevän arvomaailman. Toimivan työyhtei-
sön ja työntekijöiden lasten osallisuutta mahdollistava toiminta luo hyvät 
edellytykset lasten osallisuudelle. Ahlhomin tutkimuksessa selvisi, että kas-
vattajan toiminta lasten osallisuuden toteutumiseen päiväkodissa ilmentyi 
puheessa sekä osallisuutta mahdollistavana että osallisuutta rajoittavana. 
Varhaiskasvattajan toimi lasten kanssa mahdollisten osallisuuden joko ak-
tivoiden lasta tai lasta huomioiden. Osallisuutta rajoittava toiminta oli lasta 
kontrolloivaa tai lasta passivoivaa. Sama kasvattaja kykeni toiminnallaan 
vaikuttamaan osallisuuden toteutumiseen eri tavoin riippuen arjen tilan-
teesta. (Ahlhom, 2014, s. 69) 
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Venninen, Leinonen, & Ojala (2010, ss. 19–20) tutkivat pääkaupunkiseu-
dun päiväkotien työntekijöiden käsityksiä lasten osallisuudesta ja sen mah-
dollistamisessa päivähoidossa. Tutkimuksen mukaan lasten osallisuus il-
menee voimakkaimmin leikissä. Lasten tekemät valinnat leikistä ovat osa 
heidän päätöksentekoaan. Leikin valinta kohdistui leikkitauluun ja leikki-
toivomuksiin, joista aikuisen kanssa keskustellaan ja sovitaan. Tutkimuk-
sesta ilmeni, että vanhemmilla lapsilla oli enemmän mahdollisuuksia osal-
listua toiminnan suunnitteluun kuin nuoremmilla. Lisäksi lapsilla on use-
ammin mahdollisuus osallistua toiminnan arviointiin kuin sen suunnitte-
luun.  

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

tässä luvussa selvitän laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä ja esittelen 
tutkimuskysymykseni. Kerron tutkimukseni aineiston hankinnasta ja sen 
analysoinnista. Lopuksi pohdin tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä.  

6.1 Laadullinen tutkimus  

Tutkimukseni on laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadullisessa tutkimuksessa 
pyritään kuvaamaan tiettyä tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa 
tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Tutkimuksen 
kannalta on hyvä, mitä enemmän aineiston antajat, tässä tutkimuksessa 
päiväkodin työntekijät, tietävät tulkittavasta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi, 
2002, ss. 87–88)  
 
Vilkan (2015, s. 98) mukaan laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole löy-
tää totuutta tutkitusta asiasta vaan tavoitteena on tutkimisen aikana ke-
hittyneiden tulkintojen avulla osoittaa esimerkiksi yksilön toiminnasta jo-
tain, jota ei välittömällä havainnolla tavoiteta.  
 
Kiviniemi (2015, ss. 74–75) kuvaa laadullista tutkimusta prosessiksi, jossa 
tutkimustehtävä tai aineistonkeruuta koskevat vaiheet muotoutuvat vähi-
tellen tutkimuksen edetessä. Tutkimuksen edetessä myös tutkijan tietoi-
suudessa kehittyvät aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat. Tutkijan 
tietoisuuden kehittymistä hyödynnetään esimerkiksi tutkimustehtävän ja-
lostamisessa. Kiviniemi luonnehtii laadullista tutkimusta tilanteeksi, jossa 
päätöksenteko ja ongelmanratkaisu ovat jatkuvasti läsnä. Tutkija tekee sa-
lapoliisityötä etsiessään tutkittavaan ilmiöön ratkaisua seuraten johtolan-
koja. Ominaista tutkimustyölle on tutkimusprosessin aikana muuttuvat tai 
jopa vaihtuvat johtoajatukset. Tutkimuksen edetessä arvoitus selkiytyy ja 
kirkastuu.   
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6.2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 

Tutkimuksessani haluan tuoda varhaiskasvatuksen työntekijöiden näkö-
kulman esille osallisuuden rakentumisessa lasten leikeissä. Tutkimukseni 
tavoitteena on tarkastella oman varhaiskasvatusyksikköni työntekijöiden 
käsityksiä siitä, miten he näkevät lasten osallisuuden toteutuvan lasten lei-
keissä. Opinnäytetyön alkuvaiheessa tutkimuskysymystä pohdittiin opin-
näytetyöryhmässä useaan otteeseen. Vielä suunnitelmaseminaarissa kysy-
mys muotoutui uudelleen ja sai lopullisen muotonsa. Tutkimuskysymyk-
seni on: 
 
Mitä työntekijät kertovat lasten leikeistä päiväkodissa ja miten lasten osal-
lisuus näkyy leikissä? 

6.3 Aineiston hankinta ja tutkimuksen kulku 

Tutkimusaineistoni keräsin omasta varhaiskasvatusyksiköstäni, johon kuu-
luu kolme päiväkotia. Suurimmassa päiväkodissa on kuusi ryhmää ja päivä-
koti tarjoaa vuorohoitoa, sitä tarvitseville lapsille. Toisissa päiväkodissa on 
kaksi ryhmää kummassakin. Kaikissa päiväkodeissa toimivat myös esiope-
tusryhmät. Päiväkodit sijaitsevat Etelä-Suomessa. Varhaiskasvatus henki-
lökuntaan kuuluu lähes 40 henkilöä. Henkilöstö koostuu päiväkodin johta-
jasta, lastentarhanopettajista, päivähoitajista ja ryhmäavustajista.  
 
Tutkimukseni on narratiivinen eli kerronnallinen, jossa kohdistetaan huo-
mio kertomuksiin ja kertomiseen tiedon välittäjänä ja rakentajana. Alku-
jaan narratiivisuuden käsite juontaa juurensa latinan kielestä. Kerronnalli-
nen tutkimus viittaa kertomisen tutkimukseen ja tutkimuksen kohteena 
ovat tekstit ja muut kertomisen tuotokset. (Heikkinen, 2015, s. 151) Pyysin 
varhaiskasvatusyksikön työntekijöiltä narratiiveja, joissa he kirjoittivat las-
ten leikistä omin sanoin seuraavasti: Kirjoita kaksi tavallista, arkista oman 
lapsiryhmäsi leikkikokemusta viimeisen kuukauden ajalta. (voivat olla on-
nistuneita/epäonnistuneita) (Liite 1.)  
 
Kirjoitelma-aihepaperit jaoin työyhteisölle joulun alla 2017 ja palautuksen 
päivämääräksi annoin tammikuun viimeisen päivän 2018. Myös sähköpos-
titse päiväkodin johtaja laittoi kirjoitelmapyynnön työntekijöiden henkilö-
kohtaisiin sähköposteihin joulun alla ja lisäksi johtaja muistutteli työyhtei-
söä kirjoitelmapyynnöstäni viikkopalaverin esityslistassa muutamia ker-
toja. Osan kirjoitelmapapereista päiväkodin johtaja vei käydessään viikko-
palaveriasioissa kahdessa muussa päiväkodissa. Koska minulle palautui 
vain kaksikymmentä kirjoitelmaa määräaikaan mennessä, päätin jatkaa 
palautusaikaa helmikuun puoleen väliin. Lopulta sain kirjoitelmia 21 kap-
paletta. Yritin kovasti innostaa työyhteisöä kirjoittamaan ja perustella, 
miksi kannattaisi kirjoittaa aiheesta. Perusteluna esitin muun muassa sen, 
että kirjoittamista voisi ajatella leikin havainnointina. Myöskään se, että 
kirjoittaja voi jättää tarinansa nimettömänä, ei kannustanut kirjoittamaan. 
Osassa tarinoista kirjoittaja kertoi, kuka tarinan oli kirjoittanut.  
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Kirjoittamisen avuksi annoin kirjoittajille apukysymyksiä kirjoitelmapyyn-
töpaperissa; Miten leikki alkoi? Mitä lapset tekivät? Mitä sinä teit? Mitä 
tavaroita oli saatavilla? Mistä tavarat otettiin? Millainen tunnelma leikkiti-
lanteessa oli? Mihin leikki päättyi? Arvioi lopuksi leikkitilanne. Kirjoitelma-
pyyntöni ohjeistuksessa en maininnut osallisuus sanaa tai kertonut osalli-
suudesta mitään, koska halusin nähdä, miten lasten osallisuus näkyy lei-
keissä. Kirjoitelman ohjeistuksella sain mielestäni aitoja ja todellisia vas-
tauksia lasten osallisuudesta leikissä. 

6.4 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysitapaa pohdin jonkin aikaa. Päätin alkuperäisen suunni-
telman mukaan käyttää analyysitapana sisällönanalyysiä ja pohdintojen 
jälkeen päädyin kategoria-analyysiin. Kategoria-analyysi sopii hyvin aineis-
tolähtöiseen opinnäytetyöhön.   
 
Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja 
etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysin avulla pyritään muodostamaan tutkit-
tavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan 
kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sara-
järvi, 2002, s. 105)  
 
Kategoria-analyysi on sosiaalitieteellinen lähestymistapa, jonka avulla voi-
daan tarkastella kulttuuria ja moraalia. Kategoriat syntyvät ihmisten ja asi-
oiden nimeämisestä ja luokittelusta. Kategorisointi ymmärretään mentaa-
lisena, ihmismielen merkittävänä apparaattina. Kategorisoinnin avulla ih-
miset yleistävät ja järjestävät havaintojaan. Se, kuinka ihmiset kategorisoi-
vat maailmaa, riippuu ihmisten tavasta käyttäytyä, toimia ja ymmärtää 
maailmaa. (Jokinen, Juhila & Suoninen, 2012, ss. 9–10, 33) 
 
Kategoria-analyysi sopii monenlaisiin aineistoihin. Kategoria-analyysissä 
on huomioitava aineistojen konteksti. Kategoria-analyysissa aineistot voi-
daan ryhmitellä kolmella tavalla. Luokittelua voidaan tehdä erilaisten ai-
neistotyyppien mukaan, kuten tekstit, kuvat, puheet ja keskustelut, aineis-
toa voidaan lähestyä jakamalla ne kontekstinsa perusteella ei-institutio-
naalisin ja institutionaalisiin tai aineistoja voidaan erotella luonnollisiin ja 
ei-luonnollisiin aineistoihin. Ei-luonnolliset aineistot viittaavat tutkijan tut-
kimukseen varta vasten pyytämiin teksteihin. (Juhila ym., 2012, ss. 82–84) 
 
Analyysiä aloin tehdä helmikuussa lukemalla aineistoa läpi useaan kertaan, 
tekemättä mitään merkintöjä kirjoitelmiin. Kirjoitelmat olivat erimittaisia, 
käsinkirjoitetut noin yhdestä sivusta puoleentoista sivuun A4 kokoa. Tieto-
koneella kirjoitetut tekstit olivat kooltaan kolmasosan sekä puolet A4 si-
vua. Pidin mielessäni tutkimuskysymyksen lukiessani tekstejä.  
 
Seuraavaksi jätin aineiston ikään kuin lepäämään ja annoin aivoni tehdä 
ajatustyötä rauhassa, koskematta aineistoon. Pohdin sitä, miten analyysiä 
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lähden tekemään ja päädyin ensimmäiseksi tarkastelemaan sitä, mitä las-
ten leikistä kirjoitelmissa kerrottiin. Kirjasin erilliselle paperille leikkitilan-
teista tietoja sen mukaan, millaisia kysymyksiä kirjoitelmapyynnössäni ky-
syin. Osaa näistä havainnoista käytin tutkimustuloksissani ja osa jäi käyttä-
mättä. Päätin tehdä aineistosta kaksi erillistä osiota, joilla pyrin saamaan 
vastauksen tutkimuskysymykseeni. Ensimmäisessä osiossa tarkastelin sitä, 
mitä lapset leikkivät. Toisessa osiossa selvitin lasten osallisuuden ilmene-
mistä leikkitilanteessa.  
 
Aloitin analyysin tekemisen listaamalla leikit, joita lapset leikkivät, tukki-
miehen kirjanpitoa noudattaen. Jaottelin leikit sen mukaan, että oliko lap-
silla leikeissä rooleja tai selvisikö kirjoitelmista muuten leikin aihe. Leikki-
tarinat olivat melko lyhyitä ja yhdessä kirjoitelmassa oli selkeästi käytetty 
aikuisen ja lasten välistä vuoropuhelua tarinana kerronnassa. Työntekijöi-
den kirjoittamissa leikkitarinoissa ilmeni, että lasten leikki vaihtui helposti 
uudeksi. Seuraavaksi muodostin leikeistä kaksi kategoriaa; roolileikit ja yh-
teisesineleikit. Roolileikissä on selkeästi eri rooleja ja yhteisesineleikki tar-
koittaa esineiden ja materiaalien käsittelyä toisten kanssa. Muutamassa 
leikkitarinassa aineistosta oli vaikea päätellä, kumpaan kategoriaan leikit 
kuuluivat. Koska työntekijät eivät olleet tarkasti maininneet esimerkiksi 
lasten roolinottoja leikissä, kirjasin leikit yhteisesineleikki kategoriaan. 
 
Tutkimuskysymyksen jälkimmäistä kysymystä, miten lasten osallisuus nä-
kyy leikeissä, lähdin kategorisoimaan alleviivaamalla leikkitarinoista osalli-
suutta ilmentäviä lauseita tai sanoja. Sitten keräsin leikkitarinoissa esiinty-
vät osallisuuden teemat paperille ja tein niistä erillisen listan. Tätä tein use-
amman kerran koko aineistolle. Nämä lauseet tai sanat eli teemat lajittelin 
erilaisiin ryhmiin ja muodostin niistä kategoriaryhmiä, joita tuli kolme kap-
paletta; lasten aktiivisuus, lasten aloitteet ja lasten leikki-ideat.  

6.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Kananen (2008, ss.133–134) toteaa, että tutkija joutuu eettisten kysymys-
ten eteen koko tutkimusprosessin aikana. Tutkijan tulisi valita tutkimus-
aihe siten, että tutkimustulokset hyödyttäisivät yhteiskuntaa sekä hyvin-
voinnin että kehittymisen kannalta. Tutkimuksen lähtökohtana on, ettei 
tutkimustuloksia väärennellä ja tutkimuksessa pyritään totuuteen.   
 
Hyvien tieteellisten menettelytapojen noudattaminen takaa tutkimuksen 
luotettavuuden ja uskottavuuden. Hyvään tieteellisen käytäntöön kuuluu 
rehellisyys, huolellisuus ja tarkkaavaisuus tutkimustyössä sekä tulosten tal-
lentamisessa ja esittämisessä että arvioinnissa. Hyvää tieteellistä käytän-
töä on se, että tutkija ottaa huomioon toisten tutkijoiden saavutukset ja 
työn kunnioittamalla ja arvostamalla niitä omassa tutkimuksessaan ja jul-
kistaessaan sen tuloksia. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkimus 
suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan tieteelliselle tiedolle asetettu-
jen edellytysten pohjalta. (Kuula, 2006, ss. 34–35)   
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Vilkan (2015, ss. 196–197) mukaan laadullinen tutkimus on luotettava, kun 
tutkimuskohde ja tulkittu materiaali sopivat yhteen sekä teorianmuodos-
tuksessa vaikuttavat tutkimuksen kannalta olennaiset tekijät. Tutkijan on 
tehtävä luotettavuuden arviointia koko tutkimuksen ajan. Jokainen tutki-
mus on kokonaisuutena ainutkertainen.  
 
Leikkitarinan kirjoittajista käytin yleisesti käsitettä työntekijä tai muuta 
varhaiskasvatuksen kasvattajaan liittyvää termiä, jotta henkilökunnan ano-
nymiteetti säilyi. Tutkimukseeni osallistuminen oli vapaaehtoista. Tutki-
mukseni luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä lisätäkseni pyrin kertomaan ra-
portoinnissa tarkasti tutkimuksen eri vaiheet. Tutkimukseni luotettavuutta 
kuvaa se, että koko tutkimuksen ajan kohtelin aineistoa luottamukselli-
sesti. Aineistoa analysoin rehellisesti. Käytin tutkimuksen raportoinnissa 
suoria lainauksia aineistosta selkeyttääkseni tutkimukseni luotettavuutta. 
Aineistossa esiintyneitä nimiä en käyttänyt, vaan muutin nimet toisiksi, 
varmistaakseni henkilöiden anonymiteetin. Saatuani tutkimukseni päätök-
seen hävitin hankkimani tutkimusaineiston asianmukaisesti. 

7 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksessani selvitin, mitä työntekijät kertovat lasten leikeistä ja miten 
osallisuus näkyi lasten leikissä. Tätä tutkin työntekijöiden kirjoittamien ta-
rinoiden perusteella. On huomioitavaa, että kirjoitelmien pyyntönä oli lei-
kistä kirjoittaminen, eivätkä kirjoittajat tienneet, mitä heidän kirjoitelmis-
taan etsin.  
 
Tuloksien esittelyssä käytän kirjoitelmista lainauksia leikkitarinoista kuvaa-
maan aineistoa ja työntekijöiden ajatuksia lukijalle. Lainauksien avulla on 
tarkoitus havainnollistaa ja perustella aineistoa sekä tuoda esiin erilaisia 
näkökulmia samasta aiheesta. Tutkimustuloksissa olen käyttänyt tarkoi-
tuksella runsaasti lainauksia, joiden avulla koetin tuoda tutkimustulokset 
lähemmäs todellisuutta ja näin lisäämään tutkimuksen ja todellisuuden vä-
listä vuoropuhelua. Lainauksissa kaksi viivaa tarkoittaa, että tekstin edestä, 
välistä tai lopusta puuttuu tekstiä. Puuttuvat tekstit ovat sellaisia, että ne 
eivät ole oleellisesti vaikuta tekstin tulkintaan. Työntekijät ovat osassa kir-
joitelmista käyttäneet lasten nimiä ja ne olen muuttanut lainatessani kir-
joitelmien tekstiä turvatakseni lasten anonymiteetin. Tarinan ohjeistuk-
sessa en pyytänyt kirjoittajia kertomaan lapsen ikiä, mutta useissa kirjoi-
telmissa lapsen ikä selvisi tekstiä lukiessani. Osassa tarinoista oli selkeästi 
kerrottu minkä ikäisten lasten ryhmästä oli kysymys ja sen olen tuloksissa 
kertonut. 



23 
 

 
 

7.1 Leikin muodot 

taulukossa esitän lasten leikin kategoriaryhmät sekä tiedon siitä, kuinka 
useasti ne toistuvat aineistossa. Yhteisesineleikki tarkoittaa esineiden ja 
materiaalien käsittelyä toisten kanssa. Kirjoitelmista selvisi, että työnteki-
jöiden mukaan lapset leikkivät roolileikkejä hieman enemmän kuin yhteis-
esineleikkejä. Lainaukset ovat otteita leikkitarinoista. 

 

Taulukko 1. Vastaajien tuottamat kategoriat leikistä 

 
KATEGORIARYHMÄT KATEGORIOIDEN LUKUMÄÄRÄT 

roolileikki 
yhteisesineleikki 

14 
  9 

YHTEENSÄ 23 
 
 
 
Leikit jakaantuivat seuraavasti: 
 
kotileikki    7  
Barbie-leikki   2 
päiväkotileikki  1 
kauppaleikki   1 
lääkärileikki   1 
ampiaisleikki   1 
merirosvolaivaleikki  1 
____________________________________________________________ 
roolileikkejä  yhteensä 14 

 
 
legoleikki   3 
autoleikki   2 
junarataleikki  2 
jumppaleikki   1 
 muumileikki   1 

yhteisesineleikkejä                 yhteensä 9 

7.1.1 Roolileikit 

Työntekijät kirjoittivat, että roolileikeistä kotileikkiä leikittiin eniten. Koti-
leikistä kasvattaja kirjoitti, että ryhmätiloissa lapset oppivat leikkimään 
tiettyjä leikkejä tietyissä tiloissa, jolloin leikkitilan muutos voi aiheuttaa 
hämmennystä lapsissa. Tarinasta ilmeni, että alkuhämmennyksestä huoli-
matta kotileikki käynnistyi ja kesti 40 minuuttia heti aamutuimaan.  
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”Haluan leikkiä kotileikkiä” kaksi lasta (tyttö ja poika) sanoo 
huoneessa, jossa ei ole leikkitavaroita. Kysyn (ohjaan), että 
kotileikki on meillä nukkarissa, menisittekö sinne.” No höh 
täällä ois kivempaa” (pikkuhuone, joka on nyt rakenteluhuo-
neena).  

 
Tarinan kirjoittaja jatkoi, että hän ohjasi leikkiä tarvittaessa ja antoi lapsille 
ehdotuksia, jotta leikki eteni, kun lisää lapsia liittyi leikkiin.  
 

Tuli yksi lapsi lisää – – ”me haluttais leikkiä kahdestaan” – – 
ehdotin pikkuveljeksi ottamista ”meillä on jo tarpeeksi vau-
voja”. Tuli yksi tyttö lisää – – ehdotin isonsiskon roolia ”joo”. 
Leikki jatkuu hyvässä hengessä. ”Pikkuveli” touhuaa enem-
män omia juttujaan hellan ääressä. ”Äiti” hoitaa vauvoja. 

 
Kahden lapsen kotileikki alkoi varhaiskasvattajan leikkitarinan mukaan it-
senäisesti heti aamupalan jälkeen. Leikissä lapset söivät, lukivat, nukkuivat 
ja harrastivat. Roolit lapset jakoivat itse. Ryhmän työntekijä seurasi leikkiä 
vierestä ja kyseli välillä hieman leikin etenemistä sekä lähinnä puuttui, kun 
tuli pieniä konfliktitilanteita. Kotileikkiin osallistui kolme 3-vuotiasta ja alle 
2-vuotias lapsi.  
 

Leikkiin liittyi kaksi uutta lasta, joista tuli ”isi” ja ”koira”. Per-
heeseen hankittiin myös vauva (nukke). Leikki jatkui ruokai-
lulla, keskusteltiin taas ruuista ja maisteltiin kaikkea. Koirakin 
syötettiin. Ruokailun jälkeen ruvettiin hoitamaan vauvaa, 
huomattiin, että se on kipeä. Vauva vietiin lääkärille. Yksi lap-
sista toimi ”lääkärinhoitajana” ja antoi ohjeita, vauva parani 
ja kaikki oli hyvin.  

  
Vuororyhmän iltavuorolainen kuvaili tarinassaan, että hän oli kahdestaan 
lapsen kanssa päiväkodissa. Hän kirjoitti, että lapsi pyysi häntä leikkimään 
kanssaan. Kirjoittajan mukaan lapsi nimesi heille roolit, hän oli pikkusisko 
ja lapsi oli isosisko, ja sitten leikki alkoi. Leikkitilanteessa leikissä oli koti-
leikkitavarat ja kännykät, joilla leikissä oli pääpaino. Leikkikertomuksessa 
kuvailtiin, että isosisko kyykytti pikkusiskoaan eikä hyväksynyt hänen saa-
van mitään hyvää itselleen. Lapsen oli vaikea hyväksyä, että leikin pikkusis-
kolle tapahtui jotain kivaa. Kirjoittajan mukaan leikkitilanne oli hyvä, koska 
siinä harjoiteltiin toisen huomioon ottamista. Leikki päättyi iltapalaan. 
 

Pääpaino leikissä oli kännykällä soittaminen/tekstaaminen ja 
siskojen välinen kinastelu. 
 

3–5-vuotiaiden ryhmässä lasten kotileikistä kirjoitettiin, että ennen aamu-
palaa alkanut leikki oli osittain yhteisleikkiä, jossa leikkijöitä oli useita ja 
leikin keskivaiheilla syntyneen kaaoksen lapset ratkaisivat itse. Tarinan kir-
joittaja itse istui huoneessa seuraamassa leikkiä ja puuttui leikkiin silloin, 
kun hän koki sen välttämättömäksi leikin jatkumisen kannalta. Leikistä 
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siirtyi pois osa lapsista ja leikkimään jäi kolme tyttöä. Lapsilla oli leikissä 
selvät roolit.  
 

Kello 7.40 kaksi poikaa meni nukkariin kotileikkiin. Nukkarissa 
on kotileikki (perinteiset tarvikkeet), hyvin tilaa käytössä. Po-
jat leikkivät rauhallisesti ja päättävät tehdä makuuhuoneen 
laittamalla patjoja seiniksi. Hetken kuluttua muutkin lapset 
siirtyvät kotileikkiin, lapsia on yhteensä 7. 
Tyttö (5 v.) heitteli ruokatavaroita, puutuin tähän. Tyttö sanoi 
muille: ”Aletaan leikkiin nyt kunnolla.” Leikki ei ollut yhteis-
leikkiä vain aloittajapojat leikkivät yhdessä.  
Kello 8 lapsia oli nukkarissa kahdeksan. Tyttö 5-v. ehdotti nel-
jälle pojalle: ”Voisitteko mennä pois?” Poika sanoi, ei, me ol-
tiin täällä ensin. Kello 8.05 neljä poikaa siirtyi pois sekä tyttö. 
Huoneeseen jäi kolme tyttöä. Tytöt alkoivat järjestellä huo-
netta, kantoivat vauvojen sängyt eri paikkaan. Kaksi tyttöä 
järjesteli astioita ja hoitivat vauvoja esim. mittasivat kuu-
metta. Kotileikki oli muuttunut päiväkotileikiksi.  

 
Työntekijä kuvasi kirjoitelmassaan, että leikki jatkui vielä tyttöjen osalta 
päiväkotileikkinä, jossa oli paljon vuorovaikutusta. Leikissä kaksi tyttöä ha-
lusi leikkiä yhdessä ja kokivat kolmannen tytön ylimääräiseksi. Tyttö kulki 
kahden tytön väliä, joilla oli leikissä omat puuhat ja jatkoi sitkeästi leikkiä 
yhtä vetävien tyttöjen kanssa. Kirjoittaja ei puuttunut tähän. Osa lapsista 
lähti aamupalalle ja leikkijät huomasivat tämän. Hän olisi antanut leikin jat-
kua aamupalan jälkeen, mutta leikki ei kuitenkaan enää kiinnostanut leik-
kijöitä. 
 
Kotileikkitilanteesta 3–5-vuotiaiden ryhmässä ryhmän työntekijä kirjoitti, 
että kolme lasta yksitellen kysyi lupaa mennä kotileikkiin. Leikkijöistä tuli 
hyvä ”combo”, sillä he eivät olleet vakikavereita toisilleen. Ruokatarvik-
keet, astiat, vauvanuket ja vaatteet ovat kotileikissä saatavilla hyllyissä ja 
lokeroissa.  
 

Alussa sovittiin, kuka on vauvanhoitaja. Yksi halusi lähteä 
kauppaan ja toinen tilasi aineet pizzaan ja halusi leipoa.  
 

Tarinan kirjoittaja jatkoi, että leikki eteni loogisesti ja vauva kasvoi. Leikissä 
vauvalle tilattiin neuvola ja syntymäpäivää vietettiin. 
 
Barbie-leikistä kertonut kirjoittaja oli sitä mieltä, että aikuisen ja lapsen yh-
teinen leikki luo edellytyksen kokemusmaailmojen jakamiselle. Leikkitari-
nassa leikkiin liittyi paljon juttelua ja arkipäivän sanaston käyttämistä ja 
mikä tärkeintä, leikki jäi niin hyvin lapsen mieleen, että hän pyysi leikki-
mään samaa leikkiä seuraavanakin päivänä. Työntekijä kirjoitti, että hänen 
mielestään lapsi kehitteli leikin juonta mielikuvitusrikkaasti, kun hän teki 
apukysymyksiä. Barbie-leikissä lapsi nimesi roolit itselleen ja kasvattajalle. 
Leikki eteni uimisesta kauppaan ja herkkujen syömiseen.  



26 
 

 
 

Esikouluryhmän kasvattaja kertoi tarinassaan, että esikouluikäisten tyttö-
jen Barbie-leikki jatkui niin kauan kuin kiertolelut olivat esikouluryhmässä. 
Kirjoittajan mukaan tässä leikissä tytöt laajensivat leikkiä päivittäin käyt-
täen softispaloja eri tavoin leikeissään. Leikkitarinasta selvisi, että leikki-
jöitä oli kahdesta neljään ja leikki sujui sopuisasti. 

 
Tytöille syntyi päiviä kestänyt leikki softispaloista ja Bar-
bienukeista. Leikit rakentuivat yhä uudelleen ja uudelleen 
päivästä toiseen, vaikka ne joutuikin siivoamaan viimeistään 
päivän päätteeksi pois (lattian siistimissyistä). 

 
Kiertolelut ovat numeroiduissa laatikoissa olevia leluja, jotka ovat ryh-
mässä kuukauden ja sitten ne siirretään seuraavaan ryhmään. Tällä tavalla 
toimien lapset saavat leikkiä välillä muillakin leluilla kuin aina paikalla ole-
villa oman ryhmän leluilla. Kun mieluisa ja tarpeeksi kiinnostava lelu löytyy, 
sillä jaksavat lapset leikkiä pitkään ja leikki laajenee päivä päivältä.  
 
5–6-vuotiaiden ryhmän varhaiskasvattaja kirjoitti, että neljä tyttöä kääntyi 
hänen puoleensa ja kysyivät häneltä, mitä tekisivät. Aikuisen ehdotuksesta 
leikki alkoi kauppaleikkinä. 
 
 L: ”Mitä mä tekisin? Ei ole mitään tekemistä.” 

A: ”Tässä olisi kauppaleikkiin tavaroita. Haluatteko järjestää 
kauppaleikin? Mihinkähän me ne saataisiin?” 
L: ”Tuohon tai tuohon.” 
A: ”Mitä, jos tyhjennettäisiin tuosta hylly? Laitetaan kirjat tä-
hän tuolille odottamaan toista paikkaa.” 
L: ”Joo, mistä me saadaan rahoja?” 
A: ”Olen tulostanut ja päällystänyt kolikon ja setelien kuvia. 
Haluatteko leikata niitä?” 

 
Tyttöjen kauppaleikistä työntekijä jatkoi tarinassaan, että lapset leikkasi-
vat kolikoita ja seteleitä kauppaleikkiin. Kauppatavarat he katsoivat yh-
dessä. He täyttivät sokeripussin sanomalehdillä ja samoin kahvipussin. Kir-
joittajan mukaan leikki kehittyi kotileikiksi. Lapset ottivat mukaan leikkiin 
nukkeja ja astioita. Lapset hakivat kaupasta ruokatavaroita, joista tehtiin 
lapsille ruokaa.  

 
Esikouluikäisten merirosvolaiva-leikkitarinasta kirjoitettiin, että lasten lei-
kissä esiintyi runsaasti sanallista vuorovaikutusta ja tarina eteni mielikuvi-
tusrikkaasti. Kirjoittajan mukaan leikissä oli iloinen tunnelma ja leikki laa-
jeni ympäristöstä löytyvillä tavaroilla. Työntekijän läsnäolo leikissä oli tar-
peellista, koska ristiriitoja syntyi leikissä herkästi varsinkin, jos lasten tem-
peramentit eivät sovi yhteen. 
 

Pehmokoira on siirtynyt jo matkustajaksi laivaan, josta tulee 
Koirien Finnair. Kaksi uutta poikaa liittyy eskarista löytyvien 
koirien kanssa mukaan leikkiin. Merirosvolaiva muuttuu 
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Koirien Finland-laivaksi, joka on seikkailulaiva. Papukaija 
mastossa on valvontakamera, jolla tyttö leikkii.   
Leikki muuttuu riitaiseksi ensin tulleen ja viimeksi tulleen po-
jan välillä. Ensin tullut määräilisi koko leikin kulun, kuka saa 
tehdä mitäkin. Hän on leikinjohtaja. ”Joku voisi lähteä leikistä 
pois!” Leikki päättyy aamupalalle menoon.  

 
Lääkärileikistä kirjoitettiin, että lääkärileikki aloitettiin aikuisen tuodessa 
lääkärilaukun ja -takin ryhmätilaan. Leikki kiinnosti neljää lasta ja he saivat 
omatoimisesti päätettyä roolit itselleen. Leikkitarinan kirjoittaja selvensi, 
että leikkiä ei ollut leikitty aiemmin ja hän toimi siksi leikinohjaajana näyt-
täen mallia lääkärileikille. Välillä aikuinen oli aktiivinen leikkijä ja välillä pas-
siivinen sivustaseuraaja. Kirjoittajan mukaan lapsi, joka oli ollut edellispäi-
vänä lähinnä sivustaseuraaja, leikki lääkärileikkiä seuraavana päivänä it-
sekseen. Kasvattaja mainitsi kirjoitelmassaan tärkeäksi sen, että leluja olisi 
tarpeeksi monet, koska leikkivälineet olisivat kiinnostaneet monia lapsia 
samaan aikaan.  
 
Ulkona tapahtuneesta leikkitarinasta päiväkodin kasvattaja kirjoitti, että 
hän ja ryhmän lapset olivat ulkona päiväkodin pihassa ja lelut eivät olleet 
vielä esillä. Pihaan satoi isoja lumihiutaleita. Yksi lapsista keksi, että lumi-
hiutaleet ovat ampiaisia. Koko lapsijoukko liittyi samaan leikkiin ja he juok-
sivat lumihiutaleita eli ampiaisia pakoon ja huutelivat toisilleen varoitus-
huutoja ampiaisista. Välillä lapset kävivät turvassa katoksessa, josta am-
piaisia pakoon juokseminen jatkui.  

7.1.2 Yhteisesineleikit 

Yhteisesineleikeissä leikittiin eniten dubloilla. Duplot ovat suurikokoisia le-
gopalikoita, jotka on tarkoitettu pienille lapsille. Palikat voi irrottaa toisis-
taan ja käyttää uudestaan taas uusissa rakennelmissa.  
 
Legoleikistä kirjoitettiin, että hereillä olevat lapset saivat poistua lepohet-
keltä. Lepohetki on monelle lapselle tarpeen, koska osa lapsista viettää päi-
väkodissa 10 tuntia päivässä, jotkut enemmänkin. Hereillä olevat lapset 
pyysivät aikuiselta luvan saada leikkiä pikkuhuoneessa. Hän antoi luvan ja 
lapset lähtivät leikkimään legoilla. Leikkitarinan kirjoittaja kertoi, että hän 
ei osallistunut leikkiin, vaan kävi ovella vilkaisemassa leikin sujumista. Leik-
kitilanne oli kirjoittajan mielestä miellyttävä. 
 

Pojat etsivät toisilleen legon osia ja rupattelivat mukavia. 
Legot olivat valmiiksi huoneessa. Leikki päättyi noin 15 mi-
nuutin kuluttua itsekseen, kun pojat tulivat huoneesta pois 
yhteistuumin. 

 
Vuorohoitoryhmässä on, etenkin iltavuoron ja viikonlopun aikaan, eri-ikäi-
siä lapsia varhaiskasvatuksessa. Vuorohoitoryhmässä päivästruktuuri on 
pääpiirteittäin samankaltainen päivittäin. Ulkoilun jälkeen lapset syövät 
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päivällisen noin puoli kuuden aikaan illalla ja katselevat televisiosta Pikku-
kakkosta, leikkivät ja puuhat ovat rauhallisia illan edetessä. Lapset pitää 
hakea päiväkodista kello 22.30 mennessä. Jos lasta ei haeta siihen men-
nessä, hän jää päiväkotiin yöksi. Koska lapset ovat eri-ikäisiä, se vaatii eri-
tyisesti organisaatiokykyä työntekijöiltä, jotta lapset tuntevat olonsa tur-
valliseksi. Vuororyhmässä lapset ovat päiväkodissa eri aikoina ja eri päi-
vinä, jolloin lähes päivittäin ryhmän kokoonpano muuttuu. Kasvattajien on 
tunnettava lapset hyvin, jolloin he tietävät, millaista apua ja tukea eri lap-
set tarvitsevat ja kuka selviytyy itsenäisesti.  
 
Iltavuorossa tapahtuneesta leikistä vuorotyöntekijä kirjoitti, että lapset tu-
livat ulkoilusta sisälle ja menivät omatoimisesti ryhmätilaan leikkimään, 
kun aikuinen auttoi pienempiä lapsia riisuuntumisessa. Huoneessa oli va-
paasti saatavilla myös kotileikki, merirosvolaivaleikki ja muita rakentelujut-
tuja sekä autoleikki. Kasvattaja kirjoitti, että lapset tiesivät, että he saavat 
leikkiä rauhassa, kun aikuinen auttaa pieniä. Tilanne oli lapsille tuttu ja he 
valitsivat leikin tottuneesti ja ryhtyivät tyytyväisesti leikkimään. Kirjoittaja 
mainitsi, että hän oli koko ajan kuulolla ja osittain myös näköyhteydessä 
lapsiin. 
 

Isommat lapset ottavat ryhmätilan lattialta dublo-legot ja al-
koivat yhteistuumin rakentaa dubloista taloa. – – Leikki päät-
tyi, kun päivällisruoka oli katettu pöytään ja lapset kehotet-
tiin syömään. 

 
Kasvattaja kirjoitti dubloleikistä, että leikissä oli 1,5-vuotias ja 2,5-vuotias 
lapsi leikkimässä hänen kanssaan. Leikki lähti käyntiin työntekijän ehdo-
tuksesta. Hän rakensi isomman lapsen kanssa taloa ja toinen lapsi leikki 
kaivinkoneella ja tutki erilaisia palikoita. Tarinassa todettiin, että hän kes-
kusteli lasten kanssa siitä, kuka talossa asui ja mitä asuja siellä tekee. Leik-
kitilanne oli kirjoittajan mielestä hyvin normaali pienten lasten leikki, jossa 
ei vielä esiinny juurikaan rooleja ja leikki on suurelta osin rinnakkaisleikkiä. 
Leikissä lapset eivät juuri kommunikoineet keskenään ja aikuinen ohjasi 
leikkiä melko paljon. Työntekijä mainitsi, että leikkitilanne oli yhteinen mu-
kava hetki, jossa kumpikin lapsista sai huomiota, pienempi lapsi enemmän 
fyysistä ja isompi lapsi puhekontaktin aikuisen kanssa. 
 

Ehdotin, että lapsi voisi etsiä legojen joukosta tytölle jotain 
syötävää, ja lapsi ottikin legopalikan, jonka kiinnitti pöytään. 
Legotyttö söi (nam nam) ja meni sitten taas levolle. Tämä 
toistui useamman kerran. 

 
Yhteisesineleikeissä leikittiin lisäksi sekä autoilla että junaradalla. Osassa 
leikkitarinoista oli kyseessä pienten ryhmä, jossa leikkivät aikuisen kanssa 
alle kolmevuotiaat lapset.  
 
Junaleikistä kirjoitetusta leikkitarinasta selvisi, että lasten leikki alkoi hei-
dän huomattuaan lattialla junaradan. Varhaiskasvattaja kirjoitti, että hän 
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siirsi muut lelut pois, jotta ne eivät veisi huomiota pois junaleikistä. Työn-
tekijä jatkoi kirjoitustaan, että leikkihetket kestivät noin 20 minuuttia ja 
vaikuttivat lasten ja aikuisen osalta tasavertaisilta. Leikissä oli vuorovaiku-
tusta ja hän aikuisena auttoi leikin etenemisessä tuomalla ideoita leikkiin 
ja pitämällä leikkiä yllä olemalla leikissä mukana. Leikkitilanteessa oli yh-
teistä tekemistä, kun lapset ja aikuinen rakensivat junarataa. Lapset saivat 
valita itselleen junat.  
 

Rakensimme yhdessä junaradan valmiiksi ja valitsimme kai-
kille omat junat. Aloimme kiertää rataa ja odottelin jonkun 
aikaa, josko lapset alkaisivat itse viedä leikkiä johonkin tiet-
tyyn suuntaan. Toinen lapsista kuitenkin osallistui leikkiin niin 
”vähän”, että aloin itse keksiä leikille juonta. Sanoin, että mi-
nun junani lähtee Pirkanmaalle. Lapsista vanhempi innostui 
tästä ja lopulta kaikkien junat suuntasivat Korvatunturille. 

 
Junarataleikistä kirjoitettiin, että leikkitilanne syntyi ex tempore, kun poika 
pyysi aikuista toiseen huoneeseen leikkimään. Hän ja poika alkoivat koota 
junarataa yhdessä ja kun sitä alkoi syntyä enemmän, se houkutteli muita-
kin lapsia paikalle. Kirjoittajan mukaan radan rakentaminen oli varsinainen 
leikki ja leikki junaradalla olisi jatkunut ehkä pitempään, jos leikissä olisi 
ollut vanhempia lapsia mukana.  
 

Leikissä vaihteli 1-5 lasta, jotka osallistuivat rakentamiseen. 
Minun tehtäväkseni jossain vaiheessa sitten jäi pitää rataa 
ehjänä, kun tilammekaan ei ollut kovin suuri ja kaikki touhu-
sivat radan kimpussa, tosin omia juttujaan. 

 
Autoleikistä alle 3-vuotiaiden ryhmässä oli leikkitilanteessa kirjoittajan mu-
kaan neljä lasta, jotka olivat 2–3-vuotiaita. Työntekijä totesi, että hän oli 
seuraamassa autoleikkiä ja autot olivat lasten saatavilla. Leikissä autoja 
aseteltiin jonoihin ja riveihin useampaan kertaan. Samalla lapset laskivat 
autojonojaan. Eräs lapsi oli tuonut omat autot kotoaan, joista syntyi riitaa, 
kun toinen lapsi otti ne käsiinsä. Kasvattaja puuttui leikkiin ja ohjasi tilan-
netta sanallisesti. Leikki päättyi, kun joku lapsista purki autojonot ja siivosi 
autot laatikkoon.  
 
Autoleikkitarinassa kaksi työntekijää kirjoittivat yhteisesti, että silloin, kun 
lapsilla on hyvät leikkitaidot, leikit sujuvat. Kasvattajat kirjoittivat, että lap-
set yhdistivät leikkiinsä mukaan autojen lisäksi turtleseita ja parkkitalon, 
joka muuttui leikin edetessä poliisiasemaksi, turtlesien kodiksi ja vanki-
laksi. Kirjoitelmasta selvisi, että leikissä ilmeni myös ruokailuun liittyvää 
teemaa. Leikkipaikka vaihtui välillä automatolle ja välillä lapset leikkivät 
tuolin päällä, mistä he siirtyivät lattialle. Autoleikissä lapset kertovat toisil-
leen, mitä leikissä tapahtuu. Leikissä oli mukana myös erityistä tukea tar-
vitseva lapsi, joka liittyi leikkiin mukaan kesken leikin. Hän ei osallistunut 
leikkiin sanallisesti, mutta seurasi leikkijöitä paikasta toiseen. Kirjoittajien 
mukaan leikkijät uppoutuvat välillä omiin leikkeihinsä niin, etteivät 
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kuunnelleet toisiaan, mutta sitten taas yhteinen sävel löytyi ja leikki jatkui 
yhteisenä leikkinä. Kasvattajat tekivät huomion, että erityislapsen leikkiin 
liittyminen ei häirinnyt toisia leikkijöitä ja erityislapsi sai olla leikissä mu-
kana omalla tavallaan. Leikki loppui siihen, että lapset alkoivat askarrella, 
kun näkivät aikuisen antavan askartelutarvikkeita toiselle lapselle. 
 
Jumppaleikistä kirjoitettiin, että leikkihetki alkoi aamupalapöydästä, kun 
varhaiskasvattaja kysyi lapsilta, missä ja kenen kanssa lapset leikkivät. Huo-
neeseen valikoitui viisi ryhmän vanhinta lasta, jotka olivat iältään noin kol-
men vanhoja. Työntekijä kirjoitti, että lasten leikki alkoi hänen ehdotukses-
taan, mutta lapset itse ideoivat jumpparadan. Leikkiin haettiin salin varas-
tosta välineitä, kuten hierontapalloja, aisti-/tuntolevyjä, puolipyöreitä piik-
kipalloja ja jalan ja käden kuvia. Työntekijä havainnoi, tuki ja valokuvasi 
leikkiä. 
  

Lapset yhdessä sulassa sovussa ideoivat radan, mitä sitten jo-
nossa lähtivät kiertämään. Lisäksi annoin vielä peiton hieron-
tapöydäksi. Aikuinen toimi lapsen kanssa hierojana, lapset 
vuoron perään hieroivat. Leikki/jumppahetki sujui pitkään 
hienosti. Kun rataa ei enää jaksettu kiertää, lapset keksivät 
mennä piiriin polvilleen istumaan. Jokaisella oli käden tai ja-
lan kuva kädessä, joilla he toisilleen lätkivät hierontapalloa. 

 
Muumileikistä kasvattaja kirjoitti, että he yhdessä lasten kanssa kantoivat 
leikkitilaan pehmopalikat ja muumit ja leikkiminen alkoi. Kirjoittaja auttoi 
leikkiä eteenpäin antamalla ideoita ja tekemällä kysymyksiä lapsille, mutta 
antoi lasten itse johtaa leikkiä siihen suuntaan, kun se lasten toiveesta 
eteni. Leikkitarinassa oli työntekijän mukaan kaksi lasta leikkimässä hänen 
lisäkseen. Toinen lapsi kertoi koko ajan, mitä hän leikissä teki. Aikuinen ky-
seli ohimennen lapsilta muun muassa palikoiden värejä. Leikin loppupuo-
lella palikoiden kokoaminen oli leikin juoni enemmän kuin muumit. 
 

Molemmat rakensivat omaa kenttää, mutta olivat aivan vie-
rekkäin silti itse. – –Tytöt juttelivat keskenään, vaikka leikit 
olivat omia. – – Oli myös jännittävää, kun katsottiin, pysyykö 
torni pystyssä. (Moks! Naurua, kun torni kaatuu.)  

 
Kirjoittajat kertoivat leikeistä, että lähes kaikki leikkitarinat olivat lasten va-
paata eli omaehtoista leikkiä. Kirjoitelmista selvisi, että kasvattajat olivat 
suunnitelleet muutamaa leikkiä ottamalla tavaroita leikkiin, lapset saivat 
itse toteuttaa leikkiä mielensä mukaan.  
 
Kirjoitelmien mukaan lasten leikit ajoittuivat melkeinpä mihin aikaan ta-
hansa päivästä, lapset leikkivät heti päiväkotiin tultuaan, ennen aamupalaa 
ja välipalan jälkeen. Leikkiminen tapahtui joko ryhmän tiloissa tai ulkona. 
Leikit päättyivät usein siivoamiseen, kun tuli uloslähdön aika, alkoi aamu-
piiri tai jokin ruokahetki. Tarinoista paljastui, että kasvattaja lopetti lasten 
leikin esimerkiksi silloin, kun lapset alkoivat heitellä leluja, jolloin lapset 
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ohjattiin pöytätekemisiin. Pöytätekeminen tarkoittaa jotain rauhallista te-
kemistä pöydän ääressä, esimerkiksi piirtelyä, palapelin kokoamista tai pe-
laamista. Tunnelmasta leikkitilanteissa työntekijät arvioivat, että tunnelma 
oli muun muassa sopuisa, mukava ja hieman riehakas. Leikkihetkissä oli 
iloinen ja hyvä ilmapiiri ja tunnelma leikissä oli koko ajan lasta kannustava 
ja lapsen mielipiteitä kuunteleva. 
 
Kirjoitelmapyynnössä pyysin tarinoiden kirjoittajia arvioimaan lopuksi leik-
kitilannetta. Sitä arvioidessaan työntekijät kokivat leikin onnistuneen esi-
merkiksi silloin, kun lapset osallistuivat leikkiin ja olivat omalla tavallaan 
aktiivisia. Lisäksi todettiin, että leikkitilanne oli onnistunut, vaikkakin leikki 
loppui suhteellisen lyhyeen. Se pysyi kuitenkin loppuun asti sopuisana ja 
ristiriitatilanteilta vältyttiin. Leikkitilanteen koettiin olevan hyvä, koska lei-
kissä harjoiteltiin välillä toisen huomioonottamista. Leikkitilanne koettiin 
rauhallisena, lapsilähtöisenä ex tempore, mukavana hetkenä. 

7.2 Lasten osallisuus leikissä 

Analyysin toisessa osiossa kuvaan sitä, miten lasten osallisuus näkyy lei-
keissä. Kategoria-analyysi tuotti kolme kategoriaryhmää; lasten aktiivi-
suus, lasten aloitteet ja lasten leikki-ideat. Taulukossa esitän lasten osalli-
suuden näkymisen kategoriaryhmät sekä tiedon siitä, kuinka useasti ne 
toistuvat aineistossa.  

 

Taulukko 2. Vastaajien tuottamat kategoria osallisuudesta  

 
KATEGORIAT KATEGORIOIDEN LUKUMÄÄRÄT 

lasten aktiivisuus 
lasten aloitteet 
lasten leikki-ideat 

19 
14  
  9 

YHTEENSÄ 42 
 

7.2.1 Lasten aktiivisuus 

Huomattava osa tutkimusaineiston osallisuutta ilmentävistä ryhmistä koh-
distui aktiivisuuteen. Aktiivisuuden olen määritellyt aineistosta ilmenevän 
lasten toimijuuden pohjalta. Kirjoitelmissa työntekijät kirjoittivat siitä, mil-
laista lasten keskinäinen tai lapsen ja aikuisen vuorovaikutus oli ja miten 
asioista keskusteltiin. Leikin ilmapiiri näyttäytyi lasta kannustavana sekä 
lapsen mielipiteitä kuuntelevana. Lapset nähtiin aktiivisina toimijoina leik-
kitilanteissa. Tutkimustulokset osoittavat, että leikeissä esiintyi pyytä-
mistä, neuvottelemista, ehdottelua, sopimista, yhteistä päätöksentekoa ja 
oman toiveen esittämistä, jotka ilmentävät lasten osallisuutta. Tuloksista 
paljastui, että leikissä toteutui yhteisten elämysten kokeminen ja 
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jakaminen. Kasvattajat kirjoittivat, että leikin alussa lapset sopivat leikki-
rooleista esimerkiksi, kuka olisi vauvanhoitaja. Leikkitarinoista selvisi, että 
lapsi ehdotti aikuisille esimerkiksi, mitä duploista voisi rakentaa. Leikistä 
kirjoitettiin, että jokin leikki voi jäädä niin mieluisaksi kokemukseksi, että 
samaa leikkiä pyydettiin saada leikkiä seuraavana päivänäkin. 
 

Sopuisasti lapset saivat päätettyä roolit, kuka heistä oli lää-
käri ja kuka lääkäriapulainen. 

 
Lapsilla oli hyvä draivi ja ehdottelivat toisilleen, mitä seuraa-
vaksi voisi tapahtua. 

 
Leikki oli intensiivistä ja lapset vaikuttavat innokkailta, kun 
saavat itse järjestellä ja päättää asioista. 
 

Tutkimuksessa selvisi, että osallisuus voi ilmentyä innostuneisuutena, nau-
runa, avun antamisena, aktiivisena toisen kuunteluna ja erilaisina valin-
toina. Aineistossa kuvattiin, kuinka yhdessä nauretaan, vaikka palikkator-
nin kaatumista. Avun antaminen leikissä koettiin toisen junan työntämi-
senä omalla junalla eteenpäin pääsemiseksi. Osallisuuden ilmeneminen 
aktiivisuutena voi olla myös kieltäytymistä, kuten toisten leikkiin liittymi-
sen kieltäytyminen. Osallisuus voi esiintyä erilaisin nonverbaalisin keinoin, 
kuten ilmein ja elein. Muutamassa tarinassa kirjoitettiin lasten haluavan 
fyysisestä läheisyyttä, esimerkiksi halauksia. 

 
Rakensimme yhdessä junaradan valmiiksi ja valitsimme kai-
kille omat junat. – – Sanoin, että minun junani lähtee nyt ha-
kemaan joulupukkia tänne. Lapsista vanhempi innostui tästä 
ja lopulta meidän kaikkien junat suuntasivat kohti Korvatun-
turia. 

 
Tytöillä tuntuu olevan mukavaa, tyttö huomaa, että hänen 
kaverinsa saapui. Käy kysymässä leikkiin, ei tule. 
 
Leikin aikana lapset kommunikoivat ilmein ja elein, sanoja 
käytettiin todella vähän.  

 
Katriina innostuu pienistä lentokoneista ja pyörii niiden 
kanssa, käy välillä näyttämässä aikuiselle.” Kato pikku!”  
 
Mukava yhteinen leikkihetki, jossa kumpikin lapsista sai huo-
miota, pienempi lapsi enemmän fyysistä ja isompi lapsi pu-
hekontaktin aikuisen kanssa.  
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7.2.2 Lasten aloitteet 

Merkittävä osa lasten osallisuuden näkymisestä leikeissä kohdistui aloittei-
siin. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että leikeissä oli lasten yhteisiä leik-
kialoitteita. Lapset olivat aktiivisia leikkialoitteen tekijöitä. Osa lapsista 
pyysi aikuiselta lupaa päästä leikkimään itse valitsemaansa paikkaan. Kir-
joitelmista selvisi, että leikkiluvan saatuaan lasten leikit onnistuivat sopui-
sasti. 

 
Pojat tulivat kysymään lupaa mennä leikkimään pikkuhuo-
neeseen. Lupa annetiin ja he leikkivät legoilla sovussa.  

 
Aineistosta paljastui, että jotkut lapset toimivat omatoimisesti ja aloittivat 
leikin yhdessä esimerkiksi huomatessaan heitä kiinnostavan leikin. Päivä-
kodin leikkitilat ja -välineet olivat lapsille tuttuja, jolloin leikin aloitus oli 
helppoa. Lapset saivat monesti itse valita leikkinsä. Aineiston mukaan tutut 
leikkikaverit aloittivat leikit tottuneesti yhteisestä aloitteesta. 
 

Kotileikki alkoi kahdella lapsella heti aamupalan jälkeen itse-
näisesti.  

   
Kaksi poikaa menee nukkariin kotileikkiin. Nukkarissa on ko-
tileikki, hyvin tilaa käytössä. 
 

Lasten tekemät leikkialoitteet eivät välttämättä vaadi sanallista aloitetta, 
vaan leikki voi alkaa yhteisestä kiinnostuksenkohteesta tai lapsen leikistä, 
joka kiehtoo muita lapsia. Lapset voivat olla parhaita kavereita, jolloin leik-
kikaveria on jo odotettu päiväkodilla. 
 

Merirosvoleikki hivuttautui lähelle barbie-leikkiä, jossa aikai-
semmin päiväkotiin tullut tyttö oli jo aloittanut leikit.  Tyttö 
siirtyi merirosvolaivan kanssa leikkimään pojan kanssa.  

 
Poika tuli päiväkotiin ja poika meni heti vastaan. Siirtyivät pik-
kuhuoneeseen ja leikki alkoi heti sujuvasti. 
 

Aineistosta kävi ilmi, että tilanteet, joissa lapsi teki leikkialoitteen aikui-
selle, lapset olivat pieniä ja kielellinen kehitys oli vielä vähäistä tai lapsella 
ei ollut muita kavereita sillä hetkellä päiväkodissa. Leikki voi alkaa lapsen 
aloitteesta aikuiselle esimerkiksi lelun ojentamisella kasvattajalle.  
 

Poika haki minua toiseen huoneeseen ottaen kädestä kiinni. 
Junarataleikki alkoi meidän yhdessä kooten rataosia yhteen. 
 
Lapsi nimesi sen omaksi itsekseen ja otti samalla toisen Ken-
barbien ja sanoi sen olevan pappa. Sitten lapsi ojensi nuken 
minulle. Siitä lähti liikkeelle roolileikki, jossa nuket kävivät ui-
massa ja kaupassa sekä söivät herkkuja. 
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Lapsi toi minulle leikkipuhelimen ja sanoi sen olevan minun. 
Samalla lapsi kertoi mitä leikitään.  

 
Joskus lapset eivät löytäneet itselleen tekemistä vaan tekivät aloitteen ai-
kuiselle, jotta pulma ratkeaisi. Aikuisen antamasta pienestä leikkivihjeestä, 
leikki alkoi kauppaleikistä ja kehittyi kotileikiksi. 

 
Lapsi: ”Mitä mä tekisin? Ei ole mitään tekemistä.”  
Aikuinen: ”Tässä olisi kauppaleikkiin tavaroita. haluatteko 
järjestää kauppaleikin. Mikinkäköhän me se saataisiin?” 

7.2.3 Lasten leikki-ideat 

Kirjoitelmissa lasten osallisuus näkyi lasten ideoidessa leikkiä. Lapset ide-
oivat leikkiä erilaisilla esineillä ja tavaroilla. Esimerkiksi kotileikkiin haettiin 
tavaroita muualta ryhmätilasta sitä mukaa, kun leikki eteni. Lasten lei-
keissä tavarat saivat eri merkityksiä. Usein lapset olivat miettineet leikki-
idealleen tietyn paikan päiväkodista. 
 

Lapsilla oli heti idea, että koti olisi yhden pöydän alla. 

 

Rakensimme yhdessä isomman lapsen kanssa taloa (lapsen 

ehdotus) ja pienempi lapsi ajeli kaivurilla sekä tutki erilaisia 

palikoita.  

 

Leikki sujui iloisissa tunnelmissa ja tarina eteni. Leikki laajeni 

ympäristöstä löytyvillä tavaroilla, legoista tehtiin ruokaa. 

Leikissä lähdettiin etsimään aarretta kartan mukaisesti. 

Lapset yhdessä sulassa sovussa ideoivat radan, mitä sitten 
lähtivät kiertämään. 
 

Myös omassa elämässä koettuja asioita siirtyi leikkeihin ideoina, tällainen 
kokemus kuvastui barbie-leikissä, jossa leikkiin liittyi paljon lapsen omasta 
elämästä kokemuksia ja arkipäivään liittyvää sanastoa. Aineistosta selvisi, 
että lapsen päiväkotiryhmässä tapahtuvia asioita siirtyi leikki-ideoiksi, ku-
ten ambulanssin soittaminen. Leikissä ambulanssia huudeltiin pitkään. 
Eräässä ryhmässä oli ollut lapsi, jolle ambulanssia oli soitettu usein päivä-
kotiin.  
 
Lasten leikki-ideat lähtivät kehittymään heidän saadessaan riittävästi eri-
laisia tavaroita ja tilaa käyttöönsä. Leikkitila voi löytyä päiväkodin pihasta, 
jossa oli paljon tilaa käytössä. Kirjoitelmien mukaan lasten mielikuvitus 
edesauttaa leikki-idean syntymistä ja leikki voi jatkua pitkän aikaa, niin kuin 
lasten ampiaisleikistä kävi ilmi.   
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Aino keksii, että lumihiutaleet ovat ampiaisia ja huutaa 

”Ampiaisia! Äkkiä pakoon!” 

 

Lapset käyvät välillä aikuisen luona ”Mä olen menossa töi-

hin” ja siitä puhellaan. Palaavat ”kotiin”. Ovat muuttoai-

keissa, pakkaavat tavaraa lastenvaunuun ja kuljettavat sitä 

ympäri nukkaria, asettuvat toiseen päähän huonetta ”lähde-

tään pois tästä hometalosta” ja menevät takaisin ”kotileikki-

nurkkaukseen”. 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Lähdin tutkimuksessani selvittämään sitä, mitä lasten leikistä kerrotaan 
päiväkodissa ja miten lasten osallisuus näkyy leikissä. Tässä luvussa kuvaan 
tutkimuksesta tehdyt johtopäätökset. Tutkimuksen aineistona toimi päivä-
kodin työntekijöiden kirjoittamat tarinat.  
 
Tutkimuksessani lähtökohtana oli tarkastella lasten osallisuutta leikeissä 
työntekijän näkökulmasta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
(2016, ss. 38–39) mukaan päiväkodissa työntekijöiden tehtävä on turvata 
kaikille lapsille mahdollisuudet ja osallisuus yhteiseen leikkiin ja ohjata leik-
kiä sopivalla tavalla, jotta leikki kehittyy. Työntekijät ohjaavat leikkiä tai 
leikkivät itse mukana, joka tukee vuorovaikutusta ja ehkäisee ristiriitatilan-
teita. Lasten leikeissä myönteinen ilmapiiri kannustaa kokeilemaan erilai-
sia rooleja. Leikin on tarkoitus tuottaa iloa ja mielihyvää lapselle. Lapsille 
pitää tarjota leikille tilaa, aikaa ja välineitä. 
 
Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että lasten leikeissä roolileikit olivat suosit-
tuja leikkejä kuten myös aikaisemmissa tutkimuksissa totesivat sekä Virkki 
(2015) että Helander (2013). Roolileikeistä suosituin leikki oli kotileikki, jo-
hon päiväkodin ryhmissä tuntui olevan monipuolisesti leikkivälineitä. Lap-
set saivat ottaa leikkeihinsä kaikkia leikkivälineitä, joita oli ryhmätiloissa 
tarjolla. Lapset nimesivät erilaisia rooleja leikkiessään. Esikoululaisten lei-
kit olivat selkeästi mielikuvitusrikkaampia kuin nuorempien lasten leikit. 
Tuloksista ilmeni, että lapsilla oli paljon tietoa eri asioista, joita siirtyi leik-
kiin. Esikoululaisten leikistä ilmeni, että he osasivat käyttää leluja eri mer-
kityksin, kuten papukaija mastossa muuntui valvontakameraksi. Leikki voi 
lähteä elämään pienistä asioista, kuten lumihiutaleesta, joka muuntui am-
piaiseksi lapsen mielikuvituksesta. Tästä leikistä moni lapsi pääsi osal-
liseksi. Leikkiin ei aina tarvita välineitä, vaan se voi alkaa lapsen mielikuvi-
tuksesta ja kestää pitkän aikaa, jos aikuinen antaa leikille mahdollisuuden. 
Ampiaisleikki oli yhteistoiminnallista ja lapset kuuntelivat toisiaan, vaikka 
leikkiä ei juurikaan sanallistettu. Leikki jatkui vielä päiväkodin jumppasa-
lissa, jossa aikuinen ohjasi leikkiä. Alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä lasten 
leikit olivat suuremmaksi osaksi vielä rinnakkaisleikkiä. Pienten leikki 
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näyttäytyi lisäksi yhteisesineleikkinä, jossa esineitä ja materiaaleja käsitel-
tiin toisten lasten kanssa. Pienten lasten puhe on vielä kehittymässä, joten 
kommunikointia oli vähän ja aikuinen ohjasi ja tuki leikkiä. 
 
Tutkimustuloksista paljastui, että lähes puolet kasvattajista osallistuivat 
lasten leikkeihin leikkimällä itse mukana. Suurin osa työntekijöistä seurasi 
lasten leikkiä ja ohjasi leikkiä eteenpäin tai puuttui leikkiin esimerkiksi ris-
tiriitatilanteissa. Mitä nuorempi lapsi oli, sitä enemmän kasvattaja oli leik-
kimässä lasten kanssa tai ohjaamassa leikkiä. Tuloksista kävi ilmi, että ai-
kuisen läsnäoloa tarvittiin joskus leikin alkamiseen ja sen ylläpitoon. Leik-
kiminen alkoi osassa tarinoista työntekijän ehdotuksesta tai menemisestä 
lapsen luokse ja kontaktin ottamisesta lapseen. Kasvattajan tuodessa leik-
kiin leikkivälineitä lasten mielenkiinto leikkiä kohtaan saatiin syntymään. 
Päiväkotiryhmässä on tarpeellista, että aikuinen oli havainnoinut lapsen 
mielenkiinnon kohteita, jotta hän voi edistää lasten leikkiä. Leikki laajeni ja 
lasten mielenkiinto leikkiä kohtaan pysyi, kun aikuinen osasi tuoda leikkiin 
tärkeitä elementtejä ja pitää vuorovaikutusta yllä. Leikkitarinoissa selvisi, 
että kasvattaja toi leikkiin muun muassa lääkärileikin välineitä, haki yh-
dessä lasten kanssa jumppavälineitä, monisti kolikoita ja kasvattaja yh-
dessä lasten kanssa kantoi leikkitilaan pehmopalikat ja muumit. Aineis-
tosta paljastui, että juuri näissä leikeissä työntekijä oli leikkimässä lasten 
kanssa aktiivisesti. Tuloksista kävi myös ilmi, että aikuinen voi myös lopet-
taa lasten leikin, jos se kasvattajan mielestä ei suju, esimerkiksi silloin, kun 
lapset alkavat heitellä leluja. Lelujen heiton seurauksena oli pöytätekemi-
siin siirtyminen tilanteen rauhoittamisesi. Kangas & Brotherus (2017, s. 
214) toivat tutkimuksessaan esille samansuuntaisia tuloksia. Heidän tutki-
muksessaan aikuiset pitävät lapsia leikkitaidoiltaan taitavina, kompetent-
teina. Lapsen leikkiin kiinnittymistä ei tuettu, jos leikissä esiintyi esimer-
kiksi ristiriitatilanteita, vaan lapsi ohjattiin pöydän ääreen miettimään so-
pivaa tekemistä.  
 
Tuloksista kävi ilmi, että leikkitilat oli melko tarkoin määritelty eli millaisia 
leikkejä missäkin tilassa lasten oli tarkoitus leikkiä. Jos leikkitilaa ei ollut 
määritelty, lasten piti siivota leikit pois esimerkiksi lattian siistimissyistä. 
Yhdessä tarinassa ilmeni, että lapset eivät saaneet mennä leikkimään tiloi-
hin, joihin he olisivat halunneet päästä leikkimään. Lapset olisivat halun-
neet mennä leikkimään kotileikkiä pikkuhuoneeseen, mutta kasvattaja oh-
jasi lapsia toiseen huoneeseen, koska kotileikki oli siellä. Lasten osallistu-
minen päiväkodin fyysisten tilojen muokkaukseen oli vähäistä. Tuloksista 
selvisi, että lapset siirsivät patjoja seiniksi kotileikissään tai siirsivät vauvo-
jen sängyt eri paikkaan. Lapset ja kasvattaja muokkasivat yhdessä leikkiti-
laa esimerkiksi kauppaleikissä, kun he siirsivät kirjat pois hyllystä ja tekivät 
siitä tilan kauppatavaroille.  
 
Aikaisemmista tutkimuksista Venninen ym. (2010) toivat tutkimuksessaan 
esille, että lasten tekemät valinnat leikistä ovat osa heidän päätöksenteko-
aan. Heidän tutkimuksessaan leikki valittiin leikkitaulusta ja leikkitoivo-
muksena, joista lapset keskustelivat aikuisen kanssa. Leikkitaulu tai -kartta 
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on väline, jossa on kuvat lasten eri leikeistä. Lisäksi taulussa voidaan mää-
rittää kuinka monta leikkijää leikkiin tai tilaan mahtuu kerralla leikkimään. 
Leikkiä valitessaan lapsi siirtää nimensä kyseessä olevan leikkikuvan koh-
dalle. Tämän tutkimuksen tuloksista paljastui, että lapset saivat valita itse 
leikkinsä suurimmassa osassa kirjoitelmia, osassa aikuinen antoi lapselle 
ehdotuksia siitä, mitä lapsi tai lapset voisivat leikkiä. Aineistosta ei selvin-
nyt, oliko missään ryhmässä käytössä leikkitaulu tai muu vastaava keino 
määrittelemään sitä, mitä leikkiä ja missä tiloissa lapset halusivat leikkiä.  
 
Tutkimukseni osallisuuden teoreettisena viitekehyksenä toimi Hartin osal-
lisuuden portaat ja Turjan moniulotteinen malli. Hartin osallisuuden por-
taiden (1992) ja Turjan (2011) osallisuuden moniulotteisen mallin mukaan 
lasten osallisuus on vahvimmillaan silloin, kun lapset ja aikuiset toimivat 
yhdessä ja he tasavertaisesti neuvottelevat ja tekevät aloitteita. Hartin 
osallisuuden portaille sijoitettuna lasten osallisuus leikissä näyttäytyy aset-
tuvan usealle portaalle. Tuloksien perusteella voidaan päätellä, että kai-
kissa leikeissä päästiin varsinaisille osallisuuden askelmille, jotka alkoivat 
askelmalta neljä. Askelmille viisi, kuusi ja seitsemän näyttäytyi asettuvan 
suurin osa leikeistä. Näillä askelmilla leikki lähti joko lapsen tai aikuisen 
aloitteesta, lapsilla oli kuitenkin valtaa vaikuttaa ja kertoa mielipiteitään 
leikissä. Ylimmälle portaalle päästiin silloin, kun lapset ja aikuiset yhdessä 
neuvottelevat ja keskustelivat asioista tasavertaisesti. Mielestäni tässä tut-
kimuksessa kauppa- ja jumppaleikissä oli nähtävissä tällaisia elementtejä 
kuten yhteistä neuvottelua ja ideointia.  
 
Turjan moniuloitteinen malli tuo osallisuuden tutkimiseen enemmän nä-
kökulmia. Lasten osallisuus on monenlaista toimintaa ja osallisuus konkre-
tisoituu toimintaprosessissa ja osallisuudentunteena. Osallisuuden toteu-
tumiseen liittyy tietyt perusedellytykset, joista tärkeimmät ovat kieli, tie-
donsaanti ja pääsy materiaalisiin resursseihin. (Turja, 2017, 50.) Tutkimus-
tulosten perusteella voidaan todeta, että näihin kriteereihin peilaten las-
ten osallisuus toteutuu leikissä, koska jokaisesta leikistä löytyi jokin osalli-
suuden perusedellytys. 
 
Valtaistuminen on yksi Turjan (2017, ss. 51–52) moniuloitteisen mallin 
ulottuvuus, jossa osallisuutta tarkastellaan aikuisen ja lapsen välisenä val-
tasuhteena. Lasten saadessa päättää, ideoida ja tehdä aloitteita, he valtais-
tuvat sitä enemmän mitä enemmän he saavat päättää asioista. Mukanaolo 
muiden rakentamassa toiminnassa ja kuulluksi tuleminen ovat pienten las-
ten osallisuutta. Edellä mainittuja valtaistumisen elementtejä oli havaitta-
vissa kaikissa leikkitarinoissa. Niissä kerrottiin lasten mukanaolosta, kuul-
luksi tulemisesta, lasten yhteistoiminnasta ja yhteisestä toiminnasta lasten 
ja kasvattajan kesken. Turja (2017, s. 52) on muodostanut aihe- ja vaiku-
tuspiirin yhdeksi osallisuuden ulottuvuudeksi. Tällöin lapset saavat vaikut-
taa ja osallistua erilaisissa tilanteissa. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että lap-
silla oli mahdollisuuksia osallistua leikkeihin ja vaikuttaa leikin valintaan. 
Turja määrittelee osallisuutta myös ajallisena ulottuvuutena. Osallisuu-
teen kytkeytyvä toiminta kertaluonteisena antaa lapselle paremmat 
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mahdollisuudet päästä vaikuttamaan kuin pysyvämpiin asioihin. (Turja, 
2017, s. 52) Tutkimustulosten mukaan lasten leikit olivat pääosin kerta-
luonteisia muutamaa leikkiä lukuun ottamatta. Esikouluikäisten barbie-lei-
kissä oli jatkuvuutta, joka jatkui päivästä toiseen ja laajeni päivittäin. Lää-
kärileikki jatkui seuraavana päivänä lapsella, joka oli ollut sivusta seuraaja 
edellisenä päivänä. Lisäksi leikit olivat lyhytkestoisia. Tuloksista on nähtä-
vissä, että lapset ovat itse oppineet määrittämään leikin kestoa eli sitä, 
kuinka kauan he voivat leikkiä ennekuin alkaa jokin muu päiväkodin toi-
minta, kuten esimerkiksi jokin ruokailu.  
 
Tutkimuksen tuloksista voi yleisesti todeta, että lasten osallisuus toteutuu 
erilaisilla tasoilla päiväkodin leikeissä. Lisäksi tuloksista ilmenee, että las-
ten leikeissä näkyy osallisuutta monessa eri muodossa. Tutkimustuloksista 
voidaan havaita, että lasten osallisuus ryhmässä muodostuu yhteisen toi-
minnan kautta. Lapset saavat valita leikkinsä pääsääntöisesti itse, he saa-
vat ideoida ja käyttää sekä leikkivälineitä että materiaaleja ja heidän aloit-
teisiinsa vastataan. Tulosten mukaan tunnelma leikeissä oli positiivisesti 
latautunut, joka sekin määrittää osallisuuden kokemusta. Lapset olivat ak-
tiivisia, joka näkyi esimerkiksi lasten neuvotteluna ja sopimisena. Lapset 
osasivat sopia rooleja tai mitä leikissä tapahtui. Helander (2013, s. 55) to-
tesi tutkimuksessaan, että osallisuus voi toteutua myös nonverbaalisesti. 
Ilmeet ja eleet voivat antaa kokemuksen osallisuudesta. Tämän tutkimuk-
sen tuloksissa selvisi, että lapset kokivat yhteistä iloa, joka kuvastui nau-
runa ilmentäen osallisuutta. Tuloksissa esiintyi myös eleitä, jotka ovat pie-
nille lapsille ominaisia keinoja viestiä, kun sanoja ei vielä ole. Ristiriitojen 
syntyessä kasvattaja oli läsnä ja auttoi pulman ratkaisussa. Lapset tekivät 
leikkialoitteita sekä toisille lapsille että aikuisille. Lapset saivat toteuttaa 
leikki-ideoitaan. Kasvattaja tuki lasten leikki-ideoita, esimerkiksi ehdotta-
malla leikkiin liittyville lapsille uusia rooleja tai uusia välineitä leikkiin, vah-
vistaen näin leikin kulkua. Osasta tarinoita oli vaikea päätellä osallisuuden 
tasoa, varsinkaan silloin, kun lapset leikkivät itsenäisesti. Osallisuus näh-
dään luottamuksena lapseen. Koska luottamus lapseen lapsen päästessä 
leikkimään omatoimisesti voi olla joko luottamusta tai pakon sanelemaa, 
esimerkiksi silloin, kun aikuisen täytyi huolehtia pienistä samaan aikaan. 
Etenkin iltaisin vuororyhmässä saattaa olla tilanteita, jolloin lasten on 
syystä tai toisesta annettava toimia itsenäisesti, kun aikuisresursseja on vä-
hän.  

 
Kankaan & Brotheruksen (2017) tutkima osallinen oppiminen sisältää osal-
lisuuden toimintatapoja kuten oman vuoron odottaminen tai lelujen jaka-
minen kaverin kanssa. Ne ovat taitoja, jotka vaativat harjoittelua ja toista-
mista sekä aikuisten pedagogista tukea. Tällaisia kuvauksia ei tässä tutki-
muksessa suoranaisesti tullut esille. Tutkimusaineistosta ei löydy selostuk-
sia, jossa lapsia tuettaisiin ilmaisemaan vallankäyttöä tai vastuunottoa lei-
kissä. 
 
Pienten alle 3-vuotiaiden ryhmässä lasten ja aikuisen aito vuorovaikutus ja 
läsnäolo sekä ideointi ja yhdessä tekeminen ovat edellytys lasten 
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osallisuuteen. Tutkimuksen tuloksista voi todeta, että varhaisikäisten las-
ten kasvattajat osoittivat kiinnostusta ja arvostusta leikkiä kohtaan ole-
malla leikissä aktiivisia osallistumalla, innostumalla ja eläytymällä leikkiin. 
Kuitenkin tutkimuksesta oli havaittavissa, että aikuiset eivät pyytäneet 
päästä mukaan lasten leikkeihin. Aikuisen läsnäoloa leikissä tarvitaan, kun 
lapset ovat pieniä. Mitä nuorempia lapset ovat, sitä tärkeämpää aikuisen 
läsnäolo on. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on julkaissut 
Varhaiskasvatuksen laadun perusteet ja suositukset -asiakirjan lokakuussa 
2018 (Vasov, Salminen, Repo, Karila, Kinnunen, Mattila, Nukarinen, Parrila 
& Suhonen 2018, s. 54), jossa todetaan, että tutkimukset viittaavat alle kol-
mevuotiaiden lasten ryhmissä kasvattajan ja lasten vuorovaikutuksen ole-
van korkeatasoisempaa leikkitilanteissa kuin muissa tilanteissa. Lisäksi las-
ten leikit ja onnistuvat paremmin, kun kasvattajat tukevat ja ohjaavat leik-
kiä.  
 
Roos, Nurhonen ja Viitanen (2018, ss. 88–91) toteavat, että yksi keskeinen 
osallisuuden ulottuvuus on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja 
tehdä valintoja. Päiväkodin arjessa lasten mahdollisuudet vaikuttaa, kos-
kevat lähinnä leikkiä, mitä ja kenen kanssa lapset leikkivät. Roos jne. mai-
nitsevat, että positiivista muutosta lasten osallisuuteen on tapahtunut ja 
lapset saavat päättää esimerkiksi kenen vieressä istuvat ruokailussa tai aa-
mupiirissä tai lepotilanteessa asennon, jossa haluavat kuunnella satua. 
Lapset ovat sitä mieltä, että aikuiset päättävät aikatauluista. Jotta lasten 
osallisuus lisääntyisi, päiväjärjestyksen pitää olla säännöllinen ja ennakoi-
tava. Päiväjärjestyksen tulee kuitenkin joustaa lasten toiveiden ja tarpei-
den mukaan. Esimerkiksi uloslähtö katkaisee lasten leikit. Jos asiaa tarkas-
telee lasten osallisuuden näkökulmasta, niin uloslähtöä voisi siirtää tai ul-
koilun jättää jopa väliin. Roos ym. huomauttavat, että osallisuudessa on 
konkreettisesti kysymys siitä, onko pakko vai ei? Kasvattajan tehtävä on 
perustella mihin toimintoihin kaikkien lasten on hyvä tulla ja mitkä voi jät-
tää pois ja miksi. Kasvattajan pitää voida pedagogisesti perustella se, että 
lapsi ei voisi itse päättää osallistumisestaan. Myös Virkin (2015) väitöskir-
jassa todettiin, että lapset olisivat halunneet leikkiä pitkään, oman aikatau-
lunsa mukaisesti. Lisäksi lapset olivat oppineet ennakoimaan ajan, jolloin 
voisivat leikkiä.  
 
Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat samaan päätelmään, että jokin päi-
väkodin aikataulutettu toiminta katkaisee usein lasten leikit. Leikit eivät 
jatkuneet sen jälkeen, kun ne katkesivat jonkin asian vuoksi. Useimmiten 
leikin katkeamisen syynä oli ruokailu eli joko aamupala, lounas tai iltapala. 
Syynä voi olla myös uloslähtö tai aamupiiri. Missään kirjoitelmassa ei sel-
vinnyt, oliko lapsi kysynyt, voiko jäädä leikkimään ja siirtää esimerkiksi ul-
koilun. Aikuinen ei myöskään ehdottanut, että lapset voisivat jatkaa leikkiä 
ja tulla vaikka ulos myöhemmin tai jättää aamupiirin väliin. Yhdessä leikissä 
aikuinen kysyi, että jatkavatko lapset leikkiä aamupalan jälkeen. Lapset ha-
lusivat jatkaa, mutta leikki ei kuitenkaan kiinnostanut aamupalalta palat-
tua. Muutama leikki päättyi lapsilla omatoimisesti.  
 



40 
 

 
 

Nyman (2017, s. 27) kannustaa työyhteisöjä toimintaan, jossa eri oppimi-
sen osa-alueet on sisällytetty leikkiin. Nyman toteaa, että lapset sitoutuvat 
toimintaan, kun se lähtee heistä itsestään. Päiväkodissa on havaittavissa 
vielä vanhoja asenteita ja niiden muuttaminen leikkiä arvostavaksi toimin-
takulttuuriksi vaatii paljon työtä. Työntekijöiden perustehtävän kirkasta-
minen eli miksi ja miten teen työni, on hyvä lähtökohta pedagogisten ta-
voitteiden toteutumiselle.  
 
Kasvattajan rooli leikissä lapsen osallisuuteen liittyen on tutkimusten mu-
kaan vahva. Tutkimusaineistosta selvisi, että kasvattajan rooli leikissä vaih-
teli, kasvattaja oli välillä aktiivinen leikkijä ja välillä sivusta seuraaja. Tulok-
sista on nähtävissä, että kasvattajan osallistuessa leikkiin se oli syvällisem-
pää ja laajentui esimerkiksi erilaisilla välineillä. Aikuisen innostus leikkiä 
kohtaan innosti myös lapsia toimijuuteen. Tuloksista paljastui myös, että 
kasvattajan rooli näyttäytyi leikin keskeyttäjänä. Esimerkiksi leikki keskey-
tyi silloin, kun lapsia tuli lisää päiväkotiin ja aikuinen ehdotti leikkijöille, 
että he ottaisivat tulijan tiettyyn rooliin leikissä. Myös Kankaan & Brothe-
ruksen (2017, s.220) tutkimustulosten perusteella osoitettiin, että kasvat-
tajan osallistumattomuus ja rooli leikin keskeyttäjänä leikin yhteydessä ko-
rostuu. Heidän tutkimuksessaan paljastui lisäksi, että lapset eivät tulleet 
kuulluiksi leikissä. Lapsia ei myöskään tuettu valintojen tekemisessä. 

9 POHDINTA 

Opinnäytetyöni viimeisessä luvussa pohdin tutkimustuloksia. Esitän mah-
dollisen jatkotutkimusaiheen. Lopuksi arvioin opinnäytetyöprosessia koko-
naisuutena. 

9.1 Tulosten ja jatkotutkimusaiheen pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella osallisuutta leikissä päi-
väkodin kontekstissa työntekijöiden kirjoittamien tarinoiden valossa. Var-
haiskasvatuksen asiakirjoissa leikin ja osallisuuden merkitys tuodaan vah-
vasti esiin varhaiskasvatuksen tavoitteena. Varhaiskasvatusympäristön tu-
lisi olla kehittävä ja oppimista edistävä. Varhaiskasvatuksessa olevalle lap-
selle tulisi turvata pysyvät vuorovaikutussuhteet ja varmistaa lapsen mah-
dollisuus osallistua ja vaikuttaa omiin mielipiteisiinsä. (Varhaiskasvatuslaki 
540/2018.)  
 
Päiväkodissa on tärkeää, että kasvattaja huolehtii leikkiin tarvittavat tilat 
ja materiaalit virittämään ja pitämään yllä leikkiä. Kasvattaja voi rohkaista 
ja kannustaa lapsia leikkitilanteissa keskinäiseen vuorovaikutukseen muun 
muassa tekemällä kysymyksiä. Kasvattajan malli ystävällisestä vuorovaiku-
tuksesta ja positiivinen ilmapiiri rohkaisee aremmatkin lapset mukaan yh-
teiseen leikkiin. Kasvattajan tehtävänä on huolehtia jokaisen lapsen 
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osallisuudesta leikissä ja päiväkodin toiminnassa. Vlasov ym. (2018, s. 56) 
mainitsevat, että lasten ja kasvattajan kielelliset vuorovaikutustilanteet 
edistävät lasten osallisuuden kokemusta. Kasvattajan tehtävänä on saada 
aikaan yhdessä lasten kanssa niin turvallinen keskusteluilmapiiri, että se 
edistää jokaisen osallisuutta.  
 
Karilan (2016, s. 27) mukaan monissa tutkimuksissa on osoitettu varhais-
kasvatuksen kasvattajien ja lasten välisen vuorovaikutuksen olevan keskei-
nen laatutekijä. Aikuisten sensitiivinen vuorovaikutus lapsiryhmän ja yksit-
täisten lasten kanssa auttaa lapsia oman identiteetin ja kuuluvuuden tun-
teen rakentamisessa. Mikäli lapsi kokee kuuluvansa ryhmään, se muodos-
taa hyvän perustan hänen oppimiskokemuksilleen. 
 
Vlasov ym. (2018, s. 58) toteavat, että lapset ovat osallisia silloin, kun he 
tulevat kuulluiksi ja voivat jakaa kokemuksiaan, ajatuksiaan sekä tuntei-
taan heitä ympäröivien aikuisten kanssa. Pieni lapsi saa ensimmäisiä osal-
lisuuden kokemuksia varhaiskasvatusympäristössä kodin ohella. Vuorovai-
kutus lasten ja kasvattajan välillä varhaiskasvatuksen kontekstissa on epä-
symmetrinen luonnostaan suhteessa tietoon, valtaan sekä käsityksiin kas-
vusta ja oppimisesta. Päiväkodin työntekijöiden kasvatuskäytäntöihin, 
asenteisiin ja arjen toimintaan tarvitaan edelleen muutosta, jotta lapsi 
nähtäisiin aktiivisena oppijana ja oppimisen osapuolena, varsinkin lasten 
osallisuudelle tulisi antaa tilaa. Kasvattajien tulee osata arvioida oman toi-
minnan taustalla olevia uskomuksia ja perusteluja. Kasvattajilla on kuiten-
kin vastuu kasvatuksesta ja suunnittelusta sekä päätöksenteosta.  
 
Tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, että päiväkodin rakenteet ja struk-
tuuri määrittävät edelleen vahvasti päiväkodin toimintaa. Päiväkodin rutii-
nien ja sääntöjen kriittiseen tarkasteluun kannattaa paneutua tiimeissä, 
koska ne voivat rajoittaa leikkimistä. Leikkiympäristön muokkaamiseen las-
ten toimesta ei juuri kannusteta, jolloin lapset eivät oleta, että sitä voisi 
muokata. Kasvattajan rooli lasten leikkitilanteissa osoittautui osin aktiivi-
sena osin taas passiivisena. Aikuinen voi olla epävarma roolistaan leikissä, 
jolloin mukaanmeno leikkiin on vähäistä ja vaikeaa. Jos lapset ovat tottu-
neet siihen, että he leikkivät keskenään, lapset eivät osaa pyytää aikuisia 
leikkeihinsä. Kasvattajan ollessa leikissä mukana sensitiivisesti, voitaisiin 
sillä ehkäistä muun muassa lelujen heittely. Leikin ilmapiiri näyttäytyi tut-
kimustuloksissa pääasiassa positiivisena, mikä antaa oletuksen leikkimyön-
teisestä varhaiskasvatuksesta.  
 
Osallisuutta on vaikea mitata, koska sitä tapahtuu monella tasolla ja tavalla 
ihmisten välillä. Tutkimuksen analyysivaiheessa kiinnitin huomiota seik-
kaan, että lapset käyttävät myös valtaa toisiin lapsiin sulkemalla jotkut lap-
set tai lapsen pois leikistä. Leikkitarinoista ilmeni, että lapset halusivat leik-
kiä kahdestaan tai määräillä leikkiä sanomalla, että joku voi lähteä leikistä 
pois. Mietin, että jäivätkö lapset, jotka suljettiin pois toisten leikeistä tai 
pääsivät leikkimään aikuisen aloitteesta, ilman osallisuuden kokemusta? 
Osallisuus tunnetasolla on niin aikuisille kuin lapsille henkilökohtainen 
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kokemus. Sitä en tässä tutkimuksessa päässyt tutkimaan, koska aineiston 
tutkimukseen sain päiväkodin työntekijöiltä enkä lapsilta. Jatkotutkimusta 
ajatellen olisikin mielenkiintoista päästä kuulemaan lasten omia kokemuk-
sia osallisuuden tai osattomuuden tunteesta.  
 
Tutkimuksestani selvisi, että lasten osallisuuden vahvistaminen varhaiskas-
vatuksessa on vielä osin haasteellista kasvattajille. Myös aiemmat tutki-
mukset tukevat tätä päätelmää. Lapsille ymmärrys yhteisöstä, vastuusta, 
oikeuksista ja siitä, mitä seurauksia valinnoista heille on, kehittyy osallisuu-
den kautta. Ei ole yhtä oikeaa mallia tai tapaa toteuttaa lasten osallisuutta, 
vaan jokaisen ammattilaisen on tarkasteltava omaa toiminta- ja ajatteluta-
paansa päivittäisissä kasvatustilanteissa. Turjan (2016, s. 54) sanoin voisi 
todeta, että laittamalla päähän ”osallisuussilmälasit”, kasvattajat tunnista-
vat lasten osallisuuteen liittyvät tapahtumat.  

9.2 Opinnäytetyöprosessin pohdinta 

Osallisuus opinnäytetyön aiheena oli mielenkiintoinen ja ajankohtainen, 
vaikka osallisuudesta onkin puhuttu pitkään. Osallisuus käsitteenä on to-
della laaja ja itselleni osallisuuden merkitys lapselle on auennut uudella ta-
valla, perehtyessäni sekä työni teoriaan että tutkimukseni aineistoon. 
Opinnäytetyöni tavoitteena on saada lasten osallisuus näkyväksi päiväko-
din toimintakulttuuriin. Työtoverini luki työtäni ja havahtui miettimään las-
ten osallisuutta ja sitä, mitä sen varhaiskasvatuksessa pitäisi olla. Huoma-
sin tästä, että työni ei ole ollut turhaa. Mutta niin kuin laiva kääntyy hi-
taasti, voikin todeta, että osallisuus rantautuu myös varhaiskasvatuksen 
kentälle pikkuhiljaa. 
 
Opinnäytetyö oli itselleni melkoinen urakka, koska tein sen työn ohessa il-
man opintovapaata tai muuta lomaa. Opinnäytetyön tekovaiheessa elä-
mässäni tapahtui paljon sellaisia asioita, joita en saattanut kuvitella etukä-
teen tapahtuvaksi. Nämä seikat laittoivat välillä opinnäytetyön taka-alalle, 
vaikka se koko ajan mielessäni pyörikin. Ajan löytyminen kirjoittamiseen 
oli aina jostain muusta luopumista, mutta niinhän elämässä on, että asiat 
täytyy osata priorisoida. Opinnäytetyönprosessi eteni alkuvaiheesta ai-
neistonhankintaan suunnitelmien mukaan, mutta aineiston analysointivai-
heessa opinnäytetyön tekemiseen tuli suuri notkahdus. En löytänyt aikaa 
opinnäytetyön tekemiseen. Lisäksi kategoria-analyysin ymmärtäminen 
vaati aikaa, mutta lopulta ymmärrys kasvoi työstäessäni omaa aineistoani. 
Varhaiskasvatuksen työntekijänä olen vahvasti sisällä työssäni, jolloin oli 
vaara, että tulkitsin aineistoa eri tavalla kuin tarinan kirjoittaja alun perin 
tarkoitti.  
 
Näin jälkikäteen ajattelen, että opinnäytetyötä olisi pitänyt kirjoittaa tai ai-
nakin lukea säännöllisesti. Huomasin, että pitkän tauon jälkeen oli vaikea 
jatkaa ja päästä kiinni opinnäytetyöhön. Mieleen juolahtaneet asiat ja poh-
dinnat olisi pitänyt kirjoittaa heti muistiin, koska ne kuitenkin pääsivät 
unohtumaan. Matkan varrella tuli paljon uutta kirjallisuutta aiheesta, joka 
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piti jättää pois tai työ ei olisi tullut valmiiksi ehkä koskaan. Opinnäytetyö-
ryhmästäni sain valtavasti voimavaroja viedä työtäni eteenpäin. Sain ryh-
mästä vinkkejä ja se auttoi minua oivaltamaan osallisuuteen liittyviä asi-
oita. Ryhmästä sain itsekin osallisuuden kokemuksen.  
 
Opinnäytetyö prosessina on ollut opettavainen matka, joka on lisännyt am-
matillisuuttani ja jonka toivon siirtyvän työyhteisöön. Työ lasten parissa on 
kiinnostavaa ja palkitsevaa ja olen huomannut, että vielä palkitsevampaa 
se on, kun lapset otetaan mukaan arjen pieniin ja suuriin asioihin tasaver-
taisina yksilöinä.  
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Liite 1 

Kirjoitelmapyyntö 
 
 

 
    16.12.2017 

 

Hyvä työyhteisö! 
Opinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja joh-
taminen koulutusohjelmassa, ovat opinnäytetyö vaiheessa. Jotta se valmistuu, tarvitsen 
teidän apuanne.  
Pyydän teitä jokaista itsenäisesti kirjoittamaan minulle tarinan, jossa kuvaat leikkitilan-
netta. Tarinoita käytän tutkimusaineistonani. Sinun ei tarvitse laittaa nimeäsi paperiin, 
voit kirjoittaa tekstin tietokoneelle tai omin käsin. Kaikki käy! 

Kirjoita kaksi tavallista, arkista oman lapsiryhmäsi leikkikokemusta vii-
meisen kuukauden ajalta. (voivat olla onnistuneita/epäonnistuneita) 
Laitan avuksi apukysymyksiä, voit käyttää niitä halutessasi: 
 - Miten leikki alkoi? 
 - Mitä lapset tekivät? Mitä sinä teit? 
 - Mitä tavaroita oli saatavilla? 

- Mistä tavarat otettiin? 
- Millainen tunnelma leikkitilanteessa oli? 
- Mihin leikki päättyi? 
 Arvioi lopuksi leikkitilanne. 

Kirjoita kokonainen kertomus, ei ranskalaisilla viivoilla. 
Kerron mielelläni lisää aiheesta ja autan, mikäli haluat lisäohjeistusta. 
 
Valmiin tarinan voit sujauttaa antamaani kirjekuoreen ja palauttaa minulle tai jättää ryh-
mään viimeistään 31. tammikuuta 2018.   
 

Kiitos jo etukäteen! 
 
Tarinoita odotellen Birgitta 

 
 
 
 
 

 


