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TIIVISTELMÄ 

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen varhaiskasvatuksen kehittämis- ja yhteistyöverkosto VKK-Metron 

vuosien 2014–2016 kehittämisteemana oli leikki ja leikilliset oppimisympäristöt. Kehittämistyön 

keskeisenä tavoitteena oli muun muassa kehittää varhaiskasvatuksen leikillisiä oppimisympäristöjä, 

aikuisen aktiivista ja sensitiivistä roolia leikissä sekä vahvistaa päiväkotien henkilökunnan 

kehittämisosaamista ja lisätä leikin arvostusta lapsiperheissä. Kehittämistyöhön kuului olennaisena osana 

tutkimus, jonka tarkoituksena oli lisätä vuoropuhelua käytännön, tutkimuksen ja VKK-Metron toimijoiden 

välillä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 25 kehittäjäyksikköä Espoosta, Helsingistä, Kauniaisista ja 

Vantaalta. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kasvattajan roolia leikkiä edistävissä ja rajoittavissa tekijöissä sekä 

kehittämiskauden aikana tapahtuneita muutoksia päiväkodin leikkikulttuurissa. Tutkimus oli 

käytäntölähtöinen ja aineistona käytettiin kehittämisyksiköiden alku- ja loppuhaastatteluja, kehittämistyön 

toimijoiden vertaistapaamisissa tuotettua materiaalia sekä kasvattajien tuottamia leikkikuvauksia. 

Kasvattajan roolista löytyi leikkiä edistäviä ja rajoittavia tekijöitä kolmella ulottuvuudella: asenteellisella, 

rakenteellisella ja toiminnallisella. Jos kasvattajan asenne leikkiä kohtaan oli positiivinen ja leikin arvostus 

selkeä, kasvattajat olivat selvästi enemmän mukana lasten leikeissä eri rooleissa riippuen lasten iästä ja 

toiminnasta. Leikki koettiin enemmän lasten väliseksi toiminnaksi ja aikuisen osallistuminen leikkeihin oli 

vähäisempää, jos kasvattajan asenne ja arvostus leikkiä kohtaan oli epäselvä. Rakenteellisella 

ulottuvuudella kasvattajan mahdollisuuksia osallistua lasten leikkeihin pohdittiin eniten aikataulujen, 

tilojen ja muiden töiden kautta. Toiminnallisella ulottuvuudella vuorovaikutuksella ja ohjauskäytännöillä 

oli suuri merkitys leikin edistämisessä ja rajoittamisessa. Kaikilla ulottuvuuksilla tapahtui muutoksia 

kehittämiskauden aikana. Kasvattajien asenne ja arvostus leikkiä kohtaan selkiytyi ja useissa tapauksissa 

parani. Rakenteita muokattiin niin, että ne muuttuivat leikkiä rajoittavista tekijöistä leikkiä edistäviksi 

tekijöiksi. Myös vuorovaikutus parani monella tasolla: työyhteisön sisällä, lasten ja aikuisten välillä, lasten 

keskuudessa sekä kommunikoitaessa perheiden kanssa. Ohjauskäytännöissä aikuisen sensitiivisyyden 

lisääntyminen ja lasten osallisuuden tukeminen edistivät leikkiä ja leikillisiä oppimisympäristöjä. 

  



 
 

SUMMARY 

 

VKK-Metro was an early childhood education development and co-operation network in the Helsinki 

Metropolitan area. The development theme for 2014-2016 was play and playful learning environments. The 

main objectives were to develop playful environments for early childhood learning and active and sensitive 

roles for adults in play, as well to strengthen the development skills of the staff of the day-care centers and 

to increase the appreciation of play in families with children. Research was an essential part of the 

development project, the purpose of which was to increase the dialogue between practice, research and the 

VKK-Metro actors.  In total, 25 development units from Espoo, Helsinki, Kauniainen and Vantaa 

participated in the study.  

The study looked at the educator’s role in promoting or limiting play, as well as the changes that took place 

during the development period in the culture of play in the kindergarten.  The study was practice-oriented 

and the research data consisted of interviews with the participating development units at the beginning and 

the end of the project, materials from peer group meetings, as well as descriptions of the play produced by 

the educators themselves. 

The role of the educator was found to be a factor in the promotion and limitation of play in three dimensions: 

attitudinal, structural and functional. If the educator's attitude towards play was positive and the value play 

was a clear, the educators were significantly more involved in the children's play, assuming different roles 

depending upon the age of the children and activities engaged in. If, on the other hand, the educator was 

unsure about the value of play, it was seen to be more an activity between children and consequently adult 

participation was lower. The structural dimension to the educator’s opportunities to participate in children’s 

play was considered mostly through scheduling, facilities and other tasks. The operational level of 

interaction and the practices of guidance were found to be of great importance in promoting and limiting 

play. Changes took place in all dimensions during the development period. The educators’ attitude towards 

play and how it was valued became clearer and in many cases improved. Structures were modified so that 

they became factors promoting play instead of being factors limiting it.  Interaction improved on many 

levels:  within the work community, between children and adults, among children and when communicating 

with families. The sensitivity of adults and support for children's participation increased in the practices of 

guidance and contributed to the promotion of play and playful learning environments. 

  



 
 

SAMMANDRAG 

 

Utvecklingstemat i det gemensamma utvecklings- och samarbetsnätverket VKK-Metro för 

småbarnspedagogik i kommunerna i Helsingforsregionen var lek och lekfulla lärandemiljöer under åren 

2014–2016. Det centrala målet för utvecklingsarbetet var bland annat att skapa bättre lekfulla 

lärandemiljöer för småbarnspedagogiken och göra de vuxnas roll i leken mer aktiv och sensitiv samt stärka 

utvecklingskompetensen hos personalen i daghemmen och öka uppskattningen av leken i barnfamiljerna. 

En viktig del i utvecklingsarbetet var en undersökning som syftade till öka interaktionen mellan praktik, 

forskning och aktörer i VKK-Metro. I undersökningen deltog sammanlagt 25 utvecklarenheter från Esbo, 

Helsingfors, Grankulla och Vanda. 

 

Undersökningen granskade fostrarens roll i faktorer som främjar och begränsar leken samt förändringar i 

daghemmets lekkultur under utvecklingsperioden. Undersökningen utgick från praktiken och som material 

användes utvecklingsenheternas start- och slutintervjuer, material som producerats vid 

utvecklingsaktörernas kollegiala träffar samt lekbeskrivningar som daghemspersonalen hade gjort. 

 

Det konstaterades att fostrarens roll innehöll tre dimensioner av lekfrämjande och lekbegränsande faktorer: 

attityder, strukturer och funktioner. Om fostraren hade en positiv attityd till leken och tydligt uppskattade 

leken deltog fostrarna klart mer i barnens lekar i olika roller beroende på barnens ålder och aktiviteter. 

Leken upplevdes mer som en aktivitet barnen emellan och den vuxna deltog mindre i lekarna om fostrarens 

attityd och uppskattning gentemot leken var oklar. I den strukturella dimensionen diskuterades fostrarens 

möjligheter att delta i barnens lekar mest via scheman, lokaler och annat arbete. I den funktionella 

dimensionen hade interaktion och handledningsrutiner stor betydelse i fråga om att främja och begränsa 

leken. I alla dimensioner skedde ändringar under utvecklingsperioden. Fostrarnas attityd och uppskattning 

gällande leken blev tydligare och i många fall bättre. Strukturerna omarbetades så att de omvandlade 

lekbegränsande faktorer till lekfrämjande faktorer. Interaktionen förbättrades på många plan: inom 

arbetsplatsen, mellan barnen och de vuxna, bland barnen samt i kommunikationen med familjerna. Ökad 

sensitivitet för de vuxna i handledningsrutinerna och stödd delaktighet för barnen främjade leken och 

lekfulla lärandemiljöer.



1 

 

1 JOHDANTO  

Leikin asema ja merkitys lapselle on helppo perustella. YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaan 

jokaisella lapsella on oikeus ikänsä mukaiseen leikkiin. Opetushallituksen julkaisemissa 

varhaiskasvatusssuunnitelman perusteissa (2016) leikki nostetaan keskeiseksi toimintatavaksi 

varhaiskasvatuksessa ja lapsille tulee tarjota mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Kasvatusalan 

ammattilaisten, kehitysteoreetikoiden ja tutkijoiden keskuudessa leikki on nostettu yhdeksi lapsen 

arvokkaimmaksi resurssiksi. Leikki on tärkeää lapsen sosiaaliselle, emotionaaliselle ja kognitiiviselle 

kasvulle ja leikin avulla lapsi voi hahmottaa ympäröivää maailmaa ja työstää uusia kokemuksia, ajatuksia 

ja tunteita (Carlsson-Paige, 2008). Leikin tärkeys laajemmassa kontekstissa voidaan tiivistää Whitebreadin 

(2012) sanoin seuraavasti:  

 

Leikki kaikessa monipuolisuudessaan on yksi korkeimmista ihmislajin saavutuksista kielen, kulttuurin ja 

teknologian ohella. Itse asiassa, ilman leikkiä mikään näistä muista saavutuksista ei olisi mahdollista. 

 

Tutkimuksessa ja pedagogisissa käytännöissä leikki ja oppiminen erotellaan usein kahdeksi erilliseksi 

ilmiöksi. Niillä on kuitenkin lukuisia yhteisiä piirteitä. Parhaimmillaan leikki ja oppiminen voivat 

muodostaa jatkumon, jossa molempien ulottuvuudet rikastuttavat toisiaan. (Pramling Samuelsson ja 

Johansson 2009). Kalliala (2012) painottaa leikin merkityksen korostamista varhaiskasvatuksessa, sillä 

luontevimmin omaehtoinen oppiminen toteutuu juuri leikissä. Lapset oppivat parhaiten, kun heidät saa 

leikin kautta valtaansa jokin niin kiehtova asia, että ympäröivä maailma lakkaa lähes olemasta ja lapsi 

keskittyy johonkin, jonka hän haluaisi ratkaista tai josta hän haluaisi tietää enemmän. Näin määriteltynä 

leikkiteoista tulee oppimisen lähde. ( Pramling Samuelsson & Johansson 2006). 

Tämä aika tarjoaa leikin kehittämiselle monia mahdollisuuksia. Kagan (1990) tunnisti kolme leikkiä 

rajoittavaa tekijää varhaiskasvatuksessa: asenteet, rakenteet ja toiminta. Tässä tutkimuksessa näillä 

kolmella ulottuvuudella on tarkasteltu myös leikkiä edistäviä tekijöitä. Haasteiden muuttaminen 

mahdollisuuksiksi on VKK-Metron Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt  -kehitämiskaudella tehty 

näkyväksi ja siinä työyhteisön rohkeilla valinnoilla, asenteiden tarkastelulla ja yhteisellä visioinnilla on 

ollut merkittävä rooli. Esimerkiksi ahtaista tiloista leikki on siirtynyt lähimetsiin ja monikulttuurisuus 

koetaan arvokkaana leikkiä rikastuttavana tekijänä.  
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Tässä ajassa on myös lukuisia leikin asemaa horjuttavia ilmiöitä. Viime vuosina lukuisat sosiaaliset voimat 

ja trendit, kuten esimerkiksi media, kaupallisuus ja nopeatempoinen perhe-elämä, ovat haastaneet leikkiä 

ja sen asemaa arvokkaana resurssina lasten optimaaliselle kasvulle ja oppimiselle (Carlsson-Paige 2008). 

Leikkikulttuurin kukoistaminen ei ole aina itsestäänselvyys myöskään varhaiskasvatuksen arjessa, missä 

haasteina voivat olla muun muassa päiväkotien aikataulut, ryhmien pysyvyys, suuret ryhmäkoot, ahtaat tilat 

ja kiire sekä vaikeus rekrytoida pätevää ja koulutettua henkilökuntaa. Myös joustavat hoitoajat luovat omat 

haasteensa eheälle päivälle, eikä leikin merkitys ja arvostus ole asennetasolla yhtenäinen sen enempää 

henkilökunnan kuin vanhempienkaan keskuudessa (Munter 2013).  

VKK-Metron Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt -kehittämiskaudella julkaistiin jo aiemmin Leikki 

astuu varpaille -teos (Tahvanainen & Turunen 2016). Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan 

kehittämisyksiköiden arjen oivalluksia tutkimuksen valossa. Raportissa kuvataan leikin ja oppimisen 

käsitteitä ja tarkastellaan tutkimustulosten kautta, mitkä tekijät edistävät ja rajoittavat leikkiä. Tämän lisäksi 

raportissa esitellään kahden kehittämisvuoden aikana tapahtuneita muutoksia asenteellisella, 

rakenteellisella ja toiminnallisella ulottuvuudella. Tutkimusosion lopussa kuvataan myös muita 

kehittämisen myötä tapahtuneita leikkiin liittyviä muutoksia päiväkotiarjessa. Tutkimus on toteutettu 

dialogisella tutkimusotteella ja käytäntölähtöisesti. 

 

Tutkimukseen osallistuneet kehittämisyksiköt edustavat kaikkia pääkaupunkiseudun kuntia. Espoo, 

Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toteuttavat varhaiskasvatusta sekä valtakunnallisten että kuntien omien 

säädösten ja linjausten mukaan. Käytänteissä on kuntien välisiä eroja, mutta tämän tutkimuksen 

näkökulmasta merkityksellisimmät erot ovat havaittavissa yksiköiden toimintakulttuureissa, arvoissa, 

työtavoissa ja työyhteisöjen ilmapiirissä sekä asenteissa riippumatta siitä, mitä kaupunkia yksiköt 

edustavat.  

 

Leikin arvostuksen ylläpitäminen ja työkäytänteiden jatkuva arviointi on hedelmällisintä silloin, kun 

työyhteisöllä on mahdollisuus ja kyky asettua yhteisen asian äärelle innostuneina ja toisiaan kannustaen. 

Yhdessä kehittäminen vaatii jaetun alustan, jonka peruselementteinä ovat tahtotilan lisäksi yhteinen 

käsitteistö, jolla kehittämistä voidaan viedä eteenpäin. 

 

Tutkimuksesta on vastannut Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan tutkija Saija Turunen. 

Aineiston keräämiseen ja analysointiin osallistuivat myös erityissuunnittelija Saila Nevanen, 

koulutussuunnittelijat Kirsi Tarkka ja Ilkka Tahvanainen sekä maisteriopiskelijaharjoittelijat Emmi 

Kamula-Enqvist, Janne Myllylä, Lotta Myyry, Henrietta Suomalainen ja Kaisu Vihonen.  
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2 LEIKKI JA LEIKILLISET OPPIMISYMPÄRISTÖT 

2.1 Leikistä ja oppimisesta 

Perinteisesti leikin määritelmät ovat perustuneet aikuisten käsityksiin havainnoitavista leikkitoiminnoista 

(McInnes et al. 2013). Viime aikoina leikin käsitteen yksiselitteisen määrittelemisen yrityksistä on 

kuitenkin pääosin luovuttu ja leikkiä kuvataan yhä enemmän sen ominaispiirteiden kautta. Brewerin (2007) 

mukaan leikille on ominaista, että leikkijöillä on sisäinen motivaatio osallistua, leikkijät osallistuvat 

toimintaan aktiivisesti ja leikkitoiminnassa on myös ei-kiellisiä merkityksiä. Näiden lisäksi leikkiin 

osallistumisella on suurempi merkitys kuin lopputuloksella, toiminnan ja esineiden merkitys on leikkijöiden 

luomaa ja leikissä säännöt ovat joustavia. Brown ja Vaughan (2010) ovat lisäksi kuvanneet leikkiä 

toiminnaksi, joka on vapaaehtoista, hauskaa, ajasta vapaata ja jolla on lapsille luontainen vetovoima ja jossa 

leikkijöiden tietoisuus itsestä vähenee sekä tunne ajan kulumisesta katoaa. Mikkolan ja Nivalaisen (2009) 

mukaan ”leikki syntyy uteliaisuudesta ja ideoista”. Leikkiä voidaan kuvata tietoisuuden tasona, joka antaa 

lapselle mahdollisuuden rauhassa tutkia mieltä askarruttavia asioita sekä käsitellä havaintoja ja 

kokemuksia. 

Leikin eduista lapselle ja lapsen kehitykselle on kirjoitettu paljon. Vygotskyn (1978) mukaan leikki on 

tärkeä osa lapsen elämää ja tarpeellista oppimiselle ja kehitykselle. Leikin kautta lapsen mielikuvitus 

kehittyy, ajattelu muuttuu abstraktisemmaksi, keskittymiskyky ja itsekuri paranevat sekä lapsi oppii 

yhteispelin (Helenius & Vähänen  2004).  

Vygotskyn (1978) sosiokulttuurissa teoriassa oppiminen käsitetään sosiaaliseksi ja kulttuuriin 

sidonnaiseksi ilmiöksi. Teoriassa keskeisessä asemassa ovat oppijan toimijuus ja identiteetti sekä yhteisössä 

toimiminen ja sitä kautta yhteisen tiedon ja hyvinvoinnin rakentaminen. Oppiminen tapahtuu sosiaalisesti 

ja osana kulttuuria, jolloin lapsi kasvaa aktiivisella osallistumisellaan osaksi kulttuuria ja sen toimintaa. 

Vastavuoroisesti lapsen osallistuminen ja toimijuus muokkaavat kulttuuria. Yksilöiden sijaan teoria 

painottaa yksilöiden merkitystä yhteisön tai ryhmän jäseninä. Teoria korostaa myös vuorovaikutusta 

yksilön, yhteisön ja ympäristön välillä. Oppiminen ei tapahdu sosiaalissa tyhjiössä, vaan se on 

interaktiivinen tapahtuma, jossa lapset rakentavat omia merkityksiä olemalla aktiivisia, leikkimällä 

ideoillaan ja jossa he saavat tukea  aikuisilta (Fabian & Dunlop 2005). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) korostetaan leikin merkitystä varhaiskasvatusikäisten 

lasten oppimiselle ja leikin itseisarvoa lapselle sekä sen pedagogista merkitystä oppimisessa ja lasten 

kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

oppimiskäsitys perustuu ajatukselle, että lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa 
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muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Tässä oppimiskäsityksessä lapsi nähdään aktiivisena toimijana, 

jotka ovat synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen nähdään 

kokonaisvaltaisena, kaikkialla tapahtuvana prosessina, jossa yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, 

aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu.  

 
Tutkimuksessa leikki ja oppiminen on usein erotettu toisistaan. Useat tutkimukset ovat kuitenkin  

osoittaneet, että leikin ja oppimisen ”kilpailuasetelma” on turhaa. Kun lasten leikkiä tuetaan 

asianmukaisesti, leikki ei vie oppimiselta mitään pois, vaan edesauttaa sitä. (Bergen 2002). Nykyisin näiden 

kahden käsitteen ero on vähäisempi. Leikki ja oppiminen nähdäänkin kahtena rinnakkaisena, toisiinsa 

suhteessa olevina ilmiöinä, joiden tunnusomaisia ja tärkeitä piirteitä ovat ilo, luovuus, merkitysten 

luominen ja lasten mahdollisuudet kontrolloida ja luoda päämääriä. Leikki ja oppiminen yhtenä 

kokonaisuutena ovat osa lasten kokemusta, joka auttaa ymmärtämään ympäröivää maailmaa osana 

elinikäistä prosessia.  (Pramling Samuelsson & Johansson 2006; Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan leikistä on löydettävissä useita oppimista 

edistäviä elementtejä, kuten innostus, yhdessä tekeminen ja omien taitojen haastaminen. 

 

Kronqvistin ja Kumpulaisen (2011) mukaan oppimisen alkua ei pitäisi kytkeä esikouluun tai myöhempään 

kouluopetukseen, vaan oppiminen pitäisi kytkeä yleisesti lapsen toimintaan erilaisissa ympäristöissä eikä 

ainoastaan erillisten taitojen tai tietojen omaksumiseen. Luontaisimmin lapsi oppii leikillisissä ja luovissa 

ympäristöissä ja tästä syystä leikkiä ja oppimista ei tulisi erottaa toisistaan. Yhteisleikeissä oppiminen on 

enemmän kuin osaamisten oppimista. Leikeissä opitaan tunteita ja niiden ilmaisemista, kehollisuutta, 

mielen ja kehon sopusointua sekä henkisyyden omaksumista osana omaa persoonaa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) korostetaan henkilöstön ja lasten sekä lasten keskinäisen 

vuorovaikutuksen merkitystä ajattelun ja kielen kehityksessä sekä kehittyvissä leikkitaidoissa. Lapset 

havainnoivat, kokeilevat ja oppivat yhteisön sääntöjä leikissä. Ryhmässä leikkiessään lapset oppivat 

säätelemään tunteitaan ja tahtomistaan sekä huomioimaan toisten ihmisten näkökulmia. Yhteisöllisyys 

kasvaa leikin kautta ja vahvistaa myönteistä tunneilmastoa. Samaan aikaan varhaiskasvatuksen 

ammattilaiset ovat huolissaan siitä, ettei leikkiä arvosteta tarpeeksi varhaiskasvatuskentän ulkopuolella. 

Leikin hyötyjä ei ole aina yhtä  helppoa ymmärtää ja arvioida kuin esimerkiksi lasten kykyä tunnistaa 

kirjaimia tai kirjoittaa nimensä. Ammattilaisten huolena on myös jatkuva tarve todistella, että leikki paitsi 

kehittää lasten sosiaalisia taitoja myös edistää koulussa vaadittavien taitojen osaamista ja käsitteiden 

oppimista. (Bodrova & Leong 2003).   
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2.2 Aikuinen leikin ja oppimisen mahdollistajana 

Lapsen ja aikuisen yhteisleikki on tärkeää ja merkityksellistä sekä lapselle että aikuiselle. 

Varhaiskasvatuksen tutkimus tarjoaa vahvaa näyttöä siitä, että lapsen leikki paranee ja syvenee jos aikuinen 

on mukana leikissä (Moyles 1989). Hintikan (2004) mukaan lapsen voi tavoittaa ainoastaan menemällä 

hänen maailmaansa. Ajatustenvaihto pienempien lasten kanssa toteutuu parhaiten juuri yhteisen leikin 

kautta. Leikki avaa aikuiselle mahdollisuuden päästä osalliseksi lasten kokemuksiin, tunteisiin ja ajatteluun. 

Lapsiläheinen kasvatus vaatii leikin huomioimista ja riittävän ajan varmistamista leikille päivän kulussa. 

Leikki erityisenä lapsen ja aikuisen välisenä kommunikaatiomuotona vaatii aikuiselta kokonaisvaltaisen 

osallistumisen: aikuinen on täysin mukana yhteisessä toiminnassa ja seuraa herkästi lapsen reagointia. 

(Helenius & Korhonen 2011). Leikkiessän lapsi ja aikuinen jakavat ja rakentavat yhteisiä merkityksiä ja 

yhteistä sosiaalista todellisuutta (Holkeri-Rinkinen 2009). Lasten leikin seuraaminen antaa aikuiselle tietoa 

myös lasten senhetkisestä kehityksen tasosta ja sosiaalisista taidoista (Helenius & Vähänen 2004).  

Aikuisen myönteisellä asenteella leikkiä kohtaan on lukuisia positiivisia vaikutuksia. Lapselle kehittyy 

läheisempi suhde aikuiseen, joka leikkii ja leikit monipuolistuvat ja rikastuvat sekä kestävät kauemmin, jos 

aikuinen on mukana. Tutkimusten mukaan kasvattaja-lapsi -suhde on merkittävässä roolissa myös kun 

puhutaan lapsen kyvystä hankkia koulussa tarvittavia taitoja (Pianta & Stuhlman 2004). Oppimisen 

kannalta aikuisen leikillinen lähestymistapa ja leikillinen asenne on tärkeämpää kuin yksittäinen leikkiteko. 

(McInnes et al. 2011).  

Toiminnan pääpaino on usein aikuisjohtoista, jos leikin arvostus ei ole aikuiselle itselleen selvää. Aikuinen 

voi olla hämmentynyt ja epävarma omasta asemastaan ja roolistaan leikissä ja silloin leikkeihin mukaantulo 

on vähäistä ja vaikeaa.  Asemastaan epävarmat aikuiset saattavat mennä mukaan leikkiin lasten pyytäessä, 

mutta jos lapset ovat tottuneet leikkimään useimmiten keskenään, aikuisia pyydetään mukaan vain harvoin. 

Tämän lisäksi aikuiset, joiden leikin arvostus ei ole korkealla, keskittyvät enemmän lasten käytöksen 

tarkkailuun kuin oman roolinsa analysointiin. (McInnes et al. 2011). Holkeri-Rinkisen (2009) mukaan 

vaikka aikuiset ovat tervetulleita mukaan lasten leikkiin, lapset harvemmin esittävät suoraa pyyntöä 

aikuiselle. Lapset lähestyvät aikuista epäsuorasti, ikäänkuin osana leikkiä, jolloin lapsilla on antaa aikuiselle 

jo valmiiksi mietitty ja leikin juoneen sopiva rooli. 

Aikuisen omalla suhtautumisella leikkiin ja leikkivään lapseen on merkittävä rooli leikin muotoutumisessa. 

Aikuinen voi toiminnallaan edesauttaa merkittävästi leikin syntymistä, onnistumista ja jatkumista. 

Päiväkodin aikuisten luomalla ilmapiirillä ja pienillä eleillä on suora vaikutus leikin sytyttämiseen ja 

sammuttamiseen. Hienot leikit syntyvät silloin, jos aikuisen arvostus lapsen maailmaa kohtaan on näkyvä 

ja jos aikuiset omaavan oikeanlaisen tilannetajun. Leikit eivät synny tai jatku, jos ilmapiirissä on 
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aistittavissa aikuisen vähättelevä asenne ja leikeille naureskelu. (Hintikka 2004). Leikki on monessa 

mielessä lapselle totta ja aikuisen tehtävä on kunnioittaa sitä (Bettelheim 1993). Työskentely lasten antaa 

aikuisille mahdollisuuden edistää ja helpottaa leikkiä niin, että siitä tulee lapselle rikastuttava ja kasvattava 

kokemus (Nóirín 2005). 

Aikuisen rooli leikissä riippuu lasten iästä. Pienimpien lasten leikeissä aikuinen toimii tukijana ja peilaajana 

ja esimerkiksi nimeää, kuvaa ja kommentoi lapsen aloitteita. Tällöin leikkitilanne on turvallinen ja 

konfliktitilanteissa aikuinen edesauttaa leikkiä jatkumaan. Aikuisen ja lasten yhteiset havainnot ja 

kokemukset vievät leikkiä eteenpäin ja mahdollistavat lapsia hallitsemaan suurempia asiakokonaisuuksia. 

Aikuinen tukee läsnäolollaan vuorottelu- ja neuvottelutaitojen kehittymistä sekä vastavuoroisuutta. 

Isompien lasten leikeissä aikuinen voi toimia enemmän innostajana, kannustajana, yhdessä tekemiseen 

rohkaisijana sekä tila- ja päiväjärjestelyjen mahdollistajana. Leikkien monipuolistumisen myötä aikuisen 

rooli lasten ja ryhmän tarpeiden mukaisten fyysisen ja sosiaalisen leikkiympäristöjen suunnittelijana ja 

järjestäjänä korostuu. Aikuiselta vaaditaan kykyä ja halua keskustella lasten kanssa ja ottaa lasten aloitteet 

huomioon. Aikuisen läsnäololla ja myönteisellä asenteellä leikkiä kohtaan on edelleen suuri merkitys 

isompienkin lasten leikeissä. (Mikkola & Nivalainen 2009). 

Erilaiset leikkijät ja lasten erilaiset leikkitaidot tuovat oman haasteensa kasvattajan rooliin leikin tukijana 

ja mahdollistajana. Lasten leikin tukemisen on perustuttava havainnointiin, lasten näkökulman 

ymmärtämiseen ja kykyyn nähdä erilaisia oppimisen mahdollisuuksia leikin kautta. Aikuinen voi tarjota 

lapsille apukeinoja, jotka vastaavat ja laajentavat lasten osaamisen tasoa. Aikuinen voi myös vastata lasten 

kysymyksiin niin, että hän samalla rikastuttaa leikkiä. Joskus aikuinen voi pysyä taka-alalla niin, että lapset 

voivat toteuttaa suunnitelmansa itsenäisesti. (Macintyre 2011). Leikkiin osallistuminen mahdollistaa 

aikuisen roolin myös arkojen ja vetäytyvien lasten rohkaisija (Mikkola ja Nivalainen 2009). 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulisi tunnistaa leikin merkitys lapsen kehitykselle ja leikin 

tarkoituksenmukaisuus lasten sosioemotionaalisen kehityksen edistämisessä ja omaksua menettelytapoja, 

jotka tukevat lasten kokemuksia ja sosioemotionaalisia taitoja leikin aikana. (Ashiabi 2007). Tämän lisäksi 

kasvattajien tulee oivaltaa myös leikin mielekkyys ja luoda mahdollisuuksia myös lasten omaehtoisille 

leikeille, joissa lapset voivat harjoitella erilaisia rooleja ilman, että aikuiset päättävät mitä lasten tulee tehdä. 

Mielikuvituksen avautuminen lapselle on tärkeää ennen faktaperustaista oppimista ja juuri omaehtoiset 

leikit antavat lapsille mahdollisuuden tutkia ja kokeilla kuka ja millainen hän on ja sitä kautta rakentaa 

omaan identiteettiään. (Hintikka 2004; Helenius & Korhonen 2011).  

Lapsen näkökulmaa tutkineen Roosin (2015) mukaan aikuiset ovat lapsille merkityksellinen osa 

päiväkotiarkea. Lasten kerronnassa vuorovaikutus kiinnittyy usein lähinnä ohjattuun toimintaan. Lapsille 
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on tärkeää, että tarvittaessa aikuisen apu löytyy läheltä ja heillä on mahdollisuus hakea aikuiselta 

läheisyyttä. Aikuisen osana nähdään myös toiminnan järjestäminen ja järjestyksen ylläpitäminen. Leikeissä 

ei toki aina tarvita aikuista, mutta lapsen ja aikuisen yhteisleikki tarjoaa aikuiselle mahdollisuuden kurkistaa 

lasten todellisuuteen ja varmistaa, että lapsen ääni tulee kuulluksi. Munterin (2013) mukaan lapset pyrkivät 

aktiivisesti ja luottavaisina vuorovaikutukseen aikuisten kanssa. Aikuinen ilahduttaa lapsia, jos hän jakaa 

lasten kanssa matkaa, jossa lapset keksivät maailmaa itselleen, ja antaa heidän myös muuttaa sitä.  

Pramling Samuelsson ja Johansson (2009) ovat nostaneet viisi syytä, miksi lapset haluavat aikuisen mukaan 

leikkeihinsä ja oppimisprosessiinsa ja joista kasvattajat ovat tutkimusten mukaan yhtä mieltä. Ensinnäkin 

lapset haluavat aikuiselta apua. Toiseksi, lapset haluavat, että aikuinen huomaa, jos lapsi on oppinut jonkun 

uuden taidon. Kolmanneksi, lapset tarvitsevat aikuisen apua, jos joku ei toimi sovitulla tavalla tai rikkoo 

sääntöjä. Neljänneksi, lapset haluavat aikuisen mukaan saadakseen lisää tietoa tai selventämään, miten 

jokin asia toimii. Ja viidenneksi, lapset haluavat aikuisen mukaan leikilliseen kommunikaatioon. Nämä 

yhteisleikin muodot voivat ensinnäkin johtua siitä, että perinteisesti kasvattaja tietää kuinka asioiden tulisi 

olla ja hänellä on valta ja tieto neuvotella. Toisaalta tästä hahmottuu myös toisenlainen kuva sekä lapsesta 

että aikuisesta. Se, että lapset itse tekevät tilaa leikillisyydelle on merkki siitä, että aikuiset tekevät sen 

lapsille mahdolliseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kasvattajat toimivat päämäärätietosesti niin, 

että leikki ja oppiminen on toiminnassa yhdistetty.  

Jos aikuista ei pyydetä mukaan lasten leikkiin voi johtua siitä, että lapset ehkä ajattelevat että aikuiset ovat 

vähemmän leikillisiä kuin muut lapset, aikuisella on liian kiire tai aikuiset eivät ole sisällä lasten 

maailmassa. Lasten aikuiselle esittämät pyynnöt voivat olla aikuisille myös haastavia, sillä kasvatuksen 

sisällön mukaan heidän tulisi olla mukana lasten toiminnassa, mutta samaan aikaan he ovat vastuussa 

kaikista ryhmän lapsista. Joskus tämä voi pakottaa kasvattajat keskittämään huomionsa muihin asioihin 

kuin yksittäisiin lapsiin ja heidän leikkeihinsä. Kasvattajilla voi olla myös pelko, että heidän 

osallistumisensa pilaa hyvän leikin. Tämä  halu suojata lasten leikkiä voi  kuitenkin johtaa siihen, että 

kasvattajat jäävät vaille niitä tärkeitä hetkiä, joissa lapset tarjoavat heille mahdollisuuksia yhdistää leikkiä 

ja oppimista (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2008). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) korostetaan henkilöstön suunnitelmallista ja tavoitteellista 

roolia leikin edellytysten turvaamisessa, leikin sopivassa ohjaamisessa sekä sen varmistamisessa, että 

jokaisella lapsella on mahdollisuus olla osana yhteisiä leikkejä omien taitojensa ja valmiuksiensa puitteissa. 

Kasvattajien fyysinen ja psyykkinen läsnäolo joko tukemalla ja ohjaamalla leikkiä ulkopuolelta tai olemalla 

itse mukana leikeissä tukee vuorovaikutusta ja ehkäisee ristiriitatilanteiden syntymistä. 
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2.3. Leikillinen oppimisympäristö 

Oppimisympäristö voi olla paikan tai tilan ohella myös yhteisö, verkosto tai toiminta, jonka tarkoituksena 

on tukea oppimista. Fyysisen, teknisen, sosiaalisen, kulttuurisen, kognitiivisen tai affektiivisen ympäristön 

resurssien avulla edistetään uusien asioiden oppimista, ratkaistaan ongelmia tai luodaan uutta. Sen sijaan, 

että oppimisympäristöjen kehittäminen tapahtuu aikuisten näkökulmasta, on lasten asiantuntijuus oman 

oppimisympäristönsä suunnittelussa erityisen tärkeää ja se tukee lasten kasvua luovaan ja vastuulliseen 

toimijuuteen. (Kronqvist & Kumpulainen 2011). 

Leikillisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan innovatiivista, joskus teknologia-rikastettua leikkiä ja 

oppimisympäristöä, jonka komponentit sijaitsevat sisätiloissa ja ulkona. Oppiminen tällaisessa 

ympäristössä tapahtuu sisällön luomisen ja fyysisten pelien ja leikkien kautta. Leikillisyys tässä yhteydessä 

viittaa asenteeseen oppimista ja osallistumista kohtaan leikillisessä oppimisympäristössä. (Kangas & 

Ruokamo 2012). Hyvösen (2008) mukaan leikillisessä oppimisympäristössä ensisijaisessa asemassa ovat 

lasten toiminnallisuuden ja mielikuvituksen hyödyntäminen. Leikillisessä oppimisympäristössä oppiminen 

nähdään kokonaisvaltaisena prosessina. (Kangas 2010) 

Kankaan (2010) mukaan lapset kokevat ryhmissä oppimisen, yhteisen luomisen ja faktojen kääntämisen 

fiktioksi palkitsevaksi tavaksi oppia, harjoitella ryhmätöitä ja käyttää mielikuvitusta yhteiseen päämäärään. 

Lapset, jotka harjoittelevat tehtäviä leikillisissä olosuhteissa ja joissa aikuinen on fyysisesti lähellä, oppivat 

paremmin ja tehokkaammin kuin harjoittelemalla muodollisissa harjoitusolosuhteissa. Tämä edellyttää 

kuitenkin, että aikuiset ymmärtävät leikkiä yhä enemmän juuri lapsen näkökulmasta. (McInnes et al. 2013). 

Kasvattajan tehtävänä on huolehtia siitä, että leikkiympäristö elää ja muuttuu. Usein tämä edellyttää 

neuvonpitoa koko henkilöstön kanssa. Joskus on hyvä, että kesken jääneen leikin voi jättää odottamaan 

seuraavaa leikkikertaa. (Helenius & Korhonen 2011). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) 

oppimisympäristöjä kannustetaan joustamaan leikkien mukaan, sillä leikit eivät välttämättä pysy paikallaan 

niille nimetyissä tiloissa. Leikillisissä oppimisympäristöissä myös aikuinen nähdään oppijana.  
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kasvattajan roolia ja ratkaisuja lapsen leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen 

tukijana ja mahdollistajana kolmen tutkimuskysymyksen avulla. Tutkimuskysymyksillä haluttiin selvittää, 

mitkä tekijät vaikuttavat leikkiin leikkiä edistävästi tai rajoittavasti ja mitä muutoksia VKK-Metron 

kaksivuotisen leikin kehittämiskauden aikana mahdollisesti tapahtui. 

 

Tutkimuskysymys 1 

Mitkä tekijät edistävät leikkiä?   

Miten kasvattaja voi omalla toiminnallaan ja yhdessä toisten kasvattajien, lasten, vanhempien kanssa 

edistää leikkiä ja leikillisiä oppimisympäristöjä? 

Tutkimuskysymys 2 

Mitkä tekijät rajoittavat leikkiä?  

Mikä kasvattajien toiminnassa on sellaista, joka tavalla tai toisella rajoittaa leikkiä ja leikillisiä 

oppimisympäristöjä? 

Tutkimuskysymys 3 

Tapahtuiko kehittämiskauden aikana muutoksia kasvattajan roolissa leikissä? 

Mitä leikkiin ja aikuisen rooliin liittyviä muutoksia VKK-Metron kauden aikana tapahtui? Miten leikki 

muuttui? Muuttuiko aikuisen rooli ja jos, muuttui, niin millä tavalla?   
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä tutkimus toteutettiin VKK-Metron Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt -kehittämiskaudella. 

Tutkimus käynnistyi tammikuussa 2015. 

4.1 VKK-Metro 

VKK-Metro on vuosina 2007–2016 toiminut neljän pääkaupunkiseudun kaupungin varhaiskasvatuksen 

kehittämisen ja koulutuksen yhteistyörakenne. Näiden vuosien aikana kaksivuotiskausittain vaihtuvia 

kehittämisteemoja oli yhteensä viisi: monikulttuurinen varhaiskasvatus, lasten ja vanhempien osallisuus ja 

pedagoginen dokumentointi, lasten hyvinvointi sekä leikki ja leikilliset oppimisympäristöt. Teemat valittiin 

arjen perustyössä kohdatut haasteet huomioiden. 

VKK-Metron toiminnan ytimen muodostivat kausittain vaihtuva päivähoitoyksiköistä koostuva 

kehittäjäverkosto, jonka tavoitteena oli luoda jatkuvan kehittämistoiminnan rakenne mahdollisimman 

moneen pääkaupunkiseudun päivähoitoyksikköön. Tavoitteena oli myös innostaa ja tarjota tukea oman työn 

tutkimiseen ja kehittämiseen. VKK-Metrolle oli ominaista kehittämisen tapahtuminen kehittäjäyksikössä 

pienin askelin ja osana perustyötä. Näin pyrittiin saavuttamaan arjessa toimivia ja arkeen juurtuvia uusia 

käytäntöjä. VKK-Metrossa tutkimus ja kehittäminen muodostivat kokonaisuuden, jonka pyrkimyksenä oli 

parantaa arjen työtä. Käytännön työn ja tutkimuksen välille rakennettiin vuoropuhelu, jonka avulla tieto 

arjen työstä siirtyi tutkimukseen ja tutkimustieto vastavuoroisesti arjen työhön. Näin tarjottiin työntekijöille 

väylä, jonka avulla käytännön haasteisiin voitiin tutkimuksen avulla etsiä ja löytää ratkaisuja. 

4.2 Kehittämiskausi 2014–2016: Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt 

Leikki valittiin kehittämisteemaksi monesta syystä. Monet lasten taidoista kehittyvät juuri leikin kautta. 

Leikki ilmentää lasten maailmaa ja lasten tapaa ajatella ja eläytymällä leikkiin aikuisen on mahdollista 

tavoittaa lapsen tapaa olla ja ajatella.  Valinnan taustalla olivat myös työhyvinvointiin liittyvät kysymykset. 

Leikin toivottiin lisäävän työn iloa ja merkityksellisyyttä.  
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Kehittämistyön tavoitteena oli: 

 Tarkastella leikkiä lasten kasvu- ja oppimisympäristönä, joka vastaa heidän kehitys- ja 

oppimistarpeisiin 

 Vahvistaa varhaiskasvattajien osaamista leikin hyödyntämisessä lasten oppimisvalmiuksien 

kehittämisessä 

 Kehittää varhaiskasvatuksen leikillisiä oppimisympäristöjä niin, että ne vastaavat lasten tarpeisiin 

ja kiinnostuksen kohteisiin 

 Tarkastella leikin moninaisia mahdollisuuksia suhteessa lasten joustavasti vakaaseen päivärytmiin 

 Kehittää toiminnan laatua varhaiskasvatuksessa 

 Kehittää aikuisen aktiivista ja sensitiivistä roolia leikkiperustaisessa, lapsilähtöisessä 

pedagogiikassa 

 Tuottaa havainnointimateriaalia leikkitilanteista työn kehittämisen tukemiseksi 

 Vahvistaa päiväkotien henkilökunnan kehittämisosaamista 

 Lisätä leikin arvostusta lapsiperheissä 

Kehittämiskauden alussa tarjottiin täydennyskoulutusta koko pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen 

toimijoille. Myöhemmässä vaiheessa valittiin 25 kehittäjäyksikköä (luettelo liitteenä), jotka muodostivat 

kehittäjäverkoston. Näiden yksiköiden henkilöstö sitoutui yhteiseen kehittämiseen kahden vuoden ajaksi. 

Yksiköt saivat itse valita tarkemman kehittämisteemansa kehittämiskauden laajemman tavoitteen sisältä. 

Leikin kehittämiskaudella kehittämiseen osallistui 420 kasvatusvastuullista aikuista ja yli 2200 lasta. VKK-

Metrossa hyödynnettiin aiemmilla kehittämiskausilla hyväksi havaittuja rakenteita. Erityisen tärkeäksi 

koettiin kuntarajat ylittävät vertaistapaamiset. 

4.3. Aineisto 

Tutkimusaineiston muodostavat kehittäjäyksiköiden tuottamat Seurasin yhtä leikkiä ja Osallistuin yhteen 

leikkiin -tehtävät (ohjeistukset liitteenä), yksiköiden yhdyshenkilöiden, esimiesten ja ohjaajien 

vertaistapaamisissa tuotettu materiaali sekä yksiköiden alku- ja loppuhaastattelut.  

Seurasin yhtä leikkiä -tehtävässä kasvattajia pyydettiin seuraamaan intensiivisesti jotain lasten 

leikkitilannetta ja kirjaamaan lyhyt kuvaus leikin kulusta. Leikkikuvauksia palautui yhteensä 75 kappaletta. 

Osallistuin yhteen leikkiin -tehtävässä päiväkodin henkilökuntaa ohjeistettiin kuvaamaan yksi onnistunut 

tai epäonnistunut leikin ohjaustilanne. Kuvauksia lasten ja aikuisten yhteisestä leikistä palautui yhteensä 82 

kappaletta. 



12 

 

Kehittäjäyksiköiden yhdyshenkilöiden, esimiesten ja ohjaajien tapaamisissa käsiteltiin leikkiin liittyviä 

aiheita ja käytettiin lukuisia osallistavia menetelmiä. Tapaamisten osioita nauhoitettiin ja nauhat litteroitiin. 

Kehittämiskauden alku- ja loppuhaastatteluiden avulla pyrittiin kuvaamaan kauden aikana tapahtunutta 

muutosta. Kehittämiskauden alussa ja lopussa jokainen kehittämistyöhön osallistunut yksikkö haastateltiin, 

ja haastatteluihin osallistui yksikön henkilökuntaa, esimies, ohjaaja, sekä VKK-Metron edustaja. 

Haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin. Kehittämiskauden aikana tapahtunutta muutosta ei ole mitattu 

kvantitatiivisilla mittareilla, vaan muutospuhe perustuu kvalitatiivisen haastatteluaineiston analyysiin.  

Kasvattajilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kehittäyksiköiden kasvatustehtävissä työskenteleviä 

henkilöitä. Tutkimus on käytäntölähtöinen ja aineisto on kerätty ja analysoitu vaiheittain. Aineistosta 

nousevia teemoja hyödynnettin aineiston keruun seuraavissa vaiheissa. Aineistoa analysointiin koko 

hankkeen ajan ja analyysien pohjalta suunniteltiin seuraavia tapaamisia ja aineistonkeruumenetelmiä. 

Aineistonkeruuta ei toteutettu tarkkojen, yksityiskohtaisten ja valmiiksi muotoiltujen kysymysten avulla, 

vaan se kohdentui ennalta suunniteltuihin teemoihin. Teemat olivat kaikille kohderyhmille samoja, vaikka 

niissä liikuttiinkin joustavasti. Teemahaastatteluissa  huomioitiin vastaajien tulkinnat ja heidän 

merkityksenantonsa. Vastaajien vapaalle puheelle annettiin tilaa, vaikka ennalta suunnitellut teemat 

keskusteltiin kaikkien tutkimukseen osallistuvien ryhmien kanssa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48, 66; 

Eskola & Suoranta 2000, 86–87.) Aineistosta etsittiin vastauksia yhdistäviä ja erottelevia teemoja. 

Tutkimusosiossa teemoja havainnollistetaan autenttisten lainauksien avulla, joiden tarkoituksena on 

havainnollistaa aineistoa ja tuoda esiin saman teeman erilaisia näkökulmia. Tulososiossa on 

tarkoituksellisesti käytetty runsaasti lainauksia, joiden avulla tutkimustuloksia pyritään myös tuomaan 

lähemmäs käytäntöä ja näin lisäämään vuoropuhelua tutkimuksen ja käytännön välillä. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä kappaleessa tutkimuskysymyksiin vastataan aineistosta löytyneiden aikuisen roolin ulottuvuuksien 

kautta: asenteellisen, rakenteellisen ja toiminnallisen. Samassa yhteydessä esitellään kehittämiskauden 

aikana tapahtuneita muutoksia aikuisen roolissa leikissä ja muita kehittämisyksiköissä tapahtuneita 

muutoksia suhteessa leikkiin ja leikillisiin oppimisympäristöihin. 

 

Jo heti tutkimuksen alkuvaiheessa kasvattajien ja työyhteisöjen erilaisuus sekä asenteiden, työkulttuurien 

ja työtapojen laaja kirjo tulivat selvästi esiin. Vaikka eri kaupungit toteuttavat varhaiskasvatusta omien 

linjaustensa ja käytäntöjensä mukaan, eivät kaupunkien väliset eroavaisuudet olleet yhtä selkeitä kuin 

saman kaupungin kehittäjäyksiköiden väliset erot. 

 

Ulottuvuudet voivat vaikuttaa itsenäisesti leikkiin edistävästi tai rajoittavasti. Ulottuvuuksien välillä on 

myös selviä yhteyksiä ja yksi ulottuvuus voi vaikuttaa toiseen ulottuvuuteen. Esimerkiksi asenteellisella 

ulottuvuudella on selvästi havaittava yhteys toiminnalliseen ulottuvuuteen. Asennemuutoksen ansiosta 

kasvattajat muuttivat ohjauskäytäntöjään ja vuorovaikutus parani monella tasolla. Rakenteellisella 

ulottuvuudella on yhteys kasvattajien asenteisiin. Ahtaiden tilojen tai kiireisten aikataulujen vuoksi leikin 

arvostus ei ollut kehittämiskauden alussa keskeisessä asemassa. Kehittämiskauden aikana muutoksia 

tapahtui paitsi näillä kolmella ulottuvuudella, niin myös muilla osa-alueilla. Muutokset saattoivat olla isoja 

tai pieniä, näkyviä tai ei-näkyviä, mutta kaikilla oli yhtälailla merkitystä päiväkodin toimintakulttuurille ja 

lapsen hyvinvoinnille.  

5.1. Asenteellinen ulottuvuus 

5.1.1 Osa on niinku jessjessjess ja osa on, että onks ihan pakko 

Jo aineistonkeruun alkuvaiheessa voitiin todeta, että kehittäjäyksiköiden ja kasvattajien asenteet leikkiä 

kohtaan ja leikin arvostus vaihtelivat suuresti. Joissakin yksiköissä leikki oli selvästi tärkeässä asemassa 

sekä lasten että kasvattajien päiväkotiarjessa. Leikin asema oli vakaa ja aikuisten rooli leikissä oli 

valtaosalle henkilökunnasta selkeä. Kehittämistyöllä haluttiin varmistaa leikin asema myös 

tulevaisuudessa. Joissakin yksiköissä kehittämistyöhön lähdettiin tarpeesta ja halusta parantaa leikin 

asemaa sekä selkeyttää ja yhtenäistää yksikön leikkikulttuuria. Aikuisen roolia leikin ja leikillisten 

oppismisympäristöjen mahdollistaja haluttiin kehittää ja osaamista parantaa. Yhteistä suurimmalle osalle  
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yksiköistä oli tahtotila, jossa leikki olisi toiminnan keskiössä. 

  

”Meillä on yksikössä ihan mieletön kehittämisen ilmapiiri ja kaikki on tosi sitoutuneita.” 

 

”Aluksi luultiin, että tää teettää tosi paljon lisätyötä, mut sit huomattiin, että täähän tuokin lisää 

hyvää tähän arkeen.” 

 

Leikin kehittämistyöhön suhtauduttiin alkuvaiheessa sekä innostuneesti ja suurin odotuksin että 

varauksella. Aiheena leikki oli helposti mukaansa tempaava, mutta samaan aikaan moni pohti 

kehittämishankkeen mukanaan tuomaa mahdollista lisätyötä ja haasteita jo valmiiksi kiireisen arjen 

toimintaan. Leikkiä pidettiin myös usein lähes itsestään selvänä osana päiväkodin arkea. Vasta aiheen ja 

sitä kautta omien asenteiden ja työtapojen lähempi tarkastelu paljasti monelle, että kehittämisen tarvetta 

aiheen tiimoilta löytyi sekä yksittäisen kasvattajan että työyhteisön sisältä. Omien tai työyhteisön 

asenteiden tarkastelu ja auki puhuminen sekä työtapojen mahdollinen muokkaaminen eivät synny hetkessä, 

vaan vaativat tahtotilan, aikaa ja tilaa sekä yksittäiseltä kasvattajalta että koko työyhteisöltä. 

 

”Toiset kuvaa leikin ohjausta tosi hyvin, sensitiivisesti ja ihanasti ja ittekin aattelee, että voi että 

toihan on ihan mahtavaa. Toiset hyvin vähän ja suorastaan vähän vaivaalloisesti.” 

 

”Mä en ole mikään leikkijä. Enemmänkin ajattelen, että miten mä saan itseni tarpeettomaksi, että 

se sujuu, ne lasten leikit sujuu.” 

 

”Meidän ryhmässä me on leikitty kokonainen aamupäivä lasten kanssa ja ollaan kaikki aikuiset 

rooleissamme, et kyllä me ollaan kaikki aikuiset todella innoissamme.” 

 

”Lähtökohtana meillä oli tää palaute, että ai, te ootte leikkiny vaan. Vanhemmilla oli kaipuu 

siihen, että aina pitäis olla jotain muuta kuin leikkimistä. Haluttiin muuttaa tää ja tuoda esille, 

että leikin kautta voi oppia mitä vaan ja leikki on just se paras tapa oppia. Asennemuutos oli 

suurin juttu mitä lähdettiin tekemään.” 

 

Aikuisen roolia leikissä pohdittiin paljon henkilökohtaisella tasolla. Aikuiset jakaantuivat selvästi 

aktiivisiin ja passiivisiin sekä ulkoisesti että sisäisesti. Osalla kasvattajista leikin merkitys ja sen arvostus 
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kuvastui selvästi puheessa, kun taas osa kasvattajista ei kokenut leikin kuuluvan osaksi omaa työnkuvaa, 

vaan se miellettiin selkeästi lasten keskinäiseksi toiminnaksi, jossa aikuisen tehtävänä oli ainoastaan 

varmistaa, että leikki sujuu. Leikin merkityksen näkyväksi tekeminen myös päiväkodin ulkopuolelle, kuten 

esimerkiksi vanhemmille, oli tavoitteena useassa yksikössä. Lähtökohtana useissa tilanteissa oli 

vanhempien käsitys leikistä eräänlaisena sivutoimintana. Vanhempien kanssa haluttiin lisätä yhteistyötä 

niin, että leikin merkitys lapsen kehitykselle selkiintyisi ja vanhempia voitaisiin tukea kasvatustehtävässä 

ja leikit jatkuisivat myös kotona. Vanhempien asennemuutokseen pyrittiin vanhempainilloissa, 

tiedotuksella, rakentamalla yhdessä leikkiympäristöjä ja yhteisillä leikkituokioilla. 

 

”Pahinta on se, että pelkää mitä muut aikuiset ajattelee. Tai vanhemmat.” 

 

”Mulla on ollu ehkä se heikoin kohta, että jotenki toisen aikuisen nähden on vaikea olla 

hassuttelija, vaan pikemminkin oman pienryhmän kanssa.” 

 

”Ehkä se riippuu paljon siitä aikuisesta. Joillekin se leikki on sellaista itsestään selvää tai siihen 

on helppo mennä ja siihen osaa itsekin heittäytyä. Mut sit on varmaan sellaisiakin aikuisia, jotka 

ei osaa heittäytyä tai sit heidän mielestä hei ei enää osaa leikkiä ja sitten sitä leikkiä seurataan 

mieluummin siinä vieressä. ” 

 

”Mä oon sitä mieltä, että se on luonnekysymys, mutta aikuinenkin voi oppia leikkimään.” 

 

Esteeksi leikkiin heittäytymiselle mainittiin myös ulkopuolelta tulevat muiden aikuisten reaktiot. 

Työyhteisön toimintakulttuurilla, kannustuksella ja yhteisillä näkemyksillä oli suuri merkitys myös niille, 

jotka pohtivat omaa rooliaan leikin edistäjänä. Aikuisen roolia leikissä pohdittiin paitsi oman kokemuksen 

kautta, myös työyhteisön asiana. Leikkiin osallistuminen koettiin sekä luonne- että osaamiskysymykseksi. 

Mukana oli myös kasvattajia, jotka eivät kokeneet osaavansa leikkiä tai jotka olivat leikkineet ennen, mutta 

kokivat kadottaneensa leikkimisen taidon. Näistä syistä leikkiä oli osallistumisen sijaan helpompi 

ainoastaan seurata. Leikkiin osallistuminen koettiin kuitenkin vahvasti taidoksi, jonka jokainen kasvattaja 

voi halutessaan opetella tai opetella uudelleen. 

 

”Kaikkien ei tarvi tehdä samalla lailla, kaikilla on omat vahvuudet. Luotetaan, että jokainen 

tekee omalla tavalla, kuitenkin samaan päämäärään pyritään.” 

 

Kasvattajan erilaisia rooleja lasten leikeissä nimettiin paljon ja puheessa annettiin usein tilaa jokaiselle 
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löytää oma roolinsa omien vahvuuksiensa mukaan. Kyky heittäytyä leikkirooliin koettiin vahvuudeksi, 

mutta yhtä lailla annettiin arvoa myös muille rooleille, kuten esimerkiksi rikastuttajalle, mahdollistajalle, 

havainnoijalle, roolittajalle ja sosiaalisten suhteiden tukijalle sekä yhteisöllisyyden rakentajalle tai 

turvallisuuden ja tasavertaisuuden tukijalle.  

”Päivähoidossa tulee aina niitä kommentteja, että mä en voi sitä tai tätä, kun olen tämmöinen. 

Niin jos leikki on kuitenkin se kaikkein  keskeisin toimintamuoto ja oppimisen väline, niin silloin 

ei voi olla niin, että sanotaan että en osaa leikkiä.”  

 

”Jos on tälle alalle hakeutunut, niin kyllä sitä pitää oman persoonansa mukaisesti pystyä.” 

 

”Kuitenkin meillä on pedagoginen vastuu, että siellä lapsi oppii tiettyjä asioita, mutta se voi 

tapahtua aivan täysin leikin kautta. Se voi olla aivan aidosti rakennettu lasten kanssa.” 

 

Toisaalta leikkiin mukaan meneminen edes jossakin roolissa kuului monelle itsestäänselvyytenä osaksi 

varhaiskasvattajan työnkuvaa. Ymmärrystä ei juurikaan herunut niille työyhteisön jäsenille, joille leikkiin 

mukaan meneminen edes jossakin roolissa oli erityisen vaikeaa, jos he perustelivat sitä 

persoonakysymyksellä. Aikuisen velvollisuutta osallistua lasten leikkiin perusteltiin paitsi 

ammatinkuvalla, myös pedagogisella vastuulla ja leikin merkityksellä lapselle ja hänen kehitykselleen. 

Kasvattajan roolia keskeyttäjänä, vallankäyttäjänä tai sivustaseuraajana pidettiin selvästi leikkiä 

rajoittavana tekijänä. Yhteistä päämäärää, lasten hyvinvoinnin takaamista leikkien kautta, tuotiin 

aineistossa selvästi esiin koko työyhteisön vastuuna. 

5.1.2 Muutoksia asenteissa 

Kehittämiskauden aikana tapahtui paljon muutoksia kasvattajien asenteissa leikkiä kohtaan. Osalla muutos 

oli tapahtunut jo kauden alkuvaiheessa, heti kun leikki oli nostettu yhteiseksi kehittämisteemaksi. Osalla 

kasvattajista asenteellinen muutos vaati pidempiaikaista pohdintaa ja uuden ajattelutavan ja uusien 

työkäytäntöjen omaksumista. 

 

”Leikki on otettu kaiken keskiöön ja se ei ole mitään sivutoimintaa.” 

 

”Koko VKK-Metro-hanke on jättänyt jälkensä meidän aikuisten ajatusmaailmaan, että miten se 

leikki nähdään ja mihin kaikkee se leikki kuuluu siellä arjessa. Leikillä on nyt merkittävämpi 

rooli. ” 
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”Leikin arvostus on noussut. Ja vanhemmatkin on ruvennu arvostamaan ja näkemään sen leikin 

tärkeenä.” 

 

Leikin asemaa ja roolia ryhdyttiin monessa yksikössä tietoisesti nostamaan. Tämä tapahtui paitsi 

kasvattajien ja työyhteisön keskuudessa, myös viestimällä siitä päiväkodin ulkopuolella. Leikin näkyväksi 

tekeminen kaikessa toiminnassa vaati määrätietoisia valintoja ja päätöksiä. Leikki ja leikillisyys nostettiin 

tietoisesti leikkitilanteiden lisäksi osaksi päivän toimintaa. 

 

”Kun on alkanut nyt leikin kautta miettimään asioita, niin alitajunta työstää koko ajan. Jatkuvat 

pienet muutokset ja usein ne ovat todellisempia ja niiden kautta joku isompikin asia voi 

muuttua.” 

 

”Iso oivallus tai rohkeuden syntyminen on ollut, että meidän ei tarvi etukäteen tietää mitä 

tapahtuu. Me voidaan aloittaa joku isompi juttu ja jäädä katsomaan mitä siitä syntyy. Me 

voidaan luottaa, että me ollaan annettu tällainen alkusysäys ja katsotaan mihin se johtaa ja 

ollaan siinä tukena.” 

 

Ajattelutavan muutos vaikutti myös yksiköiden muuhun toimintaan. Ajattelutavan muutokset näkyivät 

myös luovina ratkaisuina ja tilannesidonnaisuutena. Asenne, että leikissä voi tapahtua mitä vaan sai vallan, 

eikä liiallinen etukäteen suunnittelu välttämättä enää tuntunut tarpeelliselta. Leikkiä alettiin katsoa 

enemmän prosessin kuin lopputuloksen näkökulmasta. Asennemuutos ja sen vaikutus arkeen voi tapahtua 

pienin askelin, mutta useiden pienten askelten lopputulos voi olla sitäkin vaikuttavampi. 

 

”Nyt on jotenki opetellu sen, että kun me on otettu leikillisyys ihan sellaiseksi menetelmäksi. Siinä 

sit vaan ollaan tiimikaverin kanssa molemmat täysillä lapsekkaita ja innokkaita. ” 

 

”Meillä on ainakin opeteltu nyt uudestaan tiimissä tuota lasten kanssa leikkimään menemistä, 

että ei se oo ollu meillä ihan luontevaa, että se on jotenki vähentyny, että ennen leikittiin 

enemmän. Mut nyt me ollaan opeteltu se uudestaan ja minusta ainakin se on ollut tosi kivaa ja 

ihan niinku ois oppinu tuntee niitä lapsiaki ihan uudestaan.” 
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”Se henkilö joka heti aluks sanoi, et en mä nyt niin tykkää heittäytyy, niin sit huomaan, että tää 

henkilö on innostunut toista kautta, vaikka hankkinut ja etsinyt materiaalia.” 

 

”Läsnäolo on lisääntynyt eli kun me ollaan lasten kanssa, niin ollaan todella lasten kanssa eikä 

mietitä muuta.” 

 

Asennemuutos ja leikin arvostuksen lisääntyminen kasvattajien ja työyhteisön keskuudessa näkyi usein 

konkreettisina muutoksina päiväkodin arjessa. Osalla oma rooli leikkijänä vahvistui ja osa oli valmis 

määrätietoisesti sitä opettelemaan ja kehittämään itsessään. Työyhteisöissä tarkasteltiin ja verrattiin 

aikaisempia ja nykyisiä käytäntöjä ja leikin aseman muutos koettiin palkitsevana ja olevan eduksi sekä 

lapsille että kasvattajille. Muutokselle haluttiin antaa myös aikaa. Jokainen sai muuttua omassa tahdissaan 

ja toteuttaa sitä omalla tavallaan. Omakohtaisen ja omassa tahdissa tapahtuvan aidon muutoksen koettiin 

olevan pitkällä tähtäimellä pysyvämpi ja vaikuttavampi kuin ”pakotettu muutos”. Leikin aseman muutos 

näkyy myös siinä, että leikille annettiin toiminnassa tärkeämpi rooli eikä samanaikaisesti hoidettu muita 

juoksevia asioita. 

 

”Se on ihanaa, kun tavallaan leikin on löytänyt uudelleen, sen flow-tilan, missä unohtuy aika ja 

paikka. Itsellekin tulee sellainen olo, että ei lopeteta vielä! 

 

”Työn imu on lisääntynyt ja työssä viihtyminen.” 

 

”Kaikki meidän lapset on ruvenneet leikkimään mielikuvitusleikkejä. Me ollaan opittu sietämään 

erilaisuutta ja nyt on sellainen hyvän mielen hyrinä ryhmässä.” 

 

Asennemuutosta pohdittiin paljon oman kokemuksen kautta ja siihen peilaten, mitä leikki antaa 

kasvattajalle itselleen. Leikin uudelleen löytäminen oli monelle kasvattajalle voimaannuttava kokemus, 

joka kulminoitui haluna olla mukana lasten leikeissä yhä enemmän ja useammin. Myös työyhteisölle 

yhteisen leikkikulttuurin vaaliminen on ollut merkittävä tekijä, jopa työhyvinvoinnin ja tiimityöskentelyn 

kannalta. Asennemuutoksen tuloksena monessa työyhteisössä leikkiin osallistuminen kirjattiin 

kehityskeskusteluun ja otettiin osaksi kehityskeskusteluja ja työhaastatteluja. Näin haluttiin varmistaa, 

ettei leikin tärkeyden tiedostaminen ja ylläpitäminen jää pelkästään kehittämiskauden aikaiseksi 

toiminnaksi, vaan sen asema on taattu myös tulevaisuudessa. 
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5.2. Rakenteellinen ulottuvuus 

Kasvattajan rooliin liittyvästä rakenteellisesta ulottuvuudesta leikin edistäjänä ja rajoittajana 

puhuttiin selvästi eniten. Tämä voi johtua osittain siitä, että se on kolmesta ulottuvuudesta 

konkreettisin ja näkyvin. Rakenteelliseen ulottuvuuteen  kuuluvat muun muassa resurssit, tilat ja 

aikataulut. 

5.2.1 Ei se arki vaan oo sitä et vois vaan istuu siellä ja leikkii koko aika  

 

”Ikävä kyllä meillä on paljon sellaista työtä, joka pitää pystyä tekemään ja sille ei ole budjetoitu 

erillistä aikaa. Mistä me otetaan se? Lasten leikkiajasta, kun ne tavallaan hoitaa itse itsensä.” 

 

”Meillä on sitä jaettu, että meillä on aina muutama jotka on leikeissä. Et meillä on vähän niinku 

leikkivuorot. Kun on paljon kaikkee muutakin vaikka haluaiskin olla siellä lasten kanssa. Kyl se 

helpottaa itteekin kun tietää et joku aikuinen siellä on ja sit voi ite hoitaa niitä asioita.” 

 

Kasvattajien puheessa erosivat selvästi ne, jotka pitivät rakenteita leikkiä edistävinä ja ne, jotka puhuivat 

niistä leikkiä rajoittavina tekijöinä. Kasvattajan työnkuva on moninainen ja vaikka läsnäolo leikissä koettiin 

tärkeäksi, niin lukuisat muut tehtävät, kuten kirjaamiset ja muut paperityöt, nimettiin esteiksi olla leikeissä 

mukana. Joissakin yksiköissä ajankäytön ongelmat ratkaistiin niin, että osa henkilökunnasta hoiti muita 

asioita ja toiset pystyivät olemaan lasten leikeissä ilman keskeytyksiä. 

 

”Jos joku vaikka kotileikissä on aina se ovikellon soittaja... Niin kuinka paljon se on sitä, että nyt 

on kiire ja nyt on muuta.” 

 

”Sehän on sen henkilökunnan tekemä aikataulu!” 

 

”Lapsethan kysyy pitkin päivää, että koska saa leikkiä, koska mulla on leikkiaika? Ja 

päiväkodissa ollaan!” 

 

Muiden asioiden meneminen leikin edelle kuitenkin koettiin harmilliseksi ja usein asioiden 

tärkeysjärjestystä ja alkuperää kyseenalaistettiin. Kasvattajan pohtivat asiaa paljon lasten näkökulmasta eli 
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kuinka aikuisten luomat rakenteet näkyvät lasten arjessa ja kuinka ne vaikuttavat lasten leikkiaikaan ja 

siihen, mitä lasten leikeissä tapahtuu yksittäisen lapsen näkökulmasta. Kasvattajat pohtivat lasten 

leikkitaitoja ja tasavertaisuutta leikeissä, esimerkiksi pääsevätkö aremmat lapset mukaan leikkeihin ja 

tapahtuuko leikeissä kiusaamista jota kasvattajat eivät muilta kiireiltään ehdi havaita ja puuttua. 

5.2.2 Muutoksia rakenteissa 

Rakenteellisessa ulottuvuudessa muutokset vaativat työyhteisön yhteistä näkemystä. Muutosprosessi alkoi 

lähes aina rakenteiden kyseenalaistamisella ja niiden tarkoituksen pohdinnalla. Monessa yksikössä 

rakenteesta rajoittavana tekijänä tuli tietoisen toiminnan tuloksena leikkiä edistävä tekijä. Tiloja, toimintoja, 

aikatauluja ja tapahtumia suunniteltiin ja muokattiin leikin näkökulmasta.  Esimerkiksi jos päiväkodin piha 

oli pieni, toiminta siirrettiin lähimetsään ja siellä leikki sai monella tapaa siivet.  

 

”Se, että leikki on rakenteissa välittyy keskusteluissa. Nyt sukelletaan suoraan asiaan, se on jo niin 

automaattista, että puhutaan leikistä. Ja leikki on nyt paljon näkyvillä tapahtumissa.” 

 

”Me ollaan suorastaan räjäytetty viikko-ohjelma ja päivärytmit sillä tavalla, että mietittiin mitkä on 

oikeesti niitä välttämättömiä ja se on oikeestaan ruokailu ja melkein kaikki muu on sovittavissa.” 

 

”Rakenteita on pystytty muokkaamaan leikin näkökulmasta, ei arjen pyörimisen näkökulmasta. Sillä 

ajatuksella on säädetty arjen aikatauluja.” 

 

”Nyt on tullut mietittyä että miten se on joskus ollutkin niin aikataulutettua. Itsehän me nämä 

aikataulut tehdään!” 

 

Kasvattajien lisäksi muutosta rakenteissa olivat muokkaamassa myös lapset ja muu henkilökunta. 

Perinteisistä leikkinäyttämöistä leikit laajenivat monella tapaa. Päiväkotien piha-alueita uudistettiin sekä 

varastoja ja käytävätiloja muokattiin leikkitiloiksi lasten ideoiden pohjalta ja yhdessä lasten kanssa. 

Digitalisaatiota hyödynnettiin yhä enemmän osana leikkiä. Leikeistä otettiin kuvia ja tehtiin videoita sekä 

otettiin käyttöön leikkiä tukevia tietokone-ohjelmia. Siivouksesta neuvoteltiin koko henkilökunnan kesken 

ja yhä useammin hienoja leikkejä ei tarvinnut raivata pois päivän päätteeksi, vaan leikit voivat jatkua useita 

päiviä, jopa viikkoja. Muutosta kuvattiin leikkiajan lisääntymisenä, lasten osallisuuden kasvuna ja lasten 

tyytyväisyytenä. 
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”Nyt me ollaan muokattu tiloja. Me yks varasto tyhjennettiin ja lapset sai siitä yhen leikkitilan lisää. 

Ollaan siis lasten kanssa mietitty, mitä siel vois olla ja ollaan lasten kanssa ideoitu.” 

 

”Päiväkotiapulainen oli mukana kokouksissa ja nyt tiloja ja siivoamista katsotaan uudella tavalla.” 

 

”Lasten tyytyväisyys näkyy nyt helpommin. Nyt jos näille lapsille antaisi perinteisemmän, 

strukturoidumman ja aikuisesta lähtevän toimintatuokiokeskeisen tavan, niin se olisi shokki ja 

varmasti tulisi vastarintaa!” 

 

”Meillä on viime talvena leikkiaika lisääntyny, varmaanki tän VKK-Metron ansiosta. Varmaan siihen 

on kiinnitetty enemmän huomiota. Se on aivan ihanaa!” 

 

Lapset tottuivat rakenteissa tapahtuviin muutoksiin nopeasti. Lapsia kuvattiin jopa ”itseohjautuvina”. Tämä 

näkyi niin, että lapset oppivat leikille suotuisan päivärytmin, lelujen sekoittumisen ja tilojen käytön jopa 

niin perusteellisesti, että opastivat sijaisia ja uutta henkilökuntaa talon käytäntöihin. Leikeille tehtiin tilaa 

jopa päiväkodin johtajan huoneeseen! 

5.3 Toiminnallinen ulottuvuus 

Toiminnalliseen ulottuvuuteen kuuluvat vuorovaikutus ja ohjauskäytännöt ja miten leikki näkyy 

kasvattajan vuorovaikutuksessa ja ohjauskäytännöissä. Vuorovaikutuksesta puhuttiin eri tasoilla: 

kasvattajien, kasvattajien ja lasten, kasvattajien ja vanhempien sekä lasten välisenä vuorovaikutuksena. 

Ohjauskäytännöissä pohdittiin paljon toiminnan lapsilähtöisyyttä ja aikuiskeskeisyyttä ja niiden vaikutusta 

pedagogisiin ratkaisuihin ja sitä kautta leikkiin. 

5.3.1 Jos kotileikki muuttuuki laivaleikiks, niin so what 

Vuorovaikutus ja ohjauskäytännöt nostettiin esiin yhtenä merkittävimpänä vaikuttajana aikuisen rooliin 

leikissä. Leikin tukeminen vaatii kasvattajilta sensitiivisyyttä valita oma roolinsa eri leikkitilanteissa, eri-

ikäisten ja eri leikkitaitoisten lasten kanssa. Läsnäolo, havainnointi ja lasten osallisuus leikkitilanteissa 

nostettiin leikkiä edistäviksi tekijöiksi leikin ohjauksessa. Kasvattajan ja lapsen leikki vaatii yhteistä aikaa 

ja tarjoaa sitä kautta kasvattajalle mahdollisuuden päästä lähemmäs lapsia ja heidän tapaansa ajatella ja sitä 

kautta löytää keinoja viedä leikkiä eteenpäin yhdessä lasten kanssa. 
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”Se, että sä vaan oot siellä läsnä ja otat vastaan mitä sieltä lapsilta tulee, että sä vaan oot siinä 

mukana ja sillä lailla sensitiivisesti. Että sä niinku katsein ja elein ja näin käyt ohjaamaan sitä 

leikkiä.” 

 

”Mitä enemmän on läsnä ja havainnoi niitä lapsia, sitä paremmin pääsee lasten maailmaan ja 

osaa jotenkin eläytyä.” 

 

”Kuitenkin meillä on pedagoginen vastuu, että siellä lapsi oppii tiettyjä asioita, mutta se voi 

tapahtua aivan täysin leikin kautta. Se voi olla aivan aidosti yhdessä rakennettu lasten kanssa. 

Sen ei tarvii olla minun keksintö.”  

 

Onnistuneet ohjaus- ja vuorovaikutustilanteet koettiin antavan kasvattajalle paljon myös henkilökohtaisella 

tasolla. Niiden koettiin lisäävän lapsituntemusta ja lisäävän työhyvinvointia. Kasvattajat puhuivat paljon 

leikillisyydestä elämänasenteena, joka voi heijastua ja jota voi tuoda vuorovaikutuksen kaikille tasoille.  

Leikkihetkien lisäksi aikuisen toiminnan merkitystä pohdittiin myös laajemmassa kontekstissa ja 

kauaskantoisempien vaikutusten kautta. Positiivisen vuorovaikutuksen ja ohjauksen koettiin olevan 

merkityksellistä myös lapsen tulevaisuuden kannalta, esimerkiksi leikkitaitojen ja yhteisleikin kehittymisen 

kautta. 

 

”Tää leikki antoi myös itselle hyvänolon tunteen moneksi päiväksi eteenpäin. Huomasin 

nauttivani jälleen työstäni erittäin paljon. Tällaiset hetket lasten kanssa ovat ainutlaatuisia, missä 

pääsee lasta hyvin lähelle, hänen tapaansa ajatella ja toimia.” 

 

”Tämä on osa tosi isoa kokonaisuutta. Minkälaisia muistoja me halutaan lapsille antaa? Leikki 

antaa mahdollisuuden positiiviseen muistijälkeen ja että aikuinen oli siellä juuri minua varten. 

Sen aikuisen mallin lapset kantavat omaan aikuisuuteen.” 

 

Toiminnallisella ulottuvuudella pohdittiin paljon työyhteisön vaikutusta yksikön leikkikulttuuriin ja sen 

toteuttamiseen. Erityisesti kehittämiskauden alkuvaiheissa joissakin yksiköissä ne koettiin koko 

työyhteisön yhteiseksi asiaksi, kun taas joissakin yksiköissä osa kasvattajista koki olevansa asian kanssa 

yksin ja muita kasvattajia oli vaikea saada mukaan kehittämiseen. Yhteisen toimintakulttuurin luominen oli 
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vaikeaa niissä yksiköissä, joissa yhteistä keskustelua käytiin eri käsitteillä, yhteinen tavoitetila ei ollut 

selvillä ja kasvattajien näkemykset omasta roolistaan leikkijöinä erosivat toisistaan. 

 

”Se toimintakulttuuri vaikuttaa niin paljon miten sitä työtä voi tehdä. Ihmiset puhuu ihan eri 

näkökulmista ja ihan eri tasoilla. Ettei tule edes keskustelua kun ne puhuu ihan eri asioista. Eikä 

sitä voi kehittää jos ei ole yhteistä keskustelukulttuuria.” 

 

”Tää tarvii sellaista itsearviointia ja reflektointia, että tiimissä tulis sellainen ilmapiiri ja 

näkemys ja uskallettais sanoa.” 

 

Toiminta leikkiä edistävänä tekijänä vaatii työyhteisön tuen, tasavertaisuuden ilmapiirin sekä yhteiset 

sopimukset ja käytännöt. Tiimikohtaisilla sopimuksilla voitiin varmistaa, että leikit jatkuivat esimerkiksi 

hakutilanteista huolimatta. Toisaalta pohdittiin myös sellaisten kasvattajien roolia työyhteisössä, jotka 

omalla toiminnallaan rajoittavat leikkiä esimerkiksi jatkuvilla, usein turhilla kielloilla ja liiallisella 

siivoamisella 

 

”Tiimin tuki on tärkeetä. Että meilläkin ollaan sovittu, että nyt sulla on aikaa olla ja sit yks on se 

yleismies Jantunen joka luovuttaa muita lapsia kun tullaan hakee tai muita juoksevia asioita.” 

 

”Meillä taas on paljon sellaisia siistejä aikuisia, jotka haluis, että kaikki ois hallinnassa eikä olis 

ääntä eikä juoksua ja menee vähän autoritääriseksi jos aina yrittää liikaa siistiä järjestystä, niin 

sit se vie sitä leikillisyyttä pois. ” 

 

”Kyllähän se tiedon vaihto kollegoiden kanssa on tärkeätä, mut ei se oo se tarkoitus, että lapset 

leikki keskenään ja aikuiset on keskenään.” 

5.3.2 Muutoksia toiminnassa 

Kehittämiskauden aikana tapahtui paljon muutoksia yksiköiden toiminnallisessa ulottuvuudessa. Yhteisen 

kehittämisen vuoksi käydyt keskustelut edesauttoivat avoimemman keskustelukulttuurin luomisessa, ja se 

mahdollisti myös muista kuin leikkiin liittyvistä asioista sopimisen helpommin. Avoimempi ilmapiiri näkyi 

myös leikillisyyden lisääntymisenä työyhteisössä ja positiivisen palautteen lisääntymisenä työyhteisön 

sisällä. Kasvattajat pohtivat myös omaa rooliaan suhteessa työyhteisön sopimiin käytäntöihin. Tehtäviä 

jaettiin enemmän niin, että se mahdollisti jonkun tiimin aikuisen leikeissä olon ilman keskeytyksiä. 
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Vuorovaikutuksen parantuessa myös arvostus toisen työtä kohtaan parani, mikä näkyi esimerkiksi niin, että 

leikkitilanteiden keskeyttäminen ns. aikuisten asioilla väheni. Yhteisöllisyyden lisääntyminen näkyi 

ryhmien välisen yhteistyön lisääntymisenä ja koko talon yhteisinä leikkipäivinä. 

 

”Nyt me uskalletaan puhua aikuisten työstä ja se kantaa muuallekin kuin leikkeihin.” 

 

”Meillä on nyt sellaista iloa ja leikillisyyttä enemmän. Sellainen kivan pitäminen on lisääntynyt.” 

 

”Kollegoilta saa kyllä palautetta esimerkiksi kun ollaan jossain onnistuttu ja se innostaa 

kokeilemaan jotain muuta. Arki me ollaan saatu yhdessä hyväksi ja on mukava tulla töihin.” 

 

”On pitänyt opetella luottoa, että ryhmä pärjää siellä kyllä, vaikka lähet itse muutaman lapsen 

kanssa leikkimään.” 

 

Ajattelutavan muutoksella on suora yhteys muutoksiin ohjauskäytännöissä. Ohjauskäytäntöjen muutoksen 

merkitystä pohdittiin paljon lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, mikä merkitys sillä on 

lapsen leikkitaitojen ja ryhmädynämiikan tukemisessa. Muutosta pohdittiin paljon vertaamalla toimintaa 

ennen kehittämiskautta ja sen aikana. Aikuisten luomia sääntöjä kyseenalaistettiin ja turhiksi koetuista 

säännöistä luovuttiin. Kieltojen sijaan monessa yksikössä lisättiin lasten vahvuuksiin perustuvaa ohjausta. 

 

”Nyt kun on itse heittäytynyt leikkiin, niin on avautunut ihan uusi maailma ja uusi väylä luoda 

suhdetta lapsiin. Väylä, jonka kautta voi oppia tuntemaan lapsia paremmin ja auttaa lasta tulemaan 

hyväksytyksi ryhmässä ja samalla voi tukea leikkitaitoja.” 

 

”Ennen ajateltiin, että kun on sitä vapaata leikkiä, niin sillä aikaa aikuiset ehtii tehdä niitä 

rästihommia. Mut nyt ajatellaan toisin, että aikuisen on oltava mukana siellä leikissä.” 

 

”Ihana nähdä mistä ollaan lähdetty ja mitä ollaan saatu aikaiseksi koko talossa, varsinkin se muutos 

esimerkiksi pihapedagogiikassa. Nyt meillä on ohjatut hetket pihalla ja se muutos näkyy lapsissa.” 

 

Muutosta kuvattiin paljon eri leikkitilanteiden kautta. Leikin jatkuvuuden tukeminen, leikkien jatkuminen 

siirtymätilanteiden yli sekä erilaisten leikkien arvostaminen ja merkitys näkyvät selvästi arjessa. 
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Pitkäkestoisia leikkejä tuettiin ja niihin kannustettiin, mutta samalla nostettiin esiin myös pienten, lyhyistä 

leikeistä koostuvien leikkien merkitystä. Mahdollisuus havainnoida leikkiä edesauttoi myös leikin 

ymmärtämisessä. Ennen sekavalta tuntunut leikki sai selvän juonen havainnoinnin ansiosta. Leikeissä 

saattoi olla mukana useita komponentteja ja alati vaihtuvia tilanteita ja rooleja, joita aikuisen oli alussa 

nähdä yhtenä kokonaisuutena, mutta hetken havainnoinnin kautta leikeistä saattoi paljastua paljon 

ajankohtaisia ilmiöitä. Joskus tuli esiin vaikeitakin asioita, joita lapset pohtivat. Aikuinen pystyi näin 

tukemaan lapsia asioiden käsittelyssä, usein juuri leikkien kautta. 

 

”Itekin on yrittänyt nyt sitä jatkuvuutta ja sitäkin että seuraavana päivänä voidaan jatkaa ja me 

voidaan mennä metsään vaikka neljä kertaa tällä viikolla jos te haluatte jatkaa sitä majaa.” 

 

 ”Leikkejä ei ole enää kiire lopettaa, jos on hyvät leikit, niin me voidaan siirtää muita toimintoja 

niiden tieltä.” 

 

”Nyt VKK:n kautta on oivallettu, että leikin ei tarvitse välttämättä olla sellaista isoa ja 

pitkäkestoista, vaan leikki voi olla pientä, hienovaraista ja kestää vaan lyhyen aikaa, mutta silti 

se on lapselle merkityksellistä. Se on arjessa mullistava asia. Nyt on sisäistetty, että leikki on 

ykkönen.” 

 

Muutoksessa pohdittiin paljon aikuiskeskeisyyttä ja lasten osallisuutta leikkien ja ympäristöjen 

suunnittelussa. Lasten osallisuus lisääntyi ja toi mukanaan lapsille mieluisia leikkejä ja leikkipaikkoja, jotka 

puolestaan lisäsivät pitkäkestoista leikkiä. Aina aikuisten suunnittelemat leikit tai leikkitilat eivät 

sellaisenaan sytyttäneet leikkiä lasten keskuudessa. Lapset innostuivat vasta sitten, kun he saivat muokata 

tilan uudelleen tai synnyttää tilaan kokonaan erilaisen leikin kuin mitä aikuiset olivat suunnitelleet. Lelujen 

sekoittaminen yleistyi, sisälelujen siirtyminen ulos tehtiin mahdolliseksi ja perinteisten tyttöjen ja poikien 

leikkien sekoittuminen tuli osaksi arkea. Lasten rohkeus osallistua lisääntyi aikuisten tuella ja lapset 

uskalsivat pyytää ja ehdottaa asioita enemmän kuin aikaisemmin. Leikkipuhe lisääntyi paitsi kasvattajien 

myös lasten keskuudessa. Lasten kanssa neuvottelu leikkipaikoista ja leikkijöiden määrästä lisääntyi. 

Kasvattajat kokivat myös, että he olivat yhä enemmän mukana leikeissä leikkijöiden iästä riippumatta. 

 

”Me aikuiset lähettiin hakemaan siitä sellaista pehmeetä huonetta jossa vois rauhoittua ja 

rentoutua, mut se ei ollu yhtään lasten ajatuksissa. Siinä huomas taas sen, et se mitä aikuiset 

ajattelee, ei välttämättä oo se mitä lapset haluu.” 
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”Usein sanotaan, että lapset eivät halua aikuista leikkiin, mutta kun kokeilee, niin aikuista 

pyydetään enemmän. Aikuinen voi olla monessa roolissa.” 

 

”Prinsessalla voi olla auto. Alussa oli ehkä vähän vaikeeta. Jälkeenpäin ajateltuna se on lähtenyt 

lapsista ja ovat uskaltaneet kyseenalaistaa, että voiko tavaroita yhdistää.” 

 

”Nyt me mun mielestä ohjataan leikkiä alhaaltapäin.” 

 

”Iso saavutus, että luontoleikeissä lasten osallisuus todella toteutui eikä tule riitoja. Aikuiset 

lähtivät täysillä mukaan ja toiminta oli todella luovaa. Leikki lähti ja oli hetken päästä jo ihan 

muuta.” 

 

Lapsissa toiminnallisen ulottuvuuden muutokset näkyivät paitsi osallisuuden ja pitkäkestoisten leikkien 

lisääntymisenä myös rauhallisempina leikkitilanteina ja sitoutumisena. Vuorovaikutus vanhempien kanssa 

parani selkeästi monessa yksikössä ja leikistä ja sen merkityksestä tiedotettiin paljon. Vanhemmat otettiin 

mukaan leikkijöinä, he pääsivät tutustumaan leikkitiloihin ja varustamaan leikkejä kotoa tuoduilla 

tavaroilla. Vanhemmille kerrottiin, usein lapsen toimesta, mitä päivän aikana oli leikitty ja mitä leikkien 

kautta oli opittu.  

 

”Rauhoittuminen ja leikkiin sitoutuminen leikkiin on parantunut ja lapsilla on luottamus että joku 

välittää siitä mitä mä leikin ja kenen kanssa.” 

 

”Lasten leikki on tehty näkyvämmäksi vanhemmille. Lasten leikki ja tekemiset näkyy täällä.” 

 

5.4 Muita leikkiin liittyviä muutoksia kehittämiskauden aikana 

Aikuisen selkiintynyt rooli leikkijänä ja aktiivisempi osallistuminen leikkeihin näkyi selvästi lapsissa.  

Lapset ilmaisivat kasvattajille selkeästi haluansa leikkiä aikuisten kanssa, ja aikuisia pyydettiin leikkeihin 

mukaan enemmän kuin aikaisemmin. Ristiriitatilanteet leikeissä vähenivät silloin, kun aikuinen oli mukana 

lasten leikeissä. Lapset löysivät uusia leikkikavereita ja lasten leikkitaidot kehittyivät, joka näkyi  muun 

muassa ongelmanratkaisussa, luovuudessa ja kekseliäisyydessä. 
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”Kun aikuinen lähtee tekemään jotain, niin lapset ovat kuin kärpäset mukana. Lapset selvästi 

kaipaavat että aikuinen on mukana.” 

 

”Kun istahtaa lattialle, niin yhtäkkiä oletkin autotie.” 

 

”Yhteisöllisyys lasten kesken on lisääntynyt. Hirveen vähän enää riidellään.” 

 

”Lasten omatoimisuus ja yhteistyö toistensa kanssa ja ongelmanratkaisutaidot, ne on kehittyneet 

aivan mielettömästi. Kekseliäisyys ja luovuus on tullut hirveen hyvin esille. ” 

 

Leikillä oli myös yhdistävä voima. Leikistä ei enää puhuttu pelkästään lasten leikkinä jossa kasvattaja oli 

mahdollisesti mukana, vaan yhteisen kokemuksen kautta. Leikistä tuli aidosti lasten ja aikuisten yhteinen 

juttu! 

 

”Suurin onnistuminen oli tää viime vuoden Kuinka Kummaa -leikki, jossa päästiin flow-tilaan 

lasten aikuisten kesken. Se vei mennessään ja se sitoutti koko lapsiryhmän leikkimään yhdessä 

pitkäkestoista etenevää mielikuvitusleikkiä. Se oli semminen yhdistävä juttu missä lasten aloitteet 

pääsivät hyvin esille. ” 

 

Vanhempien kiinnostus leikkiä kohtaan ja osallistuminen leikkeihin ja vuorovaikutukseen lisääntyi 

selvästi, kun leikistä ja sen merkityksestä tiedotettiin. Vanhempien arvostus leikkiä ja kasvattajien 

tekemää työtä leikin edistämiseksi arvostettiin enemmän. Leikkitiloista ja lisääntyneistä metsäretkistä 

vanhemmat antoivat myös positiivista palautetta. Leikin kautta oppiminen ymmärrettiin vanhempien 

keskuudessa paremmin ja että kouluvalmiuksia voi oppia juuri leikin kautta esimerkiksi metsäretkillä. 

 

”Vanhempien palaute on kyllä helposti aistittavissa ja perheet tulevat nyt tapaamisiin ja 

innostuvat esimerkiksi liikuntatempauksissa. Arvostus siitä näkyy, että me ollaan järjestetty.” 
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”Raja siinä onko leikki oppimista vai mitä se on, on selkeesti madaltunut sekä vanhempien että 

henkilökunnan osalta.” 

 

Leikkitoimintaan yhdistettiin paljon muita lapsen kehitystä edistäviä toimintoja niin, että eri 

toimintamuotojen selkeät rajat kapenivat. Esimerkiksi taidetoiminnoista, tarinallisuudesta, ulkoilusta ja 

liikunnasta tehtiin tietoisesti osa leikkiä ja toisinpäin. Leikistä tuli monella tapaa olennainen osa lasten ja 

aikuisten arkea, joka siirtyi myös päiväkotiympäristön ulkopuolelle, koteihin, kirjastoihin ja tapahtumiin. 
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6 YHTEENVETO 

Kasvattajan roolia ja mahdollisuuksia leikin ja leikillisten oppisympäristöjen mahdollistaja koskeva 

tutkimus osoittaa lukuisia leikkiä edistäviä ja rajoittavia tekijöitä. Asenteellisella, rakenteellisella ja 

toiminnallisella ulottuvuudella tarkastellut tekijät nostettiin tässä tutkimuksessa osaksi varhaiskasvastuksen 

arkea ja toimintakulttuuria. Rengelin (2014) mukaan suurin osa kasvattajista uskoo, että kyky leikkiä ei 

katoa aikuiseksi kasvamisen myötä, kun taas kuusi prosenttia uskoo, että kyky leikkiä katoaa. Myös tämän 

tutkimuksen mukaan leikkikulttuurin vaalimisessa on selviä yksikkö- ja kasvattajakohtaisia eroja, jotka 

ovat havaittavissa kaikilla kolmella edellä mainitulla ulottuvuudella. 

Kehittämiskauden tulokset ovat onnistuneita monesta näkökulmasta. Jo aiemmin julkaistussa VKK-Metron 

leikin kehittämiskauden Leikki astuu varpaille -teoksessa (Tahvanainen & Turunen 2012) kuvataan vain 

pieni osa niistä asenteellisista, rakenteellisista ja toiminnallisista oivalluksista ja ratkaisuista, joiden avulla 

leikkiä ja leikillisiä oppimisympäristöjä kehitettiin. Tahtotila kehittämiseen ja leikin arvostuksen 

nostamiseen tuottivat lukuisia leikkiä edistäviä tekijöitä. Myös leikkiä rajoittavien tekijöiden 

tunnistaminen, niiden käsitteleminen työyhteisössä ja niiden poistaminen mahdollisuuksien mukaan on 

positiivinen tulos sinänsä. 

Tällä VKK-Metron kehittämiskaudella tarkasteltiin paljon monikulttuurisuuden ja teknologian tuomia 

mahdollisuuksia ja haasteita leikin kannalta.  Kronqvistin & Kumpulaisen (2011) mukaan monet 

postmoderniksi kuvatut ilmiöt ovat kuitenkin osa varhaiskasvatuksen käytäntöjä, ja ne tulisi ottaa huomioon 

sekä suunnittelussa ja käytänteissä. Voidaankin sanoa, että kasvatus on postmodernia silloin, kun se 

tunnistaa erilaisuuden ja erityisyyden. Tässä tutkimuksessa kasvattajien puhe asennetasolla ja käytännöistä 

puhuttaessa oli myönteinen sekä monikulttuurisuutta että suurelta osin myös teknologiaa kohtaan. 

Molempia kuvattiin tälle ajalle ominaisina ilmiöinä ja ne koettiin mahdollisuuksina rikastaa yhteisöä ja 

perinteisiä leikkejä. Leikissä voivat näkyä yhtä aikaa perinteet ja ajan mukanaan tuomat muutokset. 

Asenteellinen ulottuvuus ja siinä tapahtuneet muutokset ovat suorassa yhteydessä pedagogisiin 

käytäntöihin, joita kasvattajat leikin tukemisessa käyttävät. Bettelheimin (1993) mukaan yleisin virhe, 

jonka kasvattajat tekevät, on se, että he eivät ota lasten leikkiä vakavasti vaikka leikki on lasten todellisuutta 

ja sellaisena kasvattajien tulisi sitä kunnioittaa. Tässä tutkimuksessa aikuisten leikkiminen ”tosissaan” 

lisääntyi, mikä on selvä viesti lapsille, työyhteisölle ja vanhemmille, että leikki on arvokasta ja sitä tulee 

jokaisen leikkijän ja leikkiä seuraavan kunnioittaa.  Arvostus näkyi myös siinä, että aikuiset mukauttivat 

omaa toimintaansa sopimaan leikin kulkuun. (kts. Holkeri-Rinkinen 2009). Leikeille raivattiin tietoisesti 

aikaa ja tilaa paitsi konkreettisesti, myös puheen tasolla. Leikki nostettiin teemaksi arkipuheessa ja 
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työyksikön kokouksissa. Tähän tutkimukseen osallistuneet kasvattajat olivat tietoisia myös leikin 

merkityksestä oppimisen kannalta. Leikkeihin yhdistettiin yhä enemmän esimerkiksi kouluvalmiuksia 

kehittäviä tekijöitä. Ashiabin (2007) mukaan kasvattajat, jotka ymmärtävät leikin merkityksen lapsen 

kasvulle ja kehitykselle, ovat valmiimpia käyttämään leikkiä oppimisen välineenä (Ashiabi 2007).  

Nóirínin (2005) mukaan lapsille leikkiminen itsessään on tärkeämpää kuin lopputulos. Tätä ei ole kaikkien 

kasvattajien aina helppoa käsittää. Tässä tutkimuksessa kasvattajat pohtivat leikin olemusta laajalti ja sitä 

kuvattiin yleisesti ottaen juuri itseisarvona, eikä lopputuloksen kannalta. Vain harvoin leikistä puhuttiin 

ainoastaan välineellisesti, jonka kautta tulisi saavuttaa tai oppia jotakin. (Kts. esim. de Jonghe, 2001). 

Kasvattajien kuvauksissa leikki oli usein prosessi ja arvo sinänsä, jolle oli ominaista ilo, yhdessä tekeminen 

ja oppimisen edesauttaminen.  

Ajattelutavan muutosta vaaditaan myös siihen, miten päiväohjelma ja toiminnat on rakennettu ( Martlew et 

al. 2011). Tutkimuksen kasvattajat tunnistivat, kyseenalaistivat ja useissa tapauksissa tietoisesti 

muokkasivat rakenteita niin, että ne olivat juuri leikin kannalta edullisia. Myös leikkiajan kunnioittaminen 

nostettiin keskusteluissa selvästi esiin ja keskeyttämisen kulttuuria haastettiin. Kallialan (2012) mukaan 

jatkuvista keskeytyksistä kärsivät yhtälailla aikuiset ja lapset. 

Päiväkotien arkea ohjaavat paljon myös ääneen lausumattomat säännöt ja sopimukset. Kallialan (2008) 

mukaan myös lapset omaksuvat nopeasti nämä säännöt ja vallitsevan kulttuurin. Leikin kehittämiskaudella 

useimmissa yksiköissä päiväkodin toimintakulttuuri ja sen säännöt otettiin yhteisen tarkastelun kohteeksi 

ja pohdittiin mitä nämä säännöt tekevät leikin aloittamiselle, sen kululle ja kestolle. Pohdinnan tuloksena 

epäkohtia muutettiin leikille edulliksi. Muutokset toimintakulttuurissa olivat nopeasti havaittavissa sekä 

aikuisissa että lapsissa. Turhista säännöistä luovuttiin ja arjen toimintoja muokattiin sekä pienin että suurin 

askelin leikkiä edistäväksi. Lapsille se näkyi aikuisten osallistumisen lisääntymisenä, leikillisten 

oppimisympäristöjen paranemisena ja monina muina konkreettisina leikkeihin vaikuttavina ratkaisuina. 

Näitä olivat esimerkiksi metsäleikkien lisääntyminen ja lelujen sekoittaminen, leikkiajan lisääntymisestä 

puhumattakaan. Lapset tottuivat nopeasti leikkikauden mukanaan tuomiin muutoksiin ja osasivat toimia 

uusien käytäntöjen mukaan.  

Leikin näkeminen lasten näkökulmasta ja lasten osallisuuden tietoinen lisääminen leikkien ja 

leikkiympäristöjen suunnittelussa edisti leikkiä merkittävästi. Leikki on liian usein määritelty ja suunniteltu 

aikuisen näkökulmasta, jopa mitä milläkin leluilla saa tehdä (Canning 2007). Usein aikuiset suunnittelevat 

ja organisoivat toimintaa lapsille ja ovat yllättyneitä kun lapset eivät innostu (Nóirín 2005). Tässä 

tutkimuksessa, joskus aikuislähtöisten kokeilujen kautta, lisättiin lasten osallistamista arjen prosesseihin 

yhä enemmän.  
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Leikkikulttuurin ylläpitämiseen tai muutokseen ei pysty kukaan kasvattaja yksin, vaan kulttuuri vaatii 

toimiakseen työyhteisön yhteisen tahtotilan ja käsitteistön. Siren-Tiusasen (2004) mukaan kasvattajat 

tarvitsevat työssään jäsentynyttä kokonaisotetta. Leikille on tietoisesti raivattava tilaa päiväjärjestyksessä 

ja leikki tulee asemoida yhä määrätietoisemmin omalle ensisijaiselle paikalleen kaikkeen 

varhaiskasvatukseen. Tässä tutkimuksessa leikin aseman varmistaminen tai joissakin tapauksissa uudelleen 

asemointi koettiin koko työyhteisön tehtäväksi ja sitä työstettiin yhteisten tavoitteiden kautta. Samalla 

haluttiin varmistaa, että yksikön leikkikulttuuri juurtuu niin pysyväksi, etteivät esimerkiksi henkilökunnan 

vaihdokset sitä horjuta. 

Lasten ja aikuisen yhdenvertaisuus leikissä on tärkeää kannustuksen ja tuen kokemukselle. 

Yhdenvertaisuus näkyy muun muassa siinä, että arvostetaan mitä kanssaleikkijä tekee. Lapset ovat tutkitusti 

vuorovaikutuksellisempia niitä aikuisia kohtaan, joita he kunnioittavat ja joihin he luottavat 

kanssaleikkijöinä (Moyles 1989). Lasten ja aikuisten yhteisistä leikistä puhuttaessa tilannetta voidaan 

parhaimmillaan kuvata leikin yhteisomistajuutena. Tällaisissa hetkissä voi tapahtua jotain odottamatonta ja 

spontaania. Leikkihetkessä aika ”pysähtyy” ja hetken jakaminen ja merkitysten anto on yhteistä. Uusien 

asioiden löytäminen ja elämysten saavuttaminen tapahtuu rohkaisun ja osaamisen kannustamisen kautta 

vuorovaikutuksessa (kts. Pramling Samuelsson & Johansson 2006). Kun leikin jakaminen on 

kokonaisvaltaista ja löytämisen riemu yhteistä, leikkijöiden arvostus on samalla tasolla ja osaamisen 

vahvistaminen on kaksisuuntaista, voidaan saavuttaa aidosti yhteinen ilo ja flow. Näin ollaan jo lähellä 

leikin yhteisomistajuutta.   
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Liite 1. Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt -kehittämiskaudelle 

osallistuneet yksiköt 

 

Espoo 

Kilo 

Koivuhovi 

Suvela 

Säterinmetsä 

Tillinmäen päiväkoti 

Tuohimäki 

Vallipuisto 

 

Helsinki 

Leikkipuisto Mustakivi 

Herukka-Vaapukka 

Itämeri 

Kumina 

Lehdokki-Ratamo 

Pacius 

Pelimanni 

Sakarinmäki 

Satama 

Ylä-Malmi 

 

Kauniainen 

Sansinpelto 

 

Vantaa 

Ankkalampi 

Illenpiha 

Kimokuja 

Louhela 

Saturnus 

Vantaanlaakso 
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Liite 2. ”Seurasin yhtä leikkiä” -tehtävä VKK-Metro -yksiköihin  

 

”Seurasin yhtä leikkiä” 

Seuratkaa intensiivisesti jotain lasten leikkitilannetta ja kirjatkaa lyhyt kuvaus leikin kulusta. 

Tavoite on, että jokainen tiimi tekee tehtävän! Hyödyntäkää mahdollisuuksienne mukaan esim. 

videokameraa tai muita dokumentointivälineitä. 

Havainnoinnin ja kirjauksen voi tehdä kuka tahansa yksikön työntekijä, esimies tai ohjaaja. 

Kirjaamisen tyyli ja muoto on vapaa (1–2 A4 liuskaa). 

 

Kuvatkaa mitä näitte: 

Lähtötilanne 

 Keitä mukana (roolit)? 

 Miten lapset valikoituivat leikkiin? 

 Leikkiympäristö ja välineet 

Leikin kulku 

 Miten leikki alkoi? 

 Mitä siinä tapahtui (juoni)? 

 Miten leikki kehittyi? 

 Miten leikki päättyi? 

 

Oma arvio leikistä 

 Mitä itse ajattelit leikistä? 

 Mistä yllätyit? 

 Mikä ilahdutti? 

 Mikä oli aikuisen rooli leikissä? 

 Muita ajatuksia 
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Liite 3. ”Osallistuin yhteen leikkiin!” -tehtävä VKK-Metro-yksiköihin: 

 

”Osallistuin yhteen leikkiin!” 

Kuvatkaa yksi onnistunut tai epäonnistunut leikin ohjaustilanne.Voitte havainnoida omaa tai 

työkaverinne roolia leikissä. Tavoite on, että jokainen tiimi tekee tehtävän! Hyödyntäkää 

mahdollisuuksienne mukaan esim. videokameraa tai muita dokumentointivälineitä. 

Havainnoinnin ja kirjauksen voi tehdä kuka tahansa yksikön työntekijä, esimies tai ohjaaja. 

Kirjaamisen tyyli ja muoto on vapaa (1–2 A4 liuskaa) 

 

Voitte pohtia kuvauksessanne esimerkiksi seuraavia seikkoja: 

Lähtötilanne 

 Miten ja kenen aloitteesta kuvaamanne leikkitilanne sai alkunsa? 

 Aikuisen mukaantulo leikkiin (alussa, kesken leikin, jostain tietystä syystä...) 

Leikin kulku 

 Mikä oli aikuisen rooli leikissä? 

 Aikuisen mukanaolon vaikutukset leikin kulkuun ja muihin leikkijöihin 

 Kuvaamanne leikin erilaisuus/samanlaisuus verrattuna niihin leikkeihin, joissa aikuinen 

ei ole mukana 

 Minkälaisia ohjauskeinoja käytettiin? 

Oma arvio leikistä 

 Mitä itse ajattelit leikistä? 

 Mistä yllätyit? 

 Mikä ilahdutti? 

 Olisiko jotain voitu tehdä toisin? 

 Muita ajatuksia 

 



Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen varhaiskasvatuksen kehittämis- ja yhteistyöverkosto 
VKK-Metron vuosien 2014–2016 kehittämisteemana oli leikki ja leikilliset oppimisympäristöt. 
Kehittämistyön keskeisenä tavoitteena oli muun muassa kehittää varhaiskasvatuksen 
leikillisiä oppimisympäristöjä, aikuisen aktiivista ja sensitiivistä roolia leikissä sekä vahvistaa 
päiväkotien henkilökunnan kehittämisosaamista ja lisätä leikin arvostusta lapsiperheissä. 

Tässä käytäntölähtöisessä tutkimuksessa tarkasteltiin kasvattajan roolia leikkiä edistävissä 
ja rajoittavissa tekijöissä sekä kehittämiskauden aikana tapahtuneita muutoksia päiväkodin 
leikkikulttuurissa. Kasvattajan roolista löytyi leikkiä edistäviä ja rajoittavia tekijöitä kolmella 
ulottuvuudella: asenteellisella, rakenteellisella ja toiminnallisella. Kaikilla ulottuvuuksilla 
tapahtui muutoksia kehittämiskauden aikana. Kasvattajien asenne ja arvostus leikkiä 
kohtaan selkiytyi ja useissa tapauksissa parani. Rakenteita muokattiin niin, että ne 
muuttuivat leikkiä rajoittavista tekijöistä leikkiä edistäviksi tekijöiksi. Esimerkiksi päiväkotien 
päiväohjelmaa muokattiin pitkäkestoisia leikkejä tukeviksi. Toiminnallisella ulottuvuudella 
vuorovaikutus parani monella tasolla: työyhteisön sisällä, lasten ja aikuisten välillä, lasten 
keskuudessa sekä kommunikoitaessa perheiden kanssa. Ohjauskäytännöissä aikuisen 
sensitiivisyyden lisääntyminen ja lasten osallisuuden tukeminen edistivät leikkiä ja leikillisiä 
oppimisympäristöjä.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 25 kehittäjäyksikköä Espoosta, Helsingistä, Kauniaisista ja 
Vantaalta.
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