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Omaehtoisella leikillä tarkoitetaan lasten itse keksimää ja toteuttamaa leikkiä, johon aikuinen ei vaikuta lainkaan. Leikin 

tapahtumat etenevät tällöin lapsen tai lapsiryhmän muodostaman mielenkiinnon pohjalta. Lapset oppivat vapaan leikin 

aikana huomaamattaan monia taitoja, joista on hyötyä arkielämän tilanteissa. Esimerkiksi keskittymiskyky sekä ilmaisu-, 

yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät omaehtoisen leikin kautta. Opetussuunnitelmassa leikki mainitaan 

kuitenkin vain työtapojen yhteydessä: käytettävien työtapojen tulisi antaa edellytyksiä ja rohkaista lasta omaehtoiseen 

leikkiin. Vapaalle leikille jää aikaa usein vain ulkona vietetyillä välitunneilla, mikä on suuri muutos esiopetuksesta 

perusopetukseen siirtyville lapsille. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani oli selvittää luokanopettajien näkemyksiä omaehtoisesta leikistä, sen käytöstä ja 

hyödyistä koulussa. Lisäksi tutkin opettajien arvioita oppilaiden leikkimisestä kouluaikana ja kouluympäristön 

motivoivuudesta leikin näkökulmasta. Tutkimuksen aineistonkeruun toteutin keväällä 2013 sähköisellä 

kyselylomakkeella, johon vastasi 50 kainuulaista opettajaa. Lomake koostui strukturoiduista monivalintakysymyksistä ja 

kahdesta avoimesta kysymyksestä. 

 

Tutkimukseen osallistuneiden opettajien suhtautuminen omaehtoiseen leikkiin oli positiivista: se nähtiin tärkeänä osana 

etenkin alkuopetusikäisten lasten koulupäivää. Vastanneista opettajista noin puolet kertoi antavansa leikkiaikaa myös 

oppitunneilla. Omaehtoisen leikin nähtiin vaikuttavan myönteisesti esimerkiksi kouluviihtyvyyteen ja luokkahenkeen. 

Oppilaita koskevista hyödyistä mainittiin eniten sosiaalisten taitojen kehittyminen sekä leikin vaikutus jaksamiseen ja 

keskittymiseen. Opettajalle omaehtoisesta leikistä nähtiin olevan hyötyä oppilaiden havainnoimisessa ja 

oppilaantuntemuksen kehittämisessä. 

 

Kyselyyn vastanneet opettajat kertoivat oppilaiden leikkivän välitunneilla, mutta yli puolet kertoi heidän koulullaan 

olevan myös oppilaita, jotka eivät leiki. Opettajien arvion mukaan oppilasmäärältään pienillä kouluilla oli vähemmän 

leikkimättömiä lapsia kuin isoilla. Noin puolet vastanneista oli havainnut leikkimisen vähentyneen verrattuna aiempiin 

ikäpolviin. Syyksi leikkimisen vähentymiselle nähtiin etenkin sähköisten laitteiden lisääntynyt käyttö ja lasten varhainen 

aikuistuminen. Opettajat olivat pääasiassa tyytyväisiä koulupihan leikkivälineisiin, mutta luokkaympäristössä useita 

leikkivälineitä oli vain alle puolella vastanneista. Monet opettajat olivat kiinnostuneita luokkaympäristön kehittämisestä 

leikin näkökulmasta. 

 

Koska tutkimuksen vastaajamäärä jäi pieneksi, tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää laajasti. Tulokset ovat kuitenkin 

suuntaa-antavia näkemyksiä kainuulaisten opettajien suhtautumisesta omaehtoiseen leikkiin ja heidän arvioista 

oppilaiden leikkimisestä. Tutkielman tarkoituksena onkin herättää keskustelua leikin tärkeydestä kouluarkeen liittyen. 

Asiasanat alakoulu, leikki, omaehtoisuus, luokanopettajat, perusopetus 
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1 JOHDANTO 

”Onpa kiva olla täällä, kun saa leikkiä!” Näin sanoi minulle kuudesluokkalainen tyttö, joka 

tuli yhdeksi päiväksi apulaiseksi päiväkotiympäristöön. Vaikka lelut ja pelit eivät olleet 

hänen ikäisilleen suunnattuja, hän motivoitui leikkimään, kun siihen annettiin 

mahdollisuus ja lupa. Perusopetuksessa vapaalle leikille jää aikaa usein vain ulkona 

vietetyillä välitunneilla, vaikka alakouluikäiset oppilaat leikkisivät luonnostaan missä vain. 

Kuudesluokkalaisesta huokuva innostus oli täysin verrattavissa päiväkoti-ikäisten lasten 

haluun leikkiä. 

 

Leikki on meille tuttu ja muistoja herättävä aihe, sillä olemme kaikki viettäneet 

lapsuudessamme aikaa leikkien. Aiheen tutkiminen on mielenkiintoista, sillä jokaisella on 

leikistä lapsen silmin muodostettuja näkemyksiä. Lisäksi näen päivittäin työssäni leikistä 

syntynyttä iloa, jonka haluan säilyvän lapsilla vielä vuosia. Kirjoittaessani pro gradu -

tutkielmaani palasin usein mielessäni päiväkodin arkeen tai ajassa taaksepäin 

muistelemaan omia lapsuus- ja leikkimuistojani. Tämä sai aikaan oivalluksia, jotka veivät 

kirjoitustyötäni eteenpäin. 

 

Omaehtoinen leikki on vapaata toimintaa, jossa leikki syntyy ja kehittyy lapsen omasta 

aloitteesta (Lautela 2009, 34).  Aikuinen ei tällöin vaikuta leikin kulkuun, vaan toimintaa 

ohjaa lapsen tai lapsiryhmän muodostama mielenkiinto. Lapsuuden leikeissä harjoitellaan 

huomaamatta monia arkeen, opiskeluun, työntekoon ja vapaa-aikaan tarvittavia taitoja: 

leikin avulla lapsi muun muassa jäsentää maailmankuvaansa, oppii uusia asioita ja kehittää 

sosiaalisia taitojaan (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 163–169). Kehityshyödyt eivät 

kuitenkaan ole syy toiminnan alkamiselle, vaan motivaatio syntyy lapsilta itseltään 

(Hakkarainen 1990, 1).  
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Kansainvälisissä oppimistulosvertailuissa Suomi on pärjännyt hyvin, mutta tuoreimman 

WHO-koululaistutkimuksen mukaan suomalaiskoululaiset viihtyvät koulussa 

vertailumaiden lapsia huonommin (Currie & Zanotti & Morgan & Currie & de Looze & 

Roberts & Samdal & Smith & Barnekow 2012, 45–48). Koulunkäyntiin liitetty yhdyssana 

koulutyö kuuluu sanavarastoomme sitä suuremmin ajattelematta, kun taas koululeikillä 

tarkoitetaan pienten lasten kuvitteellista kouluaiheista leikkiä. Onko koulunkäynti 

työntekoa, vaikka se velvollisuus onkin? Lapset oppivat jo nuorena yhdistämään leikin 

hauskanpitoon ja vapaa-aikaan, kun taas oppiminen nähdään työntekona (Holzman 1997, 

110). 

 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden yksi huomattavimmasta eroista on leikin osuus. Opetussuunnitelmassa vapaa 

leikki mainitaan vain työtapojen yhteydessä: käytössä olevien työtapojen tulisi rohkaista ja 

antaa edellytyksiä leikille. Leikinomaista työskentelytapaa puolestaan suositellaan 

äidinkielen, vieraiden kielien sekä taito- ja taideaineiden opetuksessa. (Opetushallitus 

2004.) Tällöin kyse ei kuitenkaan ole lapsen omaehtoisesta leikistä, sillä opettaja vaikuttaa 

leikilliseen työtapaan omilla kasvatuksellisilla tavoitteillaan (Hakkarainen 1990, 1). 

 

Lapset ja huoltajat ovat tiedostaneet leikkiajan huomattavan vähenemisen kuuluvan 

kouluun siirtymiseen (Karikoski 2008, 94; Pramling & Klerfelt & Williams Graneld 1995, 

65). Jo esikouluikäiset lapset toivovat lisää leikkiaikaa etenkin sisätiloihin (Rusanen 2008, 

88). Sama leikkimisen halu koskee todennäköisesti myös koulussa olevia lapsia, joilla 

leikkiaikaa on entistä vähemmän. Lapin Yliopiston Let’s play! -projektin tutkimuksessa 

viides- ja kuudesluokkalaiset mainitsivat leikin kuuluvaksi toiveisiinsa unelmien 

oppimisympäristöstä. Koulupäiviin he kaipasivat enemmän vapautta omaehtoiseen 

toimintaan; käytännössä he näkivät sen onnistuvan välitunteja pidentämällä. (Hyvönen & 

Kangas & Kultima & Latva 2007, 81–81.) 

 

Mediassa ja kasvatusalan työntekijöiden keskusteluissa on ollut paljon esillä lasten 

vähäinen leikkiminen ja sen varhainen lopettaminen. Kuudesluokkalaisista tytöistä 45 % ja 

pojista 32 % leikkii edelleen (Unicef 2008). Sen sijaan lapset ja nuoret viettävät aikaansa 

tietokoneen, television ja pelikonsoleiden parissa, minkä pidempikestoisena vaikutuksena 
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voi ilmetä esimerkiksi terveyteen liittyviä haittoja. Leikkiessään lapset liikkuvat usein 

luonnostaan, joten leikkimällä lisätään myös lasten fyysistä hyvinvointia.  

  

Leikkiä ei ole aiemmin tutkittu kovin paljoa koulun kontekstissa, vaikka se kuuluu useiden 

oppilaiden kouluarkeen. Tutkimukseni tavoitteena onkin selvittää opettajien näkemyksiä 

omaehtoisesta leikistä, sen hyödyistä ja käytöstä koulussa. Olen kiinnostunut siitä, 

leikkivätkö oppilaat koulussa ja ovatko opettajat huomanneet lasten leikkimisen 

vähentyneen verrattuna aiempiin ikäpolviin. Lisäksi tavoitteena on tutkia opettajien 

arvioita kouluympäristöstä leikin näkökulmasta. 

 

Ensimmäiseksi tässä tutkielmassa (pääluku 2) määritellään leikin olemusta ja luodaan 

katsaus alle kouluikäisten leikin kehittymiseen, jonka tarkastelu on keskeistä esimerkiksi 

leikin havainnointia ajatellen. Pääluvussa 3 määritellään omaehtoisen leikin käsitettä ja 

tutustutaan muun muassa vapaan leikin sisältöihin ja sosiaalisuuteen. Viimeisessä 

teorialuvussa (pääluku 4) tarkastellaan omaehtoista leikkiä kouluympäristön näkökulmasta. 

Ensin käsitellään koulutaivaltaan aloittavien lasten siirtymistä esiopetuksesta 

perusopetukseen ja leikin roolia opetussuunnitelmassa. Luvussa tarkasteltavia teemoja ovat 

myös kouluikäisten lasten tyypilliset leikin piirteet, omaehtoisen leikin havainnointi sekä 

leikkiin motivoiva kouluympäristö. 

 

Pääluvussa 5 esitellään tutkimusongelmat ja pääluvussa 6 kerrotaan tutkimuksen 

toteuttamisesta: metodologisista valinnoista, vastaajista sekä aineiston keräämisestä ja 

analysoinnista. Lisäksi luvussa pohditaan tutkimuksen luotettavuutta. Pääluvussa 7 

esitellään tutkimuksesta saadut tulokset, joita on analysoitu aineiston väittämistä ja 

avoimista kysymyksistä. Väittämien vastauksia on myös verrattu opettajien antamiin 

taustatietoihin, joista mielenkiinnon kohteena ovat opettajan sukupuoli, luokka-aste ja 

koulun oppilasmäärä. Tuloksia on myös verrattu aiempien tutkimusten tuloksiin ja 

teoriaosassa esille tulleisiin tietoihin. Luvussa 7.4 on esitelty lyhyt yhteenveto tutkielman 

tärkeimmistä havainnoista ja tuloksista. Myös pohdintaluvussa käsitellään johtopäätöksiä 

tutkimustuloksista. 

 

Kouluun yhdistyvät leikin tutkimukset ovat usein opetukseen liitettyjä, eikä omaehtoista 

leikkiä ole kovinkaan paljoa huomioitu. Vaikka vapaa leikki ei sisällä opetuksen kannalta 

jäsennettyjä oppimistavoitteita, leikin kautta opitaan asioita kokemusperäisesti. Opettajien 
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näkemysten tutkiminen tuo tärkeää tietoa leikkimisen tukemisesta kouluympäristössä, 

millä voi olla positiivinen vaikutus esimerkiksi kouluhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen. 

Vapaa leikkiaika tukee myös oppilaiden jaksamista ja oppimista. Koulussa työskentelevien 

opettajien olisi siis tärkeää kiinnittää huomiota leikkiin lasten oikeutena.  
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2 LEIKKI JA LEIKIN KEHITYS 

Klassinen leikin määrittely pyrkii selittämään leikin alkuperää ja sen perusluonnetta, missä 

pohjaksi asetetaan usein lajikehitykseen liittyvä näkökulma ja vaistomaisuus. Tarkkaa 

kuvausta leikin olemuksesta ja kehityksestä on kuitenkin mahdotonta antaa. Lisäksi 

voimme pyrkiä ennustamaan leikissä tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä. (Hakkarainen 

2005, 2.) Tässä pääluvussa määrittelen leikin käsitettä (2.1) ja käsittelen leikin kehitystä 

ennen kouluikää (2.2). 

2.1 Leikin määrittelyä 

Leikillä tarkoitetaan toimintaa, jota toteutetaan sen tuottaman ilon vuoksi. Se on lapsen 

näkökulmasta vapaaehtoista, eikä mitään ulkoista tekijää varten toteutettua. Leikki on 

hyödyllistä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua ajatellen, mutta kehitys itsessään 

ei ole syy toiminnalle. Leikkiminen sisältää usein muistakin yhteyksistä tuttuja 

elementtejä; esimerkiksi juoksemista, kiipeämistä, puhumista ja esineiden käyttämistä. 

Sisäinen motivaatio ja leikin joustavuus, kuvitteellisuus sekä positiivisuus vaikuttavat 

siihen, että lapsi on kiinnostunut enemmän itse toiminnasta kuin sen lopputuloksesta. 

(Smith 2010, 4–7.) Lapset leikkivät siis leikkimisen ilosta – ilman mitään tavoitteellista 

päämäärää. 

 

Leikki on luontainen käyttäytymistapa ihmislasten lisäksi myös muille nuorille nisäkkäille 

ja jopa linnuille. Leikkiä näkee nuorten nisäkkäiden toiminnassa paljon: ne leikkivät 

esineillä, painivat keskenään ja jahtaavat liikkuvia asioita. (Smith 2010, 41.) Leikkivää 

eläintä voidaan pitää hyvinvoivana, ja leikkimällä se myös edistää omaa hyvinvointiaan. 

Mukavalta tuntuvat leikit ovat myös hyödyllisiä; niillä kehitetään liikunnallisia taitoja ja 
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harjoitellaan elämään täysikasvuisena. (Kaimio 2004, 56.) Ihmislasten leikin voidaan 

ajatella sisältävän myös tällaisia kehitystehtäviä; leikkimällä harjoitellaan aikuisena 

olemista ja yhteiskunnassa selviämistä. Leikillä on lisäksi piirteitä, joita esiintyy ainoastaan 

ihmislasten leikeissä. Esimerkiksi leikkejä, joissa henkilöiden tai esineiden roolit 

muuttuvat kuvitteellisiksi, ja sääntöleikkejä ilmenee ainoastaan ihmisillä, ja joskus myös 

hyvin alkeellisessa muodossa ihmisapinoilla. (Smith 2007, 26.) 

 

Käsitykset leikin olemuksesta vaihtelevat sen mukaan, miltä näkökannalta asiaa 

tarkastelee: Fröbelin näkemys leikistä on romanttinen, Piaget´n konstruktivistinen ja 

Vygotskyn kulttuurihistoriallinen. Nämä eri käsitykset antavat myös pohjan sille, kuinka 

leikin ajatellaan liittyvän muun muassa kielelliseen kehitykseen, ajatteluun ja oppimiseen. 

(Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 159; Lindqvist 1998, 47, 66.) Esimerkiksi Piaget´n 

ja Vygotskyn pedagogiikasta voidaan löytää paljon yhtäläisyyksiä, mutta he olivat eri 

mieltä leikin yhdistämisestä oppimiseen koulussa: Piaget halusi erottaa leikin ja koulun 

toisistaan, kun taas Vygotsky näki sen mahdollisuutena (Pass 2004, 92, 114–115). Fröbel 

puolestaan halusi yhdistää leikin oppimiseen tarkkailemalla lasten kiinnostuksen kohteita, 

minkä pohjalta hän kehitti erilaisia leikkivälineitä ja oman näkemyksensä 

opetussuunnitelmasta (Helenius & Lehtomäki 2009, 134). Seuraavissa alaluvuissa 

käsittelen tarkemmin näiden tunnettujen leikin teorioiden kehittäjien näkemyksiä leikistä. 

2.1.1 Fröbeliläinen käsitys leikistä 

Saksalainen Friedrich Fröbel (1782–1852), jota kutsutaan lastentarhan isäksi, näki 

leikkimisen väylänä lapsen itseilmaisulle. Hän havaitsi leikillä olevan paljon hyviä 

vaikutuksia lapsen tulevaisuuteen. Hänen mukaansa lapsesta, joka uppoutuu leikkiinsä, 

kehittyy omasta ja muiden hyvinvoinnista huolehtiva persoona. (Kalliala 2003, 184.) 

Fröbel ajatteli, että leikillä on merkittävä kasvatuksellinen vaikutus ja sitä tulisi käyttää 

oppimisen välineenä: hänen mukaansa leikki on lapsen tapa tutustua uusiin asioihin ja 

kokea vapautta omaehtoiseen toimintaan (Lindqvist 1998, 47–48; Smith 2010, 22–23). 

Fröbelin vaikutus kulkeutui Suomeen Cygnaeuksen tutustuttua fröbeliläiseen metodiin, 

mutta myös suomalaiset opettajat toivat oppejaan Saksasta lastentarhaseminaareihin ja 

opettajankoulutukseen (Helenius & Lehtomäki 2009, 134). 

 



7 

 

 

Fröbel näki leikillä olevan selkeästi merkitystä sen yhdistyessä koulutuksellisiin 

tarkoituksiin. Hän ajatteli kuitenkin ehdottoman tärkeäksi sen, että lapsi saa riittävästi 

aikaa vapaalle leikille. Fröbel halusi rohkaista vanhempia ja opettajia leikkimään lapsen 

kanssa, sillä hänen mukaansa leikin jatkuminen riippui vuorovaikutuksesta 

säännönmukaisuuden ja vapauden välillä. (Liebchner 2002, 62.) Fröbelin kehittämien 

leikkilahjojen tarkastelu yhdessä aikuisen kanssa oli hänen pedagogiikassaan olennaista. 

Vapaan leikin välissä tulisi olla siis jaksoja, jolloin aikuinen antaa lapselle 

etenemishaasteita. (Helenius 2001, 50.) 

 

Fröbelin lahjat ovat toiminnallisia leikki- ja toimintavälineitä, joita voidaan käyttää sekä 

aikuisten ohjaamissa leikkitilanteissa, että lasten itsenäisessä leikissä. Välineet on 

rakennettu matemaattisten ja luonnontieteellisten perusteiden pohjalta. Niiden avulla lapset 

harjoittelevat luontaisesti muun muassa vertailua, jaottelua ja visuaalista hahmottamista. 

(Lujala 2007, 23–24.)  Leikkilahjat rohkaisevat lasta itsenäiseen toimintaan ja niiden 

tarkoituksena on tuoda esille erilaisten taitojen osa-alueita, joista lapsi on kiinnostunut ja 

joiden parissa hän toimii itsevarmasti (Liebchner 2002, 71).  

 

Samantapaisia, Fröbelin ajatuksen pohjalta luotuja, opetusvälineitä kehitti myöhemmin 

myös Maria Montessori, jonka leikkivälineiden avulla edistetään lasten oppimista muun 

muassa arkielämän taidoissa.  Fröbel ajatteli leikkilahjan yhdistävän lasta, aikuista ja 

opittavaa asiaa, kun taas Montessorille väline oli oma, itsenäinen kasvatustekijä. (Helenius 

& Lehtomäki 2009, 135; Smith 2010, 23.) Molempien luomia leikkivälineitä voidaan 

kuitenkin käyttää lasten vapaassa leikissä. 

2.1.2 Piaget´n konstruktivistinen näkemys leikistä 

Sveitsiläisen Jean Piaget´n (1896–1980) mukaan leikki on toimintaa, joka jäsentää 

uudenlaisia toimintamalleja vakiintuneeseen ja totuttuun käyttäytymiseen. Hän tarkasteli 

leikin yhteyttä kognitiiviseen kehitykseen ja yhdisti leikkiin näkemyksen assimilaatiosta ja 

akkomodaatiosta. Assimilaatiossa lapsi sulauttaa uuden kokemuksen aiempiin skeemoihin 

eli tietorakenteisiin ja toimintatapoihin, minkä Piaget näki erityisen tärkeänä ja 

opettavaisena osana leikkiä. Sen vastapainona toimii akkomodaatio, jossa lapsi muokkaa 

voimassa olevaa skeemaa esimerkiksi luomalla vanhan tilalle uuden tavan toimia. 
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(Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 163; Smith 2010, 33.) Assimilaation kaltaista 

tietojen käsittelyä ja tulkintaa korostetaan erityisesti konstruktivistisessa 

oppimiskäsityksessä, jonka perusperiaatteena on se ajatus, että oppija aktiivisesti valikoi ja 

prosessoi tietoja vanhojen kokemustensa pohjalta (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 

15). Leikin avulla lapsi pääsee siis prosessoimaan ajatuksiaan. 

 

Assimilaation lisäksi leikille on tärkeää Piaget´n mukaan spontaanius, vaikka hänen 

mukaansa sen toteutuminen onkin joskus kyseenalaista. Toisinaan on vaikeaa tunnistaa, 

milloin leikki todella on spontaania, ja milloin yhteisön ja todellisuuden ohjaamaa. Piaget 

näki tärkeänä myös sen, että leikki on lapselle mielihyvää tuottavaa, mutta myös siitä 

johtuvaa toimintaa. (Piaget 1962, 148.) Leikin tuottama hyvänolon tunne on siis yksi siihen 

motivoivista tekijöistä. Uppotuessaan leikkimään, lapsi heijastaa samanaikaisesti 

ajatuksiaan ja tunteitaan, mutta myös toiveitaan, joita hän pääsee leikin kautta 

toteuttamaan.  Piaget näki tärkeänä myös leikin yhteyden kieleen, vaikkei hän 

tarkastellutkaan lähemmin sen ja leikin kehityskaarien yhteyttä toisiinsa. (Hännikäinen & 

Rasku-Puttonen 2001, 164–165.) 

 

Piaget ajatteli leikin kuuluvan vain varhaislapsuuteen, sillä hänen mielestään leikki voisi 

häiritä jäsentynyttä oppimista koulussa. Kouluikäisenä, jäsentymätön leikki oli hänen 

näkemyksiensä mukaan ajanhukkaa: leikki ohjasi lasta fiktiiviseen ajatteluun – kauas 

todellisuudesta – joka voisi pahimmillaan johtaa mielisairauteen. Tämä oli yksi niistä 

asioista, jotka erottivat Piaget´n ja Vygotskyn näkökantoja toisistaan. Vygotsky näki 

vastaavasti leikin loistavana oppimiskokemuksena ja oppimista edeltävänä tekijänä. 

Näkemyserot voivat johtua osittain eroista heidän lapsuudessaan; Vygotskyn isä oli 

selvästi myötämielisempi leikkiä kohtaan kuin Piaget´n isä. (Pass 2004, 9–11, 86, 91.)  

Piaget´n näkemys koulun ja leikin erottamisesta toisistaan eroaa myös nykyaikaisista 

ajattelumalleista.  

2.1.3 Vygotsky ja lähikehityksen vyöhyke 

Venäläisen Lev Vygotskyn (1896–1934) kulttuurihistoriallisen teorian lähtökohta on se, 

että kaikki toiminta liittyy todellisuuteen ja tieto on sosiaalisesti opittua. Leikiksi voidaan 

hänen mukaansa kutsua vasta sellaista toimintaa, jossa lapsi erottaa mielikuvitustilanteen ja 
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todellisen tilanteen toisistaan. Kuvitteellisen ympäristön ero todellisuuteen lisää lapsen 

tietoisuutta ympäröivää maailmaa kohtaan. Luovaa toimintaa oleva leikki syntyy, kun lapsi 

joutuu kohtaamaan ristiriidan hänen toiveidensa ja todellisuuden välillä: kun lapsi ei halua 

unohtaa toivetta tai pyrkimystään, jota todellisuudessa ei saa ainakaan sillä hetkellä 

toteutumaan, hän purkaa sen leikin keinoin. Kuvitellussa maailmassa lapsi pääsee 

toteuttamaan omia, todellisuudessa epärealistisiakin toiveita. (Hännikäinen & Rasku-

Puttonen 2001, 165–169.). Leikki antaa lapsille mahdollisuuden käsitellä vastaantulevia 

pettymyksiä, mutta myös tilaisuuden tehdä jotain sellaista, mikä on mahdollista vain 

mielikuvituksen rajoittamin keinoin. Nykylasten leikit ovat varmasti kauempana 

todellisuudesta kuin esimerkiksi 20–30 vuotta sitten, sillä esimerkiksi sähköinen media ja 

pelit vaikuttavat leikin sisältöihin. 

 

Vygotskyn mukaan leikin toiminta ja kieli ovat vahvasti nivoutuneet toisiinsa. Kieli toimii 

tärkeänä ajatusten ja tunteiden välittäjänä muille leikkiin osallistujille ja se avaa myös 

oman kanavansa maailman tulkitsemiselle. (Lindqvist 1998, 68.) Leikillä on suuri merkitys 

myös kognitiiviselle, älylliselle kehitykselle. Kun lapsi alkaa kiinnittää huomiota esineen 

ominaisuuksien sijaan sen käyttötarkoitukseen, hän kykenee erottamaan näkemistään 

asioista ymmärtämiään merkityksiä. Tämä on ensiaskel kohti kehittyneempiä psyykkisiä 

toimintoja ja kielellistä ajattelua. (Smidt 2009, 105.) 

 

Vygotskyn kehittämällä termillä ”lähikehityksen vyöhyke” tarkoitetaan lapsen sen hetkisen 

eli aktuaalisen osaamisen ja mahdollisen eli potentiaalisen osaamistason välistä aluetta. 

Aktuaalinen osaaminen on lapsen nykyinen osaamistaso, jolla hän kykenee toimimaan 

itsenäisesti työskennellen. Potentiaalisella kehitystasolla tarkoitetaan taas sellaista 

osaamista, johon lapsi kykenee vuorovaikutuksessa joko aikuisen kanssa tai muussa, 

lapsen kykyyn verrattuna osaavammassa seurassa. (Brédikyté 2011, 35.) 

 

Lähikehityksen vyöhyke on sovellettavissa muihinkin konteksteihin kuin opetukseen ja 

oppimiseen: myös leikillä voidaan luoda lähikehityksen vyöhyke (Brédikyté 2011, 35). 

Vygotskyn mukaan lapsi on leikkiessään aina ikäistään ja arkikäyttäytymistään osaavampi 

(Smidt 2009, 116). Hän ajatteli, että leikin aikaansaama lähikehityksen vyöhyke tuo 

todellisuuteen uudenlaisia asenteita ja motiiveita. Leikissä lapsi myös joutuu noudattamaan 

sääntöjä ja kontrolloimaan itseään merkittävällä tavalla, kun säännöt vaativat häntä 
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toimimaan päinvastoin kuin haluaisi. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 170.) Leikin 

vaikutus asioiden oppimiselle voi siis olla merkittävä. 

2.2 Leikin kehittyminen 

Piaget oli ensimmäinen, joka kuvasi lasten leikin kehittymistä jakamalla sen kolmeen 

vaiheeseen: harjoitteluleikkiin, symbolileikkiin ja sääntöleikkiin. Hän yhdisti leikin 

kehittymisen myös ajatuksiinsa lapsen kognitiivisesta kehityksestä. (Smith 2010, 35.) 

Daniel Elkonin määrittelemä kolmivaiheinen leikin kehitys on hyvin samantapainen kuin 

Piaget´lla; leikki kehittyy esineleikistä roolileikin kautta sääntöleikeiksi (Hakkarainen 

2001, 185–186).  

 

Leikin kehityksen vaiheisiin liittyvien siirtymien kuvaamisessa Elkonin ja Piaget´n 

käsitykset poikkeavat toisistaan. Piaget´n mukaan muutokset leikissä ovat seurausta 

ajattelun muutoksesta, jolloin leikki mukautuu ajattelua vastaavaksi ja sitä heijastavaksi. 

Kehitysvaiheet eivät kuitenkaan syrjäytä toinen toisiaan. Elkonin näkee taas leikin 

kehityssiirtymien johtuvan motivaatiotekijöistä, jonka mukaan lapset pyrkivät olemaan ja 

toimimaan kuten aikuisetkin. Muutokset tapahtuvat leikkijän rooleissa leikin sisällä: 

esineleikeissä huomio on roolin teoilla, roolileikeissä roolin kehittämisessä ja 

sääntöleikeissä roolien säännönmukaisuuksien määrittelyssä. (Hakkarainen 2005, 3.) 

Lasten leikeissä esiintyy usein piirteitä eri kehitysvaiheista, joten kehitysvaiheet eivät ole 

toisiaan poissulkevia. 

2.2.1 Harjoitusleikit lasten ensimmäisinä leikkeinä 

Alle 2-vuotiaiden lasten leikit ovat harjoitus- ja liikkumisleikkejä, joiden avulla lapsi 

tutustuu ympäröivään maailmaan. Hän käyttää apunaan liikettä ja omaa kehoaan, erityisesti 

suuta, jonka kautta esineet tulevat tutuiksi. Ruumiiseen kohdistuvat kokemukset saavat 

aikaan tuntemuksia ja muistoja samalla, kun hän tutustuu uusiin asioihin. (Airas & 

Brummer 2003, 168.) Samalla lapselle syntyy uusia skeemoja, kun samanlaiset, 

ympäristöön sopiviksi sulautuneet, toiminnot toistuvat useasti. Jo tässä vaiheessa tiedot ja 

mallit jäsentyvät siis konstruktivistisen oppimisprosessin tuloksena. (Helenius 1993, 17.) 
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Pieni lapsi kykenee jo varhain jäljittelemään tarkasti toisen ihmisen eleitä ja tekemisiä. 

Yhteiset leikit aikuisen kanssa tuottavat mielihyvää, mutta myös kehittävät taitoja ja 

mahdollistavat kyvyn leikkiä. Omien varhaisten kehitysvaiheiden pohjalta vanhemmat 

tietävät vaistomaisesti, millaiset leikit ovat mieluisia pienelle lapselle. Eri kulttuureiden 

varhaiset leikit muistuttavat yllättävän paljon toisiaan, sillä keskeisenä osana niitä on 

ruumiillisuus. (Airas & Brummer 2003, 168–169.) Hymy ja nauraminen vaikuttavat myös 

kykyyn leikkiä: toisen ihmisen hymyyn vastaaminen ja vuorovaikutuksen sävyjen 

tunnistaminen ovat pohjana leikin kehitykselle (Kalliala 2003, 186). 

 

Piaget katsoo leikkimisen itsessään alkavan kuitenkin vasta silloin, kun lapsi havaitsee ja 

erottaa oman toimintansa ja sen seuraukset. Tästä seuraa leikkimielistä asioiden 

toistamista, jolla varmistetaan toimintaa seuraavien tapahtumien pysyvyyttä. (Helenius 

1993, 17.) Lapset esimerkiksi tutkivat innokkaasti, mitä pudotetulle esineelle tapahtuu; 

kuinka esine putoaa ja mitä siitä seuraa. Toistoista hän oppii huomaamaan, että hänen oma 

toimintansa saa aikuisen nostamaan esineen hänelle takaisin. Toiminta on lapselle 

ensimmäisiä itse keksittyjä, omaehtoisia leikkejä. (Airas & Brummer 2003, 169.) 

Harjoitteluleikit syntyvät halusta toiminnan tuomaan mielihyvään. Ne eivät ole sidottuja 

tietynlaisiin sääntöihin, vaan toiminta on vapaata ja kokeilevaa. (Piaget 1962, 110.) 

 

Esineleikkeihin liittyy aluksi vain esineen hallintaan ja tutustumiseen liittyvä näkökulma: 

lapsi käyttää kaikkia esineitä samalla tavalla. Aikuisen esimerkin kautta lapselle syntyy 

vähitellen mielikuvia siitä, kuinka esinettä käytetään heidän kulttuurissaan. Kokeilemalla 

ja harjoittelemalla lapsi alkaa itsenäisesti käyttää esineitä niiden käyttötarkoituksessaan. 

Esimerkiksi ruokailuvälineiden käytön harjoitteleminen alkaa juuri aikuisen mallin 

innoittamana. (Hakkarainen 1990, 137.) Alkuvaiheessa leikki syntyy yksistään esineen 

käyttämiseen liittyvästä ilosta, mutta käyttötarkoituksen ymmärrettyään lapsi leikkii jo 

kuvitellussa tilanteessa (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 164). Esineen käytön 

yhteydessä lapsi oppii myös symbolin eli sitä kuvaavan sanan yhteyden esineeseen, jolloin 

myös lapsen sanavarasto kasvaa (Hakkarainen 1990, 137). Leikin aikana lapsi saattaa 

toistaa useaan kertaan leikkiin liittyviä sanoja ja samalla tarkkailla aikuisen reaktiota. 

Aikuisen myönteinen reagoiminen ja saman sanan toistaminen ovat lapselle merkki 

käytetyn sanan oikeellisuudesta, mikä vahvistaa sanan oppimista. 
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2.2.2 Symboli- ja roolileikkien kuvitteellisuus 

Ennen symbolileikkeihin siirtymistä lapsi osoittaa tunnistavansa esineiden 

käyttötarkoituksia liikkeen avulla. Hän esittelee ymmärrystään saadun mallin mukaan. 

Symbolileikkeihin liittyy toimintatapojen ymmärtämisen lisäksi myös kuvitteellisuutta, 

jotka liittyvät aluksi arkisiin asioihin, kuten syömiseen, nukkumiseen ja hoitamiseen. 

Leikkijä siirtää omien kokemusten mukaan itselle tehtyjä toimintoja toiseen kohteeseen, 

esimerkiksi nukelle. Tässä vaiheessa lapsi kykenee antamaan esineille merkityksiä ja 

korvaamaan niitä toisilla esineillä. (Lyytinen & Lyytinen 2003, 90–91.) Tällöin lapsi 

havainnoi kohteena olevan esineen olennaisia piirteitä, joiden perusteella hän valitsee 

leikkiinsä sopivan korvaavan esineen puuttuvan tilalle (Helenius 1993, 17). 

 

Leikin avulla lapselle syntyy kyky kuvitella, mitä hän tarvitsee arjessa muun muassa 

tulevaisuuden suunnittelemiseen, menneiden muisteluun ja mielikuvien mukaan 

toimimiseen (Vilén & Vilhunen & Vartiainen & Sivén & Neuvonen & Kurvinen 2007, 

162). Kun jokin konkreettinen esine saa toisen merkityksen abstraktisen ajattelun 

tuloksena, lapsi harjoittelee antamaan esineille symbolisia merkityksiä. Ajan kanssa lapsi 

oppii myös kuvittelemaan leikkiin kuuluvan objektin ilman, että jonkin esineen tarvitsisi 

edustaa sitä. Leikin kehittämällä symbolisella ajattelulla on tärkeä merkitys menestykselle 

koulussa ja elämässä: tarvitsemme symboliikkaa esimerkiksi ongelmanratkaisutaidoissa ja 

kaikissa vuorovaikutuksemme välineissä, kuten puhumisessa, kuuntelussa, lukemisessa ja 

kirjoittamisessa. (Smidt 2009, 106.) Esimerkiksi kirjaimet ja numerot ovat symboleita, 

joiden ymmärtäminen on olennaista monien taitojen kehittymiselle. 

 

Hiljalleen leikkiin alkaa syntyä järjestelmällisyyttä, mikä näkyy erilaisten toimintojen ja 

tapahtumien ketjuina. Tällöin ketjun tapahtumien järjestys muuttuu entistä loogisemmaksi 

ja leikissä käytetyt esineet halutaan saada mahdollisimman realistisiksi, vaikka esineen 

käyttäminen ei olekaan enää leikin pääasia. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 164.) 

Esimerkiksi ruokailua jäljitellessä ei enää kiinnitetä niin tarkkaa huomiota haarukan 

käyttämiseen itsessään, vaan tarkastelun kohteena on ruokailutapahtuma 

kokonaisuudessaan: ensin valmistetaan ruoka, katetaan pöytä ja ruokailun jälkeen siivotaan 

ja tiskataan.  
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Mielikuvitusleikeissä lelut ja esineet muuttuvat yhtä elollisiksi kuin leikkijä itse. Lapsi 

ajattelee aluksi lelujen ja toisten ihmisten tunteet samanlaisiksi, mutta leikin avulla hän 

oppii vähitellen omien tunteidensa erillisyyden muiden tunteista.  Roolien ottamisella ja 

roolileikeillä on tärkeä vaikutus tämän asian oivaltamisessa. (Airas & Brummer 2003, 

170.) Jo kolmivuotiaana lapsi alkaa leikissään nimetä roolinsa, mutta kehittynyttä 

roolileikkiä voidaan Piaget´n mukaan havaita vasta viisivuotiailla lapsilla. Tällöin roolista 

tulee tärkein tarkastelunkohta leikille. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 164.)  

 

Esineiden ja asioiden korvattavuus, toimintoketjujen rakentuminen sekä toisen asemaan 

asettuminen ovat edellytyksiä roolileikkiin siirtymiselle. Esineiden lisäksi lapsi huomioi 

erilaisten henkilöiden ominaisuuksia, tunnuspiirteitä ja tekoja. (Helenius 1993, 36–37.) 

Aluksi roolien aiheina ovat lapselle läheiset henkilöt, kuten perheenjäsenet, joiden 

toimintatavoista lapsella on kokemusta. Lopulta lapsi hakee rooleja myös vähemmän 

tutuista ympäristöistä: hän esimerkiksi kokeilee erilaisia ammatteja, joiden toimintaan hän 

on tutustunut. (Smidt 2009, 114) Leikkiessään roolileikkejä lapsi havaitsee oman 

toimintansa erot verrattuna roolihahmon tapaan toimia (Helenius 1993, 37). Tämä 

vahvistaa lapsen omaa tuntemusta itsestään ja minäkuvan kehittymistä. 

2.2.3 Sopimukset sääntöleikkien pohjana 

Sosiaalisessa maailmassa selviytymiseksi lasten tulee oppia tietynlaisia sääntöjä ja 

toimintamalleja, joita sovelletaan eri yhteisöissä, kuten omassa perheessä tai vaikkapa 

kokonaisessa kulttuurissa (Smidt 2009, 113). Lapsi oppii monia käytäntöjä jo nuorena, 

mutta esiopetusikäisenä lapsen kyky ymmärtää, noudattaa ja luoda sääntöjä kehittyy. 

Tällöin niin sanotut sääntöleikit alkavat nousta voimakkaammin esille. (Helenius 1993, 

40.) 

 

Verrattuna kuvitteluleikkien sääntöihin, sääntöleikeissä yhteisesti päätetyt säännöt 

rajoittavat huomattavasti tiukemmin leikkijöiden toimintaa, aikaa sekä tilan ja esineiden 

käyttöä. Muutoksia ja uusia käänteitä ei sallita yhtä helposti kuin kuvitteluleikeissä; 

säännönmukaisuus on tärkeämpää kuin kuvitteellisuus. (Kalliala 2003, 187.) Sääntöleikille 

on ominaista, että niissä on osallistujille selvä ja julkisesti esitetty päämäärä. Esimerkiksi 

monien kilpailuhenkisten pelien tavoitteena on voittaa osallistujien hyväksymällä tavalla. 
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(Smith 2007, 26.) Toisin kuin mielikuvitusleikeissä, sääntöleikeissä on valmiiksi sovittu 

leikin lopetus. Leikkiä voidaan toteuttaa useaan kertaan, mutta periaatteessa se ei jatku 

pitkäkestoisesti. (Vehkalahti & Urho 2013, 75.) 

 

Sosiaalinen osaaminen ja omatunnon kehittyminen vaikuttavat sääntöleikkien ja -pelien 

yleistymiseen lapsen toiminnassa. Voittaminen ja suoriutuminen ovat tärkeitä, kun lapsi 

vertailee itseään omaan vertaisryhmäänsä. (Airas & Brummer 2003, 174–175.) Leikin 

aikana syntyy silloin tällöin kiistaa ja keskustelua leikin sisällä vallitsevista säännöistä, 

jotka usein liittyvät leikin rooleihin ja niiden jakamiseen leikkijöiden kesken. Sosiaalisesti 

taitavat lapset osaavat sovitella vastaan tulevia ongelmia jo etukäteen. Myös pienemmät 

lapset kykenevät toimimaan sääntöleikkeissä, mutta siihen tarvitaan ainakin aluksi aikuisen 

tai vanhempien lasten tukea. (Helenius 1993, 41, 46.)  

 

Sääntöleikkeihin osallistujilta vaaditaan, että yhteisiin sopimuksiin pystytään sitoutumaan. 

Vaikka sääntöihin liittyisikin tietynlainen leikkimielisyys, on niitä noudatettava tosissaan. 

Usein rooli- ja kuvitteluleikit vaativat lapsilta kielellisiä taitoja, jotka eivät taas ole niin 

suuressa osassa joissakin sääntöleikeissä, kuten hippa- tai piiloleikeissä. Tämä saattaa 

antaa joillekin lapsille mahdollisuuden päästä mukaan leikkimään, jos aiemmin kielelliset 

taidot eivät ole riittäneet täysipainoiseen osallistumiseen. (Vilén & Vilhunen & Vartiainen 

& Sivén & Neuvonen & Kurvinen 2007, 163.) Toisaalta sääntöleikeissä tarvitaan usein 

motorisia taitoja, joten liikunnallisesti taitavammat lapset pärjäävät usein heikompia 

paremmin. Tämä voikin tuntua lapsesta epäreilulta ja vähentää osallistumista peleihin, 

joissa hän tietää olevansa heikompi. Sääntöleikkien lisäksi myös muihin leikin eri 

kehitysvaiheisiin liittyy usein paljon liikettä ja fyysistä harjoittelua: leikkiessään lapsi 

muun muassa kehittää voimaa ja kestävyyttä, sekä taitojen ja liikkeiden tehokkuutta 

hienosäädön kautta (Smith 2007, 29–30). 

 

Lasten kokemukset ja kiinnostuksen kohteet, mutta myös taidot eri osa-alueilla, vaikuttavat 

leikkien sisältöihin ja rooleihin. Motorisesti lahjakkaat lapset pitävät liikunnallisista 

leikeistä ja peleistä, ja sosiaalisesti lahjakkaat lapset ottavat ryhmässä usein johtajan ja 

opastajan roolin. Lasten leikille tavanmukaisen kehityksen tunteminen voi auttaa 

kasvattajia myös havaitsemaan ja sitä kautta myös ennaltaehkäisemään tulevia ongelmia. 

Esimerkiksi aina yksin leikkivää lasta voidaan tietoisesti ohjata vaikkapa aikuisen 

välityksellä muiden lasten seuraan. 
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Sääntöleikit ovat tärkeitä ja suosittuja perusopetuksessakin oleville lapsille, mikä on hyvää 

harjoittelua kouluiässä lisääntyneiden velvollisuuksien ja vaatimusten toteuttamiselle. 

Lapset kohtaavat kouluun siirtyessä yhä enemmän sääntöjä, joiden mukaan omaa 

käyttäytymistä on mukautettava ja muutoksiin sopeuduttava. (Tamminen 2001, 13.)                                                                                                                                                                                                                                                   

Kouluikäisten lasten leikkiä käsitellään tarkemmin luvussa 4.3. Alle kouluikäisten lasten 

leikin ja sen kehityksen tarkastelu voi sen sijaan auttaa ymmärtämään kouluiässä olevien 

lasten leikkiä, josta voi havaita leikin eri kehitysvaiheiden piirteitä. 

 

Lapsen leikki syntyy luonnostaan ja usein ilman aikuisen vaikutusta. Omaehtoinen leikki, 

jota käsitellään seuraavassa pääluvussa, on lapsen luonnollista leikkiä puhtaimmillaan, sillä 

motivaatio toimintaan syntyy lapselta itseltään. Lapsi on kiinnostunut toiminnasta, eikä 

niinkään sen lopputuloksesta. Kehityshyödyt ovat aikuisen leikistä havaitsemia asioita, 

joita lapsi itse ei välttämättä tiedosta; leikissä tapahtuva oppiminen on luonteeltaan 

kokemusperäistä. 
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3 OMAEHTOINEN LEIKKI 

Lapsen kokonaisvaltaisella kehityksellä on vaikutuksensa leikkiin, mutta asia on 

tarkasteltavissa myös toisinpäin; leikkiminen vaikuttaa kehitykseen. Nykytekniikka ja 

media vaikuttavat osaltaan siihen, että lapsi käyttää vähemmän omaa kekseliäisyyttään ja 

siirtyy ikään kuin vastaanottavaan, passiiviseen tilaan. Aktiivinen leikki tuottaa 

mielihyvää, mutta sillä on myös kehitystä ajatellen eheyttävä vaikutus. (Airas & Brummer 

2003, 175–176.)  Itse luotu ja keksitty leikki on tärkeä osa normaalia lapsuutta; 

leikkiessään lapsi muun muassa jäsentelee todellisuutta ja kehittää elämänhallintaan 

liittyviä taitojaan (Tamminen 2001). 

 

Tässä pääluvussa käsittelen ensin omaehtoista leikkiä käsitteenä ja lasten motivaatiota 

leikkimiseen (3.1). Toisessa luvussa (3.2) tarkastelen omaehtoisen leikin ilmenemistä 

leikkien sisältöjen kautta, josta tuon myös esille näkökulman sukupuolen vaikutuksesta 

lasten vapaisiin leikkeihin ja ajatuksen siitä, onko olemassa tyttöjen ja poikien leikkejä. 

Kolmannessa luvussa (3.3) selvitän omaehtoiseen leikkiin liittyvää mielikuvitusta ja 

neljännessä luvussa (3.4) yhteistoiminnallisuutta. 

3.1 Omaehtoisen leikin määrittelyä 

Luovalla, omaehtoisella leikillä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa leikki syntyy ja 

kehittyy lapsen omasta aloitteesta (Lautela 2009, 34). Kaikki tapahtumat ovat lapsen 

itsensä päättämiä, ja ne perustuvat hänen tarpeisiinsa tai mielenkiintoonsa. Leikin sisältö, 

rakenne ja käytännön järjestelyt ovat lapsen ratkaisemia asioita, mutta leikin suunta voi 

näiden tekijöiden kautta myös muuttua kesken kaiken lapsen niin halutessa; omaehtoinen 

leikki ei voi epäonnistua. (Christensen & Launer 1985, 94; Smidt 2009, 103.) 
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Kun lapsi tekee päätöksiä leikin järjestelyistä, hänen omat tiedot, taidot, kokemukset ja 

käsitykset toimivat tapahtumien muokkaajina leikkiin soveltuviksi tekijöiksi. Arjen elämä 

ei tule leikkiin koskaan mukaan sellaisenaan, vaan välikädessä on aina mukana lapsen 

tulkinta tilanteesta. Samaan aikaan lapsi analysoi ajatuksiaan, muodostaa itselleen käsitystä 

todellisuudesta sekä ilmaisee asenteitaan, ajatuksiaan ja toiveitaan. (Christensen & Launer 

1985, 94.) Leikkiessään ja mielikuvia muodostaessaan lapset tarvitsevat omaa aikaa. 

Toiminnasta nauttiminen voi olla jopa uhattuna, mikäli aikuinen vaikuttaa liikaa leikkiin 

kasvatuksellisilla ja opetuksellisilla päämäärillään. Normaalin leikin tulisi olla vapaata 

ulkopuolisista vaatimuksista, tavoitteista tai tulkinnoista. (Airas & Brummer 2003, 176.)  

 

Se, mikä on hyvää omaehtoista leikkiä, on vaikeaa arvioida, sillä aikuinen voi ajatella 

leikkiä omien arvojensa pohjalta. Etenevä ja sopuisa leikki ei välttämättä ole sen parempi 

kuin katkonainen ja ristiriitoja sisältävä leikki. Onkin mahdotonta mitata ja arvottaa vapaan 

leikin toimivuutta ja verrata niiden paremmuutta. Parhaita asiantuntijoita leikkiä 

arvioimaan ovat osallistujat itse: leikki on tarpeeksi hyvää silloin, kun lapsi kokee sen itse 

tärkeäksi. (Vehkalahti & Urho 2013, 17–20.) 

 

Leikkiessään vapaasti lapset oppivat huomaamattaan monia erilaisia taitoja, jotka ovat 

hyödyksi leikin kehittymisen lisäksi myös arkielämässä. Kouluun siirtyessään lapsi 

tarvitsee monia niitä kouluvalmiuteen liittyviä taitoja, joita hän on leikin kautta oppinut 

huomaamattaan. Esimerkiksi tunteiden ja ajatusten ilmaisutaitoihin, itsehillintään, 

keskittymiskykyyn sekä yhteistyötaitoihin lapset saavat hyvää harjoitusta leikkimällä. 

(Hintikka 2009, 150.) Taitojen oppiminen ja muut kasvutavoitteelliset hyödyt eivät 

kuitenkaan ole syy, minkä vuoksi lapsi leikkiin ryhtyy, vaan lapsi nauttii itse toiminnasta ja 

sen tuomasta ilosta. 

 

Motivaatio leikkimiselle syntyy lapsilta itseltään, eikä aikuisen tarvitse useinkaan vaikuttaa 

leikin syntymiseen. Tällöin puhutaan niin sanotusta sisäisestä motivaatiosta, josta 

omaehtoinen leikki on mitä parhain esimerkki. (Hakkarainen 1990, 1.) Koska lapsi on itse 

päättänyt ryhtyvänsä leikkiin, se vetää lapsen helposti mukaansa ja sitoo osallistumaan. 

Toiminta voi olla joko itsenäistä tai useita henkilöitä yhteiseen leikkiin sitovaa. 

Omaehtoinen leikki voi jatkua muutamista sekunneista jopa useisiin viikkoihin. (Smidt 

2009, 103.)  
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Tunnettu motivaatioon liittyvä näkemys on Chikszentmihalyin flow-teoria, jossa 

tarkastelun kohteena on henkilön flow-tila. Se tarkoittaa syvää keskittymistä ja 

tehtäväoriontuneisuutta tehtävään, jonka haasteet ovat sopusoinnussa tekijän kykyihin 

verrattuna. Tämä tila johtaa tehtävän ihanteelliseen suoritukseen. (Rantala 2005, 39–40.) 

Työskennellessä katoaa ajantaju, ja henkilö syventyy tehtävään intensiivisesti. Leikkijä voi 

päästä flow-tilaan unohtaessaan ympäröivän ajan ja todellisuuden, jolloin lapsi kokee 

erottamattomuutta leikin tapahtumiin (Vehkalahti & Urho 2013, 18). Tällainen leikkiin 

uppoutuminen kuitenkin vaatii esimerkiksi ympäristöltä riittävää rauhallisuutta, jotta 

leikkiin keskittyminen on mahdollista ilman häiriöitä. 

3.2 Leikkien sisältö 

Vaikka omaehtoisessa leikissä aikuinen ei vaikutakaan toiminnan kulkuun, leikki ei ole 

koskaan irtonaista ympäristön tuomista vaikutteista (Vehkalahti & Urho 2013, 47). 

Leikkien aiheet tulevat lasten kokemuksista, eikä se voi syntyä tyhjästä. Jos kuvitellaan 

tilanne, jossa lapsella ei ole minkäänlaista kokemusta arjen todellisuudesta, tapahtumia ei 

voida siirtää leikkeihinkään. (Helenius & Vähänen 2004, 37.) Toiminta voikin syntyä 

erilaisista lähtökohdista: esimerkiksi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muodostuneesta 

ideasta, jostakin arkeen kuuluvasta tapahtumasta tai vaikkapa sattumasta. Joskus myös 

vanha leikki kehittyy ajan saatossa sillä tavoin, että siitä syntyy täysin uusia piirteitä 

sisältävä leikki. (Karimäki 2005, 40.) 

 

Yleensä leikkien aiheena ovat sellaiset teemat, jotka ovat sillä hetkellä lapselle tärkeitä. 

Tällöin voidaankin huomata sisällöllisiä kausia, joiden aiheet vaihtelevat kunakin aikana 

kiinnostuksen kohteena olevan teeman mukaan. Ympäristö ja media vaikuttavat 

kiinnostuksen suuntautumiseen merkittävällä tavalla. Esimerkiksi jokin televisio-ohjelma 

voi olla lasten keskuudessa niin suosittu, että se tulee mukaan leikkeihin ja välillä halutaan 

taas leikkiä eläintenhoitajaa, sillä koulussa tehtiin juuri vierailu maatilalle. Leikkimällä 

lapsi antaa merkityksiä niille asioille, joita hän on vastaanottanut lähiympäristöstään ja 

kulttuuristaan. 
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Etenkin pitkäkestoisille leikeille on ominaista, että jotkut leikkiin kuuluvat piirteet ja 

tapahtumat toistuvat, kun lapset leikkivät samaa leikkiä uudelleen. Nämä toistot ovat 

tällöin leikin perusta, jonka ympärille kaikki muu perustuu ja joka pitää leikin pystyssä 

aina uudestaan. Osa leikkien tapahtumista on taas mukana vain kerran, ja ne tuovat leikin 

toistojen rinnalle vaihtelua ja mielenkiintoa. (Karimäki 2005, 41.) Hyväksi havaittu ja 

lapsien mielestä hauska tapahtuma halutaan tuoda yhä uudestaan mukaan leikkiin. Lapsista 

tuntuu mukavalta, kun leikissä on jokin kaikille tuttu ja aiemmissa leikeissä onnistunut 

elementti, joka edesauttaa leikin onnistumista myös toisenkin kerran. Toistojen avulla 

leikin sujuminen on luontevampaa, eikä sitä tarvitse tällöin pysäyttää asioiden sopimiseksi. 

3.2.1 Leikki-idea pohjana leikin syntymiselle 

Leikki-idealla tarkoitetaan leikin aiheen lisäksi myös kokonaisvaltaista käsitystä tulevan 

leikin tapahtumista ja käytännön järjestelyistä, joihin kuuluvat muun muassa 

leikkiympäristön järjestäminen, välineiden valinta ja roolien jako. Vuorovaikutus muiden 

leikkiin osallistuvien lasten kanssa on tärkeää, ja leikki-idean työstämisen harjoittelu 

tapahtuukin usein vanhempien lasten mallin mukaan. Esikouluikäiset lapset ovat usein jo 

hyvin harjaantuneita leikki-idean suunnittelijoita. (Helenius & Vähänen 2004, 37–39.) 

Ilman ideaa leikki ei kehity pitkäkestoiseksi toiminnaksi, mikä vaatisi lapselta tahtoa ja 

vaivannäköä onnistuakseen (Christensen & Launer 1985, 95). Joskus lapset kaipaavat 

aikuisen tai vanhemman lapsen tukea leikki-idean valitsemiselle. Tällöin vanhemman on 

hyvä antaa lapselle virikkeitä ja mahdollisuuksia laajentaa ideoita, muttei täysin valmista 

ratkaisua. Lapsen omaehtoinen idean kehittäminen voi saada aikaan pitkäkestoisen leikin, 

sillä se on syntynyt lapsen oman mielenkiinnon kautta. 

 

Leikki-idea kehittyy leikin edetessä ja leikin juoni kulkee usein eteenpäin 

tarinankerronnalla. Jollakin leikkiin osallistujista voi olla tarinankertojan rooli, joka ohjaa 

leikkiä eteenpäin kerronnallaan. Muut leikkijät vaikuttavat leikkiin osallistumisellaan, 

esimerkiksi elehtimällä tai rakentamalla ympäristöä. Leikin kertoja havainnoi muiden 

osallistujien antamia vihjeitä, ja niiden avulla hän kasvattaa juonta leikkijöiden yhdessä 

valitsemaan suuntaan. (Vehkalahti & Urho 2013, 31.) 

 



20 

 

Suunnittelu ja alkujärjestelyt ovat tärkeä osa leikkiä ja lapset saattavatkin käyttää siihen 

huomattavan paljon aikaa. Onnistuneeseen leikkiin tarvitaan neuvotteluja ja sopimuksia 

leikkiin liittyvistä käytännön järjestelyistä. Neuvotteluja käydään eri tavoin: jokin lapsi voi 

kertoa tarkat säännöt ennen leikkimisen aloittamista, kun taas toinen näyttää leikkimällä, 

ilman puhetta, kuinka haluaa asioiden leikissä järjestyvän. (Vehkalahti & Urho 2013, 90.) 

Lapset saattavat joutua kohtaamaan hankaliakin ristiriitoja, joita he joutuvat 

vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa selvittämään. Toiminta on osattava suunnitella 

niin, että sen järjestelyt sopivat kaikille osallistujille. Leikkiä voidaan suunnitella jatkuvasti 

leikin aikana, mutta myös ennen varsinaisen toiminnan alkamista; joskus voi käydä jopa 

niin, että innostus itse leikkiin lopahtaa intensiivisen suunnittelun jälkeen. Tämä ei 

välttämättä kuitenkaan haittaa lasta, sillä hän on pitänyt jo itse suunnittelua leikkimisenä. 

3.2.2 Sukupuolen vaikutus leikin sisältöihin 

Leikin sukupuolisia eroja voidaan havaita jo pienillä lapsilla, mikä johtuu muun muassa 

ympäristön erilaisesta suhtautumisesta ja eroista ruumiillisuudessa. Teknologia ja liike 

kiinnostavat poikia enemmän, varhemmin ja eri tavalla poikia kuin tyttöjä, joita 

kiinnostavat taas enemmän hellimiseen ja hoivaamiseen liittyvät leikit. (Airas & Brummer 

2003, 169.) Leikkien sisältöihin vaikuttaa usein myös lapsen mielikuva omasta 

sukupuolestaan ja sen suhteesta vastakkaiseen sukupuoleen. Mielikuviin liittyvät vahvasti 

sukupuoliin liittyvät odotukset; esimerkiksi tulevaisuus äitinä tai isänä. (Sinkkonen 2004, 

75.)  

 

Yhdeksi syyksi leikkien sukupuolieroille on ajateltu hormonaalisia vaikutuksia, jotka 

vaikuttavat esimerkiksi tyttöjen hoivaviettiin tai siihen, että pojat leikkivät huomattavasti 

enemmän leikkimielisiä tappeluleikkejä kuin tytöt. Samanlaisia sukupuolten välisiä 

eroavaisuuksia on huomattavissa myös muilla nisäkkäillä. Lisäksi geenit ja hormonit 

vaikuttavat myös eroihin yksilöiden välillä. (Pellegrini 2007, 80, 82; Sinkkonen 2004, 75.) 

Pääasiassa vaikuttajina sukupuolieroihin ovat kuitenkin varmasti yhteiskunnan asettamat 

odotukset, jotka välittyvät muun muassa median kautta. Esimerkiksi lelumainokset ovat 

usein selvästi suunnattuja tietylle sukupuolelle, joiden perusteella lapset muodostavat 

käsityksensä tyttöjen ja poikien leluista. 
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Tyttöjen ja poikien sosiaalinen käyttäytyminen ja leikit eroavat merkittävästi toisistaan 

kouluiässä, mutta jo 3-4-vuotiaat lapset valitsevat usein oman sukupuolen edustajia 

leikkikavereiksi. Eleanor E. Maccoby ryhmitteli leikkien sukupuolisista eroista kolme 

erilaista ilmiötä. Ensimmäisenä hän totesi lasten hakeutumisen leikkimään oman 

sukupuolen kanssa ja toisena sukupuolen mukaan jakautuneiden leikkiryhmien erot 

vuorovaikutuksessa. Kolmantena hän huomioi myös, että poikien ryhmät olivat enemmän 

yhtenäisiä ja poissulkevia kuin tyttöjen ryhmät. (Smith 2010, 113–114.) Tyttöjen 

leikkeihin verrattuna poikien ryhmäleikit ovat usein kilpailullisempia ja vauhdikkaampia. 

Koska pojat pelaavat jo nuorena aktiivisemmin esimerkiksi erilaisia pallopelejä, heidän 

pelitaitonsa kehittyvät usein tyttöjä paremmiksi ja monipuolisemmiksi. (Pellegrini 2007, 

85.) 

 

Tyttöjen leikkeihin liitetään useimmiten nuket, kun taas poikien ajatellaan leikkivän 

mieluusti autoilla. Useimmiten jako meneekin stereotypioiden mukaan, mutta 

luonnollisesti on olemassa myös poikkeuksia. Lapset eivät aina innostu oman 

sukupuoleensa yhdistetyistä leikeistä ja saattavat jopa mieluummin leikkiä ”toisen 

sukupuolen leikkejä”. Lisäksi on olemassa monia sukupuolineutraaleja leikkejä, kuten 

piirtäminen ja jotkin pihaleikit, jotka kiinnostavat yhtälailla molempia sukupuolia. 

(Sinkkonen 2004, 75.) Aikuisten tulisi tiedostaa, etteivät he ohjaa lasta leikkimään 

tietynlaisia leikkejä pelkän sukupuolen perusteella; lähtökohtana tulisi aina olla lapsen oma 

kiinnostus. 

 

Rajoitetuissa tilanteissa ja aikuisen valvonnassa tyttöjen on havaittu leikkivän yleensä 

enemmän kuin poikien. Tämä katsotaan johtuvan siitä, että pojat saattavat häpeillä ja varoa 

omaa leikkimistään. Stereotyyppiset ”tyttöjen leikit” ovat usein hiljaisempia ja 

pienieleisempiä kuin poikien, joten sisätiloissa leikkiminen suosii usein tyttöjä ja antaa 

enemmän valinnanvaraa. Poikien leikit eivät sovi aina sisätiloihin, jolloin aikuinen joutuu 

puuttumaan häiritsevään meteliin ja turvallisuuteen. (Hintikka 2004, 75.) Aikuisen on 

huomioitava leikkiin puuttuessaan, ettei hän käskyillään lannistaisi leikki-ideaa 

kokonaisuudessaan. Vaikka leikistä halutaan vähentää melua, asiaan puuttumisen ei pidä 

välttämättä hävittää leikkiä kokonaan. 
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3.3 Mielikuvituksen ja todellisuuden hahmottaminen 

Mielikuvitus ja luovuus ovat oleellisia osia omaehtoista leikkiä, sillä lapsen kuvittelukyky 

näkyy selkeästi leikki-idean syntymisessä ja leikissä itsessään. Lapsi lähtee leikkiessään 

suunnittelemaan uudenlaista toimintaa, jonka pohjana ovat käytettävissä olevat resurssit. 

Lapsen mielikuvat leikkiin sopivasta leikkiympäristöstä ja tarvittavista välineistä johtavat 

ympäristön mielikuvitukselliseen rakentamiseen ja muokkaamiseen. Tavoitteena on, että 

ympäristö toimii leikissä lapsille mieluisalla tavalla. Kun leikkijöitä on enemmän kuin 

yksi, leikin edetessä lapset muodostavat jatkuvasti yhteistä mielikuvaa vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa. (Helenius & Vähänen 2004, 46.)  

 

Leikissä on olennaista, että lapsi erottaa, mikä on leikkiä ja mikä todellisuutta; leikkiin 

osallistujat viestittävät toisilleen ymmärtävänsä tilanteen olevan leikkiä. Tämä viesti voi 

välittyä myös sanattomasti, ilmeiden ja eleiden avulla, sillä jopa eri lajien välisessä leikissä 

molemmat ovat tietoisia käyttäytymisen leikillisyydestä. Esimerkiksi ihmisen ja koiran 

välisessä leikissä pureminen on erilaista kuin oikeasti. (Kalliala 2003, 185–186.) Kun lapsi 

ymmärtää leikkivänsä, hän ilmentää ajatusta siitä, mikä on totta ja mikä vain 

mielikuvituksen tuotetta. Mielikuvituksen erottaminen syventää lapsen tietoisuutta ja 

käsitystä todellisuudesta. (Helenius & Vähänen 2004, 46–47.)  

 

Leikillä on myös vahva affektiivinen, tunteisiin vaikuttava elementti. Sen avulla lapsi voi 

käsitellä ja esittää erilaisia – myös negatiivisia – tunnetiloja, kuten pelkoa, vihaa ja kateutta 

(Smidt 2009, 105). Leikin varjolla lapsi voi kohdata todellisuudessa pelottavia ja 

ahdistavia aihepiirejä, sillä hän pystyy vakuuttamaan itselleen ja muille leikkijöille 

tunteiden olevan vain mielikuvitusta ja leikkiä. Tämän vuoksi leikillä on energiaa 

vapauttava vaikutus. (Kalliala 2001, 18; Lyytinen & Lyytinen 2003, 91.) Lapset haluavat 

kokea leikkiessään usein jännityksen tunnetta (Kalliala 1999, 138). Itsenäisesti leikkivä 

lapsi kuitenkin pystyy pitämään leikkiin liittyvän jännityksen tietyn mukavuusalueen 

rajoissa niin, ettei liian pelottavia tilanteita pääse syntymään. Hän esimerkiksi suuntaa 

leikin kulun mieleisekseen ja valikoi turvalliselta tuntuvan leikkipaikan. Lapsella on tällöin 

leikkiessään tunne, että hän itse vaikuttaa sen kulkuun ja hänellä on valta tarvittaessa 

lopettaa leikki suojautumiskeinona. 
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3.4 Leikkikaverit ja yhteenkuuluvuus 

Vaikka lapsi leikkisikin yksin, leikkiminen on usein alkuperältään sosiaalista. Lapsi 

käsittelee leikin avulla tapahtumia, joita hän on kokenut vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa. (Smidt 2009, 104.) Yhdessä muiden lasten kanssa toteutettu omaehtoinen leikki 

vaatii sen sijaan lasten sosiaalista vastavuoroisuutta ja yhteistoiminnan onnistumista. Oman 

leikki-ideansa toteuttamisen sijasta lapsi joutuu välillä sitoutumaan jonkun toisen 

esittämiin ajatuksiin leikin kulusta. Aiheen lisäksi sovittelua ja organisointia tarvitaan 

muun muassa roolijaossa ja ympäristön järjestämisessä. (Helenius & Vähänen 2004, 47.) 

Yhdessä leikkiminen ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki leikkiin osallistujat ovat 

samanarvoisessa asemassa leikin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toimivan leikin roolit 

ovat kuitenkin leikkiryhmän hyväksymiä ja jopa välttämättömiä leikin etenemiseksi. 

(Vehkalahti & Urho 2013, 85.) 

 

Ryhmän toimintaan osallistuvien leikkijöiden välille syntyy toisinaan konflikteja, jotka 

saavat aikaan joskus vahvojakin tunnereaktioita (Rasku-Puttonen 2006, 124). Lapset tuovat 

ristiriitatilanteisiin liittyviä tunteitaan yksiköllisesti esille. Joku voi ennemmin harmistua ja 

alkaa itkeä, kun taas toinen osoittaa temperamenttista sanallista tai fyysistä vastarintaa. 

Aikuisen esimerkin myötä lapset oppivat vähitellen ratkaisemaan itsenäisesti ristiriidat ja 

ymmärtämään näkemyserot yksilöiden välillä (emt., 124). Vuorovaikutuksessa toisten 

lasten kanssa lapsi oppii esittämään ja perustelemaan omia ideoitaan sekä tekemään 

kompromisseja niin, että ratkaisu tyydyttää mahdollisimman montaa leikkijää. 

 

Maritta Hännikäisen tapaustutkimuksessa seurattiin erästä esiopetusyksikköä syyskauden 

ajan. Opettajat tukivat tietoisesti yhteenkuuluvuuden tunteen saavuttamista koko yksikön, 

mutta myös pienempien ryhmien tasolla. Toimintaan liittyi muun muassa opettajajohtoista 

sääntöjen sopimista. Lapset sen sijaan kohensivat keskinäistä yhteenkuuluvuuttaan 

esimerkiksi leikkimällä, hakemalla toisistaan fyysistä läheisyyttä, osoittamalla ystävyyttä 

sekä viittaamalla ja pyrkimällä samankaltaisuuteen. Hännikäisen mukaan monet 

tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset ilmentävät ystävyyttä esimerkiksi kertomalla 

toisilleen salaisuuksia ja kutsumalla valikoituja ystäviä leikkiin, kotiinsa tai 

syntymäpäiville. (Hännikäinen 2006, 130–131, 142.) 
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Tavallisin tapa, jolla lapsi osoittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, on yhteisleikki 

vertaisryhmän kanssa (Hännikäinen 2006, 140). Tämä näkyy lasten toiminnassa 

esimerkiksi yhteistyönä sekä empatian ja lojaalisuuden osoituksina. Lapsille on tärkeää 

kokea ystävyydentunnetta, mitä saatetaan myös varmistella leikin aikana muilta 

leikkijöiltä. Kanssaleikkijöille esimerkiksi esitetään kysymyksiä, joilla varmistetaan, että 

myös he ajattelevat ja kokevat samoja tunteita, samoin tavoin. (Hännikäinen 2004, 150.) 

 

Eri kehitysvaiheessa olevien lasten vuorovaikutus antaa lapselle mahdollisuuden uusien 

kommunikointitaitojen kehittämiselle. Kun lapsi joutuu ohjaajan rooliin toiselle lapselle, 

hänen pitää muuttaa ajatteluaan ja toimintaansa tilanteeseen sopivaksi. Tällöin hänen tulee 

entistä tarkemmin pohtia kanssaleikkijän ajatuksia ja tunteita, jotta ohjaaminen onnistuu 

leikin kannalta ihanteellisesti. (Helenius & Vähänen 2004, 48–49.)  Osaamiseltaan 

eritasoisten lasten toimimisella yhteisessä leikissä on selvä yhteys lähikehityksen 

vyöhykkeeseen (luku 2.1.3). Myös itsenäisesti leikkiessään lapset pystyvät ylittämään arjen 

osaamistasonsa. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 170.) 

 

Omaehtoisen leikin vaikutus oppimiseen on merkittävää, sillä leikin avulla voidaan 

vaikuttaa muun muassa lapsen motivaatioon, luovuuteen ja asenteisiin. Omaehtoisen 

leikkimisen kautta myös opetellaan taitoja, joita tarvitaan päivittäin arjessa. Koulussa lapsi 

on tekemisissä muiden oppilaiden ja henkilökunnan kanssa, joten vuorovaikutustilanteita 

tulee päivän aikana paljon. Kouluikäiseltä lapselta vaaditaan jo siis melko kehittyneitä 

sosiaalisia taitoja, jotka kehittyvät myös jatkuvasti erityisesti omaehtoisen toiminnan 

tilanteissa. Seuraavassa luvussa käsittelen tarkemmin omaehtoisen leikin roolia ja 

mahdollisuuksia kouluympäristössä. 
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4 OMAEHTOINEN LEIKKI KOULUSSA 

Yksi huomattavimmista eroista 1900-luvun opetukseen verrattuna on lasten vapauden 

lisääntyminen koulupäivän aikana. Oppilaiden kykyyn tehdä omia päätöksiä luotetaan 

enemmän. Koulutyössä vapaudelle on kuitenkin asetettu nykyisessäkin lapsilähtöisessä 

opetuksessa aina vähintään jonkinlaiset rajat: vaikka oppilailla olisi vapaus valita omia 

työskentelytapojaan, työskentelystä kieltäytyminen on kuitenkin kiellettyä. (Liebschner 

2002, 64.) Vapaus koulutyössä ei tarkoita oppilaalle vapautta tehdä, mitä hän haluaa. 

 

Tämän pääluvun ensimmäisessä osassa käsittelen esiopetuksesta perusopetukseen 

siirtyvien lasten leikin vähentymistä (4.1). Toinen luku käsittelee leikin yhteyttä 

opetussuunnitelmaan (4.2) ja kolmannessa luvussa tarkastellaan alkuopetusikäisten lasten 

leikin tyypillisiä piirteitä (4.3). Neljäs luku tuo näkemyksiä opettajan roolista omaehtoisen 

leikin havainnoijana ja ohjaajana (4.4) ja viimeisessä luvussa (4.5) esittelen omaehtoisen 

leikin toteutumista ja mahdollisuuksia perusopetuksessa. 

4.1 Esiopetuksesta perusopetukseen 

Esiopetuksessa vapaalle toiminnalle ja leikille annetaan huomattavan paljon enemmän 

aikaa verrattuna peruskouluun. Lasten omaehtoinen leikki nähdään tärkeänä osana 

esikoulun arkipäivää. Aikuisjohtoisissa opetustuokioissa toimimisen harjoittelu alkaa jo 

varhaiskasvatuksesta lähtien, mutta niiden määrä ja kesto kasvavat suuresti peruskouluun 

siirryttäessä. Esiopetusyksikön toimintaa tutkinut Maritta Hännikäinen totesi 

tapauskohtaisesti, että kokonaisuudessaan yli kolmannes esiopetuspäivän ajasta oli varattu 

lasten omaehtoiselle toiminnalle ja leikille. Opettajajohtoisilla ja koulumaisilla 

toiminnoilla lasta valmistettiin koulun alkamiseen, mikä sai myös lapset innostumaan 
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omaehtoisesta koululeikistä. Tällä leikillä, joka oli lähtöisin heidän omasta halustaan, 

oppilaat ilmensivät ymmärtävänsä koulukulttuuria. (Hännikäinen 2006, 134, 145.)  

 

Lapset ajattelevat koulun aloittamisen usein positiivisena asiana, jota he odottavat innolla. 

Koulun aloittamiseen saattaa kuitenkin liittyä myös haikeutta tai pelkoa, joka voi johtua 

esimerkiksi uuden ympäristön tuntemattomuudesta. Turvallisuuden tunnetta koulun 

aloittamiseen lapselle luovat erityisesti ennestään tutut koulukaverit ja sisarusten läsnäolo 

samassa koulussa. Esiopetuksessa arvioidaan paljolti kouluvalmiutta, mutta tärkeää olisi 

myös havainnoida, kuinka lapsi kokee kouluun siirtymisen ja sen tuomat muutokset. 

Kouluun liittyvät mielikuvat syntyvät muun muassa kavereiden ja perheen, erityisesti 

vanhempien sisarusten, kertomista asioista. Myös lapsen kokemukset esiopetuksesta 

vaikuttavat osaltaan ajatuksiin koulusta. (Soininen 2005, 141–142, 149.) 

 

Pramling, Klerfelt ja Williams Graneld ovat tutkineet kouluikäistenlasten kokemuksia ja 

näkemyksiä esikoulusta ja kouluun siirtymisestä. Lasten mielestä yksi keskeisimmistä 

koulun ja esiopetuksen eroista liittyi nimenomaan leikkiin: esiopetuksessa lapset kokivat 

saavansa enemmän mahdollisuuksia leikkiin. He myös huomasivat eron vapaudessa 

päättää omaan toimintaansa liittyvistä asioissa. Lasten mukaan vapaata leikkiaikaa sai 

koulussa vain välituntien ajaksi, mikä tarkoitti pihalla vietettyä aikaa. Lisäksi lasten 

vastauksissa tuli esille esiopetuksen leikkivälineistön laajuus verrattuna koulun 

leikkivälineisiin. (Pramling ym. 1995, 58, 65.) Huomattavaa onkin, että lasten vapaa-aika 

painottuu koulupäivinä usein koulupihalle, eikä sisällä ole juurikaan mahdollisuutta 

leikille. 

 

Hannele Karikoski haastatteli vuonna 2008 julkaistussa tutkimuksessaan esiopetuksesta 

kouluun siirtymävaiheessa olevien lasten vanhempia. Verrattuna lasten ajatuksiin edellä 

mainitun tutkimuksen perusteella, myös vanhemmat olivat Karikosken mukaan mieltäneet 

koulun ja leikin yhteyden samalla tavalla: leikillä ei ole merkittävää roolia 

perusopetuksessa. Eräs huoltaja ilmaisi haastattelussa selkeästi sen, että koulu on 

tekemistä, ei leikkimistä varten. (Karikoski 2008, 94.) 

 

Aikuiset ja lapset yhdessä luovat käsitystä siitä, millaisia tunnetiloja kouluun liitetään. 

Lapsen vanhemmat voivat esimerkiksi tiedostamattaan heijastaa omia kokemuksiaan 

lapseen, joka omaksuu tunnetilan itselleen. (Soininen 2005, 143.) Koska vanhempien ja 
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lasten mielikuvat esikoulun ja koulun välisistä eroista ovat hyvin samantapaisia, mielikuvat 

muuttuvat helposti todeksi. Huoltajien ja yhteiskunnan odotukset sekä opetussuunnitelman 

asettamat tavoitteet liittyvät paljolti näkyviin tuloksiin ja oppimiseen. Vanhemmat voivat 

esimerkiksi alkaa pohtimaan tai jopa epäilemään opetuksen laadukkuutta ja tasoa, mikäli 

lapsi kertoo kotonaan, että koulussa on leikitty (Holzman 1997, 110). Asetetuilla 

odotuksilla voi olla vaikutusta opettajien työskentelyyn kouluarjessa. Opettajat voivat 

myös ajatella lasten leikkivän vapaa-aikanaan, vaikka näin ei välttämättä olekaan. 

Kaikkien lasten pihapiireistä ei ehkä löydy leikkikavereita tai vapaa-aika käytetään muihin 

aktiviteetteihin kuin leikkimiseen. (Vehkalahti & Urho 2013, 11.) 

4.2 Leikki opetussuunnitelmassa 

Tutkijoiden kiinnostuksen kohteena ovat olleet leikin todelliset vaikutukset lapsen 

kehitykselle ja oppimiselle. Arjessa tehdyt havainnot luovat oletuksen, jossa leikin 

ajatellaan olevan hyvin merkityksellistä ja hyödyllistä oppimisen kannalta. Tutkimuksissa 

saadut tulokset antavat kuitenkin erilaisen näkökulman ohjauksen vaikutuksesta: 

perinteiseen, opettajajohtoiseen, opetukseen verrattuna lapsen omaehtoisen leikin 

hyödyntämisellä ei ole nähty olevan vaikutusta uusien taitojen oppimiseen. 

Opettajajohtoinen työskentely tuottaa näkyvämpiä tuloksia, mistä on johdettu ajatus siitä, 

että leikillä ei ole opetussuunnitelmassa kovinkaan suurta arvoa. (Hakkarainen 2004, 161.) 

 

Koulumaiseen oppimiseen verrattuna leikin oppimistilanteet ovat eritavoin haastavia ja 

rajattuja. Hakkaraisen mukaan oppimisen haasteet leikissä kiteytyvät kysymyksiin, joissa 

leikkijä arvioi omaa olemustaan, mahdollisuuksiaan sekä toisiin suhtautumista. Vaikka 

lapset eivät tietoisesti näitä kysymyksiä pohdikaan, leikkiminen ja asioiden kokeileminen 

pohjautuvat niihin. Leikin kautta tapahtuva oppiminen on vaikea todistaa, sillä tulos näkyy 

lapsessa kokemusjälkenä ja yksilöllisenä kokemistavan muutoksena. Tämän vuoksi on 

vaikeaa määritellä, onko oppimista todella tapahtunut, ja mitä tietoa lapsi on oppinut. 

(Hakkarainen 2005, 11.) 

 

Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa leikki on ajateltu lapsille ominaisena 

tapana toimia. Leikin kehittyminen ja sen monimuotoisuus riippuvat kasvattajien asenteista 

ja toiminnasta. Leikkiä voidaan tukea muun muassa leikkiympäristön tietoisella 
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suunnittelulla lasten tarpeet ja kiinnostuksenkohteet huomioiden. (Parrila 2013.)  

Verrattuna varhaiskasvatuksen suunnitelmaan perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa leikki on otettu huomattavasti vähemmän huomioon. Leikki mainitaan siinä 

vain työtapojen yhteydessä: ”Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja 

ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista 

osallistumista. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen 

luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin.” (Opetushallitus 2004, 19.) Koulussa käytössä 

olevien työtapojen tulisi siis antaa edellytyksiä ja rohkaista lasta omaehtoiseen leikkiin. 

Leikillisyys mainittiin työtapana erikseen äidinkielen, vieraiden kielien sekä taito- ja 

taideaineiden opetukseen liitettynä (emt.). 

 

Vapaata leikkiä ei ole nähty sellaisenaan työtapana, vaikka työtapojen kasvatukselliset 

tavoitteet sopisivat toteutettavaksi myös omaehtoisen leikin keinoin. Esimerkiksi 

sosiaalisia ja ajattelun kehittymiseen liittyviä taitoja sekä ongelmanratkaisukykyä lapset 

kehittävät luonnollisesti jo pienestä pitäen leikkiessään. Lisäksi leikki avaa mahdollisuuden 

rajattomalle kokeilulle, sillä leikkiin liittyvässä oppimisessa on huomattavaa, että lapsi ei 

tunne epäonnistumisen pelkoa tehdessään kokeiluja (Hakkarainen 2005, 11). 

 

Yleisesti hyväksytty ajatus on, että opetuksen lähtökohtana tulee pitää lapsilähtöisyyttä, 

jolloin oppilas on itse aktiivinen osapuoli oppimisprosessissa. Opetuksen tulisi ottaa 

huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. (Launonen & Pulkkinen 

2004, 23.) Lasten leikkimiseen liittyvien tarpeiden ja halukkuuden huomioiminen myös 

koulun arjessa olisi siis tärkeää. Usein jo pelkkä koulukavereiden läsnäolo saa oppilaat 

haluamaan toimia yhdessä ja leikkimään yhteisiä leikkejä. On realistista, että opettaja – ja 

vaikka kokonainen koulukin – pystyisivät lisäämään leikkimiseen käytettyä aikaa. 

Ajankäyttö ja kiireettömyyden tuntu ovat opettajan tietoisesti päätettävissä olevia 

mahdollisuuksia. 

 

Leikkiä käytetään hyvin vähän työtapana, koska aikuisten mielestä leikki on vaikeasti 

ohjattavissa ja kontrolloitavissa (Hakkarainen 2005, 11). Sukeutuva suunnitelma pohjautuu 

opetukselle, joka antaa aikaa lasten leikille ja ottaa huomioon omaehtoisen toiminnan. 

Opettajan ei tarvitse antaa täyttä vapautta lapsille, vaan opetuksessa tietoisesti annetaan 

valinnanmahdollisuuksia ja aikaa omalle leikille. Opetussuunnitelmaa ja leikkiä voidaan 

yhdistää kolmella eri tavalla: ensimmäisessä strategiassa lasten leikit toimivat opetuksen 
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suunnittelun ja sisältöjen pohjana. Leikkiä seuraamalla valitaan jokin teema tai aihe, jota 

lähdetään laajentamaan opetustuokiossa. Toisessa tavassa leikki toimii 

opetussuunnitelmaan kuuluvan aiheen johdatteluna ja keskustelun herättäjänä, ja 

kolmannessa strategiassa aihetta työstetään ja tietoa vahvistetaan leikin avulla. 

(Hakkarainen 2002, 115–117.) 

 

Amerikkalainen Barbara Taylor School käyttää toiminnassaan hyödyksi sukeutuvan 

suunnitelman ensimmäistä strategiaa, jolloin lasten esittämät ideat toimivat opetuksen 

lähtökohtina (Hakkarainen 2002, 117). Erityistä huomiota koulussa on kiinnitetty 

nimenomaan lasten leikkiin, mutta myös esiintymistaitoihin: lapset kehittyvät hyviksi 

oppijoiksi esittämällä ja leikkimällä. Lapset siis oppivat eri sisältöjä käyttäen samalla omaa 

luovuuttaan ja improvisaatiokykyään. (Holzman 1997, 109.)  

 

Ensimmäinen strategia tukee lasten omaehtoista leikkimistä ja sitä on mahdollista käyttää 

esiopetuksen lisäksi myös perusopetuksessa. Lasten leikkiä seuraamalla voidaan huomata 

leikkien aiheista kiinnostuksen kohteita, joita kannattaa hyödyntää opetuksessa. Opettajan 

kannattaa irrottautua vuosisuunnitelmastaan, mikäli lapset osoittavat leikeissään 

kiinnostusta johonkin teemaan tai aiheeseen. Lapsien oppimismotivaatio voi olla tällöin 

huomattavan paljon suurempi verrattuna tilanteeseen, jolloin motivaation luominen on 

lähtöisin opettajalta. Oppilaat voivat olla myös halukkaita osallistumaan aktiivisemmin 

oppitunnin toimintaan, kun aihe on lähtöisin heidän omista kiinnostuksen kohteistaan. 

 

Joskus lasten välitunneilla aloitettu leikki saattaa jatkua myös oppitunnilla ilman, että 

opettaja on tietoinen asiasta. Leikin jatkuminen ei välttämättä häiritse tunnin kulkua. 

Oppitunti saa tällöin uudenlaisen, jännittävän otteen ja oppiminen on hauskaa. Karimäen 

tutkimukseen osallistunut 10-vuotias poika kertoi leikin kuvauksessaan siitä, kuinka 

opettaja ei tiennyt olevansa osana poikien leikkiä. Poikien mielestä opettaja vain luuli 

opettavansa heille matematiikkaa, sillä todellisuudessa he leikkivät olevansa opettelemassa 

sotaleikkiin yhdistettyjä asioita, kuten rakettien kantomatkoja. (Karimäki 2005, 35.) 

Leikkimällä oppitunnin aikana lapset itse muokkaavat oppituntien oppisisältöjä omaan 

leikkiinsä ja kiinnostuksen kohteisiinsa sopivaksi informaatioksi; he käyttivät itse 

sukeutuvan suunnitelman kolmatta strategiaa. Oppiminen saa täysin uudenlaisen 

motivaatiopohjan, kun asioita opetellaan leikin edistämiseksi ja lapsia itseään 

kiinnostavalla tavalla. 
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Perusopetuksen arviointijärjestelmä korostaa vahvasti yksilön suorituksia, vaikka 

oppilaiden yhteistyön positiiviset vaikutukset motivaatioon ja oppimiseen ovat tiedossa. 

Oppilaiden välinen yhteistyö on usein opettajan määrittämää ja rajoittamaa, toisin kuin 

päiväkodeissa, joissa lapset saavat valita ja organisoida vapaammin toimintansa. (Rasku-

Puttonen 2006, 123–124.) Päiväkodeissa lapsen arviointiin liittyy paljon sosiaalisten 

tilanteiden seuraamista lapsen toimiessa vapaasti ryhmässä, mitä käytetään perusopetuksen 

puolella lähinnä käyttäytymisen arviointiin. Lasten sosiaalisia suhteita ei oteta samalla 

tavoin tarkkailuun, vaikka niiden arvioiminen on yhtä lailla tärkeää ja hyödyllistä myös 

koulussa. Yksilöllisen havainnoimisen lisäksi opettaja voi saada oppilaasta paljon uutta 

tietoa seuratessaan hänen toimintaansa muiden oppilaiden kanssa vapaassa tilanteessa. 

4.3 Kouluikäinen lapsi leikkijänä 

Kouluikäisen lapsen leikkiympäristö sijoittuu pääosin hänen kotiinsa, kouluunsa sekä 

niiden välisiin reitteihin ja lähiympäristöön. Ympäristöön tietoisesti suunnitellut 

leikkipaikat eivät ole ainoita leikkimiseen käytettyjä alueita, vaan lapset haluavat leikkiä 

kaikkialla. (Kyttä 2003, 27.) Vapaa leikki kuitenkin sijoittuu vielä varhaisessa kouluiässä 

yllättävän lähelle kotia: he leikkivät tavallisimmin noin 300 metrin päässä kotoaan. Tämä 

matka kodin ja leikkipaikan välillä kasvaa kuitenkin jatkuvasti iän myötä. (Horelli 2003, 

7.) 

 

Alkuopetusikäisen lapsen tulisi jo osata toimia isommassa ryhmässä, mikäli lapsen 

sosiaalinen kehitys on edennyt normaalisti ja hän elää turvallisessa ympäristössä. Jokainen 

oppilas tarvitsee kuitenkin välillä aikuisen antamaa yksilöllistä huomiointia. 7-vuotias osaa 

myös leikkiä melko itsenäisesti pienessä ryhmässä ja noudattaa sovittuja sääntöjä ilman 

aikuisen tukea. (Vilén ym. 2006, 159–160.) Alkuopetusikäisen lapsen leikkiminen on myös 

entistä pitkäjänteisempää, ja sama leikki saattaa pysytellä mukana pitkiäkin aikoja. 

Hyväksi ja hauskaksi osoittautuneen leikin parissa jaksetaan toimia kerta toisensa jälkeen. 

(Karimäki 2005, 41.) 

 

Sääntöleikit ja -pelit ovat kouluikäisten lasten leikeistä hallitsevimpia ja suosituimpia. 

Niihin liittyy kuitenkin usein myös kuvitteellisuutta ja leikkimielisyyttä; asioita tehdään 

esittäen ja rooleja ottaen. (Smidt 2009, 115.) Sääntöleikkien avulla lapsi harjoittelee 
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sopeutumaan ja toimimaan vaatimusten ja velvollisuuksien vaatimilla tavoilla, mitkä ovat 

usein aikuisten asettamia rajoituksia (Tamminen 2001, 13). Myös kehonhallintaan ja 

karkeamotoriikkaan liittyviä taitoja lapsi harjoittelee luonnollisimmin vapaassa leikissä. 

Erityisesti sääntöleikkeihin liittyy usein liikunnallisuutta, vikkelyyttä ja havaintokykyä; 

lapsi liikkuu leikkiessään paljon huomaamattaan. (Jantunen 2009, 102.) 

 

Koulun aloittamisen kynnyksellä lapsi elää aloitteellisuuden kehittymisen herkkyyskautta, 

mikä tarkoittaa halua tarttua ja kohdata uusia asioita positiivisella asenteella. Lasten 

omaehtoinen leikki, etenkin roolileikki, toimii merkittävänä aloitteellisuuden kehittäjänä. 

Roolileikeissä on erilaisille lapsille tarjolla erilaisia rooleja ja tehtäviä, joiden kautta pääsee 

vaikuttamaan leikin kulkuun. (Jantunen 2009, 100.) Kaikki lapset eivät välttämättä halua 

olla mukana vaikuttamassa toiminnan ytimessä, vaan osallistuvat mieluummin pienempään 

rooliin. 

 

Marjatta Kalliala on tutkinut lasten leikkikulttuuria: haastattelemalla ja havainnoimalla 6-

vuotiaita lapsia hän on huomannut leikeissä yleisesti esiintyviä piirteitä. Vaikka tutkimus 

onkin tehty esiopetusikäisille lapsille, tulokset kertovat varmasti paljon myös koululaisten 

leikistä. Leikkien sääntöjen tarkoituksena on varmistaa jokaiselle leikkijälle yhtenäiset 

mahdollisuudet, minkä vuoksi niihin sitoutuminen on selkeä ehto leikkiin osallistumiselle. 

Tämä näkyy erityisesti leikeissä, joissa painotetaan kilpailua. Vaikka voittajaa ja häviäjää 

ei erikseen nimettäisikään, voi kilpailu olla siinä tiiviisti mukana. Esimerkiksi piiloleikki 

on onnistunut osallistujan kohdalla hyvin, mikäli hänet löydetään viimeisenä. Kilpailu ei 

ole kuitenkaan suurin syy leikkiin osallistumiselle, vaan lapset pitävät tärkeämpänä 

ryhmään kuuluvuuden tunnetta ja leikin jännityksen jakamista muiden leikkijöiden kanssa. 

(Kalliala 1999, 61–62, 84–86.)  

 

Välitunneilla kilpailuhenkiset leikit ovat koululaisten suosiossa, ja myös vanhemmat 

oppilaat ovat innostuneita välitunnilla pelaamisesta. Kilpailullisille leikeille on usein 

ominaista liikunnallisten taitojen korostaminen. Tämä voi joidenkin lasten kohdalla 

vaikuttaa haluttomuutena osallistua leikkiin, mikäli lapsi kokee aina epäonnistuvansa. 

Esimerkiksi hippaleikissä jatkuva kiinnijääminen ei tunnu mukavalta. Usein kouluikäiset 

leikkijät osaavat kuitenkin ottaa huomioon taidoiltaan eritasoiset leikkijät ja ymmärtävät, 

mikä on oikeudenmukaista ja reilua. Samalla he pohtivat muiden lasten asemaa ja peilaavat 

sitä omiin tuntemuksiinsa. Kouluikä on lapsen sosiaalisten ja moraaliin liittyvien taitojen 
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kehittymiselle tärkeää aikaa: leikkiessä harjoitellaan vastavuoroisuutta ja empatiaa (Horelli 

2003, 9). 

 

Kallialan mukaan lasten pyrkimys oikeudenmukaisuuteen näkyy myös leikkijärjestelyissä 

sattumanvaraisuutena. Vapaaehtoisten puuttuessa valitsemiseen voidaan käyttää perinteisiä 

tai itse keksittyjä arvontaloruja. Myös leikeissä kohdatut erimielisyydet ratkaistaan 

arvontamenetelmällä, jolloin joku tai jotkut osallistujista joutuvat luopumaan haluamastaan 

toiminnasta. Kohtalo hyväksytään kuitenkin helpommin, sillä arvonta on ollut puolueeton 

ratkaisu. Lapset ovatkin hyvin tarkkoja mahdollisista huijaamisyrityksistä ja siitä, että 

arvonta sujuu tasa-arvoisesti. Arvonnan mukaan ottamisesta leikkiin on myös aina 

sovittava etukäteen. (Kalliala 1999, 96–99.)  

 

Jännityksen kokemusta haetaan kilpailumielisten leikkien lisäksi myös huimaavaa ja 

pyörryttävää kokemusta tuottavilla leikeillä. Esimerkiksi kiipeilytelineet ja pihakeinut 

antavat lapsille mahdollisuuden kokea tällaisia tuntemuksia, ja lapset usein nauttivatkin 

pyörimisen ja hykerryttävän jännityksen tunteesta. Kokemusten ja tunteiden jakaminen 

kavereiden kanssa tekee niistä entistä hauskempia. (Kalliala 1999, 138.) Kiipeilytelineet ja 

muut pihan välineet ovat usein oppilaiden suosiossa, ja niiden käyttämiseen saatetaan 

liittää myös rooli- tai kuvitteluleikki. 

 

Leikkimielinen tappelu on kouluikäisten lasten, erityisesti poikien, keskuudessa yleistä 

vuorovaikutusta (Smith 2010, 104). Osallistujat tietävät tapahtuman olevan vain leikkiä, 

jota viestitetään esimerkiksi ilmeiden ja eleiden avulla. Muun muassa kasvojen ilmeet 

välittävät leikillisyyttä verrattuna todelliseen tappeluun, liikkeitä liioitellaan ja tehokkuutta 

pehmennetään. Vanhemmat leikkimieliset tappelijat – esimerkiksi voimiaan mittailevat 

aikuiset – hakevat toiminnalla vallantunnetta, mutta lasten motiivina toiminalle on 

ennemmin yhteenkuuluvuuden tunteen kokeminen. Lasten tarkoituksena ei ole siis välittää 

aggressiivisuutta. Kouluikäisten kokonaisvaltaisesta käyttäytymisestä jopa kymmenes on 

leikkimielistä tappelua, kun taas ennen ja jälkeen kouluiän sen osuus on vain neljä 

prosenttia. (Pellegrini 2007, 78, 88, 93.) Leikkimielinenkin tappelu on kuitenkin usein 

koulussa kiellettyä ja siihen puututaan herkästi. Kieltämisen syynä on usein ajattelumalli, 

jonka mukaan lapsille opetetaan sopivaa ja hyvää käyttäytymistä. Samalla varmistetaan, 

että kaikki leikkijät osallistuvat toimintaan hyvällä mielellä ja vapaasta tahdostaan. 
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Opettaja joutuukin vapaata leikkiä seuratessaan pohtimaan, minkälainen omaehtoinen 

leikki on asiallista ja minkälaisiin tilanteisiin kannattaisi puuttua. 

4.4 Opettajan rooli omaehtoisessa leikissä 

Hännikäisen tutkimuksessa esiopetusryhmän toiminnasta aikuiset varoivat vapaan 

toiminnan aikana puuttumasta liikaa lasten leikkeihin ja erimielisyyksien ratkaisemiseen, 

vaikka he olivatkin tarvittaessa lähellä apuna. He halusivat tietoisesti suojella ja olla 

häiritsemättä lasten yhteisleikkiä tai yksittäisen lapsen toimintaa. (Hännikäinen 2006, 134.) 

Leikin ohjaaminen voi huolellisesti suunniteltuna tukea lasten leikkitaitoja ja synnyttää 

uusia, pitkäkestoisia leikkejä. Aikuisten antamat virikkeet jatkuvat tällöin lasten 

omaehtoisina leikkeinä. (Vehkalahti & Urho 2013, 8–9.) 

 

Vehkalahti ja Urho ovat sitä mieltä, että koska lapsi imee joka tapauksessa jatkuvasti 

ympäristöstään vaikutteita leikkeihinsä, voi aikuinen myös tietoisesti antaa hänelle 

virikkeitä (Vehkalahti & Urho 2013, 47). Hakkaraisen mielipide kuitenkin on, että aina, 

kun aikuinen ohjaa leikin aihetta, ei ole enää kysymys lapsen omasta sisäisestä 

motivaatiosta. Etenkin, jos leikkiä ohjataan jonkin kasvatustavoitteen pohjalta, on leikki 

enää vain näennäisesti vapaata, sillä se ei enää toteudu lapsen oma-aloitteisuudesta. 

(Hakkarainen 1990, 1.) Opettajan on kuitenkin tunnistettava ympäristön määräämät rajat ja 

mahdollisuudet leikkimiselle. Jos oppilaiden vapaavalintainen toiminta aiheuttaa 

sisätiloissa häiriöitä muiden lasten omaehtoiselle leikille, on tilanne tasapainotettava 

opettajajohtoisesti kaikille mielekkääksi (Liebschner 2002, 65). Tarvittaessa on myös 

uskallettava pysäyttää leikki ja irrottaa lapsi kuvitteellisesta maailmasta. Näin tulee toimia 

erityisesti, jos leikki osoittautuu turvallisuudelle vaaralliseksi. (Helenius & Vähänen 2004, 

43.) 

 

Jokainen lapsi osaa leikkiä, kunhan aikuinen muistaa antaa siihen tilaisuuden (Hintikka 

2004, 72). Aikuisen tuskin tarvitsee auttaa keksimään leikin aiheita sellaisenaan, mutta 

tuomalla esiin ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia, aikuinen voi rohkaista ja opettaa 

lasta havainnoimaan ympäristöään (Kyttä 2003, 27). Jos aikuinen joutuu puuttumaan 

leikkiin, se kannattaa tehdä leikin keinoin – osallistumalla ja eläytymällä leikin 
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tapahtumiin (Helenius & Vähänen 2004, 43). Aikuisen ei tarvitse määrätä leikissä, vaan 

hän voi antautua leikkiin sen osallistujana (Vehkalahti & Urho 2013, 9). 

 

Leikkiä voidaan tulkita, ymmärtää ja selittää vain ammatillisessa terapiasuhteessa (Airas & 

Brummer 2003, 176). Leikin havainnoinnin avulla opettaja voi kuitenkin parantaa 

huomattavasti oppilaantuntemustaan, sillä oppilaat voivat käyttäytyä vapaassa tilanteessa 

eri tavoin kuin ohjatussa luokkatilanteessa. Ennen havainnointiin ryhtymistä aikuisen on 

hyvä päättää, mihin aikoo leikin aikana kiinnittää huomiota. Kaikkien osa-alueiden 

havainnointi yhtä aikaa ei tuota tulosta. Aikuinen voi keskittyä esimerkiksi yhden tietyn 

lapsen toimintaan tai vastaavasti leikkitilanteeseen kokonaisuudessaan. (Vilén ym. 2006, 

167–168.) 

 

Leikistä voidaan havainnoida monia eri asioita. Esimerkiksi seuraavien aiheiden ja 

apukysymysten avulla voidaan tarkkailla joko yksittäistä lasta, leikkiryhmää tai leikkiä 

yleensä: 

1. Leikin alku: Kuka leikin aloittaa? Mistä lähtötilanteesta leikki alkaa? Onko leikki 

tarkasti suunniteltua vai spontaania?  

2. Asetelma: Ketkä osallistuvat leikkiin? Mitä tiloja leikissä käytetään? Mitä välineitä 

on käytössä? 

3. Roolit: Mitä rooleja leikkijät ottavat? Mikä on havainnoitavan lapsen asema 

leikissä? 

4. Aihe: Onko leikillä jokin keskeinen teema? 

5. Leikin paljastamat käsitykset: Minkälaisia käsityksiä lapsiryhmällä tai 

havainnoitavalla lapsella on? Kuinka leikki-ideaa kehitetään? 

6. Emotionaaliset reaktiot: Miten lapsi reagoi erilaisissa tilanteissa? 

7. Leikin sujuminen: Kuinka lapset tulevat keskenään toimeen? Minkälaisista asioista 

he keskustelevat? Miten ideat hyväksytään? Vetäytyykö joku lapsi toiminnasta? 

Tarvitsevatko lapset aikuisen tukea leikin suunnittelussa tai erimielisyyksien 

sovittelussa? 

8. Leikin kehittely: Kuka kehittää ja vie leikkiä eteenpäin? Eteneekö leikin juoni? 

9. Sitoutuminen: Ovatko lapset keskittyneitä leikkiin? 

10. Oppiminen: Mitä lapset harjoittelevat ja oppivat kehityksen eri osa-alueita 

ajatellen?  
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11. Leikin kesto: Kauan leikki kestää? Miksi ja miten leikki loppui? Mitä 

havainnoinnin kohteena oleva lapsi alkaa tehdä leikin päätyttyä? (Parrila 2013.) 

 

Vehkalahti ja Urho ovat samoilla linjoilla siitä, että aikuisen ei tarvitse analysoida leikkiä. 

He luettelevat leikin seuraajalle kolme tärkeää taitoa: kärsivällisyyden, katselun ja 

arvostuksen. Leikin seuraamiselle on varattava aikaa, sillä lapset leikkivät omassa 

tahdissaan ja leikin todellinen ymmärtäminen voi viedä aikuiselta aikaa. Seuraajan on 

opittava katselemaan rauhassa unohtaen samalla ennakko-odotukset leikin kulusta. 

Olemassa olevaa leikkiä on myös arvostettava, sillä se on aina leikkijälle tärkeä. 

(Vehkalahti & Urho 2013, 19–20.) 

 

Leikkitilanteet antavat opettajalle arvokasta tietoa myös koulukiusaamisen vastaisessa 

työssä. Vapaata leikkiä tarkkailemalla opettaja voi huomata kiusaamistilanteet herkemmin 

kuin perinteisen opetuksen yhteydessä. Lapsia havainnoimalla opettaja saa tietoa ryhmän 

ilmapiiristä, konfliktitilanteista ja lasten reagoimisesta erilaisiin tilanteisiin. Myös 

kiusaamisen kohteeksi joutuneen lapsen havainnointi leikkitilanteissa on tärkeää, jotta 

saadaan tietoa hänen asemastaan ryhmässä ja kommunikoinnista muiden lasten kanssa. 

(Kirves & Stoor-Grenner 2010, 47–48.) Kiusaamistilanteiden selvittämisen jälkeen leikistä 

voidaan myös tarkkailla, onko kiusaamiseen puuttumisella ollut todellista vaikutusta, vai 

jatkuuko kiusaaminen selvittelyistä riippumatta. 

4.5 Omaehtoisen leikin toteutuminen ja mahdollisuudet koulussa 

Erja Rusasen vuonna 2008 julkaistussa tapaustutkimuksessa haastateltiin esikoululaisia, 

joiden ajatuksia ja mielipiteitä esiopetuksesta koottiin yhteenvedoksi. Viidestätoista 

lapsesta kahdeksan mainitsi parhaaksi asiaksi esikoulusta sisällä ja ulkona tapahtuvan 

lasten keskinäisen leikin. Toisaalta ikävimpänä asiana viisi mainintaa sai lasten väliset 

ristiriidat, jotka syntyivät juuri leikkitilanteissa. Aikaa omaehtoiselle leikille toivottiin 

kuitenkin lisää, joten esiopetusikäiset lapset tarvitsevat ja haluavat vielä leikkiä paljon. 

(Rusanen 2008, 88.) Tuloksen perusteella voidaan olettaa, että myös alkuopetusikäiset 

lapset tarvitsevat ja haluavat lisää aikaa omaehtoiselle leikkimiselle. Nykyajan koulu on 

kehittynyt leikkimiselle avoimempaan suuntaan, mutta käytännössä sille on annettu tilaa 

usein vain välituntien ajan.  
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Paljon uutta tietoa sisältävät koulupäivät ovat kouluikäisille oppilaille rankkoja. Tällöin 

leikki voi toimia koulupäivän kevennyksenä, mikä lisää oppilaiden jaksamista ja intoa 

oppisisältöjä läpikäyvillä tunneilla. Vaikka lapselle antaisikin kesken koulupäivän aikaa 

vapaalle toiminnalle, päivän aikana opittuja asioita ei sillä tavoin heitetä hukkaan. 

Päinvastoin – leikin avulla lapsi pääsee käsittelemään tietorakenteita ja muokkaamaan niitä 

itselle sopiviksi. Hakkarainen toteaa kirjassaan (2002, 117) osuvasti, että tiedon 

omaksuminen tapahtuu vasta sitten, kun se on leikitty vuorovaikutuksessa muiden lasten 

kanssa. 

 

Gunilla Lindqvist on haastatellut Ruotsissa 6–11 -vuotiaiden lasten kanssa työskenteleviä 

esikouluopettajia, vapaa-ajan ohjaajia sekä luokanopettajia, joiden mielestä leikkiä tulisi 

käyttää enemmän opetuksen ohella ja osana sitä. Opetukseen liitetyn leikin lisäksi nähtiin 

myös lasten vapaaehtoinen leikki tärkeänä. Luokanopettajat mainitsivat leikissä olevan 

kyse lasten kiinnostuksen mukaisesta ja iloa tuottavasta toiminnasta. Lapset itse näkivät, 

ettei leikkimällä opita asioita, sillä leikit kuuluvat heidän omaan maailmansa ja he itse 

vaikuttavat sisältöön. (Lindqvist 2002, 26–29.) Leikki nähtiinkin kenties enemmän vapaa-

aikana ja vastapainona koulussa tehtävälle työlle. 

 

TNS Gallup teki vuonna 2008 Suomen Unicefille tutkimuksen, jossa tutkittiin 

kuudesluokkalaisten oppilaiden suhtautumista leikkiin, kavereihin ja vapaa-aikaan. 

Tytöistä 45 % ja pojista 32 % kertoi leikkivänsä edelleen. Suurin eroavaisuus leikkimiselle 

määräytyi kuitenkin asuinpaikan mukaan: maaseudun lapsista 50 % leikki edelleen, kun 

taas pääkaupunkiseudulla vastaava luku oli vain 32 %. Vastanneista kuudesluokkalaisista 

49 % koki lasten lopettavan leikkimisen liian aikaisin. (Unicef 2008.) 

 

Kiinnostuksen loppuminen oli yleisin syy leikkimisen loppumiselle. Vähiten leikkimisestä 

olivat kiinnostuneet lapset, joiden ohjatut harrastukset veivät suuren osan vapaa-ajasta, 

mutta myös sellaiset lapset, joilla ei ollut lainkaan ohjattuja harrastuksia. Tietokoneiden 

kanssa paljon aikaa viettävät lapset kokivat keskivertoa herkemmin kyllästyneensä 

leikkimiseen. Kiinnostuksen loppumisen lisäksi myös kiusaamisella ja yksinäisyyden 

tunteella oli yhteys leikkimisen jatkumiseen. Yksinäisiksi ja kiusatuiksi itsensä tuntevat 

lapset jatkoivat leikkimistä pidempään kuin sellaiset lapset, jotka eivät tunteneet itseään 

koskaan kiusatuiksi tai yksinäisiksi. (Unicef 2008.)  
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4.5.1 Leikille avoin oppimisympäristö  

Leikille avoin ympäristö suhtautuu lasten leikkeihin vastaanottavasti ja rohkaisevasti. Sen 

sijaan koulupäivän perinteinen rakenne, joka sisältää tarkat ajat oppitunneille ja niiden 

välisille välitunneille, ei kannusta leikkimiseen ryhtymiseen. MUKAVA–kouluhankkeen 

myötä joidenkin koulujen tavaksi on säännöllistynyt pidennetty lounastauko, jonka jälkeen 

on aikaa oppilaiden omalle toiminnalle. Tämän on huomattu innostavan lapsia myös 

leikkimään enemmän. (Hintikka 2004, 74.) Eheytetyn koulupäivän idea toimii koulupäivän 

rytmittämisellä, jotta aikaa löytyy sekä tiedolliselle oppimiselle, levolle, että 

harrastuskokemuksille. Tämä lisää oppilaiden jaksamista ja koulutyöhön keskittymistä. 

(Pirttimaa & Pulkkinen 2004, 79–80.) 

 

MUKAVA–kouluhanke on tuonut osallistuville kouluille positiivisia kokemuksia leikille 

avoimesta ympäristöstä, johon koko koulun väki osallistuu. Kouluissa leikitään paljon ja 

myönteistä ilmapiiriä leikkimiselle ovat luomassa myös koulun vanhimmat oppilaat. 

Alkuopetusikäisten oppilaiden lisäksi myös 3-4 -luokkalaiset leikkivät ja vanhemmat 

oppilaat suhtautuvat pienempien leikkeihin positiivisella tavalla – ilman, että leikkejä 

vähätellään. Opettajan luoma leikkimiselle avoin ilmapiiri kannustaa lapsia omaehtoiseen 

leikkiin myös vapaa-aikana. (Hintikka 2004, 74–75.) Harmittavan usein jo jotkut 

alkuopetusikäisistä lapsista pitävät leikkimistä lapsellisena, minkä vuoksi yhtenäisen, 

leikille myönteisen, ilmapiirin luominen koululle on tärkeää. 

 

Leikkiä kannustavaa luokkatilaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon erilaiset leikit, 

leikkijät ja leikkitilanteet. Leikkivälineistön lisäksi yhtä tärkeää on suunnitella myös tilan 

käyttö. Joillekin leikeille sopii parhaiten pieni nurkkaus, kun taas joissakin leikeissä 

tarvitaan enemmän tilaa. Tilan jakaminen, esimerkiksi sermeillä tai kankailla, mahdollistaa 

usean leikin syntymisen samaan tilaan. Jotta leikistä voisi kehittyä pitkäaikainen, on 

leikkiä oltava mahdollista jatkaa; leikkivälineitä ei tarvitse välttämättä joka kerta siivota 

pois. Tila itsessään vaikuttaa leikin kulkuun, ja jos lapsilla on mahdollisuus muokata 

ympäristöä, leikillä on enemmän virikkeitä. (Vehkalahti & Urho 2013, 60–63.) 

 

Lapin yliopistossa toteutetussa Let’s Play! -projektissa tutkittiin monesta eri näkökulmasta 

leikillisen oppimisympäristön toteuttamista ja siihen liittyviä toiveita. Vuoden 2004 

syksyllä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin peruskoululaisten, 10–12 -vuotiaiden toiveita 
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koulusta. Otantaan kuului 93 kirjoitelmaa (poikia 50, tyttöjä 42), joiden joukosta esille 

tulleet toiveet jaettiin fyysiseen, toiminnalliseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen 

ympäristöön, kouluruokaan sekä utopistisiin ajatuksiin liittyviin toiveisiin. (Hyvönen ym. 

2007, 73–74.) 

 

Toiminnalliseen oppimisympäristöön liittyviin toiveisiin tutkimukseen osallistuneet 

oppilaat mainitsivat liikunnan ohella muun muassa sen, että koulussa tulisi leikkiä 

enemmän perinneleikkejä, esimerkiksi piiloleikkiä. 11–12 -vuotiaiden lasten kirjoitelmissa 

mainittiin myös leikkiminen yleensä, mikä nähtiin myös osana opiskelua ja työtapana. 

Lisäksi toiveena oli, että koulupäivään kuuluisi enemmän oppilaiden vapautta, vaikka 

myös opiskelun tärkeys huomioitiin. (Hyvönen ym. 2007, 81–81.) Vaikka tutkimukseen 

osallistuneet oppilaat olivat iältään viides- ja kuudesluokkalaisia, ei ollut yllättävää, että 

toiveisiin kuului edelleen leikkiminen. Alkuopetuksen oppilaille tehty vastaavanlainen 

tutkimus olisi tuonut melko varmasti vielä enemmän mainintoja siitä, että kouluun 

kaivataan lisää leikkiaikaa ja itse leikkimistä.  

 

Sosiaaliseen ja emotionaaliseen oppimisympäristöön liittyvissä toiveissa paljon mainintoja 

saivat kaverit ja ystävät. Miltei kolmannes mainitsi kaveruuden merkittäväksi tekijäksi 

kouluviihtyvyydelle, mikä kuvaa hyvin vertaisryhmän tärkeyttä oppilaalle. (Hyvönen ym. 

2007, 83.) Lasten omaehtoiselle leikkimiselle on kouluiässä usein tyypillistä, että toiminta 

tapahtuu kavereiden kesken. Kouluun on mukava tulla, kun on kavereita, joiden kanssa voi 

leikkiä ja toimia. 

4.5.2 Välitunnit ja vapaan toiminnan aika 

Välitunneilla on huomattu olevan paljon positiivia vaikutuksia oppimiseen. Esimerkiksi 

joitakin sosiaalisia taitoja oppii enemmin vapaasti käytännössä kuin tiukasti opettajan 

valvomassa ympäristössä. Vapaa-ajan väitetään vaikuttavan myös oppitunneilla 

keskittymiseen myönteisesti, mutta niiden vaikutuksesta on saatu myös päinvastaisia 

tutkimustuloksia: välitunnit lisäävät luokassa myös levottomuutta. Pellegrini totesi vuonna 

1995, että erityisesti poikien levottomuus kasvoi sitä suuremmaksi, mitä pidempään he 

joutuivat odottamaan taukoa. Toisaalta hän havaitsi myös, että lapset, jotka leikkivät 

fyysisesti aktiivisia pelejä välitunnilla, olivat luokassa vähemmän tarkkaavaisia kuin 
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lapset, joiden leikit olivat rauhallisempia ja sosiaalisempia. Hän päätteli välituntien olevan 

kuitenkin ensiarvoisen tärkeää oppilaille, sillä levottomuus oli joidenkin kohdalla 

väistämätöntä. (Smith 2010, 203–204.) 

 

Vuonna 2006 julkaistussa Blatchfordin ja Bainesin tutkimuksessa koulujen henkilökunta 

näki välitunnit arvokkaana erityisesti energian purkamisessa, liikunnallisessa harjoittelussa 

sekä oppilaiden keskinäisessä seurustelussa ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Myös 

oppilaat olivat yhtä mieltä siitä, että tauot ovat tärkeitä näiden asioiden vuoksi. (Blatchford 

& Baines 2006, 5.) Ulkomailla on ollut kuitenkin liikkeellä ajatuksia välituntiajan 

vähentämisestä, vedoten perusteluihin annetun vapaa-ajan haitallisista puolista. Välituntien 

on katsottu esimerkiksi vievän aikaa oppimiselta. Stevensonin ja Leen vuonna 1990 

tekemä kansainvälinen vertailu kuitenkin osoitti, että japanilaiset ja taiwanilaiset oppilaat 

menestyivät yhdysvaltalaisia paremmin, vaikka jokaista tuntia kohden pidettiinkin noin 

kymmenen minuutin tauko. Syitä tälle erolle on varmasti taukojen lisäksi muitakin, mutta 

tauotetun oppimisen voidaan ajatella johdonmukaistavan ajattelua, etenkin jos käytössä on 

paljon kirjallista materiaalia. (Smith 2010, 201–202.) Välituntien pitäminen on 

Suomessakin vakiintunut toimintatapa, ja kansainvälinen menestyminen esimerkiksi Pisa-

tutkimuksissa on ollut hyvää.  

 

Annetun vapaa-ajan on ajateltu johtavan kiusaamiseen ja edistävän sitä, sillä suurin osa 

kiusaamistapauksista huomataan leikkikentällä. Toisaalta lasten välisen vuorovaikutuksen 

ei voi olettaa olevan kokonaisuudessaan sävyltään positiivista, joten oppilaiden on opittava 

selvittämään erimielisyyksiä. On tärkeää, että lapsilla on tarvittaessa saatavilla aikuisen 

tukea riitojen selvittämiseksi. (Smith 2010, 203–204.) Blatchfordin ja Bainesin 

tutkimuksessa sekä koulun henkilökunta että oppilaat olivat samaa mieltä siitä, että huono 

käyttäytyminen oli suurin ongelma välitunneilla. Suurin osa oppilaista oli kuitenkin sitä 

mieltä, että viimeisten viiden vuoden aikana käytös oli joko parantunut tai pysynyt 

samanlaisena. Joidenkin tutkimukseen osallistuneiden koulujen mielipide oli, että 

ennemmin käyttäytyminen koulun ulkopuolella olisi huonontunut kuin käytös koulussa.  

(Blatchford & Baines 2006, 4.) 

 

Fyysinen aktiivisuus kasvaa huomattavasti välitunneilla verrattuna muuhun koulupäivään. 

Beighlen, Morganin, Le Masurierin ja Pangrazin vuonna 2006 julkaistussa tutkimuksessa 

todettiin, että oppilaat käyttävät suurimman osan, jopa 60 %, välitunneista liikkumiseen. 
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Kouluajan ulkopuolella lapset liikkuivat vain 20 % ajasta. Pojat olivat huomattavasti 

aktiivisempia liikkujia kuin tytöt. (Beighle, Morgan, Le Masurier ja Pangrazi 2006, 518.) 

Nuoren Suomen Vipinää välkälle -kampanjalla halutaan rohkaista alakouluikäisiä lapsia 

liikkumaan entistä enemmän leikkien ja pelaten. Yhtenä projektin ideana on, että 

vanhemmat oppilaat vetävät nuorille oppilaille liikunnallisia leikkejä. Välitunnilla 

liikkumisen on huomattu lisäävän koulun yhteisöllisyyttä, lasten työskentelyvirettä sekä 

vähentävän kiusaamista. (Nuori Suomi 2012, 2–4.) Leikkien opettaminen auttaa nuorempia 

oppilaita saamaan välitunneille leikillistä sisältöä.  

4.5.3 Koulupiha leikkiympäristönä 

Lapset viettävät paljon aikaa koulussa, joten koulupiha voidaan nähdä yhtenä merkittävänä 

kasvu- ja kehitysympäristönä lapselle (Ylimäinen & Pahtaja 2003, 38). Lapset useimmiten 

käyttävät välitunnit vapaaseen liikkumiseen, leikkimiseen ja muuhun omaehtoiseen 

toimintaan. Opetusministeriö näkee koulupihan ulkoilun ja vapaan toimimisen lisäksi myös 

oppimisympäristönä. Määrittelyssä laadukkaasta koulupihasta korostetaan turvallisuutta ja 

virikkeellisyyttä: opetusministeriön muistiossa painotetaan leikkivälineiden ja -telineiden 

turvallisuuden tärkeyttä. Ongelmaksi kuitenkin todettiin, ettei kovassa käytössä olevien 

välineiden kuntoa seurata riittävän usein. Koulun pihan tulisi olla riittävän tilava ja sisältää 

useita alueita, jotka innostavat lapsia leikkimään, seurustelemaan ja oppimaan. 

(Opetusministeriö 2002, 49, 75–77.) Jotta tavoite toteutuisi, suunnittelussa olisi hyvä ottaa 

huomioon kohderyhmän ikäjakauma; samalla alueella tulisi viihtyä eri-ikäiset oppilaat 

(Ylimäinen & Pahtaja 2003, 38). 

 

Lasten toiveet koulupihasta liittyivät Let’s Play -projektin tutkimuksessa nimenomaan 

leikkivälineisiin ja liikuntapaikkoihin, joilta haluttiin tilavuutta ja monipuolisuutta. Toiveet 

koulupihan järjestelystä liittyivät osittain lasten harrastaneisuuteen ja kiinnostuksen 

kohteisiin, jotta välitunneilla olisi tarjolla erilaisia aktiviteetteja; aina uima-altaasta 

kasvihuoneeseen asti. Kuusitoista prosenttia kyselyyn vastanneista viides- ja 

kuudesluokkalaisista ottivat kirjoitelmissaan esille välitunnit, jotka haluttiin kestoltaan 

pidemmiksi. (Hyvönen ym. 2007, 74–82.) 
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Käytännössä monenkaan koulun pihat eivät kuitenkaan toteuta laadullisia tavoitteita. Let’s 

Play! -projektin yhteydessä tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin kuutta oululaista, 

erikokoista koulua, joista viiden koulun piha-alueet olivat puutteellisia. Esimerkiksi 

telineiden määrä oppilasmäärään verrattuna oli monissa kouluissa huomattavan pieni. 

Eräässä tutkimukseen osallistuneessa koulussa yhtä keinua kohden on noin 170 lasta. 

Koulujen pihat mahdollistivat suurimmilta osin vain tietynlaisia leikkejä; erilaiset 

hippaleikit onnistuivat kaikilla pihoilla, mutta piiloleikkiin ei löytynyt piiloja moneltakaan 

pihalta. Tutkimuksessa haastatellut opettajat kertoivat, että vähäisellä välineistöllä 

toteutuvat perinneleikit ovat lisääntyneet lasten keskuudessa.  (Hyvönen ym. 2007, 23–29.) 

Vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa Blatchford, Baines ja Pellgrini havaitsivat, että lapset 

käyttivät 80 % välituntiajasta yhteisiin peleihin (Smith 2010, 202). 

 

Unicefin teetättämässä tutkimuksessa vuonna 2008 kuudesluokkalaiset arvioivat 

koulupihan laatua. Yhteensä 32 % vastanneista koki koulupihan riittämättömäksi, mutta 

ero etelä- ja pohjoissuomalaisten koulujen välillä oli melko suuri: Pohjois-Suomessa 

koulupihan riittämättömyyttä koki jopa 40 % oppilaista, kun taas Etelä-Suomessa vastaava 

luku oli 26 %. Koulupihan lisäksi yleisiä leikkipaikkoja toivottiin maaseutumaisissa 

kunnissa enemmän kuin kaupunki- ja eteläsuomalaisissa kunnissa. (Unicef 2008.) 

 

Asiantuntemuksella suunniteltu leikkialue tukee lapsen kehitystä tarkoituksenmukaisella 

tavalla. Leikkivälineitä tulisi yhdistellä niin, että kehitykseltään eritasoiset lapset otettaisiin 

huomioon. Motoristen taitojen nopea edistyminen ajoittuu juuri kouluikään; ikävuodet 

seitsemästä kahteentoista ovat parhaita liikunnalliselle oppimiselle. Monipuoliset ja 

riittävän haastavat leikkivälineet edistävät kehitystä ja tuottavat uusia liikekokemuksia.  

Fyysisten harjoittelumahdollisuuksien lisäksi koulupihalla tulisi ottaa huomioon myös 

alueet sosiaalisten suhteiden muodostamiseen, esimerkiksi kokoontumis- ja 

keskustelupaikkoja. (Ylimäinen & Pahtaja 2003.) 

 

Oppilaiden koulussa saama vapaa-aika painottuu usein koulupihalla vietettäväksi ajaksi, 

minkä vuoksi leikille avoimen fyysisen ympäristön suunnittelun tulisi keskittyä koulupihan 

laadukkuuteen, monipuolisuuteen sekä virikkeellisyyteen huomioiden koulun oppilasmäärä 

ja ikäjakauma. Luvussa 7.3.2 esittelen tutkimukseen osallistuneiden kainuulaisten 

opettajien näkemyksiä oman koulupihansa leikkivälineistön riittävyydestä ja 

virikkeellisyydestä. Koulupihan lisäksi opettajat kertovat myös heidän luokkansa 
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välineistöstä. Lisäksi tutkimuksessani selvitetään opettajien näkemyksiä omaehtoisen 

leikin käytöstä koulussa ja oppilaiden leikkimisaktiivisuutta kouluarjessa opettajien 

arvioimana. Tutkimuksen tulokset on esitelty pääluvussa 7. 
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää kainuulaisten luokanopettajien näkemyksiä 

omaehtoisesta leikistä ja sen toteutumisesta koulupäivän aikana. Olen kiinnostunut 

tutkimaan, kuinka tärkeänä opettajat näkevät omaehtoisen leikkimisen, ja antavatko he 

aikaa leikkimiselle oppituntien ohessa. Lisäksi haluan selvittää, leikkivätkö lapset koulussa 

tarpeeksi opettajien mielestä. Kyselylomakkeessa on myös opettajien taustatietoihin 

liittyviä kysymyksiä, joiden avulla selvitän vastaajien sukupuolen, iän, työkokemuksen, 

luokka-asteen sekä koulun koon. Tarkoituksenani on selvittää, ovatko jotkin taustatekijät 

yhteydessä opettajien näkemyksiin.  Tutkimusongelmani muodostuvat kolmesta 

pääongelmasta ja niitä tarkentavista alaongelmista. Ensimmäisessä pääongelmassa pyrin 

saamaan vastauksen seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaisia näkemyksiä opettajilla on omaehtoisen leikin käytöstä koulussa? 

1.1. Miten opettaja suhtautuu leikkiin osana koulupäivää? 

1.2. Antavatko opettajat omaehtoista leikkiaikaa välituntien lisäksi? 

 

Ensimmäisessä pääongelmassa selvitän, kuinka opettajat suhtautuvat omaehtoisen leikin 

käyttöön perusopetuksessa ja antavatko he oppilaille mahdollisuuksia vapaaseen leikkiin. 

Olen kiinnostunut, pitävätkö he leikkiä tärkeänä asiana, vaikka opetussuunnitelmassa 

leikille ei annetakaan kovin paljon huomiota (luku 4.2). Tutkimuksessani on seitsemän 

väittämää, joiden avulla tutkin nimenomaan opettajien asennoitumista leikkiin koulussa.  

Lisäksi tarkastelen avointen kysymysten vastauksia suhteessa ensimmäisen 

tutkimusongelman teemaan. Toisessa pääongelmassa selvitän leikin hyötyjä koulussa: 

 

2. Minkälaisia hyötyjä opettajat näkevät omaehtoisella leikillä olevan? 

2.1. Mihin tarkoitukseen opettajat käyttävät omaehtoista leikkiä? 
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2.2. Miten oppilas hyötyy omaehtoisesta leikistä koulussa? 

2.3. Miten opettaja hyötyy omaehtoisesta leikistä koulussa? 

 

Toisen pääongelman avulla selvitän, millaisia leikin tuomia hyötyjä opettajat näkevät, 

ja minkä vuoksi he käyttävät sitä hyödykseen. Lisäksi haluan tulkita etenkin kyselyn 

avointen kysymysten vastauksista, mitä hyötyä omaehtoisesta leikistä on oppilaalle ja 

opettajalle. Tähän tutkimusongelmaan on kohdistettu yksi avoimista kysymyksistä, 

jonka avulla opettajat voivat kertoa vapaasti näkemiään leikin hyötyjä. Lisäksi selvitän 

opettajien mielipiteitä valikoituihin omaehtoisen leikin hyötyihin kuuden väittämän 

avulla. Kolmannessa pääongelmassa pyrin saamaan vastauksen seuraaviin 

kysymyksiin: 

 

3. Toteutuuko omaehtoinen leikki kouluajalla? 

3.1. Leikkivätkö lapset kouluajalla? 

3.2.Tukeeko kouluympäristö leikkiä? 

 

Kolmannen pääongelman avulla tarkastelen opettajien arvioita oppilaiden 

leikkimisaktiivisuudesta, ja selvitän sen yhteyksiä esimerkiksi koulun kokoon ja luokka-

asteeseen. Lisäksi opettajat arvioivat fyysisen ja sosiaalisen kouluympäristön laatua leikin 

mahdollistumisen kannalta. Tutkielmassani on kymmenen väittämää, joiden avulla mittaan 

leikin yleisyyttä ja ympäristön luomia mahdollisuuksia. Lisäksi tulkitsen avoimien 

kysymysten avulla opettajien näkemyksiä tutkimusongelman teemaan.  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Luvussa 5 esitellyt tutkimusongelmat ohjaavat tutkielmani metodologisia valintoja. Tässä 

luvussa kerron tarkemmin tutkimukseni toteuttamisesta, kuten tutkimusmetodien 

valinnasta sekä aineiston keräämisestä ja analysoinnista. Lisäksi pohdin tutkielman 

luotettavuutta ja siihen vaikuttavia asioita, sekä kerron tutkimukseen osallistuneiden 

opettajien taustatietoja. 

6.1 Tutkimusmetodologisia valintoja 

Tutkimukseni tarkoituksena oli saada käsitys kainuulaisten opettajien näkemyksistä leikistä 

ja selvittää, kuinka tutkimukseen osallistuneet opettajat ovat jakautuneet muun muassa 

mielipiteissään leikin tärkeydestä ja toteutumisesta. Valitsin tutkielmaani kvantitatiivisen 

menetelmän, sillä tilastollisen menetelmän avulla voidaan esittää ja vertailla ilmiöitä sekä 

niiden välisiä yhteyksiä ja eroja. Menetelmällä pyritään keräämään tutkimusjoukosta siten, 

että sattumanvaraisuus olisi mahdollisimman pientä ja ilmiötä päästäisiin selittämään 

yleistävällä otteella. (Ronkainen & Pehkonen & Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2011, 80, 

85.) Ilmiöiden esittämisen lisäksi tutkimusaiheesta voidaan etsiä kausaali- eli syy–seuraus -

suhteita. Tarkoituksenani olikin tehdä kuvaileva ja selittävä survey-tutkimus, jonka avulla 

annetaan ilmiöstä lisätietoa ja esitetään sen taustalla vaikuttavia tekijöitä. (Vilkka 2007, 19, 

23.) 

 

Määrällisessä tutkimuksessa hyödynnetään mitattujen tulosten jakautumista ja eroja, joiden 

avulla voitiin tulkita vastausten vaikutusta toisiinsa ja niiden välisiä yhteyksiä. Mitattava 

ilmiö hajotetaan pienemmiksi osioiksi, esimerkiksi kyselylomakkeen kysymyksiksi, ja 

vastaukset muutetaan numeeriseen muotoon. Tulokset kootaan yleensä havaintomatriisiin, 
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jossa osallistujien vastaukset, eli muuttujien arvot, tulevat omille riveilleen numeroituna. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa muutetaan siis tekstipohjaista tietoa numeroiduiksi, jota 

taas selitetään sanallisesti raportissa. (Ronkainen ym. 2011, 83–84; Vilkka 2007, 14.) 

 

Määrällisen tutkimuksen tulokset analysoimisessa käytetään tilastollisia ja matemaattisia 

menetelmiä, jotka ovat tilastotieteellisesti kehitettyjä ja vakiintuneita. Vaikka tilastollinen 

tulosten käsittely on huomattavasti mekaanisempaa kuin kvalitatiivisessa tutkimuksessa, 

on tutkijan tulkittava ja ymmärrettävä tutkittavaa ilmiötä luovasti. (Ronkainen ym. 2011, 

84.) Tuloksia analysoidaan yleensä erilaisilla tietokoneohjelmilla. Tässä tutkimuksessa 

käytettiin SPSS (Statistical Package for Social Sciences) -ohjelmaa, jonka avulla kerättyä 

dataa voitiin analysoida matemaattisesti erilaisia laskukaavoja käyttämällä. 

(Metsämuuronen 2008, 462.) 

6.2 Kyselylomake ja aineiston kerääminen 

Ennen tutkimuksen toteuttamista tutkijan tulisi ymmärtää tutkittavaa ilmiötä niin, että siitä 

voitaisiin erottaa tekijöitä, joilla voisi olla vaikutusta tutkittavaan aiheeseen (Ronkainen 

ym. 2011, 87). Ennen aineiston keräämistä selvitin aiheeseen liittyviä sisältöjä käyttäen 

apunani kirjallisuutta ja aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Vastaajien ei annettu kertoa 

tutkimusaiheesta vapaasti, vaan aineiston kerääminen tapahtui kaikille vastaajille 

samanlaisiksi asetetuilla kysymyksillä. Kiinnitin huomiota myös siihen, että jokaiseen 

kysymykseen olisi mahdollista vastata vastaajan kannalta mielekkäällä tavalla. (Ronkainen 

ym. 2011, 85–86.) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot pyrin suunnittelemaan 

mahdollisimman yksiselitteisiksi, jotta tutkija ja kaikki vastaajat ymmärtäisivät ne samalla 

tavalla. Mikäli kysymysten tulkinta on erilaista tutkijan ja vastaajien välillä, tulokset voivat 

vääristyä. (Valli 2001, 100.) 

 

Kyselylomakkeen kokoamiseen käytin runsaasti aikaa ja pohdintaa, sillä määrällisessä 

tutkimuksessa aineiston rajat määritellään pitkälti ennen aineiston keruuta (Ronkainen ym. 

2011, 88). Peilasin lomaketta jatkuvasti tutkimusongelmiini, jotta kysymykset olisivat 

aiheen kannalta olennaisia.  Halusin myös tehdä lomakkeesta mahdollisimman tiivistetyn, 

koska pitkiin kyselyihin saatetaan vastata huolimattomasti tai jättää kokonaan vastaamatta 

(Valli 2001, 100).  Ennen virallisen kyselylomakkeen lähettämistä opettajille, testasin sen 
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toimivuutta Kajaanin opettajankoulutusyksikön luokanopettajaopiskelijoilla ja harjoittelin 

vastausten analysointia. 

 

Toteutin tutkielmani keväällä 2013 kyselylomakkeella (liite 1), joka lähetettiin opettajille 

sähköpostin välityksellä. Kyselylomakkeen tekemiseen ja aineiston keräämiseen käytin 

Webropol-ohjelmistoa, josta saadut tutkimustulokset oli yksinkertaista siirtää suoraan IBM 

SPSS Statistics 21 -ohjelmaan. Nelisivuinen kyselylomake koostui kolmesta eri osiosta: 

strukturoiduista taustatietokysymyksistä, viisiportaisista väittämistä sekä avoimista 

kysymyksistä.  Taustatietokysymysten kohdalla varmistin, että vastaajat löysivät 

vaihtoehdoista aina itselleen sopivan, mutta myös vain yhden oikean (Valli 2001, 110). 

Taustatiedoista keräsin osanottajien sukupuolen, iän, työkokemuksen, luokka-asteen sekä 

oppilasmäärän koulussa, jossa hän työskentelee. Halusin selvittää taustatietojen 

mahdollisia yhteyksiä opettajien näkemyksiin omaehtoisesta leikistä.  

 

Tutkin opettajien näkemyksiä väittämien avulla, joiden vastausvaihtoehtoja annoin 

opettajille viisiportaisesti: täysin eri mieltä (1), jokseenkin eri mieltä (2), en osaa sanoa (3), 

jokseenkin samaa mieltä (4) ja täysin samaa mieltä (5). Parittomaan asteikkoon päädyin, 

jotta vastaajilla olisi mahdollista valita asteikosta myös neutraali vaihtoehto. Neutraali 

vaihtoehto voi tarkoittaa muun muassa, että vastaajalla ei ole tietoa asiasta, vastaaja ei osaa 

tai halua muodostaa mielipidettä asiasta, vastaaja ei halua vaivautua pohtimaan 

vaihtoehtoja, koska kysymys voi olla esimerkiksi liian vaikea tai vastaaja ei ole 

ymmärtänyt kysymystä (Vilkka 2007, 109). Viisiportainen Likert-asteikko oli mielestäni 

riittävä ratkaisu mittaamaan opettajien näkemyksiä leikistä. Kyselyä kootessani otin 

huomioon myös, ettei mitattavan ilmiön positiivinen näkökulma ollut aina samalla puolella 

asteikkoa (Valli 2001, 108). 

 

Tutkimukseni kolmannessa osiossa oli kaksi avointa kysymystä, joista ensimmäinen oli 

tehty tarkentamaan tutkimusongelmaa omaehtoisen leikin käytön syistä ja hyödyistä. Jos 

olisin tutkinut ongelmaa pelkkien väittämien avulla, olisi moni näkemys voinut jäädä 

huomiotta omaehtoisen leikin hyödyistä kouluarjessa. Toisella avoimella kysymyksellä 

selvitettiin opettajien näkemystä siitä, onko lasten leikkiminen vähentynyt vuosien 

saatossa, mikä antoi lisätietoa kolmanteen pääongelmaan lasten leikkimisestä koulussa. 
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6.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja vastaajat 

Tutkimukseni kohdejoukkona olivat kainuulaiset luokanopettajat, joista uskoin saavani 

kattavan aineiston. Lähetin Kainuun kuntien sivistysjohtajille tutkimuslupapyynnön 

sähköpostitse (liite 2), ja toukokuussa heiltä luvat saatuani lähetin sähköisen 

kyselylomakkeen kuntien kouluille sähköpostilla. Kustakin kunnasta riippuen kyselyn 

opettajille välitti sopimuksen mukaan joko sivistysjohtaja, rehtori tai tutkija itse. 

Sähköposti sisälsi saatekirjeen (liite 3) ja linkin kyselylomakkeeseen. Opettajat vastasivat 

kyselyyn Webropol-ohjelman kautta, jossa vastaaminen tapahtui anonyyminä. Tutkielman 

osallistujamäärää ja vastauksia pystyin seuraamaan reaaliaikaisesti ohjelman avulla. 

Viimeisellä vastausviikolla lähetin opettajille muistutusviestin tutkimukseen 

osallistumisesta, koska huomasin vastausmäärän jäävän alhaiseksi.  

 

Tutkimukseeni vastasi yhteensä 50 kainuulaista opettajaa, joista 74 % on naisia ja 26 % 

miehiä. Kyselyyn vastanneet opettajat jakautuivat tasaisesti eri ikäryhmiin; pienin 

vastaajaryhmä oli 29-vuotiaat tai sitä nuoremmat (14 %), kun taas eniten vastauksia sain 

50-vuotiailta tai vanhemmilta (38 %). 30–39-vuotiaita oli 28 % vastanneista ja 40–49-

vuotiaita 20 %. Ikäryhmän kanssa samassa suhteessa jakaantui myös opettajien 

työkokemus: vastaajista 6 % oli työskennellyt opettajana alle 2 vuotta, 36 % 2–9 vuotta, 14 

% 10–19 vuotta ja 44 % 20 vuotta tai enemmän. 

 

Taustatekijöitä suunnitellessani hypoteesinani oli, että eniten opettajien näkemyksiin ja 

leikkimisen toteutumiseen vaikuttaisivat luokka-aste ja koulun oppilasmäärä. 

Perusopetuksen puolella kyselyyn vastasivat eniten alkuopettajat ja 3–4 -luokkien 

opettajat. Vastanneista opettajista 10 % opetti pääasiassa esiopetuksessa, 40 % 1–2 -

luokkaa, 32 % 3–4 -luokkaa, 16 % 5–6 -luokkaa ja 2 % yläkoulussa. Miltei kaikki (96 %) 

esi- ja alkuopetuksen opettajista olivat naisia. Koulun oppilasmäärää kysyessäni halusin 

jaotella erilleen pienet kyläkoulut (alle 60 oppilasta), keskikokoiset koulut (60–300 

oppilasta) sekä suuret koulut (yli 300 oppilasta). Pienistä kouluista vastauksia tuli 26 %, 

keskikokoisista 56 % ja isoista 18 %. Koulujen oletettuihin opettajamääriin suhteutettuna 

vastausprosentti oli kaikista suurin pienillä kouluilla. Tarkemmat taustatietojen frekvenssit 

ja prosentit löytyvät liitteenä olevasta taulukosta (liite 4). 
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6.4 Aineiston analysointi 

Kyselyllä kerätty data koottiin havaintomatriisiin, johon merkittiin vaakariville yhden 

havaintoyksikön muuttujien tiedot, ja pystysarakkeelle yhden asian tiedot kaikilta 

havaintoyksiköiltä (Vilkka 2007, 111). Havaintoyksiköllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 

yhtä kyselyyn vastannutta opettajaa ja muuttujat ovat hänen taustatietoihin ja väittämiin 

antamia vastauksia. Pienen aineiston vuoksi keskityin löytämään mielenkiintoisia 

havaintoja yksittäisistä muuttujasta ja niiden välisistä yhteyksistä. Yksittäisten 

havaintoyksiköiden tarkastelua käytin vain muutamissa tapauksissa. 

 

Ennen aineiston analysoinnin aloittamista tutkijan tulisi tarkastaa tutkimusaineiston laatuun 

ja oikeellisuuteen liittyen ainakin kolme asiaa: 

1. puutteellisesti tai asiaankuulumattomasti täytetyt lomakkeet tulisi poistaa 

vastausten joukosta, 

2. muuttujien nimet ja arvot tulisi korjata oikeaksi, mikäli virheitä ilmenee sekä 

3. vastauslomakkeiden eli havaintoyksikköjen tietojen syöttö havaintomatriisiin tulisi 

tarkastaa. (Vilkka 2007, 111, 114.) 

Pienen aineiston vuoksi en poistanut kokonaista havaintoyksikköä, vaikka hän olisikin 

jättänyt vastaamatta johonkin väittämään. Tarkastamisen tuloksena poistin ainoastaan 

yhden havaintoyksikön sillä perusteella, että hän oli vastannut lomakkeeseen ainoastaan 

viimeiseen palautekysymykseen.  Muuttujien nimissä ja arvoissa ei löytynyt korjattavaa, 

sillä Webropol-ohjelma siirsi tarvittavat tiedot automaattisesti havaintomatriisiin. 

Väittämien analysointimenetelminä käytin hyväkseni muuttujien frekvenssejä, prosentteja 

sekä vastausten hajontaa. Keskilukuna käytin mediaania eli lukua, jolla tarkoitetaan 

jakauman keskimmäistä havaintoa (Vilkka 2007, 122). Yksittäisten muuttujien lisäksi 

havainnoin myös niiden yhteyksiä, korrelaatioita, toisiinsa. Olin erityisen kiinnostunut 

väittämien yhteyksistä opettajan taustatekijöihin; sukupuoleen, ikään, työkokemukseen, 

luokka-asteeseen ja koulun oppilasmäärään. Analysoinnin havainnollistamisessa käytin 

apunani erilaisia diagrammeja, laatikkojanakuvioita sekä taulukoita. 

 

Avoimia kysymyksiä analysoin tilastollisin menetelmin jakamalla vastauksia teemoittain. 

Avointen kysymysten luokittelussa tulee kuitenkin aina olla tarkkana, sillä joissakin 

vastauksissa saattaa olla viitteitä useampaan ryhmään. Lisäksi osallistujat voivat vastata 
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helposti asian vierestä, jolloin tutkijan on tulkittava, mikä on tutkimuksen kannalta 

oleellista tietoa. (Valli 2001, 110–111.) Avointen kysymysten tuloksia havainnollistin 

taulukoiden avulla. Lisäksi siteerasin raportissani niitä vastaajien kommentteja, jotka 

selittivät väittämien tutkimustuloksia. Avointen kysymysten kohdalla en identifioinut 

vastaajia tarkemmin, sillä tarkastelin avointen kysymysten antamaa aineistoa 

kokonaisuutena. Joidenkin vastausten kohdalla vastaajat itse olivat kertoneet 

taustatiedoistaan, joten mahdolliset taustatiedot on saatu sitä kautta tulosten raportointiin.  

6.5 Luotettavuuden arviointia 

Tieteellisessä tutkimuksessa tavoitellaan objektiivisuutta; tutkimusprosessin ja -tulosten 

tulee olla puolueettomia. Tulosten tulkinnan objektiivisuudesta on kuitenkin joskus jopa 

tingittävä, sillä tuloksia pyritään sovittamaan tutkimuksen ulkopuoliseen viitekehykseen, 

esimerkiksi aiempiin tutkimuksiin, teorioihin ja malleihin. (Vilkka 2007, 16.) 

Tutkimusprosessissa tutkija ja kyselyyn vastanneet opettajat eivät kohdanneet 

henkilökohtaisesti, joten tutkijan vaikutus vastauksiin oli melko pieni. Opettajat myös 

vastasivat kyselyyn anonyyminä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä reliabiliteetilla eli toistettavuudella ja 

validiteetilla eli pohdinnalla siitä, mittaako tutkimus sitä, mitä sen on tarkoituskin. 

Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan mitata kolmella eri tavalla: toistomittauksella eli 

saman mittarin käyttöä eri aikaan, rinnakkaismittausta eli eri mittareiden käyttöä samaan 

aikaan sekä mittarin sisäisellä yhtenäisyydellä, jolloin käytetään samaa mittaria samaan 

aikaan. (Metsämuuronen 2008, 64–65.) Tutkielmassani käytin viimeisenä mainittua tapaa, 

sillä opettajilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn samana ajanjaksona ja samanlaiseen 

lomakkeeseen. Tutkielman validiteetilla kuvataan muun muassa tutkimuksen 

yleistettävyyttä (ulkoinen) ja sitä, kuinka hyvin valitut menetelmät mittaavat haluttuja 

ominaisuuksia (sisäinen) (emt., 64). Kyselyssä käytetyt väittämät antoivat hyvän 

käsityksen tutkimuksen aiheesta, sille ne olivat tarkasti mietittyjä tutkimusongelmia 

tarkastellen. Tämän lisäksi avoimet kysymykset toivat tutkielmaani lisää syvyyttä. 

 

Vastauksia tuli toukokuun loppuun mennessä tasan 50, mikä on pieni aineisto verrattuna 

normaaliin kvantitatiiviseen tutkimukseen, jossa suositeltu havaintoyksiköiden lukumäärä 
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on vähintään 100. Kvantitatiivisen tutkimuksen ajankohta olisi tärkeää olla hyvin 

suunniteltu, jotta vastausprosentti ei jäisi kovin alhaiseksi. (Vilkka 2007, 17, 28.) Kyselyni 

ajankohta sijoittui loppukevääseen, jolloin opettajilla oli oletettavasti paljon kiireitä 

lukuvuoden päättyessä, minkä uskon olevan syynä pieneen vastaajajoukkoon. Vastaajilta 

saamani palautteen perusteella tutkimusaiheeni oli heidän mielestään tärkeä. Tämän vuoksi 

uskon, että vastaamatta jättäminen ei johtunut siitä, ettei aihe olisi heitä kiinnostanut. 

Pienen vastaajamäärän vuoksi tuloksia voitiin vain joiltakin osin yleistää huolellisesti 

harkittuna. 

 

Lähdekritiikillä tarkoitetaan tutkijan tekemää arviointia aineiston tai lähteen 

luotettavuudesta ennen kuin se otetaan käyttöön tutkimuksessa. Tulosten analysoinnissa 

jouduin ottamaan pienen vastaajajoukon jatkuvasti huomioon, sillä pienestä aineistosta ei 

voida luotettavasti muodostaa havaintoja, joita voitaisiin selittää numeerisesti (Vilkka 

2007, 17, 34). Monien yksittäisten väittämien aineisto kuvasi luultavasti suhteellisen hyvin 

opettajien näkemyksiä omaehtoisesta leikistä koulussa, mutta väittämien välisiä suhteita ja 

niiden yhteyttä taustatietoihin tarkastellessa tuli ottaa aina huomioon vähäinen 

vastaajamäärä. Tämän vuoksi tutkimustulokset tässä tutkimuksessa olivat ennemmin 

suuntaa-antavia kuin yleistettäviä. 

 

Ennen tutkimustulosten analysointia hypoteesinani oli, että opettajien näkemyksiin 

omaehtoisesta leikistä vaikuttaisi erityisesti luokka-aste. Luokka-aste ja koulun koko ovat 

kuitenkin satunnaisesti muuttuvia tekijöitä opettajan työuran aikana, millä voi olla 

vaikutusta myös vastauksiin. Ikä ja työkokemus kasvavat sen sijaan tasaisesti samassa 

suhteessa opettajan työuran aikana. Väittämiä suunnitellessani otin asian huomioon 

ohjaamalla opettajia pohtimaan nykyhetken tilannetta. 

 

Tutkimusprosessin edetessä kiinnitin paljon huomiota jokaiseen vaiheeseen erikseen, jotta 

teorian ja tulosten kuvaaminen olisi mahdollisimman tarkkaa ja totuudenmukaista. 

Tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa jouduin käyttämään paljon harkintaa, ja 

tarvittaessa jätin käyttämättä tuloksia, joiden yleistettävyyttä epäilin. Seuraavassa luvussa, 

tuloksia esitellessäni, pohdin myös niiden yleistettävyyttä ja luotettavuutta tarpeen mukaan 

lisää. 
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7 TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkielmani tulokset ja vastaan luvussa 5 esitettyyn 

tutkimustehtävään.  Tulosten esittely on jaettu tutkimusongelmien mukaisesti kolmeen eri 

lukuun ja yhteenvetolukuun (7.4). Ensimmäisessä luvussa (7.1) tarkastelen opettajien 

näkemyksiä ja suhtautumista omaehtoiseen leikkiin koulupäivän aikana. Toinen luku (7.2) 

käsittelee opettajien mielipiteitä omaehtoisen leikin hyödyistä ja kolmannessa luvussa (7.3) 

tarkastellaan omaehtoisen leikin toteutumista koulupäivän aikana. 

7.1 Opettajien näkemyksiä omaehtoisesta leikistä kouluajalla 

Ensimmäisen tutkimusongelman avulla selvitin opettajien näkemyksiä omaehtoisen leikin 

käyttämisestä koulussa. Olin kiinnostunut heidän suhtautumisestaan leikkiin osana 

koulupäivää ja siitä, antavatko he oppilailleen leikkiaikaa myös välituntien lisäksi. 

Tutkimusongelmaa lähestyin tarkastelemalla avointen kysymysten vastauksia ja 

tutkimusongelmaan kohdennettuja väittämiä, joita oli yhteensä seitsemän: 

 

6. Oppilaat tarvitsevat vapaata leikkiaikaa koulupäivän aikana. 

7. Välitunnit ovat pituudeltaan riittäviä lasten omaehtoiseen toimintaan kouluajalla. 

8. Kaikille alakoululaisille tulisi antaa koulussa saman verran leikkiaikaa iästä 

riippumatta. 

12. Annan oppilailleni vapaata leikkiaikaa oppitunneilla. 

18. Alkuopetusikäiset lapset tarvitsevat enemmän leikkiaikaa kuin alakoulun 

vanhemmat oppilaat. 

19. Vapaa leikki ei kuulu opetussuunnitelmaan ja koulutyöhön. 

26. Minulla ei ole tarpeeksi aikaa annettavaksi vapaalle leikille oppitunneilla. 
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7.1.1 Opettajien suhtautuminen leikkiin osana koulupäivää 

Väittämät 6 (Oppilaat tarvitsevat vapaata leikkiaikaa koulupäivän aikana), 7 (Välitunnit 

ovat pituudeltaan riittäviä lasten omaehtoiseen toimintaan kouluajalla) ja 19 (Vapaa leikki 

ei kuulu opetussuunnitelmaan ja koulutyöhön) mittasivat opettajien suhtautumista 

omaehtoiseen leikkiin kouluajalla. Tulosten jakautumista sellaisenaan ei voitu ottaa 

huomioon, sillä väittämät 7 ja 19 olivat luonteeltaan kielteissävytteisiä. Tämän vuoksi 

käänsin nämä väittämät myönteisiksi ja laskin kaikkien kolmen muuttujan vastausten 

prosentit kutakin vastausvaihtoehtoa kohden. Tuloksesta selvisi, että opettajien 

suhtautuminen omaehtoiseen leikkiin on pääasiassa positiivinen (kuvio 1). Positiivisen 

puolen ”täysin samaa mieltä” -vastauksia oli 38 % ja ”samaa mieltä” -vastauksia 37 %. 

Vastauksia positiivisesta suhtautumisesta oli siis suhteessa kolme neljästä.  Vain 19 % 

vastauksista oli sijoittunut negatiiviselle puolelle.  

 

 

KUVIO 1. Opettajien vastaukset (%) omaehtoiseen leikkiin suhtautumista tutkivissa 

väittämissä. 

 

 

Positiivinen leikkiin suhtautuminen selvisi myös tarkastelemalla väittämiä yksitellen. 

Ajatus siitä, tarvitsevatko oppilaat ylipäätään omaehtoista leikkiaikaa koulupäivän aikana 

(väite 6), antoi opettajilta lähes yksimielisen vastauksen. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta 

kaikki opettajat olivat samaa mieltä väittämän kanssa. Tutkimukseen osallistuneiden 
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opettajien mielestä oli siis tärkeää, että lapset leikkivät kouluajalla, mikä näkyi myös 

heidän mielipiteessään leikin kuulumisesta opetussuunnitelmaan ja koulutyöhön (väite 19): 

90 % opettajista oli samaa mieltä väittämän kanssa. Vain 2 vastaajaa (4 %) oli sitä mieltä, 

että vapaata leikkiä ei voida yhdistää juurikaan opetussuunnitelmaan ja 

koulutyöskentelyyn, mutta kukaan opettajista ei vastannut olevansa täysin eri mieltä. Tulos 

oli yllättävä, sillä nykyisessä opetussuunnitelmassa ei ole juurikaan otettu leikkiä 

huomioon (luku 4.2). Tästäkin huolimatta opettajat näkivät omaehtoisen leikin kuuluvan 

oppilaiden kouluarkeen. 

 

Kahden edellä mainitun väittämän perusteella tutkimustulos opettajien suhtautumisesta 

omaehtoiseen leikkiin kouluajalla oli erittäin positiivinen. Kuviossa 1 esitellyssä tuloksessa 

vaikutti kuitenkin myös opettajien näkemys siitä, riittävätkö välitunnit oppilaiden 

omaehtoiseen toimintaan kouluajalla (väite 7). Puolet vastanneista opettajista (50 %) oli 

sitä mieltä, että välitunneilla vietetty aika on riittävää oppilaiden omaehtoiseen toimintaan. 

Opettajista 38 % sen sijaan oli sitä mieltä, että välituntien lisäksi oppilaille olisi tarjottava 

myös muuta aikaa vapaalle toiminnalle, mikä kertoi näiden vastaajien kohdalla todella 

positiivisesta suhtautumisesta omaehtoiseen toimintaan. Tämä ei kuitenkaan välttämättä 

kääntänyt muiden suhtautumista negatiiviseksi, sillä he voivat silti nähdä välituntien 

tarjoaman leikkiajan tärkeänä. Opettajat esimerkiksi kommentoivat, että heillä on koulussa 

käytössä myös pidennetty välitunti, jonka ansiosta he voivat kokea välitunnit riittäväksi 

omaehtoiselle toiminnalle. Tämän vuoksi opettajien suhtautuminen omaehtoiseen leikkiin 

(kuvio 1) voi todellisuudessa olla positiivisempi. 

 

Osallistuneilta opettajilta kysyttiin myös kahdella väittämällä (8: Kaikille alakoululaisille 

tulisi antaa koulussa saman verran leikkiaikaa iästä riippumatta & 18: Alkuopetusikäiset 

lapset tarvitsevat enemmän leikkiaikaa kuin alakoulun vanhemmat oppilaat), onko 

opettajien mielestä kaikkien alakoulun oppilaiden leikkiajan tarve sama. Käänteisten 

väittämien tulokset olivat samansuuntaisia, mutta päätin tarkastella ainoastaan 

jälkimmäistä väittämää, sillä sen asettelu oli selkeämpi ja vastaukset näin luotettavampia. 

Suurin osa vastanneista (88 %) oli yhtä mieltä sen kanssa, että alkuopetusikäiset tarvitsevat 

enemmän leikkiaikaa. Vain 12 % opettajista ajatteli kaikkien alakoulun oppilaat 

tarvitsevan suunnilleen saman verran leikkiaikaa. Huomattava havainto tuloksissa oli, että 

saman verran leikkiaikaa oppilaille haluavien joukossa viisi kuudesta oli opettajia, joilla oli 

työkokemusta 20 vuotta tai enemmän. Tulosta ei kuitenkaan voitu yleistää paljon 
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työkokemusta omaaville yleiseksi, sillä suurin osa heistä ajatteli alkuopetusikäisten lasten 

tarvitsevan enemmän leikkiaikaa. Toinen – kuitenkin luultavasti poissuljettava – 

vaihtoehto oli, että eri mieltä olevat opettajat ajattelisivat alkuopetuksen oppilaiden 

tarvitsevan leikkiaikaa vähemmän kuin muut.  

  

Kyselyyn vastanneiden opettajien avoimien kysymyksien vastaukset ja saatu palaute 

tutkimuksesta oli miltei kokonaan positiivista. Eräs opettaja ilmaisi asiaa näin: ”Aihe on 

tärkeä ja varmasti moni opettaja ei osaa käyttää leikkiä hyödykseen, eivätkä aina 

vanhemmatkaan ymmärrä, miksi koulussa leikittäisiin ja siihen käytettäisiin aikaa.” 

Opettajien myönteiset ajatukset leikkiä kohtaan viestivät yhdessä väittämien kanssa 

positiivisesta suhtautumisesta leikkiin osana lasten koulupäivää. 

7.1.2 Leikkiajan antaminen välituntien lisäksi 

Vaikka tutkimukseen osallistuneiden opettajien suhtautuminen omaehtoiseen leikkiin 

kouluajalla oli luonteeltaan positiivinen, opettajien vastaukset jakautuivat kahtia 

väittämässä 12. Siinä opettajilta kysyttiin, antavatko he oppilailleen vapaata leikkiaikaa 

oppitunneilla (kuvio 2). Noin puolet, 52 % opettajista, kertoi antavansa leikkiaikaa 

välituntien lisäksi. Avointen kysymysten ja kommenttien ohessa jotkut opettajat kertoivat, 

että he antoivat vapaata leikkiaikaa esimerkiksi ruokailun jälkeen, ennen varsinaisen 

opiskelun aloittamista. Pidennetty lounastauko oli MUKAVA-projektin myötä huomattu 

myös muissa kouluissa leikkiin innostavana ratkaisuna (Hintikka 2004, 74). 44 % kyselyyn 

vastanneista opettajista vastasi, etteivät he juurikaan anna leikkiaikaa oppitunneilla, ja 

heistä 4 vastaajaa (8 %) oli täysin eri mieltä väittämän kanssa. Kahtia jakautuneista 

vastauksista ei kuitenkaan löytynyt yhteyttä sen kanssa, pitävätkö opettajat välituntia 

riittävänä aikana leikille (väittämä 7). 
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KUVIO 2. Leikkiajan antaminen oppitunneilla (n=50). 

 

 

Selvittäessäni opettajien sukupuolen vaikutusta leikkiajan antamiseen (liite 5), sain selville, 

että naisopettajat antoivat enemmän vapaata leikkiaikaa oppitunneilla kuin miesopettajat 

(r= -0,390, p<0,01). Naisopettajista yhteensä 62 % antaa vapaa-aikaa, kun taas 

miesopettajista vain 23 %, joista kukaan ei ollut täysin samaa mieltä väittämän kanssa. 

Miesopettajien vastausten jakautuminen oli kuitenkin selkeästi painottunut negatiiviselle 

puolelle (77 %). Toisaalta naisopettajia (n=37) oli vastannut kyselyyn enemmän kuin 

miesopettajia (n=13) ja naisista 65 % työskenteli 0–2 -luokilla, mikä voi osaltaan vaikuttaa 

tulokseen.  

 

Leikkiajan antamisella oli yhteyttä (r= -0,374, p<0,01) myös opettajan luokka-asteeseen 

(kuvio 3; liite 5). Eniten vapaata leikkiaikaa oppitunneilla antoivat esi- ja alkuopetuksen 

opettajat. Esiopetuksessa opettajat (n=5) olivat yhtä opettajaa lukuun ottamatta (80 %) 

täysin samaa mieltä väittämän kanssa, ja 1–2 –luokan opettajista (n=20) 75 % antoi 

leikkiaikaa oppitunneilla. Täysin samaa mieltä vastanneita alkuopetuksen opettajia (10 %) 

oli kuitenkin jo huomattavasti vähemmän kuin esiopetuksen opettajia. 3–6 –luokkien 

opettajista (n=24) eri mieltä väittämän kanssa oli jopa 67 %, ja vain kuusi vastaajaa (25 %) 
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kertoi antavansa leikkiaikaa oppitunneilla. Tuloksessa on kuitenkin otettava huomioon, että 

tutkimukseen osallistuneiden joukko oli melko pieni, joten tulos ei ole välttämättä 

yleistettävissä kaikkiin saman luokka-asteen opettajiin. 

 

 

KUVIO 3. Opettajan luokka-aste verrattuna leikkiajan antamiseen oppitunneilla. 

 

 

Laatikkojanakuviota (kuvio 3) tulkitaan siten, että mediaani on kuvattu tummennetulla 

poikittaisella viivalla, mikä tarkoittaa vastausten jakauman keskimmäistä havaintoarvoa. 

Laatikon osuus kertoo, millä alueella mediaania lähinnä olevat, 50 % vastauksista sijaitsee. 

Janan ulkopuolelle merkityt ympyrät ja tähdet ovat selvästi poikkeavia arvoja. Niiden 

vieressä olevat luvut ovat havaintoyksiköille annettuja numeroita, jolla ei ole tässä 

tapauksessa tulkinnan kannalta merkitystä. (Peltonen 2012; Vilkka 2007, 122.) 

 

Opettajilta kysyttiin myös, kokevatko he, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa annettavaksi 

vapaalle leikille oppitunneilla (kuvio 4). Väittämiä suunnitellessani olettamuksenani oli, 

että resursseista käytettävissä oleva aika on vaikuttavin tekijä omaehtoisen leikin 
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käyttämiselle oppituntien ohessa. Käytettävissä olevan ajan koki hankaloittavaksi tekijäksi 

72 %. Vain 20 % opettajista koki, että aikaa vapaalle leikille löytyy myös oppitunneilta. 

 

 

KUVIO 4. Opettajien näkemys siihen, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa annettavaksi vapaalle 

leikille oppitunneilla (n=50). 

 

 

Yllä esitellyssä kuviossa löytyi myös mielenkiintoinen huomio liittyen vastanneen 

opettajan koulun oppilasmäärään: ne 10 vastaajaa, jotka olivat sitä mieltä, että aikaa 

vapaalle leikille löytyy myös oppitunneilta, olivat kaikki kouluista joiden oppilasmäärä oli 

alle 300 oppilasta. Kyselyyn vastanneet isojen, yli 300 oppilaan koulujen opettajat (n=9) 

olivat kaikki sitä mieltä, ettei aikaa ole riittävästi oppitunneilla leikkimiseen. Vaikka otos 

isojen koulujen opettajista oli pieni, tuloksesta seuraa mielenkiintoinen kysymys siitä, 

kokevatko isojen koulujen opettajat koulun arjen kiireisempänä kuin pienempien koulujen 

opettajat.  

 

Eräs kyselyyn vastannut opettaja kommentoi ajanpuutteen johtuvan etenkin lukuaineiden 

suurista oppisisällöistä, joiden karsiminen nähtiin vaikeana. Myös fyysinen ympäristö, 

esimerkiksi luokkatilan ja ryhmän koko sekä leikkivälineiden puute, koettiin 
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hankaloittavaksi tekijäksi, vaikka kiinnostusta leikkiajan antamiselle olisikin ollut. Eräs 

luokanopettaja oli kuitenkin kommentoinut, että leikkiajan antaminen koulussa on vain 

järjestelykysymys: on opettajasta itsestään kiinni, kuinka kiireistä haluaa omasta arjestaan 

tehdä. Hän koki leikin antavan joissakin tilanteissa aikaa opettajan omille töille. 

 

Edellä käsitellyillä väittämillä 12 (Annan oppilailleni vapaata leikkiaikaa oppitunneilla) ja 

26 (Minulla ei ole tarpeeksi aikaa annettavaksi vapaalle leikille oppitunneilla) oli vain 

pieni keskinäinen yhteys (liite 5; r= -0,351, p<0,05). Esimerkiksi ne kolme vastaajaa, 

joiden mielestä aikaa leikille löytyi paljon myös oppitunneilta (väittämä 26; täysin eri 

mieltä), kertoivat myös antavansa vapaata leikkiaikaa oppitunneillaan. Opettajat, jotka 

eivät antaneet omaehtoista leikkiaikaa oppilailleen oppitunneilla, voisivat kuitenkin olla 

kiinnostuneita tästä mahdollisuudesta, jos vain aikaa toiminnalle löytyisi. Luvussa 7.1.1 

todettu opettajien positiivinen suhtautuminen leikkiin ei ilmennyt käytännössä yhtä 

positiivisena tuloksena, mutta huomattavaa halua oppilaiden leikkimisen tukemiseen 

tutkimukseen osallistuneilta opettajilta löytyi. 

7.2 Omaehtoisen leikin hyötyjä opettajien näkökulmasta 

Toisessa pääongelmassa olin kiinnostunut omaehtoisen leikin hyödyistä. Olettamuksenani 

oli, että jos opettaja käyttää vapaata leikkiaikaa johonkin tiettyyn tarkoitukseen, hän näki 

sen hyödyllisenä toimintatapana asiaan liittyen. Toisinpäin asia ei kuitenkaan ollut yhtä 

hyvin yhdistettävissä: vaikka opettaja tunnusti jonkun asian hyödyllisyyden, hän ei 

välttämättä toteuttanut sitä työssään. Toista tutkimusongelmaa tarkastelin väittämien 

avulla, joita oli yhteensä 6 kpl: 

 

15. Koulussa annettu leikkiaika lisää kouluviihtyvyyttä. 

16. Olen käyttänyt omaehtoista leikkiä luokkahengen parantamiseksi. 

17. Oppilaat oppivat joitakin taitoja paremmin vapaasti leikkimällä kuin 

opettajajohtoisesti. 

21. Annettu leikkiaika rauhoittaa ja motivoi koulutyöskentelyä. 

22. Annan oppilailleni leikkiaikaa, jotta voin havainnoida lapsen käyttäytymistä ja 

vuorovaikutussuhteita. 
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23. Käytän vapaata leikkiaikaa apuna kiusaamistilanteiden havaitsemiseen ja 

seurantaan.  

 

Lisäksi kohdistin yhden avoimen kysymyksen erityisesti tähän tutkimusongelmaan: 

”Omaehtoisen leikin käytöstä voi olla hyötyä oppilaalle monin tavoin, mutta myös 

opettajalle. Millaista hyötyä olet huomannut vapaalla leikillä olevan koulutyötä tai -arkea 

ajatellen?” Halusin, että tutkijaa kiinnostaneiden hyötyjen lisäksi opettajat voivat kertoa 

vapaasti omia näkemyksiään omaehtoisen leikin hyödyistä. 

 

Edellä mainitut väittämät antoivat suuntaa ajatukselle siitä, näkevätkö opettajat 

omaehtoisen leikin hyödyllisenä koulussa. Laskin yhteen näiden kuuden muuttujan 

vastausten prosentit kutakin vastausvaihtoehtoa kohden. Opettajat vahvistivat 

omaehtoisella leikillä olevan paljon hyötyjä perusopetuksessa (kuvio 5). Hyödyt täysin 

allekirjoittavia ”täysin samaa mieltä” -vastauksia oli 40 % ja ”jokseenkin samaa mieltä” -

vastauksia niin ikään 40 %. Suurin osa vastauksista siis puolsi omaehtoisen leikin 

tarjoamia hyötyjä koulupäivään, ja vain 8 % vastauksista sijoittui negatiiviselle kannalle. 

Neutraaleja vastauksia oli 10 % ja tämän lisäksi kaksi vastaajaa oli jättänyt vastaamatta 

kumpikin yhteen hyötyjä käsittelevistä väittämistä. 

 

 

KUVIO 5. Opettajien vastaukset (%) omaehtoisen leikin hyödyllisyyttä tutkivissa 

väittämissä. 
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Opettajat tunnustivat melko tasaisesti kaikki ehdotetut hyödyt. Selvästi eniten positiivisia 

vastauksia oli kuitenkin väittämän 15 yhteydessä, jossa kysyttiin leikin yhteyttä 

kouluviihtyvyyteen. Miltei kaikki vastaajat (92 %) olivat sitä mieltä, että annetulla 

leikkiajalla on kouluviihtyvyyttä lisäävä vaikutus. Lisäksi puolet opettajista oli täysin 

samaa mieltä tämän väittämän kanssa. Kukaan opettajista ei vastannut, että leikkiaika 

vaikuttaisi negatiivisella tavalla kouluviihtyvyyteen, joten voidaan todeta, että opettajat 

näkivät omaehtoisen leikin tärkeänä välineenä kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. 

 

Kyselyyn vastanneet opettajat olivat paljolti positiivisella kannalla tutkijan valitsemiin 

hyötyihin. Avoimissa kysymyksissä vastaajat mainitsivat 19 leikin erilaista hyötyä, joita 

mainittiin yhteensä 78 kertaa, joten opettajat näkivät leikillä olevan paljon hyötyjä. 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen näiden hyötyjen jakaantumista sen perusteella, oliko 

hyödyn kohteena oppilas vai opettaja.  

7.2.1 Hyödyt oppilaille 

Kuten kuvio 5 osoitti, opettajat olivat pitkälti samaa mieltä tutkijan valikoimien 

omaehtoisen leikin hyötyjen kanssa. Opettajille annettiin myös mahdollisuus kertoa 

vapaasti avoimen kysymyksen ja kommentointi mahdollisuuden kautta näkemiään leikin 

hyötyjä koulun arjessa. Erottelin kaikkien avointen vastausten joukosta ne, jotka 

käsittelivät omaehtoisen leikin hyötyjä kouluun liittyen. Lisäksi ryhmittelin vastauksista 

esille tulleet hyödyt sen mukaan, koskeeko hyöty enemmän opettajaa vai oppilasta. 

Kyselyyn vastanneet opettajat mainitsivat enemmän oppilasta koskevia hyötyjä: niitä 

mainittiin yhteensä 50 kertaa, yhdestätoista eri teemasta. Taulukosta 1 voidaan nähdä, 

kuinka oppilaita koskevat hyödyt jakaantuivat teemoittain. 
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TAULUKKO 1. Omaehtoisen leikin hyötyjä oppilaalle. 

HYÖTY Frekvenssi Prosentti 

(%) 

Sosiaaliset taidot, leikin sosiaalisuus 19 38 

Rentoutuminen, jaksaminen, tauko koulutyöstä 8 16 

Keskittyminen, motivoituminen, energian purkaminen 7 14 

Luovuus 4 8 

Hauskanpito 3 6 

Asioiden oppiminen (pl. sosiaaliset taidot) 2 4 

Vahvuuksien käyttäminen, pystyy haastavampiin suorituksiin 2 4 

Itsetunnon vahvistaminen 2 4 

Yksilön kokonaisvaltainen kehitys 1 2 

Liikunnan määrä kasvaa 1 2 

Kouluviihtyvyys 1 2 

Yhteensä 50 100 

 

 

Opettajat mainitsivat eniten, 19 kertaa, leikin sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä hyötyjä. 

Leikkiessään oppilaat harjoittelivat ja kehittivät erilaisia vuorovaikutustaitoja. Lapset myös 

oppivat ratkaisemaan ristiriitoja itsenäisesti ja ottamaan leikkikaverit huomioon. Osa 

opettajista kertoi, että sosiaalisia taitoja opittiin leikin kautta huomaamatta ja paremmin 

kuin ohjatussa toiminnassa. Eräs kyselyyn vastannut opettaja kertoi myös, että hän yhdisti 

vapaata leikkiä ohjattuun toimintaan: ”sosiaalisia tilanteita ja ristiriitojen ratkaisutapoja voi 

ohjata vapaan leikin tilanteissa. Välituntitilanteet rauhoittuvat, kun opitaan oikeita 

toimintatapoja leikin kautta”.  

 

Lapset oppivat koulussa tarvittavia arjen taitoja leikkiessään jo ennen kouluikää (Hintikka 

2009, 150). Oppiminen jatkuu kuitenkin edelleen kouluiässä, ja kyselyyn vastanneet 

opettajat näkivätkin leikin hyödyllisenä taitojen oppimista ajatellen: väite (Oppilaat 

oppivat joitakin taitoja paremmin vapaasti leikkimällä kuin opettajajohtoisesti) keräsi 

positiivisia vastauksia 82 % ja negatiivisia vain 6 %. Avoimessa kysymyksessä sosiaalisten 

taitojen lisäksi muiden taitojen oppiminen mainittiin kaksi kertaa. 
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Opettajien mainitsemat leikissä opetetut asiat, erityisesti sosiaaliset taidot, lukeutuivat 

Hakkaraisen kuvailemiin leikin oppimiskokemuksiin: leikkiessään lapset arvioivat omaa 

toimintaansa ja suhtautumistaan, mikä näkyy oppijassa kokemusjälkenä (Hakkarainen 

2005, 11). Tutkimuksessa opettajien havaitsema oppiminen eroaa siis perinteisestä 

koulussa tapahtuvasta tiedollisesta oppimisesta, mutta on yhtä lailla tärkeää. Vastanneiden 

opettajien joukossa kaksi mainintaa sai ajatus siitä, että oppilaat käyttävät leikkiessään 

vahvuuksiaan ja pystyvät suorittamaan monipuolisempia ja vaativampia tehtäviä, kuin 

esimerkiksi pöydän ääressä istuen. Tällaiset havainnot tukivat Vygotskyn käsitystä leikin 

lähikehityksen vyöhykkeestä, jonka mukaan lapsi on leikkiessään aina ikäistään ja 

arkikäyttäytymistään osaavampi (Smidt 2009, 116). 

 

Avoimessa kysymyksessä oppilaalle kohdistetuista hyödyistä toiseksi eniten, 8 mainintaa 

sai leikin virkistävä ja rentouttava vaikutus, mikä auttoi oppilaita jaksamaan koulussa 

paremmin (taulukko 1). Leikin avulla opettajat tunsivat antavansa oppilaille heidän 

tarvitsemansa tauon koulutyöstä ja aikaa tehdä jotain mielekästä. Lasten omaehtoisen 

toiminnan nähtiin lisäävän myös hyvinvointia koulussa.  Kolmanneksi eniten, 7 kertaa, 

kyselyyn vastanneet opettajat mainitsivat leikin vaikutuksen koulutyöhön keskittymiseen ja 

motivoitumiseen. Kuten vuonna 2006 julkaistussa Blatchfordin ja Bainesin tutkimuksessa, 

myös kyselyyn vastanneet kainuulaiset opettajat näkivät leikkiajan hyvänä keinona purkaa 

oppilaiden ylimääräistä energiaa (Blatchford & Baines 2006, 5).  

 

Pellegrinin vuonna 1995 tehdyssä tutkimuksessa saadut tulokset olivat taas osittain 

päinvastaisia; jos oppilaat pelasivat välitunnilla fyysisesti aktiivisia pelejä, heidän 

tarkkaavaisuutensa oli vähäisempää tämän jälkeen oppitunneilla. Toisaalta tutkimuksessa 

todettiin levottomuuden olevan väistämätöntä ja oppilaiden tarvitsevan taukoa koulutyöstä. 

(Smith 2010, 203.). Tähän tutkimukseen osallistuneista opettajista 80 % vastasi väittämään 

annetun leikkiajan rauhoittavan ja motivoivan koulutyöskentelyä. Vain 6 % vastanneista 

oli jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa.  

 

Avoimeen kysymykseen vastanneet opettajat mainitsivat myös luovuuteen (4 mainintaa), 

hauskanpitoon (3) ja itsetuntoon (2) liittyviä hyötyjä; leikin kerrottiin kannustavan 

arkojakin lapsia itsensä ilmaisuun. Lisäksi avoimissa vastauksissa kerran mainittuja 

hyötyjä olivat oppilaan kokonaisvaltainen kehitys, liikunnan määrän kasvu ja 
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kouluviihtyvyys. Miltei kaikki vastaajat kuitenkin myönsivät vapaan leikin vaikutuksen 

kouluviihtyvyyteen sitä käsittelevässä väittämässä (luku 7.2). 

7.2.2 Hyödyt opettajalle 

Opettajaa koskevia hyötyjä mainittiin yhteensä 19 kertaa, ja vastaukset jakaantuivat 

kuuteen eri teemaan (taulukko 2). Eniten mainintoja keräsi oppilaiden havainnointiin 

liittyvä näkökulma. Opettajat kokivat, että oppilaiden havainnointi vapaan leikin tilanteissa 

antoi erilaista tietoa kuin ohjatuissa hetkissä. Eräs opettaja kommentoikin, että ”opettajalle 

jää aikaa seurata oppilaita vapaassa leikkitilanteessa, mikä on ihan erilainen tilanne kuin 

tavallinen oppitunti.” Opettajat kertoivat leikin vaikuttavan oppilaantuntemuksen 

parantumiseen ja tuovan esille paremmin oppilaan oman persoonan.  Useat opettajista 

mainitsivat juuri oppilaiden yksilöllisen havainnoimisen leikin aikana, minkä hyödyistä 

eräs opettaja kommentoikin: ” – – oppilaalle vaikeiden ja mieluisten asioiden 

havainnoiminen, (leikki) mahdollistaa oppilaan kanssa sopivan tason ja näkökulman 

löytämisen ja sitä kautta ilon ja innostuksen oppimiseen”. Kyselyyn vastanneet opettajat 

kertoivat myös havainnoivansa esimerkiksi ryhmää kokonaisuudessaan tai mahdollisia 

kiusaamistilanteita. 

 

TAULUKKO 2. Omaehtoisen leikin hyötyjä opettajalle. 

HYÖTY Frekvenssi Prosentti (%) 

Oppilaiden havainnointi, oppilaantuntemus 10 53 

Asioiden opettaminen leikin kautta 4 21 

Opetuksen suunnittelun apuna 2 11 

Eriyttäminen 1 5 

Parempi kontakti oppilaaseen 1 5 

Aikaa muille töille 1 5 

Yhteensä 19 100 
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Myös havainnointia käsittelevissä väittämissä 22 (Annan oppilaille leikkiaikaa, jotta voin 

havainnoida lapsen käyttäytymistä ja vuorovaikutussuhteita) ja 23 (Käytän vapaata 

leikkiaikaa apuna kiusaamistilanteiden havaitsemiseen ja seurantaan) opettajat näkivät 

oppilaan havainnoinnin merkittävänä omaehtoisen leikin hyötynä (kuvio 6). 78 % 

opettajista antoi leikkiaikaa havainnoidakseen lapsen käyttäytymistä ja 

vuorovaikutussuhteita, mihin eri mieltä vastanneita oli vain 10 %. Niin ikään 78 % 

opettajista kertoi käyttävänsä leikkiaikaa apuna kiusaamistilanteiden havaitsemiseen ja 

niiden seurantaan, mikä oli positiivinen tulos, sillä kiusaamistilanteet useimmiten 

havaitaan herkemmin vapaissa tilanteissa (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 47–48).  18 % 

opettajista kertoi, ettei juurikaan käyttänyt leikkiä tähän tarkoitukseen. 

 

 

KUVIO 6. Oppilaan havainnointi omaehtoisen leikin hyötynä (n= 50). 

 

 

Molemmilla leikin havainnointiin liittyvillä väittämillä oli myös pieni yhteys opettajan 

sukupuoleen (liite 5). Naisopettajista (n=37) 89 % antoi leikkiaikaa seuratakseen 

vuorovaikutussuhteita ja käyttäytymistä, kun taas vastanneista miesopettajista (n=13) vain 

46 % (r= -0,488; p<0,01). Kiusaamistilanteiden havainnointia kysyttäessä miesopettajien 

vastaukset jakaantuivat miltei tasan negatiiviselle (46 %) ja positiiviselle (54 %) puolelle, 

kun taas naisopettajista 86 % kertoi käyttävänsä omaehtoista leikkiä tähän tarkoitukseen 

(r= -0,443; p<0,01). Tuloksissa oli kuitenkin huomioitava nais- ja miesopettajien määrän 

ero, joka voi osaltaan vaikuttaa tulokseen. 
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Neljä avoimeen kysymykseen vastannutta opettajaa kertoi myös, että vapaan leikin avulla 

voidaan opettaa asioita ja kaksi mainitsi hyödyksi opetuksen suunnittelun (taulukko 2). 

Eräs opettaja kertoi muun muassa käyttävänsä leikkiä esimerkkinä opetuskeskusteluissa ja 

apuna ryhmien tai parien muodostamisessa. Lisäksi avoimessa kysymyksessä kerran 

mainittuja opettajaa koskevia hyötyjä olivat eriyttäminen sekä keino saada parempi 

kontakti oppilaaseen tai aikaa opettajan omille töille.  

 

Oppilaille ja opettajille jaoteltujen hyötyjen lisäksi kyselyyn vastanneet opettajat 

mainitsivat omaehtoisen leikin hyötyjä, jotka kohdistuivat kummallekin osapuolelle 

(taulukko 3). Leikin vaikutus positiiviseen ilmapiiriin, luokkahenkeen ja ryhmäytymiseen 

sai seitsemän mainintaa. Suurin osa (76 %) kyselyyn vastanneista opettajista oli käyttänyt 

vapaata leikkiä keinona parantaa luokan ryhmähenkeä, ja heistä 38 % kertoi olevansa 

täysin samaa mieltä kyseisen väittämän kanssa. Vain 10 % opettajista kertoi, ettei hän ole 

juurikaan käyttänyt omaehtoista leikkiä tähän tarkoitukseen. Kuten jo aiemmin todettu, 

opettajat näkivät myös leikin avulla harjoitettujen sosiaalisten taitojen helpottavan 

oppilaiden keskinäistä kanssakäymistä.  

 

TAULUKKO 3. Omaehtoisen leikin yhteisiä hyötyjä opettajalle ja oppilaille. 

HYÖTY Frekvenssi Prosentti (%) 

Luokkahenki, ilmapiiri, ryhmäytyminen 7 78 

Leikin vaikutus työrauhaan 2 22 

Yhteensä 9 100 

 

 

Hyötyjen lisäksi omaehtoisen leikin käytöllä koulussa on varmasti myös haittoja, joita ei 

ole tässä tutkimuksessa käsitelty tarkemmin. Esimerkiksi eräs opettaja kommentoi, että 

vapaan leikin jälkeen aikaa kuluu melko paljon riitojen ja erimielisyyksien selvittelyyn. 

Vaikka opettajat näkivätkin hyvänä asiana sen, että oppilaat harjoittelevat ratkaisemaan 

itse riitojaan, niiden selvittäminen voi työllistää opettajaa jopa useita kertoja koulupäivän 

aikana. Omaehtoisen leikin haitaksi eräs opettaja kommentoi myös, että leikkiajan 

antaminen tekee joskus muusta koulutyöstä rauhattomampaa. Pellegrini kuitenkin totesi 

vuonna 1995, että rauhattomuus kuitenkin kasvaa suuremmaksi, mikäli oppilas ei saa 
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tarvitsemaansa taukoa koulutyöstä. (Smith 2010, 203.) Toisaalta avoimeen kysymykseen 

vastanneista opettajista kaksi kertoi leikillä olevan positiivinen vaikutus työrauhaan 

luokassa. Vaikka leikkiaika aiheuttikin rauhattomuutta, se kuitenkin myös opettajien 

mielestä rauhoitti ja auttoi keskittymään, kun lapsi oli saanut tarvitsemansa tauon. 

7.3 Omaehtoisen leikin toteutuminen koulupäivän aikana 

Kolmannessa tutkimusongelmassani olin kiinnostunut siitä, leikkivätkö lapset koulussa 

(luku 7.3.1). Selvitin aihetta neljän väittämän ja yhden avoimen kysymyksen avulla. 

Avoimen kysymyksen tarkoituksena oli saada opettajilta näkökulma siihen, onko 

kouluikäisten lasten leikkiminen vähentynyt koulussa. Väittämien avulla opettajat 

kuvasivat oppilaidensa leikkimisaktiivisuutta: 

 

9. Oppilaani leikkivät välitunneilla. 

10. Pojat leikkivät tyttöjä enemmän koulussa. 

20. Koulussani on oppilaita, jotka eivät leiki. 

24. Oppilaiden tulisi leikkiä enemmän koulussa. 

30. Leikkivätkö nykylapset mielestäsi vähemmän koulussa kuin aiemmat ikäpolvet? 

Jos kyllä, mistä tämä mielestäsi johtuu? (avoin kysymys) 

 

Tutkimusongelmassa halusin selvittää myös, onko kouluympäristö opettajan mielestä 

leikkiä tukevaa (luku 7.3.2). Olin kiinnostunut fyysisestä ympäristöstä sekä oppilaiden ja 

koulun henkilökunnan luomasta ilmapiiristä. Tarkastelin avointen kysymysten vastauksia 

ja väittämiin annettuja kommentteja, jotka käsittelevät ympäristöä. Lisäksi olin kohdistanut 

kuusi väittämää teeman tutkimiseksi: 

 

11. Oppilaat käyttävät paljon koulupihan leikkivälineitä. 

13. Oppilaat suhtautuvat myönteisesti toistensa leikkeihin. 

14. Kouluni henkilökunta luo leikille kannustavan ja avoimen ilmapiirin. 

25. Koulupihallamme on riittävästi leikkiin motivoivia leikkivälineitä. 

27. Luokassani on useita ikäryhmälle sopivia leluja, pelejä tai muita leikkivälineitä.  

28. Aion kehittää luokkaympäristöäni leikille kannustavammaksi. 
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7.3.1 Oppilaiden leikkimisaktiivisuus 

Väittämässä 9 opettajilta kysyttiin, leikkivätkö heidän oppilaansa välitunneilla (kuvio 7). 

Miltei kaikki vastaajat (94 %) kertoivat oppilaiden olevan aktiivisia leikkimään ja yli 

puolet vastanneista (56 %) oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Vain kolme vastaajaa 

(6 %) kertoi, etteivät oppilaat juurikaan leiki välitunneilla. Yksi täysin eri mieltä vastannut 

opettaja työskenteli esiopetuksessa, mikä oli yllättävä tulos. On mahdollista, että hän oli 

ymmärtänyt väittämän väärin, sillä hän vastasi myös oppilaiden käyttävän suhteellisen 

paljon pihan leikkivälineitä. Kokonaisuutena kyselyyn vastanneiden opettajien näkemys oli 

kuitenkin todella positiivinen: lapset leikkivät välituntien aikana. 

 

 

KUVIO 7. Opettajien näkemys oppilaiden leikkimisaktiivisuudesta välitunneilla (n=50). 

 

Kaksi ”jokseenkin eri mieltä” väittämään 9 (Oppilaani leikkivät välitunneilla) vastannutta 

opettajaa työskentelivät 5–6 –luokilla, ja näin ollen 75 % kyseisten luokka-asteiden 

opettajista kertoi, että oppilaat leikkivät edelleen. On kuitenkin huomioitava, että opettajat 

valitsivat kahden positiivisen vaihtoehdon väliltä, jolloin ”samaa mieltä” vastanneiden 

opettajien luokassa voi olla myös leikkimättömiä lapsia. Unicefin tutkimuksen mukaan 

kuudesluokkalaisista tytöistä 45 % ja pojista 32 % kertoi leikkivänsä edelleen. Maaseudun 
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lapsista 50 % leikki, kun taas pääkaupunkiseudulla vastaava luku oli vain 32 %. (Unicef 

2008.) Kainuulaisten kyselyyn vastanneiden opettajien arvio oli siis lähempänä maaseudun 

lukua kuin pääkaupunkiseudun tulosta. Tuloksia vertaillessa on otettava kuitenkin 

huomioon, että tutkimuksessani kyselyyn vastasivat oppilaiden sijasta opettajat, joista 

saatiin vain pieni otos (n=8). 

 

Väittämän 24 avulla tutkittiin, näkevätkö opettajat oppilaiden nykyisen leikkiajan 

riittävänä. Suurin osa vastanneista (84 %) oli sitä mieltä, että oppilaiden tulisi leikkiä 

enemmän koulussa. Vain 10 % vastasi oppilaiden leikkivän ainakin suurimmilta osin 

tarpeeksi koulussa. Näin vastanneet kertoivat myös, että heidän oppilaansa leikkivät 

koulussa välitunneilla. Tulos oli samassa linjassa opettajien positiivisen suhtautumisen 

kanssa (7.1.1) kanssa: kyselyyn vastanneet opettajat pitivät oppilaiden leikkiaikaa tärkeänä. 

Välituntien lisäksi leikkiaikaa tarjosivat kuitenkin vain noin puolet opettajista (7.1.2). 

 

Yli puolet (60 %) vastanneista kertoi heidän koulussaan olevan myös oppilaita, jotka eivät 

leiki. 30 % opettajista vastasi, ettei koulussa juurikaan ollut leikkimättömiä lapsia. 

Vertaillessani opettajien vastauksia koulun oppilasmäärään (liite 5; r=0,315, p<0,05), 

huomasin, että pienissä – alle 60 oppilaan – kouluissa oli vähemmän leikkimättömiä lapsia 

kuin isommissa kouluissa (kuvio 8). Suurin osa (69 %) pienten koulujen opettajista vastasi 

olevansa väittämän kanssa eri mieltä. Sen sijaan eniten leikkimättömiä lapsia olivat 

opettajat havainneet yli 300 oppilaan kouluilla (78 %).   Tuloksessa oli kuitenkin 

huomioitava se, että isommissa kouluissa oli myös todennäköisemmin vanhempia oppilaita 

kuin pienissä kouluissa. Isojen koulujen (n=9) ja pienten koulujen (n=13) otos oli myös 

hieman pienempi kuin keskikokoisten koulujen opettajien (n=28), mikä voi vaikuttaa 

osaltaan tulokseen. Tulos voidaan kuitenkin tulkita suuntaa-antavana siten, että vähiten 

leikkimättömiä oppilaita oli pienillä kouluilla. 

 



70 

 

 

KUVIO 8. Leikkimättömien oppilaiden osuus (%) koulun oppilasmäärän mukaan.  

 

Opettajat saivat myös arvioida väittämän avulla, leikkivätkö tytöt vai pojat enemmän 

koulussa; väittämän ehdotuksena oli, että pojat leikkivät enemmän kuin tytöt (kuvio 9). 

Oletuksenani oli, että jos opettaja oli vastannut olevansa eri mieltä, hän tarkoittaa tyttöjen 

leikkivän tällöin enemmän. Puolet kyselyyn vastanneista opettajista (50 %) oli sitä mieltä, 

että tytöt leikkivät poikia enemmän koulussa. Täysin eri mieltä väittämän kanssa oli 18 %, 

jotka ajattelivat tyttöjen leikkivän huomattavasti enemmän. 18 % opettajista koki poikien 

leikkivän enemmän kuin tytöt. Kukaan ei kuitenkaan ollut täysin samaa mieltä väittämän 

kanssa, joten pojat eivät näissä tapauksissa leikkineet selvästi enemmän. 32 % ei osannut 

sanoa, kummat leikkivät enemmän, tai heidän mielestään molemmat leikkivät yhtä paljon. 
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KUVIO 9. Sukupuolen välinen ero leikkimisaktiivisuudessa (n=50). 

 

 

Teorialuvussa 3.2.2 käsiteltiin sukupuolten välisiä eroja leikin sisällöissä, jotka voivat 

osaltaan vaikuttaa tähän tulokseen. Esimerkiksi poikien välituntileikit ovat usein 

pelaamista ja kisailua, mikä voi vaikuttaa muun muassa siihen, että heidän toimintansa 

nähdään aktiivisempana kuin tyttöjen vähemmän liikettä aiheuttavat leikit (Pellegrini 2007, 

85; Hintikka 2004, 75). Tulos oli kuitenkin aktiivisuutta ajatellen käänteinen: jotkut 

opettajat voivatkin nähdä sääntöjen ohjaaman pelaamisen vähemmän leikkimisen 

kaltaisena kuin esimerkiksi paljon mielikuvitusta sisältävät leikit.  

 

Kuviosta 10 voidaan tarkastella tyttöjen ja poikien leikkimistä verrattuna vastanneen 

opettajan luokka-asteeseen. Vastausten vaihteluväli oli melko suuri, mutta kuviosta 

voidaan huomata muutamia painotuksia. 1–2 -luokkien opettajat vastasivat pääasiassa, että 

tytöt leikkivät poikia enemmän. 3–4 -luokkien opettajien vastausten mediaani oli 

neutraalin vaihtoehdon kohdalla, mutta vastaukset painottuvat hieman enemmän tyttöjen 

puolelle. 5–6 -luokkien opettajat kokivat taas poikien leikkivän tyttöjä enemmän. Yksi, 

pääasiassa yläkoulussa työskentelevä opettaja oli kuitenkin taas vastannut tyttöjen 

leikkivän enemmän. On otettava kuitenkin huomioon, että opettajat ovat voineet oman 

luokkansa sijasta arvioida myös koko koulun oppilaita. 
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KUVIO 10. Opettajan luokka-aste ja tyttöjen ja poikien leikkimisen jakautuminen. 

 

 

Opettajilta kysyttiin avoimen kysymyksen avulla, leikkivätkö oppilaat koulussa heidän 

mielestään vähemmän kuin aiemmat ikäpolvet (taulukko 4). Kysymykseen vastasi 39 

opettajaa, joista suurin osa, 19 vastaajaa (49 %) kertoi, että heidän mielestään leikkiminen 

on vähentynyt. Etenkin ulkoleikkejä leikittiin heidän mielestään vähemmän kuin ennen. 

Useat kysymykseen vastanneet opettajat olivat pohtineet leikkimisen vähentymistä 

yleisesti, eivätkä vain kouluympäristöä ajatellen.  

 

TAULUKKO 4. Opettajien arvio leikkimisen vähentymisestä verrattuna aiempiin 

ikäluokkiin. 

 Frekvenssi Prosentti (%) 

Leikkivät vähemmän 19 48,72 

En osaa sanoa / kumpikin vaihtoehto 10 25,64 

Eivät leiki vähemmän 10 25,64 

Yhteensä 39 100 
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Kymmenen opettajaa (n. 26 %) vastasi avoimeen kysymykseen, etteivät oppilaat leikkineet 

määrältään vähempää kuin aiemmin (taulukko 4). Eräs opettaja kommentoikin lasten 

innokkuutta leikkiin: ”Lapset ovat leikkineet aina ja leikkivät edelleen. Kavereiden kanssa 

yhdessäolo useimmiten riittää siihen, että yhteinen toiminta muovautuu leikiksi.” Opettajat 

huomasivat sen sijaan leikkien muuttuneen muun muassa kilpailuhenkisemmiksi, 

tavoitteellisemmiksi ja sisällöiltään erilaisiksi. Eräs opettaja kertoikin, että leikin määrän 

sijasta oppilaiden lapsenomaisuus oöo vähentynyt, mihin hänen mukaansa vaikuttivat 

muun muassa ”harrastusten tavoitteellisuus – – sekä yhteisen, rennon ajan vähyys 

perheissä ja vapaa-ajalla. Lapset eivät osaa relata ja ajatella, että onpas meillä mukavaa 

yhdessä, vaan hyvin usein tavoitellaan omaa etua.”   

 

Niin ikään kymmenen opettajaa (n. 26 %) ei osannut sanoa tai heidän mielestään 

vähentyminen riippui joistakin tekijöistä: esimerkiksi pienempien oppilaiden nähtiin 

leikkivän saman verran kuin ennen, mutta isommat oppilaat lopettivat leikkimisen 

aikaisemmin. Toisaalta eräs opettaja kertoi myös esikouluikäisistä lapsista, jotka eivät enää 

leikkineet. Myös koulun koko vaikutti joidenkin opettajien mielestä leikkimiseen. 

Opettajat kertoivat, ettei leikkimisen vähentymistä oltu huomattu, ja eräs opettaja 

kommentoikin: ”Onneksi kyläkoulussa vielä leikitään, myös yläluokkalaiset. Suurissa 

yksiköissä välitunneilla ’ollaan’. Kuinka surullista!” 

 

Opettajien vastauksista luokittelin kahdeksan eri leikkimisen vähenemisen syytä, joita 

mainittiin yhteensä 34 kertaa (taulukko 5). Huomattavasti eniten mainittu syy leikin 

vähentymiselle oli sähköinen media, joka keräsi yhteensä 16 mainintaa. Tietokoneiden, 

television, pelien ja kännykän nähtiin kaventavan lasten mielikuvitusta ja halua leikkiä. 

Elektronisten laitteiden kuuluminen lasten elämään vei opettajien mielestä aikaa leikiltä, ja 

esimerkiksi kännykän käyttö haluttiin kieltää oppilailta koulussa. Samanlainen tulos 

havaittiin Unicefin vuonna 2008 julkaisemassa tutkimuksessa: yleisin syy leikkimisen 

loppumiselle oli kiinnostuksen loppuminen, jota kokivat muihin verrattuna herkemmin 

paljon tietokoneiden kanssa aikaa viettävät lapset (Unicef 2008). 
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TAULUKKO 5. Syitä leikin vähenemiseen. 

Syy leikin vähenemiseen Frekvenssi Prosentti (%) 

Sähköinen media 16 47 

Varhainen aikuistuminen 7 20 

Mielikuvituksettomuus 4 12 

Harrastukset, urheilu 2 6 

Ympäristön vaikutus (virikkeettömyys, levottomuus) 2 6 

Asioiden kieltäminen 1 3 

Aikaa vähemmän 1 3 

Ei esimerkkiä leikkimisestä (ainoa lapsi perheessä) 1 3 

Yhteensä 34 100 

 

 

Leikin vähentymisen syynä toiseksi eniten mainintoja sai lasten varhainen aikuistuminen 

(7 mainintaa). Tähän nähtiin syyksi muun muassa kulttuurin muuttuminen, isompien lasten 

esimerkki sekä murrosiän alkamisen aikaistuminen etenkin tytöillä. Opettajien mukaan 

lapset kokivat leikkimisen olevan liian lapsellista ja lopettivat sen vuoksi leikkimisen yhä 

aikaisemmin. Eräs opettaja kommentoi asiaa näin: ”Usein leikkiminen loppuu pieniltä 

lapsilta heidän omaksuessa aiemmin isojen lapsien tavat ja puheet. Leikkiminen ei ole 

’muodikasta’ joidenkin mielestä.” 

 

Kolmanneksi eniten opettajat mainitsivat mielikuvituksettomuuden leikin vähentymisen 

syyksi (4 mainintaa). Eräs kysymykseen vastannut opettaja kommentoikin, että ”lapset 

eivät enää keksi spontaanisti erilaisia leikkimuotoja”. Liian valmiit lelut ja sähköiset pelit 

olivat yksi syy mielikuvituksen vähentymiseen. Opettajat kertoivat myös lisääntyneiden 

harrastusmahdollisuuksien vaikuttavan leikin määrään (2 mainintaa), ja esimerkiksi 

urheiluseuratoiminta koettiin liian tavoitteelliseksi erään opettajan vastauksessa: ”usein 

urheiluseuroissakin tahti on lajitaitoihin ja huippu-urheiluun tähtäävää, mitä en pidä 

hyvänä asiana.” Myös Unicefin tutkimuksessa paljon harrastavat lapset olivat vähemmän 

kiinnostuneita leikkimisestä kuin muut (Unicef 2008). Lisäksi opettajat mainitsivat syyksi 

ympäristön vaikutuksen (2 mainintaa), asioiden kieltämisen turvallisuuteen vedoten (1) 

sekä ajan (1) ja leikkiesimerkin puutteen (1).  
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Aiemmin mainitussa Unicefin julkaisemassa tutkimuksessa noin puolet maaseudun 

kuudesluokkalaisista leikki edelleen, kun taas vastaava luku pääkaupunkiseudulla oli 

alhaisempi, noin kolmasosa (Unicef 2008). Kainuun koulujen koko määräytyy paljolti 

sijainnin perusteella; pienet koulut sijaitsevat maaseudulla ja suuret koulut kaupunkien ja 

kuntien taajamissa, joten tuloksia voidaan verrata poikkeukset huomioiden. Opettajien 

näkemys leikkivistä 5–6 -luokkalaisista oli lähempänä maaseudun tulosta väittämän 9 

(Oppilaani leikkivät välitunneilla) perusteella (7.3), ja myös opettajien kommentit 

leikkimisen suhteesta koulun kokoon voidaan ajatella samansuuntaisena Unicefin 

tutkimuksen kanssa.  

 

Kyselyyn vastanneet kainuulaiset opettajat kertoivat oppilaidensa leikkivän melko paljon 

koulussa, mutta leikkiä voisi heidän mielestään olla enemmänkin koulupäivän aikana. Yli 

puolet opettajista kertoi myös, että heidän koulussaan oli myös oppilaita, jotka eivät 

leikkineet. Noin puolet vastanneista opettajista oli myös sitä mieltä, että leikkiminen on 

vähentynyt nykypäivänä, johon suurimpina syinä arveltiin olevan sähköiset laitteet ja 

lasten varhainen aikuistuminen. 

7.3.2 Kouluympäristön virikkeellisyys 

Opettajilta kysyttiin väittämässä 25, kokevatko he koulupihallaan olevan riittävästi leikkiin 

motivoivia leikkivälineitä. Leikkivälineillä tarkoitin tässä yhteydessä koulupihan telineitä 

ja lasten vapaassa käytössä olevia muita välineitä. Yli puolet vastanneista (62 %) 

opettajista oli tyytyväinen koulupihansa leikkivälineisiin. Sen sijaan 26 % opettajista oli 

sitä mieltä, että koulupihan leikkivälineissä olisi kehitettävää. Vuonna 2008 julkaistussa 

Unicefin tutkimuksessa pohjoissuomalaisista kuudesluokkalaisista oppilaista koulupihan 

koki riittämättömäksi 40 % (Unicef 2008). Opettajista siis hieman pienempi osuus oli 

koulupihojen kehittämisen kannalla. 

 

Väittämässä tarkasteltiin välineiden laadukkuutta motivoivuuden kannalta ja niiden 

riittävyyttä, kuten eräs opettaja kommentoikin: ”Pihan leikkivälineitä ei ole tarpeeksi 

oppilasmäärään nähden. Usein jonoa välineisiin!” Sama asia todettiin myös Let’s Play! -

projektin tutkimuksessa, jossa kävi ilmi, että viisi kuudesta tutkimukseen valituista 

koulupihoista olivat puutteellisia. Pihat myös mahdollistivat leikkejä vain rajatusti. 



76 

 

(Hyvönen ym. 2007, 23–29.) On otettava kuitenkin huomioon, että oululaisten 

koulupihojen arviot teki ulkopuolinen henkilö, kun taas tässä tutkimuksessa ympäristössä 

työskentelevät opettajat. Jokaisella opettajalla on myös subjektiivinen näkemys siitä, 

minkälainen on riittävä ja motivoiva koulupiha. 

 

 

KUVIO 11. Opettajien arvio koulupihan välineiden riittävyydestä ja laadukkuudesta 

jaoteltuna koulun oppilasmäärän mukaan (%). 

 

 

Kuviosta 11 voidaan tulkita, että huonoimmaksi koulupihan välineistön arvioivat isojen, yli 

300 oppilaan, koulujen opettajat (n=9). Heistä 56 % oli väittämän kanssa eri mieltä. Vain 

yksi ison koulun opettaja (11 %) arvioi leikkiin motivoivia koulupihan välineitä olevan 

riittävästi. Parhaan arvion motivoivien leikkivälineiden riittävyydestä antoivat 

keskikokoisten, 60–300 oppilaan, koulujen opettajat (n= 28). Heistä 79 % oli väittämän 

kanssa samaa mieltä, ja vain 14 % ajatteli välineiden määrän tai motivoivuuden olevan 

riittämätöntä. 62 % pienten, alle 60 oppilaan, koulujen opettajista (n=13) näki välineiden 
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riittävyyden hyvänä, mutta keskikokoisia kouluja suurempi osuus, 31 %, oli väittämän 

kanssa eri mieltä. Tuloksessa on kuitenkin otettava huomioon kyselyyn vastanneiden 

opettajien pieni määrä, joka myös jakaantui melko epätasaisesti erikokoisten koulujen 

ryhmiin. 

 

 

Miltei kaikki kyselyyn vastanneet (94 %) kertoivat, että oppilaat käyttävät paljon 

koulupihan leikkivälineitä. 42 % opettajista oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa, ja 

vain kolme vastaajaa (6 %) oli sitä mieltä, etteivät koulupihan leikkivälineet olleet kovin 

suuressa käytössä. Heistä kaksi arvioi motivoivien leikkivälineiden määrän olevan 

riittävää, ja yksi riittämätöntä. Koulupihan toimivuuden tarkastelu ja kehittäminen olisi siis 

tärkeää, sillä oppilailta löytyy innokkuutta niiden käyttämiseen. Tulos oli samansuuntainen 

aiemmin esitellyn väittämän kanssa, jossa opettajilta kysyttiin, leikkivätkö lapset 

välitunneilla. 

 

Koulupihan lisäksi tutkin myös luokkaympäristön virikkeellisyyttä leikkivälineisiin 

painottaen. Opettajilta kysyttiin väittämässä 27, onko heidän luokassaan useita ikäryhmälle 

sopivia leluja, pelejä tai muita leikkivälineitä (kuvio 12). Hieman yli puolet (52 %) 

opettajista kertoi, ettei heillä ollut juurikaan luokassaan leikkivälineitä. Kommenteissaan 

opettajat vastasivat, ettei rahaa jäänyt budjetista leikkivälineiden hankkimiseen. Eräs 

kyselyyn vastannut opettaja kertoi myös hankkineensa itse, omia rahoja käyttämällä, 

leikkivälineistöä luokkaansa. 

 

42 % opettajista vastasi heidän luokassaan olevan useita leikkivälineitä. Myös oppilaiden 

omien lelujen -päivät olivat lasten keskuudessa suosittuja erään opettajan kertoman 

mukaan. Tuloksen ja kommenttien perusteella, oli paljolti opettajan omasta aktiivisuudesta 

ja halusta kiinni, hankkiiko hän luokkaansa leikkivälineitä, kuten eräs opettaja 

kommentoikin: ”Luokissa ei myöskään ole leikkiin soveltuvia välineitä, ellei opettaja ole 

itse niitä sinne hommannut.” 
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KUVIO 12. Opettajien näkemys, onko heidän luokassaan useita ikäryhmälle sopivista 

leikkivälineistä (n= 50). 

 

 

Hieman yli puolet vastanneista opettajista (54 %) kertoi aikovansa kehittää 

luokkaympäristöään leikille kannustavammaksi, ja noin neljännes kyselyyn vastanneista 

opettajista (26 %) oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa (kuvio 13).  32 % ei ollut 

varma kehittämisaikeistaan ja 14 % opettajista ei aikonut kehittää luokkaympäristöään 

leikin näkökulmasta. Kuusi seitsemästä (86 %) eri mieltä vastanneesta kertoi myös 

edellisessä väittämässä, ettei heillä ollut luokassaan useita leikkivälineitä. Vain yksi 

opettaja, joka ei aikonut luokkaympäristöään kehittää, kertoi hänellä jo olevan suhteellisen 

paljon leikkivälineitä luokassaan. 
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KUVIO 13. Opettajien aikomus kehittää luokkaympäristöään leikin näkökulmasta (n= 50). 

 

 

Naiset (n=37) olivat hieman miehiä varmempia siitä, että aikovat kehittää 

luokkaympäristöään (liite 5; r= -0,360; p<0,05). Heistä ”samaa mieltä” -vastanneita oli 65 

%, kun taas miehistä (n=13) vain 23 %. Melkein puolet miehistä (46 %) vastasi sen sijaan 

neutraalin vaihtoehdon. Tuloksessa on kuitenkin huomioitava kyselyyn vastanneiden 

naisten ja miesten välinen määrän ero, ja esimerkiksi se, että vastanneet alkuopetuksen 

opettajat olivat pääasiassa naisia. 

 

Taustatekijöistä opettajan luokka-aste oli myös yhteydessä siihen, aikooko hän kehittää 

luokkaympäristöään leikkiä ajatellen (r= -0,449; p<0,01). Kuviosta 14 voidaan tulkita, että 

nuorempien oppilaiden opettajat olivat kiinnostuneempia kehittämisestä, mikä näkyy 

vastausten painottumisesta. Kaikki kyselyyn vastanneista esiopetuksen opettajista (n= 5) ja 

75 % alkuopetusluokkien opettajista (n=20) vastasivat olevansa samaa mieltä väittämän 

kanssa. Vastaavasti 3–4 -luokkien opettajista (n=16) 37 % ja 5-6 -luokkien opettajista 

(n=8) vain 13 % aikoi kehittää luokkaympäristöään leikin näkökulmasta. Yksi kyselyyn 

vastannut yläluokkien opettaja kertoi kuitenkin olevansa todella kiinnostunut. 
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KUVIO 14. Opettajan luokka-asteen yhteys kiinnostukseen kehittää luokkaympäristöä 

leikille kannustavammaksi. 

 

 

Fyysisen ympäristön lisäksi olin kiinnostunut, tukevatko koulun henkilö- ja oppilaskunta 

leikille avointa kouluympäristöä. Kyselyyn vastanneiden opettajien leikkiin suhtautuminen 

oli positiivista, ja samoin he arvioivat olevan myös oppilaiden keskuudessa. Miltei kaikki 

vastaajat (92 %) kertoivat oppilaiden suhtautumisen toistensa leikkeihin olevan 

positiivinen. Vain yksi opettaja (2 %) vastasi suhtautumisen olevan enemmän kielteistä 

kuin myönteistä. Opettajat arvioivat myös kollegoidensa ja muun koulun henkilökunnan 

suhtautumisen samalla tavoin; 90 % vastaajista kertoi koulun henkilökunnan luovan 

leikille kannustavan ja avoimen ilmapiirin. Vastaavasti vain yksi opettaja (2 %) vastasi 

henkilökunnan vaikutuksen olevan jokseenkin negatiivinen. Kyselyyn vastanneet opettajat 

arvioivat siis koulujen sosiaalisen ympäristön olevan leikille avoimia. 
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7.4 Yhteenvetoa tutkimustuloksista 

Ensimmäisessä pääongelmassa tarkastelin opettajien näkemyksiä omaehtoisen leikin 

käytöstä koulussa. Kyselyyn vastanneiden opettajien suhtautuminen leikkiin koulussa oli 

todella myönteistä, ja heistä noin puolet kertoi myös antavansa leikkiaikaa oppitunneilla. 

Etenkin naisten sekä esi- ja alkuopettajien suhtautuminen leikkiin oli positiivista, sillä he 

antoivat miehiä ja muiden luokka-asteiden opettajia enemmän leikkiaikaa, ja he olivat 

myös kolmannessa tutkimusongelmassa hieman kiinnostuneempia luokkaympäristön 

kehittämisestä leikille kannustavammaksi. 

 

Opettajat näkivät leikin tärkeänä osana oppilaiden arkea – etenkin alkuopetusikäisten 

lasten kohdalla. Tutkimukseen osallistuneilta opettajilta saatu palaute tutkimusaiheesta oli 

myös todella positiivista, mikä edelleen vahvisti tulosta siitä, että kyselyyn vastanneet 

opettajat suhtautuivat leikkiin myönteisesti. Opettajat arvioivat myös koulun oppilas- ja 

henkilökunnan leikkiin suhtautumisen positiiviseksi kolmannessa pääongelmassa. 

 

Toisen pääongelman avulla selvitin opettajien näkemyksiä omaehtoisen leikin hyödyistä. 

Tutkimukseen osallistuneet opettajat näkivät omaehtoisen leikin hyödyllisenä; vapaa leikki 

vaikutti heidän mielestään esimerkiksi kouluviihtyvyyteen myönteisellä tavalla. Oppilaita 

koskevista hyödyistä opettajat mainitsivat eniten sosiaalisten taitojen kehittymisen sekä 

leikin vaikutuksen jaksamiseen ja keskittymiseen.  Opettajalle omaehtoisesta leikistä 

nähtiin olevan hyötyä etenkin oppilaiden havainnoinnissa, ja vapaasta leikistä ajateltiin 

myös olevan hyötyä luokkahenkeä nostavana tekijänä. 

 

Kolmas tutkimusongelma käsitteli oppilaiden leikkimisaktiivisuutta ja leikkiä tukevaa 

kouluympäristöä opettajien arvioimana. Opettajat kertoivat oppilaidensa leikkivän 

välitunneilla, mutta heidän mielestään oppilaiden tulisi leikkiä enemmän koulussa. Yli 

puolet vastanneista opettajista kertoi myös, että heidän koulullaan on myös oppilaita, jotka 

eivät leiki; pienillä kouluilla oli kuitenkin vähemmän leikkimättömiä lapsia kuin 

isommilla. Noin puolet vastanneista opettajista kertoi, että heidän mielestään leikkiminen 

oli vähentynyt verrattuna aiempiin ikäpolviin. Syynä tähän epäiltiin olevan etenkin 

sähköinen media ja sähköiset laitteet sekä lasten varhainen aikuistuminen. 
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Yli puolet kyselyyn vastanneista opettajista oli tyytyväinen koulupihan leikkivälineiden 

määrään, etenkin keskikokoiset koulut arvioivat välineistön riittäväksi. Miltei kaikki 

opettajat kertoivat myös, että lapset käyttivät paljon koulupihan välineitä. 

Luokkaympäristössä useita leikkivälineitä sen sijaan oli alle puolella vastanneista 

opettajista. Yli puolet kyselyyn vastanneista aikoi kuitenkin kehittää luokkaympäristöään 

leikille kannustavammaksi.  
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POHDINTA 

Lasten omaehtoisen leikin tarkastelu on pysynyt minulle vuosien ajan kiinnostavana 

aiheena, jonka valitseminen tutkittavaksi teemaksi tuntui tärkeältä. Tutkielman 

kirjoittamisen kanssa rinnakkain tekemäni työ päiväkodissa on innostanut tutkimaan 

aihetta myös perusopetuksen näkökulmasta. Työssäni näen päivittäin esiopetusikäisten 

lasten aitoa innokkuutta leikkiin, jonka uskon säilyvän myös pitkälle perusopetuksen 

alaluokille. Erään työpäivän ajaksi päiväkotiympäristöön apulaiseksi tullut 

kuudesluokkalainenkin innostui leikkimään ja nauttimaan olostaan, kun motivoiva ja 

myönteisesti leikkiin suhtautuva ympäristö antoi luvan vapaalle toiminnalle. Saadaanko 

sama lupa luotua myös kouluympäristöön? 

 

Varhaiskasvatuksessa leikki on huomioitu niin vahvasti, että mielestäni on käsittämätöntä, 

kuinka leikkiaika vähenee perusopetukseen siirryttäessä. Päiväkoti-ikäisten lasten leikit 

eroavat kouluikäisten lasten leikeistä, mutta eri-ikäisiin lapsiin leikillä on samanlainen 

vaikutus. Leikki tuo iloa, luovuutta ja hyvinvointia. Se yhdistää, rentouttaa, opettaa ja 

laittaa liikkumaan. (Smith 2010, 4–7.) Tämä kaikki tapahtuu huomaamatta lapsella, jolle 

leikki on luonnollinen keino kokea ja opetella asioita. 

 

Leikkiä ei usein oteta huomioon sen ansaitsemalla tavalla perusopetuksen arjessa tai sitä 

ohjaavassa opetussuunnitelman perusteissa. Kouluikäiset leikkivät vielä paljon, joten on 

tärkeää tutkia heidän opettajiensa näkemyksiä ja arvioita leikin osallisuudesta 

koulupäivään. On huomattavaa, että melko iso osa, yleensä ainakin noin neljännes 

koulupäivästä on oppilaiden vapaan toiminnan aikaa, jolla on merkittävä vaikutus oppilaan 

arkeen. Esimerkiksi oppilaan sosiaaliset taidot kehittyvät ja kaverisuhteet muodostuvat 

paljolti koulussa käydyn vuorovaikutuksen perusteella, ja vapaa toiminta auttaa myös 

jaksamisessa ja keskittymisessä itse koulutyöskentelyyn. 
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Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää opettajien näkemyksiä omaehtoisen leikin 

käytöstä koulussa. Tutkin opettajien suhtautumista leikkiin ja heidän mielipiteitään leikin 

hyödyistä kouluympäristössä. Otin selvää, antavatko opettajat omaehtoista leikkiaikaa 

muuten kuin välitunneilla. Olin kiinnostunut myös opettajien arvioista oppilaiden 

leikkimisaktiivisuudesta ja nykyisen kouluympäristön toimivuudesta leikin näkökulmasta.  

 

Tutkimustulokset osoittivat, että vaikka omaehtoisen leikin tärkeys tunnustettiinkin, 

vapaan leikin mahdollisuuksia toteutettiin koulupäivän aikana vaihtelevasti. Tutkimukseen 

osallistuneista opettajista leikkiaikaa oppitunneilla kertoi antavansa vain noin puolet 

opettajista, joista suurin osa oli esi- ja alkuopetuksen opettajia. Koska opettajien mielestä 

alakoulun nuorimmat oppilaat tarvitsivat enemmän leikkiaikaa, heidän opettajansa myös 

toteuttivat tämän vuoksi omaehtoista leikkiä enemmän. Uskon, että leikkiajan 

tarvitsemiseen liittyivät opettajien ajatukset siitä, etteivät nuoremmat oppilaat jaksa vielä 

keskittyä opetukseen yhtä pitkiä jaksoja kuin vanhemmat oppilaat. Alakoulun nuorempia 

oppilaita pidetään luonnollisesti myös enemmän lapsenomaisina ja heidän toimintansa 

tunnistetaan helpommin leikiksi. 

 

Koulussa annettu vapaa-aika on usein vain näennäisesti vapaata, sillä koulussa tapahtuvaa 

toimintaa rajoittavat esimerkiksi koulun tai luokan säännöt. Opettajat ovat vastuussa 

oppilaista koulupäivän aikana, joten lasten leikkiin liittyvät kokeilut rajoitetaan jo hyvissä 

ajoin ennen mahdollisen vahingon sattumista. Myös luokkatilassa tapahtuvaa vapaata 

toimintaa rajoitetaan turvallisuuteen, järjestykseen ja työrauhaan vedoten. Esimerkiksi 

liikaa melua tuottavaa leikkiä hillitään opettajajohtoisesti, jotta kaikilla oppilailla olisi 

mahdollista leikkiä samassa tilassa. Tosiasiassa melu häiritsee usein enemmän aikuista 

kuin oppilaita itseään. Tiettyjen rajojen asettaminen kuitenkin luo leikkitilasta 

viihtyisämmän myös lapsille. 

 

Tutkimukseen osallistuneista opettajista suurin osa koki, ettei heillä ollut riittävästi aikaa 

tarjottavaksi lasten omaehtoiselle leikille koulupäivän aikana. Yhdeksi syyksi mainittiin 

suuret oppisisällöt. Opetussuunnitelmien uudistustyössä voisi olla hyvä ottaa huomioon 

myös lasten luontainen ja omaehtoinen leikki. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista 

opettajista näki vapaan leikin kuuluvan opetussuunnitelmaan ja koulutyöhön, vaikka tällä 

hetkellä käytössä olevassa opetussuunnitelmassa leikkiä ei juuri mainita. Kirjattu ajatus 
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leikin tärkeydestä vaikuttaisi mahdollisesti positiivisella tavalla leikin huomioimiseen 

koulupäivän aikana, mutta myös opettajien ajatuksiin sisältöihin liittyvästä työmäärästä. 

Arkeen voitaisiin saada näin kiireettömyyden tunnetta, mikä voisi edistää opettajien ja 

oppilaiden hyvinvointia kouluympäristössä. 

 

Tutkimukseen osallistuneet näkivät omaehtoisen leikin itsessään vaikuttavan oppilaiden 

hyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen positiivisella tavalla. WHO-koululaistutkimuksen 

mukaan suomalaiset koululaiset pitivät muiden maiden koululaisiin verrattuna suhteellisen 

vähän koulunkäynnistä (Currie ym. 2012, 45–48), joten omaehtoinen leikki voisi olla 

opettajien mielestä yksi kouluviihtyvyyden kehittämisen toimintakeinoista. Oppilaat 

kokisivat näin saavansa valinnanmahdollisuuksia ja aikaa esimerkiksi sosiaalisten 

suhteiden hoitamiselle tai muulle mielekkäälle toiminnalle. Toisaalta oppilaiden vapaan 

toiminnan tulee olla jollain tasolla opettajan kontrolloimaa, sillä kouluviihtyvyyteen voi 

vaikuttaa yhtälailla alentavasti esimerkiksi koulukiusaaminen. Koulukiusaamista ei tule 

kuitenkaan pelätä liikaa leikkiajan kustannuksella, sillä tilanteita varmasti syntyy ilman 

ylimääräistä vapaa-aikaakin. Tämän tutkimuksen mukaan opettajat näkivät omaehtoisen 

leikin havainnoimisen hyväksi keinoksi kiusaamisen havaitsemiselle – joko ajoissa tai 

lopulta.  

 

Mediassa ja kasvatusalalla työskentelevien keskuudessa on ollut paljon puheenaiheena 

nykylasten leikkimisen vähentyminen ja sen varhainen loppuminen. Erityisesti erilaisten 

sähköisten pelien vaikutus leikkimisen määrään on huomattu huolestuttavana asiana. 

Kyselyyn vastanneista opettajista noin puolet oli huomannut leikkimisen vähentyneen 

verrattuna aiempiin ikäluokkiin ja eniten mainittu syy liittyi juuri sähköisiin laitteisiin. 

Kallialan (1999, 138) mukaan jännityksen tunnetta haettiin kilpailumielisillä peleillä ja 

huimaavaa kokemusta tuottavilla leikeillä. Onko reilussa kymmenessä vuodessa tultu 

siihen, että jännitystä haetaan enemmin nopeatempoisten, sähköisten pelien kautta? 

 

Vaikka leikkimisen vähentyminen oli huomattu, miltei kaikki tutkimukseen osallistuneet 

opettajat kuitenkin kertoivat oppilaidensa suurimmilta osin leikkivän koulussa, mikä oli 

positiivinen tulos. Opettajat eivät pitäneet leikkimisen vähentymistä yhtä vahvana ilmiönä 

oppilasmäärältään pienillä kouluilla, jossa myös vanhemmat oppilaat leikkivät edelleen. 

Isoilla kouluilla oli opettajien näkemyksen mukaan enemmän oppilaita, jotka eivät 

leikkineet. Olisi kiinnostavaa selvittää, mikä asia pienillä kouluilla on – tai mitä siellä 
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tehdään – eri tavalla, koska niiden oppilaat olivat motivoituneempia leikkijöitä. Yhdeksi 

syyksi kuvittelen yhteisöllisyyden, jonka voi aistia oppilasmäärältään pienten koulujen 

ilmapiiristä; kaikki oppilaat ovat tuttuja toisilleen. Toisena vaikuttavana asiana uskon 

olevan koulujen sijainnin, sillä pienet koulut sijaitsevat kaukana kaupungin vilinästä ja 

vanhempien oppilaiden leikkimättömästä esimerkistä.  

 

Tutkimukseen osallistuneet kainuulaiset opettajat arvioivat koulupihojen motivoivuuden ja 

välineiden riittävyyden pääasiassa hyväksi. Kun Lets Play -projektin yhteydessä 

tarkasteltiin oululaisia koulupihoja, niistä jopa viisi kuudesta oli tutkijoiden mielestä 

puutteellisia (Hyvönen ym. 2007, 23–29). Koulupihan motivoivuudesta ja laadukkuudesta 

on tärkeää pitää huolta, sillä oppilaiden vapaa toiminta sijoittuu koulupäivän aikana 

väistämättä miltei kokonaan pihaympäristöön. Pihalta tulisi löytyä virikkeellisiä ja 

turvallisia telineitä sekä monipuolisesti mahdollisuuksia erilaisille aktiviteeteille. 

Ympäristön tarjoamat virikkeet ovat joissakin tapauksissa jopa välttämättömiä leikkimisen 

mahdollistamiseksi. Opettajat olivat esimerkiksi havainneet lapsia, jotka eivät osanneet 

leikkiä tai jotka tarvitsivat aikuisen antamia virikkeitä leikki-idean syntymiseksi. 

Virikkeellisessä ympäristössä leikkivät ja liikkuvat varmasti eri-ikäiset lapset – vaikkapa 

sitten aikuisen tukemana. 

 

Tulosten raportoinnin jälkeen huomattavissa oli, että kyselylomakkeen kysymyksiä oli 

sopiva määrä, mutta jotkut väittämät olisivat voineet olla hieman paremmin rajattuja. 

Esimerkiksi kolmannen pääongelman väittämissä opettajaa olisi voitu paremmin johdatella 

ajattelemaan oman luokkansa oppilaita, jotta luokka-asteeseen liittyvät tutkimustulokset 

olisivat vielä luotettavampia. Pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta pystyin kuitenkin 

hyödyntämään tuloksien raportoinnissa kaikkia väittämiä. Myös avoimet kysymykset 

toivat hyvin lisätietoa, vaikka kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat eivät 

vastanneetkaan niihin. Tuloksia raportoidessani jouduin jatkuvasti ottamaan huomioon 

pienehkön vastaajajoukon (n=50), mikä toi oman haasteensa tulosten käsittelyyn: 

analysoinnissa käytin tietoisesti vain tilastonkäsittelyn perusmenetelmiä. Kyselyn 

toteuttamisen ajankohta olisi voinut olla parempi, jotta osallistujamäärä olisi saatu 

suuremmaksi. 

 

Tutkimus antoi suuntaa-antavia tuloksia kainuulaisten opettajien näkemyksistä, joita olisi 

mielenkiintoista tutkia suuremmalla osallistujajoukolla. Toisaalta voisi olla kiinnostavaa 
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tutkia myös pienempää osallistujajoukkoa laadullisella tutkimusotteella, jolloin opettajien 

näkemyksistä voisi saada vielä syvemmän kuvan. Kokisin myös merkittävänä keskittyä 

tutkimaan välitunneilla tapahtuvaa toimintaa ja välituntiympäristöä, sillä suurin osa 

omaehtoisesta leikistä sijoittuu juuri välitunneille. 

 

Tutkimuksen tekemisen olen kokenut mielenkiintoiseksi prosessiksi, jonka aihe jää 

valmistumisensakin jälkeen mieleeni. Koen, että aihe antaa minulle paljon ajateltavaa ja 

tarkkailtavaa käytännön opettajantyöhön sekä vaikuttaa toimintaani opettajana. Toivon 

myös, että kiinnostuksellani leikkiä kohtaan olisi todellista vaikutusta kouluarkeen ja 

kanssani työskenteleviin opettajiin. Tehdyn tutkielman ja oman kokemuksen perusteella 

haluaisinkin suositella omaehtoista leikkiä havainnoiville opettajille seuraavia ohjeita: 

1. Tee leikin havainnoimisesta kiireetöntä, sillä se, mitä teet, on tärkeää. Voit hyvällä 

omatunnolla sallia itsellesi aikaa käytettäväksi leikin seuraamiseen. 

2. Ole vastaanottavainen, sillä leikki voi tuoda tullessaan mitä vain. Älä ajattele tai 

päättele liikaa tai liian vaikeasti. 

3. Kirjaa havaitsemiasi asioita ylös, sillä tiedoista voi olla sinulle paljon hyötyä 

esimerkiksi oppilaantuntemukseen tai arviointiin. 

4. Hyväksy, nauti ja innostu! 
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LIITE 1. Kyselylomake 

 

 

Omaehtoinen leikki alakoulussa 

Tutkimuksen aiheena on lasten omaehtoinen leikki, jolla tarkoitetaan vapaata leikkiä, johon 

aikuinen ei vaikuta.Kiinnitä huomiota vastatessasi kyselyyn, että pohdit juuri lapsen 

itsensä ideoimaa ja toteuttamaa leikkiä! 

 

 

Tutkimus koostuu väittämistä, joissa käytetään viisiportaista asteikkoa: 1 = täysin eri mieltä, 2 

= jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa 

mieltä. Voit halutessasi kommentoida mitä tahansa väittämää sivun lopussa olevaan 

vastaustilaan. Lisäksi tutkimuksessa on kaksi avointa kysymystä.  

 

1. Sukupuoli  

 

Nainen 
 

 

Mies 
 

 

 

 

 

2. Ikä  

 

-29v. 
 

 

30-39v. 
 

 

40-49v. 
 

 

50v.- 
 

 

 

 

 



 

 

3. Olen toiminut opettajana  

 

alle 2v. 
 

 

2-9v. 
 

 

10-19v. 
 

 

20v. tai yli 
 

 

 

 

 

4. Työskentelen tällä hetkellä pääasiassa  

 

Esiopetuksessa 
 

 

1-2 lk. 
 

 

3-4 lk. 
 

 

5-6 lk. 
 

 

7-9 lk. 
 

 

 

 

 

5. Kouluni oppilasmäärä  

 

alle 60 
 

 

60-300 
 

 

yli 300 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Omaehtoinen leikki alakoulussa 

 

Seuraavilla väittämillä kartoitetaan opettajan näkemyksiä omaehtoisen leikin käytöstä koulussa 

ja leikin toteutumisesta koulussanne. 

 

 

Valitse sopivin vaihtoehto.  

 

 

1 

Täysin 

erimieltä 

2 

Jokseenkin 

eri mieltä 

3 

En 

osaa 

sanoa 

4 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

5 

Täysin 

samaa 

mieltä 

6. Oppilaat tarvitsevat vapaata 

leikkiaikaa koulupäivän 

aikana.  
 

     

7. Välitunnit ovat pituudeltaan 

riittäviä lasten omaehtoiseen 

toimintaan kouluajalla.  
 

     

8. Kaikille alakoululaisille 

tulisi antaa koulussa saman 

verran leikkiaikaa iästä 

riippumatta.  
 

     

9. Oppilaani leikkivät 

välitunneilla.  
 

     

10. Pojat leikkivät tyttöjä 

enemmän koulussa.  
 

     

11. Oppilaat käyttävät paljon 

koulupihan leikkivälineitä  
 

     

 

 

 

 

.  



 

 

 

1 

Täysin 

eri 

mieltä 

2 

Jokseenkin 

eri mieltä 

3 

En 

osaa 

sanoa 

4 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

5 

Täysin 

samaa 

mieltä 

12. Annan oppilailleni vapaata 

leikkiaikaa oppitunneilla.  
 

     

13. Oppilaat suhtautuvat 

myönteisesti toistensa leikkeihin 

koulussa.  
 

     

14. Kouluni henkilökunta luo 

leikille kannustavan ja avoimen 

ilmapiirin.  
 

     

15. Koulussa annettu leikkiaika 

lisää kouluviihtyvyyttä.  
 

     

16. Olen käyttänyt omaehtoista 

leikkiä luokkahengen 

parantamiseksi.  
 

     

17. Oppilaat oppivat joitakin 

taitoja paremmin vapaasti 

leikkimällä kuin 

opettajajohtoisesti.  
 

     

 

 

 

 

Voit halutessasi kommentoida jotain väittämää tähän:  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Omaehtoinen leikki alakoulussa 

 

Seuraavilla väittämillä kartoitetaan opettajan näkemyksiä omaehtoisen leikin hyödyistä 

koulussa sekä nykyisen kouluympäristön virikkeellisyydestä leikille. 

 

 

 

Valitse sopivin vaihtoehto.  

 

1 

Täysin 

eri 

mieltä 

2 

Jokseenkin 

eri mieltä 

3 

En 

osaa 

sanoa 

4 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

5 

Täysin 

samaa 

mieltä 

18. Alkuopetusikäiset lapset 

tarvitsevat enemmän leikkiaikaa 

kuin alakoulun vanhemmat 

oppilaat.  
 

     

19. Vapaa leikki ei kuulu 

opetussuunnitelmaan ja 

koulutyöhön.  
 

     

20. Koulussani on oppilaita, jotka 

eivät leiki.  
 

     

21. Annettu leikkiaika rauhoittaa 

ja motivoi koulutyöskentelyä.  
 

     

22. Annan oppilaille leikkiaikaa, 

jotta voin havainnoida lapsen 

käyttäytymistä ja 

vuorovaikutussuhteita.  
 

     

 

 

 

 

 

.  



 

 

 

1 

Täysin 

eri 

mieltä 

2 

Jokseenkin 

eri mieltä 

3 

En 

osaa 

sanoa 

4 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

5 

Täysin 

samaa 

mieltä 

23. Käytän vapaata leikkiaikaa 

apuna kiusaamistilanteiden 

havaitsemiseen ja seurantaan.  
 

     

24. Oppilaiden tulisi leikkiä 

enemmän koulussa.  
 

     

25. Koulupihallamme on 

riittävästi leikkiin motivoivia 

leikkivälineitä.  
 

     

26. Minulla ei ole tarpeeksi 

aikaa annettavaksi vapaalle 

leikille oppitunneilla.  
 

     

27. Luokassani on useita 

ikäryhmälle sopivia leluja, 

pelejä tai muita leikkivälineitä.  
 

     

28. Aion kehittää 

luokkaympäristöäni leikille 

kannustavammaksi.  
 

     

 

 

 

 

Voit halutessasi kommentoida jotain väittämää tähän: 

 

 

  
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Omaehtoinen leikki alakoulussa 

 

Avoimiin kysymyksiin voit vastata niin laajasti kuin haluat. 

 

 

 

29. Omaehtoisen leikin käytöstä voi olla hyötyä oppilaalle monin tavoin, mutta myös 

opettajalle. Millaista hyötyä olet huomannut vapaalla leikillä olevan koulutyötä tai -

arkea ajatellen? 

 

 

 

 

 

30. Leikkivätkö nykylapset mielestäsi vähemmän koulussa kuin aiemmat ikäpolvet? Jos 

kyllä, mistä tämä mielestäsi johtuu?  

 

 

 

 

 

Yleistä kommentoitavaa tai palautetta tutkimuksen tekijälle:  

 

 

 

 

 

  



 

 

LIITE 2. Tutkimuslupapyyntö sivistysjohtajille 

 

 

 

Hei! 

 

Olen Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelija, joka tekee pro gradu -tutkielmaa lasten 

omaehtoisesta leikistä perusopetuksen alaluokilla. Tutkimukseni kohderyhmänä ovat 

kainuulaiset alakoulujen luokanopettajat. Pyydänkin Teiltä lupaa saada tutkia kuntanne 

luokanopettajien näkemyksiä leikistä sähköisellä kyselylomakkeella. 

 

Jos lupa minulle myönnetään, kysyisin, onko teillä kunnassanne olemassa sähköpostilistaa, 

jonka välityksellä voisitte kyselyn opettajille välittää? 

Vastaan mielelläni kysymyksiinne. 

 

Terveisin, 

Riikka Saastamoinen 

saastari@paju.oulu.fi 

 

  



 

 

 

LIITE 3. Saatekirje opettajille 

 

 

 

Arvoisa kainuulainen luokanopettaja, 

 

Olen Oulun yliopiston opiskelija, joka on jäänyt opiskelemaan lapsuutensa maisemiin 

Kajaaniin luokanopettajaksi. Viimeisten Kajaanissa opiskelevien joukossa teen pro gradu -

tutkielmaani lasten omaehtoisesta leikistä perusopetuksessa. Leikki on tärkeä osa 

kouluikäisen lapsen arkea, joten toivoisin, että vastaisit opettajan näkökulmasta noin 5-10 

minuuttia aikaa vievään kyselyyn. 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on koota kainuulaisten opettajien näkemyksiä vapaan leikin 

asemasta koulussa. Kaikki tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä henkilöllisyys 

tule ilmi missään tutkimuksen vaiheessa. 

 

Kysely on avoinna perjantaihin 31.5.2013 asti. Vastaamaan pääset alla olevasta linkistä: 

http://www.webropolsurveys.com/S/6A2475152A205FDD.par  

 

Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin. 

 

Yhteistyöstä kiittäen, 

Riikka Saastamoinen 

saastari@paju.oulu.fi 

  



 

 

LIITE 4. Vastaajien taustatietojen frekvenssitaulukko 

 

 

 

Taustatieto Vaihtoehdot Frekvenssi 

(n=50) 

Prosentti (%) Kumulatiivinen 

prosentti (%) 

1. Sukupuoli 1. Nainen 

2. Mies 

37 

13 

74 

26 

74 

100 

2. Ikä 1. 29v. tai alle 

2. 30–39v. 

3. 40–49v. 

4. 50v. tai yli 

7 

14 

10 

19 

14 

28 

20 

38 

14 

42 

62 

100 

3. Työkokemus 1. Alle 2v. 

2. 2–9v. 

3. 10–19v. 

4. 20v. tai yli 

3 

18 

7 

22 

6 

36 

14 

44 

6 

42 

56 

100 

4. Luokka-aste 

pääasiassa 

1. Esiopetus 

2. 1–2 lk. 

3. 3–4 lk. 

4. 5–6 lk. 

5. 7–9 lk. 

5 

20 

16 

8 

1 

10 

40 

32 

16 

2 

10 

50 

82 

98 

100 

5. Koulun 

oppilasmäärä 

1. Alle 60 

2. 60–300 

3. Yli 300 

13 

28 

9 

26 

56 

18 

26 

82 

100 

 

  



 

 

 

LIITE 5. Korrelaatiomatriisit 

 

 Luku 7.1  



 

 

Luku 7.2  



 

 

 

Luku 7.3 


