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TIIVISTELMÄ 
 
 
Ailio, Lumia & Hukkanen Noora. Lapsen osallisuuden toteutuminen vapaassa lei-
kissä.  Helsinki. Syksy 2017. 50 sivua, 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. 
Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK) + lastentarhanopettajan virka-
kelpoisuus.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää lasten osallisuuden toteutumista va-
paassa leikissä eräässä Norlandia päiväkodissa sekä löytää hyviä tapoja edes-
auttaa osallisuuden toteutumista vapaassa leikissä. Tutkimuksessa halusimme 
saada lasten äänet kuuluviin.  
 
Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus. Aineistonkeruumenetelminä käytimme 
lasten puolistrukturoituja haastatteluita ja havainnointia ulkopuolisina havainnoit-
sijoina. Aineisto kerättiin 4–5-vuotiaiden ryhmässä huhti–toukokuun vaihteessa 
2017. Aineiston analysointi tehtiin heinäkuussa 2017, ja analysoinnin menetel-
mänä käytimme teemoittelua.  
 
Yhteistyöpäiväkodissa haastateltujen lasten kokemukset osallisuudesta va-
paassa leikissä olivat pääpiirteittäin myönteisiä. Tuloksista ilmeni, että leikkitaulu 
on iso osa päiväkodin arkea ja lähes kaikki haastateltavat kertoivat, että leikki-
taulu on kiva tapa valita leikki. Lapset saivat valita vapaasti leikin sekä leikkika-
verit leikkitaulun avulla. Leikkitaulu sekä lisää että samalla myös rajoittaa lasten 
osallisuutta. Tuloksista ilmeni myös, että leikkitaulu mahdollisti lasten välisen kiu-
saamisen. Leikkitaulu on oiva tapa osallistaa lapsia, kunhan he pääsevät mukaan 
suunnittelemaan sen toteutustapaa. Löysimme vielä monia tapoja osallistaa lap-
sia vapaassa leikissä. Näitä ovat muun muassa mahdollisuus leikkiä häiriöittä 
sekä aikuisen tuki ja läsnäolo. 
 
Avainsanat: varhaiskasvatus, päivähoito, osallisuus, vapaa leikki ja 4–5-vuotiaan 
lapsen kehitys  



3 

 

ABSTRACT 
 
 
Ailio, Lumia & Hukkanen Noora. Realization of participation in free play. 50 
pages, 2 appendices. Language: Finnish. Autumn 2017. Diaconia University of 
Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in Social Ser-
vices and Education. Degree: Bachelor of Social Services.  
 
The aim of this thesis was to examine child participation in one of the Norlandia 
daycare centers. We focused on participation in free play and examined how par-
ticipation realizes in free-play and which are the beneficial ways to contribute par-
ticipation to come true in free-play. In this study our intention was to offer the 
children an opportunity to be heard. 
 
This thesis is a qualitative research. The data were collected by semi-structured 
interviews and we utilized an outside observer for observations. The data collec-
tion took place in a group of 4–5 year old children between April and May in 2017. 
The data was analysed in July 2017, and as a method we used content analysis. 
 
The results show that according to the children participation actualizes quite well. 
The play table was a big part of the weekdays in day care. Almost all of the chil-
dren considered it a nice way to choose what to play. The children felt they were 
free to choose the game and playmates. The play table increased and also limited 
the participation of the children. We discovered that the play table enabled bully-
ing between children. The play table is a great way to make the children partici-
pate children as long as they have the opportunity to plan the game. The results 
revealed several methods to make children participate in free-play, for example 
playing without any distraction and also the presence of adults as such tends to 
foster participation.  
 
Keywords: early childhood education, day care, participation, free play and de-
velopment of children aged 4–5  
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1 JOHDANTO  

 

 

Yksi keskeisimmistä lapsuuden ympäristöistä on päiväkoti, jossa moni lapsista 

viettää suurimman osan elämästään. Koko päivähoitojärjestelmän toteutuvana 

pedagogisena toimintana on varhaiskasvatus. (Roos 2016, 52–53.) Varhaiskas-

vatus koostuu kolmesta ulottuvuudesta; hoidosta, kasvatuksesta sekä opetuk-

sesta. Kaikkien näiden ulottuvuuksien tulisi toteutua yhtäaikaisesti. (Mahkonen 

2015, 17.) 

 

Varhaiskasvatusta ohjaa Suomen perustuslaki, varhaiskasvatuslaki, päivähoi-

dosta annetut asetukset sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Varhais-

kasvatuslaissa säädetään varhaiskasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista. 

Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaa myös muut velvoitteet, jotka ovat muista 

laeista sekä kansainvälisistä sopimuksista, muun muassa tasa-arvolaista, yhden-

vertaisuuslaista, Euroopan ihmisoikeussopimuksesta sekä YK:n lapsen oikeuk-

sien sopimuksesta. (Opetushallitus 2016, 14–15.)   

 

Varhaiskasvatuksella on monia tehtäviä. Se muun muassa edistää lapsen kas-

vua, kehitystä sekä oppimista, jossa myös huoltajat ovat mukana. Varhaiskasva-

tus edistää lasten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja ehkäisee syrjäytymistä. Var-

haiskasvatuksessa opitut taidot kantavat läpi elämän ja antavat lapsille valmiudet 

olla osallisena yhteiskunnassa. Kaiken tämän lisäksi varhaiskasvatuksen tehtä-

vänä on tukea huoltajia kasvatustyössä ja mahdollistaa heidän opiskelunsa tai 

työssäkäyntinsä. (Opetushallitus 2016, 14.) Yksi tärkeimmistä laadun mittareista 

suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on pidetty lapsilähtöistä pedagogiikkaa. 

Nykyään tämä periaate korostuu enemmin pedagogiikassa, jonka painopiste on 

lasten osallisuudessa. (Roos 2016, 52–53.) 

 

Yhteiskuntamme toimintakulttuurin keskeisiä asioita kaikessa toiminnassa ovat 

osallisuus, tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus. Jotta osallisuutta tukevia toimintata-

poja voidaan edistää varhaiskasvatuksessa, tulee lasten ja heidän huoltajiensa 

sekä henkilöstön näkemyksiä ja mielipiteitä arvostaa. Osallisuutta vahvistaa se, 
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että sekä lapsi että hänen huoltajansa otetaan mukaan toimintaan ja sen suun-

nitteluun. Lisäksi lapsen sensitiivinen kohtaaminen sekä myönteinen kuulluksi ja 

nähdyksi kokemus vahvistavat lapsen kokemaa osallisuutta. (Opetushallitus 

2016, 30.) 

  

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia lasten osallisuuden toteutumista va-

paassa leikissä sekä etsiä hyviä tapoja osallistaa lapsia vapaassa leikissä 

eräässä Norlandia päiväkodissa. Kohderyhmänämme tutkimuksessa on 4–5-

vuotiaiden lasten ryhmä. Kohdensimme osallisuuden käsitteen vapaaseen leik-

kiin. Päädyimme opinnäytetyössämme lapsen osallisuuden tutkimiseen, sillä asia 

on nyt pinnalla ja uusimmassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) 

painotetaan lapsilähtöisyyttä ja lasten osallisuutta. Otimme itse ensin yhteyttä yh-

teistyöpäiväkotiimme toisen opinnäytetyö-aiheen tiimoilta. Vastauksena päiväko-

dilta tuli ehdotus lapsen osallisuuden tutkimisesta ja tartuimmekin tilaisuuteen. 

 

Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineistonkeruume-

netelminä käytämme lasten puolistrukturoituja teemahaastatteluja, jotka toteu-

timme yksilöhaastatteluina. Toinen aineistonkeruumenetelmä tutkimuksessa oli 

ulkopuolinen havainnointi. Aineiston analysoinnissa käytimme teemoittelua.  
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2 LEIKKI 

 

 

2.1 Leikin merkitys lapselle  

 

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.8.2015, jolloin päivähoitolaki vaihtui 

varhaiskasvatuslaiksi (Mahkonen 2016, 24). Varhaiskasvatuslaissa säädetään 

lasten oikeuksista varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuslaissa on määritelty, 

että yhtenä varhaiskasvatuksen tavoitteena on toteuttaa pedagogista toimintaa, 

joka perustuu leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin sekä kulttuuriperintöön (Varhaiskas-

vatuslaki 2015/580 2a§).  

 

Tärkein valtakunnallinen ohjausväline varhaiskasvatuksessa on Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet eli VASU. Sen myötä varhaiskasvatuksen sisältö on 

saanut uuden sekä innostavan keskustelun, jonka keskiössä on lapsen hyvin-

vointi. (Kalliala 2008, 28.) Uusimmassa Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa (2016) painotetaan leikin merkitystä. Päiväkodeissa tulee kannustaa lapsia 

käyttämään mielikuvitustaan, kekseliäisyyttään sekä luovuuttaan. Lasten leikeille 

tulee antaa tilaa ja aikaa. Myös leikkirauhaa ja leikkiin keskittymisen mahdolli-

suutta pidetään tärkeänä. (Opetushallitus 2016, 29.) 

 

Leikin määrittely on usein haastavaa. Leikiksi ei voida määrittää mitään yhtä tiet-

tyä toimintaa. Leikin voidaan sanoa olevan tiettyä asennoitumista toimintaan, ku-

vitteelliseen todellisuuteen uskomista sekä tarinan kertomista. Muoto ja toiminta 

ovat osa leikkiä, joista leikin voi tunnistaa juuri tietyllä hetkellä leikiksi. (Vuorisalo 

2009, 158.) Leikki on lapsen tapa suhtautua ympäröivään maailmaan sekä omak-

sua tietoa. Lapsen havainnot ja kokemukset heijastuvat leikkeihin ja siinä lapsi 

jäljittelee havainnoimaansa. Leikissä lapsi saa ystävyyssuhteita sekä kontakteja 

muihin ja oppii ottamaan toiset huomioon. (Helenius & Lummelahti 2013, 14.) 

Leikin tulee olla keskeinen asia alle kouluikäisten elämässä, sillä se on tärkeimpiä 

kehityksen sekä oppimisen lähteitä (Koivunen & Lehtinen 2015, 165). 

 

Leikki on lapselle tärkeä kehitystehtävä. Leikin kautta lapsi harjaantuu sekä 

psyykkisesti, fyysisesti että sosiaalisesti. Päivähoidossa on tiedostettu jo kauan 
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leikin merkitys. Välillä kuitenkin lapset leikkivät liikaa ilman kasvattajan läsnäoloa 

ja ohjausta, lasten itsensä varassa. Leikkitilanteissa kasvattajan läsnäolo kasvat-

taa lasten turvallisuuden tunnetta ja mahdollisuutta leikin ohjaamiseen. (Koivu-

nen 2009, 40.) 

 

Mikkolan ja Nivalaisen (2009) mukaan leikki ei ole vain toimintaa, jonne lapsi sil-

loin tällöin piipahtaisi, vaan leikki syntyy uteliaisuudesta ja ideoista. Leikki on tie-

toisuutta, mihin lapsi saa rauhassa uppoutua tutkimaan itseään askarruttavia asi-

oita sekä käsittelemään kokemuksiaan ja havaintojaan. (Mikkola & Nivalainen 

2009, 54.)  

 

Nykyään leikkiä on tutkittu lapsuuden sosiaalisena ilmiönä. Leikin painopisteenä 

on lasten aktiivinen toiminta, johon sisältyy lasten toimijuus, sekä mahdollisuus 

osallistua ja vaikuttaa. Lasten ollessa aktiivisina toimijoina, he ovat itse vaikutta-

massa lapsuuden määrittelyyn siinä yhteisössä, jossa he elävät sekä osallistuvat. 

(Vuorisalo 2009, 156.) 

 

 

2.2 4–5-vuotiaan lapsen leikin kehitys 

 

Kolmen ja kuuden ikävuoden välillä lapsen sosiaalisissa taidoissa tapahtuu pal-

jon kehitystä. Kielitaidon kehittymisen myötä lapsi oppii uuden sosiaalisen kans-

sakäymisen. Mukaan lapsen elämään tulevat myös ystävyyssuhteet, jotka ovat 

intensiivisempiä kuin toverisuhteet. Osasta muita lapsia saattaa tulla lapselle ys-

täviä. (Nurmi, Ahonen ym. 2006, 54.)  Viiden vuoden iässä yhteisleikit tulevat 

mukaan, joissa lapsi usein valikoi samaa sukupuolta olevia lapsia mukaan. Leikit 

valitaan myös ystävien mukaan. (Aaltonen, Lehtinen, Leppänen, Peltonen, 

Tarvo, Tuunainen & Viherä-Toivonen 2008, 40.) 

 

Lapsi on innokas leikkimään mielikuvitus- ja roolileikkejä muiden lasten kanssa. 

Roolit heijastavat esimerkiksi äidin ja lapsen tai poliisin ja rosvon toisiaan täyden-

täviä sosiaalisia suhteita. 4–5-vuotiaat leikkivät jo paljon pidempikestoisempia ja 

mielikuvituksekkaampia leikkejä kuin nuoremmat. Poikien ja tyttöjen leikit eroavat 

toisistaan usein. Pojat leikkivät enemmän seikkailu- ja jännitysleikkejä, kun taas 
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tytöt leikkivät useammin hoivaamisleikkejä.  (Karling, Ojanen, Siven, Vihunen & 

Vilen 1997, 206). Roolileikit tukevat lasten vuorovaikutus- ja yhteistoimintataito-

jen kehittymistä. Kuvitteelliset leikit kuuluvat myös roolileikkeihin, esimerkiksi luo-

vien aiheiden keksiminen. (Nurmi, Ahonen ym. 2006, 61.) 

 

Muita 4–5-vuotiaiden leikkejä ovat muun muassa rakenteluleikit, joissa lapsi har-

joittelee suhteiden ja tilan ymmärtämistä, tuntemusta materiaaleihin, hienomoto-

risia taitoja, tarkkaavaisuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä luovuutta. Viiden ikävuoden 

paikkeilla lapsi alkaa myös kiinnostua erilaisista sääntöleikeistä. Sääntöleikkejä 

ovat muun muassa kortti- muisti- ja lautapelit sekä pihaleikit. Sääntöleikkien vuo-

rottelu ja tietynlaiset kaavat, joiden mukaan pelissä edetään, ovat lapsille mielui-

sia. Nykypäivänä lasten elämään ovat tulleet mukaan myös videopelit, joiden 

suosio on kasvanut etenkin poikien keskuudessa. (Nurmi, Ahonen ym. 2006, 59–

63.) 

 

Lapsen motorinen kehitys näkyy myös leikissä. Motorisessa kehityksessä on 

sama kaava, jossa taidot rakentuvat päällekkäin. Neljävuotias lapsi hallitsee hy-

vin tasapainonsa, ja osaa kävellä vakaasti. Lapsi osaa hyppiä yhdellä jalalla 

eteenpäin, seisoa muutaman sekunnin yhdellä jalalla, oppii oikean kynäotteen, 

osaa pukea miltei itsenäisesti. Lisäksi lapsi oppii perusliikuntataidot, kuten tasa-

painotaidot, liikkumistaidot sekä käsittelytaidot. Viisivuotiaan lapsen liikkuminen 

on sulavaa. Lapsella on hyvä liikkeiden koordinaatiokyky ja kehittyneet hienomo-

toriset taidot. Lapsi osaa hahmottaa kehon eri osat ja nimeämään ne. Lapsi on 

kestävä juostessa, hän on ketterä, hallitsee oikean kirjoitusotteen sekä osaa lei-

kata tarkasti ääriviivojen mukaan. (Aaltonen, Lehtinen ym. 2008, 29–31.)  

 

 

2.3 Vapaa leikki 

 

Vapaassa leikissä leikki toteutuu lasten toiveiden mukaan. Siinä kuitenkin aikui-

sen läsnäolo, valvonta sekä ohjaus ovat tärkeitä. (Koivunen 2009, 41.) Pedagogi 

ja draamatutkija Gunilla Lindqvistin mukaan aikuinen saa olla vaikuttamassa leik-

kiin. Aikuisen mukanaolo leikissä voi luoda uusia ja pidempikestoisempia lasten 
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leikkejä. Nykyään vapaalle leikille ja lasten keskinäisille leikeille on yhä enene-

vässä määrin vähemmän aikaa. Lapsen omaehtoinen leikki on kokemuksellista 

sekä merkityksellistä lapsen kasvulle ja kehitykselle. (Vehkalahti & Urho 2013, 8–

9.)  Aikuisen läsnäolo ja ohjaus lasten leikissä on merkityksellistä. Isompien las-

ten parissa aikuisen ohjaus on enemmän innostamista, kannustamista sekä yh-

dessä tekemistä. Lisäksi aikuista tarvitaan tila- ja päiväjärjestelyihin. (Mikkola & 

Nivalainen 2009, 55.) 

 

Säännöt vapaassa leikissä syntyvät ja kehittyvät tilanteessa. Tästä johtuen leikki 

saattaa olla epäjohdonmukaista, katkonaista, kaaosmaista mutta kuitenkin toimi-

vaa. (Vehkalahti & Urho 2013, 18.) Lapsi saa ideoita leikkiinsä kaikkialta ympä-

riltä, kuten televisio-ohjelmista tai kauppareissulta (Vehkalahti & Urho 2013, 49).  

 

Sopivat olosuhteet, tilat ja välineet sekä riittävä aika ovat tärkeitä rakennuspali-

koita vapaassa leikissä. Virikkeiden tarjoaminen ja leikin tukeminen eivät ole es-

teenä vapaan leikin toteuttamisessa. Lapset jatkavat usein yhdessä leikittyjä leik-

kejä omaehtoisina leikkeinä. (Vehkalahti & Urho 2013, 8–9.) Vapaan leikin edel-

lytyksenä onkin se, että lasten leikit saavat sekä tapahtua että jatkua omaehtoi-

sesti häiriöittä (Skinnari 2001, 99). 
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3 OSALLISUUS 

 

 

3.1 Osallisuuden käsite  

 

Turja (2011) on selittänyt Hillin ym (2004) osallisuuden määrittelyn siten, että ih-

misellä on mahdollisuus tulla kuulluksi sekä valtaa vaikuttaa itseä koskevissa asi-

oissa. Tätä edellyttää osallistuminen asioiden suunnitteluun sekä päätöksente-

koon yhteisössä. Ihmisellä on toisin sanoen mahdollisuus vaikuttaa toimintaan 

sekä toimintaympäristöihin. (Turja 2011, 47.) 

 

Osallisuuden käsite on moniulotteinen ja hajanainen. Viime kädessä osallisuus 

on lapsen oma tunne ja kokemus. Pelkkä osallistuminen esimerkiksi leikkiin ei 

välttämättä luo osallisuuden kokemusta automaattisesti. Osallisuus lapsen it-

sensä kokemana herättää hänessä iloa ja innostusta. Lapsi oppii mielekkäässä 

tilanteessa ja vuorovaikutuksessa ja tällöin hän sitoutuu esimerkiksi leikkiin pi-

temmäksi aikaa. (Leinonen, 2014, 18.) Osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden ko-

kemus lapselle tarkoittaa sitä, että häntä kuunnellaan jokapäiväisissä leikeissä ja 

askareissa. Osallisuutta on se, että lapsi kokee itsensä hyväksytyksi, arvostetuksi 

sekä tärkeäksi jäseneksi yhteisössään. (Marjanen, Marttila & Varsa 2013, 78.) 

 

Osallisuuden tunteet koetaan eri tavalla, sillä jokainen lapsi on yksilö. Osallisuus 

on myös sitä, että lapsi voi vetäytyä tilanteesta, tähän hän tarvitsee kykyä vetäy-

tyä ja myös lupaa siihen.  Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa osallisuus näh-

dään ja määritellään oikeudeksi tehdä henkilökohtaisia valintoja ja päätöksiä. 

(Leinonen 2014, 18.) Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa kantaa läpi elä-

män. Osallisuuden toteutumisella onkin tärkeä tehtävä: kasvattaa itseensä luot-

tavia, aktiivisia ja ajattelevia lapsia, jotka osaavat ottaa myös toiset huomioon. 

(Roos 2016, 54.) 

 

Osallisuuteen vaikuttavat ikä sekä se, kuinka isosta osallisuudesta on kulloinkin 

kyse, esimerkiksi koskeeko päätettävä asia ympärillä olevia ihmisiä tai jopa koko 

yhteiskuntaa. Lisäksi aika, joka käytetään osallisuuden luomiseen, esimerkiksi 

onko se kertaluontoinen vai pitkäkestoinen. (Leinonen 2014, 19.) 
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3.2 Osallisuus varhaiskasvatuksessa 

 

Uusimmassa varhaiskasvatuslaissa (2015) on säädetty, että lapsen mielipiteet ja 

toivomukset tulee ottaa huomioon suunniteltaessa sekä toteuttaessa varhaiskas-

vatusta. Lisäksi laissa säädetään, että lapset sekä heidän huoltajansa tulee ottaa 

mukaan varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun sekä arviointiin säännölli-

sesti. (Varhaiskasvatuslaki 7 b §.) 

 

Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016) on kirjattu, 

että sekä lasten että heidän huoltajiensa mukaan ottaminen toiminnan suunnitte-

luun sekä toteutukseen edistää osallisuutta. Osallisuuden toteutumisen myötä 

lasten ymmärrys oikeuksista, vastuusta sekä yhteisöstä kehittyy. (Opetushallitus 

2016, 30.)  

 

Osallisuuden malleja on monia, muun muassa Roger Hartin (1997) osallisuuden 

tikapuut. Suomessa varhaiskasvatuksessa käytetään kuitenkin eniten englanti-

laisen Harry Shierin (2001) osallisuuden polku -mallia. (Leinonen 2014, 21.) Shie-

rin (2001) mallissa osallisuuden polku lähtee lapsen kuuntelemisesta. Vuorovai-

kutus on ensisijaisen tärkeää. Osallisuuden polun seuraava askel on lapsen tu-

keminen, jotta hän pystyy ilmaisemaan omia tuntemuksiaan ja mielipiteitään. 

Tässä kohtaa on myös hyvä pohtia miksi lapsi ei ilmaise hänen mielipidettään. 

Shierin mukaan tämä voi johtua rakenteellisista syistä ja työtekijöiden arvoista, 

mutta myös lapsen kielellisestä kehitystasosta. Nigel Thomasin (2002) tutkimuk-

sessa kävi ilmi, että lapset kommunikoivat parhaiten sellaisen tutun aikuisen 

kanssa johon heillä on hyvä suhde. Tällä osallisuuden polun toisella askelmalla 

on tärkeää varmistaa, että työntekijöillä on riittävästä aikaa, tahtoa ja lapsen roh-

kaisua mielipiteen kuulemiseen. YK:n lasten oikeuksien sopimuksen artikla 12 

täsmentää, että lasta tulee rohkaista ilmaisemaan hänen mielipidettään hänen 

kehitystasollensa sopivalla tavalla. (Leinonen 2014, 21–22.) 

 

Kolmannella askelmalla osallisuuden polulla aikuinen ottaa toiminnassaan lasten 

mielipiteet huomioon päätöksenteossa. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki toiminta 

olisi aina muutettava lapsen mielen mukaiseksi ja uudistaa aina kun lapsi sitä 
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tahtoo. Jatkuva tahdon läpi saaminen johtaa turvattomuuden tunteeseen. Arajär-

ven (1989) mukaan lapsi tarvitsee myönteisiä kokemuksia kuulluksi tulemisesta 

ja kokemusta syntyykin, vaikka aikuinen ei aina muuttaisikaan toimintaansa. Ryh-

mässä on mahdotonta resurssien puitteissa saada kaikkien toivetta toteutettua, 

mutta aikuisten tulee silti huomioida ne ja perustella valintansa ja toimintata-

pansa. (Leinonen 2014, 22.) 

 

Kolmannella askelmalla osallisuuden muodot voivat vaihdella paljon ja näyttäytyä 

erilaisissa muodoissa. Tällöin, jos aikuinen haluaa nähdä ja kuulla ne, on hänen 

oltava asenteeltaan valmis huomioimaan ne ja pohtia, miten ammatillinen vel-

voite tällöin toteutuu. Sitten tarkastellaan päiväkodin toimintakulttuuria ja siinä 

osallisuuden mahdollistamista. On myös mietittävä, onko valmis jakamaan aikui-

selle kuuluvan vallan lasten kanssa ja mitä tapoja tähän voisi olla. Lopuksi tällä 

kolmannella askelmalla tästä kaikesta tulisi tehdä arjen rutiinia. (Leinonen 2014, 

22–23.)  

 

Tasolla neljä on edetty vaiheeseen, jossa aikuinen jakaa valtansa lapsen kanssa, 

mutta on yhä vastuunkantajana. Suunnitelmien toteuttaminen ja hylkääminen de-

mokraattisesti kuuluvat tälle tasolle. Tämän kaltainen päätöksen teko voidaan 

nähdä lasta sitouttavana sekä empatiakyvyn ja vastuuntunnon lisääjänä. Osalli-

suuden lisääminen tällä tasolla muuttaa myös käytäntöjä päiväkodissa, sillä ai-

kuisten päätöksentekomallit eivät yleensä ole lapsiystävällisiä. Aikaisempien ta-

sojen muutoksen vaikuttavat myönteisesti tällä tasolla. Siirtyminen uusiin käytän-

töihin on helpompaa, sillä sitä on jo aikaisemmin aloitettu. (Leinonen 2014, 24–

25.) 

 

Shier (2001) painottaa, että jaettaessa vastuuta päiväkodissa, aikuisella on edel-

leen päätöksen kantovastuu. Lapsen ei pidä antaa päättää asioista, joihin hänellä 

ei ole ikätasonsa puolesta valmiuksia. Aikuisten tulee keskenään sekä lasten 

kanssa keskustella ja päättää yhdessä, mikä on hyvä tapa heille ottaa vastuuta. 

Tämä on Shierin mukaan tasoa viisi. Taso viisi kuulostaa samalta kuin taso neljä, 

sillä Shier on alun perin tarkoittanut malliaan käytettävän nuorten ja koululaisten 

toiminnassa. Siellä mallia käyttäessä tulevat tason neljä ja viisi erot paremmin 

esille. (Leinonen 2014, 24–25.) 
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Pienryhmätoiminta päiväkodissa voi lisätä osallisuutta esimerkiksi hiljaisten ja ar-

kojen lasten kohdalla niin, että heidän äänensä tulee kuulluksi. Lapsi huomioi-

daan myös yksilöllisemmin pienryhmässä. Rajattu määrä vuorovaikutussuhteita 

auttaa sitoutumisessa ja keskustelussa yhteisistä asioista. Pienryhmätoiminta voi 

toisaalta pahimmassa tapauksessa rajoittaa lapsen osallisuutta, mikäli ryhmän 

jäsenten määrää ja käyttötarkoitusta ei kyseenalaisteta aika ajoin. Ystävyyssuh-

teet ovat jo hyvin pienille lapsille tärkeitä ja tätä ei tulisi kyseenalaistaa. Mikäli 

lapsi sijoitetaan ryhmään, jossa hän ei tunne oloaan mukavaksi, jää osallisuus 

kokematta. (Leinonen 2014, 28–29.) 

 

Pienryhmätoimintaa voidaan toteuttaa myös eri ryhmien lasten kanssa samanai-

kaisesti. Lapsille on hyvä antaa myös mahdollisuus laajentaa ystäväpiiriään 

oman tutun ja turvallisen ryhmänsä ulkopuolelle. Tämä antaa mahdollisuuden 

luoda uusia kaverisuhteita ja syventää niitä, myös eri-ikäisten kanssa. Yli ryhmien 

tapahtuva toiminta vahvistaa myös lasten sosiaalisia taitoja.  Tämä voi tarkoittaa 

myös sitä, että jopa tiloja muokataan tätä tarkoitusta paremmin palvelevaksi. Näin 

lapsilla on hieno mahdollisuus tutustua myös uusiin turvallisiin aikuisiin ja nähdä 

eri toimintatapoja. Kun lapsen pääset leikkimään erilaisten lasten kanssa, jotka 

tulevat erilaisista ryhmistä, laajentuu heidän moninaisuuden, tasa-arvon, moni-

kulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden taidot. (Raittila 2013, 86–88.) 

 

 

3.3 Lapsen osallisuus leikissä  

 

Lasten osallisuutta voidaan käyttää myös työvälineenä varhaiskasvattajien kes-

kuudessa. Osallisuutta tarkasteltaessa työtapana, on oppimisympäristön suun-

nittelu sekä toteuttaminen tärkeässä asemassa. Vennisen, Leinosen ja Ojalan 

(2010) tutkimuksessa kävi ilmi lasten osallisuuden toteutuvan erityisesti leikissä. 

Tästä johtuen osallisuutta on lähdetty tukemaan vapaan leikin tuokioiden kautta. 

(Leinonen 2016, 26.) 

 

Mielekkäimpänä tapana tukea lasten yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisten taitojen 

kehittymistä nähdään leikki. Leikin aikana lapset oppivat leikin vaalimista sekä 
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ylläpitämistä. Lapset kokevat leikin tärkeämpänä kuin muut ohjatut ja suunnitellut 

sisällöt, ja lapset kokevat tärkeänä leikkiin mukaan pääsemisen. Leikin avulla 

myös yhteys lapsen ja aikuisen välillä syntyy. (Järvinen & Mikkola 2015, 50.) 

 

Leikkialuepedagogiikka on pedagogisen toimintaympäristön järjestämisen tapa, 

joka on yleistynyt 2000-luvulla. Tätä toimintaa toteutetaan kahdella tavalla. En-

simmäisessä ryhmän aikuiset rakentavat ja muodostavat leikkipisteitä ja toisessa 

lapsille tarjotaan tilavaihtoehtoja, joissa he itse suunnittelevat sekä rakentavat lei-

kit. Leikeistä tai leikkialueista on kuvat esimerkiksi taulussa, josta lapset valitse-

vat leikkinsä tai toimintansa vapaan leikin aikana. (Raittila 2013, 86.) Tällaisia 

kutsutaan yleensä leikkitauluiksi.  

 

Leikkitaulu on yleensä taulu, jossa on kuvia eri leikeistä ja leluista, esimerkiksi 

ponit, autot, kotileikki ja linnaleikki. Jokainen lapsi menee vuorollaan valitsemaan 

mieluisan leikin laittamalla esimerkiksi oman kuvan, nimen tai muun merkin leikin 

kohdalle. Tästä myös muut lapset näkevät, missä leikissä on kukakin. Jossain 

päiväkodeissa leikkitaulussa ei ole tarjolla leikkejä tai leluja, vaan leikkitiloja. Tä-

män koetaan mahdollistavan luovan leikkimisen eikä lapsi ole silloin sidottuna 

vain yhteen leikkiin tai leluun. Tällaisessa tilanteessa lapsi voi yhdistellä eri leik-

kejä ja leluja eikä leikit ole tällöin rajoitettuja mihinkään tietynlaiseen muuten kuin 

tilaan. (Leinonen 2016, 26–27.) 

 

Leikkitaulun käytöstä on havaittu helpotusta lapsen osallisuuden tukemisessa. 

Leikkitaulun on huomattu helpottavan leikin valintaprosessia ja sen koetaan visu-

alisoivan valittavia kohteita. On myös koettu, että lasten osallisuus kasvaisi, kun 

hän saisi itse valita leikin ilman valmiita ehdotuksia. Kuitenkin myös koetaan, että 

se rajoittaa lapsen mahdollisuutta ilmaista itseään ja mahdollisuutta lähteä kehit-

tämään luovaa leikkiä. (Leinonen 2014, 26–27.) Raittila (2013) myös kertoo, että 

eräässä keskustelussa lastentarhanopettajan kanssa, tämä kertoi lapsensa ole-

van stressaantunut aamuisin lähtiessään päiväkotiin, sillä leikin valitseminen on 

edessä. Päiväkodissa edellytettiin leikin valitsemista, vaikka lapsi halusi vain olla. 

(Raittila 2013, 87.) 

 



17 

 

Leikkitaulun käyttöönottamisessa on syytä pohtia, kuka valitsee leikit ja lelut tau-

luun ja kuinka usein ne vaihtuvat. Saavatko lapset osallistua päätöksen tekoon 

vai tekevätkö aikuiset päätökset ja millä perustein. On syytä myös miettiä, millä 

perustein lelut päätyvät leikkitauluun. Onko peruste kenties se, että ne on jaoteltu 

omiin laatikkoihinsa. Leikkitaulu rajoittaa myös osallisuutta ja mahdollistaa aikui-

sen vallan käytön, jos lasten ääntä ei kuunnella. Leikkitaulussa on myös usein 

merkki joka tarkoittaa, että leikki on täynnä. (Leinonen 2014, 27–28.)  

 

Aikuinen vaikuttaa lasten leikkeihin monin tavoin, joka myös heijastuu lapsen 

osallisuuteen leikissä. Aikuinen määrittää puitteet leikkiin, kuten leikin keston ja 

leikkiajat sekä leikkiympäristöön. Aikuisten päätäntävallassa ovat myös leikkivä-

lineet. Aikuisen tehtävänä on suojella leikin vapaaehtoisuutta, tyydyttävyyttä sekä 

pitkäkestoisuutta samalla siten, että lapsilla säilyy leikin hallinta. (Kalliala 2012, 

205–206.)  
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4 NORLANDIA PÄIVÄKODIT 

 

 

Yksityisen sektorin Norlandia päiväkodit tunnettiin aikaisemmin nimellä Tenava-

päiväkodit. Tenava-päiväkodit liittyivät osaksi kansainvälistä Norlandia Preschool 

konsernia vuonna 2014, johon kuuluu päiväkoteja muissa Pohjoismaissa ja Hol-

lannissa. Ensimmäinen Tenava-päiväkoti perustettiin vuonna 1994 Leppävaa-

raan Espooseen. Nykyään Norlandia päiväkoteja on Suomessa 43 yksikköä 16 

eri paikkakunnalla. Norlandia päiväkodeissa Suomessa on yhteensä hoidossa 

lapsia noin 2000. Lisäksi konserni työllistää noin 350 varhaiskasvatuksen ammat-

tilaista. (Norlandia päiväkodit i.a.) 

 

Norlandia päiväkotien pedagogiikan perustana ovat yksilöllisyys, turvallisuus, 

sensitiivisyys, sitoutuneisuus sekä aktiivinen oppiminen. Norlandia päiväkotien 

varhaiskasvatussuunnitelman perustana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet (2005) sekä kunkin päiväkodin kunnan kunnallinen var-

haiskasvatussuunnitelma. Niihin perustuen on laadittu Norlandia päiväkotien 

oma varhaiskasvatussuunnitelma. Siihen on kuvattu kaikille päiväkodeille yhtei-

set sekä tunnusomaiset toimintatavat ja kunkin päiväkodin ominaispiirteitä. Nor-

landia päiväkodit työstävät uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa pohjautuen var-

haiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2016. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma 

julkaistaan elokuussa 2017. (Norlandia päiväkodit ia.) 

 

Norlandia päiväkodit pitävät tärkeänä lapsen näkemistä aktiivisena yksilönä. Päi-

väkodit huomioivat lasten luonnolliset tavat toimia. Nämä tavat ovat leikkiminen, 

liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen ilmaisu. Norlandia päiväkodeissa toteu-

tetaan pienryhmätoimintaa, jolloin lasten osallisuus sekä vuorovaikutus toteutu-

vat. (Norlandia päiväkodit i.a.) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET  

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia ja kartoittaa lasten osallisuuden toteu-

tumista sekä löytää hyviä tapoja osallistaa lapsia vapaassa leikissä eräässä Nor-

landia päiväkodissa. Tutkimuksen tarkoituksena on myös kuvata lasten omia ko-

kemuksia osallisuudesta ja saada lasten ääni kuuluviin. Kohderyhmänämme ovat 

yhden päiväkotiryhmän 4-5-vuotiaat lapset. 

 

Tutkimuskysymyksinä ovat  

1. Miten lasten osallisuus toteutuu vapaassa leikissä? 

2. Mitkä ovat hyviä tapoja auttaa lasten osallisuuden toteutumista vapaassa lei-

kissä? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, mitkä ovat hyviä tapoja osallis-

taa lapsia vapaassa leikissä. Tavoitteena on myös se, että yhteistyötahomme 

hyötyy tutkimuksen tuloksista ja teemme tutkimuksen heitä varten. Osallisuuden 

käsitteen ollessa laaja, päätimme rajata aihetta osallisuuden tutkimiseen va-

paassa leikissä.  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

 

6.1 Aineistonkeruu  

  

Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisen tutki-

muksen piirteenä on kokonaisvaltainen tiedonhankinta. Tiedonkeruu tapahtuu to-

dellisissa ja luonnollisissa tilanteissa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotetaan 

omiin havaintoihin mittausvälineiden sijaan ja aineiston hankinnassa käytetään 

laadullisia metodeja, kuten havainnointia tai haastattelua, joissa tutkimuksen koh-

teena olevien ”ääni” saadaan kuuluviin. Lisäksi laadullisessa tutkimuksessa koh-

dejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti eikä satunnaisotoksia käyttäen. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 1997, 164.)  

 

Keräsimme aineiston huhti-toukokuun 2017 vaihteessa. Aineistonkeruun toteu-

timme lasten yksilöhaastatteluilla ja havainnoimalla leikkitilanteita. Haastattelut ja 

havainnointi tulivat ehdotuksena päiväkodilta. Lisäksi havainnointi tukee haastat-

telua, ja sen avulla saadaan tietää, tapahtuuko tutkittavat asiat niin kuin haastat-

teluissa haastateltavat kertovat (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (1996, 212).  

 

Lähetimme haastattelukysymykset etukäteen tutkimuksen kohteena olevan ryh-

män henkilökunnalle, jotta he voivat tutustua etukäteen haastatteluiden sisältöön 

sekä antaa mahdollisesti palautetta kysymyksistä. Henkilökunnan mielestä kysy-

mykset olivat hyvät.   

 

Aineistonkeruuta varten lähetimme sähköpostilla päiväkodille lupalaput, joissa 

kysyimme lupaa lasten huoltajilta sekä haastatteluun että havainnointiin. Ryhmän 

työntekijät jakoivat lupalaput kaikille ryhmän lasten huoltajille eli kaiken kaikkiaan 

23 kappaletta. Päätimme, että tutkimukseen saavat osallistua kaikki ryhmän lap-

set, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi tutkimuksessamme. 

Lisäksi pohdimme, että tutkimuksen tulokset olisivat saattaneet vääristyä, jos tut-

kimukseen olisi valittu vain tiettyjä lapsia. Painotimme lupalapuissa, että mitään 

lapsen tietoja tai nimiä ei tulla julkaisemaan, eikä haastatteluista käy ilmi, kuka 

lapsi on kyseessä. Lupalapuissa vanhemmilla oli lisäksi mahdollisuus päättää, 
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antavatko he luvan vain haastatteluun tai havainnointiin. Lupalapuissa oli vielä 

tutkimuksen tekijöiden yhteystiedot mahdollisia tutkimukseen liittyviä kysymyksiä 

varten. Lupalapuissa mainitsimme, että aineistot tullaan hävittämään tutkimuksen 

valmistumisen jälkeen. Lupalappuja meille palautettiin 17, ja 14 lasta osallistui 

haastatteluun ja 16 lasta havainnointiin.  

 

 

6.1.1 Lasten haastattelut 

 

Lasten haastattelut toteutimme puolistrukturoidulla yksilöhaastattelulla. Haastat-

telut ovat hyvä aineistonkeruumuoto, sillä haastatteluissa aineiston keruun sää-

tely on joustavaa tilanteen edellyttämällä tavalla ja myötäillen vastaajia. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 1997, 205.) 

 

Haastattelukysymyksiä oli 13, jotka laadimme kirjallisuuden pohjalta. Puolistruk-

turoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat, ja 

haastattelussa ei käytetä valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan haastateltava vas-

taa kysymyksiin omin sanoin. (Eskola & Suoranta 1998, 87.) Lasten tutkimus-

haastattelut perustuvat siihen, että lapsi tietää parhaiten kertoessaan omasta elä-

mästään. Lisäksi lapsia haastatellessa saadaan heidän oma äänensä kuuluviin. 

(Roos & Rutanen 2014, 28.) 

 

Lasten onnistuneille haastatteluille on tärkeää sopiva kielen käyttö. Kuten Stone 

ja Lemanek (1990) korostavat, on tärkeää, että lasten haastatteluissa käytetään 

yksinkertaista sanastoa, lyhyitä ja tarkkoja lauseita sekä yksilöityjä kysymyksiä, 

joihin saa konkreettisen vastauksen. (Kirmanen 1999, 199.) 

 

Sovimme etukäteen haastattelupäivän. Sovittuna päivänä saavuimme päiväko-

tiin heti aamusta, kun lapset olivat jo syöneet aamupalan. Saimme käyttöömme 

erillisen, rauhallisen huoneen, jossa haastattelut suoritettiin. Tila oli lapsille en-

nestään tuttu ja turvallinen. Aloitimme haastattelut lähes heti päiväkodille saavut-

tuamme. Työntekijät katsoivat lasten leikkien kulun mukaan, missä järjestyk-

sessä haastattelut toteutettiin, ja ohjasivat lapsi kerrallaan tilaan, jossa haastat-

telut tehtiin.  
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Haastattelut tallensimme puhelimen äänityssanelimella. Käytimme samanaikai-

sesti kahta sanelinta mahdollisen äänityksen katkeamisen varalta. Annoimme en-

sin lasten itse painaa äänityksen käyntiin, kun olivat valmiita, mutta muutaman 

haastattelun jälkeen koimme tämän haastavaksi, sillä huomasimme lasten kes-

kittymisen herpaantuvan jatkuvasti puhelimen näyttöön. Päätimme siispä, että lo-

puissa haastatteluissa painoimme itse äänityksen päälle ja käänsimme puhelimet 

nurin päin pöydälle.  

 

Haastattelutilanteisiin otimme mukaan pehmolelun, ”Simo-nallen”, jonka tarkoi-

tuksena oli tukea lasten haastatteluita ja tuoda haastattelutilanteet lapsille luon-

taisemmaksi. Lapset näyttivätkin pitävän Simo-nallesta, ja se teki lasten haastat-

teluista selvästi luontevampia.  

 

Aloitimme haastattelut esittelemällä itsemme sekä Simo-nallen. Kerroimme lap-

sille Simo-nallella olevan huono kuulo ja muisti. Tämän avulla ohjasimme lapsia 

puhumaan hieman kovempaa, jotta nauhurimme saa hiljaisemmankin lapsen ää-

nen nauhoitettua. Simo-nallen huonon muistin avulla pystyimme lapsia tarvitta-

essa tarkentamaan kertomiaan asioita.  

 

Haastattelutilanteissa osa lapsista oli selvästi jännittyneitä ja osa taas innostu-

neita uudesta tilanteesta. Pohdimme, että vaikka kävimme vierailemassa päivä-

kodissa ennen haastattelu- ja havainnointikertoja, olisi ollut kuitenkin hyvä esitellä 

lapsille haastattelijat vielä juuri ennen haastatteluiden aloittamista sekä kertoa 

etukäteen haastatteluiden ja havainnoinnin tarkoitus esimerkiksi aamupiirin tyyp-

pisessä tilanteessa, jossa kaikki lapset ovat koolla. Esittelimme kuitenkin it-

semme jokaiselle lapselle haastattelutilanteessa. Kerroimme lapsille myös, että 

haastattelut äänitetään, ja kysyimme lapsilta vielä luvan äänitykseen.  

 

Vaikka haastattelumme olikin puolistrukturoitu haastattelu, olivat haastattelutilan-

teet melko vapaamuotoisia, ja esitimme haastateltaville mahdollisia lisäkysymyk-

siä jota ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa. Koimme tarpeelliseksi tehdä näin, 

jotta keskustelu olisi luontevaa ja mielekästä lapselle. Mielestämme useimmat 

haastattelut tuntuivatkin mukavilta jutustelutuokioilta ja lapsistakin näkyi, että he 
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nauttivat keskustelusta. Jokainen haastattelu olikin erilainen, vaikka teema haas-

tatteluissa olikin kaikilla lapsilla sama.  

 

Lasten haastatteluissa on mahdoton tietää, kuinka kauan yksittäisen lapsen 

haastatteluun menee aikaa ja mitä kaikkia asioita siinä käsitellään. Ohjeena on-

kin, että haastattelu päätetään, kun lapsi ilmoittaa selvästi, ettei hänellä ole enem-

pää kerrottavaa. (Roos & Rutanen 2014, 39.) Haastattelut kestivät noin 4-10 mi-

nuuttia riippuen lapsen ulosannista. Yhteensä haastatteluaineistoa saimme 85 

minuuttia. Keskiarvo haastatteluiden kestolle oli 5 minuuttia 40 sekuntia. Osa lap-

sista oli selvästi innoissaan haastattelutilanteessa, ja intoutuivatkin kertomaan 

myös aiheen ulkopuolisia asioita. Lähemmäs kymmenen minuuttia kestäneissä 

haastatteluissa useat lapset intoutuivat kertomaan aiheesta poikkeavia asioita. 

Annoimmekin lasten kertoa aiheen ulkopuolisetkin asiat, sillä halusimme tukea 

lasten tarvetta kertoa heille tärkeitä asioita, ja tämän kautta saavuttaa sekä luon-

tevuutta sekä luottamusta haastattelutilanteeseen.  

 

 

6.1.2 Leikkitilanteiden havainnointi  

 

Havainnointi tarkoittaa sitä, että tutkija tarkkailee tutkimuksen kohdetta objektiivi-

sesti sekä tekee havainnoinnin aikana muistiinpanoja. Havainnointi voidaan ja-

kaa neljään eri osallistumiseen. Näitä ovat havainnointi ilman varsinaista osallis-

tumista, havainnoija osallistujana, osallistuja havainnoijana sekä täydellinen osal-

listuja. (Metsämuuronen 2006, 116.)  

 

Etuja havainnoinnissa on muun muassa se, että siinä voidaan saada välitöntä ja 

suoraa tietoa. Lisäksi havainnoinnin avulla on mahdollisuus päästä luonnollisiin 

ympäristöihin. Havainnointi on oiva menetelmä tutkittaessa vuorovaikutusta sekä 

vaikeasti ennakoitavissa tilanteissa. Havainnointi sopii hyvin myös silloin, kun tut-

kittavana kohteena ovat lapset. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 213). 

 

On suunniteltava etukäteen, mitä havainnoidaan ja milloin havainnoidaan. Lisäksi 

täytyy miettiä, kuinka kauan kerralla havainnoidaan ja kuinka paljon aineistoa 

kootaan. Käytimme sekä henkilöotantaa että tilanneotantaa. Henkilöotannassa 
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tutkija havainnoi yhtä lasta kerrallaan, ja tilanneotannassa tutkija havainnoi koko 

ryhmää, eli meidän tutkimuksessamme päiväkodin ryhmää. (Niiranen 1999, 242–

244.) 

 

Lasten leikkitilanteiden havainnoinnit toteutimme kahtena eri päivänä. Toteu-

timme havainnoinnit ulkopuolisina havainnoijina, jotta emme vaikuttaisi havain-

nointituloksiin. Havainnoimme sekä sisä- että ulkotiloissa. Havainnoinnit aloi-

timme aamulla lasten siirtyessä aamupalalta eri leikkeihin.  

 

Havainnoinnin kohteena olivat lapsen leikin valitseminen ja aloittaminen, leikki-

kavereiden valitseminen, lasten leikkien kesto ja vaihto, leikin kulkuun vaikutta-

minen, aikuisen läsnäolo, tuki ja toiminta, lelujen saatavuus ja monipuolisuus, 

leikkien tilat ja fyysinen toimintaympäristö (virikkeellisyys ja toimivuus), riitatilan-

teet ja niiden selvittäminen, lapsen kuulluksi tuleminen leikkitilanteissa, avun saa-

minen, lasten vapaaehtoisuus leikkitilanteissa, vallankäyttö sekä psyykkinen toi-

mintaympäristö eli ryhmän ilmapiiri. Havainnoinnin kohteet valikoituivat haastat-

telukysymysten sekä kirjallisuuden pohjalta. 

 

Jakauduimme havainnoimaan niin, että toinen meistä oli aluksi leikkitaulun luona, 

josta pystyi hyvin havainnoimaan leikin valitsemisprosessia. Havainnoimme 

muun muassa sitä, kuinka sujuvasti lapset valitsivat leikin, oliko aikuinen autta-

massa leikin valitsemisessa, olivatko lapset yhdessä vai yksin leikkitaululla, mil-

loin aikuinen laittoi punaisen ympyrän leikin täynnä olemisen merkiksi. Leikkitau-

lun luota pystyi hyvin myös havainnoimaan käytävällä olevia leikkejä sekä ruo-

kailutilaa, jossa havainnoinnin aikana olivat pöytäpuuhat menossa. Toinen ha-

vainnoi nukkarissa, jossa oli useampi eri leikki menossa. Nukkari havainnointi-

paikkana valikoitui siksi, että se oli erillisenä tilana muista leikkitiloista. Nukkarissa 

havainnoimme leikkien jakautumista tilassa, lasten välisiä suhteita leikkien ai-

kana, leikin kestoa, riitatilanteita sekä aikuisen läsnäolon ja poissaolon merki-

tystä. Kirjoitimme ylös havaintojamme, ja välillä keskustelimme yhdessä havain-

noistamme, joka selvästi auttoi meitä havainnoimaan paremmin jakaessamme 

ajatuksia. Ulkopuolisena havainnoijana oli melko haastavaa olla, sillä lapset yrit-

tivät saada leikkiin mukaan ja olivat hämmentyneitä läsnäolostamme. Pitäy-

dyimme kuitenkin roolissamme, emmekä lähteneet leikkeihin mukaan, vaikka 
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muutaman sanan vaihdoimmekin lasten kanssa lapsentasoisesti, jotta tilanne py-

syisi luontevana.  

 

Muistiinpanojen kirjoittaminen havainnoinnissa on tärkeä osa. Muistiinpanoja voi-

daan tehdä havainnoinnin aikana tai jälkeenpäin. (Törrönen 1999, 229.) Kirjoi-

timme muistiinpanoja ylös sekä havainnoin aikana että sen jälkeen. Muistiinpanot 

eivät koskaan ole täysin aukottomia, vaikka tutkija pyrkisikin tekemään muistiin-

panot mahdollisimman hyvin tapahtumia vastaavaksi. (Törrönen 1999, 229.) Vä-

lillä jaoimme havainnointejamme ja annoimme myös vinkkejä toisillemme. 

 

Sisällä havainnoinnin jälkeen menimme havainnoimaan pihaleikkejä. Olimme pi-

halla aamupäivän ulkoilun aikaan. Menimme ulos ennen lapsia, jotta näkisimme 

lasten leikkien valitsemisen pihalla. Jakauduimme taas eri puolille pihaa, ja kier-

telimme havainnoimassa eri leikkitilanteita, muun muassa kiipeilytelineen luona, 

hiekkalaatikolla, leikkimökillä ja keinuilla. Kirjasimme ulkona ylös havaintojamme 

paperille. Paperille kirjoittamisen sijaan kokeilimme myös äänittää havainto-

jamme, mutta se ei tuntunut luontevalta.  

 

 

6.2 Aineiston analysointi  

 

Aineiston analysoinnin aloitimme litteroimalla lasten haastattelut, eli kirjoitimme 

haastattelut puhtaaksi. Aineisto voidaan litteroida kokonaan tai valikoiden. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 1997, 222.) Päädyimme litteroimaan koko haastattelu-

aineiston, ja litteroitua aineistoa saimme 28 sivua.  

 

Aineiston analysoinnissa käytimme teemoittelua. Teemoittelussa aineistosta 

nostetaan esille tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Tämän jälkeen vertaillaan 

näiden teemojen esiintymistä saadussa aineistoissa. Jotta teemoittelua voi käyt-

tää onnistuneesti, se vaatii teorian sekä empirian vuorovaikutusta. Tämän voi 

huomata niiden lomittumisena keskenään tutkimustekstissä. (Eskola & Suoranta 

1998, 175–176.) Kokosimme kunkin haastattelukysymyksen vastaukset kysy-

myksen alle. Seuraavaksi kävimme läpi havainnoinnin tuloksia ja kävimme vuo-
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ropuhelua keskenämme tuloksista ja kokosimme ne yhteen. Tämän jälkeen laa-

dimme havainnoinnin tulokset sekä haastatteluiden vastaukset tarkasteltavien 

teemojen alle. Teemat valikoituivat teorian pohjalta. Ensimmäisenä teemana va-

likoitui toimintaympäristö. Leinonen (2016) toteaa, että oppimisympäristö on tär-

keässä asemassa osallisuuden toteutumisessa. Myös Järvisen & Mikkolan 

(2015) mukaan oppimisympäristö ja sen muokkaaminen on yhteyksissä lapsen 

osallisuuteen (Järvinen & Mikkola 2015, 19). 

 

Leinosen (2016) artikkelissa ja Roosin (2016) teoksessa ponnahti vahvasti esille 

leikin valitseminen ja leikkitaulu, joten valitsimme yhdeksi teemaksi leikin ja leik-

kikavereiden valitseminen (Leinonen 2016, 26–28; Roos 2016, 57). 

 

Monissa teoksissa viitattiin aikuisen läsnäolon ja vuorovaikutuksen tärkeyteen 

etenkin leikin aikana. Roosin (2016) mukaan lapsen ja aikuisen vuorovaikutus on 

avainasemassa lapsen osallisuuden toteutumisessa (Roos 2016, 56). Askola-

Vehviläinen (2011) puolestaan mainitsee esityksessään, että aikuinen on aina 

vastuussa osallisuuden mahdollistajana sekä ylläpitäjänä (Askola-Vehviläinen 

2011, 5). Tästä valikoitui teema aikuisen vaikutus ja asema. 

 

Skinnarin (2001) ja muissa varhaiskasvatuksen teoksissa sekä uusimassa Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) mainitaan, että lasten tulisi saada 

jatkaa leikkejä häiriöittä ja omin ehdoin sekä saada mahdollisuus keskittyä leik-

kiin. Tärkeässä asemassa mainittiin myös lapsen mahdollisuus mielikuvitukselle 

ja kekseliäisyydelle, joten näistä valikoitui yhdeksi teemaksi leikin kulkuun vaikut-

taminen. (Skinnari 2001, 99; Opetushallitus 2016, 29.) 

 

Analysoidessamme havainnointituloksia otimme huomioon mahdolliset ympäris-

tön vaikutukset, esimerkiksi lapsen keskittymisen herpaantumisen taustametelin 

vuoksi tai ulkopuolisen keskeyttäessä haastattelun. Lisäksi haastattelutilan-

teessa havainnoimme lasta ja haastattelutilannetta; vaikuttiko lapsi ujolta, her-

mostuneelta tai jännittyneeltä ja miten se mahdollisesti vaikuttaa tuloksiin. Kä-

vimme läpi omaa toimintaamme ja sen mahdollisia vaikutuksia haastattelun tu-

loksiin muun muassa äänitysten avulla.  
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET  

 

 

7.1 Toimintaympäristön toimivuus ja virikkeellisyys 

 

Lapset kertoivat, mitä he leikkivät mieluiten päiväkodissa ja millä leluilla. Jokainen 

haastateltava lapsi kertoi jonkun leikin tai tekemisen, mistä he eniten pitivät. Vas-

tauksina lapsilta tuli Zoob-rakentelupalikat, piirtäminen, ponit, autot, pelit, linna-

leikki, legot ja Littlest Pet Shopit. Haastatteluista kävi myös ilmi, että lapset saavat 

tuoda omia leluja päiväkotiin joka päivä, eikä erillistä lelupäivää ole. Pihalla lapset 

tykkäävät eniten keinua, olla kiipeilytelineessä ja tangoilla, leikkiä hippaa sekä 

itsekeksittyjä leikkejä.  

 

Lapset kertoivat onko heillä jotain leluja mitä he kaipaavat päiväkotiin. Vastauk-

sina tuli kolmelta lapselta pehmoleluja ja unikavereita. Muita leluja mitä lapset 

kaipaavat päiväkotiin ovat voimistelurenkaat, dinosauruksia, uudempia legoja ja 

petsejä. 

 

Haastattelija: Onks jotain leluja mitä sä kaipaisit tänne päiväkotiin? 
Lapsi 5: mä kaipaan kauheesti unikavereita niinku. 
Haastattelija: Et olis jotain tällasia Simo-nalleja niinku? Onks teil jo-
tain lelupäiviä vai saatteko te tuoda joka päivä leluja tänne päiväko-
tiin? 
Lapsi 5: No saadaan. 

 

Havainnoinnissa huomasimme, että leikkitilat päiväkodin ryhmässä oli hyvin ja-

ettu, ja leikkejä oli eri tiloissa. Lisäksi esimerkiksi nukkarissa leikit oli jaettu sän-

kyjen avulla jopa kolmeen eri leikkiin, joka mielestämme toimi erittäin hyvin. Leik-

kiympäristö oli myös virikkeellinen; leikkitiloissa oli muun muassa automattoja 

sekä puolapuut. Kaikki tilat olivat käytettävissä, ja lapset saivat leikkiä käytävällä, 

ruokailutilassa, toimistossa ja nukkarissa. Lelut olivat hyvin saatavilla, vaikkakin 

pelien saamisessa piti kysyä aikuisen apua.  

 

Haastattelija: Onks teillä kaikki lelut helposti saatavilla vai onko jotkut 
lelut vaikka kaapissa tai korkeella et täytyy aikuista pyytää apuun? 
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Lapsi 6: Jotku on korkeella. 
Haastattelija: Okei muistaksä et mitä leluja on? 
Lapsi 6: No ainaki jotain pelejä. 

 

Haastatteluissa kysyimme lapsilta, missä tilassa he tykkäävät leikkiä eniten päi-

väkodissa. Eniten vastauksina tuli nukkari ja käytävä. Osa lapsista myös kertoi, 

että toimistossa on kiva leikkiä.  

 

Haastattelija: Missä sä tykkäät leikkiä eniten täällä päiväkodissa? 
Lapsi 6: Tuolla käytävällä. 
Haastattelija: Saatteko te leikkiä aina käytävällä? 
Lapsi 6: Joo varsinki sillon ku me tehdään junarataa. 

 

Päiväkodin pihassa lapsilla oli käytössään paljon leluja. Osa leluista ja leikkiväli-

neistä oli varastossa, joita sai kuitenkin pyytämällä. Päiväkodin piha oli virikkeel-

linen, ja lapset saivat keinussa tehdä makkaroita ja pomppia lätäköissä. Piha oli 

kuitenkin verrattain iso, eikä aikuinen aina kuullut, jos lapsi kutsui aikuista. Huo-

mioimme myös hiekkalelujen sijaitsevan kauempana hiekkalaatikosta. Emme 

huomioineet, että lapset olisivat hakeneet hiekkaleluja, vaan leikkivät vain niillä 

muutamalla kappaleella hiekkaleluista. 

 

 

7.2 Leikkitaulun merkitys  

 

Havainnoimassamme päiväkotiryhmässä leikki valitaan leikkitaulun avulla. Ryh-

mässä leikkitaulu on yksityiskohtainen, ja jokainen leikki on merkitty erikseen, 

esimerkiksi Zoobit, Littlest Pet Shopit, autoleikki, linnaleikki ja pöytäpuuhat. Kun 

leikki on täynnä, aikuinen laittaa punaisen ympyrän leikin merkin päälle. Leikin 

täynnä olemiseen ei ole tiettyä lapsimäärää, vaan se riippuu tilanteesta ja siitä, 

miten aikuinen arvioi leikin sujumisen tietyllä lapsimäärällä sillä hetkellä. Ky-

syimme lapsilta, mitä mieltä he ovat leikkitaulusta. Kaikki lapset yhtä lukuun otta-

matta vastasivat, että leikkitaulu on kiva tapa valita leikki.  

 

Haastattelija: Mitä mieltä sä oot tosta leikkitaulusta? 
Lapsi 11: Ihan kyllä hyvä se on ja hyvin auttaa. 
Haastattelija: Noni siit saa aina ideoita et mitä vois leikkiä. 
Lapsi 11: Niin ja tietää et kenen kanssa leikkii minne menee. 
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Lapset osasivat itsenäisesti valita leikin, ja leikkitaulun käyttö oli sujuvaa. Aikui-

nen kuitenkin tuki hyvin tarvittaessa leikin valitsemista esimerkiksi ehdottamalla 

eri leikkejä. Leikkitaulu vähensi selvästi ”kaaosmaisuutta” siirryttäessä esimer-

kiksi aamupalalta leikkeihin. Lapset näyttivät valitsevan usein samoja leikkejä 

kuin kaveritkin. Lapset saivat itse valita leikkikaverit, ja he saattoivat mennä myös 

porukalla leikkitaululle valitsemaan leikkiä. Jos leikkiaikaa oli vain vähän, lapset 

ohjattiin usein pöytäpuuhiin. 

 

Haastattelussa kysyimme lapsilta, miten he valitsevat leikin päiväkodissa. Kysy-

myksen muotoilu oli lapsille selvästi liian vaikea, ja osalta lapsista jouduimmekin 

kysymään ”Päätätkö sinä, vai aikuinen vai joku muu mitä leikit päiväkodissa?”, 

joka saattoi olla johdattelevaa. Tähän kuitenkin jokainen lapsi vastasi, että saa 

itse päättää lukuun ottamatta yhtä lasta, joka kertoi että kaveri päättää aina mitä 

he leikkivät. Lisäksi neljä lasta mainitsi haastatteluissa vielä leikkitaulun, jonka 

avulla leikki valitaan.  

 

Haastattelija: No mites sä päätät et mitä sä leikit päiväkodissa? 
Lapsi 7: *hiljaisuus*  emmä tiiä 
Haastattelija: Saatko ite päättää mitä sä leikit? vai päättääkö aikui-
nen vai joku muu? 
Lapsi 7: Mä saan ite päättää siit leikkitaulusta. 
Haastattelija: Meettekste aina sen leikkitaulun kautta leikkii vai voiks 
olla sillee et sä meet ilman että sä laitat sitä pyykkipoikaa siihen? 
Lapsi 7: Pitää aina pistää se pyykkipoika. 

 

Havainnoinnissamme huomasimme, että leikkitaulu antaa mahdollisuuden lasten 

väliselle kiusaamiselle. Lapset ovat oppineet ajan myötä sen, milloin mikäkin 

leikki on osallistujamäärältään mahdollisesti täynnä. Tällöin lapset voivat takti-

koida jonkun lapsen porukasta ulos vaihtamalla leikkiä sellaiseen, johon kaikki 

sen hetkisen porukan lapset eivät mahdu. Lisäksi lapset voivat jo leikkitaululle 

ensimmäisen kerran mennessään katsoa, mihin leikkiin ei mahdollisesti olisi tu-

lossa muita lapsia.  

 

Kysyimme myös lapsilta, auttaako aikuinen valitsemaan leikkiä, jos he eivät keksi 

mitä tekisivät. Puolet lapsista vastasi, että aikuinen auttaa valitsemaan leikkiä. 
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Osa lapsista kertoi, että he menevät useimmiten esimerkiksi pöytäpuuhiin itse-

näisesti jos ei keksi muuta tekemistä.  

 

Haastattelija: No mites jos sul on semmonen tilanne et sä et keksi 
ollenkaan et mitä sä leikit päiväkodissa ni auttaako aikuinen sua kek-
simään jotain tekemistä? 
Lapsi 3: Auttaa keksimää tai sitte jos ei keksi yhtää mitää ni voi 
mennä piirtää. 

 

Kysyimme vielä lapsilta, onko jotain muita leikkejä mitä leikkitaulussa ei ole, ja 

voiko sellaisia leikkejä leikkiä. Suurin osa lapsista kertoi, että saa leikkiä leikki-

taulun ulkopuolisiakin leikkejä, kuten päiväkotia. Lisäksi yksi lapsi kertoi, että pe-

leillä ei ole omaa kuvaa leikkitaulussa. Moni lapsista otti puheeksi pehmolelut, 

joissa on kuva ollut leikkitaulussa aikaisemmin. Osa lapsista kertoi, että pehmo-

leluilla saa leikkiä ja osa puolestaan kertoi, että niillä ei saa leikkiä.  

 

Haastattelija: No onko teillä jotain muita leikkejä mitä ei tossa leikki-
taulussa oo? 
Lapsi 13: No pehmoleluissa oli kesällä öö se kuva mut ku oli talvi ni 
ei tehnyt sitä pehmoleluleikkii ku no ku öö ku sitä ei aikuinen päätti 
että sitä ei voida leikkii. 
Haastattelija: Aa miks ei? 
Lapsi 13: En tiiä. 

 

 

7.3 Leikkitilanteet ja kaverit  

 

Lapset saivat vaihtaa leikkejä halutessaan, ja leikkiaikaa havainnointimme aikana 

oli runsaasti. Havaitsimme, että sekä tytöt että pojat olivat useimmiten omissa 

leikeissään. Leikit sujuivat hyvin, ja havainnointimme aikana kukin leikkiin osal-

listuva lapsi oli tasavertaisena leikissä. Havainnoinnissa havaitsimme, että yksin-

leikkijät vaihtoivat useammin leikkiä ja he leikkivät myös muista kauempana, esi-

merkiksi toimistossa tai ruokailutilassa.  

 

Pihalla ollessaan lapset saivat itse päättää mitä tekevät ja leikkivät. Isot ja pienet 

lapset leikkivät samalla pihalla kuitenkin porrastetusti. Pihalla aikuiset eivät niin-

kään osallistuneet lasten leikkeihin, vaan seurailivat leikkejä kauempana. 
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Kysyimme lapsilta, miten riitatilanteet selvitetään ja puuttuuko aikuiset lasten rii-

tatilanteisiin, ja jos puuttuvat niin miten. Tämäkin kysymys pisti lapsia hieman 

mietteliääksi, ja jouduimme välillä esittämään lisäkysymyksiä. Lähes kaikki lapset 

vastasivat, että aikuinen puuttuu riitatilanteisiin. Jos aikuinen ei huomaa riitatilan-

netta, lapset menivät usein kertomaan siitä. 

 

Haastattelija: No mites jos teil tulee kaverin kanssa riita ni miten se 
selvitetään se asia? 
Lapsi 1: Sillee niinku et joku lapsi tulee selvittää sen sillee niinku et 
mm… sillee.  
Haastattelija: Et aikuinen ei mitenkään tuu siihen mukaan sitte? 
Lapsi 1: mm 
Haastattelija: Et joku toinen lapsi tulee sit siihen selvittää? 
Lapsi 1: Nii. Ja sitte se menee kertoo aikuiselle.  
Haastattelija: Ja mitäs sit sen jälkeen tapahtuu? 
Lapsi 1: Aikuinen tulee ja sanoo 

 

 

7.4 Aikuisen läsnäolo ja sen vaikutus   

 

Leikkitilanteissa aikuinen kävi usein tarkistamassa tilanteen eri huoneissa ja 

puuttui tarvittaessa riehumiseen ja riitoihin. Havainnointimme aikana esimerkiksi 

lego-leikit pyydettiin lopettamaan, sillä leikki meni liian villiksi, jonka jälkeen lapset 

ohjattiin pöytähommiin eri pöytiin. 

 

Ryhmän aikuiset toimivat sensitiivisesti ja läsnäolevasti lapsia kohtaan ja kuun-

telivat heitä. Toisella havainnointikerralla huomasimme, että erään lapsen ollessa 

yksin, otti aikuinen hänet syliin ja alkoi jutustella hänelle. Aikuisten toiminta tukee 

hyvin lapsen kuulluksi tulemista ja osallisuutta vapaassa leikissä jo leikin valitse-

misesta leikin lopettamiseen.  

 

Aikuiset eivät kuitenkaan vapaassa leikissä leikkineet lasten kanssa, joka kävi 

ilmi sekä havainnoinnissa että lasten haastatteluissa, joissa kaikki haastateltavat 

yhtä lukuun ottamatta vastasivat, että aikuiset eivät leiki lasten kanssa. Ky-

syimme myös, mitä aikuiset tekevät silloin kun lapset leikkivät. Osalta lapsilta tuli 

vastauksena, että aikuiset tekevät ”omia hommia” sekä yhdeltä lapselta vastauk-
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sena tuli, että aikuiset katsovat, saapuuko muita lapsia päiväkotiin. Harmik-

semme emme kysyneet lapsilta, haluaisivatko he että aikuiset leikkivät lasten 

kanssa. Tämä tieto olisi varsin ollut oleellinen. 

 

Haastattelija: No mites leikkiikö aikuinen lasten kanssa täällä päivä-
kodissa? 
Lapsi 2: *nyökkää sivulle* 
Haastattelija: Mitä ne sitte tekee sillon ku te leikitte? 
Lapsi 2: Kattoo tuleeks muita lapsia tänne. 
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8 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

8.1 Lasten osallisuus vapaassa leikissä tutkimuskohteessa 

 

Tutkimuskohteessamme osallisuus toteutui hyvin, vaikkakin pieniä huomioita 

osallisuuden rajoittuneisuuteen havaitsimme. Lapset saivat vapaasti valita leikki-

kaverit ja leikit leikkitaulun avulla. Lapset saivat vapaasti vaihtaa leikkejä, kunhan 

menivät leikkitaulun kautta laittamaan pyykkipoikansa uuden leikin kohdalle. 

 

Tutkimuskohteessamme lapset pitivät leikkitaulun käytöstä ja tavasta valita leikki. 

Aikuiset tukivat ja ohjasivat lapsia leikin valitsemisessa. Mielestämme leikkitau-

lussa oli riittävän paljon valinnanvaraa leikkien suhteen ja joukoista löytyi selvästi 

lasten suosikkileikkejä. Kuitenkin leikkitaulun jaottelu olisi parempi leikkien sijasta 

huoneina, jonka päiväkoti aikookin toteuttaa tulevaisuudessa. Leinosen (2016) 

mukaan leikkitaulun ollessa huoneina, lisää se lapsen osallisuutta (Leinonen 

2016, 27.)  

 

Lasten haastatteluissa huomasimme, että joitakin lasten kaipaamia leikkejä puut-

tui leikkitaulusta, kuten esimerkiksi pehmolelut, jotka ovat aikaisemmin olleet leik-

kitaulussa. Havainnoinnissa huomasimme, että leikkitaulussa oli vaihtoehtona 

Littlest Pet Shop -lelut, joita päiväkodin leluvalikoimassa ei kuitenkaan ole, vaan 

lapset tuovat ne kotoa. Pohdimme, tuoko tämä eriarvoisuutta lasten keskuu-

dessa, mutta haastattelussa ja havainnoinnissa tämä ei käynyt ilmi. 

 

Teimme paljon pieniä huomioita, muun muassa ulkoillessa huomasimme hiekka-

lelujen sijaitsevan kauempana hiekkalaatikosta. Emme huomioineet, että lapset 

olisivat hakeneet hiekkaleluja lisää, vaan leikkivät vain niillä muutamalla esillä 

olleella hiekkalelulla. Haastatteluissa että havainnoinnissa kävi ilmi, että ryhmän 

tiloissa jotkin pelit olivat korkeammalla hyllyssä, jolloin osa lapsista ei ylettynyt 

saamaan niitä omatoimisesti. Muuten ryhmän tiloissa lelut oli helposti saatavilla 

ja vapaasti käytettävissä.  
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Tutkimuksessa huomasimme, että yksinleikkivät lapset leikkivät muista lasten 

leikkiryhmittymistä kauempana ja vaihtoivat useammin leikkejä. Yksinleikkivien 

lasten leikeissä vaikutti myös olevan vähemmän myös sitoutuneisuutta leikkiin. 

Havainnoinnin aikana aikuiset eivät ohjanneet yksinleikkiviä lapsia toisten lasten 

kanssa leikkimään, eikä aikuinen leikkinyt yksinleikkijöiden kanssa. Havainnoin-

timme aikana aikuisia ei ollut usein kuin vain yksi läsnä.  

 

Tutkimuksen kohteena olevassa päiväkotiryhmässä lapsia oli 23. Kuten Leinonen 

(2016) toteaa, haastetta päiväkodin arjessa tuovat isot ryhmäkoot sekä lasten 

erilaiset tarpeet (Leinonen 2016, 28). Havainnoinnissa eikä haastatteluissa tullut 

kuitenkaan esille, että iso lapsimäärä olisi ollut suurena haasteena päiväkotiryh-

mässä, sillä leikit oli jaoteltu hyvin ympäri tiloja ja leikkitaulu toi apua leikin valit-

semiseen.  

 

Tutkimuskohteena olleessa ryhmässä aikuiset olivat sensitiivisiä lapsia kohtaan 

sekä kuuntelivat heitä. Toisella havainnointikerralla huomasimme, että erään lap-

sen ollessa yksin, otti aikuinen hänet syliin ja alkoi jutustella hänelle. Roosin 

(2016) mukaan ensiarvoisen tärkeää onkin, että lapsi kokee itsensä kuulluksi 

sekä hyväksytyksi. (Roos 2016, 56.) Ryhmässä aikuiset eivät leikkineet lasten 

kanssa, ja tutkimuksesta ei käy ilmi, olisivatko lapset halunneet, että aikuiset leik-

kivät lasten kanssa. Riitatilanteissa lapset kokivat, että aikuinen puuttuu niihin, ja 

tämän totesimme myös havainnoinnissamme. 

 

 

8.2 Hyviä tapoja osallistaa lapsia vapaassa leikissä 

 

Tuloksien perusteella löysimme monia tapoja, joilla osallistaa lapsia ja lisätä las-

ten kokemaa osallisuutta vapaassa leikissä. Leikin valitsemisessa leikkitaulun 

käytön huomasimme sekä tukevan mutta myös omalla tavallaan rajoittavan las-

ten osallisuutta. Leikkitaulu teki leikin valitsemisesta helpompaa, kun leikkivaih-

toehdot olivat esillä kuvina. Lisäksi siirtymätilanne aamupalalta leikkeihin oli su-

juvaa ja ryhmän aikuiset olivat tietoisia, missä leikissä kukin lapsi on. Leikkitaulu 

kuitenkin rajoittaa osallistujamääriä eri leikeissä. Havaitsimme, että lapset tiedos-

tivat leikkien osallistujamäärät, ja tätä kautta suunnittelivat mihin leikkiin menevät 



35 

 

ja milloin. Tällöin tapahtui tilanteita, jolloin jätettiin tietoisesti mukana leikissä ollut 

lapsi ulkopuolelle aikaisemmassa leikissä. Leikkitaulu voi mahdollistaa siis lasten 

negatiivisen vallankäytön ja kiusaamisen. 

 

Leinonen (2014) toteaa, että olisi tärkeää miettiä, kenen päätäntävallassa on va-

lita leikit leikkitauluun ja saavatko lapset osallistua siihen (Leinonen 2014, 27–

28). Leikkitaulun avulla sekä lapset että aikuiset ovat tietoisia missä kukin lapsi 

on ja mitä tekemässä. Leikkitaulu helpottaa myös lapsia leikin valitsemisessa, 

kun taulussa käytetään kuvia apuna. Lisäksi leikkitaulu vähentää kaaosta esimer-

kiksi siirryttäessä aamupalalta leikkeihin. Roosin (2016) mukaan leikkitaulun 

käyttöä on perusteltu ainakin sillä, että se helpottaa lapsia valitsemaan leikin ja 

leikkikaverit. Lisäksi leikkitaululla pyritään lisäämään lasten osallisuutta. Kuiten-

kin leikkitaululla on myös kääntöpuoli, sillä sen nähdään lisäävän myös kontrollia 

sekä sääntöjä. (Roos 2016, 57.)  

 

Tutkimuksen kohteena olevassa päiväkotiryhmässä leikkitaulu on hyvin yksityis-

kohtainen; jokainen leikki on erikseen merkitty. Jos leikkitauluideaa toteutettaisiin 

yksittäisten leikkien sijaan huoneina, niin tämä mahdollistaisi lapsen luovan ajat-

telun lisääntyvän, kun lapsella olisi mahdollisuus yhdistellä leikkejä ja leluja toi-

siinsa. (Leinonen 2016, 27.) Tutkittavassa päiväkotiryhmässä onkin suunnitel-

missa vaihtaa leikit huoneiksi. Monipuolisesti leikkitaulun hyödyntäminen antaa 

lapselle myös mahdollisuuden vaihtaa leikkiä halutessaan. Tämä voi kuitenkin 

aiheuttaa kaaosmaisuutta joka voi olla haastavaa kasvattajalle. 

 

Aikuisen tuki, läsnäolo ja saatavuus ovat erittäin tärkeitä asioita vapaassa leikissä 

leikin valitsemisesta aina leikin lopettamiseen. Vaikka lapset leikkisivätkin hyvin 

keskenään, mahdollisissa riitatilanteissa ja konflikteissa aikuista kuitenkin tarvi-

taan. Lapsen kokemus kuulluksi tulemisesta ja tasavertaisuudesta lisää osalli-

suuden tunnetta. Kuten Roos (2016) toteaakin, osallisuus on osa lapsen ja aikui-

sen välistä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta jokapäiväisesti. Voidaankin aja-

tella, että osallisuuden sekä koko kasvatuksen perustana on vuorovaikutus. 

(Roos 2016, 55.)  
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Tuloksista huomasimme, että aikuisten määrällä sekä leikkien jakautumisella ti-

loihin on suuri merkitys lasten osallisuuden toteutumiselle. Kun on tarpeeksi ai-

kuisia, lasten osallisuutta leikissä voidaan tukea paremmin. Tällöin aikuisilla on 

aikaa ja resursseja huomata leikkien ulkopuolelle ja syrjään jääneet lapset ja aut-

taa heitä osallistumaan leikkeihin ja tällöin he saavat osallisuuden kokemuksia. 

Lapsiryhmien koko sekä lasten ja aikuisten suhdeluku on kytköksissä varhais-

kasvatusympäristön laatuun, jolla puolestaan on yhteys lapsen oppimiseen ja ke-

hitykseen. (Karila 2016, 26.) Tämä heijastuu myös lapsen osallisuuden kokemuk-

seen. 

 

On tärkeää, että lapset saavat häiriöittä toteuttaa leikkejään ja heillä on leikki-

rauha, mutta kuitenkin aikuisen tulee seurailla lasten leikkien kulkua. Lapsille tu-

lisi antaa mahdollisuus jatkaa kesken jääneitä leikkejään edes silloin tällöin. 

Tämä sitouttaa lasta leikkiin ja syventää leikin merkityksellisyyttä. Leikkitaulua 

käyttäessä leikit voivat olla ”täynnä”. Leikin täynnä olemisen on useimmiten päät-

tänyt aikuinen. Syyt päätökselle ovat moninaisia. Kyse voi olla esimerkiksi lasten 

persoonallisuudesta tai leikkitilan koosta.  

 

Lapsella tulisi olla myös mahdollisuus vain olla. Päiväkodissa olisi hyvä olla tila, 

johon lapset voivat halutessaan vetäytyä yksin tai yhdessä kaverin kanssa rau-

hassa vain oleskelemaan. Usein kasvattajien voi olla vaikeaa hyväksyä se, että 

lapsi voi olla onnellinen vain ”ollessaan”. Lapsen tulisi saada tutkia ja tarkkailla 

ympäristöä ja sen jälkeen mahdollisesti mennä valitsemaansa toimintaan. (Ket-

tukangas & Härkönen 2016, 110–111.) Toki kannattaa myös pohtia, jos yksinolo 

ja tekemättömyys ovat jatkuvaa, johtuuko se esimerkiksi sosiaalisten taitojen 

puutteesta. Aikuinen voi myös liittyä ”tekemättömyyteen” ja vaikka vain istua lap-

sen viereen ja yrittää jutella lapsen kanssa. 

 

Lelujen helposti saatavuus ikätason mukaisesti lisää lapsen osallisuutta. Myös 

lelujen ja leikkivälineiden selkeät paikat auttavat lasta leikin aloittamisessa. Lap-

sella on myös mahdollisuus siivota omat leikkinsä pois kun lapsi pystyy lelut 

omalle paikalleen laittamaan.  
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9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS  

 

 

9.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Lasten haastattelut tiedonkeruumenetelmänä on paras vaihtoehto, sillä silloin 

lapset saavat itse kertoa heitä koskevia asioita sekä he pääsevät itse osallisiksi 

tutkimuksen toteutuksessa. Koemme tärkeäksi, että aineistonkeruussa on mu-

kana myös lasten havainnointi, sillä se tukee hyvin haastatteluita.  

 

Haastattelutulokset voivat vääristyä haastattelukysymysten muotoilun takia. Jos 

kysymykset ovat johdateltuja tai vastauksille ei ole annettu tarpeeksi tilaa, voivat 

haastattelutulokset olla erittäin yhdenmukaisia eli myös mahdollisesti vääristy-

neitä. Mahdollista vaihtelua ei tule rajoittaa vastaajan reaktioita huomioimatta. 

Tulokset voivat myös vääristyä, jos tutkija nostaa esille vain hänen mielestään 

tärkeimpiä ja merkityksellisimpiä vastauksia. (Eskola & Suoranta 1998, 138–

140). 

 

Lasten haastatteluihin ei voi valmistautua koskaan täysin, koska haastattelutilan-

teet rakentuvat aina suhteessa haastattelun kontekstiin. Vaikka haastatteluihin 

olisi valmistauduttu lukemalla esimerkiksi aikaisempaa kirjallisuutta sekä lapsiin 

etukäteen tutustumalla, kohtaamisia kuvaavat hetkittäisyys, muuntuvuus sekä 

mahdollisesti tutkijan hämmennyskin, koska lasten kerronta voi olla hyvin moni-

naista. (Roos & Rutanen 2014, 29.) 

 

Karlssonin (2006) mukaan haastateltavana oleminen ei ole luonnollista lapselle 

kertoessaan ajatuksiaan. Lapsia haastateltaessa on tärkeää antaa lapsen kertoa 

tarinoiden sivupolut, koska haastattelu tapahtuu lapsen ehdoilla ja sivutarinat 

saattavat olla merkittävä osa lapsen kerrontaa. (Roos 2016, 32–33.) Anoimme 

haastatteluissa mahdollisuuden sivutarinoiden kertomiselle, sillä ne sisälsivät ar-

vokasta tietoa tutkimuksen kannalta sekä loivat luottamusta haastattelijoita koh-

taan. 
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Haastattelutilanteessa on monia vuorovaikutuksellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

tilanteeseen ja haastattelun luotettavuuteen. Epätasavertainen valtasuhde saat-

taa korostua ja aikuinen saattaa huomaamattaan dominoida haastattelua, mikä 

voi johtaa siihen, että lapsi alkaa kertoa vastauksia joita hän olettaa aikuisen ha-

luavan. Ratkaisuna tähän kuitenkin nähdään riittävän keskustelutilan antaminen 

ja asioiden arkipäiväistäminen lapselle. Näin valta-asema tasapainottuu. (Roos 

2016, 31.) Eskola ja Suoranta (1998) toteavat, että haastattelutulokset voivat vää-

ristyä haastattelukysymysten muotoilun takia. Jos kysymykset ovat johdateltuja 

tai vastauksille ei ole annettu tarpeeksi tilaa, voivat haastattelutulokset olla erit-

täin yhdenmukaisia eli myös mahdollisesti vääristyneitä. Mahdollista vaihtelua ei 

tule rajoittaa vastaajan reaktioita huomioimatta. Tulokset voivat myös vääristyä, 

jos tutkija nostaa esille vain hänen mielestään tärkeimpiä ja merkityksellisimpiä 

vastauksia. (Eskola & Suoranta 1998, 138–140).  Lapsia haastateltaessa osalla 

lapsilla oli hyvinkin pitkiä hiljaisuuksia, kun kysyimme kysymyksen. Tässä vai-

heessa saatoimme kysyä lisäkysymyksiä, sillä lapsi saattoi myös ilmeellään näyt-

tää, ettei ymmärrä mitä kysymme. Litteroidessamme aineistoa koimme lisäkysy-

mysten olevan hieman johdattelevia, jolloin tutkimuksen luotettavuus saattoi kär-

siä. Kysymystemme muotoilu olisi kaivannut jälkeenpäin ajateltuna enemmän 

hiomista, ja osa lapsista ei selvästi ymmärtänyt kysymystä. Tärkeää tietoa aineis-

toomme olisi varmasti tullut paremmalla kysymysten muotoilulla. Aineistonkeruun 

jälkeen mieleemme ponnahti muutamia kysymyksiä, jotka olisi ollut hyvä kysyä 

haastateltavilta, kuten esimerkiksi se, että onko aina pakko leikkiä jossain lei-

kissä, vai voiko vain ”olla” jos itse haluaa. 

 

Muita ongelmia lasten haastatteluissa voi olla lapsen kognitiiviset ja kielelliset 

valmiudet. Lapsen ajattelutapa saattaa poiketa aikuisen ajattelutavasta, jolloin 

lapsi saattaa vastata kysymykseen hänen ymmärtämällään tavalla. Eikä se vält-

tämättä ole sama kuin haastattelijalla. (Roos 2016, 31.) Haastatellessamme lap-

sia huomasimme, että osalla lapsista oli vaikeuksia ymmärtää kysymyksiä ja 

näyttivät hämmentyneiltä. Tämän huomattuamme, jouduimme muotoilemaan ky-

symyksiä uudelleen.   

 

Havainnointimenetelmät ovat saaneet kritiikkiä muun muassa sen vuoksi, että 

havainnoija saattaa häiritä tilannetta, ja jopa muuttaa koko tilanteen kulun. Tätä 
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on pyritty vähentämään, sillä, että tutkija vierailee tutkitussa ympäristössä useita 

kertoja niin, että häneen totutaan, jonka jälkeen hän voi alkaa kerätä tietoa. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 1997, 213.) Kävimmekin ensin tutustumassa, ja ha-

vainnointeja edeltävänä haastattelukerralla lapset saivat tutustua meihin. Jäl-

keenpäin mietimme, että olisimme voineet tutustua lapsiin vielä paremmin. Hait-

tana havainnoinnissa voi olla myös se, että havainnoija voi mahdollisesti sitoutua 

emotionaalisesti tutkimuksen kohteena olevaan ryhmään tai tilanteeseen, josta 

johtuen objektiivisuus tutkimuksessa voi kärsiä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

1997, 214). Objektiivisuus havainnoinnin aikana hieman kärsi, sillä lapset pyrki-

vät useasti ottamaan kontaktia ja saamaan mukaan leikkeihin, jolloin leikit myös 

saattoivat keskeytyä. 

 

Toisella havainnointikerrallamme lapsilla oli vappujuhlat, jolloin huomasimme las-

ten olevan hieman levottomampia ja jännittyneempiä vapaan leikin aikana kuin 

edellisellä havainnointikerralla. Vaikka havainnointi kerta oli juhlapäivänä, ajatte-

limme sen olevan erilainen ja opettavainen kokemus ja pohdimme jälkeenpäin, 

että miksi olisi pitänyt tutkia vain ”normaaleja tilanteita ja päiviä”? Olisimme kui-

tenkin voineet jakaa eri päivien havainnointien tulokset erikseen ja analysoida 

niitä eri näkökulmasta. Lasten parissa työskentely vaatii kykyä tehdä nopeita pää-

töksiä ja kykyä sopeutua. Osasimme mukautua päiväkodin arkeen vaikka heillä 

oli juhlapäivä ja otimme huomioon sen päivän kulun suunnittelussa. 

 

Prosessin edetessä pohdimme paljon asioita, mitä olisi voinut tehdä toisin. Huo-

lellisempi perehtyminen aiheeseen ennen kentälle menoa olisi tuonut kattavam-

min näkökulmia ja avaimia tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Myös 

haastatteluiden niin sanottu harjoittelu olisi voinut myös selventää meille parem-

min, mitä oikein haluamme selvittää kysymyksillämme ja onko kysymykset sel-

keitä lapselle ymmärrettäväksi. 

 

 

9.2 Tutkimuksen eettisyys  

 

Koko tutkimusprosessin aikana tulee miettiä eettisiä kysymyksiä tutkimuskysy-

mysten asettamisesta aina tulosten julkaisemiseen. Tutkijan täytyy kunnioittaa 
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tutkittavien intimiteettiä sekä ymmärtää tutkimuskohdettaan. Kun tutkimuksen 

kohteena ovat lapset, ei tutkimukseen saa sisältyä mitään riskejä, jotka olisivat 

etukäteen tiedossa ja näin vaarantaisivat lapsen kehityksen kulkua. Lasten tutki-

musten ylin ohje on lasten terveen kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. (Ruop-

pila 1999, 26–29.) 

 

Tutkimuksen kohteena ollessa lapset ja nuoret, ensimmäisenä eettisenä aske-

leena on kirjallinen suostumus tutkittavien huoltajilta. Huoltajille täytyy kuvata, 

mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus sekä kertoa tutkimusmenetelmät. 

Lisäksi täytyy kuvata, miten aineisto analysoidaan ja raportoidaan sekä miten 

anonymiteetti suojataan. (Ruoppila 1999, 32.) Koska tutkimuksemme kohteena 

olivat lapset, tarvitsimme huoltajilta suostumuksen. Lupalapuissa kävi ilmi, että 

haastattelut tehdään nimettömänä, eikä missään vaiheessa tutkimuksessa voi 

tietää kuka lapsi on kyseessä. Lisäksi opinnäytetyössä ei käy myöskään ilmi, 

missä Norlandia päiväkodissa tutkimus tehdään. Lupalapuissa kävi myös ilmi, 

että aineisto tullaan hävittämään heti tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Aineis-

ton käsittelyssä keskeisimmät käsitteet ovatkin luottamuksellisuus ja anonymi-

teetti (Eskola & Suoranta 1998, 57). Käsitellessä sekä analysoidessa tutkimusai-

neistoa, on erittäin tärkeää, ettei aineisto pääse ulkopuolisten käsiin. Raportoin-

tivaiheessa tulee noudattaa eettisiä normeja, johon liittyy esimerkiksi kirjoittajien 

tekijänoikeudet sekä raportin kieliasu. (Ruoppila 1999, 41.) 

 

Lisäksi muita eettisiä periaatteita tutkimukseen liittyen ovat yksityisyys sekä lap-

sen oma suostumus haastatteluun. Gollopin (2000) mukaan lapsille tulee infor-

moida riittävästi siitä, mitä haastattelu tarkoittaa sekä mitä heiltä odotetaan. Li-

säksi täytyy kysyä lapsen suostumus tulosten julkaisuun. (Roos & Rutanen 2014, 

33.) Lisäksi halusimme kertoa haastateltaville, miksi heitä haastatellaan ja pai-

nottaa, että haastattelu tehdään heidän vuoksi ja että haastattelun tuloksilla pyri-

tään parantamaan heidän päiväkotiarkeaan. Perustana lasten tutkimushaastat-

teluun on luottamus siihen, että lapsi on paras asiantuntija kertoessaan omasta 

elämästään (Roos & Rutanen 2014, 28).  
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10 POHDINTA 

 

 

On mahdollista, että päiväkodeissa kilteimmät ja hiljaisimmat lapset voivat jäädä 

vähemmälle huomiolle. Havainnoidessamme yhteistyöpäiväkodissamme huo-

masimme, että ryhmässä oli muutama lapsi, jotka jäivät leikkien ulkopuolelle ja 

leikkivät yksin ja syrjempänä muista lapsista. Pohdimmekin, jäävätkö nämä lap-

set osallisuuden mahdollisuudesta ulkopuolelle jo näin varhaisessa iässä? 

 

Pohdimme, että tuloksien perusteella Shierin (2001) osallisuuden polulla tutki-

muskohteemme osallisuus sijoittuu tasolle kaksi. Lapsia kuunneltiin ja tuettiin 

sekä heitä autettiin esimerkiksi leikkitaulusta valitsemaan leikkiä. Myös lasten 

mielipiteitä otettiin huomioon. (Leinonen 2016, 22–23.) 

 

Pohdimme paljon leikkitaulun merkitystä ja tavoitteita päiväkodissa. Leikkitaulu 

ponnahti esille prosessin aikana useaan otteeseen, ja se nousikin merkittävään 

rooliin tutkiessamme lapsen osallisuutta vapaassa leikissä. Kuten tuloksissa ja 

johtopäätöksissä kävikin ilmi, on leikkitaululla ristiriitainen maine leikin valitsemi-

sessa. Se omalta osaltaan tukee lasten osallisuutta, mutta myös rajoittaa sitä. 

Pohdimme myös, että leikkitaulu voi osaltaan edesauttaa lasten välistä kiusaa-

mista ryhmässä. Kuten havainnoinnissa huomasimme, leikkitaulun avulla lapset 

voivat jättää tarkoituksella muita lapsia leikeistä pois ja näin taktikoida ja syrjäyt-

tää muita ikätovereita leikin ulkopuolelle. Täten leikkitaulu mahdollistaa lasten ne-

gatiivisen vallankäytön ja vastuun millaiseen lapsi ei kehitykseltään ole valmis.  

 

Löysimme vielä lasten osallistamiseen monia tapoja, joita ei tutkimustuloksissa 

käynyt ilmi. Erilaiset lastenkokoukset ja neuvostot ovat hyvä tapa osallistaa lap-

sia. Lastenkokouksissa aikuiset ja lapset keskustelevat ja päättävät ryhmää kos-

kevista asioista. Käsiteltävinä asioina voivat olla esimerkiksi tulevat retket, ohjatut 

tuokiot, hankinnat, muut leikkiin liittyvät asiat sekä ryhmän säännöt. Yhteisten 

sääntöjen luominen lisääkin lasten osallisuutta. Yhteisiä sääntöjä voi olla esimer-

kiksi leikkisäännöt tai hyvän kaveruuden säännöt. (Leinonen 2016, 32.) Lasten-

kokouksissa lasten ääni saadaan kuuluviin ja heille tulee myös tunne, että heidän 
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mielipiteillään on merkitystä. Kuten tuloksista kävi ilmi, haastateltavilla lapsilla oli 

esimerkiksi monia lelutoiveita päiväkotiin.  

 

Koska osallisuuden toteutumista ja mahdollisuutta arvioidaan niin monen aikui-

sen ihmisen toimesta päiväkodissa, ei silloin tule myöskään unohtaa lasten anta-

maa arviointia/palautetta. Haasteena nähdään se, että lapset pitävät eri tavoista 

ilmaista itseään. Lapsilta voi kysyä arkisissa toiminnoissa mistä hän erityisesti on 

pitänyt, mutta tämä on hyvä myös dokumentoida. Aikuisilta arviointia tai pa-

lautetta pyydettäessä usein pyydetään kertomaan kuvailevin lausein toimintaa. 

Lapsilta kun kirjoitus ei usein vielä onnistu, voi lapset antaa palautetta esimerkiksi 

värittämällä hymynaamoja, näyttämällä peukkua ylös tai alas tai vaikka liikunnal-

lisin menetelmin. Liikunnallisen palautteen antamisena voidaan esimerkiksi käyt-

tää monille lapsille tuttua ”maa – meri - laiva” leikkiä, tai miksi kukin lapsi kutsuu-

kin. Ensin päätetään, minkälaisia vastauksia nämä sovitut paikat maa, meri ja 

laiva edustavat ja sen jälkeen kysyjä esittää lapsille kysymyksiä ja lapset juokse-

vat mieleiseensä paikkaan osoittaakseen mielipiteensä. Vaihtelevat palautteen-

antotavat toimisivat hyvin, sillä lasten ollessa erilaisia, voi aktiivisimmat lapset 

viedä puheenvuoroja hiljaisemmilta lapsilta, jos palautetta kerätään aina esimer-

kiksi suullisesti ryhmässä (Leinonen 2016, 38). 

 

Myös retket ovat oiva tapa osallistaa lapsia. Esimerkiksi Helsingin Varhaiskasva-

tussuunnitelman (2017) mukaan koko kaupunki tulee toimia oppimisympäristönä. 

Lapsen osallisuutta voi tukea käyttämällä hyödyksi rikasta ympäristöä, jolloin 

lapsi tuntee olevansa osana sitä, sillä koko ympäristö on leikkiympäristö. (Helsin-

gin Varhaiskasvatussuunnitelma 2017). Ryhmäytymisleikkien järjestäminen pit-

kin vuotta sekä ulkona että sisällä tukisi lasten osallisuutta myös vapaassa lei-

kissä, jolloin yksinäisetkin lapset pääsevät mukaan leikkeihin, ja myös muutkin 

ryhmän lapset saavat uusia ystäviä sekä oppivat ryhmätoimintaa. 

 

Opinnäytetyötä tehdessämme meille selkeni osallisuuden käsitteen laajuus ja 

olemmekin nyt ymmärtäneet asian paljon laajemmassa mittakaavassa tehdes-

sämme aiheesta tutkimustyötä. Osallisuuden käsite on nykymaailmassa ja var-

haiskasvatussuunnitelmassa erittäin tärkeä ja pinnalla oleva asia joka tulee ole-
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maan jokaiselle varhaiskasvatuksen ammattilaiselle tuttu. Muuttuvassa ja lapsi-

lähtöisemmässä maailmassa osallisuuden käsite laajenee ja saa uusia ulottu-

vuuksia ja ammattilaisten onkin tärkeää reflektoida omaa toimintaansa ja kehittää 

sitä. 

 

Jälkeenpäin totesimme, että kaksi aineistonkeruumenetelmää oli hyvä ratkaisu, 

sillä tutkimus olisi voinut vääristyä ilman havainnointia.  Halusimme ehdottomasti 

kuulla lasten äänen haastatteluiden kautta, joten oli alusta alkaen selvää, että 

tulemme haastattelemaan lapsia yksilöhaastatteluiden kautta. Havainnointi tuki 

hyvin haastatteluita, sillä jotkin vastaukset eri haastatteluissa poikkesivat toisis-

taan, vaikka vastauksen olisikin pitänyt olla sama.  

 

Mietimme analysoidessamme aineistoa, että olisiko ryhmähaastattelu ollut pa-

rempi vaihtoehto, jolloin lapset eivät välttämättä olisi olleet niin ujoja, kun vieressä 

olisi ollut muita kavereita. Haastattelukysymysten muotoilu olisi myös voinut olla 

vielä tarkentavampaa. Esimerkkinä tästä oli kysymys ”leikkiikö aikuinen lasten 

kanssa päiväkodissa”. Kattavampaa olisi ollut kysyä lisäksi vielä se, että olisi-

vatko lapset halunneet, että aikuiset leikkivät lasten kanssa.  

 

Opinnäytetyöprosessi on ollut kaiken kaikkiaan opettavainen, ja olemme työsken-

nelleet sen parissa suurella mielenkiinnolla. Opinnäytetyöprosessi on opettanut 

meille ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä sekä antanut tärkeät avaimet tuleville työ-

vuosille. Uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (2016) myötä on 

opinnäytetyömme aihe tullut entistäkin hyödyllisemmäksi sitä työstäessä. Uu-

dessa varhaiskasvatussuunnitelmassa osallisuuden painotus on suuri osa koko-

naisuutta ja mielestämme sitä ei voi vain pintapuolisesti käsitellä.  

 

Osallisuus käsitteenä on laaja ja moniulotteinen, ja uskomme siitä olevan paljon 

hyötyä niin yhteistyöpäiväkodillemme kuin muillekin alan ammattilaisille. Osalli-

suuden mahdollisuuksia miettiessä on ammattilaisen hyvä miettiä, mitä voimme 

tehdä ja salliiko sen itse ja edesauttaako sen onnistumista omalla työpanoksel-

laan.   
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LIITTEET 

 

 

Liite 1: Huoltajien suostumuslomake  

 

KIRJE KOTIVÄELLE 

 

Hei! 

 

Olemme 3. vuoden sosionomiopiskelijoita Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja ta-

voittelemme lastentarhanopettajan virkakelpoisuutta. Teemme opinnäytetyötä 

koskien lasten osallisuutta Norlandia päiväkodissa. Tarkoituksenamme on haas-

tatella sekä havainnoida lapsia 4-5-vuotiaiden ryhmässä ja tutkia, miten osalli-

suus toteutuu päiväkodin leikkitilanteissa. Haastattelut on tarkoitus nauhoittaa. 

 

Noudatamme tutkimuseettisiä periaatteita tutkimuksen tekemisessä. Olemme si-

toutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Emme tule mainitsemaan ke-

tään lasta nimeltä valmiissa raportissa. Aineisto jota tulemme keräämään, on 

luottamuksellista ja tulemme hävittämään aineistot heti kun opinnäytetyömme on 

valmis. Haastattelut ja havainnointikerrat tullaan pitämään huhtikuun 2017 ai-

kana. Olemme kiitollisia yhteistyöstä. 

 

Jos teillä herää kysymyksiä aiheeseen liittyen, voitte soittaa numeroihin tai laittaa 

sähköpostia:  

puh. 0400 ******* lumia.ailio@student.diak.fi   

puh. 044 ******** noora.hukkanen@student.diak.fi  

 

Ystävällisin terveisin 

Lumia Ailio, sosionomiopiskelija, lastentarhanopettajan virkakelpoisuus 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Noora Hukkanen, sosionomiopiskelija, lastentarhanopettajan virkakelpoisuus 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

 

Lapsen nimi: ________________________________ 



49 

 

Suostutteko, että lastasi haastatellaan opinnäytetyötä varten? 

KYLLÄ                                                             EI   

 

Suostutteko, että lapsesi leikkiä havainnoidaan opinnäytetyötä varten?  

KYLLÄ                                                             EI      

 

ALLEKIRJOITUS:  

 

___________________________________________ 
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Liite 2: Haastattelurunko  

 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET  

 

 

1. Mitä leikit mieluiten päiväkodissa? Millä leluilla? (sisällä ja pihalla) 

 

2. Miten päätät mitä leikit päiväkodissa?  

 

3. Ohjaako aikuinen sinua leikkeihin? 

 

4. Leikkiikö aikuinen lasten kanssa? 

 

5. Kuka päättää millä leluilla leikit päiväkodissa? 

 
6. Mitä leluja kaipaisit päiväkotiin? 

 
7. Kuka päättää kenen kanssa leikit? 

 
8. Saatko leikkiä kaikilla leluilla mitä päiväkodissa on? 

 
9. Missä leikkisit mieluiten? 

 
10.  Onko kaikki lelut saatavilla ja esillä (sisällä ja pihalla)? 

 
11.  Mitä mieltä olet leikkitaulusta, josta valitaan leikki? 

 
12.  Saatko leikkiä muita leikkejä joita ei ole leikkitaulussa? 

 
13. Puuttuuko aikuinen lasten riitatilanteisiin? Miten? 


