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Tiivistelmä 
 

Tutkimuksessa pyrittiin kirjallisuuteen perehtymällä selvittämään millaisia määritelmiä ja kategorisointeja leikkikaluista 

on tehty. Kirjallisuuskatsaus sekä vastasi tutkimuskysymyksiin että nosti esiin deduktiivisen johtolangan leikkikalujen 

sisäänrakennetusta käyttötarkoituksesta. Täten uudeksi tutkimustehtäväksi tuli selvittää sisäänrakennetun 

käyttötarkoituksen, funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin rakentumisen lainalaisuuksia. Tutkimus on rakenteeltaan 

ontologis-taksonominen. Siinä ensin käsitellään tutkittavaa ilmiötä (leikkikalu) koko laajuudessaan. Tämän jälkeen 

tarkastelu kohdennetaan yhä pienempiin ja pienempiin hierarkkisiin yksityiskohtiin (funktionaalisen 

manipulaatiopotentiaalien elementit, niiden arvot ja ilmenemät). Tutkimus on toteutettu osana Oulun yliopiston 

kasvatustieteiden tiedekunnan ja leikkikalujen maahantuonti- ja tukkuriyritys AMO Oy:n LEIKKAAMO -leikin 

kontekstit -tutkimusprojektia. 

 

Työn metodologinen viitekehys on sovellus abduktiivisesta grounded theory -menetelmästä. Abduktiivisessa 

tutkimusotteessa empiria ja teoria käyvät jatkuvaa vuoropuhelua uuden teorian muodostamiseksi. Tutkimuksen 

empiirinen aineisto koostui leikkikalutukkureiden ja -kauppiaiden katalogeista, mainoksista ja verkkosivujen tuote-

esittelyistä. Ydinaineistona toimi AMO Oy:n Aarrekirja kesä 2011 -katalogi. Täydentäväksi aineistoksi valittiin katalogiin 

kuulumattomien markkinaosuudeltaan merkittävien valmistajien kuten LEGO:n ja Fisher Pricen tuotteita. Teoreettinen 

aineisto koostui leikkikaluja käsittelevistä tutkimusraporteista sekä kulttuurisemiotiikkaa ja funktioanalyysia käsitelleistä 

teoksista. Kulttuurisemiotiikan kohdalla lähdeteokset käsittelivät sekä yleistä artefaktien semioottista tulkintaa että 

nimenomaisesti leikkikaluihin kohdistuneita analyyseja. Semiotiikkaa hyödynnettiin tutkimuksessa kahdella tavalla. Sen 

avulla pyrittiin ensin hahmottamaan, mitkä symboliset tulkinnat voidaan tulkita denotatiivisiksi. Lisäksi 

kulttuurisemioottisen analyysin keinoin pyrittiin mainoskuvista tunnistamaan itse leikkikaluun liittymättömät symboliset 

viestit ja näin eliminoimaan niiden aiheuttama kohina. Leikkiä tutkimuksessa käsitellään esinemanipulaationa (Piaget 

1962; Vygotski 1975, 1978), josta voidaan erottaa symbolinen ja funktionaalinen muoto. Funktionaalinen manipulaatio 

voidaan jakaa edelleen funktionaalisesta ja symbolisesta ajattelusta kumpuaviin käsittelytapoihin.  Leikkikalu määritellään 

tutkimuksessa teollisesti leikkiä varten valmistetuksi objektiksi tai sovellukseksi.  

 

Leikkikalujen funktionaalinen manipulaatiopotentiaali koostuu kymmenestä erillisestä ja erilaisia arvoja saavasta 

elementistä (representatiivinen, sukupuolinen, sensorinen, produktiivinen, performatiivinen, normatiivinen, 

teknologinen, sosiaalinen, pedagoginen ja motorinen), jotka ovat ilmenemältään pragmaattisia, attraktiivisia tai 

adaptiivisia. Potentiaalien olemassaolon edellytys on, että ne avautuvat tilastollisesti suurimmalle osalle lapsista, joiden 

kognitiivinen ja motorinen kehitystaso antavat oikeuden olettaa aktualisoitumisen olevan mahdollista. Yksittäisen 

leikkikalun potentiaalit näyttäytyvät täten erilaisina eri-ikäisille leikkijöille. Niin ikään yksittäisten leikkijöiden mikro- ja 

makrokulttuuristen taustojen erot saavat aikaan variaatiota samojen elementtien kautta syntyvissä leikkitoiminnoissa. 

Tuloksena esitetty teoreettinen malli leikkikalujen funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin rakentumisesta on 

falsifioitavissa meta-analyysin tai uusien empiiristen tutkimusten avulla. 

 

Tutkimuksen pääasiallinen merkityksellisyys kumpuaa siitä, ett se lukeutuu harvojen leikkikaluja käsittelevien 

perustutkimusten joukkoon. Kasvatus- ja oppimisympäristödiskurssiin viitaten, on leikkikalut tärkeä ymmärtää 

muunakin kuin kulutushyödykkeinä ja itsestäänselvyyksinä, sekä tuoda esiin leikkikalujen sopivuuden arviointiin liittyviä 

loogisilta perusteiltaan hataria ja ontuvia kulttuurisia uskomuksia ja arvostuksia. Esimerkiksi Sutton-Smith (1986) on 

julkituonut saman näkemyksen esittäessään, että useissa leikkikalujen kehittävyyttä korostavissa lausunnoissa yleiset 

uskomukset näyttelevät tieteellistä evidenssiä suurempaa roolia, eli toive esitetään totuutena. Kehitetyllä 

metodologisella sovelluksella voidaan ajatella olevan arvoa jatkotutkimusten ja -kehittelyn kannalta myös 

kasvatustieteiden intressialueiden ulkopuolella. 
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1. JOHDANTO 

 

Leikkiä on tutkittu runsaasti ja monista eri näkökulmista (Hännikäinen 1992, 15–16), 

mutta leikin välineistö, tarkoitetaan sillä sitten nimenomaisesti leikkiä varten valmistettua 

välineistöä tai leikkijöiden spontaanisti valitsemia reaalimaailman objekteja, on 

kasvatustieteellisenä tutkimuskohteena harvinainen (Almqvist 1994, 13; Svensson 1999, 

118). Varhaiskasvatuksen näkökulmasta leikkikaluja käsittelevien tutkimusten rajallisuus 

ei ole perusteltua, sillä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 20) leikki nimetään 

yhdeksi lapselle ominaiseksi tavaksi toimia. Niin ikään varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (2005, 17–18) esitetyssä varhaiskasvatusympäristön määrittelyssä nostetaan 

materiaalit ja välineet yhdeksi fyysistä varhaiskasvatusympäristöä määrittäväksi tekijäksi. 

Piispanen (2008, 23) kuvaa oppimisympäristön, jollaiseksi varhaiskasvatusympäristö 

lukeutuu, muodostuvan kolmesta limittäisestä kentästä: Jo mainitusta fyysisestä 

oppimisympäristöstä, psyykkisestä ja sosiaalisesta oppimisympäristöstä sekä pedagogisesta 

oppimisympäristöstä. Pedagoginen ja fyysinen oppimisympäristö limittyvät leikkikalujen 

osalta siinä, millaisia leikkikaluja lapsille on päiväkodissa tarjolla ja mitkä ovat ne 

käsitykset joihin nojaten henkilökunta on valinnut juuri kyseisen kaltaisen tarjouman. 

Gibson (1979) määrittelee tarjouman (affordance) ympäristön funktionaalisesti 

merkittäviksi ominaisuuksiksi, jotka avautuvat kullekin yksilölle ainutkertaisina (Kyttä 

2002, 109). Huomionarvoista on myös se, että leikkikaluja ei käsitellä varhaiskasvatuksen 

koulutusohjelmassa muuten kuin oppimisvälineinä, ja silloinkin tuotekavalkadi on hyvin 

homogeeninen
1
.  

Birgitta Almqvist (1994) on tehnyt laajan selvityksen ruotsalaisen päivähoidon 

leikkikalukulttuurista. Almqvistin (1994, 130, 134–135) tutkimuksessa 

ruotsalaispäiväkotien leikkikalutarjonta oli tutkimusyksikköjen osalta yhtenäinen. 

Ikäspesifisyys ja sen taustalla vaikuttavat kehityspsykologiset näkemykset ovat 

keskeisimpiä tekijöitä tarjoumaa valittaessa. Samaan tulokseen ovat tulleet myös Ruotsin, 

Itävallan, Ranskan, Australian ja Brasilian leikkikalukulttuuria tutkineet Hartmann ja 

Brougere (2004, 48–51). Sotalelut, meikattavat nukenpäät, videopelit ja aikuista esittävät 

nuket, kuten Barbiet, olivat leikkikalutyyppejä, joita päiväkodeista ei joko löytynyt 

ollenkaan tai ne olivat erittäin harvinaisia. Myös rajalliset taloudelliset resurssit rajoittivat 

                                                 
1
 Väite perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin. On toki mahdollista, joskaan ei kovin todennäköistä, että 

erilaiset sivuainevalinnat olisivat tuoneet asiaan muutosta 
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tarjontaa (mt. 126). Puroila ja Estola (2012, 32) sekä Hartmann ja Brougere (2004, 49) ovat 

niin ikään havainneet ajankohtaisten ”trendilelujen” puuttuvan päiväkotien tarjoumasta. 

Almqvistin (1994, 131) tulosten mukaan alkuopetusikäisten lasten ryhmissä
2
 pelit ja 

opettavaisiksi mielletyt leikkikalut korvasivat nuket, autot ja rakennusmateriaalin ohjaajien 

pitäessä 7-vuotiaita lapsia liian vanhoina leikkimään leikkikaluilla.  Suomessa näkemyksiä 

päiväkotien leikkikalutarjonnasta on esittänyt muun muassa Marjatta Kalliala (1999; 

2012). Kalliala (2012, 72) kritisoi päiväkoteja siitä, että fyysistä varhaiskasvatusympäristöä 

ei kehitetä toimintakauden aikana vastamaan ja tukemaan lasten tarpeita. Myös 

leikkikalujen esillepano ja piittaamattomuus niiden kunnosta ja käsittelytavasta ovat 

Kallialan (1999, 157–162; 2012, 72–73) mielestä korjauksen tarpeessa olevia pedagogisia 

epäkohtia. Kallialan (2012, 215) mukaan päiväkotien ”spartalaista” leikkikaluvalikoimaa 

puolustellaan sillä, että käyttötarkoitukseltaan avoimemmat esineet saavat lapsen 

hyödyntämään leikeissä mielikuvitustaan.  Hughesin (1999, 89) mukaan tämä pitää 

paikkansa silloin, kun lapsen leikkitaidot ovat riittävän kehittyneet, mutta varhaisimpina 

vuosina lapset tarvitsevat leikkinsä realistisia leikkikaluja. Almqvistin (1994, 55) mielestä 

leikkikalujen arvottaminen niiden luovuutta edistävien potentiaalien perusteella on turhaa, 

koska se perustuu oletukseen siitä, että kaikki lapset reagoivat samoihin leikkikaluihin 

samalla tavalla. Myös Kalliala (2012, 215) muistuttaa, että koska lapset ovat erilaisia, 

myös kuvittelemisen kyky jakaantuu epätasaisesti. Kallialan (199; 2012) havainnot eivät 

tue Meretniemen (2004, 11) osoittamaa luottoa päiväkodin työntekijöiden ammattitaitoon 

siinä, mitä tulee pedagogisen leikkivälineistön hankintaan. Modernin 

leikkikaluteollisuuden ja lapsen kohtaamisen päiväkotiarjessa Meretniemi (mt.) mieltää 

”lapsen uhraamiseksi lelu- ja pelimarkkinoiden alttarille”. 

Juuri leikkikalun laadukkuuden ja sopivuuden määrittelyn retoriikan epäselvyys tekee 

uusista leikkikalututkimuksen päänavauksista tärkeitä ja tarpeellisia. Perustelen väittämää 

kamppailuleikkien ja niihin yhdistetyn leikin välineistön kautta. Almqvist (1994, 134–135) 

esittää, että sotalelut ja videopelit ovat mustalla listalla niiden aggressiivisen ja 

korostuneesti maskuliinisen luonteen johdosta. Barbie-nuket, meikattavat nukenpäät taas 

ovat korostuneen feminiinisiä. Sotalelujen ja poliisi- tai etsivävarusteiden määrällinen 

niukkuus osoittaa Almqvistin (1994, 134) mukaan selvää evidenssiä siitä, että kulttuuriset 

uskomukset ja arvostukset vaikuttavat leikkikaluvalintaan. Wegener-Spöhringin (1994) 

                                                 
2
 Lönnqvist lukee alkuopetusikäisten lasten aamu- ja iltapäiväkerhon kuuluvan osaksi varhaiskasvatusta ja 

päivähoitoa 
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mukaan kamppailuleikkiin viittaavien leikkikalujen poistaminen päiväkodista ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että kamppailuleikit loppuisivat (Kline 1999, 210). 

Kamppailuleikit luokitellaan ei-toivotuksi roolileikin muodoksi vaikka rymyämistä ja 

leikillistä mittelemistä sisältävät leikit (rough and tumble play) stimuloivat ja kehittävät 

Denhamin, Mitchell-Copelandin, Strandberg Auerbachin ja Blairin (1997) mukaan, 

etuaivokuorta (pre-frontal cortex) samalla tavoin kuin yhdessä piirtäminen ja muu 

sosiaalinen toiminta, joka vaati neuvottelua ja yhteisiä sääntöjä (Pellis & Pellis 2012, 2; ks. 

Brougère, 1987; Humphries & Smith, 1987; Wegener-Spöhring 1994). Mouritsen (1997) 

huomauttaa, etteivät kamppailuleikit ole vain tarkoituksetonta ritualisoitua aggressiota 

vaan ne sisältävät merkittävän määrän luovaa tarinankerrontaa (Kline 1999, 211). 

Pellegrini (2009) puolestaan toteaa rymyämiseen osallistuvien lasten olevan yleensä 

keskimääräistä suositumpia vertaisten joukossa ja pärjäävän tulevina kouluvuosina 

paremmin sosiaalisesti ja akateemisesti (Pellis & Pellis 2012, 2). Kallialan (1999, 134, 

155) mukaan yksittäisiä taisteluleikkejä abstrahoimalla esiin nousee lapsen halu ja tarve 

käsitellä hyvän ja pahan välistä relaatiota ja koska pahaa edustavat roolit jäävät usein 

miehittämättä, kohdistuvat iskut ja potkut kuviteltua vihollista kohti. Sutton-Smith (1986, 

124–125) taas käsittelee uskomusten yleistä voimaa yli tieteellisen näytön esittäessään 

näkemyksen leikkikalusta kehitystä tukevana työkaluna olevan eräänlainen totuudeksi 

naamioitu toive. Lienevätkö juuri kulttuuriset arvot ja kasvatustavoitteet yhdistettyinä 

kamppailuleikkien välittömiin negatiivisiksi miellettyihin lieveilmiöihin, kuten kovaan 

ääneen ja loukkaantumisriskiin, syynä kyseisen leikkimuodon ja siinä käytettävien 

välineiden hyljeksintään päiväkotikontekstissa.  

Uskomuksiin ja yleistyksiin perustuvat johtopäätökset kertovat usein tiedon puutteesta. 

Tätä puutetta korjaamaan on perustettu LEIKKAAMO – Leikin kontekstit -tutkimusprojekti, 

joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja 

leikkikalujen maahantuontiyritys AMO Oy:n kanssa. Oma osuuteni käsittelee leikin 

välineistön määrittelemistä ja kategorisointia. Kandidaatintutkielmani (Mertala 2013) 

käsitteli leikin välineiden systeemistä määrittelyä. Sen puitteissa laadin abduktiivisen 

sisällönanalyysin metodein teoreettisen mallin kuvaamaan leikin välineistön arvon 

muuttuvuutta suhteessa sen tavoitettavuuteen ja merkityksellisyyteen leikkijän 

näkökulmasta. Tämän tulkinnan mukaan Leikkikalu on teollisesti ja intentionaalisesti 

leikkiä varten teollisesti tuotettu objekti tai sovellus, joka voi saada leikkivälineen arvon 

kun tuote poimitaan leikkikalupoolista reflektoivan valinnan kautta ja asetetaan osaksi 



4 

 

leikkijälle avautuvaa leikkivälinetarjoumaa. Leikkiväline voi olla myös tarjoumaan asetettu 

fyysisesti tai symbolisesti manipuloitu ei-leikkikalu. Leikin välineen arvon nämä voivat 

kuitenkin saada vain leikkijän antamana ja leikin kautta. Pro gradu-tutkielmassani 

analysoin leikkikaluja funktionaalisista osista muodostuvina kokonaisuuksina. Valittu 

lähestymistapa poikkeaa aiemmista tutkimuksista siinä, että se hylkää perinteisen 

yläkäsitteisiin tukeutuvan luokittelumekaniikan. Almqvist (1994, 40–41) erittelee 

toisistaan neljä eri tulkintatraditiota, joiden lähtökohdista leikkikaluja yleisimmin on 

luokiteltu. Nämä ovat vapaasti käännettynä 1). aikuisten tekemät havainnot leikkikalujen 

fyysisistä piirteistä, 2). lelujen ja lapsen kehityksen suhde, 3). leikkikalujen analysointi 

deduktiivisesti eri leikkiteorioiden kautta ja 4). kuinka mitäkin leikkikaluja hyödynnetään 

leikkitoiminnassa. Tulkintoja voidaan suhteuttaa edelleen taustamuuttujiin kuten ikään ja 

sukupuoleen (Almqvist 1994; Blakemore & Centers 2005; Hughes 1999). Tässä 

tutkimuksessa leikkikalujen funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin tulkitaan koostuvan 

erilaisista elementeistä jotka saavat erilaisia arvoja. Esimerkiksi nukkea ei määritellä 

Nelsonin ja Nilssonin (2002) typologian tavoin vain esittäväksi (förställande) 

leikkikaluksi, vaan esittävyys on yksi sen funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin 

muodostavista elementeistä. Tarkemmin ilmaistuna nukella on representatiivinen elementti 

arvolla (dominantti) realistinen, mutta myös muita elementtejä, joita tarkastellaan 

lähemmin luvussa 8. Tulokset. 
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2. TUTKIMUKSESTA 

Tutkimusongelman asettelua ja valittua, tai pikemminkin analyysiprosessin aikana 

kehittynyttä analyyttistä otetta voidaan nimittää ontologis-taksonomiseksi. Tällä tarkoitan 

sitä, että ensin tutkimuksessa pyritään selvittämään mitä kaikkea valittu tutkimuskohde 

pitää sisällään (ontologia) ja saturaatiopisteeseen päädyttyä havainnot järjestetään 

hierarkkiseksi kokonaisuudeksi (taksonomia). Ontologis-taksonominen suhde voidaan 

kuvata puuvertauksella, jossa kokonaiskäsite alkaa haarautua erilaisiin juuriin, jotka taas 

haarautuvat uudestaan ja uudestaan (Convertini, Albanese, Marengo, A., Marengo, V., & 

Scalera 2006, 128).  Garbacz (2006, 222) esittää, että jokaisen edustavan artefaktien 

funktionaalisuutta käsittelevän esityksen pitäisi sisältää taksonominen luokittelu sillä: 

1. Taksonomia vähentää kielellisen tason monimuotoisuutta. Taksonomian avulla 

voidaan tunnistaa erilaisia käsitteitä, jotka viittaavat samaan funktioon ja yhteneviä 

käsitteitä, jotka viittaavat eri funktioihin. 

2. Taksonomia vähentää käsitteellisen tason monimuotoisuutta sen rajatessa kunkin 

funktionaalisen mallin käsitteiden määrää ja malli yksinkertaistuessa sen 

käytettävyys paranee. 

3. Taksonomia lisää kunkin funktionaalisen mallin yhdenmukaisuutta. Tämän pitäisi 

helpottaa tiedonvaihtoa. 

Tämän tutkimuksen kannalta analysoitava kokonaisuus vastaa leikkikalun funktionaalisen 

manipulaation potentiaalia, joka yhdessä symbolisen manipulaation potentiaalin kanssa 

muodostaa leikkikalun manipuloinnin kokonaispotentiaalin. Funktionaalisilla 

manipulaatiopotentiaaleilla tarkoitetaan leikkikalun sisäänrakennettua käyttötarkoitusta. 

Symbolisella manipulaatiopotentiaalilla tarkoitetaan leikkijän leikkikalulle antamia uusia 

merkityksiä hänen käyttäessään leikkikalua toisin kuin mihin sisäänrakennettu 

käyttötarkoitus ohjaa. Kyttä (2002, 109) käsittelee vastaavaa ilmiötä määritellessään 

tarjouman rakentuvan sekä ympäristön (tässä leikkikalun) ja yksilön ominaisuuksista (ks. 

Kalliala 2012; Kline 1999). Kun lapsi ohjaa moottorin käyntiääntä replikoivaa leikkiautoa 

lattialla, on kyse funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin aktualisoitumisesta. Kun lapsi 

käyttää samaa autoa partakoneena, on kyse symbolisen manipulaatiopotentiaalin 

aktualisoitumisesta
3
. Kokonaispotentiaali syntyy näiden kahden yhdistelmistä. Molempien 

potentiaalityyppien aktualisoituminen on riippuvainen leikkijän kognitiivisesta 

                                                 
3
 Tästä esimerkistä lämmin kiitos Sandilelle. 
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kehitystasosta (Piaget 1962; Vygotski 1976, 1978a; 1978b). Kuitenkin siinä missä 

symbolinen potentiaali on korostuneen subjektiivinen ja kontekstuaalinen, on 

funktionaalinen potentiaali yleistynyt, universaali (ks. Blakemore & Centers 2005; Miller 

1987). Ympäröivä kulttuuri ja lapsen kokemusmaailma eivät ole kuitenkaan täysin 

irrallisia funktionaalisesta manipulaatiosta. Eri kulttuureissa nukeilla leikittävät 

hoivaroolileikit tuottavat erilaisia kulttuurisidonnaisia representaatioita äidin roolista (esim. 

Kalliala 1999; Rossie 2004).  Kulttuurisesta variaatosta huolimatta kyse on 

sisäänrakennetun käyttötarkoituksen mukaisesta manipulaatiosta, roolissa toimimisesta 

nuken toimiessa välittävänä tekijänä, eräänlaisena ”ei-puettavana rooliasuna.”  

  

2.1. Tutkimusongelma 

Strauss ja Corbin (1990, 33–36) esittävät, että laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimusongelmien alkuperät voidaan palauttaa kolmeen eri lähtöasetelmaan; ehdotettuun 

tai annettuun tutkimusongelmaan, kirjallisuuden stimuloimaan tutkimusongelmaan tai 

henkilökohtaisen ja professionaalisen kokemuksen tuottamaan tutkimusongelmaan. 

Kirjallisuuden stimuloiman tutkimusongelman Strauss ja Corbin (mt.) jakavat edelleen 

kolmeen alatyyppiin, jotka ovat: 1). kirjallisuudesta löytyvä tutkimaton alue tai aihe, jota 

pitäisi kehittää tai että tarvitaan uusi lähestymistapa ratkaisemaan vanha ongelma. 2). 

kirjallisuus ja tutkijan kokemukset ovat ristiriidassa, joka pyritään ratkaisemaan uudella 

tutkimuksella. 3). kirjallisuus voi saada tutkijan lähestymään siinä kuvattua kohdetta 

uudesta näkökulmasta, koska kirjallisuus ei kykene vastaamaan tutkijan sille esittämiin 

kysymyksiin (Siitonen 1999, 32).  

Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmat ovat kirjallisuuden stimuloimia ja asettuvat 

alatyyppien 1. ja 3. alle. Leikkikaluja käsittelevään kirjallisuuteen perehtymisellä pyrittiin 

löytämään vastauksia siihen mitä leikkikalut ovat ja millaisia kategorisointeja 

leikkikaluista on tehty. Kirjallisuuskatsaus stimuloi esiin kolmannen tutkimusongelman: 

miten sisäänrakennettu käyttötarkoitus ilmenee leikkikaluissa. Yhtenä deduktiivisena 

johtolankana on toiminut Stephen Klinen (1996) toteamus siitä, että leikkikalujen 

sisäänrakennettu käyttötarkoitus ei kata kaikkia sen ulottuvuuksia lasten käyttäessä niitä 

leikeissään usein eri tavoin kuin on tarkoitettu (Laukka 2004, 386). Toinen johtolanka on 

ollut Almqvistin (1994, 44) huomio, että turhan harva leikkikaluja käsittelevä tutkimus 
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perustuu kysymyksenasetteluun ”mitä tietyssä kehitysvaiheessa oleva lapsi voi tehdä 

tietyllä leikkikalulla” kysymyksen ollessa useimmiten muotoa ”miten tämä leikkikalu 

vaikuttaa lapsen kognitiiviseen kehitykseen”.  

Kirjallisuuskatsauksen osoittama tutkimuskohdetta käsittelevän tutkimustiedon vähyys (ks. 

Almqvist 1994; Svensson 1999) ohjasi tutkimusotetta suuntaan, jossa vain jo todettuihin 

tulkintoihin pidättäytyminen olisi tutkimuskohteesta jo olemassa olevaan tietoon 

suhteutettuna perusteetonta. Kyseessä on täten vähän tutkitun kohteen perustutkimus, joka 

Niiniluodon (1999) mukaan on uuden tieteellisen tiedon etsintää vailla pyrkimystä 

nimenomaisiin pragmaattisiin tavoitteisiin. Kolmanteen tutkimusongelmaan olen pyrkinyt 

vastaamaan tulkitsemalla empiiristä aineistoa abduktiivisesti, eli aineistosta tekemiäni 

havaintoja ja kirjallisuutta yhdistelemällä. Tässä vaiheessa kirjallisuus sisälsi leikkikaluja 

käsittelevän kirjallisuuden lisäksi artefaktianalyysia käsitteleviä teoksia ja artikkeleja 

avaamaan uusia väyliä tulkintamahdollisuuksille. Jäljessä tutkimusongelmat eriteltynä: 

1. Mitä leikkikalut ovat? 

2. Millaisia kategorisointeja leikkikaluista on tehty? 

3. Miten sisäänrakennettu käyttötarkoitus ilmenee leikkikaluissa? 

 

2.2. Teoreettinen integraatio ja tutkimusraportin rakenne 

Teoreettisella integraatiolla
4
 tarkoitan tutkimusongelmien ratkaisemiseen tarvittavien 

erilaisten teoreettisten ja metodologisten traditioiden ja menetelmien yhdistämistä. 

Soveltavan ja kasvatustieteen tutkimustraditioista eriävän metodologisen otteen 

valitseminen perustuu tutkimuskohteen ja valitun lähestymistavan poikkeuksellisuuteen. 

Metodikirjallisuuteen perehtyminen ja Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 

henkilökunnan konsultointi
5
 tekivät selväksi, että mitään valmista viitekehystä ei ole 

olemassa. Tämä asetti minut tilanteeseen, jossa vaihtoehtoina olivat tutkimusongelmien 

uudelleen asettelu olemassa oleviin metodologioihin soveltuvaksi tai hyppy 

tuntemattomaan, eli alkuperäistä tutkimusongelmaa palvelevan metodologisen 

viitekehyksen kehittäminen ja sen validiteetin perustelu. Valinta osui jälkimmäiseen 

vaihtoehtoon. Liekö alitajunnassani kummitellut Starrin (1997) Barney Glaserin 

                                                 
4
 Termi lainattu Siitoselta (1999), mutta ei sisällä samaa asiasisältöä 

5
 KT Hannele Karikoski, KT Jouni Peltonen & KM Vesa-Matti Sarenius 
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käyttämäksi ilmoittama toteamus study the unstudied, tutki tutkimatonta (Sipilä 1999, 27) 

metodologisen sovelluksen perustuessa pitkälti Glaserin ja Straussin kehittämään grounded 

theoryyn
6
 

Tutkimuksen kanssa rinnakkain syntynyt metodologinen ote on abduktiivinen ja 

tulkintahorisontti semioottis-funktionaalinen. Abduktiiviisuudella tarkoitan tukeutumista 

grounded theoryn induktiivis-deduktiivisiin tulkintoihin (Corbin & Strauss 1990; Haig 

1996), eli hypoteesien tekemistä ja testaamista sekä empiriasta että kirjallisuudesta johtavia 

päättelypolkuja hyödyntäen. Teoreettis-metodologisen viitekehyksen esittelyn toisessa 

osiossa (luku 7.) tuon julki grounded theoryn keskeisimmät periaatteet nojaten lähinnä 

Anselm Straussin ja Juliet Corbinin (1990) näkemykseen grounded theorysta 

abduktiiviseen päättelyyn perustuvana metodologiana. Myös Glaserin (2002, 2007) 

induktiivisuutta painottavaa tulkintaa, sekä Haigin (1996) esittämää reformoitua näkemystä 

sivutaan. Osiossa käydään läpi tämän tutkimuksen ja grounded theoryn yhteneväisyyksiä ja 

eroavaisuuksia. Käsillä olevaa tutkimusta ei luokitella grounded theoryksi, mutta siinä 

hyödynnetään grounded theoryn metodologisia periaatteita ja käsitteistöä. Osiossa 

mallinnetaan lopputuloksen, leikkikalujen sisäänrakennetun funktionaalisten 

manipulaatiopotentiaalien määrittelyn teoreettis-käsitteellisen hahmotelman, kehittymistä. 

Syntynyt hahmotelma esitellään tulosluvussa. 

Semioottis-funktionaalisuudella tarkoitan leikkikalujen ominaisuuksien määrittelemistä 

niiden toimintaa ohjaavien ja attraktiivisten piirteiden kautta. Funktionaalisuutta 

analysoimalla yritän päästä käsiksi kyseiseen tuotteeseen istutettuihin toimintaa ohjaaviin 

intentioihin. Kulttuurisemiotiikan keinoin pyrin taas selvittämään mitkä tulkinnat voidaan 

lukea yleistyneiksi käsityksiksi, eli denotaatioksi ja mitkä subjektiivisiksi 

merkityksenannoiksi, eli konnotaatioiksi (Hjelm 2002, 5). Harrison (2003, 48) muistuttaa, 

että koska jokainen yhteisö on erilainen voivat yhdessä yhteisössä käytetyt merkit 

tarkoittaa toisessa yhteisössä jotain muuta. Tästä näkökulmasta abduktiivisen 

lähestymistavan mahdollistava deduktiivisen tutkimusotteen hyödyntäminen on 

ensisijaisen tärkeässä asemassa, jotta vältetään tilanne, jossa tutkija tuottaa konnotaatioita 

denotaation nimissä. Kulttuurisemiotiikka, jota Sutton-Smithin (1986), van Leeuwenin 

(2005) että Kressin & van Leeuwenin (2006) teokset edustavat, antaa työkaluja 

tulkitsemaan sitä, mitkä funktiot voidaan määritellä niin juurtuneeksi osaksi ihmisten 

                                                 
6
 On sinänsä koomista, että metodologinen viitekehys perustuu enemmän Straussin kuin Glaserin 

näkemyksiin Glaserin sysättyä tutkimukseni kohti Grounded theorya  
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ajattelua, että niiden voidaan perustellusti esittää yleistyneitä ainakin länsimaisen 

kulttuuritradition piirissä. Pyrkimys mahdollisimman denotatiiviseen tulkintaan asettaa 

tutkimukselle tiettyjä rajoituksia. On esimerkiksi perusteltua olettaa, että medialla on 

merkitystä sille, kuinka attraktiiviseksi jokin leikkikalu koetaan. Laukka (2004, 391) kuvaa 

modernin leikkikaluteollisuuden olevan pääosin viihdeteollisuudesta tuttujen hahmojen 

tuotteistamista eli niiden siirtämistä kirjan sivuilta tai valkokankaalta lastenhuoneisiin. Niin 

ikään Kalliala (1999, 155) toteaa leikkikaluvalmistajien nojaavan yhä enemmän valmiisiin 

tarinoihin. Toisin sanoen yhdellä kentällä saavutetun menestyksen uskotaan ja toivotaan 

toisintuvan myös toisella kentällä. Näissä tapauksissa attraktiivisuus ei kumpua itse 

leikkikalusta vaan pikemminkin kyse on sille ulkopuolelta annetusta attraktiivisesta 

stigmasta, joka elää oman aikansa kunnes toinen trendi ottaa sen paikan. 

Funktionaalisuuden ulottuvuuksia ja ilmentymiä lähestytään Papanekin (1973)
7
 laatiman 

tuotteen funktioanalyysin kautta, joskaan ei sitä orjallisesti noudattaen. 

Tutkimusraportin rakenne noudattaa laskeutuvaa hierarkkista esitystapaa. Tarkastelen 

ensin leikkikalua monimuotoisena ilmiönä ja tarkennan raportin edetessä analyyttista 

mikroskooppia havaitsemaan yhä pienempiä ja pienempiä osia joista kokonaisuus 

muodostuu. Ennen leikkikaluihin siirtymistä esitellään erilaisia leikkiä kuvaavia ja 

määritteleviä teoreettisia näkemyksiä (3. Leikki). Leikin tutkimuksen ja määrittelyn 

historiaa ja Lev Vygotskia käsittelevät osiot pohjautuvat pääosin kandidaatintutkielmaani 

(Mertala 2013). Pro gradua kirjoittaessani olen laajentanut alkuperäistä osiota Jean 

Piaget’a käsittelevillä osilla.  Luvussa 4. Leikkikalu, leikkikaluja käsitellään laajalla 

katsauksella siitä, mitä kaikkea käsitteen alle voidaan mahduttaa. Tämän jälkeen 

tarkastelukulma rajataan koskemaan kaupallisia leikkikaluja, niiden funktionaalisen 

manipulaation potentiaaleja (5. Leikkikalujen luokittelusta) ja edelleen niitä elementtejä, 

mistä nämä potentiaalit muodostuvat. Perinteisestä tutkimusraportin rakenteesta poiketen 

osaan tutkimuskysymyksistä vastataan jo ennen varsinaista tuloslukua
8
. Analyysiprosessin 

kulkua ja tulkintoja ohjanneita teoreettisia ja metodologisia näkemyksiä käsitellään 

luvuissa 6. Leikkikalu semioottis-funktionaalisena artefaktina ja 7. Grounded theory. 

Jälkimmäisen runko perustuu laadullisen tutkimuksen metodikurssille tekemääni 

harjoitustyöhön, jossa selvitin grounded theorysta johdetun metodologisen sovelluksen 

                                                 
7
 Alkuperäisteos Das Papanek Konzept ilmestyi 1970. Tässä nojataan 1973 ilmestyneeseen suomennokseen.  

8
 Luku 4. Leikkikalu vastaa 1. tutkimuskysymykseen ”mitä leikkikalut ovat?”. Luku 5. Leikkikalujen 

luokittelusta vastaa 2. tutkimuskysymykseen ”millaisia kategorisointeja leikkikaluista on tehty?”. 
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soveltuvuutta artefaktien analysointiin. Pro gradua varten sitä on korjattu ja täydennetty 

analyysiesimerkein. Tulosluvussa tarkastellaan elementtien sisäisten piirteiden variaatiota. 

Taksonomisen mallin kehittymistä mallinnetaan vaiheittain tutkimusraportin edetessä. 
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3. LEIKKI 

Leikin olemuksen määritteleminen ei ole yksiselitteistä eikä siitä ole olemassa universaalia 

kaikenkattavaa definitiota tai yhtä suurta teoriaa. Hännikäinen (1992, 16) on listannut 

kattavan kuvauksen erilaisista määritelmistä: klassisissa leikkiteorioissa leikkiä on pidetty 

ilmentymänä ylimääräisestä energiasta (Schiller 1875; Spencer 1873) tai vaihtoehtoisesti 

menetetyn energian kompensoijana (Lazarus 1983; Patrick 1916), vaistonomaisena 

harjaannuttajana aikuisten toimintaan (Groos 1896, 1899) ja geneettisesti määräytyneenä 

opittuna käyttäytymisenä (Hall 1907).  Modernien teorioiden mukaan leikki on esimerkiksi 

ilmaisu lapsen jäsentymättömästä suhteesta ympäristöönsä (Buytendijk 1933), 

täyttymättömien toiveiden toteuttamista (Peller 1952), tapa minän hallitsemiseen ja 

pelkojen voittamiseen (Erikson 1950) sekä vuorovaikutustaitojen ja roolien oppimisen 

mahdollistaja (Mead 1934). Uudemmissa teorioissa leikki nähdään esimerkiksi 

kognitiivisena adaptaationa (Sutton-Smith 1967), elämän rikastuttajana ja jännityksen 

tuojana (Singer 1973), luovuuden ja mielikuvituksen komponenttina (Lieberman 1977), 

sisäisesti motivoituna jännityksen ja sen purkamisen vaihteluna (Heckhausen 1974) sekä 

vapaana ja elämyksellisenä aktiviteettien kokemisena (Csikszentmihalyi 1979) Kuten 

edellä on esitetty, painottavat tutkijat leikin eri piirteitä eri tavoin ja kaikki eivät sisällytä 

jokaista piirrettä näkemykseensä. Hännikäisen (1992, 15) mukaan ilman sitoutumista 

mihinkään teoriasuuntaukseen, on piirteitä kuitenkin yhdistetty seuraavalla tavalla (Almy, 

Monighan, Scalles & van Hoorn 1984; Caster 1984; Garvey 1977; Rubin, Fein & 

Vandenberg 1983): Leikki on miellyttävää ja se tuottaa iloa. Leikki syntyy sisäisestä 

motivaatiosta eikä sillä ole ulkoisia tavoitteita, eli nautinto kumpuaa itse leikkimisestä, ei 

tietyn lopputuloksen saavuttamisesta. Motivaatio ilmenee mielihyvän ilmaisuina kuten 

ilona ja nauruna, mutta myös leikin vakavuutena ja jatkuvuutena ja aktiivisena 

osallistumisena, jossa lapsi leikkii leikkimisen halusta. Leikissä ei toimita todellisessa 

maailmassa vaan sen kautta todellisuutta käsitellään toiminnallisesti, mutta joustavasti 

koska tilanteita ja esineitä voidaan muuttaa toisiksi mielikuvituksen avulla. Leikki on 

vapaaehtoista ja spontaania ja sen on vapaa ulkoisista säännöistä.  Leikin säännöt ovat sen 

sijaan sisäisiä, leikkiin sisältyviä suhteita, rooleja, tilanteita ja juonta koskevia sääntöjä, 

joiden seuraaminen on iloa tuottava kokemus. 
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Marjatta Kalliala (1999, 297) kirjoittaa väitöskirjassaan, että leikin salaisuutta on 

mahdotonta koskaan täysin paljastaa, sillä se ei alistu mitattavaksi millään aikuisten 

luomilla asteikoilla ja sisältää aina jotain tutkimatonta. Filosofi Johan Huizinga (1949, 15–

16) ehdottaa, että ihmisrotua tulisi kutsua nimellä Homo ludens – leikkivä ihminen sen 

kuvatessa ihmisen olemusta paremmin kuin Homo sapiens – viisas ihminen. Roger 

Cailloisin (1958, 23–24) määritelmän mukaan leikki on toimintaa, joka on vapaaehtoista, 

erillistä, ennakoimatonta, tuottamatonta, säännönmukaista ja kuvitteellista. Leikki erottuu 

tavallisesta elämästä, vaikka usein ammentaa sisältönsä juuri siitä. Leikin ja ei-leikin 

välisen eron ymmärtäminen vaatii leikkijöiltä metakommunikaation jonkinlaista 

hallitsemista, jolloin esimerkiksi aggressiivinen ruumiinkieli voidaan tulkita 

kamppailuleikkiin kuuluvaksi motoriseksi toiminnaksi, eikä realistiseksi fyysiseksi uhaksi. 

Näin ollen edellä mainittuun leikkityyppiin kuuluvat kevyet tönäisyt on paradoksaalisesti 

samanaikaisesti tulkittava sekä tönäisyksi että ei-tönäisyksi. Tällöin tönäisy viittaa 

fyysiseen välienselvittelyyn, muttei siihen mihin varsinainen väkivalta viittaisi. (Bateson 

1976, 120–123; Caillois 1958 18–19; Huizinga 1949, 18–19; Kalliala 1999, 36). Van der 

Kooijin (1983, 302) mukaan leikin määrittelyssä on kyse samankaltaisesta ongelmasta kuin 

esimerkiksi älykkyyden määrittelyssä: kummassakin tutkittava kohde tunnetaan ikään kuin 

suurin piirtein, muttei kuitenkaan eksaktisti niin, että kohde voitaisiin selittää kattavasti 

auki. (Hännikäinen 1992, 15). Tässä tutkimuksessa ei pyritä laatimaan kaikenkattavaa 

määritelmää siitä, mitä leikki on vaan leikkiä käsitellään sen esinemanipulaatioksi 

luokiteltavien muotojen kautta. Vaikka valtaosa leikin historiasta käsittää ajan ennen 

teollisvalmisteisia leikkikaluja (Sutton-Smith 1986, 28), on niiden rooli tai ainakin määrä 

tämän päivän länsimaisten lasten leikissä ja kasvuympäristössä yhä huomattavampi. 

Yhdysvaltalaisen Toy Industry Associationin selvityksen mukaan leikkikalujen 

maailmalaajuinen myynti on noussut vuosien 2007 ja 2012 välillä kuusi miljardia dollaria 

ollen viimeisen laskelman mukaan 84,1 miljardia dollaria (toyassociation.org). Nelson ja 

Nilsson (2002, 119) laskivat 3–5-vuotiailla ruotsalaislapsilla olevan omassa huoneessaan 

keskimäärin 536 leikkikalua. Ei ole syytä olettaa, että luku poikkeaisi merkittävästi 

suomalaislasten leikkikalujen määrästä. Tutkimusongelmien kannalta pidättäytyminen 

esinemanipulaation kuvaamisessa on perusteltua.  
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3.1. Leikki esinemanipulaationa 

Tässä tutkimuksessa leikkiä tarkastellaan kahden teoreetikon, Lev Vygotskin ja Jean 

Piaget’n kirjoitusten ja niistä tehtyjen tulkintojen kautta. Hännikäisen (1992; 1995a; 

1995b) mukaan tiedollisen monipuolisuuden lisäksi Vygotskille ja Piaget’lle yhteistä on se, 

että molemmat pitävät leikkiä lasten elämään kuuluvana tosiasiana. Kummankaan 

kirjoituksista ei löydy eksplisiittistä leikin määritelmää, mutta molemmat kuvaavat leikkiä 

tavalla johon kuuluu määrittelyä. Molemmat näkevät lapsen aktiivisena toimijana omassa 

kehitysprosessissaan, joka antaa molempien teorioihin konstruktiivisen näkökulman 

(Hännikäinen 1992, 13; 1995b, 19). Matusov ja Hayes (2000, 216) lisäävät yhtenevyydeksi 

sen, että molemmat mielsivät kehityksellä olevan vain yhden suunnan, jolla on oma 

ennustettava tavoitteensa. Suomalan (2001, 65) mukaan suunta on tiedostamattomasta 

tiedostettuun ja konkreettisesta käsitteelliseen.    Merkittävin ero Vygotskin ja Piaget’n 

näkemysten välillä on se, että Vygotski tulkitsee kehityksen ja oppimisen sosiaalisesti 

rakentuneeksi prosessiksi, jossa sosiaalinen, intersubjektiivinen, muuntuu 

sisäistämisprosessin kautta sisäiseksi, intrasubjektiiviseksi. Piaget’lle taas kehitys ja 

oppiminen lähtevät yksilöstä itsestään (Blake & Pope 2008, 61–62).  Hännikäisen (1992) 

mukaan Vygotski ja Piaget loivat teoreettiset näkemyksensä toisistaan riippumatta, sillä 

vaikka Vygotskin työt ovat vanhempia, estivät kielelliset ja poliittiset tekijät Piaget’ta 

saamasta Vygotskin kirjoituksia käsiinsä. Vygotski ehti ennen kuolemaansa ilmeisesti 

tutustua Piaget’n varhaisiin kirjoituksiin, mutta ei tämän leikkiteoriaan (Hännikäinen 1992, 

13). Vaikka sekä Vygotski että Piaget ovat muovanneet huomattavissa määrin vallitsevaa 

käsitystä lasten kehityksestä ja leikin ja kehityksen välisestä suhteesta, ei heistä kumpikaan 

ole vapaa kriittisiltä huomioilta (ks. Croker 2003; Lambert & Clyde 2003; Matusov & 

Hayes 2000; Nicolopoulou 1993; Ortega 2003). Alkava luku noudattaa rakenteeltaan 

Vygotskin ja Piaget’n tulkintoja leikin kehityskulusta. Tarkastelu aloitetaan leikin 

alkeellisimmista muodoista edeten yhä kehittyneempiin leikkeihin. Roolileikkiä käsitellään 

kehittyneen esinemanipulaation ja symbolisen leikin yhteydessä. Piaget’n leikin 

kategorioiden kolmas päätyyppi, sääntöleikki, esitellään luvussa 3.4. funktionaalisen ja 

symbolisen ajattelun ja manipulaation rinnalla. 
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Lev Vygotski 

Venäläinen psykologi Lev Vygotski (1896–1934) ei lyhyeksi jääneen elinkaarensa vuoksi 

ehtinyt koskaan laatia kattavaa teoreettista mallia leikistä, mutta hänen ajatuksensa 

oppimisen sosiokonstruktiivisesta luonteesta ovat vaikuttaneet vallitsevaan 

varhaiskasvatusta ja varhaisvuosien oppimista määritteleviin käsityksiin (Lambert & Clyde 

2003, 61). Vygotski (1976, 537–551) nimeää leikin kolmivuotiaan lapsen johtavan 

toiminnan muodoksi ja tämän kehityksen tärkeimmäksi lähteeksi. Leikki on todellisuuden 

sisäistämistä, jossa ulkoinen, sosiaalinen toiminta muuttuu aktiivisen omaksumisprosessiin 

kautta sisäiseksi ja yksilölliseksi suoritukseksi. Vygotski (1976, 539; 1978b, 93) mieltää 

leikin olevan vain ihmisten saavutettavissa ja vain tietystä iästä ylöspäin ja kutsuukin sitä 

inhimillisen toiminnan koreimmaksi muodoksi. Vygotskin (mt.) mukaan leikin keskeisiin 

piirteisiin kuuluu sen puitteissa luotava mielikuvitustilanne ja merkityksillä operointi, jotka 

ovat psykologisina prosesseina pienimpien lasten ja eläinten saavuttamattomissa. Vygotski 

(1976, 538–539; 1978b, 93) esittää, että leikki sellaisena kuin se on edellä kuvattu, 

ilmaantuu kun lapsi alkaa kohdata yhä enenevissä määrin tilanteita, joissa hänen halunsa, 

toiveensa ja pyrkimyksensä eivät saakaan välitöntä täyttymystä. Kun lapsi ei voi toteuttaa 

toivettaan heti, muttei pysty sitä myöskään unohtamaan, hän astuu sisään 

mielikuvitusmaailmaan, jossa toiveet toteutuvat. Lambert ja Clyde (2003, 65–67) sekä 

Ortega (2003, 106) kritisoivat Vygotskiin paradigmaattisesti suhtautuvia tutkijoita siitä, 

että he tulkitsevat Vygotskia irrallaan 1920- ja 1930-lukujen kommunistisesta 

aatemaailmasta, jonka he uskovat vaikuttaneen Vygotskin näkemyksiin huomattavasti. 

Niin ikään tukeutuminen käännöksiin, joiden sisältö ja painotukset vaihtelevat 

merkittävästi, asettaa heidän mukaansa huomattavia haasteita Vygotskin kirjoitusten 

validiin tulkitsemiseen (Lambert & Clyde 2003, 61; 68–70). Lisäksi Lambert ja Clyde (mt. 

68–69) huomauttavat, että Vygotski ei lukenut alkeellista esinemanipulaatiota, eli 

varhaislapsuuden tutkivaa leikkiä lainkaan leikiksi ja hänen olleen ylipäätään 

kiinnostuneempi yli seitsemänvuotiaiden lasten ajattelusta ja oppimisesta. Vygotskin työn 

keskeneräisyyden vuoksi etenkin roolileikkiä käsittelevissä sosiokulttuurisissa 

näkemyksissä tukeudutaan hänen työnsä jatkajien näkemyksiin. 
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Jean Piaget 

Biologina uransa aloittanut, mutta psykologina maineeseen kohonnut sveitsiläinen Jean 

Piaget (1896–1980) kirjoitti ensimmäisen teoreettisen hahmotelmansa leikistä vuonna 1932 

ilmestyneessä teoksessaan The Moral Judgement of the Child (Ortega 2003, 101–102; 

Hännikäinen 1992, 13). Tässä tutkimuksessa tarkastelun keskiössä on teos Play, Dreams 

and Imitation in the Childhood (1945 / 1962), jonka puitteissa Piaget esitti pisimmälle 

viedyt näkemyksensä leikistä (Hännikäinen 1992, 26). Piaget’n teorian mukaan yksilö 

pyrkii sopeutumaan ympäristön vaatimuksiin kahden eri menetelmän, assimilaation ja 

akkommodaation, keinoin (Dimitriadis & Kamberealis 2006, 171). Assimilaatiolla 

tarkoitetaan ympäristön tulkitsemista jo olemassa oleviin kognitiivisiin rakenteisiin 

sopivaksi. Akkommodaatiossa taas kognitiivisia rakenteita muunnetaan ottamalla vastaan 

uutta informaatiota ympäristöstä (Campbell 2006). Kehityksen kannalta ideaalia on, että 

assimilaatio ja akkommodaatio ovat tasapainossa. Tällöin lapsen mentaaliset skeemat, eli 

ärsykkeen tuottama mentaalinen käsite, jota lapsi hyödyntää uusia ärsykkeitä kohdatessaan 

ja ulkoinen maailma ovat tasapainossa (Blake & Pope 2008, 61). Hännikäisen (1992, 13) 

mukaan Piaget näki leikin todellisuuden assimilaationa ja oli kiinnostunut symboli- ja 

roolileikkien alueella etenkin yksinleikistä siinä missä Vygotskille leikki oli todellisuuden 

sisäistämistä painopisteen ollessa aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa ja lasten 

yhteisleikeissä. Nicolopoulou (1993, 6) kritisoi Piaget’ta kehityksen ja leikin sosiaalisesti 

rakentuneiden piirteiden huomiotta jättämisestä (ks. Forman 1992; Winegar & Valsiner 

1992). Lourenco ja Machado (1996, 150) sekä Matysov ja Hayes (2000, 215–216) kutsuvat 

Nicolopouloun huomiota yleiseksi, mutta perusteettomaksi väittämäksi. Lourenco ja 

Machado (1996) esittelevät lisäksi yhdeksän muuta Piaget’n teoriaan kohdistettua kriittistä 

tarkastelulinjaa, jotka heidän mukaansa ovat niin ikään virheellisiä tai puutteellisia 

tulkintoja. Hännikäinen (1992, 52) tiivistää Piaget’n leikin kehityksen kuvauksen 

seuraavasti:  

 

Leikki kehittyy sensomotorisen kauden harjoitteluleikeistä 

esioperationaalisen kauden symbolileikkien kautta konkreettisten 

operaatioiden kauden sääntöleikiksi. Leikkivälineiden käyttö leikissä etenee 

realististen esineiden käytöstä kohti vähemmän realististen esineiden käyttöä. 

Lopuksi lapsi pystyy toimintaan, jossa esine tai materiaali korvataan pelkällä 

mielikuvituksella. 
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Leikin vaiheittainen kehitys on luonnollinen johdannainen Piaget’n (1962, 110–113) 

näkemyksestä kehityksestä vaiheittaisena jatkumona, jossa jokaista ajattelun kehityskautta 

vastaa tietty kognitiivisen leikin laji. Tässä tutkimuksessa ei käydä läpi Piaget’n 

kognitiivisen kehityksen teoriaa vaihe vaiheelta vaan keskitytään näkemyksiin, joita Piaget 

esitti leikkikalujen manipuloinnin ja leikin välisestä suhteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

jokaista eri leikkityyppien välistä siirtymävaihetta ei käydä läpi tai nimetä erikseen.  

 

3.2. Alkeellinen esinemanipulaatio ja harjoitteluleikki 

Vygotski (1976, 546–547; 1978b, 97–98) on käsitellyt leikin välineistön valikoitumisen, 

niiden manipuloinnin muotojen ja leikkijän kehityksen välistä suhdetta alkeellisen ja 

kehittyneen esinemanipulaation käsitteiden kautta. Pienelle lapselle havainto ja merkitys 

ovat sulautuneet yhteen eikä lapsi osaa tehdä vielä eroa merkityskentän ja havaintokentän 

välille.  Tämä näkyy siinä, että pikkulapsi käyttää toimiessaan realistisia, oikeiden 

esineiden kaltaisia jäljitelmiä. Alkeellisessa esinemanipulaatiossa esineillä on pääosin 

sensomotoriikkaa tukeva funktio, mutta psyykkisten prosessien, kuten havaitsemisen ja 

tarkkaavaisuuden kehittyessä lapsi alkaa kokemuksiinsa perustaen odottaa tietyn objektin 

tuottavan tietyllä tavalla käsiteltynä tietynlaista aistiärsykettä: pallo pyörii kun sitä pukkaa 

ja helistin sihisee kun sitä heiluttaa ja lapsi alkaa säädellä toimintaansa tuottamaan 

toivomiaan tuloksia. Tarttumataidon oppimien kirjaimellisesti mullistaa lapsen maailman 

hänen voidessaan toteuttaa aikomuksiaan ilman aikuisen apua. Saavutettu autonomia 

suuntaa lapsen kiinnostusta yhä useampiin lähiympäristön esineisiin. Ensimmäisen 

elinvuoden lopulla lapsi oppii, että esineillä on tietty funktio ja että esineen funktio ja tietyt 

intentionaaliset teot kuuluvat yhteen, jolloin esineiden spesifistä käytöstä tulee leikin 

keskeinen päämäärä. Toisin sanoen pienelle lapselle esineet merkitsevät sitä, mitä hänen 

niille tulee tehdä: ovi on olemassa avaamista ja sulkemista, portaat kiipeämistä ja kello 

soittamista varten. (Hännikäinen 1995a, 27; Vygotski 1976, 544–545; 1978b, 96).  

Esineillä on motivoiva ja tilannesidonnainen vaikutus pienen lapsen tekoihin esimerkiksi 

edistäen mobilisaatiopyrkimystä lapsen yrittäessä liikkua kohti attraktiivista objektia, 

jolloin havainto on integroitunut motoriseen reaktioon (Kurvinen, Neuvonen, Sivén, 

Vartiainen, Vihunen, Vilén 2006, 160–163).  
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Piaget (1962) hahmotteli väljät reunaehdot lasten leikin kehittymiselle tunnistamalla kolme 

peräkkäistä leikin muotoa: harjoitteluleikin, symbolisen leikin ja sääntöleikin, jotka ovat 

ikään kuin toiminnallisia vastineita ajattelun kehittymisen tasoille: sensomotoriselle, 

esioperationaaliselle ja konkreettisten operaatioiden vaiheille (Nicolopoulou 1993, 3). 

Harjoitteluleikki on hallitseva leikin muoto ensimmäisen puolentoista vuoden ajan ja se ei 

kumpua praktisista tai välineellisestä tavoitteista vaan on puhdasta tekemisen iloa (mt.). 

Harjoitteluleikkien varhaisin muoto on puhdas harjoitteluleikki, joka yksinkertaisimmillaan 

on lapsen halua nähdä mitä tapahtuu, kun hän tekee tietyn motorisen suoritteen (heittää, 

vetää jne.). Sutton-Smith (1986, 143–144) kutsuu tätä tutkimiseksi (exploration), jolle 

ominaisia toimintamuotoja ovat esineiden valikoimaton laittaminen suuhun sekä esineiden 

hakkaaminen ja heiluttaminen. Vygotskin tavoin ja Piaget’sta poiketen hän ei luokittele 

tutkimista leikiksi. Tutkimista seuraa Sutton-Smithin mukaan hallinta (mastery), joka eroaa 

tutkimisesta siinä, että nyt lapsi osaa odottaa tietynlaisen manipulaation tuottavan 

tietynlaisia vastineita, eli hän hallitsee esineen funktionaalisen käytön ja lapsi osoittaa 

itsesäätelyä (self-regulation) funktionaalisen operoinnin kautta (mt. 145). Cohenin (1993, 

48–49) hahmotelma leikin kehittymisestä noudattaa samoja perusperiaatteita. Manipulaatio 

on aluksi sensorista tutustumista, joka johtaa ymmärrykseen objektien asianmukaisesta 

käytöstä.   

 

Piaget’n vaiheteorian seuraava, kehittyneempi leikin muoto syntyy sattumanvaraisista 

kombinaatioista. Kolmas ja viimeinen harjoitteluleikiksi luokiteltava muoto sisältää 

suunniteltuja kombinaatioita (1962, 114–117). Myös Cohen (1993, 48–49) jaottelee 

tutkivat ja intentionaaliset kombinaatiot kahdeksi eri manipulaation muodoksi. Syntymää 

välittömästi seuraavaa refleksiharjoittelua, sensomotorisen kauden ensimmäistä vaihetta, 

Piaget (1962, 89) ei luokittele leikiksi. Sama koskee myös sensomotorisen kauden toisen 

vaiheen jokelteluja ja pään ja käsien liikuttelua (mt. 89–91). Kolmannessa vaiheessa lapsen 

suhtautuminen esineiden kanssa toimimiseen paljastaa onko kyseessä leikistä vai 

yrityksestä tunnistaa esine (mt. 91–92). Neljännessä ja viidennessä vaiheessa, jotka 

valmistelevat siirtymää symbolileikkiin, lapsi alkaa ritualisoida skeemojaan käymällä 

esimerkiksi läpi kaikki nukkumaanmenoon viittaavat valmistelut olosuhteiden saadessa 

aikaan tämän skeeman. Ero vaiheiden välille syntyy siitä, että viidennessä vaiheessa lapsi 

alkaa yhdistellä tuttuihin skeemoihin toimintoja, jotka eivät liity tuttuun skeemaan (mt. 92–

95). Kuudes vaihe on Piaget’n (mt. 95–97; 101; 120) mukaan jo symbolista leikkiä, mutta 
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vielä primitiivistä. Symbolileikki syntyy kun leikkisymbolit irtaantuvat rutiineista ja 

merkityksen antaja eriytyy merkityksen kohteesta. 

 

Vygotskin (1976, 540; 1978a, 86–87) mukaan lapsi toimii leikkiessään mahdollisimman 

vaativalla tasolla, lähikehityksen vyöhykkeellä. Tällä hän ilmentää lapsen aktuaalisen ja 

potentiaalisen kehitystasojen välistä etäisyyttä. Aktuaalisella kehitystasolla tarkoitetaan 

tasoa, jossa lapsi kykenee suoriutumaan itsenäisesti. Potentiaaliselle tasolle lapsi yltää vielä 

vain aikuisen tai osaavampien tovereiden kanssa yhteistyössä, mutta tulevaisuudessa myös 

omin voimin. Vygotski (1978b, 99) esittää myös, että leikki luo lapselle lähikehityksen 

vyöhykkeen, vaikka tämä leikkisi yksin. Lapsen kehityksen potentiaalinen taso näyttäytyy 

leikissä siinä, että lapsi joutuu koko ajan konfliktiin leikin sääntöjen ja omien spontaanien 

halujensa välillä, mutta valitsee sääntöjen mukaan toimimisen, jotta leikin jatkuminen olisi 

mahdollista. Van der Veer ja Valsiner (1991, 345) olettavat, että yhdistäessään leikin 

lähikehityksen vyöhykkeeseen Vygotski (1978a, 88) tarkoittaa nimenomaisesti leikkejä, 

joissa lapset jäljittelevät aikuisia (Hännikäinen 1995a, 39). Tällaiset leikit eivät ole voineet 

syntyä ilman edeltävää mallia ja mallin jäljitteleminen leikkitoiminnassa saattaa stimuloida 

lapsen oppimista samalla tavoin kuin mallin seuraaminen ohjaus- ja oppimistapahtuman 

aikana. Matusovin ja Hayesin (2000, 219) mukaan Piaget’lle Vygotskin kuvaama osaaja – 

oppija-suhde ei johda oppimiseen vaan oppijan mukautumiseen osaajan näkemyksiin. Yhtä 

kaikki Piaget (1962, 112) ei Vygotskin tavoin näe laadullista eroa yksin tai yhdessä muiden 

kanssa leikittävien symbolisten leikkien välillä. Erona Vygotskin (1976, 537–551) 

intersubjektiviteettia intrasubjektiviteetin edeltäjänä korostavalle näkemyksille Piaget 

(1962, 121–125) perustelee tulkintansa päinvastaisesti ja esittää, että symbolismi saa 

alkunsa yksilöllisestä toiminnasta, joka mahdollistaa esineiden ja muiden ihmisten 

toiminnan jäljittelyn.  

Eroavaisuuksien lisäksi Vygotskin alkeellinen esinemanipulaatio ja Piaget’n 

harjoitteluleikki omaavat myös merkittävän määrän yhteneväisyyksiä. Vygotskin havainto 

– merkitys-suhde ja Piaget’n ritualisoidut skeemat saavat leikiksi representoituina hyvin 

samankaltaisia toiminnallisia vastineita.  Esimerkiksi edellä esitetty Piaget’n (1962, 94–95) 

kuvaus olosuhteiden käynnistämästä nukkumisvalmistelujen ritualisoinnista voidaan lukea 

”vygotskilaisittain” havainto–merkitys-suhteena, joka saa lapsen suorittamaan tietyillä 

esineillä niitä toimintoja, joita hän liittää nukkumaanmenoon koska esineet tai muu 

ympäristö ohjaa toimintaa tähän suuntaan. Symboliseksi toiminta muuttuu vasta kun 
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leikkijä on tietoinen siitä, että hän vain esittää rutiinia (Piaget 1962, 94–95). Merkittävin 

ero on se, missä vaiheessa Vygotski ja Piaget tulkitsevat symbolisen esinemanipulaation 

olevan mahdollista. Vygotski (1976, 545–546; 1978b, 96–97) esittää, että havainto ja 

merkityskenttä ovat yhtä aina kolmivuotiaaksi asti kun taas Piaget esitti ensimmäisen 

vaiheen symbolileikin olevan mahdollista jo puolentoista vuoden iästä ylöspäin 

(Hännikäinen 1992, 53). Symbolisen ajattelun kehittymisen ja lapsen iän relaatiota 

käsitellään tarkemmin kehittyneen esinemanipulaation ja symbolisen leikin yhteydessä. 

 

3.3. Kehittynyt esinemanipulaatio ja symbolinen leikki 

Havainnon ja merkityskentän erottaminen tapahtuu Vygotskin (1976, 545–546; 1978b, 96 

– 97) mukaan vasta kolmen vuoden iässä, jolloin leikeissä asiat vapautuvat havainto – 

reaktio-kaavasta ja syntyy mielikuvitustilanne, jonka puitteissa lapsi alkaa toimia 

riippumatta siitä mitä näkee. Tällöin välittömän havainnon sijaan hänen toimintaansa ohjaa 

tilanteen merkitys. Fein (1975) käsittelee samaa ilmiötä esittäessään, että leikki saavuttaa 

huippunsa, kun lapsi kykenee syöttämään ei niin laadukasta jäljitelmää hevosesta ei niin 

laadukkaalla jäljitelmällä kupista (Cohen 1993, 50). Tällöin leikkitoiminta kumpuaa 

ideoista, eikä esineistä, joita leikissä käytetään. Näin ollen esimerkiksi hevosen virkaa 

toimittavasta kepistä tulee välittävä tekijä ja varhaislapsuuden esine / merkitys -suhde 

kääntyy päälaelleen merkityksen noustessa dominoivaksi tekijäksi (Hännikäinen 1995a, 

28–29; Vygotski 1976, 546–547 & 1978b, 97–98). Hännikäisen (1992) tutkimuksessa 

kaksi kolmasosaa lapsista saavutti omaehtoisen symbolisen leikin, jossa lapsi pitää 

elottomia esineitä aktiivisina toimijoina käyttäen näitä symbolisesti, ikien 1v 11kk ja 2v 11 

kk välillä (Hännikäinen 1992, 63). Feinin (1975) tutkimuksessa vain kolmasosa 1v 10kk–

2v 2kk ikäisistä lapsista pystyi symbolisesti korvaamaan kaksi esinettä yhtä aikaa (Cohen 

1993, 50; Hännikäinen 1992, 65). Myös Ungererin, Zelanon, Kearsleyn ja O’Learyn 

(1981) sekä Rossicanon (1982) tutkimukset ovat osoittaneet, että symbolisten leikkitekojen 

määrä ja abstraktioiden monimuotoisuus lisääntyy iän myötä (Hännikäinen 1992, 65–67). 

Elder & Pederson (1982), Corrigan (1982), Jefferee & McConkey sekä Nicholic (1977) 

ovat havainneet tutkimuksissaan saman ilmiön: pienemmät lapset leikkivät pääosin 

realistisilla esineillä kunnes siirtyvät korvaamaan tiettyjä esineitä toisilla, mutta kuitenkin 

niitä fyysisesti muistattavilla esineillä (keppi kynänä, syömäpuikkona, lusikkana jne.). 

Mitä vanhemmista lapsista oli kysymys, sitä vähemmän merkitystä välittävänä tekijänä 
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toimivan esineen ja sille merkityksen antaneen reaalimaailman esineen tai olennon 

fyysisillä samankaltaisuuksilla on ja lapset kykenevät käyttämään leikeissään mm. omenaa 

vasarana tai kitaraa kuppina (Cohen 1993, 50–51). Minick (1987, 30) esittää, että 

Vygotskin leikkiä käsittelevien kirjoitusten keskeisin prinsiippi voidaan tiivistää 

väitteeseen, jonka mukaan lapsen kognitiivisen ja sosiaalisen kehityksen välinen 

aktuaalinen yhteys voidaan ymmärtää vasta kun opimme näkemään mielikuvituksen ja 

leikin ykseyden (Hännikäinen 1995a, 42). Mielikuvitustilanteen luomisen prosessi toimii 

pohjana abstraktin ajattelun kehittymiselle, joka saa toiminnallisen vastineensa kehittynyttä 

esinemanipulaatiota kuvaavien esimerkkien kaltaisessa leikkitoiminnassa (Vygotski 1976, 

553; 1978b 103–104). Hakkaraisen (2001, 188) mukaan karhua leikkivä lapsi on ”minä-

karhu”, joka yhtäältä suorittaa karhun roolia, mutta on tietoinen olevansa silti oma itsensä. 

Esinemanipulaation tasolla tämä tarkoittaa sitä, että lapsen päässä oleva metallikulho on 

yhtäältä kulho ja ritarin kypärä. (Hakkarainen 2001,185).  

 

Symbolinen leikki ilmaantuu lapsen toisen ikävuoden aikana yhdessä puheen kanssa 

(Nicolopoulou 1993, 4). Piaget’n (1962, 97–98) mukaan symbolismista on kyse silloin kun 

lapsi esittää esineen assimiloimista skeemaan ja hyödyntää skeemaa ilman 

akkommodaatiota. Ensimmäiset symboliset toiminnot tapahtuvat Piaget’n (1962) mukaan 

prototyyppisin esinein, mutta ajan myötä oikeat esineet ja tarkat representaatiot 

korvaantuvat yhä abstraktimmilla toisinnoilla, kunnes lopulta esineet voidaan korvata 

pelkällä mielikuvituksella (Hännikäinen 1992, 65–69). Esioperationaalisen kauden 

varhaisvaiheen symbolileikeissä lapsi projisoi sensomotorisella kaudella käyttämiään 

symbolisia skeemoja, eli arkikäyttäytymistään, uusiin kohteisiin. Hän voi laittaa 

leikkikalunsa toisintamaan omia toimiaan, jäljitellä muiden toimintaa ja projisoi näitä 

muihin kohteisiin, samaistaa esineitä toisiin esineisiin tai samaistaa kehonsa muihin 

ihmisiin tai esineisiin (Piaget 1962, 121–125).  Kolmannella ikävuodella symbolinen leikki 

kehittyy edelleen ja se muodostuu symbolisista kombinaatioista (Piaget 1962, 126–131). 

Erona aiempiin symbolileikkeihin lapsi konstruoi nyt kokonaisia tapahtumia yksittäisten 

toimintojen sijaan (Nicolopoulou 1993, 4; Piaget 1962, 126–131). Lapsi voi myös 

symbolisen leikin kautta pyrkiä ”oikaisemaan” todellisuudessa häntä kohdanneet 

epäkohdat, kuten tilanteessa, jossa Jacqueline (2v 4kk) alkoi leikisti valmistella kylpyä 

leikkiammeeseen oikealla ammeella ja vedellä leikkimisen oltua kiellettyä (Piaget 1962, 

131–133). Piaget’n havainnossa on huomattavia yhtäläisyyksiä Vygotskin (1976, 538–539; 

1978b, 93) tulkintaan siitä, että symbolista ainesta sisältävä leikki ilmaantuu kun lapsen 
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kohdatessa toistuvasti tilanteita, joissa halujen, toiveiden ja pyrkimysten välitön 

täyttäminen sekä niiden unohtaminen on mahdotonta ja lapsi astuu sisään 

mielikuvitusmaailmaan, jossa toiveet toteutuvat. Piaget’n (1962, 135–138). Symbolileikin 

kolmannessa vaiheessa symbolien vääristävä leikillinen luonne heikkenee ja keskeisiksi 

ominaisuuksiksi kohoavat kombinaatioiden järjestelmällisyys, todellisuuden tarkka 

imitointi ja kollektiivinen symbolismi. Yhdessä muiden kanssa leikittävissä roolileikeissä, 

jotka edellyttävät kollektiivista symbolisimia, leikkijät luopuvat jaetun illuusion kautta 

hetkellisesti omasta persoonallisuudestaan toimiakseen tietyssä roolissa (Kalliala 2006, 

21), kuitenkin tiedostaen itsen ja roolin erillisyyden (Hakkarainen 2001, 185; 188). 

Vygotski (1976, 541–542; 1978b, 94–95) kuvaa ilmiötä esimerkillä, jossa kaksi siskosta 

leikkii olevansa siskoja. Toisin kuin arjen sisaruudessa, nyt leikkijät tekevät jokaisen 

valinnan ajatellen aktiivisesti rooliaan sisarena, jolloin sisaruuden roolia tukevien tekojen 

suorittaminen ja roolia heikentävien tekojen välttäminen muodostavat leikkitilanteen 

säännöt ja sisaruuden leikkiminen ja jokapäiväinen sisaruus eroavat tosistaan merkittävästi. 

Myös Piaget (1962, 138) havainnoi todellisen ja symbolisen sisaruuden roolien eroja, 

joskin Hännikäisen (1992, 37) mukaan se, että toimiko nuorempi sisar roolissa jää 

tulkinnanvaraiseksi tämän oltua vielä kyvytön vahvistamaan tätä sanallisesti.  

 

Elkonin (1980, 267–268; 410–414) esittää, että roolileikkiin siirryttäessä leikistä on 

erotettavissa kaksi eri motivaation tasoa. Ensimmäisen käsittää lapsen välittömän tarpeen 

käsitellä käyttöönsä saamiaan esineitä ja toinen antaa roolin muodossa esineiden käytölle 

mielekkään merkityksen. Esineelliset teot voivat näyttää samoilta kuin ennenkin, mutta ne 

ovat saaneet uuden mielen: nyt niissä näkyvät ihmisten suhteet toisiin ihmisiin 

(Hännikäinen 1995b, 27; 1995a, 67–68).   Elkoninin (1980, 252–253) mukaan leikin 

välineiden merkitys on suurimmillaan roolileikin varhaisvaiheessa, mutta myöhemmin 

lapset voivat toteuttaa leikkiään pelkän mielikuvituksen varassa. Niin ikään valtaosa 

varhaisen roolileikin konflikteista voidaan luokitella kumpuavan leikkimateriaaleista siinä 

missä myöhemmin kiistaa aiheuttavat roolit ja säännöt (Hännikäinen 1995a, 68). 

Roolileikin rakenteellisia osatekijöitä käsitellessään Elkonin (1980, 40–48, 255, 261) 

erottaa toisistaan leikin aiheen ja sisällön sekä leikin peruskomponentit. Näitä 

komponentteja ovat Elkoninin (mt.) mukaan leikin rooli, symboliset leikkiteot ja 

leikkimateriaali sekä lasten väliset todelliset suhteet. Komponenttien välinen 

hierarkiasuhde rakentuu siten, että rooli toimii muita komponentteja yhdistävänä tekijänä 
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ja roolia toteutetaan sitä vastaavien symbolisten leikkitekojen kautta (Hännikäinen 1995a, 

70–71).  Leontjev (1985, 289–290) pitää leikin välineiden roolia roolileikkiin siirtymisessä 

merkittävämpänä kuin Elkoninin, hänen esittäessään, että roolileikki syntyy kun lapsi 

haluaa saada aikuisten käyttämät esineet omaan käyttöönsä. Ristiriita halun ja 

toteuttamisen välillä on ratkaistavissa roolileikin keinoin. Tällöin lapselle riittävät oikeita 

esineitä ja operaatioita korvaavat esineet ja operaatiot, sillä leikin motiivi ei ole 

lopputuloksessa vaan tekemisen prosessissa (Hännikäinen 1995a, 27). Piaget’lle (1962) 

roolileikki on osa symbolileikkiä ja syntyy kun lapsi alkaa samaistaa oman kehonsa muihin 

ihmisiin. Täydellisimpään muotoonsa roolileikki kehittyy vasta 5–6-vuotiailla lapsilla, 

joille rooli on leikin pääsisältö ja se myös kyetään yleistämään (Hännikäinen 1992, 53). 

Hännikäisen (1995b) mukaan Piaget’n ja Vygotskin roolileikkiä koskevien näkemysten 

välillä ei ole merkittävää eroa. Piaget’n samaistuminen ja Vygotskin kuvittelu kuvaavat 

molemmat jäljittelevää toimintaa ja symbolista esittämistä. Ero syntyy roolileikille 

astetuista kriteereistä, jotka ovat Vygotskin määritelmässä korkeammat ja täten 

myöhemmin saavutettavissa (Hännikäinen 1995b, 25). 

 

3.4. Funktionaalinen ja symbolinen ajattelu ja manipulaatio 

Tässä tutkimuksessa Vygotskin ja Piaget’n näkemyksiä esinemanipulaation ja symbolisen 

ajattelun kehittymisestä yhdistellään käsiteparien, funktionaalinen ajattelu / symbolinen 

ajattelu ja funktionaalinen manipulaatio / symbolinen manipulaatio, kautta. 

Funktionaalisesta ajattelusta kumpuavalla funktionaalisella manipulaatiolla tarkoitan 

yhtäältä Vygotskin havainto-reaktio-kaavaa ja Piaget’n sensomotorisen kauden 

harjoitteluleikkejä, mutta myös muita toiminnan muotoja, joissa funktionaalinen 

manipulaatio ei vaadi symbolista ajattelua. Esimerkiksi pallon heittäminen ja potkiminen 

eivät vaadi välineen tai leikkijän symbolointia ollakseen vanhemmille, jo symbolisen 

ajattelun saavuttaneille lapsille, mielekästä toimintaa. Funktionaalisen manipulaation 

määritelmä eroaa täten Rubinin, Maioinin ja Hornungin (1976) käsityksestä 

funktionaalisesta leikistä, joka heille on puhdasta harjoitteluleikkiä joko yksin tai 

rinnakkain, mutta ei yhdessä ja yhteisen päämäärän vuoksi. Pallotteluesimerkki 

luokiteltaisiin Rubinin, Maionin ja Hornungin (mt.) menetelmässä yksin toteutettuna 

funktionaaliseksi yksinleikiksi, mutta kaverin kanssa pallottelu ei olisi leikkiä ollenkaan 
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juuri funktionaalisuuden ja yhteisleikin toisensa poissulkevan määrittelyn vuoksi 

(Hännikäinen 1992, LIITE 5).  Piaget’n (1962) sääntöleikit, tässä esinemanipulaatiota 

korostavaan tutkimusotteeseen tukeutuen lähinnä pelit, voidaan lukea kuuluvan 

funktionaalista ajattelua hyödyntävän funktionaalisen manipulaation piiriin. Piaget (1962, 

143–146) tekee eron leikissä spontaanisti syntyvien ja ”ylhäältä annettujen”, sukupolvelta 

toiselle siirtyvien sääntöjen välillä. Sääntöleikit voivat olla joko sensomotorisia tai älyllisiä 

kombinaatioita. Ensin mainittuihin lukeutuvat esimerkiksi kuula- ja pallopelit, 

jälkimmäiseen taas strategiapelit kuten shakki ja erilaiset korttipelit.  Nicolopouloun (1993, 

4) mukaan säännöt oikeuttavat muiden päihittämisestä nousevan hyvänolontunteen niiden 

toimiessa reilun pelin varmistajana. Pelin pelaaminen sääntöjen mukaan on 

funktionaalisesta ajattelusta nousevaa pelin funktionaalista manipulaatiota. 

 

Symbolista ajattelua ja funktionaalista manipulaatiota ei tule kuitenkaan definioida 

toisensa poissulkeviksi tekijöiksi. Itse asiassa tietyt funktionaalisen manipulaation muodot 

ovat mahdollisia vasta symbolisen ajattelun ollessa riittävän kehittynyttä. Esimerkkinä 

toimikoon Hännikäisen (1995a, 49) suomentama katkelma Elkoninin (1972, 17) 

tutkimusraportista. 

 

Pieni tyttö leikkii nukella. Hän käärii sen peitteeseen, kulkee nukke sylissään 

sinne tänne, laittaa se vaunuihin ja työntelee sitä huoneessa. Tätä lapsi tekee 

melko kauan. Ilmeisesti hän esittää äitiä ja nukke tytärtä. 

 

Edellä kuvattu leikki, jossa tyttö hoivaa nukkea toimien äidin roolissa vaatii Piaget’n 

ensimmäisen symbolisen vaiheen roolileikkiä vastaavaa symbolista ajattelua, joka 

muodostuu sekä jäljittelystä että symbolisesta assimilaatiosta (Hännikäinen 1992, 53). Kun 

samaa leikkiä lähestytään käytetyn leikkikalun, nuken, kautta tulkiten, huomataan, että 

tässä funktionaalinen manipulaatio edellyttää leikkikalun symboloinnin nukesta lapseksi. 

Funktionaalisella manipulaatiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa toimintaa, jossa leikkijä 

operoi leikkikalulla sen sisäänrakennetun käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämä, kuten 

äsken esitettiin, voi sisältää symbolisia elementtejä. Myös leikki, jossa lapsi leikisti juottaa 

nukkea mukista lukeutuu symbolista ajattelua hyödyntävän funktionaalisen manipulaation 

alle. Jos taas lapsi käyttäisi mukin sijasta simpukankuorta juoma-astiana, olisi 

simpukankuoren manipulaatio nyt ajattelun tavoin symbolista. Toisena esimerkkinä 
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toimikoon palikoilla toteutettava rakenteluleikki. Pelkkä palikoiden pinoaminen osoittaa 

funktionaalista ajattelua ja funktionalista manipulointia. Jos taas rakentamalla tuotetaan 

jokin nimetty konstruktio, kuten vaikka autotalli, kyseessä on symbolista ajattelua 

hyödyntävä funktionaalinen manipulaatio.  Mikäli leikkijä vielä valitsee yhden palikan 

autotalliin ajettavaksi autoksi, on tämän palikan kohdalla kyse symbolista ajattelua 

hyödyntävästä symbolisesta manipulaatiosta. Koko edellä esitetty ajattelun ja 

manipulaation muotojen ja niiden yhdistelmien kirjo on perusluonteeltaan pragmaattista, 

eli käytännöllistä. Jopa symbolisen ajattelun tuottamat symboliset manipulaatiot ovat viime 

kädessä pragmaattisia ratkaisuja korvata puuttuva välineistö muilla esineillä (ks. Elkonin 

1980).  

 

Käytännön tasolla ajattelun ja teon relaation hahmottaminen ei ole kuitenkaan aina 

yksinkertaista. Brethertonin (1984, 9–10) mukaan vain lapsen käyttäytymistä 

havainnoimalla ei ole helppo päätellä toimiiko hän leikissä omana itsenään vai ovatko 

symboliset skeemat johdettu tarkkailemalla muita ihmisiä (Hännikäinen 1992, 106).  Myös 

leikkitoimintojen symbolisen tason arviointi on Brethertonin (1984, 15–16) mielestä 

haasteellista, sillä lapset esimerkiksi oppivat, miten puhelinta pidetään kädessä ja korvalla 

sekä miten siihen vastataan huomattavasti varhemmin kuin ymmärtävät puhelimella 

puhumisen funktion, eli kommunikaation (Hännikäinen 1992, 106). Tämä asettaa 

symbolista ajattelua hyödyntävälle symboliselle ja funktionaaliselle manipulaatiolle 

eräänlaisen ”nimeämisvaateen”, jossa leikkijän toiminnasta on käytävä yksiselitteisesti 

ilmi, että symbolinen transformaatio tai funktionaalinen manipulaatio on intentionaalista ja 

tietoista.  

 

Esimerkiksi tilanne, jossa aikuinen liikuttaa puista rakennuspalikkaa päristen kuin auton 

moottori, on helppo tulkita symbolisen ajattelun mahdollistavaksi symboliseksi 

manipulaatioksi. Mutta miten on häntä matkivan puolitoistavuotiaan lapsen laita? Mitkä 

ovet ne vihjeet, jotka kertovat, että lapsi kuvatussa tilanteessa ymmärtää symbolisen 

transformaation eikä vain imitoi hänestä mielenkiintoista toimintaa vailla tietoa sen 

symbolisesta sisällöstä? Entä millaisten vihjeiden perusteella voidaan päätellä, että lapsi 

pitäessään leikkipuhelinta korvallaan ymmärtää sen funktion, eikä vain matki ympäristön 

vihjeitä? Pellegrinin (2009, 8) mukaan leikkiä käsittelevissä tutkimuksissa leikiksi luetaan 

usein myös toiminta, joka ei ole leikkiä. Koska tässä tutkimuksessa leikkikaluja ei 

analysoida leikille alisteisena, eivät Brethertonin havainnot aiheuta ongelmia tulosten 
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reliabiliteetin suhteen. Sisäänrakennetut funktionaalisen manipulaation potentiaalit, jotka ja 

joiden rakentuminen ovat käsillä olevan tutkimuksen selvityskohde, ovat olemassa 

riippumatta leikkijästä. Niiden aktualisoituminen taas on riippuvainen leikkijästä.  
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4. LEIKKIKALU 

Leikkikalut (engl. toy, ruot. leksak) itsessään ovat varhaiskasvatuksen kentällä varsin 

tutkimatonta maaperää (Almqvist 1994, 13; Svensson 1999, 118). Tämä on sinänsä 

paradoksaalista, sillä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 20) leikki nimetään 

yhdeksi lapselle ominaiseksi tavaksi toimia. Näin ollen varhaiskasvatuksen näkökulmasta 

on perusteltua suoda huomiota sille välineistölle, jota lapset leikeissään hyödyntävät. 

Leikkikalut ovat läpi historian olleet osa leikkiä (Hughes 2003, 30). Kuitenkin siinä missä 

ennen leikkikaluiksi luettiin kepit, kivet ja luonnonmateriaali ylipäätään, on leikkikalun 

määritelmä muovaantunut ajan kuluessa käsittämään lähinnä leikkikaluteollisuudeksi 

kutsutun teollisuudenhaaran valmistamia tuotteita (Kalliala 1999, 152; Kurdowitz & 

Wallace 2010, 39; Lönnqvist 1999, 12–15). Ajan ohella myös kulttuurilla on merkitystä 

käsitteenmäärittelyn kannalta (Lyytinen 2000, 42). Hughes (2003, 30) mainitsee jo 

muinaisessa Egyptissä lapsilla olleen käytössään erityisiä leikkikaluja kun taas Rossien 

(2004) kuvauksissa pohjoismarokkolaisten lasten leikeistä löytyi merkittävä määrä juuri 

luonnonmateriaalien hyödyntämiseen viittaavia otteita. Leikkikaluista voidaan näin erottaa 

kaksi tulkintalinjaa: Leikkikalun artefaktisuutta korostava linja näkee leikkikalut 

nimenomaisesti leikkiä valmistettuina konkreettisina objekteina. Leikkikalun 

fenomenologisuutta korostava linja taas mieltää leikkikaluiksi sekä leikkiä varten 

valmistetut, mutta myös ei-leikkiä varten valmistetut, mutta leikissä leikkikaluina 

hyödynnettävät objektit sekä luonnonmateriaalit. Artefaktisuutta ja fenomenologisuutta 

korostavat tulkinnat eivät ole toisiaan poissulkevia. Kalliala (1999, 152) erottaa toisistaan 

leikkikalut, eli leikkiin tarkoitetut esineet ja rakennussarjat sekä leikkivälineet, jotka 

sisältävät leikkikalujen lisäksi myös suurikokoiset ja kiinteät välineet kuten keinut ja 

kiipeilytelineet. Hangaard Rasmussenin (2001, 20–34) käyttämä jako noudattaa samaa 

logiikkaa. Kuitenkin siinä missä hän nimeää leikkikaluiksi myös ei leikkiä varten 

valmistetut objektit ja luonnonmateriaalin, joita lapsen on mahdollista liikutella, esittävät 

Kalliala (1999, 152) ja Lönnqvist (1999, 15) käytettäväksi yläkäsitettä leikin välineet 

(lekens redskap), joka kattaisi sekä leikkikalut että leikissä hyödynnettävät ei-leikkikalut. 

Tässä tutkimuksessa leikkikalua tulkitaan intentionaalisesti valmistettuna artefaktina. 

Määritelmässä tukeudutaan Lönnqvistin (1999, 17) kuvaamaan moderniin eurooppalaiseen 

merkitykseen, jossa leikkikalun tulkitaan aikuisten leikkiä varten valmistamaksi esineeksi, 

jolle aikuinen on antanut funktionaalisen merkityksen, joka lasten oletetaan jakavan. 
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Lönnqvistin (1999) määritelmä mahdollistaa lauta-, kortti- ja muistipelien luokittelemisen 

leikkikaluiksi pelin pelaamisen ollessa yksi sääntöleikin muodoista (Nicolopoulou 1993, 4; 

Piaget 1962, 143–146).  

Käsillä olevassa tutkimuksessa Lönnqvistin (1999, 17) määritelmän rajaamaa 

tuotekavalkadia laajennetaan käsittämään tieto- ja viestintäteknologiset sovellukset, kuten 

tietokone- ja konsolipelit. Valintana tämä ei edusta leikkikalututkimusten yleistä linjaa. 

Hangaard Rasmussen (2001, 30–32) kieltää tietokone- ja konsolipelien kuuluvan lainkaan 

leikkikalujen joukkoon ja Silvander (1999, 77) mieltää ne leikkikaluiksi vain 

lainausmerkein koristeltuina. Hangaard Rasmussenin kuuluessa leikkikalujen 

fenomenologisuutta painottaviin tutkijoihin, koskee hänen lausuntonsa nimenomaisesti 

tietokonepelien funktionaalista manipulaatiota. Tietokone- ja konsolipelien vierastaminen 

johtunee siitä, että ne sisältävät kaksi traditionaalisille leikin määritelmille vierasta tai 

ainakin niihin huonosti istuvaa piirrettä: normatiivisuuden ja teknologisuuden. Piaget on 

toki kirjoittanut laajalti ja syvällisesti sääntöleikistä, mutta hänkin nostaa leikeissä 

spontaanisti syntyvät säännöt leikkiä jo lähtökohtaisesti rajaavia sääntöjä tärkeämpään 

asemaan (Nicolopoulou 1993, 4). Hughes (1999, 30) ja Komado (2002) ovat esittäneet 

huolensa siitä, että teknologiaa hyödyntävät ”viihteellistetyt” leikkikalut asettavat lapsen 

passiivisen vastaanottajan asemaan (Höysniemi 2004, 433). Bergenin (2004, 195) mukaan 

ei ole vielä olemassa pitävää näyttöä siitä, onko nykyaikaisten teknologiaa sisältävien 

leikkikalujen vaikutus leikille positiivinen, negatiivinen vai neutraali. Bergenin (mt.) 

omassa tutkimuksessa valtaosa lapsista leikki samoin sekä puhuvilla että ei-puhuvilla 

leikkikaluilla. Höysniemen (2004, 433) mukaan lapsille suunnattuun teknologiaan sisältyy 

ajatus lasten kehittämisestä. Leikkikalussa käytetyn teknologian hienostuneisuus 

määrittelee sen voidaanko ko. tuotetta kutsua ”älyleluksi” vai ei. Pelkkä patterikäyttöisyys 

ei tähän riitä vaan ”älylelussa” tulee olla samanlaisia laskennallisia toimintoja ja 

komponentteja kuin muissakin tietokoneissa (Allen 2004, 179; Höysniemi 2004, 433;).  

Definitiivisen leikin määritelmän puuttuessa ongelmaksi nousee se, mikä on se 

normatiivisuuden ja / tai teknologisuuden määrä tai niiden yhteisvaikutus, joka tekee lasten 

käyttöön suunnitellulla artefaktilla operoinnista ei-leikkiä. Hangaard Rasmussenin (2001, 

20–34) fenomenologiseen tulkintaan nojaten pelikonsoli oheislaitteineen ei ole leikkikalu 

kun sillä pelataan. Jos niitä taas manipuloidaan symbolisesti objektina (ohjaimet ovat 

avaruusaluksen ohjaimia) tai sovelluksena (esim. tekemällä pelistä ”elokuvaa”, ks. Kalliala 

1999, 162–163), on kyseinen toiminta leikkiä. Höysniemen (2004, 433) mukaan taas 
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taskulaskin on leikkikalu ja ”älylelu”, jos sitä käytetään esimerkiksi kauppaleikissä. Koska 

tässä tutkimuksessa leikkiä tulkitaan rajattuna se esinemanipulaatioksi ja leikkikalua 

rajattuna se leikkiä varten teollisesti valmistetuksi artefaktiksi, on tietokone- ja 

konsolipelien luokittelu leikkikaluiksi perusteltua. Ne ovat myös luonnollinen osa 

varhaiskasvatusikäisten, eli 0–8-vuotiaiden lasten kasvuympäristöä. Lasten 

mediabarometrin (Suoninen 2011, 16) mukaan 99 % perheistä, joissa on 

varhaiskasvatusikäisiä lapsia omistaa digitaalisia pelilaitteita. 96 % 5–8-vuotiaista lapsista 

käyttää internetiä pelien pelaamiseen (mt. 27).  Ylipäätään digitaalisia pelejä pelaa 

viikoittain yli 70 % 7–8-vuotiaista lapsista, nuoremmilla luvun ollessa pienempi (mt. 31). 

Taksonomian tämänhetkistä rakennetta kuvataan kuviossa 1. 

 

Kuvio 1: taksonomian rakentuminen: vaihe I. 

Teollisesti valmistetut leikkikalut mielletään usein ”valmiiksi ajatelluiksi” (Kalliala 1999, 

163) ja tämän pelätään tappavan leikin mielikuvituksellisuuden (Levin & Rosenquest 

2001, 242; Manner 1990, 4). Teolliset leikkikalut eivät kuitenkaan ole symbolisen tai 

fyysisen manipulaation ulkopuolella. Leikkijät voivat mukauttaa fyysisesti leikkikalun 

vastaamaan tarpeitaan. Rossie (2004, 400) kuvaa kirjoituksissaan yksityiskohtaisesti 
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kuinka marokkolaiset tytöt ompelevat tuontinukeille vaatteita, jotka vastaavat paikallista 

pukeutumiskoodia. Leikkijät voivat kompensoida tarkasti leikkiteemaa vastaavan 

leikkikalun puutetta myös symbolisen ajattelun ja symbolisen manipulaation avulla 

korvaamalla se fyysisesti ja funktionaalisesti riittävän samankaltaisella leikkikalulla. 

Symbolien manipulaatio voi myös tuottaa objektitransformaatioita, jotka aikuisen silmissä 

ovat hyvinkin yllättäviä (Cohen 1993, 49–50). Klinen (1999) mukaan leikkikalut herättävät 

oletuksia siitä, miten niitä tulisi käyttää. Käyttötarkoituksen erilaiset toiminnalliset 

tulkinnat ovat se, mitä kutsutaan leikiksi. Leikkikalut ovat lapselle mahdollisuuksia, 

epätäydellisiä lauseita, jotka leikkijä leikin kautta täydentää. Leikkijä ei tulkitse 

leikkikaluja koskaan täysin arvovapaasti vaan lapsen sisäistämä kulttuuri ja vaihtuvat 

leikkitilanteet määrittelevät mitä lapsi ”lukee” leikkikalusta ja mitä hän siihen lisää (Kline 

1999, 214). Klinen tulkinta on yhtenevä luvussa 2. esitettyyn näkemykseen leikkikalujen 

manipulaation kokonaispotentiaalin rakentumisesta funktionaalisista ja symbolisista 

potentiaaleista. Tässä tutkimuksessa symbolinen manipulaatio määritellään subjektiiviseksi 

ja yksittäisen leikkitoiminnan kontekstissa tapahtuvaksi manipulaatioksi. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että jos leikkijä päätyy käyttämään leikissään keppihevosta kiväärinä, ei voida olettaa 

kyseisen manipulaatiomuodon potentiaalin olevan millään tavoin intentionaalisesti 

sisäänrakennettuna kyseiseen leikkikaluun. Kuvatun kaltaisessa tilanteessa on siten kyse 

subjektiivisesta merkityksenannosta.  

Funktionaalisessa manipulaatiossa ilmenee myös variaatiota, jota tarkastellaan seuraavaksi 

hoivaroolileikin viitekehyksessä. Eri kulttuureissa nukeilla leikittävät hoivaroolileikit 

tuottavat erilaisia kulttuurisidonnaisia representaatioita äidin roolista (esim. Kalliala 1999, 

Rossie 2004).  Kulttuurilla ei tässä tarkoiteta kuitenkaan vain makrokulttuuria.  Myös 

mikrokulttuurin, eli esimerkiksi perhetasolla ilmenevien tapaerojen voidaan olettaa 

muodostavan eroja representaatioiden rakentumiselle. Esimerkiksi jos lapset A ja B ovat 

päässeet seuramaan miten äiti hoitaa ja hoivaa nuorempaa sisarusta, voivat he poimia 

näistä rutiineista aineksia omaan representaatioonsa. Lapsenhoitorutiinien, kuten 

esimerkiksi kantotavan ja lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ollessa aina 

jossain märin erilaisia samankin kulttuurin sisällä, on oletettavaa, että representaatioissakin 

on eroja. Jo lapsi A:n sisaruksella on toistuvasti ilmakuolia ja niistä johtuen häntä 

kannetaan paljon pystyasennossa röyhtäytystarkoituksessa, on mahdollista, että A tuo 

tämän havainnon osaksi omaa ”äidin rooliaan”. Jos kyseinen rutiini ei kuulu B:n 

kokemusmaailmaan välittömänä tai välillisenä (esimerkiksi A:n kertomana) kokemuksena 
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se tuskin on osa hänen representaatiotaan. Makro- ja mikrokulttuurisesta variaatosta 

huolimatta kyse on sisäänrakennetun käyttötarkoituksen mukaisesta manipulaatiosta, 

roolissa toimimisesta nuken toimiessa välittävänä tekijänä, eräänlaisena ”ei-puettavana 

rooliasuna.”  Klinen (1999, 214) analogiaa mukaillen funktionaalisessa manipulaatiossa 

leikkijä täydentää leikkikalua niin, että sen sisäänrakennettu käyttötarkoitus on koko ajan 

tunnistettavissa toimintaa havainnoidessa. Tällöin toiminta voidaan palauttaa 

toimintavälineeseen (”vauvan hoitaminen” = vauvanukke). Symbolisessa manipulaatiossa 

taas täydennys on eriytynyt niin kauas funktionaalisista potentiaaleista, että toimintaa ei 

voida palauttaa toimintavälineeseen (”ampuminen kiväärillä” ≠ keppihevonen).  
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5. LEIKKIKALUJEN LUOKITTELUSTA 

Almqvistin (1994) mukaan leikkikalujen luokittelussa on kysymys leikkikalujen 

ryhmittelystä tiettyjen spesifien kriteerien mukaan. Näitä voivat olla niiden roolit lasten 

leikeissä, sopivuus leikkijän ikään tai sukupuoleen nähden tai ennakoitu merkitys lasten 

kehityksen tukemisessa (Almqvist 1994, 40). Mann (1984) esittää kaksi yleistä 

lainalaisuutta leikkikalujen luokittelulle: kriteerit ovat usein laajoja ja eri typologiat 

voidaan asettaa yksinkertaisesta kompleksiseen kulkevalle jatkumolle. Yksinkertaisia 

typologioita ovat Mannin (mt.) mukaan leikkikalujen luokittelu leikkijän iän perusteella 

sekä aikuisen suorittama fyysisiin piirteisiin perustuva kategorisointi (Almqvist 1994, 40). 

Almqvistin (1994, 40–41) mielestä kompleksiset luokittelut voivat perustua leikkikalun 

representatiiviseen realistisuuteen tai ylipäätään niistä esitettyjen näkemysten 

eriäväisyyksiin ja yhteneväisyyksiin. Tietämykseni
9
  mukaan tuoreimman leikkikalujen 

systemaattisen luokittelun ovat tehneet Nelson ja Nilsson (2002). Heidän jaottelussaan 

leikkikalut jaettiin esittäviin (föreställande) ja ei-esittäviin (icke-föreställande). Esittävät 

leikkikalut jakautuvat edelleen useisiin alakategorioihin sen perusteella, mitä ne esittävät 

(Nelson & Nilsson 2002, 79). Yawkey ja Toro-Lopez (1985, 47) esittävät, että ilman hyvin 

muotoiltuja luokittelukriteerejä, voivat samaa typologiaa noudattavat kaksi luokittelijaa 

tulla samojen leikkikalujen kanssa aivan erilaisiin johtopäätöksiin (Almqvist 1994, 40). 

Pettersonin (2001) mielestä tiede ylipäätään perustuu havainnon ja luokittelun 

muodostamaan sykliin (Buchler 2005, 3). Ashbyn ja Johnsonin (2002) mukaan luokittelu 

on tärkeässä roolissa tuomaan järjestystä mihin tahansa tieteellisen pyrkimykseen 

(Kurdowitz & Wallace 2010, 38).  

Lukijan on myös hyvä palauttaa mieleensä luvussa 2. Tutkimuksesta esitetyt Garbaczin 

(2006, 222) näkemykset taksonomian tärkeydestä artefaktien funktionaalisuuden 

tutkimisessa. Siitä leikkikaluihin liittyvässä tutkimuksissa on perimmiltään kysymys, on 

valittu tutkimusote sitten kehitykseen, leikkiin tai leikkikaluihin painottuva. Se mikä 

muuttuu, on funktonaalisuuden käsitteen määritelmä. Tarkoitan tällä sitä, että kehityksen ja 

leikkikalujen välistä relaatioita tutkittaessa leikkikalun oletettu tai toivottu funktio on 

edesauttaa kehitystä. Leikin ja leikkikalun välistä relaatiota ”leikki edellä” tutkittaessa, 

funktio on tulkintatavasta riippuen joko puhtaasti kontekstuaalinen, jolloin leikkikalun 
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funktionaalisuus määritellään tilannesidonnaisesti tai jos leikin määritelmä on johdettu 

esimerkiksi Piaget’n teoriasta
10

, on kyse kuitenkin viimekädessä kehityksen ja leikkikalun 

relaatiosta. Tutkimuksissa, joissa leikkikalut ovat keskiössä, funktionaalisuus määräytyy 

leikkikalujen aktuaalisten ominaisuuksien tai niistä johdettujen ominaisuuksien perusteella 

(ks. Blakemore & Centers 2005; Miller 1987). Aktuaalisen ja johdetun ominaisuuden ero 

on siinä, että ensin mainittu on neutraali ja toteava piirre kun jälkimmäinen on 

kulttuurisesti rakentunut symbolinen käsitys arvoista, joita tietty ärsyke edustaa. 

Esimerkiksi poliisiautoa esittävän leikkiauton aktuaalinen ominaisuus on se, että se esittää 

poliisiautoa. Se, että se yleisimmin luokitellaan poikien leluksi (maskuliiniseksi) ja sen 

edustama roolileikkiteema sisältää muun muassa aggressioon viittaavaa symbolista 

edustusta on taas johdettu ominaisuus (ks. Blakermore & Centers 2005; Harrison 2003; 

Hjelm 2002; Kline 1999; Kress & van Leeuwen 2006). 

Piirteisiin perustuvat johdetut tulkinnat ominaisuuksista ovat aina kulttuurisidonnaisia 

(Harrsion 2003, 48). Samanlaista jakoa artefakteista on käyttänyt Buchler (2005, 3), joka 

nimeää dimensiot tuotteiden konkreettisiksi ja abstrakteiksi ominaisuuksiksi. Aktuaalinen 

ominaisuus voidaan rinnastaa luvussa 3.4.  Funktionaalinen ja symbolinen ajattelu ja 

manipulaatio esitettyyn näkemykseen funktionaalisesta ja symbolisesta ajattelusta sekä 

manipulaatiosta pragmaattisena tulkintana. Johdettu ominaisuus taas määritellään 

symboliseksi tulkinnaksi. Tätä käsitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 6. Leikkikalu 

semioottis-funktionaalisena artefaktina. Almqvist (1994, 40–41) erittelee toisistaan neljä 

eri tulkintatraditiota, joiden lähtökohdista leikkikaluja yleisimmin luokiteltu. Nämä ovat 

vapaasti käännettynä 1). aikuisten tekemät havainnot leikkikalujen fyysisistä piirteistä, 2). 

lelujen ja lapsen kehityksen suhde, 3). leikkikalujen analysointi deduktiivisesti eri 

leikkiteorioiden kautta ja 4). kuinka mitäkin leikkikaluja hyödynnetään leikkitoiminnassa. 

Perehtyessäni esimerkkiluokitteluihin kävi ilmi, että kolmanteen ja neljänteen luokkaan 

kuuluneet määritelmät perustuivat kaikki Piaget’n leikkiä koskeviin teoreettisiin 

näkemyksiin, jotka kuten luvussa 3. Leikki esitettiin, ovat sidottuja ajattelun kehityksen 

(ks. Piaget 1962, 110–113). Näin ollen tässä tutkimuksessa Almqvistin (1994) jaottelu on 

päädytty tiivistämään kahteen luokkaan, piirresidonnaisiin ja kehitysteoreettisiin 

tulkintoihin. Piirresidonnaisten ja kehitysteoreettisten näkemysten yhdistämispotentiaalia 

käsitellään tarkemmin luvussa 11. Pohdinta ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

                                                 
10

 Tämän yleisyys osoitetaan luvussa 5.2. kehitysteoreettiset tulkinnat 
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5.1. Piirresidonnaiset tulkinnat 

Edellä esitetty Nelsonin ja Nilssonin (2002) suorittama leikkikalujen jaottelu esittäviin ja 

ei-esittäviin kuuluu piirresidonnaisten tulkintojen piiriin. Myös Singerin (1994, 19–20) 

näkemys Pulaskin (1973) leikin teemojen variaation ja rikkauden sekä leikkikalujen välistä 

suhdetta tarkastelleesta tutkimuksesta lukeutuu piirresidonnaiseksi tulkinnaksi. Pulaskin 

(mt.) tutkimuksessa leikkikalut luokiteltiin niin ikään kahteen luokkaan sen perusteella, 

miten strukturoituja, eli representatiivisuudessaan pitkälle vietyjä ne olivat (Singer 1994, 

19–20). Wright (2003) nimeää kaikki leikkikalut rekvisiitaksi ja jakaa ne kahteen eri 

luokkaan: itseä edustaviin (self-reperesentional) ja ei itseä edustaviin (non self-

reprensentional), ensimmäisen sisältäessä ihmishahmot ja jälkimmäisen muun muassa 

ajoneuvot ja erilaiset leikkimiljööt. Neljäntenä esimerkkinä kyseiseen kategoriaan 

perustuvasta analyysista toimii Millerin (1987) leikkikalujen sukupuolisidonnaisuuden ja 

funktionaalisten piirteiden yhteyttä selvittämään pyrkinyt tutkimus, jossa sataa 

psykologiopiskelijaa pyydettiin arvioimaan viittäkymmentä erilaista leikkikalua 

yhdeksänportaisella asteikolla kahdentoista eri funktion kautta. Funktioita olivat 

esimerkiksi leikkikalun potentiaali symboliseen leikkiin, luovuuteen ja sosiaalisuuteen tai 

herättämään kilpailuhenkeä, hoivaviettiä ja aggressioita. Myös leikkikalun attraktiivisuutta 

ja sukupuolisidonnaista soveltuvuutta arvioitiin. Raadin tulkintojen perusteella tehty 

klusterianalyysi tuotti leikkikaluryhmittymiä, jotka eivät ole intuitiivisesti selviä 

yhdistelmiä. Esimerkiksi pallo, ja leikkiaseet asettuivat samaan kategoriaan näiden 

kummankin saadessa korkeita arvoja kilpailullisuudessa, aggressiivisuudessa, käsittelyssä 

ja maskuliinisuudessa. Palloihin liitetty aggressiivisuus selittynee tosin sillä, että valitut 

pallot olivat amerikkalainen jalkapallo ja ”Nerf-pallo”, jotka ovat replikoja yhdysvalloissa 

suosittujen palloilulajien palloista (Almqvist 1994, 40–42; Blakemore & Centers 2005, 

620). Myös Nelsonin ja Nilssonin (2002, 19) kategorisoinnissa leikkiaseisiin liitetään 

aggressiivisuuden leima. Almqvistin (1994, 41) mukaan Millerin luokittelu edustaa 

kategorioinnin yksinkertaisempaa laitaa sen perustuessa aikuisten leikkikalujen fyysisten 

piirteiden perusteella tekemiin tulkintoihin ja oletukseen siitä, että kaikki lapset reagoivat 

leikkikaluihin samalla tavalla. 

Blakemore ja Centers (2005) toistivat saman tutkimusasetelman, mutta tällä kertaa 

kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa 292 opiskelijaa luokitteli 126 leikkikalua pojille 

sopiviksi, tytöille sopiviksi tai sukupuolineutraaleiksi. Näistä johdettiin viisi kategoriaa: 

korostuneen maskuliiniset, kohtalaisen maskuliiniset, neutraalit, kohtalaisen feminiiniset ja 
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korostuneen feminiiniset. Näiden perusteella kasattiin viidentoista leikkikalun settejä, jotka 

sisälsivät kolme leikkikalua kustakin kategoriasta. Tutkimuksen toisessa vaiheessa 706 

opiskelijaa analysoi kukin yhtä neljästä leikkikalusetistä kahdenkymmenenkuuden eri 

piirteen kautta. Tutkimus osoitti, että tytöille sopiviksi mielletyt leikkikalut saivat korkeita 

pisteitä luokissa fyysisesti attraktiivinen sekä hoivaan ja kotitöihin ohjaava. Pojille 

sopiviksi mielletyt leikkikalut määriteltiin väkivaltaisiksi, kilpailuun kannustaviksi, 

jännittäviksi ja jossain määrin vaarallisiksi. Leikkikalut, joiden koettiin olevan opettavaisia 

ja kehittävän lapsien fyysistä, kognitiivista ja taiteellisia kykyjä luokiteltiin neutraaleiksi 

tai kohtalaisen maskuliinisiksi (Blakemore & Centers 2005, 619–626). Sukupuolijakoon 

perustuvat tutkimukset ovatkin leikkikalututkimuksen ”terra cognitaa”, tunnettua 

maailmaa. Cherney (2006) tiivistää, että tutkimusten mukaan lapset tapaavat suosia 

leikkikaluja, jotka määritellään vastaamaan heidän sukupuoltaan (Carter & Levy 1988; 

Martin, Eisenbud & Rose 1995) joskin tytöt valitsevat poikia useammin myös 

sukupuolineutraaleja leikkikaluja (Cherney & Ryalls 1999; Martin, Eisenbud & Rose 

1995). 

Yawkey ja Toro-Lopez (1985) tarjoavat leikkikalujen luokitteluun kuvailevaa järjestelmää, 

jossa leikkikalut ja leikkivälineet, joilla tässä tarkoitetaan myös ei leikkiin tarkoitettuja, 

mutta leikissä käytettäviä esineitä, ryhmitellään neljään eri kategoriaan: 1). 

opetusvälineisiin, 2). konstruktiivisiin tai luoviin leikkimateriaaleihin 3). oikeisiin 

esineisiin ja 4). leikkikaluihin. Opetusvälineillä operoinnin intentiona on jonkin taidon 

oppiminen ja niiden käyttöön on olemassa vain yksi oikea tapa, joka johtaa yhteen ainoaan 

oikeaan lopputulokseen. Opetusvälineiksi määriteltiin mm. palapelit, helmilevyt ja erilaiset 

pinottavat leikkikalut. Rakennusmateriaaleilla, kuten palikoilla ja rakennussarjoilla 

operointi taas voi päättyä oppimisvälineisiin verrattuna huomattavasti moninaisimpiin 

lopputuloksiin. Oikeat esineet ovat pääosin aikuisten käyttöön suunniteltuja ja 

valmistettuja objekteja ja leikkikalut näiden jäljennöksiä (Almqvist 1994, 42).  
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5.2. Kehitysteoreettiset tulkinnat 

Feeney ja Magarick (1984) esittävät leikkikalujen jakautuvan seitsemään eri kategoriaan, 

jotka ovat: 1). sensoriset materiaalit, 2). aktiivisuuteen ohjaava leikkivälineistö 3). 

rakennusmateriaalit 4). manipulatiiviset leikkikalut, 5).nuket ja draamaleikkiesineet, 6). 

kirjat ja ääninauhat ja 7). taidemateriaalit. Luokittelu perustuu näkemykseen, jossa 

kategoriat edustavat lasten kehitysvaiheita ja niihin sijoitetut leikkikalut stimuloivat 

kutakin kehitysvaihetta ja ikäryhmille kahdesta kuusivuotiaisiin annetaan erilaisia 

suosituksia luokkien sisällä. Feeneyn ja Magaricin kategorioista neljä on yhteensopivia 

Piaget’n konstruktivistisen kehityksen vaiheiden kanssa (Almqvist 1994, 43). Piaget’n 

näkemyksiin perustuu myös Kurdowitzin ja Wallacen (2010) hahmottelema The Play 

Pyramid, joka on kehitetty leikkikalusuunnittelun apuvälineeksi (mt. 36, 46).  Mallissa 

pyramidin kulmat edustavat sovellettuja tulkintoja Piaget’n kehitysvaiheista. Sensorinen 

(sensory) kulma edustaa sensomotorista vaihetta, fantasiakulma (fantasy) 

esioperationaalista vaihetta, konstruktiivinen (construction) kulma konkreettisten 

operaatioiden vaihetta ja haastekulma (challenge) formaalien operaatioiden vaihetta (kuva 

1). Leikki joka sisältää vain yhtä ainesta sijoittuu pyramidin kulmaan. Kahta eri ainesta 

sisältävä leikki taas pyramidin reunaan, kolmea yhdistelevä pyramidin tahkolle ja neljää 

pyramidin sisälle (Kurdowitz & Wallace 2010, 37).   

  

Kuva 1. The Play Pyramid (Kurdowitz & Wallace 2010, 43). 

Kurdowitz ja Wallace (2010) yhdistävät pyramidiinsa ”leikin skaalaksi” (the sliding sclaes 

of play) nimeämänsä mallin (taulukko 1.), joka pyramidin tavoin voi toimia 

suunnitteluvälineenä. Vaikka skaala on saanut vaikutteita muun muassa Caillois’n leikin 

määritelmistä ja lajeista, eivät Kudrwitz jaWallace (2010, 45) itse miellä sitä päteväksi 

leikin luokittelumalliksi. Skaalan ensimmäisen kentän arvo, osallisuus (involvement), 
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viittaa leikkijän toimintaa kohtaan osoittavan panostuksen määrään. Kurdowitz ja Wallac 

(2010, 45) esittävät esimerkkiääripäiksi jalkapallon katsomisen televisiosta ja jalkapallon 

pelaamisen. Sosiaalinen osallisuus (social involvement) viittaa interaktion määrään muiden 

leikkijöiden kanssa perustuen Partenin (1933) esikouluikäisten lasten leikkiä kuvaavaan 

luokitteluun. Rajoittuneisuudella (level of restraint) tarkoitetaan leikkiä ohjaavien 

sääntöjen määrää dimension ulottuessa vapaasta leikistä sääntöleikkiin. Mentaalinen – 

fyysinen-akselin (mental / physical) avulla määritetään millaisesta aktiivisuudesta on 

kysymys. Sukupuolinen dimensio (gender) yltää maskuliinisesta neutraalin kautta 

feminiiniseen. Skaalaan tukeutuen Legot voidaan määritellä aktiiviseksi, ei kilpailullisiksi, 

lähempänä vapaata leikkiä kuin sääntöleikkiä oleviksi, hieman enemmän fyysisesti kuin 

mentaalisesti aktivoivaksi, sekä maskuliinisemmiksi kuin feminiineiksi (Kurdowitz & 

Wallace 2010, 46).   

Taulukko 1. The sliding scales of play (Kurdowitz & Wallace 2010, 46) 

 

 

  

 

 

 

Edellisten lisäksi myös Nicholichin (1977) empiriaan pohjautuva typologia (Almqvist 

1994, 42) omaa huomattavissa määrin yhtäläisyyksiä Piaget’n vaiheteoreettisen 

näkemyksen ja hänen käyttämänsä terminologian kanssa. Yawkeyn ja Toro-Lopezin (1976, 

50) mukaan tässä näkemyksessä leikki näyttäytyy kognitiivisena ilmiönä ja leikkikalujen 

luokittelu voidaan johtaa leikkitaitojen ja leikkiymmärryksen vaiheittaisesta kehityksestä. 

Typologiassa leikkikalut on jaettu luokkiin, jotka ovat syntyneet lasten toimia 

observoimalla. Luokat ovat: 1). esisymbolinen skeema, 2). autosymbolinen leikki, 3). 

symbolinen skeema, 4). yksittäisten ja moninaisten skeemojen yhdistäminen 5). suunniteltu 

symbolinen skeema. Leikin ensimmäiseen vaiheeseen Yawkey ja Toro-Lopez suosittelevat 

realistisia esineitä. Toisessa vaiheessa lapselle voi tarjota niiden lisäksi ei-strukturoituja 

materiaaleja. Kolmannessa vaiheessa suositeltuja leikkikaluja ovat nuket ja ajoneuvot, 
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neljännessä pahvilaatikot, puiset kepit ja paperi ja viidennessä nuket, aikuisten vaatteet ja 

ei-strukturoitu materiaali (Almqvist 1994, 42–43). Neljännen vaiheen 

käyttötarkoitukseltaan avointen leikkimateriaalien jälkeen suositellut viidennen vaiheen 

nuket ja roolivaatteet voidaan tulkita Piaget’n teoriasta johdetuksi näkemykseksi siitä, että 

symbolileikin kolmannessa vaiheessa lapsen roolit ovat yhä realistisempia toisintoja 

ympäröivästä maailmasta (Piaget 1962, 135–138). Toisaalta ei-strukturoidun materiaalin 

yhdistäminen roolileikkiä tukeviin välineisiin osoittaa McCune-Nicholichin (1977) 

luokituksen jakavan Van der Kooij’n (1983, 329) näkemyksen siitä, että leikin kehitystä 

luonnehtii myös lisääntyvä kuvitteellisuus lapsen kyetessä iän karttuessa yhä 

mielikuvituksellisimpiin suorituksiin (Hännikäinen 1992, 38). Yawkey ja Toro-Lopez 

(1985) esittävät vielä yhden, leikin havainnointimenetelmä POS:a (Play Observation Scale) 

hyödyntävän luokituksen, joka sisältää kolme kategoriaa: 1). yksinkertaisen leikin, 2). 

fantasialeikin sekä 3). realistisen leikin. Yksinkertaiseen leikkiin suositellaan pinottavia ja 

sisäkkäin asteltavia leikkikaluja, palikoita ja reikälevyjä sekä nukkeja ja ajoneuvoja. 

Fantasialeikkiin soveltuvia leikkikaluja ovat aseet, miniatyyrireplikat elämistä ja 

ajankohtaisista mediahahmoista sekä luonnonmateriaali. Realistiseen leikkiin ehdotetaan 

tarjottavaksi pienoiskokoisia koti- ja työkontekstiin liitettäviä esineitä sekä oikeita ja 

oikeankokoisia aikuisten käyttämiä tavaroita (Almqvist 1994, 43).  Myös POS:a käyttävä 

typologia noudattaa Piaget’n (1962, 135–138) teoriaa symbolisen leikin muuttumisesta 

realistisemmaksi iän myötä. Niin ikään POS:n päivitetty versio (Rubin 2001) kantavat 

mukanaan elementtejä Piaget’n kognitiivisen kehityksen teoriasta. Leikkikalusuosituksia 

siitä ei löydy. 

Toinen kehitysteoreettinen tulkintatapa on nimetä tietyt leikkikalut kehittäviksi ja 

opettavaisiksi (Almqvist 1994 46–52; 55). Sutton-Smith (1986, 119) nimeää filosofi John 

Locken ensimmäiseksi leikkikalujen kehitystä tukevaa funktiota korostaneeksi ajattelijaksi. 

Varhaiskasvatuksen kentällä leikin välineistön pedagogisen hyödyntämisen kulttuuri näkyy 

muun muassa pedagogisen intention perusteella kehitettyinä välineinä, kuten Fröbelin 

palikoina ja kokonaisia pedagogisina suuntauksina kuten Montessoripedagogiikkana 

(Sutton-Smith 1986, 121–123). Ajatus leikkikalusta kehitystä aikaansaavana objektina tai 

sovelluksena on kuitenkin jokseenkin problemaattinen. Ensimmäinen ongelma on se että, 

jos on olemassa kehittävä leikkikalu, on oltava olemassa myös ei-kehittävä leikkikalu 

(Almqvist 1994, 55) tuote, jonka funktionaalinen operointi ei missään olosuhteissa ole 

millään tavoin kehittävää, tai on vähintään pystyttävä osoittamaan dimensio vähemmän 
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kehittävästä enemmän kehittävään leikkikaluun. Quillich (1974) esittää huomion, että osa 

asiantuntijoista mieltää kaiken leikin kehittäväksi siinä missä toiset tulkitsevat vain tietyn 

taidon oppimiseen suunnitellut leikkikalut kehitystä edistävinä (Almqvist 1994, 47). 

Sutton-Smith (1986, 118) pitää kehittävä – ei-kehittävä polarisaatiota keinotekoisena ja 

kirjoittaa, etteivät leikkikalut ole koskaan puhtaasti viihtymistä tai puhtaasi oppimista 

varten. Vagtin ja Mullerin (1976) tutkimus osoitti, että didaktisten pelien pelaaminen ei 

konkretisoitunut pelien oppisisällön parempana hallintana verrokkiryhmään nähden. 

Vagtin ja Mullerin (1976, 44–45; 49) mukaan didaktiset pelit ja leikkikalut tuottavat hyviä 

testituloksia silloin kun testi- ja harjoitusmateriaali ovat mahdollisimman samanlaisia ja 

kun pelin tai leikkikalun käyttötapa on pitkälle strukturoitua ollen enemmän harjoittelua 

kuin leikkimistä ja lapsi saa aikuisen täyden tuen (Almqvist 1994, 48). Woodroffe ja Willat 

(1976, 1; 3) nimeävät leikkikalujen pedagogisen potentiaalin rakentuvan sille, että lapselle 

annetaan käyttöön riittävän haastavia leikkikaluja. Tällöin hänen täytyy harjaannuttaa 

itsensä niiden parissa saadakseen niistä irti maksimaalisen hyödyn ja huvin (Almqvist 

1994, 49). Kun Woodroffen ja Willatin (1976) näkemykseen liitetään Vagtin ja Mullerin 

(1976) havainto aikuisen tuen välttämättömyydestä muistuttaa saatu leikkikalun 

kehityspotentiaalin rakenne erehdyttävästi Vygotskin (1976, 1978a) lähikehityksen 

vyöhykettä. 

Vaikka tutkimukseni asettuu piirresidonnaisen tulkinnan kategoriaan, en jaa Almqvistin 

(1994, 41) näkemystä piirresidonnaisen tulkinnan yksinkertaisuudesta suhteessa muihin 

tulkintatraditioihin. Almqvistin käsitys perustuu ilmeisesti Millerin (1987) tekemään 

leikkikalujen sukupuolisidonnaisuutta käsitelleeseen tutkimukseen, joka on esitelty 

tarkemmin luvussa 5.1.  Eroja tämän ja Millerin (1987) tutkimuksen välillä on useita, joista 

ilmeisin on aineisto. Teoreettisesti merkittävin ero on se, että Millerin sekä hänen työtään 

jatkaneiden ja kehittäneiden Blakemoren ja Centers’n (2005) tutkimuksissa leikkikalun 

aktuaalisia ja johdettuja ominaisuuksia (ks. luku 5.), kuten representaatiota ja 

representaation kohteeseen liitettäviä mielikuvia, käsiteltiin samana ilmiönä. Tässä 

tutkimuksessa ne taas pyritään erottamaan toisistaan. Johdetut ominaisuudet kuitenkin 

rinnastetaan aktuaalisiksi jos ne osoittautuvat kirjallisuuden perusteella vakiintuneiksi 

kulttuurisiksi tulkinnoiksi. Aiempia tutkimuksia laajasti hyödyntämällä pyritään 

yleistettyjä oletuksia tekemään Milleriä (1987), Blakemorea ja Centersiä (2005) 

vähemmän. Toisekseen käsillä olevassa tutkimuksessa mennään Milleriä (1987) sekä 

Blakemorea ja Centersiä (2005) syvemmälle sen analysoinnissa, miten toimintaa ohjaavat 
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piirteet rakentuvat. Kolmanneksi keskittymällä funktionaalisten manipulaatiopotentiaalien 

muodostumiseen voidaan väistää Almqvistin (1994, 41) Millerille (1987) osoittama 

kritiikki siitä, että lasten oletetaan suhtautuvan leikkikaluihin homogeenisesti. Tässä 

tutkimuksessa esiteltävän käsityksen mukaan potentiaalit ovat universaaleja, mutta niiden 

aktualisoituminen on kontekstuaalista ja sidoksissa muun muassa leikkijän ikään sekä 

(makro- ja mikro)kultturiseen taustaan.. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

6. LEIKKIKALU SEMIOOTTIS-FUNKTIONAALISENA 

ARTEFAKTINA 

Klinen (1996) mukaan leikkikaluilla on olemassa sisäänrakennettu käyttötarkoitus, jos 

kohta niiden käyttötavat ovat suunniteltua moninaisempia (Laukka 2004, 386). Norman 

(1988, 9–11) nostaa puolestaan esiin käsitteen tarjouma (affordance), jolla hän tarkoittaa 

objektin toiminnallista potentiaalia, joka rajoittaa ja ohjaa sitä, mitä käsittelijä objektilla 

tekee. Kurdowitz & Wallace (2010, 40) kuvaavat objekteilla olevan rajattoman määrän 

tarjoumia ja jotta suunnittelija saa käyttäjän havaitsemaan funktionaaliseen manipulaatioon 

viittaavat tarjoumavihjeet, täytyy nämä esittää tuotteessa selkeästi ja korostaen. Kline 

(1999, 212) ilmaisee saman ajatuksen kirjoittamalla, että leikkikalut kommunikoivat 

muotoilun välityksellä. Lönnqvist (1999, 17) esittää leikkikaluilla olevan funktioita, joilla 

hän tarkoittaa leikkikalun sisäänrakennettua toiminnallista, pedagogista tai esteettistä 

pyrkimystä, joka ilmenee esimerkiksi leikkikalun muodossa, väreissä, ja 

toimintamahdollisuuksissa. Cohen (1993, 48) tiivistää funktionaalisuuden toiminnaksi, 

jossa esinettä käytetään asianmukaisella tavalla. Normanin (1988) sekä Kurdowitzin ja 

Wallacen (2010) tarjouma, Klinen (1996) sisäänrakennettu käyttötarkoitus ja Lönnqvistin 

(1999) funktio ovat synonyymisessa merkityssuhteessa toisiinsa. Ne ilmaisevat, että 

artefakteilla, tässä leikkikaluilla, on suunniteltu käyttötarkoitus, joka Kurdowitziin ja 

Wallaceen (2010, 40) viitaten on leikkikaluissa esitetty korostetun selkeästi. Tässä 

tutkimuksessa kokoavana käsitteenä käytetään Lönnqvistin (1999) tavoin funktiota ja myös 

sen määritelmässä nojataan Lönnqvistin (mt.) näkemykseen joskin sitä merkittävästi 

kehittäen.  Hjelm (2002, 1–2) kutsuu edellä kuvattua tulkintahorisonttia modernistiseksi 

muotoilun teoriaksi (modernist design theory), jonka mukaan tuotteen tulee ilmaista 

käyttäjälle käyttötarkoituksensa ja toimintamahdollisuutensa.  

Theo van Leeuwenin (2005, 80) mukaan leikkikalu on artefakti, keinotekoinen objekti tai 

sovellus, jonka voidaan tulkita sisältävän pragmaattisia ja symbolisia merkityksiä tai 

materiaalisen ja abstraktin ulottuvuuden kuten Buchler (2005, 3) asian ilmaisee. 

Pragmaattiset merkitykset rinnastetaan tässä tutkimuksessa sisäänrakennettuun 

käyttötarkoitukseen. Symboliset merkitykset taas ovat tietoisia tai tiedostamattomia 

heijastuksia vallitsevasta ajallisen ja ideologisen kontekstin sisältämistä arvoista ja 

normeista, historiasta ja tulevaisuuden profetioista (Laukka 2004, 386). Symboliset 

merkitykset eivät van Leeuwenin (2005, 82) mukaan ole kaikessa laajuudessaan 
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tutkimuksessa Papanekin Turhaa vai tarpeellista -teoksessaan (1973) esittelemää 

funktioanalyysia hyödynnetään soveltaen sitä leikkikalujen pragmaattisten ja symbolisen 

merkitysten ja niiden denotatiivisten ja konnotatiivisten tulkintojen määrittelyyn.  

Buchlerin (2005) mukaan tuotteiden fyysisiä ominaisuuksia käsittelevä tutkimus voidaan 

jakaa kolmeen traditioon, joiden puitteissa tarkastellaan joko produktin ominaisuuksia, 

muotoilua toimintana tai tarkkailijaa (2005, 6). Tässä tutkimuksessa tukeudutaan 

tarkastelutavoista ensimmäiseen.  Buchler (mt.) jatkaa kirjoittaen, että muotoilualan 

kirjallisuudessa objektit kategorisoidaan visuaalisten tai funktionaalisten ominaisuuksien 

perusteella (esim. Birkhoff 2003; Conolly; Guyer 2003; Lee 2002 & Riggins 1995). Tässä 

tutkimuksessa hyödynnetään molempia lähtökohtia ja visuaalisilla ominaisuuksilla 

tulkitaan olevan funktionaalista merkitystä. Papanek (1973, 25) mallinsi 

funktiokokonaisuuden kuusikulmion muotoon. Tämän tutkimuksen kannalta tuotteen 

valmistusvaiheen menetelmäfunktio, eli työvälineiden, muotoiluprosessin ja materiaalien 

interaktio (Papanek 1973, 25–28), ei ole tutkimusongelmien kannalta olennainen ja metodi 

mallinnetaan viisikulmioksi (kuvio 3).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Funktiokokonaisuus (Papanek 1973, 25; mukaelma). 

Tässä tutkimuksessa estetiikka, assosiaatio ja telesis ymmärretään symbolisiksi funktioiksi. 

Käyttö pragmaattiseksi funktioksi ja tarve funktioksi, joka on sekä pragmaattinen että 

symbolinen. Jokaista funktiotyyppiä ei käsitellä oman otsikkonsa alla vaan niiden kattamia 

ulottuvuuksia esitellään tuotekohtaisesti Kressin ja van Leeuwenin (2006) sekä van 

Leeuwenin (2005) julkaisuihin pohjautuvissa leikkikaluanalyyseissa. Näin siksi, että 
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samalla ominaisuudella, esimerkiksi värillä, voi olla sekä pragmaattisia että symbolisia 

merkityksiä ja merkityserojen käsittely on selkeämmin esiteltävissä, kun niitä käsitellään 

samassa yhteydessä. Pragmatiikan ja symboliikan limittäisyydestä on Ozcan (1999) 

osuvasti todennut, että teollinen muotoilu on ikään kuin heiluri, joka heiluu taiteen ja 

insinööritaidon välillä (Bhamra & Lofthouse 2007, 3). Esitysjärjestys kulkee symbolisesta 

kohti pragmaattista. 

 

6.1. Semiotiikka leikkikaluanalyysin työkaluna 

Koska käsillä olevassa tutkimuksessa leikkikaluja analysoidaan pääasiallisesti kuvastoihin 

tukeutuen, käsitellään alkavassa luvussa semiotiikkaa sekä yleisesti, että tarkentaen 

näkökulmaa kohti visuaalis-sosiaalista semiotiikkaa (visual-social semiotics). ”Yleisesti” 

tulee ymmärtää suhteellisena käsitteenä semiotiikan tutkimusalueen kattaessa kaiken, 

minkä voidaan perustellusti tulkita sisältävän symbolisia merkityksiä (Hjelm 2002, 3) ja 

sillä tarkoitetaan tässä tutkimuskohteeseen ja -otteeseen suhteutettuna ”yleisiä” 

semioottisia tulkintatraditioita, jotka rajautuvat täten kulttuuriartefaktien (mm. esineiden ja 

kuvien) analysoinnissa käytettyihin malleihin. Tutkimuskohde sijoittaa käsillä olevan 

tutkimuksen empiirisen semiotiikan kentälle (Veivo & Huttunen 1999, 20).  Semiotiikan 

rooli tässä tutkimuksessa on poikkeava verrattuna leikkikaluja semiotiikan kautta 

käsitteleviin lähdeteoksiin (Kress & van Leeuwen 2006; Sutton-Smith 1986; van Leeuwen 

2005). Siinä missä lähdekirjallisuudessa semiotiikan keinoin pyrittiin laajentamaan 

perspektiiviä siihen, mitä kaikkea leikkikalut edustavat, on semiotiikan tehtävä tässä 

tutkimuksessa olla poissulkija ja rajaaja sen välille, mitkä ovat leikkikalun funktionaalisia 

merkkejä ja mitkä symbolisia merkkejä (ks. Kline 1996) ja mitkä symboliset merkit ovat 

niin yleistyneitä, universaaleja, että niiden huomiotta jättäminen heikentäisi tutkimuksen 

luotettavuutta (ks. Blakemore & Centers 2005; Miller 1987).  

Semiotiikka mielletään yleisesti merkkiopiksi (Harrison 2003, 47). Hjelmin (2002, 3) 

mukaan semiotiikka tutkii kaikkea, joka tarkoittaa myös jotain muuta, sisältäen 

materiaalisen kulttuurin tuotteet kuten rakennukset, huonekalut ja taloustuotteet. Merkin 

materiaalinen olemus on merkkiväline (Veivo & Huttunen 1999, 23). Sutton-Smithin 

(1986) suorittama jako leikkikalusta siteenä ja vaatimuksena, eristäjänä, lohduttajana, 

uskomuksissa kehitystä edistävänä työkaluna ja kauppatavarana on selkeä osoitus 
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leikkikalujen semioottisten tulkintamahdollisuuksien moninaisuudesta, merkkivälineen 

monimerkityksellisyydestä. Yleisin semioottisen analyysin alle valittu objekti on ”teksti” 

(text), merkkikokoelma, jolla tarkoitetaan usein kirjaa, kuvaa, TV-ohjelmaa, elokuvaa tai 

tuotetta. Teksti on tiivistetysti artefakti joka on taltioidussa muodossa, eli fyysisesti 

itsenäinen lähettäjästään tai vastaanottajasta (Hjelm 2002, 3).  Leikkikalua tekstinä on 

käsitellyt muun muassa Kline (1996, 1999). Hänen mukaansa leikkikaluja ei voi selittää 

pelkkänä tekstinä niiden saadessa subjektiivisia ja tilannekohtaisia merkityksiä leikkijöiden 

antamana ( Kline 1999, 214; Laukka 2004, 386). Harrisonin (2003) mukaan merkit saavat 

sisältönsä semioottisissa järjestelmissä. Liikennevalojen vihreä valo on merkki, joka 

tarkoittaa ”mene” liikenteenohjauksen semioottisen järjestelmän puitteissa. Sanat ovat 

merkkejä kielten semioottisissa järjestelmissä ja eleet ei-kielellisen kommunikaation 

semioottisissa systeemeissä (Harrison 2003, 47). Osa merkeistä artikuloi van Leeuwenin 

(2005, 50 – 51) mukaan kahdella tasolla ja yleensä kahden tason näkökulma rajataan 

koskemaan vain kieltä. Tämä on van Leeuwenin (mt. 51) mielestä rajoittunut tulkinta. 

Hänen mielestään Lego-palikat täyttävät kahden tason artikulaation kriteerit. Irrallisina 

palikoina ne ovat merkityksettömiä, eivätkä esitä mitään, mutta niistä voidaan sääntöjen, 

eli sen miten ne kiinnittyvät toisiinsa, puitteissa rakentaa merkityksellisiä representaatioita 

(taso 1). Valmiita konstruktioita voidaan hyödyntää leikissä, tarinankerronnassa tai 

miljöörakennuksessa (taso 2). Edellä käsitelty van Leeuwenin esimerkki noudattaa luvussa 

3.4. esitettyyn näkemykseen esinemanipulaatiosta pragmaattisiin intentioihin perustuvana 

toimintana. Leikkijä valmistaa konstruktion (taso 1.) jotta voisi leikkiä sillä (taso 2.). Se, 

mistä nämä intentiot kumpuavat ei kuitenkaan kuulu tämän tutkimuksen piiriin.  

Harrisonin (2003, 48) mukaan sosiaalisen semiotiikan kentällä tutkijat soveltavat kolmea 

keskeistä periaatetta analysoidessaan semioottisia järjestelmiä, kuten kieltä tai kuvastoa: 

1). Semiootikot uskovat, että kaikki näkevät maailman merkkien kautta. 2). Merkkien 

merkitys on ihmisten antama eikä se esiinny irrallaan ihmisistä ja kulttuurista. 3). 

Semioottiset järjestelmät tarjoavat ihmisille erilaisia vaihtoehtoja merkityksenannon 

muodostamiselle. Koska tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu leikkikalukatalogeista 

varsinaisten leikkikalujen sijaan, on analysoinnin semioottinen tulkintakehys lähinnä 

visuaalis-sosiaalista semiotiikkaa. Jewittin ja Oyaman (2001, 136) mukaan se käsittelee 

kuvilla sanomisen ja tekemisen semioottisia resursseja ja kuinka asioita, joita ilmaistaan 

kuvin, voidaan tulkita (Harrison 2003, 48). Tämän tutkimuksen tapa käsitellä kuvien 

semioottisia resursseja noudattaa aiemmin esitettyä poissulkemisen ideologiaa. 
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Tiedostaessaan ja tuntiessaan niitä mekanismeja, joiden avulla kuvilla pyritään välittämään 

haluttuja merkityksiä, kuten esimerkiksi lisäämään kuvassa esitetyn tuotteen 

attraktiivisuutta (Harrison 2003, 51–59; Herkman 2001, 227), tutkija pystyy löytämään 

kohteen, tässä leikkikalun, markkinointitarkoituksissa lisätyn ”kohinan” alta. Esimerkiksi 

Caldas-Couldhardt ja van Leeuwen (2002) havaitsivat, että leikkikalumainoksissa 

tuotteiden taustalla käytettiin pinkin ja violetin tummia sävyjä kun tuotteesta haluttiin 

luoda mielikuva, joka viittaa mysteereihin, magiaan ja menneeseen aikaan (keskiaikaisilta 

näyttävät linnat, lumotut metsät, myrskyilma). Vaaleammilla sävyillä taas pyrittiin 

luomaan kepeämpää, hauskuutta korostavaa mielikuvaa (van Leeuwen 2005, 82).  

Pyrin selventämään merkitsijän ja merkityn välistä suhdetta leikkikalujen ja kulttuurin 

näkökulmasta seuraavan esimerkin avulla. Kress ja van Leeuwen (2006, 247–248) ovat 

analysoineet kahta Playmobil-perhettä, vaaleaihoista ”länsimaista” ja tummaihoista 

”etnistä”. Molemmat perheet koostuvat viidestä jäsenestä: isästä, äidistä ja kolmesta 

lapsesta. Jokainen molempien perheiden jäsenistä on ihonväriltään samanlainen, vaalea tai 

tumma, mutta siinä missä länsimaisessa perheessä hahmot yksilöidään erivärisin hiuksin, 

ovat kaikkien etnisen perheen jäsenten hiukset mustia. Kummankin perheen lapset on 

puettu identtisiin vaatteisiin, mutta perheiden vanhemmat eivät. Kress ja van Leeuwen 

(mt.) pitävät havaintoja osoituksena siitä, että hahmoihin on merkitty ideologia siitä, että 

etninen perhe edustaa ”toisia”, jotka ”näyttävät kaikki samalta” ja että toisen polven 

maahanmuuttajat ovat jo hieman enemmän valtaväestön kaltaisia. Tämä tukee Martensin, 

Southertonin ja Scottin (2004, 160) näkemystä, jonka mukaan leikkikaluilla on taipumus 

toistaa yhteiskunnan ongelmallisia piirteitä. Playmobil-esimerkissä tämä ilmenee 

vähemmistörodun piirteiden homogeenisyytenä. Edellä eritellyt piirteet ovat merkitsijöitä, 

leikkikalun aktuaalisia ominaisuuksia ja piirteistä tulkitut arvot merkittyjä, leikkikalusta 

johdettuja ominaisuuksia (ks. luku 5). Playmobil-figuurit eivät ole kuitenkaan vain 

veistoksenkaltaisia ennalta suunniteltuja representaatioita, joita lapsi tulkitsee. Leikkijä voi 

muokata niistä erilaisia kerronnallisia näyttämöitä vaihtamalla keskenään figuurien hiuksia 

ja muodostaa perhekuntia, joissa etninen monimuotoisuus tai perhetyyppi poikkeaa 

myytävien pakkausten peilaamasta maailmankuvasta (Kress & van Leuuwen 2006, 248).  
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6.2. Telesis, assosiaatio ja estetiikka symbolisina funktioina 

Playmobil-figurien kautta voidaan tarkastella myös telesisfunktiota, joka Papanekin (1973, 

32–34) mukaan heijastaa tuotteen suunnittelu- ja valmistusvaiheen aikaan ja kontekstiin 

sidottuja tekijöitä. Ensimmäiset tummaihoiset Playmobil-hahmot ilmestyivät markkinoille 

1980, kuusi vuotta tuotesarjan lanseeraamisen jälkeen. Jo 70-luvun ensimmäisissä sarjoissa 

oli mukana ei-länsimaisia hahmoja, intiaaneja ja meksikolaisia, mutta nämä erosivat muista 

hahmoista vain vaatetuksen perusteella ihonvärin ollessa kaikilla yhtä vaalea. 2000-luvun 

tummaihoiset hahmot ovat saaneet jo enemmän yksilöiviä piirteitä kuten vaihtelua 

hiusmalleihin (ei väriin) ja tietyille mieshahmoille tehtyyn parransänkeen (playmobil.de
11

). 

Ajan ja kulttuurin muuttuminen näyttäytyy mielenkiintoisessa valossa kun tarkastellaan 

Playmobil-leikkikalujen hintoja. Avaamattomista ja harvinaisista 1970-luvulla 

valmistetuista Playmobil-leikkiseteistä pyydetään verkkohuutokaupoissa jopa noin 1000€ 

hintaa (ebay.com
12

) kun taas uuden ja laajemman setin saa itselleen lähes kymmenen 

kertaa halvemmalla (pixmania.fi
13

). 70-luvulla valmistetun setin pragmaattinen arvo on 

tuskin dramaattisesti jos ollenkaan suurempi kuin neljäkymmentä vuotta myöhemmin 

valmistetun version, joten haluttavuuden ja arvonnousun on oltava symbolista.  

Telesisfunktio näyttäytyy myös Toy Industry Associatonin laatimissa ennusteissa vuoden 

2013 leikkikalutrendeistä. Ennusteen mukaan vuoden kolme suurinta trendituoteryhmää 

ovat 1). ajankohtaista popkulttuuria tuotteistavat leikkikalut, 2). yhä pidemmälle 

kehittynyttä teknologiaa sisältävät leikkikalut ja 3). retroleikkikalut (toyassociation.org).  

Näistä ensimmäinen on linjassa Kallialan (1999, 155), Laukan (2004, 391) sekä Martensin, 

Southertonin & Scottin (2004, 166) näkemysten kanssa siinä, että valmiiden tarinoiden 

tuotteistaminen on yhä keskeisempi osa modernia leikkikaluteollisuutta. Keskimmäinen 

taas myötäilee lasten mediabarometrin tuloksia koskien teknologian levittäytymistä yhä 

merkittävämmäksi osaksi lasten kokemusmaailman lähteitä (Suoninen 2011). 

Retroleikkikalut ovat ehkä ennusteen kiintoisin tuoteryhmä. Niissä esineellistyy Bardyn 

(2009, 19) julkituoma näkemys siitä, kuinka lapsuutta voidaan käsitellä erilaisten 

aikuisuuden ja lapsuuden välille asettuvien dimensioiden kautta. Dimensiot ovat lasten 

                                                 
11

 www.playmobil.de [viitattu 27.6.2013] 
12

 http://www.ebay.com/itm/VINTAGE-PLAYMOBIL-4031-PENNSYLVANIA-RAILROAD-TRAIN-SET-

BNIB-VERY-RARE-/360680707812?pt=UK_Toys_Creative_Educational_RL&hash=item53fa3ed6e4 

[viitattu 27.6.2013] 
13

 http://www.pixmania.fi/fifi/kuljetus/playmobil-5258-tavarajuna-jossa-valot-ja-aani/13005145--art.html 

[viitattu 27.6.2013] 
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http://www.pixmania.fi/fifi/kuljetus/playmobil-5258-tavarajuna-jossa-valot-ja-aani/13005145--art.html


47 

 

lapsuus, aikuisten lapsuus, lasten aikuisuus ja aikuisten aikuisuus (Viljamaa 2012, 48). 

Karrikoiden voidaankin esittää retroleikkikaluissa hyödynnettävän esimerkiksi Kallialan 

(1999, 167) tutkimuksessaan havainnoimaa ilmiötä, jossa vanhemmalle omassa 

lapsuudessaan tärkeä leikkikalu on muodostunut myös tärkeäksi myös lapselle. Kuitenkin 

siinä missä Kallialan (1999) informanttiperheiden vanhemmat saattoivat sanoa lapsilleen, 

että tällä äiti / isä leikki ollessaan pieni, muuttuu retoleikkikalujen kohdalla adessiivi 

muotoon tällaisella. Telesisfunktiota semioottisesti tarkastelleen voidaankin esittää 

kysymys, mikä tekee meidän ajallemme ominaiseksi sen, että haluamme (tai ainakin 

leikkikaluvalmistajat uskovat meidän haluavan) siirtää oman lapsuutemme 

leikkikalutarjoumaa replikoina osaksi lastemme lapsuutta. Funktionaalista 

manipulaatiopotentiaalia käsittelevässä analyysissa tällaiset symboliset ulottuvuudet 

jätetään kuitenkin huomiotta. 

Papanekin (1973, 34–37) mukaan ihmisellä on ilmeisesti lapsuudesta periytyvänä 

psykologisena ominaisuutena halu liittää esineisiin ja asioihin muutakin kuin sille ylhäältä 

annettu arvo. Papanek (mt.) jatkaa toteamalla, että monet assosiaatiotyypit ovat 

universaaleja ja kumpuavat tiedostamattomista vieteistä ja pakoista ja muodostavat suhteen 

käsittelijän odotusten ja tuotteen kokoonpanon välille. Tämän tutkimuksen kannalta 

merkittävin assosiaatiotyyppi on maskuliinisiksi ja feminiinisiksi miellettyjen piirteiden 

tunnistaminen. Millerin (1987) tutkimuksen mukaan maskuliinisissa leikkikaluissa 

korostuu kilpailullisuus, aggressiivisuus ja ne vaativat usein käsittelytaitoja (Almqvist 

1994, 40–42). Blakemore ja Centers (2005, 619–625) liittävät maskuliinisiin leikkikaluihin 

määreet väkivaltainen, kilpailullinen, jännittävä ja vaarallinen. Feminiiniset leikkikalut he 

mieltävät esteettisiksi ja hoivaamista sekä kotielämää teemoina hyödyntävää roolileikkiä 

tukeviksi. Cherneyn (2006) mukaan jako toisintuu myös lasten leikkikaluvalinnoissa. 

Tässä tutkimuksessa edellä kuvatun kaltaiset, toistuvasti samansuuntaisia tuloksia 

tuottavien tutkimusten tulokset, ymmärretään denotatiivisina tulkintoina. Hjelmin (2002, 

5) mielestä denotaatio voidaan ymmärtää sekä olomuotoon että käyttötarkoitukseen 

viittaavana merkkinä. Konnotaatiolla taas tarkoitetaan subjektiivisia käsityksiä 

denotatiivisesta merkityksestä (mt.). Lähdekirjallisuudessa konnotaatio ilmeni kahdella eri 

tavalla. Muotoilua käsittelevässä kirjallisuudessa painottui valmistusvaiheiden konnotaatio 

(Hjelm 2002; Kurdowitz & Wallace 2010). Leikkiä ja leikkikalua käsittelevässä 

kirjallisuudessa korostuivat taas käyttöönotto- ja käyttövaiheiden konnotaatiot (Kline 1999; 
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Piaget 1963; Vygotski 1976, 1978a). Pyrin selventämään denotaation ja konnotaation eroja 

seuraavan keinotekoisen esimerkin avulla.  

Kaksi leikkikaluvalmistajaa alkaa samanlaisessa ajallis-kulttuurisessa kontekstissa 

suunnitella ja valmistaa palloja. Valmistaja A. valitsee materiaaliksi vihreän kumin ja 

valmistaja B. kirkkaanpunaisen muovin ja koristelee pallonsa pienin mustin sydämin. 

Vihreä kumipallo on kimmoisa, mutta punainen muovipallo ei. Kuusivuotias tyttö saa 

lahjaksi molemmat pallot ja alkaa leikkiä niillä niin, että punainen, sydämin koristeltu, 

pallo on leppäkerttu ja vihreä pallo herne, jota leppäkerttu yrittää nakertaa. Pallo on tässä 

olomuodon denotatiivinen merkki. Käyttötarkoituksen denotaatio voidaan määritellä 

karkeamotoriikkaa hyödyntävien liikuntaleikkien leikkimiseksi. Pallotyyppien visuaaliset 

erot ja materiaaliero ovat olomuodon valmistusvaiheessa saamia konnotaatioita. 

Kimmoisuuden vaihtelu taas viittaa käyttötarkoituksen konnotatiivisiin eroihin. Toista voi 

pomputtaa, mutta toista ei.  Tapa miten tyttö niitä leikissään käyttää on käyttötarkoituksen 

konnotatiivinen tulkinta. Punainen sydämin koristeltu pallo muistuttaa leppäkerttua, mutta 

representaatio ei ole pallossa itsessään, vaan se on leikkijän assosioimaa. 

Käyttötarkoituksen konnotatiivinen tulkinta on täten yhtä kuin symbolisen ajattelun 

tuottama symbolinen manipulaatio. Punainen, sydämin koristeltu pallo sisältää lisäksi 

symbolisia merkityksiä. Sekä väri että etenkin kuviointi viittaavat siihen, että pallo on 

suunniteltu miellyttämään tyttöjä. Tämä toimikoon esimerkkinä Papanekin (1973, 37–40) 

esteettisestä funktiosta. Pallo olisi yhtä pragmaattinen toisenlaisella värityksellä ja 

kuvioinnilla, mutta Millerin (1987) sekä Blakemoren ja Centersin (2005) tuloksiin viitaten 

on oletettavaa, että sukupuolineutraaliuteen pyrkivä pallo päätyy harvemmin tyttöjen 

leikkikaluksi kyseisen leikkikalutyypin ollessa jo itsessään maskuliiniseksi mielletty. 

Kirkkaanpunainen väri ilmentää feminiinisyyden lisäksi Caldas-Couldhartiin ja van 

Leuweeniin (2002) viitaten kepeyttä, iloa ja hauskuutta (van Leeuwen 2005, 82). Nämä 

havainnot kertovat taas suunnittelijoiden ja valmistajien käsityksistä arkkityyppisen tytön 

estetiikantajusta. Yksinkertaistettuna voidaan ajatella, että mitä useamman pallon yritys saa 

kohderyhmälleen myytyä, sitä lähempänä toisiaan ovat ainakin tuottajan ja hankkijan 

(vanhemmat, isovanhemmat, kummit yms.) käsitykset. Se, missä määrin valinnan 

kohdistuminen juuri kyseiseen palloon pohjautuu lapsen ilmaisemaan haluun tai onko 

yllätyksenä saatu pallo ollut mieluisa lapselle, kertovat tuottajan ja kohderyhmän 

käsitysten yhtenevyydestä (ks. Rommes, Bos  ja Geerdink 2011). Todellisuudessa ilmiön 

rakenne ei toki ole näin suoraviivainen. 
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Denotatiivisuus määritellään tässä tutkimuksessa yleistyneeksi, universaaliksi tulkinnaksi 

leikkikalun käyttötarkoituksesta. Leikkikalun olomuodon denotatiivinen määritelmä on 

esitetty luvussa 4., jossa se rajattiin tarkoittamaan teollisesti leikkiä (esinemanipulaatiota) 

varten valmistetuksi objektiksi tai sovellukseksi. Denotaatioksi luetaan myös 

valmistusvaiheen konnotaatiot. Esimerkiksi Millerin (1987) sekä Blakemoren ja Centersin 

(2005) tuloksia on hyödynnetty aineiston koodauksessa (ks. luku 7.3) niin, että kaikki 

tuotteet, jotka viittaavat vaikkapa supersankareihin on merkitty arvolla maskuliininen, 

riippumatta siitä onko kyseessä Batman tai Hämähäkkimies. (Super)sankaruus on 

leikkikalun olomuodon dentotaatio ja hahmojen variaatio olomuodon valmistusvaiheen 

konnotaatioita, jota tämän tutkimuksen puitteissa rinnastetaan denotaatioon. 

Supersankaruuden ja maskuliinisuuden välinen assosiaatio, eli aktuaalisen ja johdetun 

ominaisuuden välinen relaatio, on tässä lähdekirjallisuuden perusteella riittävän vahva, 

jotta se voidaan tulkita Papanekin (1973, 36–37) määrittelemäksi universaaliksi 

assosiaatiotyypiksi. 

 

6.3. Tarve symbolis-pragmaattisena funktiona 

Kalliala (1999, 175) toteaa, että lapset ovat ainakin jollain tasolla riippumattomia leluista, 

mutta ei pidä niitä kuitenkaan arvottomina. Osaan leikeistä ei tarvita leluja, osassa niillä on 

keskeinen rooli. Tietyissä leikeissä niiden tarve ja käyttö on joustavaa ja ne ovat 

korvattavissa muilla materiaaleilla. Tarpeen analysoinnissa tulee Papanekin (1973, 30–34) 

mukaan pohtia sitä, miksi tuote on suunniteltu ja mitä tarpeita se tyydyttää. Sutton-Smith 

(1986) on analysoinut leikkikalujen kulttuurisia merkityksiä ja esittääkin, että leikki tai 

edes lapsesta itsestään nouseva tarve ei ole keskeisin peruste leikkikalujen hankkimiselle. 

Lukija voi palauttaa mieleensä edellisessä luvussa käsitellyn retroleikkikaluesimerkin, 

jossa osoitettiin kuinka leikkikalun symbolinen attraktiivisuus voi olla rakentunut lasten 

vanhempien sukupolvea kosiskelevaksi. Sutton-Smith (mt.) tulkitsee leikkikalun 

välineeksi, jolla leikkikalun antaja tai saaja pyrkii saavuttamaan jotain. Hankkimalla 

leikkikaluja vanhempi pyrkii osoittamaan kiintymystä lastaan kohtaan, mutta yhtäältä 

prosessiin liittyy myös vastavuoroinen oletus siitä, että lapsi vastaa tähän hellyydellä tai 

toivotunlaisella käytöksellä joko ennen tai jälkeen leikkikalun hankkimisen (Sutton-Smith 

1986, 15–22).  Hämäläinen, Kraav & Raudik (1994, 37) nimeävät leikkikalujen ostamisen 
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yleiseksi tavaksi, miten vanhemmat palkitsevat lapsiaan (Gjerstadt 2009, 171). Vanhemmat 

valitsevat leikkikaluja monista eri lähtökohdista käsin. Valintaan vaikuttavat käsitykset, 

siitä millainen on sovelias leikkikalu, millainen on kehitystä tukeva leikkikalu, millainen 

leikkikalu ”keventää vanhempien hoito- ja viihdytystaakkaa” ja myös lasten esittämät 

suorat toiveet (Kalliala 1999, 171–173; Sutton-Smith 1986, 24, 34, 37–41, 104–15). 

Sutton-Smithin (1986, 124–125) mukaan toive leikkikalusta kehitystä tukevana työkaluna 

ohjaa voimakkaimmin vanhempien leikkikaluvalintaa, vaikka leikkikalujen ja kehityksen 

välisen relaation puoltavat perustelut perustuvat enemmän kulttuurisesti jaettuun 

oletukseen ja uskoon siitä, että leikki ja leikkikalut edesauttavat kehitystä ja oppimista kuin 

tieteelliseen evidenssiin. Papanek (1973, 30) esittää, että nykyaikainen tuotesuunnittelu 

pyrkii vastaamaan keinotekoisiin haluihin ja toiveisiin, ei inhimillisiin perustarpeisiin.  

Vaikka vanhempien lapsilleen valitsema ja ostama leikkikalu ei ole lapselle mieleinen ja 

jää alkuinnostuksen jälkeen nurkkaan pölyttymään, on sen arvo siinä, että se on saanut 

vanhemmat tarkkailemaan lastaan ja havainnoimaan tämän kiinnostuksen kohteita, sekä 

ainakin leikkikalun käyttöönoton alkuvaiheessa leikkimään sillä lapsensa kanssa. 

Reflektion kautta valittu leikkikalu toimiikin täten julkisena dokumenttina siitä, että 

vanhemmat välittävät lapsensa hyvinvoinnista (Sutton-Smith 1986, 103). Jo käsitellyn 

kehityksen ja oppimisen lisäksi Sutton-Smith (mt. 43–53) esittää leikkikaluilla olevan 

lohduttavan tehtävän. Sutton-Smith (mt. 45) ja Laukka (2004, 390) viittaavat tässä Donald 

Winnicotin tunnetuksi tekemään transitio-objektin ideaan, jonka mukaan pehmolelu, rätti 

tai vastaava toimii lapselle äidin muistuttajana tilanteessa jossa äiti ei ole saatavilla. 

Transitio-objektin antama turvallisuuden tunne saa lapsen säilyttämään toimintakykynsä 

stressiä aiheuttavassa tilanteessa (Sutton-Smith 1986, 46–53). Sutton-Smithin (1986) 

mukaan vanhemmat hankkivat lapsilleen leikkikaluja, jotta nämä viihtyisivät itsekseen. 

Leikkikalu voi toimia tällöin viihdykkeenä tai seurana (mt. 23–26, 45).  Sutton-Smith (mt., 

28) pitää ilmiötä kulttuurisena. Kallialan (2012, 14, 56) mielestä suomalaislapsilta 

vaaditaan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta aikuisista jo hyvin varhaisesta iästä lähtien. 

Erilaista stimulaatiota jatkuvalla automaattisella syötöllä tuottava leikkikalu eristää lapsen 

tehokkaasti vanhempien toimista ja vanhempien sekä lasten välistä kanssakäymistä 

sisältävät leikit ovat korostuneen tarkoitushakuisia optimaalisen kehityksen varmistamisen 

ollessa päällimmäinen syy yhteisleikille (Sutton-Smith 1986, 28). Vauvoille suunnattuja 

eristäviä leikkikaluja, kuten leikkikehiä ja hyppykeinuja perustellaan myös lapsen 

turvallisuudella. Reviirin kaventaminen pitää lapsen pois kodin vaaranpaikoista, kuten 
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pistorasioista, lattialla lojuvista pikkuesineistä, viihde-elektroniikasta ja roskakoreista 

(Sutton-Smith mt. 35). 

Kalliala (1999, 170–171) sekä Puroila ja Estola (2012, 32) tulkitsevat leikkikalutrendien 

tuntemuksen, eli tiedon siitä mitä saa ja voi haluta, osaksi lasten omaa kulttuurista 

kompetenssia. Vuorisalo (2011) mieltää leikkikalut pääomankaltaiseksi resurssiksi, jota 

lapset hyödyntävät päiväkotiarjen neuvotteluissa (Puroila & Estola 2012, 32). Borenstein 

(1996, 214) kutsuu leikkikaluja sillaksi lasten väliselle vuorovaikutukselle, jolloin 

leikkikalut ovat yhteinen kieli, jonka kautta lapset kommunikoivat. Leikkikalujen ja 

leikkiteeman heikkoa tuntemusta voidaan Borensteinin retoriikkaa mukaillen nimittää 

(lasten)kulttuuriseksi dysfasiaksi. Kalliala (1999, 128–134) kuvailee neljän kuusivuotiaan 

pojan roolileikkiä, jonka teeman (Power Rangers TV-sarja) erinomaisesti tunteva Tuomas 

on saanut itselleen halutuimman roolin ja toimii lisäksi leikin ohjaajana kun taas ilmeisesti 

vähiten taustatietoa omaava Joni, pystyy osallistumaan leikkiin vain asettuessaan 

vapaaehtoisesti merkitykseltään pienempään rooliin ja toimimaan Tuomaksen antamien 

yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. Joutuessaan leikkiin ilman yhteistä 

orientaatiopohjaa, lapsi joutuu keräämään tietoa leikin taustasta pala palalta ja 

orientaatiopohja puuttuminen johtaa eräänlaiseen (lasten)kulttuuriseen ulkopuolisuuteen 

(Kalliala mt. 103, 172; 190).  

 

6.4. Käyttö pragmaattisena funktiona 

Tämän tutkimuksen kannalta käyttöfunktion keskeisimmät näkökulmat ovat käyttäjän, 

käyttötarkoituksen ja käyttötilanteen näkökulmat. Niillä pyritään vastaamaa kysymyksiin 

kuka tuotetta käyttää, mihin tuotetta käytetään ja miten tuote sopii suunniteltuun käyttöön 

(Papanek 1973, 29–30). Theo van Leeuwen (2005, 79–83) on valinnut analysoitavakseen 

kaksi samaan kategoriaan kuuluvaa, mutta toisistaan muun muassa valmistusmateriaalin ja 

värivalintojen osalta poikkeavaa vauvanrattaisiin kiinnitettävää helistinketjua. Toinen 

ketjuista koostui muovisista jänishahmoista ja toinen kankaalla päällystetyistä 

avaruusolioista. Analyysissaan van Leeuwen (mt.) tulkitsee helistimiä kolmen eri 

tulkintahorisontin kautta. Kaksi ensimmäistä perustuvat Hallidayn (1978; 1985; 1994) 

kielen funktionaalisen teorian luokkiin. Valitut tulkintatavat ovat rakenteellinen 

funktionaalisuus (function in structue), yhteisöllinen funktionaalisuus (function in society) 
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ja objektilla operoinnin sääntösidonnaisuus ja vapaus. Pragmatiikan, eli käyttötarkoituksen 

tasolla tarkasteltuna helistinketjujen tarkoitus on kehittää vauvan silmä–käsi-koordinaatiota 

rattaiden liikkeen saadessa helistimen värikkäät hahmot heilumaan ja helisemään ja vauvan 

kurottamaan kättään kohti attraktiivista objektia (van Leeuwen 2005, 79–80; Sutton-Smith 

1986, 90–94). Tarttumis- ja potkimisyrityksiä lukuun ottamatta pieni lapsi on 

pääasiallisesti helistinketjun tuottamien ärsykkeiden vastaanottaja. Tämä käy selvästi ilmi 

van Leeuwenin (2005, 84–86) aukikirjoittamasta äidin ja kolmen kuukauden ikäisen lapsen 

välisestä helistinketjuja hyödyntävästä ”leikkituokiosta”, jossa äiti pyrkii kiinnittämään 

lapsen huomion helistinketjuun ja asettaa tämän lapsen käsien tai jalkojen läheisyyteen kun 

lapsi niitä liikuttaa. Sana ”leikkituokio” on varustettu lainausmerkein, koska toiminta, jossa 

aikuinen on toimija ja lapsi vastaanottaja tai toiminnan kohde ei ole yksiselitteisesti leikkiä 

(Piaget 1962; Sutton-Smith 1986; Vygotski 1976, 1978a; ks. luku 3). Kansantajuisesti 

tulkittuna vanhemman ja lapsen välistä kanssakäymistä pidetään leikkinä, koska molemmat 

näyttävät rentoutuvan sen myötä, hymyilevät ja nauravat. On turvallista väittää, että 

vanhemman toiminta on leikkiä tai vähintäänkin leikkisää, mutta voidaanko samaa sanoa 

pienestä lapsesta, joka ei vielä juurikaan hallitse omaa käyttäytymistään (Sutton-Smith 

1986, 89, 91–92)? Esinemanipulaation näkökulmasta kyseessä on leikki, tarkemmin 

funktionaalinen manipulaatio. Värikkäiden hahmojen pragmaattinen funktio on kiinnittää 

pienen lapsen huomio. Analogia on yhtenevä Kurdowitzin ja Wallacen (2010, 45) 

osallisuuden määrittelyn kanssa, jossa informaation vastaanottaminen, esimerkiksi 

lastenohjelmien katseleminen edustaa vähäistä henkilökohtaista panostusta osoittavaa 

leikkitoimintaa. Luonnollisesti sillä erolla, että vielä raajojaan hallitsemattoman vauvan 

katseen suuntaamista ei ole syytä kutsua ”vähäistä panostusta osoittavaksi” tämän ollessa 

käytännössä lähes kaikki, mihin lapsi tahdonalaisesti kykenee. 

Helistinketjun kohdalla kysymykseen, kuka tuotetta käyttää, voidaan vastata sekä lapsi, 

että aikuinen (vanhempi). Myös digitaalisten pelien ja pelikoneiden kohdalla vastaus lienee 

sama. Mediabarometrin (Suoninen 2011, 16) tuloksiin viitaten 0–8-vuotiaiden lasten 

kodeista lähes jokaisessa on jokin laite, joka mahdollistaa digitaalisten pelien pelaamisen ja 

pelaamisen määrän lisääntyminen korreloi kertyvän iän kanssa (mt. 31). Lukuun 

luonnollisesti vaikuttaa se, onko perheessä vanhempia lapsia, mutta on oletettavaa, että yhä 

useammassa perheessä pelikonsoli, taulutietokone tai muu vastaava on nyt ja 

tulevaisuudessa osa vakiovarustusta jo ennen ensimmäisen lapsen syntymää. Niin ikään 

voidaan olettaa, että perinteiset lauta- ja korttipelit ovat digitaalisten pelien ohella 
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yleisimmin lasten ja aikuisten yhteisesti käyttämiä leikkikaluja.  Yleisemmällä, koko 

leikkikalutarjoumaa käsittelevällä tasolla Novosyolova, Zvorygina, Ivankova, Kondratova, 

Saar ja Grinjaviciene (1989) esittävät, että soveltuvien ja laadukkaiden leikkimateriaalien 

tarjoamisen lisäksi vanhempien tulisi opettaa, ohjata ja rikastaa niiden käyttöä (Ugaste 

2005, 58–59). Samaan tulokseen on päätynyt myös Kline (1999, 217). Helistinketjun 

kohdalla tuotteen sopivuus suunniteltuun käyttöön kulminoituu bioteknologiaan, eli 

ketjuun kiinnitettyjen hahmojen väri- materiaalivalintoihin ja siihen, miten valinnat 

palvelevat ihmisen biologisia ominaisuuksia eri tilanteissa (haktonopetus.fi). 

Turvallisuustekijät ovat toki tärkeä aspekti määriteltäessä tuotteen sopivuutta pienille 

lapsille, mutta ne eivät kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Muoviset, muokkautumattomat 

jänisfiguurit antavat lapselle van Leeuwenin (2005, 82–83) mukaan rajatumpia taktiilisia 

kokemuksia kuin pehmeät ja muokkautuvat avaruusoliot, jotka mahdollistavat taivuttelun 

ja kokoonpuristamisen. Toisaalta taas muoviset jänikset tuottavat voimakkaampia 

auditiivisia ja visuaalisia vasteita lapsen potkuille ja käden heilautuksille. Ne pyörivät 

ympäri, ratisevat ja helisevät kun taas pehmuste- ja kangaskerros avaruusolioiden 

ympärillä tekevät niistä raskaampia, eli huonommin liikkuvia ja vaimentavat sisällä 

olevien kuulien tuottamaa ääntä. Jänikset ovat pääväriltään valkoisia, mutta jokaisella on 

yllään erivärinen pastellinsävyinen (maalattu) paita. Värien hailakkuuden ja vähäisen 

kontrastin takia tuote soveltuu parhaiten yli kahden kuukauden ikäisten lasten kanssa 

käytettäväksi. Tätä pienemmille tulisi kontrastin olla huomattavasti suurempi (mll.fi). 

Värivalinta perustuukin mitä ilmeisimmin käyttöfunktioita enemmän esteettiseen ja 

assosiatiiviseen funktioon (Papanek 1973, 34–40) pastellisävyjen viitatessa hellyyteen sekä 

rauhanomaisuuteen hallitsevan valkoisen värin viitatessa puhtauteen, viattomuuteen ja 

neitseellisyyteen (van Leeuwen 2005, 82–83). Avaruusolioiden värimaailmaa ei 

analyysissa käsitelty. 

 

 

 

http://www.mll.fi/
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7. GROUNDED THEORY 

Grounded theory on metodologinen lähestymistapa, jonka kautta pyritään selvittämään 

tutkittavan ilmiön perustaa luomalla uutta teoriaa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Chenitzin ja Swansonin (1986) mukaan grounded theorya pidetään erityisen 

tärkeänä niille tutkimusalueille, joista ei ole vielä riittävästi tietoa tai joihin halutan tuoda 

esille uutta näkökulmaa (Siitonen 1999, 27). Leikkikalut ovat tiedon riittämättömyyden ja 

yksiulotteisuuden valossa perusteltu tutkimuskohde.  Leikkiä on tutkittu runsaasti ja 

monista eri näkökulmista (Hännikäinen 1992, 15–16), mutta leikin välineistö, tarkoitetaan 

sillä sitten nimenomaisesti leikkiä varten valmistettua välineistöä tai leikkijöiden 

spontaanisti valitsemia reaalimaailman objekteja, on kasvatustieteellisenä 

tutkimuskohteena harvinainen. Almqvist (1994, 13) epäilee syyksi niiden roolia 

itsestäänselvyyksinä, joita ei tulla ajatelleeksi erillisenä tutkimuskohteena. Svensson (1999, 

118) puolestaan selittää ilmiötä sillä, että leikkikalut mielletään kulutushyödykkeiksi, joilla 

ei nähdä olla arvoa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa.  

Martikaisen ja Haverisen (2004, 136137) mukaan grounded theory -menetelmää 

käytettäessä tulisi täyttyä seitsemän ehtoa. Ehdot täydennettyinä Eganin (2002, 280–281) 

näkemyksillä sekä niiden toteutuminen käsillä olevassa tutkimuksessa on esitetty 

taulukossa 2. Jaottelu noudattaa pääpiirteittäin Corbinin ja Straussin (1990) kuvausta 

grounded theory -prosessin kulusta.  
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Taulukko 2. Grounded theoryn ehdot (Egan 2002, 280–281; Martikainen & Haverinen 

2004, 136–137: mukaelma). 

Ehdot Grounded theory Käsillä oleva tutkimus 

Tutkimuskohde Yksilölliset kokemukset, 

merkitysrakenteet tai 

sosiaalinen prosessi 

Kulttuuriartefaktit: teollisesti 

tuotetut kaupalliset leikkikalut ja 

niiden funktionaalinen manipulaatio 

Tavoite Teorian luominen Teorian luominen: tutkimuskohteen 

perustutkimus 

Aineisto Kerätty teoreettisella otannalla Kerätty kunnes saturaatiopiste on 

saavutettu. Mukaan valittu 

pääaineiston ulkopuolelta tuotteita, 

joilla vahva markkinaosuus  

Abduktiivinen 

analysointi 

Jatkuvan vertailun metodin 

käyttäminen 

Abduktiivinen analyysimetodi (luku 

7.2.), jossa empiria, kehittyvä teoria 

ja kirjallisuus käyvät kolmiäänistä 

vuoropuhelua 

Aineiston 

koodaus 

Avoin koodaus 

Aksiaalinen koodaus 

Selektiivinen koodaus 

Avoin koodaus 

Aksiaalinen koodaus 

Selektiivinen koodaus 

Analyysin 

tulokset 

Määritellään ydinkategoria Määritellään ydinkategoria, 

kategoriat ja kategorioiden sisäiset 

muuttujat erilaisine arvoineen  

Teorian 

muodostaminen 

Laadittu substantiaaliset teoriat Induktiivisiin havaintoihin 

painottuneet koodausvaiheen 

”väliteoriat” 

Lopputulos Kehitetty formaali teoria Abduktiivisesti muodostettu 

teoreettinen malli leikkikalujen 

funktionaalisen 

manipulaatiopotentiaalin 

rakentumisesta 
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Käsillä olevan tutkimuksen erottaa grounded theoryn perinteestä juuri tutkimuskohde. 

Martikainen ja Haverinen (2004, 134, 136–137) määrittelevät grounded theoryn 

tutkimuskohteeksi yksilölliset kokemukset, merkitysrakenteet ja sosiaaliset prosessit. 

Barney Glaserin ja Anselm Straussin kehittelemä grounded theory näki päivänvalon edellä 

mainittujen julkaisussa The Awareness of Dying (1965), joka käsitteli kuolevien potilaiden 

ja sairaalahenkilökunnan kohtaamista (Glaser 2002, 10; Timmermans 2010, 20). 

Ensimmäinen teoriaopas The Discovery of Grounded Theory ilmestyi Glaserin ja Straussin 

toimesta 1967 (Siitonen 1999, 28). Suomessa grounded theoryn metodein on tutkittu muun 

muassa lastentarhanopettajien ammatillista identiteettiä (Karila 1997) voimaantumisen 

teoriaa (Siitonen 1999), musiikkiterapian tavoitteita lapsen kuntoutumisprosessissa 

(Saukko 2008) ja tietotyön epäjatkuvuusolosuhteita (Kalliomäki-Levanto 2009). Haig 

(1996) listaa grounded theorya onnistuneesti hyödyntäviin tutkimusaloihin alkuperäisen 

alan, sosiologian, lisäksi kasvatustieteen, hoitotieteen, valtio-opin ja psykologian, joskin 

viimeksi mainitun vain rajoittunein osin.  

Glaser (1992), Strauss (1987) sekä Srauss ja Corbin (1990, 1994) toteavat, että jokainen 

tutkija voi kehittää ja soveltaa metodologiaa tutkimuskohtaisesti, mutta kuitenkin niin, että 

seuraavat reunaehdot täyttyvät: tutkijan on sälytettävä analyysiprosessin 

aineistopohjaisuus, jatkuvan vertailun periaatteen noudattaminen sekä pyrkimys teorian 

kehittämiseen analyysiprosessin seurauksena (Siitonen 1999, 33). Näiden, Eganin (2002) 

sekä Martikaisen ja Haverisen (2004) rajoituksia merkittävästi väljempien reunaehtojen 

sisään on omakin tutkimukseni mahdollista kivuttomasti sovittaa. Tähän käsitykseen 

nojaten tutkimukseni voidaan nähdä olevan pyrkimys soveltaa grounded theoryn 

metodologista asetelmaa ja käsitteistöä aineistoon ja kuvauskohteeseen, jotka eivät sisällä 

informaatiota siihen perinteisesti liitettävistä tutkimuksellisista tavoitteista. Deyn (2004, 

80) mukaan monissa grounded theoryn nimissä tehtävissä tutkimuksissa yhteistä on se, että 

aineisto kerätään laadullisin metodein, se analysoidaan empiriaa painottaen ja lopullinen 

teoria muodostetaan aineiston vertailun ja luokittelun avulla. Nämä piirteet ovat 

löydettävissä myös käsillä olevasta tutkimuksesta. Aineisto on kerätty laadullisin ja 

teoreettiseen otantaan perustuvin metodein jos kohta se ei edustakaan grounded theorylle 

tyypillisintä aineistoa. Techin (1990, 72–73, 98) mukaan grounded theory-tutkimuksessa 

pyritään kehittämään teoriaa ja tähän tavoitteeseen pääsyn kannalta keskeistä on 

säännönmukaisuuksien etsiminen, säännönmukaisten elementtien kokoaminen ja 

kategorisointi sekä niiden suhteiden tarkastelu.  
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7.1. Aineisto 

Martikainen ja Haverinen (2004, 136–137) määrittelevät aineiston edustavuuden ehdoksi 

sen, että se on kerätty teoreettisella otannalla. Tuomi & Sarajärvi (2012, 85–86) 

käsittelevät samaa aihetta toteamalla, että yleistämistavoitteen puuttumisesta huolimatta on 

laadullisessa tutkimuksessa kiinnitettävä erityisen tarkasti huomiota aineiston kokoamiseen 

eikä valinta saa olla satunnaista vaan harkittua ja tarkoituksenmukaista. Aineistonkeruussa 

noudatetaan usein saturaation, eli kyllästymisen periaatetta, jonka mukaan dataa kerätään 

kunnes päästään tilanteeseen, jossa datan määrän lisääminen ei tuota tutkimusongelman 

kannalta uutta tietoa (Dey 2004, 80–81; Tuomi & Sarajärvi 2012, 87).  

Tässä tutkimuksessa empiirinen aineisto voidaan määritellä jakaantuvan kahteen osaan, 

ydinaineistoon ja täydentävään aineistoon. Tässä noudatetaan soveltaen ja yksinkertaisten 

Viljamaan (2012, 102–103) käyttämää jakoa ydin- ja varjoaineistoon.   Ydinaineisto 

koostuu AMO oy:n Aarrekirja kesä 2011-katalogista sekä AMO oy:n verkkosivujen 

leikkikalutarjonnasta
14

. Aarrekirja 2011:sta voidaan pitää edustavana näytteenä teollisesti 

tuotetuista kaupallisista leikkikaluista AMO oy:n ollessa Suomen suurin leikkikalujen 

maahantuoja ja markkinoija (amo.fi). Täydentävä aineisto taas koostuu tuotteista ja 

tuotemainoksista, jotka eivät kuulu AMO oy:n katalogiin, mutta joiden huomiotta 

jättäminen heikentäisi tutkimuksen luotettavuutta. Täydentävään aineistoon on valittu 

tuotteita mm. Legolta, Fisher Priceltä ja Mattelilta. Empiirisen aineiston kohdalla 

analyysille asettaa omat haasteensa se, että toisin kuin laadullisen tutkimuksen perinteessä 

yleensä, empiirinen aineisto ei nyt koostu kielellisistä ilmaisuista ja niiden taustalla 

olevista merkityksistä (Walker & Myrick 2006, 549). Tämä tarkoittaa sitä, että 

aineistolähtöisessä analyysissä, analyysiyksikön, alkion, määrittelyyn ei voida noudattaa 

samoja periaatteita kuin puhuttuun tai kirjoitettuun kieleen perustuvissa aineistoissa. 

Pietilän (1973) mukaan alkioilla tarkoitetaan merkityssisällön perusteella määräytyviä 

sisällön osia joiden voidaan tulkita ilmaisevan samaa ilmiötä (Parrila 2002, 90). Niin ikään 

on kyseenalaista voidaanko tällaisen aineiston kohdalla puhua lainkaan sisällönanalyysista 

tulkittavien ominaisuuksien ollessa pääosin fyysisiä tai sensorisia ominaisuuksia. Koska 

abduktiivinen analyysimetodi, josta tarkemmin luvussa 7.2; mahdollistaa aineiston ja jo 

olemassa olevien teorioiden vuoropuhelun (Ahonen, 1994, 123; Tuomi & Sarajärvi 2012, 

97) on tämä ongelma pyritty ratkaisemaan perehtymällä erilaisiin leikkikalujen 

                                                 
14

 Viimeinen käynti verkkosivuilla 8.8.2013. 
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luokittelumalleihin ja kulttuuriartefaktien analysoinnin teorioihin. Näitä on käsitelty 

yksityiskohtaisemmin luvuissa 4. Leikkikalu, 5. Leikkikalujen luokittelusta ja 6. 

Leikkikalu semioottis-funktionaalisena artefaktina. Teoreettisen kirjallisuuden ja 

tutkimusraporttien valinnassa olen pyrkinyt kattavuuteen ja ajantasaisuuteen. Leikkikalut 

ovat yksi pieni osa kulttuuriartefakteiksi luettavista tuotosten, ei vain objektien kirjosta, 

joka kattaa kaikki ihmisen valmistamat artefaktit (Thorne 2003, 38).  Kattavuudella 

tarkoitan edelliseen viitaten sitä, että olen etsinyt lähdeaineistoa niin, että toisella silmälläni 

on ollut kaukoputki, joka tähyää kohti yleistä artefaktianalyysia. Toisella silmälläni taas on 

ollut suurennuslasi, joka sekä tarkentaa edellisen löydöksiä tutkimuskohteeseensa että 

havaitsee kohteestaan (vain) sille ominaisia piirteitä.  Riittävän ymmärryksen 

saavuttaminen vaatii siis tarkastelua sekä kokonaisuudesta tiettyyn osaan että tietystä 

osasta kokonaisuuteen. Käsittelen tätä tarkemmin seuraavassa luvussa jatkuvan vertailun 

periaatteen esittelyn yhteydessä. Ajantasaisuus linkittyi kattavuuteen siinä, että koska 

nimenomaisesti leikkikaluja tarkasteleva tutkimus on määrällisesti verraten rajoittunutta 

(Almqvist 1994, 13; Svensson 1999, 118), sekä määrällisesti että laadullisesti kelvollisen 

lähdeaineiston kerääminen vaati ”muidenkin tiedekuntien ovien avaamista”. Siitonen 

(1999, 54) toteaakin osuvasti, että ”grounded theory-tutkimusta tekevä tutkija… …ei voi 

etukäteen tietää mille tieteenalalle aineistopohjaiset löydökset ohjaavat häntä perehtymään. 

Tämä on yksi grounded theory-lähestymistavan haasteista, mutta myös sen rikkaus”. 

Pelkkään kasvatustieteelliseen kirjallisuuteen tukeutuminen olisi täten nakertanut 

tutkimuksen luotettavuutta ratkaisevasti. 

 

7.2. Abduktiivinen analyysimetodi 

Dunne (2011, 113) kuvaa grounded theoryn ja kirjallisuuteen tukeutumisen suhdetta 

poleemiseksi ja tämä näkyy myös sen jakautumisena kehittäjiensä mukaisesti kahteen 

pääsuuntaukseen glaserilaiseen induktiiviseen suuntaukseen ja straussilaiseen induktiivis-

deduktiiviseen suuntaukseen (Siitonen 1999, 28–34; Walker & Myrick 2006, 549–558). 

Tämän tutkimuksen kohdalla nojataan straussilaiseen metodiin, jossa induktiivinen, eli 

aineistolähtöinen ja deduktiivinen, eli teorialähtöisen päättely yhdistetään, abduktiiviseksi 

päättelyksi (Dey 2004, 90–92; Eskola & Suoranta 2000, 19, 79–83), jossa aikaisempi tieto 

antaa suuntaviivoja analyysille, mutta sen merkitys ei ole pelkästään testata teoriaa vaan 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L2_3_2_3.html
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L2_3_2_3.html
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aukoa uusia ajattelumalleja. Tällöin aineistolähtöisyys ja valmiit teoreettiset mallit 

vuorottelevat tutkijan ajatteluprosessin ohjaajana ja tutkija pyrkii yhdistelemään näitä 

toisiinsa (Tuomi & Sarajärvi 2012, 97), eli seurustelemaan muiden teorioiden kanssa ennen 

oman luomista kuten Ahonen (1994, 123) asian ilmaisee. Saaranen-Kauppisen ja 

Puusniekan (2006) mukaan abduktiivisessa päättelyssä tutkijan ajattelu on pääroolissa, 

mutta siinä hylätään idealistinen tavoite arvovapaudesta ja hyväksytään se, että ajattelu ja 

päättely eivät synny tyhjiössä vaan tulokset ovat aina kontekstisidonnaisia 

ja subjektiivisuus on väistämättä läsnä tutkimuksessa.  

Siitosen (1999, 39) mukaan abduktion käsitteen keskeisimpänä kehittäjänä pidetään 

filosofi Charles S. Pericea, jonka loogisen päättelyn järjestelmä edellyttää kattavalta 

tutkimukselta abduktiota, deduktiota ja induktiota. Järjestelmässä analyysi aloitetaan 

abduktiolla, jonka avulla pyritään löytämään ilmiö ja sen rakenne sekä muodostaa 

hypoteesi ja määritellä siihen sopivat kategoriat. Deduktiovaiheen tehtävä on arvioida ja 

jalostaa hypoteesit. Induktiota tarvitaan empiiriseen arviointiin ja verifiointiin. Haig (1996) 

on laatinut ehdotuksen grounded theoryn kehittämiseksi abduktiivista tutkimusotetta 

korostamalla. Abduktiivisuus on Haigin (mt.) tulkinnassa niin keskeisessä roolissa, että 

hän ehdottaa grounded theory -metodologian nimeämistä uudelleen abduktiiviseksi 

selitteleväksi päättelyksi
15

, josta hän käyttää lyhennettä AEI (Abductive Explanatory 

Inferentialism). Haig (1996.) viittaa Harre’n (1976) esittäessään, että koska tutkijalla ei 

usein ole tietoa niistä kausaalisista mekanismeista, joita abduktiivisin metodein koetetaan 

selvittää, on tämän teoriaa laatiessaan käytettävä hyväkseen niitä mekanismeja, jotka hän 

jo tuntee ja joiden voidaan perustellusti olettaa olevan jossain suhteessa analogisia niiden 

mekanismien kanssa, joita ei vielä tunneta. Siitosen (1999, 39) mukaan Haigin (1996) 

reformipyrkimys on tervetullutta, mutta glaserilaiseen lähestymistapaan nojaten 

puutteellista ja jopa virheellistä. Glaserille (1992) grounded theory ei ole elementtien 

tutkimista, eikä täten kuvailevaa ja faktojen erittelyyn painottuva tutkimustapa. 

Glaserlaisessa induktiivisuudessa kriittinen suhtautuminen oman aihealueen olemassa 

olevaan teoriaan perehtymiseen ennen aineistonkeruuta perustellaan sillä, että se 

mahdollistaa aineistopohjaiset havainnot, joskaan Glaser ei väitä tabula rasa -havaintojen 

olevan mahdollisia (Siitonen 1999, 39). Glaserille (1978) esiymmärryksen hyöty ei tule 

aihealueen perinpohjaisesta tuntemuksesta vaan laajan lukeneisuuden herkistämästä 

ymmärryksestä monenlaisia erilaisia mahdollisuuksia kohtaan. Kirjallisuus otetaan 

                                                 
15

 Suomennos Siitonen 1999, 39 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L3_3.html
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käyttöön vasta kun analyysi on niin pitkällä, että se voi toimia ikään kuin lisäaineistona, 

joka auttaa ymmärtämään aineistosta noussutta ydinprosessia ja / tai ilmiöitä (Heath & 

Cowley 2004, 143; Siitonen 1999, 39). Chenitz ja Swanson (1986) tarkoittavat samaa asiaa 

todetessaan, että tutkija voi tuskin koskaan olla täysin avoin, sillä sekä luonnollinen 

tiedonhalu että tutkimussuunnitelman tekeminen pakottavat hänet ottamaan huomioon 

tutkimuskohteesta aiemmin tuotetun kirjallisuuden ja tutkija ei operoi kentällä ilman 

teoriaa, vaan hänellä on mielessään tutkimuksen idea (Siitonen 1999, 28).  

Dunne (2011, 116) viittaa laajaan tutkimusotantaan eritellessään abduktiivisen 

lähestymistavan etuja. Se esimerkiksi voi tarjota perusteet tutkimusotteen valinnalle tai 

koko tutkimukselle (Coyne & Cowley, 2006; McGhee et al; 2007). Toiseksi, 

kirjallisuuteen tukeutumalla voi varmistaa, että vastaavanlaista tutkimusta ei ole jo tehty 

(Chiovitti & Piran, 2003), selvittää, miten ilmiötä on tutkittu tähän mennessä (Denzin, 

2002, McMenamin, 2006) ja samalla nostaa esiin olennaisia puutteita olemassa olevassa 

tiedossa (Creswell, 1998, Hutchinson, 1993). Se voi myös auttaa tutkijaa välttämään 

metodologisia sudenkuoppia (McGhee 2007) ja tulemaan tietoiseksi tutkimusasetelmalle 

hyödyttömistä ennakkokäsityksistä (Maijala, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2003). 

Kirjallisuuteen perehtyminen voi lisäksi selkeyttää teorianmuodostusta (Henwood & 

Pidgeon, 2006). Niin ikään relevantin kirjallisuuden huomiotta jättämisellä tutkija altistaa 

itsensä avoimeksi kritiikille (Coffey & Atkinson 1996). Dunne (2011, 117) perustelee 

kirjallisuuden varhaista huomioimista myös täydellisen arvovapauspyrkimyksen 

mahdottomuutena. Tuomi ja Sarajärvi (2004, 68) toteavat, että vaikka tutkimusongelma 

märittää tutkimustyypin, -strategian ja otteen, ovat uskomukset, eli esiymmärrys, mukana 

jo muotoiltaessa mitä tahansa tutkimusongelmaa, jolloin edes tutkimusongelman muotoilua 

ei voida pitää teoria- tai arvovapaana. Siljanderin (1988, 115–119) mukaan 

tulkintaprosessilla ei voi olla absoluuttista lähtökohtaa, sillä kaiken ymmärryksen 

perustana on nimenomaisesti tulkitsijan oma esiymmärrys, joka tulkinnan edetessä 

muuttuu ja vaikuttaa uusiin tulkintoihin ja luo taas uutta ymmärrystä. Niin ikään 

tulkintaprosessilla ei ole absoluuttista päätepistettä, sillä hermeneuttinen kehä on 

sulkeutumaton ja kaikki tulkinta tapahtuu alati jatkuvassa spiraalinomaisessa dialektisessa 

tiedostuksessa. Yksittäisten elementtien ja kokonaisuuden välistä suhdetta Siljander (1988, 

115–116) kutsuu dialogiseksi. Mitä paremmin ymmärretään kokonaisuutta, sitä paremmin 

ymmärretään myös niitä osia, joista se muodostuu ja päinvastoin. Tulkinta käynnistyy sillä, 
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että kokonaisuutta tulkitaan osiensa perusteella, mutta kokonaisymmärryksen kehittyessä 

yksittäisten osien merkitys muuttuu ja tarkentuu prosessin edetessä jatkuvasti. 

Edellisessä kappaleessa esitellyn empiirisen aineiston lisäksi abduktiivinen analyysi vaatii 

siis myös teoreettisen aineiston, johon uutta teoriaa verrataan yhtäläisyyksien ja 

eroavaisuuksien löytämiseksi (Pandit 1996) ja jolla voidaan avata uusia ajattelu- ja 

tulkintamalleja (Ahonen 1994, 123; Tuomi & Sarajärvi 2012, 97). Teoreettinen aineisto 

koostuu leikkikalujen luokittelua ja yleisempää artefaktianalyysia käsittelevästä 

systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta, jossa tutkitaan jo olemassa olevaa tutkimustietoa 

yhä syvemmän tiedon saavuttamiseksi. (Tuomi & Sarjajärvi 2012, 123). Valittu proseduuri 

on linjassa Harre’n (1976) analogiaesimerkin kanssa: koska kirjallisuuteen perehtyminen 

osoitti, että leikkikaluja koskeva laaja-alainen perustutkimus on puutteellista voi tutkija 

hyödyntää jo tuntemiaan kausaalimekanismeja vielä tuntemattomien hahmottamiseen 

(Haig 1996). Tätä ei pidä ymmärtää kuitenkaan oikeutuksena pakottaa vielä tuntemattomat 

mallit johonkin jo tunnettuun, sillä tällöin deduktiivinen painotus on niin voimakasta, ettei 

grounded theory -tutkimusta, tässä sen sovellusta, voi enää erottaa loogis-deduktiivisesta 

päättelystä, jonka kritiikille metodi perustuu (Siitonen 1999, 36). Eisenhardtin (1989, 545) 

mukaan uuden teorian sitominen olemassa olevaan kirjallisuuteen parantaa sen sisäistä 

validiteettia, yleistettävyyttä ja teoreettista luotettavuutta. Vastakkaisesta kulmasta 

tarkasteltuna taas kirjallisuuden huomiotta jättäminen ja sen antamien etujen hylkääminen 

vain sen vuoksi, että se saattaa ohjata tutkijan ajattelua, on valitettavaa ja 

epäkonstruktivistista (Dunne 2011, 117).  Teoreettisen aineiston valintaan pätee Tuomen ja 

Sarajärven (2012, 85–86) esittämä vaatimus aineiston valinnan tarkoituksenmukaisuuteen. 

Grönfors (1982, 36) esittää, että abduktiivisessa päättelyssä johtolanka voidaan saada myös 

deduktiivisesti varhaisemmista teorioista, tieteellisestä kirjallisuudesta ja jopa proosasta tai 

vain intuitiivisesta ajatuksesta (Siitonen 1999, 38). Siitosen (mt. 38) mukaan Grönforsin 

näkemyksellä on selviä yhtäläisyyksiä straussilaiseen induktiivis-deduktiiviseen grounded 

theoryyn. Tämän tutkimuksen kohdalla induktiivinen lähestymistapa ja Klinen (1996) 

toteamukseen leikkikalusta enempänä kuin mitä sen sisäänrakennetut käyttötarkoitukset 

ovat (Laukka 2004, 386) perustuva deduktiivinen vihje tutkimuskohteen, eli leikkikalujen, 

”räjäytyskuvamaisesta” tarkastelusta ovat kietoutuneet yhteen niin, että on mahdotonta 

tehdä niiden välille järjestyksellistä eroa. Edellä esitetyn perusteella voidaan sanoa, että 

tässä tutkimuksessa jatkuvan vertailun periaatetta (Corbin & Strauss 1990, 9) noudatetaan 

neljällä tavalla: vertaamalla empiriasta nousseita hypoteeseja empiriaan, vertaamalla 
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empiriasta nousseita hypoteeseja kirjallisuuteen, vertaamalla kirjallisuudesta nousseita 

hypoteeseja empiriaan ja vertaamalla kirjallisuudesta nousseita hypoteeseja kirjallisuuteen. 

Corbin ja Strauss (1990, 11) toteavat, että grounded theoryn keskeisin piirre on 

nimenomaan hypoteesien säännöllinen testaaminen ja tarkistaminen niin kauan, että ne 

ovat pitäviä tutkimuskohteen ja aineiston näkökulmasta.  

 

7.3. Aineiston koodaus  

Corbin ja Strauss (1990) jakavat aineiston koodaamisen kolmeen eri vaiheeseen: 

avoimeen, aksiaaliseen ja selektiiviseen koodaukseen. Toisin kuin monissa muissa 

kvalitatiivisissa metodeissa, grounded theoryssa analysointi alkaa välittömästi kun 

ensimmäiset dataotteet on kerätty tämän ohjatessa jatkossa aineistonkeruuta 

tutkimusongelman kannalta relevanttiin suuntaan. Avoimessa koodauksessa tapahtumia, 

toimia ja / tai vuorovaikutustilanteita verrataan muiden kanssa etsien niiden väliltä 

yhtäläisyyksiä tai eroja ja ne nimetään kokoavilla käsitteillä ja käsitteellisesti yhtenevistä 

dataotteista ryhmitellään luokkia ja niille alaluokkia (Corbin & Strauss 1990, 6, 9, 12). 

Aksiaalisessa koodauksessa avoimella koodauksella muodostettuja kategorioita verrataan 

uudelleen dataan ja hypoteeseja tarvittaessa hylätään tai hylkäämis- säilyttämis- ja 

hienosäätötarve selvitetään lisäämällä datan määrää (mt. 13). Selektiivisessä koodauksessa 

kategoriat sijoitetaan relaatiopositioihin kategorioiden pohjalta laaditun ydinkategorian 

ympärille (mt. 14).  Strauss ja Corbin (1998) ovat laatineet koodausparadigman, jolla 

varmistetaan datan mahdollisimman laadukas ja monipuolinen käsittely. Tutkijan tulisi 

koodausparadigman mukaan ottaa huomioon tilanteet ja puitteet, joissa ilmiö tapahtuu; 

ilmiöön vaikuttavien ihmisten toiminta ja interaktio ja valittujen toimintojen ja toimimatta 

jättämisten tulokset ja seuraukset (Walker & Myrick 2006, 554). Käsite paradigma on 

tässä osin harhaanjohtava, sillä Strauss ja Corbin (1998) toteavat sen olevan lähinnä yksi 

mahdollinen analyyttinen asenne, jolla datankeruun ja -analysoinnin integraatio ja 

systemaattisuus toteutuu (Walker & Myrick 2006, 554).  
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Avoin koodaus 

 

Tässä tutkimuksessa avoin koodaus toteutettiin kirjaamalla ylös leikkikalujen fyysisiä, 

toiminnallisia ja attraktiivisia piirteitä, joskaan nämä määritelmät eivät olleet analysointia 

ohjaavia deduktiivisia määreitä, vaan aineistosta analyysin edetessä esiin nousseita 

funktionaalisia elementtejä. Havaintoja verrattiin alusta alkaen systemaattisesti 

kirjallisuuteen. Piirteet alkoivat varsin nopeasti muodostaa pääkategorioita, joita 

ensimmäisessä vaiheessa
16

 oli seitsemäntoista (representatiivinen, konstruktiivinen, 

produktiivinen, normatiivinen, teknologinen, sosiaalinen, sukupuolinen, esteettinen, 

refleksiivinen, kielellinen, kognitiivinen, performatiivinen, kinesteettinen, aktiivinen, 

passiivinen, yksivaiheinen ja monivaiheinen).  

 

Corbinin ja Straussin (1990, 7) mukaan tutkijan tulee käyttää työkalunaan datasta laadittuja 

konsepteja, ei raakadataa itseään. Konseptit ovat taas alisteisia kategorioille, jotka voivat 

muodostua useammasta eri konseptista ja ovat niitä abstraktimpia. Esimerkiksi 

sukupuolinen elementti -kategorian kohdalla muistiin kirjoitetut havainnot leikkikalujen 

väri- ja kuvakevalinnoista saivat mainintoja, jotka viittasivat kyseisen leikkikalun olevan 

suunnattuja joko tytöille tai pojille. Nämä kaksi konseptia muodostivat kategorian ja 

konseptit itse toimivat sukupuolinen elementti -kategorian alakategorioina feminiininen ja 

maskuliininen. Jatkossa analyysiesimerkkien yhteydessä alakategorioihin viitataan 

käsitteellä arvo, koska yksittäinen leikkikalu voi omata ominaisuuksia useasta eri 

alakategoriasta. Abduktiivista koodausprosessia yleisesti käsiteltäessä pitäydytään edelleen 

käsitteessä alakategoria. Ilmiö, jossa konseptit jäivät elämään abstrahoituina 

alakategorioina, oli tälle tutkimukselle tyypillinen. Kategoriaan sensorinen elementti 

kuuluvat aisteja stimuloivat ominaisuudet, kuten leikkikalun ääntely (haukkuva koira), 

maku tai tuoksu (vaniljanmakuinen purulelu), vilkkuvat valot (erilaiset hälytysajoneuvot) 

abstrahoitiin arvoiksi auditiivinen, aromaattinen, visuaalinen ja taktiilinen.  Muistiin 

kirjoitetut datatulkinnat sekä tutkimuksen tilaaja- ja tekijätahojen säännöllisiin tapaamisiin, 

sekä tutkimusryhmän omiin seminaareihin laaditut väliesitykset toimivat luontevasti 

Corbinin ja Straussin (1990, 10) vaatimina teoreettisina muistioina, systeeminä jonka 

avulla muuten helposti unohtuvat, ajoittain pinnalle nousevat hypoteesit, kategoriat ja 

niiden ominaisuudet taltioidaan. Corbinin ja Straussin (mt.) mukaan tutkija, joka ei käytä 
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Heikot kategoriat havaitaan usein juuri selektiivisen koodauksen aikana (Corbin & Strauss 

1990, 14). Kuten aiemmin mainitsin, on hahmotelma ydinkategoriasta kulkenut tässä 

tutkimuksessa mukana aina avoimesta koodauksesta lähtien, mutta kategorioille ja 

alakategorioille selektiivisen koodauksen aikana tapahtuneen hioutumisen myötä, myös 

ydinkategorian määritelmä tarkentui verrattuna alkuperäiseen deduktiiviseen johtolankaan. 

Selektiivisen koodauksen mukanaan tuomat kokoavat kategoriat, elementtien 

ilmenemismuodot attraktiivinen, pragmaattinen ja adaptiivinen voidaan tulkita omien 

kuvausalueidensa ydinkategorioina, jotka selittävät kategorioiden relaatioiden laatua 

suhteessa ydinkategoriaan. Kokoavien kategorioiden väliset rajapinnat eivät ole 

selkeärajaisia (ks. taulukko 3.). Esimerkiksi kategoria representatiivinen elementti voi 

sijoittua tiettyjen tuotteiden tapauksessa kaikkien kolmen kokoavan kategorian alueelle. 

Edustava esimerkki tällaisesta leikkikalusta on robotista autoksi ja toisinpäin muuntuva 

Transformers-figuuri: se ohjaa leikkijää transitiiviseen roolileikkiin, se voi toimia kahdessa 

eri asettelussa ja sen sisältämä symbolinen aines (esim. aggressio) tekee siitä 

maskuliinisesti painottuneesti attraktiivisen. Representaatio tulkitaan tässä tutkimuksessa 

aina attraktiiviseksi. Selkeimmin tämä näkyy leikkikaluissa, joissa representatiivinen 

elementti ei ole funktionaalisen manipulaation suhteen millään tavoin välttämätön. Tämä 

on nähtävissä vertailtaessa kuvan 1a ja 1b  palloja keskenään.  

                                  

Kuva 1a.  pallo
17

                   Kuva 1b. prinsessapallo
18

   

Jos oletetaan, että pallot A ja B ovat kimmoisuudeltaan ja ylipäätään käsiteltävyydeltään 

lähellekään identtisiä perustuu pallojen välinen ero pallo B:n prinsessakuvien 

representatiiviseen attraktiofunktioon, joka tässä tapauksessa on myös korostuneen 

feminiinien. Pragmaattinen representaatio viittaa niihin transitiivisen roolileikin 

tyyppeihin, joihin kyseisenkaltainen leikkikalu leikkijää ohjaa (ks. Kalliala 1999). 

Adaptiivinen representaatio on taas nähtävissä leikkikalun representatiivisuuden 

muuntamisen mahdollisuutena. Sanches-del Valle (2007, 240) kuvaa Transformers -

                                                 
17

 http://www.aplusrstore.com/photos/large/idearoot_color.jpg [viitattu 19.8.2013] 
18

 http://littleshop.in/2138-large/toy-ball-disney-princess-.jpg [viitattu 19.8.2013] 

http://www.aplusrstore.com/photos/large/idearoot_color.jpg
http://littleshop.in/2138-large/toy-ball-disney-princess-.jpg
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käsitti ydinkategorian ja kategorioita, piirtää selektiivinen koodaus mallin, jossa eri 

elementtien erivahvuiset arvot ovat erilaisessa relaatiosuhteessa ydinkategoriaan, niin että 

niiden arvo leikkikalun perustehtävän, leikin mahdollistamisen kannalta ovat joko 

dominantteja tai latentteja. Käsillä olevan tutkimuksen lopputuloksena on teoreettinen 

hahmotelma leikkikaluista funktionaalisista elementeistä ja erilaisista ja eri vahvuisista 

arvoista koostuvina kokonaisuuksina. Ydinkysymys tässä vaiheessa on, että edustaako 

hahmotelma substantiaalista, aineistoa tulkitsevaa teoriaa vai onko kyseessä 

yleistettävämpi formaali teoria (Martikainen & Haverinen 2004, 136, 147–148). Vastaus 

on sekä–että. Tutkimusongelman, eli leikkikalujen sisäänrakennettujen käyttötarkoitusten 

määrittelyn näkökulmasta malli voidaan tulkita formaaliksi teoriaksi, mutta jos 

tutkimuskohde laajennetaan leikkikalun manipuloinnin kokonaispotentiaaliksi, on malli 

substantiaalinen teoria, joka kaipaa rinnalleen symbolista manipulaatiopotentiaalia 

selvittävää teoriaa. Tutkimusongelman valossa tulosten nimittäminen formaaliksi teoriaksi 

tai formaalin teorian hahmotelmaksi on oikeutettua. Koskelan (2007, 98) mukaan formaali 

teoria kattaa useita eri foorumeita. Tämän tutkimuksen kannalta nämä ”eri foorumit” ovat 

ensikädessä ne tuhannet ja taas tuhannet leikkikalut, jotka eivät kuuluneet analysoitavaan 

aineistoon. Glaserin (2007, 110) mukaan grounded theoryssa substantiaalinen ja formaali 

teoria ovat monin paikoin kietoutuneet erottamattomasti toisiinsa ja rajanveto on vaikeaa. 

Esimerkiksi leikkikalujen manipuloinnin kokonaispotentiaalia selittävä formaali teoria olisi 

yksi substantiaalinen teoria artefaktien manipulointia käsittelevien teorioiden joukossa. 

Glaseria (2007, 99) toteaakin, että substantiaaliset teoriat kasvattavat tutkijan nälkää 

selvittää tulostensa kattavuusaluetta.   
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8. TULOKSET 

Tulosluvun puitteissa funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin rakentuminen esitellään 

koko siinä laajuudessa ja monimuotoisuudessa, missä se on minulle empiirisen ja 

teoreettisen aineiston kautta auennut. Eleganttia ja ekonomista merkintätapaa ei täten 

kannata odottaa. Eri tarpeista nousevien rajausten perusteella stilisoitujen mallien 

laatiminen on soveltavan jatkotutkimuksen tehtävä. Toisaalta on myös kohtuutonta väittää, 

että alkava luku esittelisi leikkikalujen funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin koko 

laajuudessaan. Kuten jatkossa tulen esittämään, ovat monet elementeiksi kutsumani piirteet 

saaneet aiemmissa tutkimuksissa osakseen ristiriitaisia tuloksia. Onkin syytä olettaa, että 

tutkimatonta ja tuntematonta maaperää riittää vielä runsaasti. Jäljessä esiteltävä malli on 

eräänlainen kahden tason pysäytyskuva. Objektitasolla siinä nivotaan yhteen tietyn 

tutkimusalueen tuloksia niitä empirian kautta arvottaen ja niistä uusia johtopäätöksiä 

tehden. Kymmenen vuotta aiemmin tai kymmenen vuotta myöhemmin sekä teoreettinen 

että empiirinen aineisto olisivat olleet erilaisia, joten vallitseva ajalliskulttuurinen konteksti 

määrittelee tutkimuksen teon ja saatavien tulosten reunaehtoja. Subjektitasolla viittaan 

luvussa 7.2. käsiteltyyn Siljanderin (1988) näkemykseen tulkintaprosessista ilmiönä, jolla 

ei voi olla absoluuttista alkupistettä. Kaiken ymmärryksen perustana on aina tulkitsijan 

oma esiymmärrys, joka tulkinnan edetessä muuttuu ja vaikuttaa edelleen uusiin 

tulkintoihin. Tulkintaprosessilla ei ole myöskään absoluuttista päätepistettä, sillä 

hermeneuttinen kehä on sulkeutumaton ja tulkinta tapahtuu alati jatkuvassa 

spiraalinomaisessa dialektisessa tietoudessa (Siljander 1988, 115–119).  

Taulukko 3. tiivistää luvussa 7. esitellyn analyysiprosessin lopputuloksen. Mallinnuksessa 

on hylätty tähän asti käytetty puurakenne puhtaasti visuaalisista syistä. Haarautuvaa 

juuristoa sisältöineen on mahdotonta mahduttaa marginaalien kaventamalle A4 -kokoiselle 

sivulle niin, että se pysyisi luettavana. Mallinnusta aletaan purkaa ylhäältä alaspäin. Ensin 

käsittelen funktionaalista leikkiarvoa ja eri funktioelementtien ilmenemismuotoja. Sen 

jälkeen tarkastelun alle otetaan kompleksiset elementit (8.1.) joita seuraavat yksinkertaiset 

elementit (8.2.).  
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Taulukko 3: Leikkikalujen funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin rakentuminen / 

elementtitaso. 

Funktionaalinen manipulaatiopotentiaali 

Funktionaalinen leikkiarvo 

Attraktiivinen Pragmaattinen Adaptiivinen 

Representatiivinen elementti  

Sukupuolinen elementti  

Sensorinen elementti  

 Produktiivinen elementti 

 Performatiivinen 

elementti 

 

 Normatiivinen elementti  

 Teknologinen elementti  

 Sosiaalinen elementti  

 Pedagoginen elementti  

 Motorinen elementti  

 

Funktionaalinen leikkiarvo, ilmenemät ja elementit saavat osakseen erilasia arvoja, jotka 

esitellään kunkin luokan kohdalla erikseen. Tulosluvun lopusta löytyy arvoilla täydennetty 

taulukko. Jokaisesta kuvatusta esimerkkileikkikalusta on tehty raaka-analyysi, jotka 

löytyvät koottuna liitteestä 2. Raaka-analyysilla tarkoitetaan tässä sitä, että koska 

kehityksen ja potentiaalien aktualisaation välinen yhteys perustuu vielä vain teoreettisiin 

kuvauksiin, ei analyysiesimerkkejä määritellä vielä tiettyyn kehitysvaiheeseen kuuluvaksi. 

Valittujen esimerkkien kautta pyritään kuvaamaan potentiaalien rakentumisen 

monimuotoisuutta ja täten ne ovat luonteeltaan pikemminkin havainnollistavia kuin 

toteavia. 
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Funktionaalinen leikkiarvo 

Kurdovitzin ja Wallacen (2010, 40) mukaan käsite leikkiarvo viittaa yleensä joko 

todennäköisyyteen, että leikkijä tulee leikkimään juuri kyseisellä leikkikalulla, leikkikalun 

mahdollistavan leikin hyödyllisyyteen, pituuteen ja tyyppiin tai siihen, että leikkikalu 

ylipäätään mahdollistaa leikin. Kalliala (1999, 56) erottaa hetkellisen ja pysyvän 

leikkiarvon, joka on sidoksissa siihen, miten pitkään leikkikalu erottuu massasta. Tässä 

tutkimuksessa tukeudutaan Kurdowitzin ja Wallacen (2010, 40) tavoin jälkimmäiseen 

tulkintaan, jossa leikkikalulla on leikkiarvo, kun tämän funktionaaliset tarjoumat yksinään 

mahdollistavat välittömän leikin. Valtaosa analysoidusta datasta lukeutui leikkiarvoltaan 

dominantteihin leikkikaluihin. Leikkiarvoltaan latenteiksi luokiteltiin leikkikalut, jotka 

olivat täydentäviä lisäosia (nukenvaatteet, juna-  / autoratojen lisäpalat) tai leikkimiljöitä 

(parkkitalo, denkosenkka-taistelumatto) joiden mukana ei tullut hahmoja. Latenttisuus 

tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että leikkiarvoltaan latentit leikkikalut tarvitsevat toisia 

leikkikaluja, jotta manipulaatiopotentiaali voi aktualisoitua. Parkkitalo tarvitsee autoja ja 

nukenvaatteet nuken toteuttaakseen funktionaalista tehtäväänsä. Vähintään kaksi pelaajaa 

vaativien pelien kohdalla leikkiarvo määritellään dominantiksi vaikka funktionaalinen 

manipulaatio ei ole mahdollista ilman kanssapelaajaa. Valinta on puhtaasti filosofinen. 

Kahden leikkijän välillä vallitsee intersubjektiivinen suhde siinä missä leikkijän ja 

leikkikalun välinen suhde on muotoa subjekti–objekti myös silloin, kun leikkijä suhtautuu 

leikkikaluun ikään kuin toisena subjektina. Toisin sanoen valinta perustuu leikkijän 

esineellistämisen ja välineellistämisen välttämiseen. Leikkiä ja leikkikaluja käsittelevästä 

tutkimustraditiosta löytyy tosin esimerkkejä, joissa kuvataan esimerkiksi aikuista 

(erityis)lapsen parhaana leikkikaluna (Salminen 1988, 45), mutta niissä lienee kyse 

pikemminkin kielikuvista kuin näkemyksistä yksilöstä toisen ihmisen vapaasti 

manipuloitavana objektina. 

 

Pragmaattinen ilmentymä 

Pragmaattisuus on funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin kannalta keskeisin ilmenemä. 

Jotta leikkikalu voidaan määritellä ylipäätään leikkikaluksi, sen täytyy mahdollistaa 

leikkiminen, tässä esinemanipulaatio. Esinemanipulaatio voi leikkijän kehitystasosta 

riippuen saada moninaisia muotoja. Luvussa 6.4. käsitelty helistinketjuesimerkki kuvaa 

funktionaalista esinemanipulaatiota yhdessä yksinkertaisimmista muodoistaan. Heiluvien 
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ja ääntelevien figuurien on tarkoitus kiinnittää pienen lapsen huomio ja saada tämä 

tarkentamaan katseensa attraktiiviseen kohteeseen. Etenkin ensimmäisten elinkuukausien 

aikana lapsi on pääosin helistimen antaminen aistiärsykkeiden (näennäis)passiivinen 

vastaanottaja (Sutton-Smith 1986, 90–94; van Leeuwen 2005, 84 – 86). Nuken 

hoivaaminen, autolla ajaminen, palikoilla rakentaminen, hiekkakakkujen leipominen ja 

muut leikkiteot ovat yhtä lailla esinemanipulaatiota, vain sen kehittyneempiä muotoja. 

Yksilönkehityksen ja manipulaatiopotentiaalinen välisellä suhteella tarkoitan sitä, missä 

iässä suotuisien kehitysolosuhteiden vallitessa kunkin potentiaalin voidaan olettaa olevan 

leikkijän saavutettavissa ja missä iässä niiden voidaan tulkita sammuvan. Esimerkkinä 

toimikoon Kimble-peli. Peliä suositellaan neljävuotiaasta ylöspäin (tactic.net). 

Matemaattisen ajattelun kehityksen kannalta suositus on looginen. Nopan silmälukuihin 

perustuvan yksi–yhteen -vastaavuuden ja lukujonon 1–6  harjoittelun otollinen vaihe 

sijoittuu usein ikävuosien 4–5 ½ välille (lukimat.fi). Lisäksi Kimblen holkkeihin asteltavat 

pelinappulat toimivat hienomotorisena harjoitteena. Myös tätä pienemmät lapset voivat 

hyötyä Kimblen motorisista mahdollisuuksista, mutta matemaattiset haasteet ovat 

suurimman osan saavuttamattomissa. 4-vuotias pelaaja taas ei välttämättä hahmota pelin 

taktisia ja piilomatemaattisia piirteitä, eli sitä millä etäisyydellä nappulat ovat toisistaan ja 

mitä nappulaa kannattaa kulloinkin liikuttaa omien voittomahdollisuuksien parantamiseksi. 

8-vuotiaalla pelaajalla taktisen puolen voidaan olettaa olevan jo paremmin hallussa, mutta 

pelin ilmimatemaattiset, eli lukujonoa ja lukumäärää käsittelevät tehtävät ovat jo 

automatisoituneita. Niin ikään nappuloiden asettelu holkkeihin on helppo motorinen 

suorite. Pelin normatiivinen elementti, eli sääntöjen noudattamisen vaade ja sosiaalinen 

elementti, eli se, että pelin funktionaalinen manipulaatio vaatii vähintään kaksi pelaajaa, 

pysyvät aktuaalisina kehitystasosta riippumatta. Väittämien taustalla on Vygoktskin (1976, 

540; 1978a, 86–87) kehittämä teoria lähikehityksen vyöhykkeestä, aktuaalisen ja 

potentiaalisen kehitystason välisestä harmaasta alueesta, jonka lapsi voi saavuttaa muun 

muassa leikin kautta. Edellä lyhyesti esitetty ajatus manipulaatiopotentiaalin muotojen 

syttymisestä ja sammumisesta perustuu leikkikalututkimusten valtavirrasta poikkeavaan 

ajatukseen siitä, että lapsen kognitiivinen kehitys ohjaa esinemanipulaatiota eikä toisinpäin 

(Lönnqvist 1994, 44). Lönnqvistin (mt.) mukaan leikkikalututkimusten yleisin 

kysymyksenasettelu on muotoa ”miten tämä leikkikalu vaikuttaa lapsen kognitiiviseen 

kehitykseen” kun taas tässä esitetty tulkinta muovaa kysymystä suuntaan ”mitkä 

funktionaaliset manipulaatiopotentiaalit ovat tässä kognitiivisen kehityksen vaiheessa 

olevan lapsen saavutettavissa”. 

http://www.tactic.net/
http://www.lukimat.fi/
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Adaptiivinen ilmentymä 

Adaptiivisuudella tarkoitetaan leikkikalun mukautuvuutta, eli sitä, että se voi palvella 

funktionaalisesti kahdessa tai useammassa tehtävässä. Jo aiemmin mainitut autoista 

roboteiksi muuntautuvat Transformes-figurit ja rakennussarjat, joista tehdyt konstruktiot 

mahdollistavat sosiodramaattisen roolileikin, ovat adaptiivisia (Hughes 2003, 31; Sanches-

del Valle 2007, 240). Kalliala (1999, 156) toteakin osuvasti, että ”Legoista rakennettu 

ympäristö on kertomus”. Adaptiivisuuden määritelmällä on yhtäläisyyksiä Kurdowitzin ja 

Wallacen (2010) The Play Pyramid -malliin, jossa leikkikalu pystyy sijoittumaan joko 

yhteen, kahteen, kolmeen tai kaikkiin neljään eri leikkityyppiä kuvaavan kentän alueelle. 

Adaptiivisuutta ei tule kuitenkaan ymmärtää luovuutta tukevana funktiona luovuuden 

määrittelyn ollessa oppimisen ja kehityksen tavoin kaikkea muuta kuin yksinkertainen ja 

yksiselitteinen Almqvist 1994, 55). Toisekseen adaptiivisuutta ei tule sekoittaa 

symboliseen manipulaatioon. Luvussa 4. esitelty ”keppihevonen kiväärinä” esimerkki ei 

kuvaa adpatiivista ilmentymää vaan yhtä symbolista ajattelua hyödyntävän symbolisen 

manipulaation muotoa. Väittämä perustuu siihen, että ulkoiset samankaltaisuudet eivät ole 

riittäviä perusteita funktionaaliselle adpatiivisuudelle mikäli toimintaa ei voida palauttaa 

toimintavälineeseen (ks. luku 4.).  

 

Kuva 2: Lego Duplo Primo -rakennuspalikka
19

  

Esimerkkinä edellisestä toimikoon tyttäreni (1v5kk) iltakylpy. Kylvyn aikana hän leikki 

Lego Duplo Primo palikoilla (kuva 2.) käyttäen niitä astioina, joilla hän kaatoi vettä 

ammeesta lattialla olleeseen pieneen pesuvatiin, sekä siirsi vettä yhdestä palikasta toiseen. 

Kuten kappaleen alussa esitettiin, on Primo-palikoilla, kuten rakennuspalikoilla ylipäätään, 

olemassa adaptiivinen potentiaali. Palikoiden adaptiivinen potentiaali mahdollistaa 

erilasten konstruktioiden luomisen ja niiden hyödyntämisen, mutta voisiko yleistettävä 

                                                 
19 http://www.peeron.com/inv/sets/2092-1 [viitattu 6.8.2013]. Palikkaan liitetty jänistä muistuttava punainen 

hahmo on Duplo-tuotesarjan logo 

http://www.peeron.com/inv/sets/2092-1
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adaptiivinen potentiaali olla johdettavissa kylpyesimerkkiin tukeutuen? Väitän, että ei. 

Hjelmin (2003, 24) mukaan modernissa muotoilussa muoto on alisteinen 

funktionaalisuudelle (form follows function). Tulkitsen Hjelmin (mt.) tarkoittavan, että 

vaikka tuotteen muotoilu mahdollistaisikin useita eri manipulaatiopotentiaaleja, on 

suunniteltu käyttötarkoitus se, mikä määrittää sen, mitä tuote perimmiltään edustaa. 

Muuten vaarana on se, että tulkitsijasta riippuen mikä tahansa voi olla mitä tahansa. Jo 

mainitun Duplo Primo-palikan kiinnitysnupin muotoilu tekee siitä kelvollisen apuvälineen 

tietokoneen ääressä istumisesta jumittuneiden hartialihasten pehmittämiseen, mutta tämän 

ominaisuuden esittäminen intentionaalisena adaptiivisena ilmentymänä on logiikaltaan 

ontuva väittämä. 

 

Attraktiivinen ilmentymä 

Leikkikalun representatiivisuus on aina attraktiivista. Korostetusti tämä näkyy esimerkiksi 

kuvan 1b. prinsessapallossa ja kuvan 10. Scentos-tuoksutusseissa. Niiden kohdalla 

representatiivisuus ei ole tulkittavissa transitiiviseen roolileikkiin ohjaavaksi elementiksi, 

eli representatiivisuudella ei ole pragmaattista arvoa. Niin ikään representatiiviselta 

elementiltään dominantteihin leikkikaluihin liitetyt sensoriset elementit ovat 

ilmentymältään attraktiivisia. Nuken puhekyky on attraktiivinen lisä, mutta ei 

tämänhetkisen tutkimuksen valossa lisää, rikasta, tai köyhdytä leikkijän leikissä käyttämää 

kieltä (Bergen 2004). Kuten luvussa 2.2. esitettiin, leikkikalun attraktiivisuus koostuu 

myös muista kuin sisäänrakennetuista funktioista, mutta ne eivät kuulu tämän tutkimuksen 

piiriin. Aihetta sivutaan kuitenkin luvussa 8.1. käsiteltävän representatiivisen elementin eri 

muotojen rakentumisen yhteydessä. 

 

8.1. Kompleksiset elementit 

Kompleksisilla elementeillä tarkoitetaan elementtejä, jotka voivat sijoittua vähintään 

kahden ilmentymän alle (representatiivinen, sensorinen) tai joiden analysointi vaatii 

tulkitsijalta kulttuurisemiotiikan perusteiden jonkinasteista hallintaa (sukupuolinen, 

performatiivinen). Perusrakenteeltaan kompleksisten ja yksinkertaisten elementtien 

määrittely nojaa samanlaisiin argumentteihin. Ero muodostuu siitä, että kompleksisten 
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elementtien alle kuuluvia piirteitä on käsitelty aiemmissa tutkimuksissa enemmän. Tästä 

johtuen päättelyketjuja voidaan viedä pidemmälle turvautumatta vain oletuksiin ja 

analogioihin.  

 

Representatiivinen elementti 

Representatiivinen elementti voi saada arvon realistinen R, fantasiaperustainen F ja 

näiden yhdistelmän RF ja FR. Realistisen arvon saavat leikkikalut, jotka ovat kohteensa 

tarkkoja korkearealistisia jäljennöksiä (ks. Hughes 1999; Nelson & Nilson 2002; Singer 

1994). Arvo on dominantti (R, F) kun koko leikkikalu on representaatio / replika jostakin. 

Arvo on maltillinen (r, f) kun muuten ei-representatiivisia elementtejä sisältävään 

leikkikaluun on liitetty esimerkiksi kuva (ks. esim. kuvat 1b, 10 ja 13). Representatiivinen 

elementti voi käsittää myös elottomia kuvauksen kohteita (vrt. Rommes, Bos ja Geerdink 

2011, 194). 

 

  

Kuva 3a: Nikko Porche 911
20

                  Kuva 3b: Gormiitti -hahmoja
21

      

Esimerkiksi kuvan 3a. Nikko-auto on saa arvon R ollessaan korkearealistinen replika 

oikeasta autosta. Tunnistaessaan leikkikalun autoksi leikkijä liittää leikkiinsä kulttuurisen 

tietonsa erilaisten autojen erilaisista käyttötavoista (Kline 1999, 211). Kuvan 3b. Gormiitti-

hahmot saavat taas arvon F esittäessään kohdetta, joka ei kuvaa mitään reaalimaailman 

esinettä tai olentoa. Wrightista (2003) poiketen tässä tulkinnassa tehdä eroa itseä ja ei-itseä 

edustavien leikkikalujen välille. Wrightin (mt.) leikkikalujen kertomat fiktiiviset totuudet 

(fictional truths) ovat viime kädessä symbolisia tulkintoja leikkikalujen representaatioiden 

                                                 
20

 http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/nikko/nikko-radio-ohjattavat-autot-paristoilla/nikko-porche-911-

gt3rs [viitattu 6.8.2013] 
21

 http://www.ebay.com/itm/Lot-10-Pcs-Gormiti-Giochi-Game-Series-2-Figure-2-pcs-Gold-Color-R71-

/350848720121 [viitattu 5.8.2013] 

http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/nikko/nikko-radio-ohjattavat-autot-paristoilla/nikko-porche-911-gt3rs
http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/nikko/nikko-radio-ohjattavat-autot-paristoilla/nikko-porche-911-gt3rs
http://www.ebay.com/itm/Lot-10-Pcs-Gormiti-Giochi-Game-Series-2-Figure-2-pcs-Gold-Color-R71-/350848720121
http://www.ebay.com/itm/Lot-10-Pcs-Gormiti-Giochi-Game-Series-2-Figure-2-pcs-Gold-Color-R71-/350848720121
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heijastamista kulttuurisista arvoista, joihin Wrightin (mt.) tutkimuksen keskiössä oleva 

feminiinisen identiteetin ulkoiset ilmenemät voidaan lukea. 

                  

Kuva 4a: Angry Birds Toucan-figuuri 
22

         Kuva 4b: Angry Birds Star Wars -hahmoja
23

 

Kuvan 4a. Angry Birds-figuuri saa arvon RF tämän ollessa tunnistettavasti lintu, mutta 

hyvin kaukana realistisesta representaatiosta. Almqvist (1994, 56) käyttää esimerkkinään 

My Little Pony -hahmoa, joka hevosta muistuttavasta ruumiinrakenteestaan huolimatta on 

hänen mukaansa lähempänä fantasiahahmoa. Realistisuuden ja fantasiaperusteisuuden 

välistä suhdetta voidaan arvottaa toista korostavaksi. Esimerkiksi Angry Birds Star Wars -

figuureissa (kuva 4b.) lisätään jo olemassa olevaan fanasiaperusteisuuteen ikään kuin uusi 

kerroin. Näin kuvan 4b leikkikalut saavat arvoksi FR, joka ilmaisee, että 

fantasiaperusteisuus on kyseisen leikkikalun representatiivisten piirteiden hallitseva teema. 

Jos taas alin figuuri olisi korkearealistinen replika Prinsessa Leiasta ja oikean yläkulman 

hahmo tarkka toisinto Stormtrooper-robotista, olisivat niiden representatiivisten 

elementtien arvot RF ja F ensin mainitun ollessa avaruusseikkailumiljööseen sijoitettu 

ihmishahmo siinä missä jälkimmäinen on puhtaasti mielikuvituksen tuote. Tämä vaikuttaa 

myös pragmaattisen P ja attraktiivisen AT ilmentymän voimasuhteisiin. Koska lintuihin 

liitetyt piirteet on poimittu elokuvasaagasta, joka on yltänyt maailmanlaajuisesti yli neljän 

miljardin yhdysvaltain dollarin lipputuloihin poikinut yksitoista tv-sarjaa ja 

kaksikymmentä videopeliä (wikipedia.org/star_wars), voidaan perustellusti olettaa 

kyseessä olevan Laukan (2004, 391) ja Kallialan (1999, 155) havaitsema valmiiden 

tarinoiden uudelleenmyynti
24

, jolloin lisättyjen piirteiden ilmentymä on ennen kaikkea 

                                                 
22

 http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/angry-birds/angry-birds-classics/angry-birds-toucan-jattikoko-

40cm [viitattu 19.8.2013] 
23

 http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/angry-birds/angry-birds-star-wars/angry-birds-star-wars-30cm 

[viitattu 19.8.2013] 
24

 Esimerkiksi Lego on hyödyntänyt Star Wars teeman lisäksi myös muita elokuvateollisuuden 

menestystarinoita, kuten tuotesarjat Lego Indiana Jones ja Lego Pirates of Caribbean osoittavat 

1 

3 

2 

http://www.wikipedia.org/
http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/angry-birds/angry-birds-classics/angry-birds-toucan-jattikoko-40cm
http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/angry-birds/angry-birds-classics/angry-birds-toucan-jattikoko-40cm
http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/angry-birds/angry-birds-star-wars/angry-birds-star-wars-30cm
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attraktiivinen. Tämä sivujuonne toimikoon esimerkkinä mallin yhdistelypotentiaalista 

erilaisten taustamuuttujien kanssa. 

Representatiivinen elementti voidaan tulkita sekä attraktiiviseksi, pragmaattiseksi että 

adaptiiviseksi piirteeksi. Attraktiivisuus korostuu maltillisia arvoja saavien leikkikalujen 

kohdalla näissä representaatioiden ollessa usein irrallisia leikkikalun pragmaattisista 

elementeistä. Esimerkiksi prinsessapalloon (kuva 1b.) liitetyillä kuvilla ei ole merkitystä 

pallon käsiteltävyydelle, eli niiden funktio on puhtaasti attraktiivinen. Rommesista, Bosista 

ja Geerdingistä (2011) poiketen tässä tutkimuksessa representaatio ei rajoitu vain 

visuaaliseksi ominaisuudeksi. Esimerkiksi vauvanuken ”kyky” pissata tai jokeltaa sekä 

leikkikoiran ”taito” haukkua ja heiluttaa häntää ovat osa niiden korkearealistista 

representaatiosta. Vauvanukessa ja koirassa ilmentyy myös representatiivisen elementin 

pragmaattinen puoli representaation yhdistyessä performatiiviseen elementtiin (ks. luku 

8.2.). Tällöin se, mitä leikkikalu esittää, määrittelee mitä ja miten sillä leikitään. 

Representatiivinen elementti näyttäytyy adaptiivisena leikkikaluissa, jotka voivat muuntua 

yhdestä representaatiosta toiseksi, eli omaavat kapasiteetin ainakin kahteen eri asetteluun 

(Sanches-del Valle 2007, 240). Funktionaalisen manipulaation näkökulmasta kapasiteetin 

käsitettä tulee tarkentaa.. Adaptiivisuudella ja kapasiteetilla viitataan funktionaalisen 

manipulaatiopotentiaalin yhteydessä kahden erilaisien representaation mahdollistamisen 

lisäksi myös van Leeuwenin (2005, 51) esiintuomaan kahden tason artikulaatioon, jossa 

palikat toimivat ensin välineinä konstruktion muodostamiseksi, jonka jälkeen valmista 

konstruktiota hyödynnetään esimerkiksi sosiodramaattisessa roolileikissä.  

                 

Kuva 5a: Hape -rakennuspalikat
25

       Kuva 5b: Lego King’s Castle
26

  

                                                 
25 http://www.ecofriendlykidstoys.info/buy-hape-eco-toys-38-piece-animal-block-set-reviews/ [viitattu 

5.8.2013] 
26

 http://www.bricksandbloks.com/lego-castle-2013-summer-sets-preview-photos/ [viitattu 5.8.2013 

http://www.ecofriendlykidstoys.info/buy-hape-eco-toys-38-piece-animal-block-set-reviews/
http://www.bricksandbloks.com/lego-castle-2013-summer-sets-preview-photos/
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Rakennuspalikat itsessään sisältävät vain harvoin representatiivisia arvoja. Yksi harvoista 

vastaan tulleista on Hape Eco-Toys:in palikkasarja ”Animal blocks” (kuva 5a.), jossa 

osaan palikoista on maalattu eläinten päitä ja osaan näiden ruumiita. Muotoilultaan palikat 

ovat klassisia ja niillä tuotetut konstruktiot ovat verraten karkeapiirteisiä verrattuna 

esimerkiksi Legoilla ohjeenmukaisesti tuotettuihin konstruktioihin (kuva 5b.). 

          

Kuva 5c: Lego duplo-pakkaus
27

  

Tietyissä Lego-palikoissa representatiivisuus on yleisempää jo yksittäisten osien kohdalla. 

Kuvan 5b. ritarit koostuvat tunnistettavista, toisiinsa kiinnitettävistä ruumiinosista, ja 

ritarien henkilökohtaiset varusteet kuten kypärät ja miekat ovat niin ikään valmiita, ei 

kokoamasta vaativia replikoita. Havainto on ensisilmäyksellä ristiriitainen van Leeuwenin 

(2005, 31) näkemykseen irrallisten Lego-palikoiden merkityksettömyydestä tai 

matalarealistisuudesta. Tässä törmätään jälleen yläkäsitteisiin pyrkivän yleistyksen 

ongelmaan. On totta, että osa Lego-palikoista on ehdottoman matalarealistisia, kuten kuvan 

5c. Duplot, mutta on yhtäältä totta, että osa palikoista on korkearealistisia kuten jo edellä 

käsitellyt ritarit varusteineen. 

 

Sukupuolinen elementti 

Leikkikalujen, etenkin leikkikaluvalinnan, ja leikkijän sukupuolen välinen yhteys on ollut 

yksi yleisempiä leikkikaluihin liittyviä tutkimuskohteita (Blakemore & Centers 2005; 

Miller 1987; Rommes, Bos ja Geerdink 2011).  Hughes (1999, 132) määrittelee 

neutraaleiksi leikkikaluiksi muun muassa palapelit, piirustusvälineet ja kirjat, sillä niissä ei 

ole hänen mukaansa sukupuolileimoja. Hughesin (mt.) määrittelyssä perustuu 

                                                 
27

 http://thebricklife.com/duplo-blocks-a-parents-guide-to-basic-duplo-sets/ [viitattu 8.8.2013] 

 

 

http://thebricklife.com/duplo-blocks-a-parents-guide-to-basic-duplo-sets/
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yläkäsitteisiin tukeutumiseen ja siinä on havaittavissa kyseiselle tulkintatavalla ominainen 

ongelma. Niin palapelejä, piirustusvälineitä kuin kirjojakin on olemassa tuhansia ja taas 

tuhansia erilaisia ja siinä missä osa voidaan luokitella sukupuolineutraaleiksi, on osa taas 

huomattavan feminiinisiä tai maskuliinisia. Hughesin (mt.) määritelmän logiikan voidaan 

olettaa perustuvan kyseisten leikkikalujen tulkintaan niiden toimintakuvausten kautta: 

palapelien kokoaminen, piirtäminen ja lukeminen eivät ole toimintana korostuneen 

feminiinistä tai maskuliinista. Sillä, millaista palapeliä lapsi kokoaa, millaisilla kynillä hän 

piirtää ja millaista kirjaa hän lukee, taas on sukupuolittuneiksi tulkittavia eroja, jotka on 

helppo havaita esimerkiksi vertaamalla kuvien 6a. ja 6b. palapelejä keskenään. 

 

Kuva 6a. Spider man -palapeli
28

         Kuva 6b. Prinsessa-palapeli
29

  

Rommes, Bos ja Geerdink (2011) ovat käyttäneet kolmeen dimensioon: symbolismiin, 

struktuuriin ja identiteettiin levittäytyvää analyysimetodia tutkiessaan sukupuolittuneiden 

piirteiden esiintymistä leikkikaluissa ja pelihahmoissa. He kutsuvat elollista olentoa 

esittäviä kuvia ja hahmoja avatareiksi. Analyysissaan he ovat tarkastelleet muun muassa 

hahmojen vaatetusta (värit  symbolismi), niiden esittämää professiota ja hahmon nimeä 

(struktuuri) ja näiden muodostamaa kokonaisidentiteettikuvaa (2011, 193–194). Tämän 

tutkimuksen tapa hahmottaa sukupuolinen elementti noudattaa pitkälti Rommesin, Bosin ja 

Geerdinkin (2011) kolmen dimension mallia sen ollessa lähellä van Leeuwenin (Caldas-

Couldhart & van Leeuwen 2002; Kress & van Leeuwen; van Leeuwen 2005) näkemyksiä 

leikkikalujen symbolisten ja pragmaattisten merkitysten suhteesta. Sukupuolinen elementti 

saa arvot maskuliininen ja feminiininen, jotka voivat esiintyä dominanttina M / F tai 

maltillisena m / f. Ilman merkintää jäävä leikkikalu on täten neutraali.  

                                                 
28

 http://www.ebay.co.uk/bhp/spiderman-puzzle [viitattu 5.8.2013] 
29

 http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/pelit/trefl/disney-prinsessapalapeli-15-palaa [viitattu 19.8.2013] 

http://www.ebay.co.uk/bhp/spiderman-puzzle
http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/pelit/trefl/disney-prinsessapalapeli-15-palaa
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Kuva 7a. Keijun siivet
30

                        Kuva 7b. Spy Gear Midnight Striker Kit
31

 

Kuvan 7a. keijusiivet saavat dominantisti feminiinisen arvon ja kuvan 8b. vakoojavarustus 

taas dominantisti maskuliinisen arvon. Esimerkkileikkikalujen sukupuolittuneet arvot ovat 

johdannaisia niistä johdetuista kulttuurisista yleistyksistä. Jännitys, vaarallisuus ja 

aggressiivisuus ovat maskuliiniseksi miellettyjä piirteitä siinä missä hoiva, herkkyys ja 

estetiikkaan panostaminen feminiiniseksi yleistettyjä (Blakemore & Centers 2005; Miller 

1987). Maltillisten sukupuolittuneiden arvojen havainnoiminen on jo monimutkaisempaa, 

mutta tarpeellista, kuten seuraava viihde-, peli- ja leikkikaluteollisuutta hyväkseen käyttävä 

esimerkki toivottavasti kykenee osoittamaan.  

  

Kuva 8a. Angry Birds hahmoja
32

           Kuva 8b. Angry Birds Stella
33

  

Rommesin, Bosin ja Geerdinkin (2011, 194) mukaan neutraali leikkikalu voi olla ei-

sukupuolittunutta symbolista sisältöä kaihtavan leikkikalun lisäksi myös leikkikalu, jossa 

vastakkaiset sukupuolielementit tasapainottavat toisiaan. Tämän näkemyksen mukaan 

esimerkiksi ensimmäiset Angry Birds -pelihahmot ja niiden ympärille syntynyt tuoteperhe 

(kuva 8a.) olisivat sukupuolineutraaleja näiden omatessa sekä feminiinisiä (munien 

                                                 
30

 http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/beauty-girls-ja-rooliasut/keijun-siivet [viitattu 7.8.2013] 
31

 http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/spygear/spy-gear-midnight-striker-set [viitattu 7.8.2013] 
32

 http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/angry-birds/angry-birds-classics/angry-birds-pehmo-kynakoriste 

[viitattu 19.8.2013] 
33

 http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/angry-birds/angry-birds-classics/angry-birds-stella [viitattu 

19.8.2013] 

http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/beauty-girls-ja-rooliasut/keijun-siivet
http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/spygear/spy-gear-midnight-striker-set
http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/angry-birds/angry-birds-classics/angry-birds-pehmo-kynakoriste
http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/angry-birds/angry-birds-classics/angry-birds-stella
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hautominen ja hoivaaminen) ja maskuliinisia (aggressiivisuus) piirteitä (ks. Blakemore & 

Centers 2005; Miller 1987). Kuitenkin, koska tuotekavalkadia on myöhemmin 

(joystiq.com) laajennettu dominantisti feminiineillä lintuhahmoilla (kuva 8b.), voidaan 

olettaa, että alkuperäiset hahmot on yleisesti mielletty enemmän maskuliinisiksi. 

Tarkastelemalla hahmoja Rommesin, Bosin ja Geerdinkin (2011, 193) kolmikentän koko 

laajuudessa huomataan, että monet figuureista sisältävät maskuliinsia piirteitä useammasta 

eri luokasta. Jo mainitun aggressiivisuuden lisäksi osan lintujen nimet ovat joko miesten 

nimiä tai viittaavat maskuliinisiksi miellettyihin asioihin kuten aseistukseen 

(angrybirds.wikia.com). Symbolismin, struktuurin ja identiteetin muodostama kudelma 

tukee täten niiden tulkintaa maltillisen maskuliinisiksi. Toisin sanoen alkuperäisten 

hahmojen identiteetin feminiiniset piirteet eivät ole riittäviä tasapainottamaan maskuliinisia 

piirteitä (Rommes, Bos & Geerdink 2011, 193–194) ja tulkinta hahmoista maltillisen 

maskuliinisen sukupuolittuneen elementin omaavina leikkikaluina on perusteltu.  

Sukupuolittuneiden arvojen määritteleminen eroaa muista elementtiluokista siinä, että se 

on ainoa puhtaasti attraktiivinen kategoria. Sukupuolittuneita arvoja sisältävät leikkikalut 

toki tuottavat leikiksi kutsuttuja toiminnallisia vasteita, mutta leikkiteot kumpuavat tällöin 

leikkikalujen muista elementeistä kuten esimerkiksi representatiivisuudesta ja 

performatiivisuudesta. Sukupuolittuneisuuden määrittely vaatii niin ikään muita luokkia 

enemmän tukeutumista denotatiivisiin symbolisiin tulkintoihin. 

 

Sensorinen elementti 

Sensorisella elementillä tarkoitetaan leikkikalussa olevaa sensorisia ärsykkeitä tuottavia 

ominaisuuksia. Elementti sisältää arvot auditiivinen AU / au, visuaalinen V / v, taktiilinen 

T / t ja aromaattinen AR / ar. Kuvan 9. vaniljanmakuinen pururengas omaa dominantin 

sensorisen elementin arvolla taktiilinen ja maltillisen arvolla aromaattinen. Näistä 

taktiilinen ilmenee pragmaattisena ja aromaattinen attraktiivisena. Renkaan perimmäinen 

funktio on olla lapsen purtavana ja tuottaa tuntemuksia, jotka peittävät hampaiden 

puhkeamisen aiheuttavan epämiellyttävyyden. Vaniljanmakuisuus on attraktiivinen lisä. 
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Kuva 9. Vaniljanmakuinen pururengas
34

  

Toisena esimerkkinä sensorisen elementin maltillisen aromaattisen arvon omaavasta 

leikkikalusta toimikoon Scentos-tuoksutussit, jotka ovat tyylitellyin kasvoin korosteltuja 

aromatisoituja tusseja.  

 

Kuva 10. Scentos tuoksutussit
35

 

Sensorisuus on tuoksutussien kohdalla puhtaasti attraktiivinen ominaisuus aromaattisuuden 

ollessa irrallinen kynän pragmaattisesta käyttötarkoituksesta, piirtämisestä, kirjoittamisesta 

ja värittämisestä. Kuvan 10. tussien vertailu paljastaa niistä myös muita piirustusvälineille 

epätyypillisiä elementtejä. Kyniin on liitetty karikatyyriset kasvonpiirteet, eli niillä on 

maltillinen ja siksi attraktiivinen representatiivinen elementti arvolla f. Kasvot ovat toki 

reaalimaailmasta innoitusta hakeva, mutta ilmiasultaan tyylitelty piirre ja muodostuva 

kokonaisuus on reaalimaailmaan kuulumaton.  Punaisen ja pinkin kynän kasvot ovat ainoat 

joilla on huulet ja niiden ilme on muihin kyniin verrattuna kesy. Värin ja piirteiden 

perusteella nämä kaksi kynää saavat sukupuolisen elementin arvon maltillinen 

feminiininen f. Vihreä kynä vääristyneine irvistyksineen on joukon provosoivin yksilö ja 

edustaa yhdessä violetin kynän kanssa kynäjoukon maltillisesti maskuliinisesti 

painottuneita yksilöitä saaden arvokseen m. Vihreä ja violetti eivät ole korostuneen 

maskuliinisia värejä. Caldas-Couldhardtin ja van Leeuwenin (2002) mukaan violettia 

                                                 
34

 http://ww.sophiethegiraffe.fi/tuotteet/purulelut/ [viitattu 12.8.2103] 
35

 http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/askartelu/scentos-tussit/scentos-tuoksutussit [viitattu 12.8.2013] 

   c.              b.            b.            a.            a.              b.            

http://www.sophiethegiraffe.fi/tuotteet/purulelut/
http://www.amo.fi/lapsille/lelut-pelit/lelut/askartelu/scentos-tussit/scentos-tuoksutussit
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hyödynnetään usein tytöille suunnatuissa leikkikalumainoksissa (van Leeuwen 2005, 82). 

Maskuliinisiksi nämä kynät tekee ilme, joka eroaa selvästi feminiinisiksi luokitelluista 

kynistä. Vihreän kynän irvistys ja violetin kynän itsevarmuutta huokuva ”cool” virnistys 

ovat maskuliinisuuteen viittaavia symbolisia yleistyksiä (ks. Blakemore & Centers 2005; 

Kline 1999; Miller 1987; Rommel, Bos & Geerdink 2011). Sininen ja oranssi kynä ovat 

sukupuolineutraaleja. 

Luvussa 6.4. läpikäyty van Leeuwenin (2005, 79–86) analyysi helistinketjujen 

pragmaattisista ja symbolisista ominaisuuksista käsittelee monin paikoin juuri 

helistinketjun sensorisen elementin pragmaattista ja attraktiivista ilmentymää, jotka saavat 

muotonsa ketjuun kiinnitettyjen hahmojen väreissä V ja niiden ketjun heiluessa 

päästämissä äänissä AU. Helistinketjun pragmaattista tehtävää toteuttavat värit ja ääni on 

räätälöity juuri tietyssä kehitysvaiheessa olevaa vastaanottajaa varten. Kun ne lakkaavat 

olemasta lapselle attraktiivisia eivät ne enää voi toteuttaa pragmaattista tehtäväänsä ja 

sama ilmiö tapahtuu myös silloin kun lapsi oppii hallitsemaan intentionaaliseen 

pragmaattiseen tehtävään sisältyvät kehityspyrkimykset. Ilmiötä on käsitelty luvussa 8. 

pragmaattisen ilmentymän ohessa ja teemaan palataan tarkemmin pedagogisen elementin 

yhteydessä luvussa 8.2. 

 

Produktiivinen elementti 

Produktiivinen elementti ei funktionaalisen manipulaatiopotentiaalinäkemyksen mukaan 

itsessään ole attraktiivinen, vaan attraktio syntyy produktion representatiivisista tai 

sensorisista elementeistä. Produktit voidaan jakaa edelleen konstruktioihin K / k ja 

esteettisiin produktioihin E / e. Konstruktio voi olla määritelty M / m tai avoin A / a tai voi 

omata arvoja molemmista (ks. Wright 2003). Määritelty konstruktio on esimerkiksi 

palapeli. Näyte leikkikaluista, jotka omaavat sekä määritellyn että avoimen arvon, on 

kuvan 5a. Hape Animal Blocks -rakennuspalikat ja kuvan 5b. Lego ritarilinna. Hape-

palikat ovat pääosin avoimiin konstruktioihin ohjaavia, mutta niiden ”eläinpalikat” 

sisältävät visualisia vihjeitä siitä, miten ne tulee yhdistää toisiinsa ja arvoksi muodostuu 

KAm. Lego-palikoissa taas ohjeenmukaisen konstruktion tekeminen on dominantti arvo, 

mutta omaleimaisten konstruktioiden mahdollisuus tulkitaan tässä myös intentionaaliseksi 

funktioksi. Täten arvoksi muodostuu KMa. Määritellyltä arvoltaan dominantit leikkikalut 

saavat myös maltillisen normatiivisen elementin (ks. luku 8.2.) arvon, mutta Hape-



84 

 

palikoiden kaltaiset leikkikalut, jotka omaavat dominantisti avoimen, mutta myös 

maltillisesti määritellyn produktiivisen elementin estävät avoin / määritelty -arvoista 

luopumisen ja niiden korvaamisen normatiivisen elementin arvoilla.  

Esteettisiin produktioihin liittyy usein sensorinen vastine ja ne voivat olla konstruktioiden 

tapaan määriteltyjä (väritä numeroiden mukaan -kirja) tai avoimia (kellopeli). Ero 

produktiivisen ja ei-produktiivisen, mutta auditiivisen sensorisen elementin sisältävän 

leikkikalun välillä määrittyy sensorisen vasteen roolista suhteessa muihin funktioihin. 

Painamalla napista poliisiauton pillit ujeltamaan leikkijä toki tuottaa ääntä, mutta tässä 

tapauksessa ääni on representatiivisuutta lisäävä attraktiivinen tekijä vailla varsinaista 

pragmaattista arvoa verrattuna ei-ääntelevään poliisiautoon (ks. Bergen 2004).  

Produktiivinen elementti omaa usein myös adaptiivisen ilmentymän. Kuten van Leeuwen 

(2005, 50–51) on osoittanut, ovat Legot kahdella tasolla operoivia leikkikaluja. 

Ensimmäinen taso on konstruktion rakentaminen ja toinen konstruktiolla leikkiminen. 

Tämä voidaan yleistää koskemaan muitakin sosiodramaattiseen roolileikkiin kannustavia 

rakennussarjoja. Palapeleiltä toinen taso taas puuttuu. Esteettisen produktion alueelta 

adaptiivisen ilmentymän alle voidaan sijoittaa väritys- ja satukirjan yhdistävät coloring 

storybooks-kirjat
36

 ja soittimet, joissa on sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin oman soiton 

tallentamista ja kuuntelemista varten. 

 

Performatiivinen elementti 

Performatiivinen elementti viittaa funktioon, joka ohjaa leikkijää kohti roolileikkiä. 

Performatiiviisuuden käsitettä leikin ja leikkikalujen tutkimuksessa on hyödyntänyt Kline 

(1999) tutkiessaan, miten 3–6-vuotiaat pojat ”lukevat” uutta pojille suunnattua 

sankarifiguurityyppiä, Rescue Heroa, joka sotilaiden sijaan koostuu pelastusalan 

työntekijöistä.  Performatiivinen elementti voi saada kaksi arvoa, performatiivinen P ja 

transitiivinen T. Performatiivinen viittaa toimintaan, jossa lapsi toimii roolissa koko 

kehollaan eli leikkii itsellään kuten Kallialan (1999, 153) haastattelemat lapset asian itse 

ilmaisivat. Transitiivinen taas viittaa leikkiin, jossa lapsi toteuttaa roolia leikkikalun kautta. 

Bretherton (1984) esittää, että esimerkiksi pienesineiden kanssa toimiessaan lapsi voi 

toimia kaksoisroolissa: hän voi olla sekä ulkopuolinen kertoja (narrator), joka selostaa 
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mitä hahmot tekevät että sijaistoimija (vicarious actor), joka esiintyy ja puhuu hahmojen 

puolesta (Hännikäinen 1992, 19). Myös Abraham ja Lieberman (1985) ovat tehneet eron 

näiden kahden roolileikkityypin välillä (Almqvist 1994, 45). Esimerkkinä performatiivisen 

ja transitiivisen elementin eroista toimikoon vauvanukella ja barbeilla leikkimisen 

eroavaisuus.  

Kuvan 7a. keijusiivet omaavat performatiivisen elementin arvolla P ja kuvan 3b. Gormiitti-

hahmot performatiivisen elementin arvolla T. Sutton-Smith (1986, 45–49) esittää 

leikkikaluilla olevan myös lohduttavan, seurallisen ja yksinäisyyden tunnetta lieventävän 

tehtävän ja pehmolelujen olevan tuoteryhmä, joka on syntynyt täyttämään muun muassa 

perhekokojen pienenemisen (sisarusten puuttumisen) aiheuttamaa seurankaipuuta. 

Performatiivisen elementin kannalta Sutton-Smithin (mt.) näkemys tarkoittaa 

transitiivisuuden saavan kahdenlaisia arvoja. Transitiivinen roolileikkki on ulospäin 

suuntautunutta performatiivisuutta siinä missä lohdun hakemisessa transitiivinen 

manipulaatio suuntautuu ikään kuin sisäänpäin. Roolileikissä lapsi tuo leikkikalun kautta 

julki omaa kokemus- ja mielikuvitusmaailmaansa kun lohtua hakiessaan hän ”imee” 

turvalliseksi mieltämää kokemusmaailmaa itseensä. Pehmonalle ei ole lohdun haun 

hetkellä pehmonalle vaan ”äidinjatke”, transitio-objekti, joka mahdollistaa lapsen säilyttää 

toimintakykynsä stressaavassa tilanteessa (Sutton-Smith mt. 45). Transitiivisuus tukitaan 

tässä lähtökohtaisesti aktiivisesti ulospäin suuntautuneeksi toiminnalliseksi piirteeksi ja sitä 

merkitään koodilla T. Koska Sutton-Smithin (mt. 45) mukaan transitio-objekteiksi 

suunnitellut pehmolelut mahdollistavat myös ulospäin suuntautuneen transitiivisen 

roolileikin merkitään ne arvolla T kuvaamaan molempien potentiaalien olemassaoloa. 

Performatiivisen elementin aste-erot liikkuvat jo tutuksi käyneellä skaalalla dominantti–

maltillinen.. Ei mihinkään rooliin viittaavat, kehon koristeluun tarkoitetut leikkikalut kuten 

Pop Grrl kynsikoristeet (kuva 11.) saavat arvon p.  
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Kuva 11. Pop Grrl -koristekynnet
37

 

Niin ikään elektroniset pelit ja konsolit, kuten Nintendo Wii, joissa pelaaja itse on 

kehollinen toimija, saavat arvon p. Pelaaja kyllä toimii itse roolin suorittajana, mutta roolin 

rajat on ikään kuin määritelty pelin ohjelmoinnissa. Pelit, joissa pelaaja ohjaa pelihahmoa 

saavat maltillisen ulospäin suuntautuneen transitiivisen arvon t. Sutton-Smith (1986, 46) 

lukee elektroniset pelit osaksi yksinäisyyden tunnetta kompensoivaa leikkikaluvalikoimaa. 

Fenomenologisesti yksilön kokemuksen kautta tulkittuna Sutton-Smithin näkemys voi 

pitää hyvinkin paikkansa. Funktionaalisen manipulaation näkökulmasta lähdekirjallisuus ja 

pelit itsessään eivät tue tulkintaa niihin intentionaalisesti istutetuista lohduttavista piirteistä. 

Pelaaminen voi olla kokemuksena niin miellyttävää ja mukaansatempaavaa, että se saa 

pelaajan unohtamaan ikävän, mutta toisaalta niin voi olla yksilön preferensseistä riippuen 

moni muukin toiminta. 

 

8.2. Yksinkertaiset elementit 

Yksinkertaisuus on useiden jäljessä esiteltävien elementtien kohdalla jokseenkin 

paradoksaalinen määritelmä. Niiden näennäinen yksikertaisuus perustuu pääosin olemassa 

olevan tutkimustiedon riittämättömyydestä johtuviin ratkaisuihin, joissa spekulatiiviset, 

pääosin oletuksiin perustuvat tai analogiansa kovin kaukaa hakevat selitysmallit ilmaistaan 

mahdollisina yleistettävinä elementteinä tai arvoina, ei tämänhetkisen tiedon perusteella 

olemassa olevina. Nämä spekulaatiot voidaan tulevien tutkimustulosten valossa liittää 

osaksi funktionaalista manipulaatiopotentiaalia tai ne voidaan hylätä virheellisinä 

hypoteeseina. Ne eivät ole osa mallia, mutta niiden käsittelemättä jättäminen antaisi kuvan, 

ettei kyseisiä mahdollisuuksia ole edes ymmärretty ajatella. Väitelauseiksi kirjoitettuinakin 

ne ovat lähempänä kysymyksiä kuin vastauksia. Yksinkertaisuus tarkoittaakin tässä sitä, 

että useiden elementtityyppien kohdalla ei ole tiedon vähyydestä johtuen mahdollista tehdä 

niin pitkälle vietyjä analyyseja kuten esimerkiksi representatiivisen ja sukupuolisen 

elementin kohdalla. Perusteiltaan heikkojen argumenttien sijaan tyydytään toteamaan, että 

riittävän todennäköisyyden varmistaminen vaatii jatkotutkimuksia. Osa elementeistä, 

normatiivinen ja teknologinen, kuitenkin ovat ”yksinkertaisia” verrattuna edellisen luvun 
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elementteihin. Ne eivät sisällä symbolisia merkityksiä ja niiden erilaiset ilmenemismuodot 

ovat määrältään suppeampia. Käsittelen niitä ensimmäisenä. 

 

Normatiivinen elementti 

Tietyssä mielessä koko ajatus funktionaalisesta manipulaatiopotentiaalista on 

normatiivinen sateenvarjokäsite. Funktio itsessään on jo toimintamahdollisuuksia rajaava 

määre (Norman 1988, 9–11), muotoon istutettu sääntö.  Elementtitasolla normatiivisuus 

tarkoittaa, että leikkikalun funktionaalinen manipulaatio vaatii sääntöjen mukaan 

toimimista (ks. Kurdowitz & Wallace 2010, 45). Säännöillä ei tässä tarkoiteta sosiaalisia 

sopimuksia tai fysikaalisia lainalaisuuksia, vaan leikkikaluun istutettuja, yksiselitteisiä 

toimintaa ohjaavia ja rajoittavia piirteitä. Performatiivisen elementin mahdollistama 

performatiivinen tai transitiivinen roolin toteuttaminen ei tämän tulkinnan mukaan sisällä 

leikkikalusta kumpuavaa intentionaalista normatiivisuutta, vaan normatiivisuus, roolissa 

pysyminen ja roolille epäsopivista, mutta muuten houkuttelevista attraktiosta 

kieltäytyminen, lähtee leikkijästä (Hännikäinen 1995a, 26–27, 32, 44; Lee 1985, 91; 

Vygotski 1976, 534–535, 548–549, 561–562; 1978b, 94–95, 99–100).  

Pelit, niin perinteiset lauta- ja korttipelit kuin elektroniset pelitkin omaavat normatiivisen 

elementin. Ensin mainituissa se ilmenee usein kirjoitettuina sääntöinä, jotka kertovat miten 

peliä tulee pelata. Elektronisissa peleissä säännöt ovat sisäänrakennettuna pelin 

toimintamahdollisuuksia määrittävään ohjelmointiin.  Normatiivisuus näyttäytyy myös 

funktionaalisen manipulaation yksipuolisuutena. Palapelin voi koota oikein vain yhdellä 

tavalla, joten ne omaavat dominantin normatiivisen elementin X. Lego-rakennussarjoissa 

on usein mukana ohjeet tai kuvia mallirakennelmista, mutta niiden ja ylipäätään 

rakennussarjojen funktionaalinen manipulaatio kattaa myös omaleimaiset konstruktiot, 

saavat ohjeet sisältävät Lego-sarjat maltillisen arvon x.  

 

Teknologinen elementti 

Teknologista elementtiä itsessään ei tulkita attraktiiviseksi vaan attraktiivisuus muodostuu 

teknologian mahdollistamista sensorisista tai representatiivisista ärsykkeistä. 

Representatiivis-teknologinen elementti on esim. vauvanuken ”pissaamiskyky” sillä 
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representatiivisuuta ei rajoiteta vain visuaaliseksi piirteeksi. Teknologinen elementti voi 

saada arvot dominantti X ja maltillinen x. Dominantin arvon saavat leikkikalut, joiden 

funktionaalinen manipulointi ei ole mahdollista, jos teknologinen elementti vioittuu. 

Leikkikoiran kyky haukkua ja heiluttaa häntää sekä poliisi- tai paloauton ujelluttaa pillejä 

ovat vauvanukke-esimerkin tavoin representaatiolle alisteisia teknologisia elementtejä. 

Teemanmukaisen roolileikin voidaan olettaa mahdollistuvan yhtä rikkaana vaikka 

teknologinen erityispiirre otettaisiin pois (ks. Bergen 2004). Höysniemeä (2004, 433) ja 

Allenia (2004, 179) mukaillen patterikäyttöisyys ei tee teknologisesta elementistä 

dominanttia, mutta se voi antaa lisäarvoa. 

 

Kuva 12. iPawn Ludo
38

  

Dominantti teknologinen elementti taas löytyy esimerkiksi iPawn-peleistä (kuva 12.), jotka 

ovat iPad -taulutietokoneelle suunniteltuja perinteisen lauta- tai pöytäpelin ja elektronisen 

pelin yhdistelmiä. Leikkikalun artefaktisuutta korostavan tulkinnan mukaan iPad tai muu 

tietokone itsessään ei ole leikkikalu jos siinä ei ole lapsille suunnattuja pelejä. Pelikäyttöön 

suunnitellut konsolit taas ovat jo lähtökohtaisesti leikkikaluja. iPawnien iPad:ille tuoma 

leikillinen lisäarvo perustuu uuden ohjelman asentamiseen koneelle, sillä konkreettinen 

lisämateriaali niissä on hyvin vähäinen. 

 

Sosiaalinen elementti 

Vaikka on olemassa leikkikalua, joiden funktionaalinen käyttö edellyttää 

yhteistoiminnallisuutta, ovat leikkikalut Sutton-Smithin (1986, 37) mukaan aina olleet 
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korostuneesti yksinleikkiin ohjaavia. Borenstein (1996, 213–218) puolestaan esittää, että 

leikkikalut nimenomaan lisäävät leikkijöiden välistä sosiaalista kanssakäymistä leikkikalun 

ollessa eräänlainen leikkijöiden jakama yhteinen kieli, jonka avulla he voivat 

kommunikoida ja tutustua.  Ivory ja McCollum (1999) ovat koko leikkikalujoukkoa 

koskevan määrittelyn sijasta tutkineet, mitkä leikkikalut edesauttavat sosiaalisten 

kontaktien syntymistä ja jakavat leikkikalut sosiaalisiin ja ei-sosiaalisiin. Ensin 

mainittuihin he lukevat esimerkiksi rakennuspalikat ja jälkimmäiseen piirustusvälineet. 

Ongelmallista tässä jaottelussa on se, että eri tutkimuksissa sama leikkikalu on saattanut 

sijoittua sekä pääasiallisesti yksinleikkiin ohjaavaksi että yhteisleikkiin ohjaavaksi. 

Esimerkiksi lapsille suunnatut nauhurit sijoittuvat Sutton-Smithin (1986) ja Hendricksenin 

(1981) tutkimuksissa asosiaalinen–sosiaalinen -akselin ääripäihin vaikka informanttijoukko 

on iän puolesta lähes yhtenäinen (2–6v. / 3–6v.) (Sutton-Smith 1986, 38–39). Niin ikään 

leikkijän iällä ja kehitystasolla on merkitystä sille käytetäänkö leikkikalua yksin vai 

yhdessä toisen, pienimpien lasten kohdalla korostuneesti vanhempien, kanssa. Tämä näkyy 

muun muassa kirjojen luokittumisen sosiaaliseksi leikkikaluksi 0–3-vuotiaiden lasten 

kohdalla, mutta asosiaaliseksi 3–6-vuotiaiden lasten kohdalla (Sutton-Smith 1986, 38). 

Myös kontekstilla voidaan olettaa olevan merkitystä sille näyttäytyvätkö leikkikalut 

sosiaalisina vai asosiaalisina välineinä. Esiopetuskontekstissa tekemieni havaintojen 

perusteella piirtäminen näyttäytyy toisinaan Ivoryn ja McCollumin (1999) mukaisesti 

asosiaalisena toimintana, mutta toisinaan se näyttäytyy taas sosiaalisena toimintana. Erot 

näyttävät muodostuvat lapsen sosiaalisen aseman, sosiaalisten taitojen, lapsen 

temperamentin ja paikalla / saatavilla olevien tovereiden perusteella. Sosiaalisuutta tai 

asosiaalisuutta on näiden havaintojen perusteella mahdotonta palauttaa piirustusvälineiden 

sisäänrakennetuksi funktioksi.  

Tässä denotatiivinen sosiaalinen elementti ymmärretään vaateeksi siitä, että leikkikalun 

funktionaalinen manipulaatio vaatii vähintään kahden henkilön läsnäolon. Täten funktion 

arvo voi olla vain dominantti X. Kurdowitzin ja Wallacen (2010, 45) The play pyramid -

mallissa leikkikalun sosiaalinen potentiaali näyttäytyy leikkikalukavalkadin laajuuden 

suhteen tässä esitettyä tulkintaa monipuolisempana. Kurdowitzin ja Wallacen (mt.) tulkinta 

perustuu Mildred Partenin vuonna 1933 julkaisemaan esikouluikäisen lasten leikin 

sosiaalisuuden muotoja käsitelleeseen tutkimukseen ja näin olleen heidän näkemyksensä 

leikkikalun sosiaalisesta funktiosta voidaan palauttaa leikkitoiminnan kautta syntyväksi. 

Funktionaalisen manipulaation viitekehyksessä Kurdowitzin ja Wallacen (mt. 46) 
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(kilpailuhenkisesti) sosiaaliseksi luokittelema vesipyssy
39

 ei omaa sosiaalista elementtiä, 

sillä sen käyttöfunktio, veden ampuminen, ei vaadi useampaa leikkijää jos kohta ne 

(rooli)leikkityypit, joihin vesipyssyt otetaan välineiksi voivat sisältää enemmän 

yhteistoimintaa kuin joillakin toisilla leikkikaluilla leikkiminen. 

 

Pedagoginen elementti 

Pedagoginen elementti ilmenee leikkikaluissa kahdella tavalla: intentionaalisena ja ei-

intentionaalisena elementtinä. Ei-intentionaalisen pedagogisen elementin funktionaalisen 

validius perustellaan tässä lapsuusajan informaalilla oppimisella ja satunnaisoppimisella 

(Kauppila & Vanhalakka-Ruoho 2008, 66). Kuitenkin sillä vaateella, että ei-

intentionaalisten, piilopedagogisten elementtien tulee edustaa samoja pyrkimyksiä kuin 

ilmipedagogisten elementtien ja niiden tulee esiintyä muodossa, jonka voidaan olettaa 

avautuvan enemmistölle suotuisassa kehitysvaiheessa olevista leikkijöistä. Intentionaalisia 

pedagogisia elementtejä pitävät sisällään luonnollisesti oppimispelit, jotka sisältävät joko 

intentionaalisia tiedollisia tai taidollisia haasteita. Pedagogisesti ei-intentionaalisissa 

leikkikaluissa nämä piirteet voivat esiintyä jopa lähes identtisinä, jolloin ainut merkittävä 

ero syntyy piirteiden tarkoitushakuisuudesta. Riskinä on tällöin se, että pedagoginen 

potentiaali muodostuu vain retoriikaksi, jolla voidaan perustella minkä tahansa leikkikalun 

opettavainen ja kehittävä potentiaali. Tässä, tuotteitaan kehittäviksi ja opettavaisiksi 

mainostavien leikkikalukauppiaiden käyttämässä retoriikassa, sekoitetaan usein 

esimerkiksi roolileikkien kautta mahdollistuva uusien näkökulmien omaksuminen ja 

rooliin liittyvän tiedollinen aineksen oppiminen (Kalliala 1999, 38).  Merirosvolaivalla
40

 

leikkiessään lapsen ei voi olettaa oppivan 1600–1700-lukujen historiasta Karibianmeren 

alueella tai konkreettista aikakäsitystä, vaan hän voi saada uusia kokemuksia 

merirosvouteen liitettyjen denotatiivisten johdettujen ominaisuuksien pohjalta. 

Merirosvolle voi olla esimerkiksi sallittua tehdä asioita, joita muille ei ole ja tässä piilee 

potentiaali moraalikysymysten käsittelylle. Yleistyneeksi pedagogiseksi potentiaaliksi tästä 

ei kuitenkaan ole.  

                                                 
39

 Kurdowitz & Wallace (2010) hyödyntävät tässä Blakemoren ja Centersin (2005) tuloksia siitä, että poikien 

yhteisleikki perustuu useammin kilpailuasetelmaan kuin yhteistoiminnallisuuteen 
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Pedagogisen elementin rajaamisessa törmätään siis samanlaiseen haasteeseen kuin edellä 

käsitellyn sosiaalisen elementin kohdalla. Se milloin pedagogien potentiaali voidaan 

palauttaa leikkikaluun ja milloin kontekstiin ei ole yksiselitteistä. Almqvist (1994, 112 

lukee rooliasut osaksi päiväkodin pedagogisia leikkikaluja. Tähän näkemykseen on helppo 

yhtyä. Sitä puoltavat Piaget’n (1962) kuin Vygotskin (1976, 1978a) teoreettiset 

näkemykset symbolisen ajattelun kehittymisestä symbolista ainesta sisältävien leikkien ja 

imitaation kautta. Myös Kallialan (1999, 160–162) havainnot 1950–1970-lukujen 

suomalaisesta päiväkotikulttuurista, jossa nukkeja kohdeltiin niin lasten kuin 

henkilökunnankin toimesta kuin oikeita vauvoja, pitää sisällään arvotuksen 

sosiodramaattiseen roolileikkiin ohjaavien leikkikalujen pedagogisesta potentiaalista. 

Päiväkotiesimerkeissä pedagoginen potentiaali palautuu kuitenkin kontekstiin, ei 

leikkikaluun. Varhaiskasvatuskonteksti on oppimiskonteksti, ja oppimiskontekstin 

välineistö on oppimisvälineitä riippumatta siitä, ovatko ne sellaisiksi intentionaalisesti 

valmistettu. Tätä väitettä tukevaa evidenssiä on esitetty tutkimusryhmämme leikkiä 

koulukontekstissa tutkivassa pro gradussa (Sorvisto 2013). Myös vastakkaisia näkemyksiä 

löytyy, kuten Almqvistin (1994, 131) esimerkki aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan 

henkilökunnan leikkikalutarjonnasta pois pudonneiden autojen, nukkejen ja 

rakennusmateriaalin määrittely ei-opettavaisiksi osoittaa.   

Ratkaisu kontekstiongelmasta ylipääsyyn on sama kuin sosiaalisen elementin kohdalla, eli 

annamme päätäntävallan Occamin partaveitselle, eli valitsemme vaihtoehtoisista 

selitysmalleista yksinkertaisimman. Tässä yksinkertaisin selitysmalli on, että leikkikalun 

pedagoginen potentiaali rakentuu sen sisältämän pedagogisen aineksen ja leikkijän 

kehitysvaiheen kohtaamisesta.  Potentiaalien aktualisoitumista kehityksestä riippuvana 

tekijänä on jo käsitelty ja näkemyksen validius perusteltu. Jos väitelauseeseen lisätään uusi 

muuttuja, vaihtuva konteksti, ollaan tilanteessa, jossa funktionaalisen ja symbolisen 

manipulaation rajat alkavat hämärtyä ja potentiaalien perustelu on muotoa, ”jos ulkoiset 

tekijät Y, X, Z, W ja Q toteutuvat niin tällä leikkikalulla on tällainen 

manipulaatiopotentiaali”. Pedagogisen aineksen määritteleminen sisältää taas omat 

haasteensa. Tässä tutkimuksessa Almqvistin (1994, 46–55) kritiikki leikkikalun 

kehittävyyden ja kehittämättömyyden akselin paradoksaalisuudesta väistetään rajaamalla 

pedagoginen elementti sisältämään vain niin sanottua akateemista ainesta, joka on johdettu 

sekä induktiivisten havaintojen kautta että esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita 

(2010) referenssinä käyttäen.  Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010) 
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keskeisimmiksi sisältöalueiksi luetellaan kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja 

katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja 

kulttuuri (2010, 12–16). Pedagogiseen elementtiin kuuluviksi näistä luokitellaan ne, jotka 

eivät esiinny muiden elementtien yhteydessä, eli ulkopuolelle jäävät fyysinen ja motorinen 

kehitys (motorinen elementti) sekä taide ja kulttuuri (produktiivinen elementti). Niin 

sanotut reaaliainesisällöt, kuten etiikka ja katsomus, terveys sekä ympäristö ja luonnontieto 

yhdistetään osaksi yleistä informatiivista arvoa. Induktiivisesti aineistosta nousivat esille 

muistia ja hahmottamista harjaannuttavat piirteet. Pedagogisen elementin kautta pyritään 

toteuttamaan loogis-matemaattisia LM / lm, kielellisiä ABC / abc, hahmottamista 

edesauttavaa H / h, muistia harjaannuttavia M / m ja informatiivisia I / i pyrkimyksiä. 

Nämä voivat olla intentionaalisia kuten kuvan 14. muistipelin koirarotuja opettava 

informatiivinen aines tai ei-intentionaalisia kuten luvussa 8. käsitellyssä Kimble-

esimerkissä. Rajaus on toki keinotekoinen, mutta välttämätön, sillä kuten todettua, ilman 

sitä päädytään tilanteeseen, jossa kaikki leikkikalut sisältävät pedagogisen elementin.  

 

Kuva 13: Koirat muistipeli
41

  

Pedagoginen elementti on ilmenemältään pragmaattinen. Sutton-Smithiin (1986, 124–125) 

viitaten pedagoginen potentiaali, perusteltu tai ei, esiintyy attraktiivisena aikuisten 

silmissä, mutta kuten Kalliala (1999, 20) toteaa, ei oppiminen ole lapsille perimmäinen 

intentio leikin käynnistämiselle. Pedagogisen elementin sisältävän leikkikalun mahdollinen 

attraktiivisuus selittyy täten muilla elementeillä, etenkin representatiivisuudella ja 

sensorisudella. Esimerkkinä toimikoon kuvan 13. koiramuistipelikortit. Sen attraktiivisuus 

perustuu korttien kuviin. Pedagoginen elementti sen sijaan ilmenee pelin hallitsemisessa 

vaadittavan työmuistin ja visuo-spatiaalisen hahmottamisen korostuneessa roolissa. 

                                                 
41

 http://peliko.fi/index.php?page=game_34 [viitattu 8.8.2013] 

 

http://peliko.fi/index.php?page=game_34


93 

 

Koirarotujen tunnistaminen antaa korteille vielä informatiivisen arvon. Prins, Dovis, 

Ponsioen, Brink, ja van der Oord (2009, 120–121) havaitsivat, että ADHD-diagnoosin 

saaneet lapset hyötyivät pelillisiä elementtejä hyödyntävästä muistiharjoituksista. 

Vertailutehtävänä verrokkiryhmän kanssa käytettiin tehtävätyyppiä, joka ei muistuttanut 

kummankaan ryhmän harjoitustehtäviä, jolloin Vagtin ja Mullerin (1976, 44–45; 49) 

tuloksiin (Almqvist 1994, 48) viitaten voidaan olettaa pelillisiä elementtejä hyödyntäneen 

harjoitteluohjelman olleen erittäin strukturoitu, eli funktionaalisen manipulaation kielellä 

omanneen dominantin normatiivisen elementin. Tämä elementti löytyy myös 

esimerkkimuistipelistä.  

 

Kuva 14: Fisher Price Learning Phone
42

  

Pedagogisen elementin kohdalla nousee jälleen esille manipulaatiopotentiaalin ja 

yksilönkehityksen välinen yhteys. Piagetlaisesta vinkkelistä katsottuna varhaisimpien 

kuukausien pedagogiset elementit muodostuvat soveliaista sensomotorisista ärsykkeistä 

tiedollisten ja taidollisesti hienostuneempien intentioiden kohdistuessa vanhempiin lapsiin 

(Piaget 1962). Tulkitsen tätä pedagogisen elementin kannalta niin, että (pedagogien) 

sensorisuus ja (pedagoginen) normatiivisuus ovat dimension vastakkaisia ääripäitä ja 

lapsen kehittyessä niiden saama painoarvo muuttuu. Siinä missä sensorisesti painottuneen 

helistinketjun saa sihisemään millaisella liikkeellä tahansa, vaatii kuvan 14. esittämän 

Fisher Price Learning Phone:n funktionaalinen manipulaatio jo laveasti muotoillun normin: 

”manipuloimalla kohtaa, joka tuottaa sensorisen vastineen on oikein – manipuloimalla 

kohtaa, joka ei tuota sensorista vastinetta on väärin” noudattamista. Vygotskilaisesta 

perspektiivistä taas Woodroffen ja Willatin (1976) sekä Vagtin ja Mullerin (1976) 

havainnot leikkikalujen pedagogisen potentiaalin yhteydestä niiden riittävään 

                                                 
42

http://lekmer.fi/lelut/vauvalelut/aktiviteettilelut/fisher-price-laugh-and-learn-learning-phone 

finnish#product_info [viitattu 8.8.2013] 
 

http://lekmer.fi/lelut/vauvalelut/aktiviteettilelut/fisher-price-laugh-and-learn-learning-phone%20finnish#product_info
http://lekmer.fi/lelut/vauvalelut/aktiviteettilelut/fisher-price-laugh-and-learn-learning-phone%20finnish#product_info
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haastavuuteen ja aikuisen tuen tärkeyteen viittaavat lähikehityksen vyöhykkeeseen 

(Almqvist 1994, 49; Vygotski 1976, 1978a). 

 

Motorinen elementti 

Motorinen elementti saa arvot hienomotorinen H ja karkeamotorinen K aste-erojen 

asettuessa dominantiksi ja maltilliseksi. Kuvan 15. hulavanne on esimerkki dominantista 

karkeamotorisesta elementistä. Kuvasta 10. tutut Scentos-tuoksutussit taas omaavat 

dominantin hienomotorisen elementin. Dominantti arvo vaatii sen, että motorinen suorite 

on leikkikalun funktionaalisen manipulaation korostunein elementti. Motorisen elementin 

ilmentymä on täten aina pragmaattinen.  

 

Kuva 15. Hula-vanne
43

 

Maltillinen motorinen elementti on hahmoltaan epämääräisempi. Käytännössä jokainen 

analysoimani leikkikalu edellyttää jonkinlaisten motoristen suoritteiden läpikäyntiä.  Jopa 

Kurdowitzin ja Wallacen (2010, 45) vähiten henkilökohtaista panostamista vaativaksi 

leikin muodoksi luokittelema tv:n katsominen vaatii vähintäänkin napin painalluksen tai 

äänikomennon, jolloin motorinen suorite tapahtuu käden sijasta suulla. Aste-erojen 

hahmottamiseksi analysoijan täytyy pohtia jokaisen leikkikalun kohdalla millainen 

merkitys motorisilla suoritteilla on suhteessa leikkikalun muihin elementteihin, miten 

rikasta motoristen suoritteiden variaatio on ja miten nämä vertautuvat muihin analysoijan 

tuntemiin leikkikaluihin.  Rakennuspalikat sisältävät hienomotorisen elementin 

maltillisella arvolla. Motoriset suoritteet, kuten palikoiden pinoaminen, ovat keskeisessä 

roolissa niiden funktionaalisessa manipulaatiossa, mutta kuten van Leeuwen (2005, 51) on 

osoittanut, on tämä vain puolet kuvasta. Niin ikään kuvan 14. Learning Phonessa 

motorinen suorite, jota seuraa sensorinen vastine, ”palkkio”, on funktionaalisen 

                                                 
43

 http://image.made-in-china.com/2f0j00CvetUfGrTThP/FitnessHula-Hoop.jpg  [viitattu 19.8.2013] 

http://image.made-in-china.com/2f0j00CvetUfGrTThP/FitnessHula-Hoop.jpg
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manipulaation kannalta olennaisen tekijä ja tämä piirre oli korostuneesti esillä pienimmille 

lapsille suunnattujen leikkikalujen kohdalla. Havainnon voidaan tulkita osoittavan Piaget’n 

(1962) leikin kehityksen teorian paradigmaattista asemaa leikkikalusuunnittelun kentällä 

(ks. Kurdowitz & Wallace 2010). Jälleen kerran pintaan nousee tarve funktiopotentiaalien 

aktualisoitumisen ja kehityksen välisen yhteyden tutkimiselle. Learning Phonen kohdalla 

motorinen elementti on korostunut pienimpien lasten kohdalla, mutta symbolisen leikin 

hallitseva lapsi hyödyntää oletettavasti enemmän sen representatiivisia ominaisuuksia 

sensomotorisen harjoittelun sijaan. 

Taulutietokoneille suunnitellut lastenpelit mahdollistavat uudenlaisen alustan 

hienomotoriselle arvolle. Esimerkiksi neljännen sukupolven iPad kykenee rekisteröimään 

viisi yhtäaikaista kosketusta näytöllä (manuals.info.apple.com) ja hienomotoriikan 

harjoittamiseen suunnattuja oppimispelejä on runsaasti tarjolla (esim. appysmarts.com). 

Haptista palautetta hyödyntävät taulutietokoneet ja niiden tulevat johdannaiset voivat olla 

yksi ratkaisu Allenin (2004, 180) kritiikkiin siitä, että tuntoaisti on lähes täysin sivuutettu 

älylelujen tuotesuunnittelussa. Karkeamotorisia suoritteita vaativat konsolipelit, kuten 

Nintendo Wii:lle suunnitellut ohjelmat, ovat jo saaneet oman kattokäsitteensä exergaming, 

joka viittaa pellin ohjelmoituihin vaatimuksiin liikunnaksi luokiteltavasta osallisuuden 

asteesta (Shayne, Fogel, Miltenberger ja Koehler 2012). Exergamingin hyödyntäminen on 

saanut varovaisien positiivista näyttöä ei-aktiivisten ja ylipainoisten sekä pelaamista 

laajemminkin harrastavien lasten, nuorten ja aikuisten liikunnallisuuden lisääntymisestä 

(esim. Shayne, Fogelsuk, Miltenberger ja Koehler 2012; Bumgarner & Senchina 2013).    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appysmarts.com/
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Taulukko 4. Leikkikalujen funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin rakentuminen 

Funktionaalinen manipulaatiopotentiaali 

Funktionaalinen leikkiarvo 

D / L 

Attraktiivinen (AT) Pragmaattinen (P) Adaptiivinen (Ad) 

Representatiivinen elementti  

Rr /Ff 

Sukupuolinen elementti 

Ff /Mm 

 

Sensorinen elementti 

Au / V / T / Ar 

 

 Produktiivinen elementti 

Kk / Ee / Aa / Mm / 

 Performatiivinen 

elementti 

Pp / Tt / Tt 

 

 Normatiivinen elementti 

Xx 

 

 Teknologinen elementti 

Xx 

 

 Sosiaalinen elementti 

X 

 

 Pedagoginen elementti 

LMlm /ABC abc / Hh / 

Mm / Ii 

 

 Motorinen elementti 

Hh / Kk 

 

 

Taulukon merkintätapa noudattaa logiikkaa, jossa suuraakkoset symboloivat leikkikalussa 

dominantisti ilmenevää elementtiä ja pienaakkoset maltillista ilmenemää. Käytetyt 

lyhenteet on avattu kunkin elementin läpikäynnin yhteydessä ja ne löytyvät myös koottuna 

ja avattuna tutkimusraportin lopusta (LIITE 2). Kuten luvun alussa totesin, jättää käytetty 
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merkkiviidakko käytettävyyden suhteen toivomisen varaa, mutta sen hiominen on 

soveltavan jatkotutkimuksen tehtävä. Jokaisen esimerkkileikkikalun kuvan yhteyteen on 

taulukoitu sen funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin rakenne sellaisena kuin sen voi 

olettaa aktualisoituvan leikkijälle, jonka ikäryhmälle leikkikalu on suunnattu. 

Pragmaattisen, adaptiivisen ja attraktiivisen ilmentymän keskinäsiä painoarvoja on 

koodattu niiden järjestyksellä ja käyttämällä suur- ja pienaakkosia. Ajattelun kehityksen 

viitekehyksenä on käytetty Piaget'n (1962) ja Vygotskin (1976, 1978b) näkemyksiä 

kognitiivisen kehityksen ja leikin välisestä yhteydestä. Kehityksen ja potentiaalien 

aktualisaation välinen yhteys perustuu vielä vain teoreettisiin kuvauksiin ja hypoteesi on 

mahdollista osoittaa oikeaksi tai vääräksi meta-analyysin ja / tai empiiristen kokeiden 

kautta. Siksi analyysiesimerkkejä ei tässä vaiheessa ”korvamerkitä” tiettyyn 

kehitysvaiheeseen kuuluvaksi. Enemmän kuin absoluuttisia määritelmiä, tuotekohtaiset 

analyysit ovat manipulaatiopotentiaalin rakentumisen hahmottamista helpottavia 

esimerkkejä. Lukijan tulee muistaa, että funktionaalinen manipulaatiopotentiaali ei arvota 

leikkikalujen laadukkuutta ja leikkikalua, joka saa useita eri arvoja useissa eri 

elementeissä, ei pidä yleistää monipuolisen leikin mahdollistavaksi.  
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9. YHTEENVETO 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt vastaamaan kolmeen kysymykseen: 1. mitä leikkikalut 

ovat? 2. millaisia kategorisointeja leikkikaluista on tehty? ja 3. miten sisäänrakennettu 

käyttötarkoitus ilmenee leikkikaluissa? Vastaukset on erotettu yhteenvedon leipätekstistä 

kursiivilla. Tutkimusongelmien asettelu, kuten koko tutkimus ylipäätään, on rakenteeltaan 

ontologis-taksonominen. Siinä ensin pyritään kartoittamaan tutkittava ilmiö koko 

laajuudessaan. Kokonaiskuvan muodostuttua analyyttista mikroskooppia tarkennetaan 

havaitsemaan yhä pienempiä ja pienempiä tutkimuskysymysten kannalta olennaisia 

yksityiskohtia. 

Leikkiä kuvaava ja määrittelevä teoriatraditio on rikasta, mutta yhtä definitiivistä 

määritelmää sille, mitä leikki on, ei ole olemassa (Hännikäinen 1992, 1995a,1995b). Tässä 

tutkimuksessa leikkiä on tarkasteltu kahden teoreetikon, Lev Vygotskin ja Jean Piaget’n, 

kirjoitusten ja niistä tehtyjen tulkintojen kautta. Hännikäisen (1992; 1995a, 1995b) mukaan 

tiedollisen monipuolisuuden lisäksi Vygotskille ja Piaget’lle yhteistä on se, että molemmat 

pitävät leikkiä lasten elämään kuuluvana tosiasiana. Kummankaan kirjoituksista ei löydy 

eksplisiittistä leikin määritelmää, mutta molemmat kuvaavat leikkiä tavalla johon kuuluu 

määrittelyä. Molemmat näkevät lapsen aktiivisena toimijana omassa kehitysprosessissaan, 

joka antaa molempien teorioihin konstruktiivisen näkökulman (Hännikäinen 1992, 13; 

1995a, 19). Matusov ja Hayes (2000, 216) lisäävät yhtenevyydeksi sen, että molemmat 

mielsivät kehityksellä olevan vain yhden suunnan, jolla on oma ennustettava tavoitteensa. 

Suomalan (2001, 65) mukaan suunta on tiedostamattomasta tiedostettuun ja konkreettisesta 

käsitteelliseen.    Merkittävin ero Vygotskin ja Piaget’n näkemysten välillä on se, että 

Vygotski tulkitsee kehityksen ja oppimisen sosiaalisesti rakentuneeksi prosessiksi jossa 

sosiaalinen, intersubjektiivinen, muuntuu sisäistämisprosessin kautta sisäiseksi, 

intrasubjektiiviseksi Piaget’lle taas kehitys ja oppiminen lähtevät yksilöstä itsestään (Blake 

& Pope 2008, 61–62). Tässä tutkimuksessa Piaget’n ja Vygotskin käsityksiä leikistä 

tarkastellaan esinemanipulaation kautta. Vygotski (1976, 1978a, 1978b) jakaa 

esinemanipulaation alkeelliseen ja kehittyneeseen esinemanipulaatioon. Piaget’n (1962) 

teoriassa samaa ilmiötä kutsutaan harjoitteluleikiksi ja symboliseksi leikiksi. 

Kehittymättömälle esinemanipulaatiolle ja harjoitteluleikille ominaista on, että leikkiteot 

eivät sisällä mielikuvituksellista, symbolista, ainesta vaan ympäristön tarjouma määrittelee 

toimintamahdollisuudet. Kehittyneessä esinemanipulaatiossa ja symbolisessa leikissä taas 
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ympäristö on alisteinen leikkijän mielikuvitukselle. Tällöin esineet sekä aineeton ympäristö 

voidaan mielikuvituksen kautta muuntaa miksi vain.  

Leikkikalut on kirjallisuuskatsauksen perusteella määritelty niiden fenomenologisuutta tai 

artefaktisuutta korostaen. Ensin mainittu lähestymistapa määrittelee, että leikki tekee 

leikkikalun ja että leikkikaluksi luokiteltu tuote ei ole leikkikalu, jos sen suunniteltu 

käyttötapa ei vastaa käytettyä tulkintaa leikin olomuodosta. Artefaktisuutta korostavissa 

tulkinnoissa leikkikalun määrittää tuotantoprosessin intentionaalisuus. Tuote on leikkikalu 

jos se on suunniteltu ja valmistettu leikkiä varten. Tulkinnat eivät ole kuitenkaan toisiaan 

poissulkevia ja niiden yhdistämispotentiaalia ovat käsitelleet ainakin Kalliala (1999), 

Lönnqvist (1999) ja Mertala (2013). Määrittelystä riippumatta leikkikalujen luokittelussa 

on erotettavissa kaksi tulkintalinjaa: piirresidonnaiset ja kehitysteoreettiset tulkinnat. 

Ensin mainituissa leikkikalut kategorisoidaan niiden ulkoisten piirteiden perusteella. 

Jälkimmäisessä taas kategoriat muodostetaan deduktiivisesti jonkin leikin kehitystä 

määrittelevän teorian mukaisesti. Piaget’n (1962) teoria leikin vaiheittaisesta kehityksestä 

on lähdekirjallisuuden (esim. Almqvist 1994; Kurdowitz & Wallace 2010; Rubin 2001) 

perusteella paradigmaattisessa asemassa kehitysteoreettisten tulkintojen piirissä.  

Leikkikaluja käsittelevä tutkimus on määrällisestä rajoittuneisuudestaan huolimatta ollut 

tematiikaltaan monipuolista. Tutkimuksissa on käsitelty esimerkiksi niiden pedagogisia 

(ks. Almqvist 1994 44–52) ja performatiivisia (Kline 1999; Wright 2003) potentiaaleja. 

Yksi merkittävä tutkimushaara on ollut leikkikalujen sisältämät symboliset merkitykset 

joko leikkijöihin tai vanhempiin ynnä muihin ”hankkijoihin” kohdistuneina (Kress & van 

Leeuwen 2006; Sutton-Smith 1986; van Leeuwen 2005). Leikkikalujen funktionaalisuutta 

käsittelevä tutkimus oli kirjallisuuden perusteella suhteellisen vähäistä ja olemassa olevat 

tutkimukset noudattavat lähes poikkeuksetta Lönnqvistin (1994, 44) havaitsemaa 

kysymyksenasettelua, jossa perusoletuksena on, että leikkikalu vaikuttaa kognitiiviseen 

kehitykseen. Tässä tutkimuksessa valittu näkökulma on toinen ja manipulaatiopotentiaalit 

tulkitaan kognitiiviselle kehitykselle alisteisiksi.  

Kulttuurisemioottista analyysia (Harrison 2003; Hjelm 2002; Kress & van Leeuwen 2006; 

Sutton-Smith 1986; van Leeuwen 2005), funktioanalyysia (Papanek 1973) ja grounded 

theorya (Corbin & Strauss 1999; Haig 1996) soveltavan abduktiivisen analyysiprosessin 

kautta olen eritellyt leikkikaluista kymmenen erilaista funktioelementtiä 

(representatiivinen, sukupuolinen, sensorinen, produktiivinen, performatiivinen, 



100 

 

normatiivinen, teknologinen, sosiaalinen, pedagoginen ja motorinen), niille kolme erilaista 

ilmentymismuotoa (pragmaattinen, adaptiivinen ja attraktiivinen) sekä dominantin tai 

latentin leikkiarvon. Näiden kombinaatio muodostaa leikkikalun funktionaalisen 

manipulaatiopotentiaalin, joka yhdessä symbolisen manipulaatiopotentiaalin kanssa 

muodostaa leikkikalun manipuloinnin kokonaispotentiaaliin. Tulosten yhteydessä on 

esitetty teoreettinen hypoteesi siitä, että funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin 

aktualisoituminen ja sammuminen ovat yhteydessä leikkijän kehitystasoon. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tietyn leikkikalun toiminnalliset mahdollisuudet näyttäytyvät eri-

ikäisille lapsille erilaisina. Toisin sanoen manipulaatiopotentiaalit ovat perustellusti 

olemassa vain jos leikkijä Klinea (1999, 214) mukaillakseni pystyy lukemaan ne 

leikkikalusta. Funktionaalisen potentiaalin olemassaolon edellytys siis on, että se avautuu 

tilastollisesti suurimalle osalle niistä lapsista, joiden kehitystaso antaa oikeuden olettaa 

aktualisoitumisen olevan mahdollista. Tämä hypoteesi on falsifioitavissa meta-analyysin 

tai uusien empiiristen kokeiden avulla.  
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10. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Kriittiset lasit silmilleen asetellut lukija löytää käsillä olevasta tutkimuksesta varmasti 

useita kohtia, jotka antavat aihetta miettiä tutkimuksen ja sen tulosten luotettavuutta. Tämä 

on helppo ymmärtää, sillä tutkimuksessa ei noudateta orjallisesti mitään olemassa olevaa 

teoreettista ja metodologista viitekehystä, sen empiirinen aineisto koostuu datasta, jota ei 

ole mahdollista analysoida sisällönanalyysin keinoin ja sen lopputuloksena laaditaan 

teoreettinen hahmotelma, joka poikkeaa aiempien leikkikalututkimuksen yläkäsitteisiin 

tukeutuvasta kategorisoinnista. Traditiosta poikkeavien valintojen tekeminen itsessään ei 

ole tuomittava tai ihailtava ratkaisu. Sen määrittelee se, ovatko otetut vapaudet 

perusteltuja.  Koska tutkimuksen luotettavuutta, eli lähinnä sitä ovatko teoreettiset ja 

metodologiset ratkaisut, sekä niiden ja empirian kautta johdetut tulkinnat valideja, 

käsitellään jo erikseen jokaisessa luvussa, saa alkava luku toimia eräänlaisena koosteena. 

Viime kädessä tutkimuksen luotettavuuden arviointi rakentuu yhteen ainoaan tekijään. 

Kyseessä on kehäpäätelmänä tunnettu ilmiö. Hypoteesini rakentuu premisseille siitä, että 

kulttuuriartefakteilla on havaittava sisäänrakennettu käyttötarkoitus ja että leikkikalut ovat 

kulttuuriartefakteja. Luotettavuuden arvioinnin kannalta merkittävää on se, onko 

premissien validius perusteltu tuloksesta vai premisseistä itsestään käsin. Toisin sanoen, 

olenko mielivaltaisesti päättänyt, että leikkikaluilla on oltava funktionaalinen 

manipulaatiopotentiaali ja muotoillut premissit sekä valikoinut lähteet niin, että ne tukevat 

väitettäni vai onko funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin rakenteisiin päädytty loogista 

ja kriittistä tieteellistä päättelyä ja edustavaa teoreettista ja empiiristä aineistoa käyttäen. 

Uskon, että edeltävät luvut ja jatkossa esitetyt perusteet tukevat jälkimmäistä näkemystä.  

Tutkimuksen teoreettinen tausta koostuu kahdesta eri tulkintahorisontista: 

kulttuurisemiotiikasta (Harrison 2003; Hjelm 2002; Kress & van Leeuwen 2006; Sutton-

Smith 1986; van Leeuwen 2005) ja funktioanalyysista (Papanek 1973). Kahteen suuntaan 

kurkottavalla teoreettisella viitekehyksellä on pyritty purkamaan käsiteltävä ilmiö 

mahdollisimman pieniin osiin, joista erotellaan tämän tutkimuksen kannalta 

merkitykselliset ja merkityksettömät tekijät ja jonka avulla voidaan tunnistaa aiemmista 

tutkimuksista niiden yleistettävä aines. Fisken (1982) mukaan on yleistä, että 

konnotatiivisia arvoja tulkitaan erheellisesti denotaatioksi (Hjelm 2002, 6). Tässä piilee 

myös käsillä olevan tutkimuksen tulosten luotettavuuden mahdollinen sudenkuoppa, eli 

tilanne jos tutkija tuottaa konnotaatioita denotaation nimissä. Berlinin (1969) mukaan 
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tuotteiden vertailu ja ryhmittely niiden visuaalisten erojen perusteella sisältää tiettyjä 

heikkouksia ja rajoituksia. Näiden taustalla ovat useimmiten havainnoijan subjektiiviset 

tulkinnat, jotka tekevät kategorisoinnista epätarkan.  Kuviin, ei varsinaisiin tuotteisiin, 

tukeutuminen ei anna tulkitsijalle tasapuolista lähtökohtaa analysoitavien kohteiden välille 

ja tämä johtaa ei-toivottuun epätarkkuuteen kategorioiden rajapinnoilla ja luokittelun 

perusteiden monimuotoisuuteen (Buchler 2005, 6). Berlinin (1969) huoli on oikeutettu 

etenkin jos kuviin perustuvan tulkinnan perusteella tehdään laadullista arviointia tuotteiden 

käytettävyydestä, mutta siitä ei tässä tutkimuksessa ole kysymys. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa konnotaatioriski on pyritty välttämään tukeutumalla 

abduktiiviseen analyysimetodiin, jossa empiirisestä aineistosta nousseita hypoteeseja ja 

tehtyjä tulkintoja verrataan aiempiin tutkimuksiin ja toisin päin. Esimerkiksi leikkikalujen 

sukupuolista elementtiä kuvaavassa osassa tulkinnoissa tukeudutaan pitkälti aiempaan 

tietoon (Blakemore & Centers 2005; Miller 1987; Rommel, Bos & Geerink 2011) kyseisen 

teeman ollessa poikkeuksellisen kattavasti käsitelty verrattuna leikkikalujen muihin 

piirteisiin. Toisaalta samassa osassa esitetään myös kritiikkiä tiettyjä sukupuolisidonnaisia 

näkemyksiä kohtaan. Näissä tilanteissa tutkijan valitseman kannan määritti se, miten 

empiirinen aineisto, aiemmat tutkimustulokset ja teoria, tässä lähinnä kulttuurisemiotiikka, 

sopivat keskenään yhteen. Esimerkiksi Hughesin (1999) tapa määritellä leikkikalujen 

sukupuolittuneisuutta leikkitoiminnan kautta oli ristiriidassa niin empiirisestä kuin 

teoreettisesta aineistosta nousseiden tulkintojen kanssa. Leikkikalujen sosiaalista 

elementtiä tarkastelleiden tutkimusten (Hendricksen 1981; Sutton-Smith 1986) tuottamat 

ristiriitaiset tulokset on taas tulkittu tilannesidonnaisiksi tulkinnoiksi, jolloin sosiaalisuutta 

tukevaa tai edellyttävää elementtiä ei voi johtaa leikkikalusta vaan konteksti yhdessä 

muiden muuttujien kanssa märittelee sen käytetäänkö niitä yksin vai yhdessä toisten 

kanssa. Lähdekirjallisuuden tulosten monitulkintaisuuden julkituonti on luotettavuuden 

kannalta äärimmäisen tärkeää. Heikot perustavat argumentit ovat muuten 

oikeinmuotoillussa teoriassa kuin jättiläisen savijalat, jotka ennen pitkää romahduttavat 

koko komeuden.  Teoreettisessa tutkimuksessa uskottavuuskysymys kulminoituu 

argumentoinnin suorittamiseen, eli siihen miten ja kuinka pätevästi ja uskottavasti 

lähdeaineistoa käytetään. Tällöin lähteet ovat argumentoinnin näkökulmasta korostuneen 

tärkeitä. Teoreettisen analyysin lähteiden täytyy siis olla tieteellisesti relevantteja tekstejä 

ja teoreettisessa analyysissa korostuu se, kuka on sanonut mitä ja milloin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2012, 21). 
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Tutkimuksessa käytetty abduktiivinen analyysimetodi on sovellus straussilaisesta 

induktiivis-deduktiivisesta grounded theorysta (Corbin & Strauss 1990; Haig 1996; 

Siitonen 1999). Artefaktit analyysin kohteena ja analysoitavana datana eivät kuulu 

grounded theorylle ominaisiin tutkimuskohteisiin ja -aineistoihin, mutta grounded theoryn 

pääperiaatteiden soveltuvuus vähän tutkituille kohteille oikeuttaa metodologisen 

sovelluksen. Deduktivinen tukeutuminen kulttuurisemiotiikkaan tai funktioanalyysiin, sekä 

induktiivinen, aiemmat tutkimukset huomiotta jättävä tutkimusote olisivat abduktiivisesti 

saatujen tulosten valossa tuottaneet selitysvoimaltaan heikompia funktionalisen 

manipulaation rakentumisen kategorioita. Abduktiivisessa analyysimetodissa empiirisen 

aineiston tulee olla edustava ja sama vaade pätee myös teoreettiseen aineistoon. AMO oy:n 

ollessa suomen johtava leikkikalujen maahantuoja ja tukkuri (amo.fi) on oikeutettua pitää 

heidän katalogiaan edustavan otoksena vallitsevalle ajallis-kulttuuriselle kontekstille 

ominaisista leikkikaluista. Täydentävän aineiston, eli muiden alan toimijoiden tuotteiden 

analysointi todisti tämän hypoteesin oikeaksi, sillä vaikka täydentävästä aineistosta löytyi 

ydinaineistosta poikkeavia elementti- ja arvoyhdistelmiä, ei se tuottanut enää uusia 

elementtejä tai arvoja. Saturaatiopiste, eli tilanne jossa datan lisääminen ei johda enää 

uuteen informaatioon voidaan täten tulkita saavutetuksi (Dey 2004, 80–81; Tuomi & 

Sarajärvi 2012, 87).  

Teoreettinen aineisto on valikoitunut sen ja tutkimusongelmien välisen koherenssin, eli 

yhteensopivuuden perusteella. Tällä ei tarkoiteta sitä, aineisto on valittu tukemaan 

hypoteeseja vaan, että aineisto antaa työkaluja hypoteesien testaamiseen. Se tukee kestäviä 

ja kaataa heikot. Hjelm (2002) ja Harrison (2003) käsittelevät muotoilun ja 

teollisuustuotteiden semiotiikkaa yleisellä tasolla Papanekin (1973) tarjotessa mallia 

samojen tuotteiden funktionaalisen tarkasteluun. Kline (1999), van Leeuwen (2005), Kress 

ja van Leeuwen (2006) ja Sutton-Smith (1986) taas pohtivat nimenomaisesti leikkikalua 

symbolisia ja pragmaattisia merkityksiä sisältävinä artefakteina. Teoreettinen lähdeaineisto 

noudattaa täten koko tutkimusta määrittelevää ontologis-taksonomista logiikkaa, jossa 

kokonaiskäsite (kulttuuriartefakti) alkaa haarautua erilaisiin juuriin (leikkikalu), jotka taas 

haarautuvat uudestaan (pragmaattiset ja symboliset merkitykset) ja uudestaan 

(funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin rakentuminen) (Convertini, Albanese, Marengo, 

A., Marengo, V. & Scalera 2006, 128).  Niin ikään aiempiin leikkikalututkimuksiin 

perehtymisessä on pyritty tarkastelemaan tutkimuksen kohdetta monitieteellisesti ja laaja-

alaisesti. Käsillä olevan työn tulokset eivät ole automaattinen lopputulema. Toisessa ajassa 
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tai toiselle tutkijalle osoitettuna sama tehtävänanto olisi tuottanut varmasti erilaisen 

lopputuloksen. On kuitenkin muistettava, että laadulliseen tutkimukseen ei kohdistu 

kvantitatiivisesta tutkimuksesta eroten yleistämis- ja toistettavuusvaadetta (Eskola & 

Suoranta 1996, 166; Tuomi & Sarajärvi 2012, 85). Ahosen (1994, 130) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessa on niiden sijaan kiinnitettävä huomiota aitouteen ja 

relevanssiin sekä aineiston valinnassa että tulkinnassa. Luvussa 8. esitetyt tulokset voidaan 

täten määritellä vähimmillään tietyn ajalliskulttuurisesti rajatun leikkikalupoolin piirteiden 

kuvauksesi vailla yleistämispotentiaalia.  Subjektiivinen mielipiteeni on, että tuloksilla on 

myös laajempaa hyödynnettävyyttä. Näitä ajatuksia esittelen tarkemmin seuraavassa 

luvussa. 
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11. POHDINTA JA JATKOTUTKIMUSMAHDOLLISUUKSIEN 

ESITTELY 

LEIKKAAMO -tutkimusryhmän ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin 

tutkimuskohteiden jaosta ja siitä, miten turhat päällekkäiset osiot saataisiin minimoitua. 

Mietinnössä tultiin lopputulokseen, että sen sijaan, että jokaisessa työssä määriteltäisiin 

erikseen, mitä leikkikalut ovat, olisi tämä yhden tutkimuksen aihe. Lopputulos on tässä. 

Jälkiviisaasti voidaan todeta, että jokaisesta kymmenestä yksittäisestä elementistä, niiden 

ilmentymistä tai funktionaalisesta leikkiarvosta olisi voinut kirjoittaa oman pro gradunsa. 

Tuloslukua silmäillessäni niiden määrittelyt näyttäytyvät minulle luonnoksena siitä, mitä 

ne erilaisin ajallisin ja materiaalisin resurssein olisivat voineet olla. Toisaalta koska 

kyseessä on pro gradu tutkielma, on Occamin partaveitsi
44

 Einsteinin hiomakiveä
45

 

perustellumpi työkalu. Olen ymmärtänyt, että gradun ollessa valmis kirjoittaja usein tuntee 

saaneensa jotain valmiiksi ja on tyytyväinen työn ollessa viimein ohi. Oma oloni on 

päinvastainen. Pro gradun kirjoittaminen opintopisteitä vastaan on mahdollistanut 

kokemuksen siitä, millaista itsenäinen akateeminen tutkimustyö voi olla. Tämän 

kokemuksen soisin muuttuvan vallitsevaksi tilaksi. Nukkeleikin performatiivisen elementin 

analogiaa mukaillakseni pro gradun kirjoittaminen, lähdekirjallisuus ja kannettava 

tietokone ovat olleet minulle ”ei-puettava rooliasu”, jonka kautta olen toteuttanut tutkijan 

roolia. Leikin lopettaminen on lapsille harvoin helppoa ja mieluista ja tähän kokemukseen 

pystyn samaistumaan nyt ehkä paremmin kuin koskaan aikuisikäni aikana. Tekisi mieli 

huutaa omien eskareideni tavoin, että ”tulit hakemaan liian aikaisin”. Kello on 06:22 ja 

loppuperhe nukkuu yläkerrassa, joten huuto jääköön sisäiseksi voivotukseksi. 

Työ on ollut haastavaa, mutta äärimmäisen mielenkiintoista. Varsinainen analyysi kuului 

työn helpoimpiin ja keveimpiin vaiheisiin. Raskainta on ollut ajoittainen metodologisessa 

suossa rämpiminen, mutta kuten luvussa 2.2. todettiin, on tämä ollut tutkijan oma tietoinen 

valinta. Uskon, että joko–tai ratkaisu semiotiikan ja funktioanalyysin välillä, tai 

tukeutuminen johonkin konventionaalisempaan teoriaan, jota Almqvistin (1994, 4052) 

kirjallisuuskatsauksen perusteella edustaa yksinoikeudella Piaget’n (1962) leikin 

kehityksen vaiheteoria, olisi työni ”raapaissut vain pintaa siitä pinnasta, jota sen nyt 

raapaisee”.  Kandidaatintyöni pohdinnassa kuvasin silloista tutkimusta työlääksi (Mertala 

                                                 
44

 Vaihtoehtoisista selitysmalleista valitaan aina yksinkertaisempi 
45

 Teorian tulee olla taloudellinen, mutta ei liian yksinkertainen 
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2013, 44) ja sama mainesana pätee myös pro gradu -tutkielmaani. Kandidaatintyön tavoin 

myös pro gradu -tutkimuksen tavoite on ollut luoda uusi teoreettinen malli tieteen ja 

käytännön työkaluksi. Tietyssä mielessä työt muodostavat loogisen jatkumon. 

Kandidaatintyöni käsitellessä sitä, mitä voidaan kutsua leikkikaluksi ja pro graduni 

porautuessa niihin toiminnallisiin ja attraktiivisiin piirteisiin, joista leikkikalujen 

sisäänrakennettu käyttötarkoitus muodostuu.  Kahta kertaa ei voi vielä kutsua kaavaksi ja 

on toki mahdollista, että olen vain hakenut teoreettisesta tutkimuksesta vastapainoa 

verraten käytännönläheiselle päivätyölleni lastentarhanopettajana. Uskon kuitenkin, että 

kyse on jostain perustavanlaatuisemmasta tekijästä. Daniel Dennett (1996, 7) on todennut, 

että filosofit ovat parempia esittämään kysymyksiä kuin antamaan vastauksia ja rohkenen 

väittää tunnistavan tämän piirteen itsessäni. Jokaista tässä työssä esitettyä vastausehdotusta 

kohden työstä nousee, ainakin omiin silmiini, esiin vähintään vastaava määrä uusia 

kysymyksiä. Jäävuoren huippua tarkastellaan jatkotutkimusmahdollisuuksien yhteydessä, 

mutta pinnan alla, aukikirjoittamattomana, muhii koko joukko lisäkysymyksiä triviaaleista 

käsitteenmäärittelyistä aina ontologisiin leikin olemusta pohtiviin aprikointeihin. 

Jatkotutkimusmahdollisuuksia on useita, joista tässä esitetään pari keskeisintä. Ensinnäkin 

sosiaalinen ja pedagoginen elementti ovat tällä hetkellä hyvin karkeita ja luonnosmaisia ja 

niiden mahdollisen maltillisen ilmentymän liittäminen elementtiin vaatisi vielä tarkempaa 

perehtymistä jo olemassa oleviin tutkimuksiin, mutta melko varmasti myös uusia 

empiirisiä tutkimuksia. Toisekseen normatiivisen elementin ja performatiivisen elementin 

väliin asettuvien hypoteettisten ”symbolisten sääntöjen”, eli leikkikalun kautta tuotetun 

roolin merkitystä leikkijän itsesäätelylle ja toiminnanohjaukselle tutkiminen olisi 

äärimmäisen mielenkiintoista (ks. Vygotski 1976, 1978b). Esimerkkinä symbolisista 

säännöistä toimikoon oman esiopetusryhmäni pojille antamani ninjapäähineet, eli 

valkoisesta lakanakankaasta tehdyt otsahuivit, joihin jokainen piirsi omaa ninjarooliaan 

(esim. tiikeri, käärme, gorilla) vastaavan symbolin. Huivi päässä poikien 

käyttäytymiskoodisto poikkesi heidän yleisistä toimintatavoistaan roolin kautta omaksutun 

normiston sisällettyä ninjojen arvokkuudelle ominaista hiljaisuutta ja toisen (usein 

ylikorostunutta) kunnioittamista. Tämä siis muulloinkin kuin viikoittaisten yhteisten 

”ninjakoulujen” aikana.  

Ehkä keskeisin jatkotutkimusaihe on kuitenkin tulosluvussa alustavasti määritelty idea 

funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin syttymisestä ja sammumisesta leikkijän 

kehityksen mukana. Kuten van Leeuwen (2005, 82) toteaa, kaikki symbolinen aines ei ole 
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pienempien lasten saavutettavissa. Tähän nojaten voidaankin kysyä, missä vaiheessa 

leikkikalujen sukupuolittuneet piirteet aktualisoituvat leikkijän tunnistettavaksi? 

Voidaanko olettaa, että vuoden ikäisen pojan lempilelu on pehmo-Batman sen dominantin 

maskuliinisen elementin vuoksi vai selittyykö tämä jollain muulla tekijällä. Niin ikään 

kaikki pragmaattinen aines ei ole kaikenikäisten leikkijöiden saavutettavissa. 

Helistinketjun (ks. luku 6.4.) pragmaattiset ja attraktiiviset piirteet eivät enää palvele 

viisivuotiaan tarpeita, eikä kaksivuotiaalle aktualisoidu samat Kimble-pelin potentiaalit 

kuin nelivuotiaalle. Uskon, että leikkitutkimusten meta-analyysi ja uudet empiiriset 

aineistot toisivat tähän asiaan lisävalaistusta. 
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Kuva 16. Avoimen koodausvaiheen esimerkkimuistio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotenumero:  54325 

 

Tuotteen nimi:  keijun siivet 

 

Representatiivinen elementti: siivet  

 

Konstruktiivinen elementti: 

 

Produktiivinen elementti: 

 

Normatiivien elementti: 

 

Teknologinen elementti: 

 

Sosiaalinen elementti: 

 

Sukupuolinen elementti:  keijuteema, pinkki väri  

 

Refleksiivinen elementti   

 

Kielellinen elementti 

 

Kognitiivinen elementti 

 

Transitiivinen elementti 

 

Performatiivinen elementti  tukee roolileikkiä 

 

Motorinen elementti   

 

Sensorinen elementti   

 

Aktiivinen elementti:  Mahdollistaa välittömän leikin 

 

Passiivinen elementti: 

 

Yksivaiheinen elementti  ei adaptiivinen 

 

Monivaiheinen elementti 
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Taulukko 5. Aksiaalisen koodausvaiheen 

esimerkkimuistio
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Taulukko 6. Funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin kategoriat ja arvot 

 Koodi 

Funktionaalinen leikkiarvo D = dominantti 

L = Latentti 

Attraktiivinen ilmenemä AT = attraktiivinen 

Pragmaattinen ilmenemä P = pragmaattinen 

Adaptiivinen ilmenemä AD = adaptiivinen 

Representatiivinen elementti R / r = realistinen 

F / f = fantasiaperusteinen 

Sukupuolinen elementti F / f  = feminiininen 

M  / m= maskuliininen 

Sensorinen elementti AU / au = auditiivinen 

V / v = visuaalinen 

T / t = taktiilinen 

AR / ar = aromaattinen 

Produktiivinen elementti K / k = konstruktiivinen 

E / e = esteettinen 

A / a = avoin 

M / m = määritelty 

Performatiivinen elementti P / p = performatiivinen 

T / t = transitiivinen 

T/ t = transitiivinen / lohduttava 

Normatiivinen elementti X / x = normatiivinen 

Teknolginen elementti X / x = teknolginen 

Sosiaalinen elementti X = sosiaalinen 

Pedagoginen elementti LM / lm = loogis-matemaattinen 

ABC /abc = kielellinen 

H / h = hahmottaminen 

M / m = muisti 

I / i = informatiivinen 

Motorinen elementti H / h = hienomotorinen 

K / k = karkeamotorinen 
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Taulukko 7. Esimerkkianalyysit koodattuna 

Kuva 

 

FLA Rep Suk Pro Sen Per Nor Tek Sos Ped Mot 
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3b. D (PAT) 

F 

M   T      
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