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Vuonna 2016 voimaan tulleet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat kasvattajia 

tukemaan lapsen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omassa yhteisössään sekä tukemaan 

lapsen toimintaa vertaisryhmässä. Tutkimuksissa leikki näyttäytyy lapsille omana toiminnan 

kenttänä ja isona osana vertaiskulttuuria. Leikki sosiaalisena tilanteena on lapsille tärkeä 

toiminnallinen konteksti, jossa opitaan arkielämässä tarvittavia taitoja, sosiaalisia normeja, 

tutkitaan fysiikan lakeja ja luodaan vertaissuhteita sekä lasten omaa kulttuuria.  

Vertaisryhmässä toimimista ja leikkiä on osattu jo pitkään arvostaa erityisesti tulevaisuuden 

oppimisen ja sosiaalisten taitojen kannalta. Modernin maailman eriytyneet yhteisöt, kuten 

instituutiot ja harrastusryhmät, ovat kuitenkin jo lapsille tärkeitä keskinäisen toiminnan 

tapahtumapaikkoja. Näissä vertaisryhmien merkitys lapselle itselle korostuu. Kasvattajalle on 

siis yhä merkityksellisempää tuntea lasten leikin ja vertaiskulttuurin moniulotteisuutta.  

Kirjallisuuskatsaukseni on aihetta läpileikkaava tietolähde erityisesti varhaiskasvattajille, 

mutta myös muille lasten kanssa toimiville. Tarkastelen vertaiskulttuuria ja 

varhaiskasvatusympäristöä lasten toimintaan vaikuttavina kehyksinä leikin kontekstissa. 

Tutkielmani taustateoriana toimii Goffmanin kehysanalyysi, jonka avulla jäsentelen 

varhaiskasvatuksen toimijoiden toiminta- ja ajattelumalleja. 

Varhaiskasvatuksessa lapsiryhmän vertaiskulttuuri ja varhaiskasvatuksen formaali kulttuuri 

muodostavat lasten toiminnan ja leikin kehykset. Lasten vertaiskulttuurin käsitys lapsena 

olemisesta ja toimimisesta voivat erota formaalin kulttuurin ohjaamasta huomattavasti. Lapset 

toimivat näiden kulttuurien välissä hakien omaa paikkaansa yhteisössä ja toteuttaen omia 

tavoitteitaan. Lapsille merkittävinä tavoitteina näyttäytyvät osallisuus, ryhmään kuuluminen 

sekä toimintaan vaikuttaminen. Lapset pyrkivät aktiivisesti rakentamaan ja määrittelemään 

omia ja toisten toiminnan mahdollisuuksia monin, kyseenalaisinkin, keinoin. Leikissä 

vertaiskulttuuri vaikuttaa leikin rakentumiseen sekä rooleihin ja toisaalta leikkijän roolit 

määrittävät hänen paikkaansa yhteisössä. Aikuiset eivät aina ymmärrä lasten tilannekohtaisia 

kehyksiä ja varhaiskasvatuksen käytännöt saattavat rajata lasten toiminnan mahdollisuuksia 

paljonkin. Lasten havainnointi ja tieto lasten vertaiskulttuurien piirteistä auttaa kasvattajia 

kehittämään käytäntöjä lasten vertaiskulttuurin positiivisia puolia tukeviksi. 
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1 Johdanto 

Kirjallisuuskatsauksessani tarkastelen aiempia tutkimuksia lasten leikistä vertaiskulttuurin 

näkökulmasta. Tutkielmani rajautuu suomalaiseen varhaiskasvatukseen ja 

päiväkotiympäristöön. Suomessa lasten leikkiä arvostetaan lapsille ominaisena tapana toimia 

ja oppia. Tämä näkyy myös uudessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjassa, 

jossa leikki mainitaan lähes jokaisessa luvussa (VASU, 2016). Suomessa on tehty paljon 

tutkimuksia, jotka pureutuvat päiväkotien toimintatapoihin, valtarakenteisiin, fyysisiin ja 

sosiaalisiin rakenteisiin, sosiaalista tilaa rakentavaan vuorovaikutukseen sekä 

vuorovaikutuksen kautta jaettuihin hetkiin niin aikuisten kuin lasten kertomusten ja 

havainnoinnin pohjalta (esim. Puroila 2002, Holkkeri-Rinkinen 2009, Roos 2015, Lehtinen 

2009). 

Vertaisryhmässä toimimista on osattu jo pitkään arvostaa erityisesti tulevaisuuden oppimisen 

ja sosiaalisten taitojen kannalta. Modernin maailman eriytyneet yhteisöt, kuten instituutiot ja 

harrastusryhmät, ovat kuitenkin jo lapsille tärkeitä keskinäisen toiminnan tapahtumapaikkoja. 

Näissä vertaisryhmien merkitys lapselle itselle korostuu. Lasten kokemusmaailmassa 

heijastuvat sosiokulttuuriset tekijät, kuten mediakulttuuri, globalisaatio, kaupallinen 

lastenkulttuuri, yksilöityminen sekä teknologia. Vertaistoiminnan tunteminen auttaa 

ymmärtämään lasten vertaissuhteita ja mahdollistaa lapsilähtöisen kasvatuksen ja opetuksen 

suunnittelun. (Lehtinen, 2009a, s. 138-139.)  

Tutkimuksessani käsittelen vertaiskuttuuria ja leikkiä sosiokulttuurisena ilmiönä. Leikki on 

iso osa lasten vertaiskulttuuria ja siinä rakennetaan sekä muovataan vertaissuhteita. Leikissä 

vertaissuhteet vaikuttavat leikin kulkuun ja toisaalta leikin kulku ja roolit leikissä 

vertaissuhteisiin. Tässä tutkimuksessa kartoitan vertaiskulttuurin ja vertaissuhteiden 

muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä sitä, miten kasvattajat voivat toimia näitä tukien. 

Tutkielmani toimii aihetta läpileikkaavana tietolähteenä muille kasvattajille. Lisäksi 

tutkimusprosessissa pyrin syventämään omaa ymmärrystäni lasten vertaiskulttuurista sekä 

fyysisen ja sosiaalisen leikkiympäristön vaikutuksista lasten toimintaan. Koen tärkeänä, että 

kasvattajilla on ymmärrystä tästä aiheesta, jotta lasten leikkiä ja vertaiskulttuurin positiivisia 

puolia voidaan tukea mahdollisimman paljon.  
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2 Tutkimuksen toteutus  

Tutkimukseni tyypiksi valitsin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, koska se mahdollistaa 

laajan yleiskatsauksen ilman tiukkoja metodologisia rajoituksia ja sääntöjä. Kuvailevan 

kirjallisuuskatsauksen perustana on laaja lähdekirjallisuus, jonka kanssa kirjoittaja 

keskustelee. (Salminen, 2011, s. 6.) Kirjallisuuskatsauksessa eettisyys perustuu aineiston 

monipuoliseen valintaan, lähdeviittausten oikeaan käyttöön sekä plagioinnin välttämiseen. 

Tutkimuksessa vältän omien mielipiteiden vaikutusta ja näkymistä tuloksissa sekä kunnioitan 

lähdekirjallisuuden tekijöitä. Katsauksessa käytettävien lähteiden valinta ja niiden 

luotettavuuden arviointi vaikuttavat oleellisesti lopputuloksen luotettavuuteen. Luotettavuutta 

heikentävät mahdolliset väärinymmärrykset sekä omien johtopäätösteni virheellisyys, joita 

pyrin välttämään tarkalla lähteiden käytöllä. (Metsämuuronen, 2006, s. 30, 32.) 

Tutkimukseni aiheena on lasten toiminta leikissä ja siihen vaikuttavat tekijät. Oma positioni 

aiheeseen rakentuu oman kehittyvän ammatti-identiteettini kautta. Varhaiskasvatuksen 

opiskelijana olen seurannut ja havainnoinut lasten leikkiä varhaiskasvatuksessa. 

Havainnoinnin ja uusien varhaiskasvatuksen perusteiden voimaantulon pohjalta kiinnostuin 

lasten sosialisen ja fyysisen ympäristön merkityksistä leikeille. Tutkimuskysymyksen olen 

muotoillut näin: 

1. Mitkä asiat vaikuttavat lasten toimintaan leikin kontekstissa 

varhaiskasvatusympäristössä? 

Aiempien tutkimusten pohjalta kartoitan leikin piirteitä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä 

varhaiskasvatusympäristössä. Leikkiin vaikuttaviksi tekijöiksi oletan varhaiskasvatuksen 

sosiaalisen ja fyysisen ympäristön. Leikki toimii tutkimukseni kontekstina, joten ensin 

määrittelen, mitä leikki on sosiokulttuurisena ilmiönä. Leikki näyttäytyy lähinnä lasten 

keskinäisenä toimintana, joten leikissä keskeisiä tekijöitä ovat lasten vertaiskulttuuri ja 

vertaissuhteet. Seuraavaksi haenkin vastausta kysymykseen, miten lasten vertaiskulttuuri ja 

vertaissuhteet vaikuttavat ja rakentuvat leikeissä. Tutkimuksen laajempana kontekstina on 

varhaiskasvatusympäristö. Lopuksi sijoitan leikin ja vertaiskulttuurin laajempaan 

ympäristöönsä ja pohdin, mitä vaikutuksia sillä on leikille.  

Työssäni teen näkyväksi arkipäivän ilmiöitä ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä ajassa ja 

paikassa vallitsevassa sosiaalisessa kontekstissa, joten haen teoreettista lähestymistä 

toimijoiden toiminta- ja ajattelumallien jäsentämiseksi Goffmanin kehysanalyysistä. Lasten 
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näkökulmasta tilannekohtaiset kehykset muodostuvat varhaiskasvatusympäristön sekä 

vertaiskulttuurin säännöistä ja normeista.  

Pääkäsitteiksi olen valinnut tutkimuskysymyksen peusteella leikin, vertaiskulttuurin ja 

varhaiskasvatusympäristön sekä Goffmanin kehysanalyysin. Aiheeseeni liittyvää tutkimusta 

on tehty Suomessa runsaasti ja tutkielmani rajoittuu suomalaiseen 

varhaiskasvatusympäristöön, joten rajaan lähdekirjallisuuden myös lähinnä suomalaisiin 

tutkimuksiin. Lähdekirjallisuutta etsin tietokannoista (Oula-Finna ja Google Scholar) käyttäen 

tutkielmani pääkäsitteitä hakusanoina. Lisäksi olen käyttänyt lähteinä hakemissani 

aineistoissa käytettyjä lähteitä. Lähteiden luotettavuutta arvioin niiden tieteellisen luokituksen 

perusteella.  

Luku 3 käsittelee Goffmanin kehysanalyysiä. Luvussa 4 esittelen lasten toimintaan ja leikkiin 

vaikuttavia kehyksiä. Luvussa 5 avaan leikkiä fyysisenä ja sosiaalisena tilanteena. Luvussa 6 

käsittelen vertaiskulttuuria lasten toimintaan ja leikkiin vaikuttavana kehyksenä. Luvussa 7 

tuon esiin varhaiskasvatusympäristön muodostamia kehyksiä lasten toiminnalle. Lopuksi 

vedän yhteen lasten toimintaa heidän kehyksistään käsin suhteessa varhaiskasvatuksen 

vaatimuksiin ja kasvattajan rooliin.  
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3 Kehysanalyysi 

Goffmanin kehysanalyysissa tarkastellaan sosiaalisia tapahtumia ja arkipäivän ilmiöitä. 

Määritelmän mukaan sosiaaliset tilanteet ovat tilanteita, joissa useampi ihminen on läsnä ja 

läsnäolijoiden tarkastelu sekä vuorovaikutus on mahdollista. Sosiaalisen tilanteen määritelmä 

ei kuitenkaan edellytä vuorovaikutusta. Kohtaamiselle Goffman asettaa vaatimuksiksi 

kasvokkaisen vuorovaikutuksen ja yhteisen huomion kohteen. Sosiaalisia tilanteita 

määrittävät tietyt kulttuuriset säännöt ja oletukset, jotka opitaan sosialisaation ja matkimisen 

kautta. Eri olosuhteissa rajoitteiden voimakkuus vaihtelee, mutta perusoletuksena on, että 

ihmisten täytyy huomioida toiset näiden läsnäollessa. Kohtaamisessa velvoite toisen 

huomioimisesta on voimakaampi kuin sosiaalisessa tilanteessa, jossa ei ole kyse 

kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta. Suurimmaksi osaksi nämä säännöt ovat tiedostamattomia, 

mutta toisaalta aina näitä normeja ei noudateta. Yksilön, tilanteen ja toiminnan suhde on myös 

merkittävä asia Goffmanin analyysissa: vaikuttaako yksilö tilanteeseen toiminnallaan omien 

päämääriensä mukaisesti vai vaikuttaako tilanne yksilön toimintaan. (Puroila, 2002, s. 30-34.) 

Tilanteeseen tullessaan yksilön tehtävä on selvittää, mitä siinä sillä hetkellä tapahtuu ja miten 

siinä kuuluu toimia. Goffmanin mukaan tilanteille on olemassa jokin oikea tulkinta, joka 

yksilön täytyy määrittää. Yksilöt määrittävät sosiaalisia tilanteita erilaisten kehysten kautta. 

Kehykset taas määrittävät, miten tapahtuma tulkitaan ja miten milloinkin kuuluu toimia. 

Luonnolliset primäärit kehykset määrittävät fyysisen maailman ilmiöitä ja sosiaaliset 

primäärit kehykset määrittävät sosiaalisen elämän tilanteita ja toimintamalleja. Kehykset eivät 

ole yksilöiden luomia eivätkä siis henkilökohtaisia, vaan kulttuurisesti rakentuneita tapoja 

toimia. Yksilöt kuitenkin uusintavat ja ylläpitävät niitä. Sosiaalisessa kanssakäymisessä 

ihmisellä on mahdollisuuksia valita toimintamalli päämääriensä ja tavoitteidensa valossa. 

Sosiaalisessa tilanteessa yksilön toimintaa arvioidaan kuitenkin sosiaalisten kehysten kautta, 

joten yksilön valinta ja sen soveltuvuus tilanteeseen ei ole itsestäänselvyys. Kehyksille 

ominaista ovat niiden muunnokset, kehysten kerroksisuus, niiden ulkopuolella toimiminen 

sekä niiden murtaminen. (Puroila, 2002, s. 34-42.) 

Kohtaamisella tarkoitetaan goffmanilaisittain yksilöiden kasvokkaista vuorovaikutusta, jossa 

merkityksellistä on tilannetta ympäröivän kehyksen ymmärrys. Holkkeri-Rinkinen vertaa 

omassa tutkimuksessaan kehystä paritanssiin yhdistäen Suonisen ja Goffmanin teorioita. 

Tässä tanssilaji kuvaa sitä kulttuurista kehystä, missä liikutaan, minkälaisesta 

vuorovaikutustilanteesta on kyse ja millaista toimintaa siinä odotetaan. Tanssin sujuminen 
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taas kuvaa osallistujien yhteisymmärrystä tuosta kehyksestä ja halukkuutta nimenomaiseen 

tanssiin. Merkityksellistä on myös, kuka hakee, eli tekee aloitteen vuorovaikutukseen tai 

yhteiseen toimintaan ja kuka vie, eli kenellä on määräysvalta tilanteessa. Tanssityyli kertoo, 

kuinka varmasti tilannetta viedään eteenpäin ja kuinka vakavaa tai leikkisää vuorovaikutus 

on. (Holkeri-Rinkinen, 2009, s. 51.) 
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4 Lasten toimintaan ja leikkiin vaikuttavia tekijöitä - vertaiskulttuuri ja 

varhaiskasvatusympäristö lasten toiminnan kehyksinä 

Tutkielmassani käsittelen vertaiskulttuuria ja varhaiskasvatusympäristöä lasten toimintaan 

vaikuttavina kehyksinä leikin kontekstissa. Lasten vertaiskulttuuri ja varhaiskasvatuksen 

raamit luovat perustan, joiden puitteissa lapset toimivat varhaiskasvatusympäristössä. Kuvan 

1 mukaisesti leikkiä luodaan pääosin vertaisten kanssa ja leikki on iso osa vertaiskulttuuria. 

 

Kuva 1: Lasten leikin ja vertaiskulttuurin rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Lasten toiminta ja heidän luoma oma kulttuuri ei ole koskaan irrallista ympäristöstä. 

Varhaiskasvatusympäristössä kasvattajien toiminta, säännöt, normit, fyysiset tilat, resurssit ja 

päiväkodin muu ympäristö vaikuttavat aina sekä lasten vertaiskulttuurin rakentumiseen että 

vertaissuhteisiin. Varhaiskasvatusympäristöä ja kasvattajien toimintaa säätelevät lait ja 

asetukset, joissa heijastuvat ympäröivän kulttuurin arvot ja normit. Asetettujen vaatimusten, 

Varhaiskasvatusympäristö 

 

Ympäröivä kulttuuri (arvot, normit, lait ja säädökset) 

Leikki 

Vertaissuhteet 

Osallisuus 

Kulttuurinen 

ja sosiaalinen 

pääoma 

Rakenteelliset 

tekijät 

Kasvattajan 

toiminta 

Vertaiskulttuuri 
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rajoitusten, odotusten ja käytäntöjen pohjalta ryhmiin ja päiväkoteihin muodostuu 

toimintamalleja, joiden mukaisesti (tai niitä rikkoen) aikuiset ja lapset toimivat (Puroila, 2002, 

s. 44-48.).  

Lasten vertaiskulttuuri on tasavertaisten yksilöiden ryhmän sisällä vallitsevaa kulttuurista 

yhteisymmärrystä (Lehtinen, 2009a, s. 138). Lisäksi vertaissuhteisiin ja yhteistoimintaan 

vaikuttavat aina yksilöiden kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma sekä osallisuuden 

mahdollisuudet ja tavoitteet ryhmässä. Lasten perhekulttuurit ja perhesuhteet heijastuvat myös 

lasten kulttuuriseen ja sosiaaliseen osaamiseen. (Lehtinen, 2009b, s. 96, 110-111.) 

Seuraavissa luvuissa avaan aiempien tutkimusten perusteella vertaiskulttuuriin ja sen 

luomiseen vaikuttavia tekijöitä sekä raameja, joissa lapset toimivat päiväkodissa. Kuvaan 

tutkimuksen kontekstia, leikkiä, sosiaalisena ja fyysisenä tilanteena. Käyn läpi, miten lasten 

keskeiset kehykset (leikki, vertaiskulttuuri ja varhaiskasvatusympäristö) vaikuttavat siihen, 

miten lapset toimivat leikin kontekstissa ja varhaiskasvatusympäristön tilanteissa. 
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5 Leikki fyysisenä ja sosiaalisena tilanteena 

Leikki on lapsille tärkeä toiminnan konteksti, jossa opitaan arkielämässä tarvittavia taitoja, 

sosiaalisia normeja, tutkitaan fysiikan lakeja ja luodaan vertaissuhteita sekä lasten omaa 

kulttuuria. Lapset muodostavat leikistä oman tulkintansa ja toimivat leikissä sen sääntöjen ja 

tarkoitusten ohjaamassa kehyksessä. Leikille on monia määritelmiä ja sitä voidaan 

tutkimuksellisesti lähestyä monesta näkökulmasta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

leikkiä kuvataan lapselle ominaisena tapana toimia ja oppia. Se määritellään sekä 

omaehtoisena toimintana että opetuksen välineenä. (VASU, 2016, s. 38-39, 41-45). 

Varhaiskasvatuksen pedagogisuutta korostettaessa myös omaehtoinen leikki nähdään 

mahdollisuutena oppia ja oppimistilanteena (Helenius & Korhonen, 2017, s. 69-77; VASU, 

2016, s. 20, 41-45). Aikaisemmin lasten omaehtoisesta leikistä on puhuttu ”vapaana” leikkinä 

ja vapaan leikin käsitettä käytetään yhä omaehtoisen leikin rinnalla (esim. VASU 2005, 

Varhaiskasvatuksen käsikirja 2017). Leikin vapaus on etenkin päiväkotiympäristössä 

kyseenalaistettu ja on siirrytty omaehtoisen leikin käsitteeseen. Varhaiskasvatuksen 

käsikirjassa (2017) lasten omaehtoinen leikki määritellään muodostuvan tilanteessa, jossa 

lapsi voi määritellä tekemisensä ja tavoitteensa itse. Leikki suunnitellaan yhtäaikaisesti 

toiminnan kanssa. Vapaassa leikissä lapset päättävät itse, mistä leikki alkaa ja mihin se 

loppuu. Lisäksi he päättävät, kenen kanssa he leikkivät ja kuka saa osallistua. Toisaalta leikin 

prosessi opitaan taitavamman leikkijän avustuksella, jolloin aikuisen apu leikin kehittelyssä 

voi olla välttämätön. (Helenius & Korhonen, 2017, s. 71.) Leikki nähdään pedagogisesta 

näkökulmasta yksilön fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kehitykselle tärkeänä. Lapsi 

kuitenkin leikkii leikin ilon takia, ei oppiakseen (Kalliala, 2008, s. 39).  

Leikissä lapset muodostavat omaa identiteettiään sekä kertovat itseään ja muita osaksi 

ryhmää. Viljamaa (2012) kuvaa leikkiä lasten omaehtoisena kerronnallisena prosessina. 

Kerronnallisesti tulkittuna leikin polveileva luonne sekä toden ja epätoden 

yhteenpunoutuminen tulevat esiin. Hänen havainnoissaan leikeistä tulee ikään kuin tarinoita, 

jotka elävät hetkissä. Viljamaa näkee leikin monimuotoisen kerronnan olevan lapsille tapa 

tietää sekä ymmärtää itseään, maailmaa ja heille tapahtuvia asioita. Leikki ja sen kerronnan 

prosessi toimivat samoin kuin elämänkerran kirjoittaminen aikuisella, siinä opitaan näkemään 

itsestä ja maailmasta uusia puolia, jolloin käsitys itsestä muuttuu. (Viljamaa, 2012, s. 67.)  

Ryhmässä leikistä tulee sosiokulttuurinen ilmiö ja sosiaalinen kertomus, jossa leikkijät 

kerrotaan osaksi leikkiä ja vertaisryhmää. Leikissä lapset toimivat aktiivisina toimijoina ja 
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osallistuvat leikkiessään lapsuuden kulttuuriin ja sen muodostamiseen. (Vuorisalo, 2013, s. 

157.) Leikeissä määritellään roolien kautta osallistujien asemaa ryhmässä. Leikissä vallitsevat 

roolien suhteet leikkijöiden välillä ja yksittäiset kokemukset jäävät elämään yksittäistä leikkiä 

pidemmälle. Leikki syntyy tilannesidonnaisesti ja se tekee jokaisesta leikistä uuden 

mahdollisuuden vertaissuhteiden uudistamiseen, mutta toisaalta leikkijä kantaa aina 

mukanaan leikki- ja neuvotteluhistoriaansa, mikä vaikuttaa muiden lasten suhtautumiseen 

häntä kohtaan. Osallistumalla leikkiin tai osallistumattomuudellaan lapsi tulee kerrotuksi 

tiettyyn sosiaaliseen asemaan ryhmässä. Leikki vaikuttaa näin ollen kaikkeen 

yhteistoimintaan ja toisinpäin. (Vuorisalo, 2009, s. 160.)  

Myös leikkitutkimuksen uranuurtaja Huizinga määrittelee leikkiä sen vapaaehtoisuuden 

kautta. Määritelmään yhdistyy kuitenkin sosiaalinen sitoutuminen ja sääntöjen ehdottomuus. 

”Leikki on vapaaehtoista toimintaa tai askarointia, joka suoritetaan määrätyissä ajan ja 

paikan rajoissa vapaaehtoisesti hyväksyttyjen, mutta ehdottomasti sitovien sääntöjen mukaan; 

se on oma tarkoitusperänsä, ja sitä seuraa jännityksen ja ilon tunne sekä tietoisuus jostain, 

mikä on ’toista’ kuin ’tavallinen elämä’” (Huizinga, 1984, s. 39).  

Leikkiyhteisössä leikin vapaaehtoisuus ja osallistumisen velvollisuus kietoutuvat 

mielenkiintoisesti toisiinsa. Huizinga korostaa leikin vapaaehtoisuutta ja tuottamattomuutta, 

mutta kuvaa sen kuitenkin toimintana määrätyissä ajan ja paikan rajoissa. Määritelmässä käy 

ilmi myös vapaaehtoisesti hyväksytyt, mutta ehdottomasti sitovat säännöt. Leikki tuottaa iloa 

ja jännitystä, mutta sitä leikitään silti vakavissaan. Leikkimaailman taika särkyy, jos sen 

sääntöjä rikotaan. (Huizinga, 1984, s. 39.) Lisäksi leikkiin osallistumiseen voidaan liittää 

pakko ja velvollisuus, kun leikistä muodostuu osa kulttuuria (Huizinga, 1984, s. 17). Kun 

leikki nähdään lasten kulttuurin osana, leikkiin osallistumisesta tulee tärkeämpää kuin leikin 

sisällöstä (Vuorisalo, 2009, s. 160).  
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6 Lasten vertaiskulttuuri ja siihen vaikuttavat tekijät kehyksenä leikille 

6.1 Vertaiskulttuuri 

Kulttuurissamme eri-ikäisten elämänpiirit eriytyvät toisistaan ja eri-ikäisten lasten 

mahdollisuus yhteiseen leikkiin katoaa institutionalisoinnin alta. Leikkiin käytettävä aika 

supistuu muiden, rationaalisempien, tavoitteiden kilpailussa. (Munter, 2013, s. 114.) Lasten 

leikki- ja vertaiskulttuurille tällä on laaja merkitys. Vertaiskulttuuri luodaan ryhmäkohtaisesti 

eikä vanhemmilta lapsilta nuoremmille siirtyvänä perintönä, kuten aiemmin. Kulttuurin 

määritelmään nojaten vertaiskulttuuri on ryhmän sisällä vallitsevaa kulttuurista 

yhteisymmärrystä. Ryhmällä on jotakin yhteistä tai jaettua, ryhmä voi olla itse valittu tai 

ulkopuolelta määrätty. Jäsenten yhteenkuuluvuuden tunne ja kiinnittyminen ryhmään voi 

vaihdella. Vertaiskulttuurissa jaettua ovat aktiviteetit ja rutiinit, artefaktit ja arvot sekä asiat, 

joita lapset tuottavat ja jakavat vuorovaikutuksessa vertaistensa kanssa (Corsaro, 2015, s. 

122). Näin ollen ryhmään kuulumista voidaan ilmaista pukeutumisella, muilla ulkonäköön 

liittyvillä asioilla, sosiaalisella käyttäytymisellä, kielenkäytöllä ja muilla ulkoisilla seikoilla 

tai se voi olla ulkoisesti huomaamattomampaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.  

Vertaiskulttuurin sisällä vertaissuhteet määritellään tasavertaisten yksilöiden suhteina. 

Käytännöissä huomioidaan kuitenkin usein vain ikä ja kehityksellinen samantasoisuus. 

Tasavertainen puolestaan viittaa samankaltaiseen sosiaaliseen asemaan, yhdenvertaisiin 

tietoihin, taitoihin ja kokemuksiin. (Lehtinen, 2009a, s. 138.) Vertaiskulttuurin sisällä 

osaamisvaatimukset ja lasten sosiaaliset asemat voivat olla hyvin erilaiset kuin aikuisten 

määrittelemät (Roos, 2015, s. 159). Lapselle vertaiskulttuuri muodostaa kehyksen, jonka 

kautta hän tulkitsee tilanteita, osallistuu tai on osallistumatta toimintaan. 

6.2 Vertaissuhteet lasten vertaiskulttuurissa 

Vertaissuhteiden kautta lapset saavat tärkeitä kokemuksia itsestään ja muista toimijoina sekä 

voivat testata kykyjään muodostaa sosiaalisia suhteita. Vertaissuhteet ovat myös paikka 

testata sosiokulttuurisia ilmiöitä ja käytänteitä. (Lehtinen, 2009a, s. 153.) Päiväkodin 

lapsiryhmän vertaissuhteet saattavat olla hyvinkin monimutkaisia. Ryhmässä vallitsee 

tietynlainen arvojärjestys, joka pohjautuu ikään, sosiaaliseen osaamiseen, kaveruuteen, 

leluihin sekä tieto- ja taitopääomiin, kuten tietämykseen mediakultturista. Pysyvämpien 

kaverisuhteiden lisäksi osa vertaissuhteista on muuntuvia sekä riippuvaisia siitä, ketä on 

paikalla minäkin päivänä ja ajankohtana. (Roos, 2015, s. 149.)  
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Päivän ja viikon aikana lasten läsnäolo vaihtelee päiväkodissa, joten siellä toimitaan 

jatkuvasti eri kokoonpanoissa. Lapset joutuvat luomaan uusia kontakteja vertaistensa kanssa 

ja neuvottelemaan toiminnastaan keskenään. Lelut ja muut tavarat ovat yhteisiä, joten jo 

niiden käyttö ja jakaminen vaativat neuvottelua. Oman paikan löytäminen ryhmässä voi vaatia 

paljon sitkeyttä ja innovatiivisuutta. (Lehtinen, 2009a, s. 154.) Toisten lasten luottamus täytyy 

myös ansaita. Neuvotteluissa käytetään monenlaisia keinoja. Sopimisen tapoja ovat sovittelu, 

kaupanteko, suostuttelu ja kompromissit. Tilanteet muotoutuvat yhteisesti sovittuina, 

neuvoteltuina tai vallankäytön, kuten manipuloinnin tuloksena. Kommunikointi 

neuvotteluissa saattaa olla sekä verbaalia että non-verbaalia. Aikuisia useammin lapset 

kommunikoivat eleillä, ilmeillä ja suoralla toiminnalla. (Lehtinen, 2009a, s. 141-142.)  

6.3 Kulttuurinen ja sosiaalinen osaaminen lasten vertaiskulttuurin pohjana 

Lehtinen (2009b) jakaa lasten toiminnan resurssit kulttuuriseen ja sosiaaliseen pääomaan. 

Kulttuurista pääomaa voidaan käyttää sosiaalisissa tilanteissa kerryttämään sosiaalista 

pääomaa. (Lehtinen, 2009b, s. 93-98.) 

Yleisesti kulttuurista pääomaa ovat yksilön henkilökohtaiset ruumiillistuneet taidot, tiedot ja 

mieltymykset, esineellistynyt pääoma, kuten suositut lelut ja muut arvostetut tavarat sekä 

institutionaalisesti arvotetut asiat, kuten koulutus. Kulttuurisen pääoman avulla tuodaan esiin 

toiminnallista pätevyyttä ja taitavuutta. (Lehtinen, 2009b, s. 92.) Lehtisen aineistossa lapset 

tuovat esiin omaa osaamistaan säännöistä ja taidoistaan, tietoaan toisten osaamisesta sekä 

pinnalla olevista mieltymyksistä (Lehtinen, 2009b, s. 94-95).  

Sosiaalinen pääoma muodostuu tilannesidonnaisesti yksilölle ryhmässä, jossa se näkyy 

suosiona, ystävyyssuhteina, sosiaalisena asemana ja yhteisesti jaettujen merkitysten ja 

normien hallintana sekä vaikutusvaltana hyödyntää muita resursseja. (Lehtinen, 2009b, s. 96.) 

Lasten sosiaalinen osaaminen näkyy myös siinä, että he pääasiassa tietävät, mitä heiltä 

odotetaan ja miten he osaavat toimia aikuisten antamissa raameissa. Heidän arkeensa kuuluu 

myös vertaisten kanssa toimiminen, jota säätelevät omat, edellisistä poikkeavat 

osaamisvaatimukset ja normit. (Roos, 2015, s. 159.) Aikuisilta jää usein toiminnassaan 

huomioimatta lasten vertaissuhteiden monimutkaisuus, käytäntöjen vaikutus vertaissuhteisiin 

ja lasten valinnan mahdollisuuksiin. Käytäntöjen on usein tarkoitus tukea lasten valinnan 

mahdollisuuksia ja tehdä valinnoista helpompia sekä helpottaa ryhmän hallintaa. Nämä 

käytännöt kätkevät kuitenkin monia aikuisilta piiloon jääviä merkityksiä. Lapset saavat 

esimerkiksi valita leikkejä leikkitaulusta, mutta leikkikaverit valikoituivat sen mukaan, kuka 
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haluaa mihinkin leikkiin. Lasten keskinäinen arvojärjestys vaikuttaa kuitenkin leikin 

roolituksiin. Lapset tietävät, kenen kanssa leikkiessä pitää tyytyä mukailemaan ja olemaan 

esimerkiksi vauva tai koira ja kenen kanssa taas voi olla tasavertaisemmin päättävässä 

roolissa äiti, isä, isosisko tai –veli. Aikuisten antaessa lapsen valita leikki, lapset saattavat 

laskelmoida, ketkä todennäköisesti tulevat mukaan ja mitä kannattaa valita, että pääsee 

haluamaansa rooliin. Aikuisten määräämät tilakohtaiset leikkijämäärät rajoittavat leikkiin 

osallistujia ja välillä eristävät lapsen haluamastaan leikistä ja kavereista. Jos oma ”paras” 

kaveri taas on sairaana tai lähtee aikaisemmin, lapset tietävät, ketä kannattaa kysyä leikkiin 

sekä kenen lähtiessä saattaa kaivattu leikkikaveri vapautua. Leikkikaverin löytyminen 

suhteiden viidakosta saattaa olla välillä hyvinkin vaikeaa. Välillä lapsi saattaa jäädä myös 

pohtimaan, mitä haluaisi leikkiä, koska ei tiedä tuleeko puuttuva paras kaveri vielä 

päiväkotiin. Aikuiselle nämä tilanteet saattavat näyttäytyä epäsosiaalisena käytöksenä, vaikka 

oikeastaan lapsi osoittaa vahvaa tietämystä sosiaalisista suhteista ja omasta asemastaan. 

(Roos, 2015, s. 148-155.)  

6.4 Yhteenkuuluvuus lasten vertaisryhmässä 

Lapset rakentavat yhteenkuuluvuutta vertaisryhmässä yhteisen kulttuurisen tiedon ja 

kokemusten avulla. Lasten materiaalinen ja symbolinen kulttuuri, kuten unelmat, sankareiden 

palvonta, absurdi huumori ja kiinteä ryhmäidentiteetti, ovat usein aikuisille vain merkkejä 

keskenkasvuisuudesta, mutta lapsille tärkeitä vertaisryhmään kuulumisen ilmauksia. (Corsaro, 

2015, s. 143.) Toisaalta aikuiset tuovat sadut, tarut ja myytit lasten ulottuville, esimerkiksi 

joulupukki, hammaskeiju ja pääsiäispupu ovat myyttisiä hahmoja, joihin uskotaan ja, jotka 

kuuluvat lasten jaettuun tietämykseen. Kulttuurista riippuen hahmot ja myytit vaihtelevat, 

mutta niitä löytyy ympäri maailmaa. Lapsille nämä hahmot ovat tärkeitä, mutta myös 

jännittäviä ja pelottaviakin. Ylläpitämällä näitä myyttejä ja luomalla omaa vertaiskulttuuriaan 

näiden ympärille he luovat keskinäistä yhteenkuuluvuutta. (Corsaro, 2015, s. 127-139.)  

Myös media on yhä tiiviimmin läsnä lasten arjessa. Median tuottamat hahmot, hokemat, 

tapahtumat sekä ohjelmien ja pelien rakenteet siirtyvät leikkeihin. Leikkiin osallistuminen 

vaatii jonkinlaista tietoa kyseessä olevasta mediasta, mutta se voidaan saada myös leikin 

aikana muilta. Leikkiminen ei siis vaadi median seuraamista, mutta tieto vaikuttaa leikkijän 

asemaan ja valtaan leikissä. Lisäksi aikuisten suhtautuminen medialeikkeihin vaihtelee paljon 

ja on lasten leikkien kannalta oleellinen tekijä. Lapset oppivat nopeasti, kuka ei medialeikkejä 

hyväksy ja oppivat piilottamaan leikin aikuisilta. (Pennanen, 2009, s. 187-192.)  
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6.5 Lasten vertaiskulttuuri formaalin kulttuurin vastavoimana 

Lasten materialistisen ja medialähtöisen kulttuurin lisäksi leikeissä näkyy lasten tietämys 

ympäristön eri rooleista, normeista ja arvoista. Leikeissä näkyvät lasten käsitykset asioista, 

kuten opettajan valta-asemasta koulussa ja aviomiesten mahdollisesta määrästä. Leikeissä 

voidaan joko noudattaa ympäröivän kulttuurin normeja tai olla noudattamatta. (Corsaro, 2015, 

s. 167-168.) Lapset luovat ryhmän sisäistä kulttuuria osin vastapainoksi valmiiksi annetulle 

kulttuurille ja vastustamaan aikuisten valtaa. Yleisiä vertaiskulttuurien piirteitä ovat halu 

kontroloida omaa elämää sekä tämän kontrollin jakaminen vertaisten kanssa. (Corsaro, 2015, 

s. 152-153.)  

Karjalainen & Puroila (2017) ovat tehneet tutkimuksessaan myös samankaltaisia havaintoja. 

Lapset rakentavat ilon hetkiä ja omaa kulttuuriaan päiväkodin kulttuurin rinnalle ja hakevat 

tukea vertaisiltaan aloitteilleen. He venyttävät rajoja leikin varjolla ja vastustavat näin 

aikuisten luomaa järjestystä. Lasten kesken tilanteet vaativat oikeanlaista vertaiskulttuurin 

kehyksestä käsin kehystämistä, kulttuurista tietoa. Lapsilla täytyy olla yhteinen ymmärrys 

leikin säännöistä ja päiväkodin toimintakulttuurista, jotta rajoilla leikkiminen onnistuu. Lasten 

vertaiskulttuurina voidaan pitää tietoutta siitä, miten leikkiä leikitään ja mikä siinä on 

hauskaa. Toisaalta lasten tulee tuntea myös päiväkodin kulttuuri ja tietää, miten kuuluu 

käyttäytyä. Tämä on lasten ja aikuisten yhteistä aluetta, jonka ymmärtäminen on lapsille 

heidän toimintansa edellytys. Jos tilanteen määrittelee väärin, eri kehyksestä käsin, leikin 

hauskuus jää ymmärtämättä. Lapset siirtävät kulttuuriaan myös toisille lapsille ”kulttuurisena 

perintönä”. Kuten muukin kulttuurinen ymmärrys, vertaiskulttuurin piirteet opitaan 

tarkkailemalla toimintamalleja ja säännönmukaisuuksia, mikä on hauskaa ja hyväksyttyä, 

mikä taas kiellettyä. (Karjalainen & Puroila, 2017, s. 28-30.) Puroila, Hohti ja Karlson (2016) 

kirjoittavat hyvinvointitutkimuksen osana siitä, mikä lapsia naurattaa sekä miten huumoria 

käytetään lasten keskuudessa. Tässä tutkimuksessa nousee esille absurdien ja yllättävien 

yhdistelmien hauskuus, vessahuumori sekä kuten edellä mainitussa tutkimuksessakin rajoja 

venyttävät ja rikkovat jutut. Lisäksi lapset osallistuvat yleisen huumoriperinteen 

ylläpitämiseen ja luomiseen sekä käsittelevät vaikeita asioita huumorin kautta. Lapsille 

huumori on vertaiskulttuurin ja yhteisöllisyyden rakentamisen keino, mutta myös 

poissulkemisen keino. Kuten leikillä huumorillakin on varjopuolensa, sen varjolla voidaan 

satuttaa toista ja asettaa naurunalaiseksi. (Karlsson et al., 2016, s. 85-87.) 
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6.6 Lasten toiminnan tavoitteet ja vallan käyttö vertaissuhteissa 

6.6.1 Tavoitteena osallisuus ja vaikuttaminen 

Varhaiskasvatuksen ympäristössä lapsen vertaisryhmä ei ole itse valittu vaan ulkoapäin 

määrätty. Ryhmään kuuluminen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus on tärkeä osa hyvinvointia 

sekä edellytys oppimiselle. Aito yhteenkuuluvuuden tunne saavutetaan yhteisten, jaettujen 

asioiden ja kokemusten kautta. Vertaiskulttuuri ja vertaissuhteet ovat lapsille mahdollisuus 

tuntea yhteenkuuluvuutta. Lapset luovat, ilmaisevat ja vahvistavat yhteenkuuluvuutta sanoin 

ja teoin. Sanallinen hulluttelu sekä fyysinen kontakti ovat päiväkodissa yleisiä keinoja. 

(Juutinen, 2013, s. 47, 51.) Lapset vahvistavat yhteenkuuluvuuttaan ja keskinäisiä suhteitaan 

myös parodisoimalla aikuisten sääntöjä ja nostamalla esiin yhteisiä kulttuurisia merkityksiä 

leikeissään. Aikuiset saattavat tulkita tämän kaltaiset leikit turhaksi metelöinniksi ja 

hiljentävät niitä. (Munter, 2013, s. 143.)  

Ryhmään kuulumisen tarve on lapsilla suuri. Sosiaalinen osallistuminen, osallisuus 

vertaissuhteissa ja ryhmän toiminnassa mukanaolo ovat lapselle usein tärkeämpää kuin 

toiminnan sisältö. Toimintaan mukaan pääseminen tarkoittaa tässä yhteenkuuluvuuden 

lisääntymistä, mahdollisuutta kehittää vertaissuhteita ja lisätä omaa vaikutusvaltaa ryhmässä. 

Suosituimmat leikkikaverit saavat päättää, mitä tehdään, kenen kanssa ollaan ja missä roolissa 

kukakin on. (Lehtinen, 2009a, s. 155.) Toimintaan ja leikkiin osallistumisesta tulee näin 

päämäärä itsessään sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja suosion saavuttamisen väline. 

Myös Karjalaisen ja Puroilan (2017) artikkelin lähes kaikissa lasten ilonhetkissä näkyy 

aikuisten luomien kulttuuristen rajojen vastustaminen ja hulluttelu. (Karjalainen & Puroila, 

2017, s. 33.) Tämän tutkimuksen avoimen päivähoidon lapsiryhmä on vain hetkittäin yhdessä, 

joten ryhmädynamiikka on mahdollisesti vielä enemmän jatkuvasti muovautuvaa kuin 

kokopäiväryhmissä. Lyhyt yhteinen aika tekee tilanteista kiinnostavia lasten vertaissuhteiden 

kannalta. Kun lasten pääasiallinen tavoite on kuulua ryhmään ja olla osallisena siinä, 

hassutteluun ja yhtäkkisiinkin leikin aloituksiin lähdetään helpommin mukaan. 

Tarkoitushakuinen ilon etsiminen ja ehkä jopa ilon esittäminen kielivät lasten tavoitteellisesta 

toiminnasta kohti ryhmään kuulumista ja osallistumista yhteisöön  

6.6.2 Leikin rakentaminen vertaissuhteiden viidakossa 

Osallisuus leikissä ja vertaissuhteiden ylläpito on lasten tärkeinpiä tavoitteita leikissä. Leikki 

rakennetaan neuvottelemalla, kenen kanssa leikitään, kuka saa osallistua, mitä tehdään ja 
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miten yhteistä leikkiä rakennetaan (Lehtinen, 2009a, s. 154). Leikki rakentuu toiminnan, 

eleiden ja puheen kautta, näiden avulla kuvitteellinen maailma tulee näkyväksi. Leikki pysyy 

elossa jatkuvan kerronnan ja toiminnan kautta. Yhteisymmärrystä leikin suunnasta ja siitä 

mikä on leikkiä täytyy jatkuvasti ylläpitää. (Vuorisalo, 2009, s. 161.)  

Corsaron (2015) mukaan meneillään olevaa yhdessä vaivalla rakennettua leikkiä ja omaa 

asemaa siinä myös suojellaan. Etenkin 3-6 vuotiaille on ominaista halu säilyttää meneillään 

oleva leikki ja vuorovaikutusasetelma. He haluavat säilyttää sen, mikä on jo jaettua ja 

ulkopuoliset nähdään uhkana. Mukaan pääseminen voi osoittautua haastavaksi, joten leikkiin 

mukaan haluavan täytyy olla sitkeä ja keksiä erilaisia tapoja päästä mukaan. Tehokkaimmaksi 

keinoksi päästä mukaan osoittautui epäsuora liittyminen, missä leikkiin tulija ensin havainnoi, 

mitä leikissä tehdään ja mikä voisi olla hänelle hyvä osa leikissä. Corsaron tutkimuksessa 

usein käytettyjä tapoja olivat non-verbaali liittyminen tekemiseen, verbaali epäsuorakysymys 

kaveruudesta sekä oman variantin tuominen leikkiin mukaan leikin mukaisesti. (Corsaro, 

2015, s. 158-159.) Hän vertaa näitä lasten käyttämiä keinoja aikuisten suosimaan suoraan 

kysymykseen, ”mitä leikitte, voinko tulla leikkiin?” Toisten lasten leikkien seuraaminen 

saattaa näyttää aikuisten näkökulmasta puutteellisilta sosiaalisilta taidoilta tai ujoudelta. Suora 

kysymys paljastaa kuitenkin leikkijöille ettei mukaan tulija ymmärrä leikin kehystä ja voi näin 

ollen mukaan tullessaan pilata leikin. Lisäksi uuden leikkijän liittyminen leikkiin tarkoittaa 

jakamista, sekä leikkivälineiden että vallan jakamista. Kun asema leikissä ymmärretään 

yleiseen sosiaaliseen järjestykseen vaikuttavana tekijänä, leikkivien sekä leikin ulkopuolella 

kiertelevien lasten käytös muuttuu lasten näkökulmasta ymmärrettäväksi sekä sosiaalisesti 

taitavaksi toiminnaksi. (Corsaro, 2015, s. 160-161.) 

Vuorisalo jakaa lasten päiväkodissa leikkimät leikit kolmeen tyyppiin: ajankululeikkeihin, 

valtapeleihin ja ydinleikkeihin. Ajankululeikeissä on kyse leikistä, joka ei pääse oikein 

alkuunkaan. Se painottuu neuvotteluun, mitä tehdään ja pirstaloituu usein moniin ehdotuksiin 

ja kokeiluihin. Pirstaloitumiseen voi vaikuttaa leikin keskeytymiset, kuten uusien leikkijöiden 

mukaan tulo. Sitoutumattomuuteen syynä voi taas olla tieto ajan rajallisuudesta, esimerkiksi 

ruokailuun siirtymisen takia. Ajankululeikki näyttäytyy kuitenkin lapsille tärkeänä paikkana 

osallistua ryhmän toimintaan, luoda ja ylläpitää vertaissuhteita. (Vuorisalo, 2009, s. 168-169.) 

Myös Rutanen (2013) kuvaa leikkiä päiväkodissa ajoittain väliaikatekemiseksi ja 

leikkipaikkaa odotuspaikaksi. Leikkiaika on usein muiden päivää rytmittävien toimintojen 

rajaamaa. (Rutanen, 2013, s. 105.) Ydinleikki on leikin ideaalimuoto, joka kehittyy 
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leikkijöiden yhteisymmärryksessä. Valtapelissä taas paljastuu leikissä käytettävän vallan 

negatiivinen puoli. 

6.6.3 Vallan käyttö leikissä 

Leikissä on mukana myös valta. Lapset käyttävät valtaa päättämällä, kuka leikkiä ohjaa, 

miten sitä rakennetaan sekä jakamalla leikin rooleja. Parhaassa tapauksessa tämä sujuu 

yhteisymmärryksessä ja valtaa käytetään kaikkien hyväksi. Silloin kun yhteisymmärrystä ei 

synny leikki muodostuu leikkijöiden väliseksi kilpailuksi, valtapeliksi. Valtapelissä toimitaan 

yhteisessä kuvitteellisessa kehyksessä, mutta leikin sisältö ei ole pääasia vaan vallan käyttöllä 

on tarkoitus määrittää omaa asemaa leikissä ja ryhmässä. Valtapelissä käytetään negatiivisen 

vallankäytön muotoja ja leikkijät ovat selvästi eriarvoisessa asemassa. Leikki on tällöin toden 

ja leikin rajalla ja leikin kontekstia käytetään hyväksi. Leikissä voidaan sanoa ja tehdä asioita, 

jotka oikeasti olisivat kiellettyjä. Valtapelillä on negatiivisia vaikutuksia ryhmän sosiaalisiin 

suhteisiin, koska tällaiset vuorovaikutussuhteet jättävät epäluottamuksen leikkijöiden välille. 

Valtapelissä liikutaan hyvin lähellä kiusaamisen rajaa. Välillä on vaikea tietää onko kyse 

normaalista konfliktitilanteesta vai kiusaamisesta, joka on kiedottu leikin kuvitteelliseen 

todellisuuteen. Tässä kyseenalaistetaan myös leikin vapaaehtoisuus, leikistä ulosjättäytyminen 

antaa vallan toisille määrittää leikkijän aseman. (Vuorisalo, 2009, s. 173-174.)  

Ydinleikissä valtaa käytetään kaikkien hyväksi. Leikkijät rakentavat leikkiä tasavertaisina 

kumppaneina. He sitoutuvat kehittämään leikkiä yhdessä, hyväksyen ja hyläten toistensa 

tekemiä ehdotuksia. Ehdotusten hylkääminen ei tässä tarkoita toisen tyrmäämistä vaan 

yhteisen leikin suojaamista ja kehittämistä yhteiseen suuntaan. Ydinleikki tyyppinen leikki 

saattaa alkuun lähteä liikkeelle ajankululeikkiä vastaavalla tavalla kokeiluista. Ydineikkin 

kehittyminen vaatii kuitenkin kaikkien leikkijöiden sitoutumista leikin kehittämiseen ja 

suojelemiseen sekä ulkoisilta että sisäisiltä tekijöiltä. Leikkijät luovat toisilleen arvokkaita 

asemia leikissä ja sitovat toimintansa yhteiseen kehykseen. Oudot ja yllättävätkin tapahtumat 

kerrotaan osaksi yhteistä juonta. (Vuorisalo, 2009, s. 176-178.) Holkkeri-Rinkisen 

tutkimuksessa leikin monimuotoisuus tulee hyvin ilmi. Aineiston leikeissä sisältö saattoi 

vaihtua, välillä osallistuttiin muiden leikkiin ja hoidettiin sosiaalisia suhteita. Yhdessä 

esimerkissä lapsi puolusti myös oman leikkinsä lomasta kiusatuksi joutunutta kaveriaan. 

Mikään tästä ei ollut leikkiä sekoittavaa tai epänormaalia lapselle. (Holkeri-Rinkinen, 2009, s. 

209, 215.)   
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7 Varhaiskasvatuympäristö kehyksenä leikille 

7.1 Ympäröivä kulttuuri 

Williams ymmärtää kulttuurin jonain enempänä kuin yksittäisinä merkityksinä, arvoina, 

teoksina, historian kausina tai niiden summana. Hän näkee kulttuurin ”kokonaisena 

tekstuurina”, joka vaikuttaa aktiivisesti luovien ilmaisujen ja luovan toiminnan kautta kaikissa 

elämäntavoissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Kulttuurin perusjännitteitä ovat näin 

luovuuden ja hallinnan välillä sekä yksilön ja yhteisön välillä vallitsevat jännitteet. (Pirnes, 

2008, s. 90-91.) Tässä työssäni ymmärrän kulttuurin Williamsin laajan määritelmän 

mukaisesti: ihmisten rakentamana, sosiaalisesti tuotettuna ja sosiaalisessa toiminnassa 

muotoutuvana kokonaisuutena, joka vaikuttaa yksilöihin ja jossa yksilöt vaikuttavat siihen. 

Kulttuuri sisältää uskonnon, maailmankuvan, historian ja taiteiden lisäksi arvot, tavat ja 

perinteet, käytänteet, tavat olla ja ajatella sekä tavat liittyä yhteisöön. Ympäröivä kulttuuri 

muodostaa laajemman kehyksen varhaiskasvatukselle ja lasten toimintaympäristölle.  

7.2 Institutionaalinen varhaiskasvatus 

Suomessa institutionaalisesta varhaiskasvatuksesta on tullut normaali osa lapsuutta. 

Instituutiona varhaiskasvatus on kulttuurinen ilmentymä ja ilmentää ympäristönsä arvoja. Sitä 

ohjaavat valtakunnalliset säännöt sekä käsitykset lapsuudesta. Historiallisesti käsitys lapsesta 

ja lapsuudesta on muuttunut hoivaa, opetusta ja kasvatusta tarvisevasta vielä 

keskenkasvuisesta taimesta yksilöllisenä valmiina toimijana kuvattuun lapseen. (Alasuutari, 

2009, s. 60-61.)  

Päiväkotiympäristöön vaikuttavat sekä ympäröivän kulttuurin piirteet että mikrokulttuurissa 

toimivat yksilöt. Instituutioissa toimijoilla on omat roolinsa ja niiden vaatimukset. Toimijoita 

säätelevät rooleihin sidoksissa olevat erilaiset toimintamallit ja vuorovaikutuksen tavat. 

Lasten, aikuisten sekä eri ammattiryhmien edustajien odotetaan käyttäytyvän erilaisten 

odotusten mukaisesti. Toimijat luovat yhdessä ryhmän toimintakulttuuria, johon vaikuttavat 

sekä ulkopuolelta määrätyt asiat ja yksilöiden rinnakkaiset mikrokulttuurit että ryhmän 

sisäiset suhteet. (Alasuutari, 2009, s. 57.) Ulkopuolelta varhaiskasvatusta määrittävät 

varhaiskasvatus- ja esiopetuslait sekä näihin pohjaavat velvoittavat asiakirjat. Lisäksi 

päiväkodin toimintaa määrittävät paikalliset määräykset, paikallinen kulttuuri, toimitilat ja 

muut resurssit. (VASU, 2016, s. 8-11.)  
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Varhaiskasvatusta ja kasvattajien toimintaa säätelevät varhaiskasvatussuunnitelma (tästä 

eteenpäin VASU) ja esiopetussuunnitelma (tästä eteenpäin ESIOPS), jotka perustuvat 

opetushallituksen antamiin varhaiskasvatus- ja esiopetuslakeihin. Laeissa säädetään lapsen 

oikeudesta varhaiskasvatukseen ja velvollisuudesta osallistua esiopetukseen sekä 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteista. Valtakunnallisen ohjauksen tarkoitus on taata 

varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen 

varhaiskasvatukseen. Päävastuu lapsen kasvatuksesta on vanhemmilla, mutta 

varhaiskasvatuksen tarkoitus on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. 

(Varhaiskasvatuslaki 1 §.) VASU:ssa varhaiskasvatus määritellään suunnitelmalliseksi ja 

tavoitteelliseksi kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudeksi, jossa painottuu 

pedagogiikka. Perusteissa määrätään kasvattajien toiminnan toteuttamisen tavoitteista ja 

sisällöistä, varhaiskasvatuksen ympäristöistä, yhteistyöstä vanhempien ja monialaisen 

ammattikunnan kanssa sekä lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä. Vuoden 

2016 VASU:ssa kuvataan tarkoin varhaiskasvatuksen arvopohjaa sekä oppimiskäsitystä. 

Lasta korostetaan aktiivisena toimijana ja oppijana, jolle tulee tarjota välineitä oppimisen 

tueksi. Leikin merkitys lapsen oppimiselle ja kehitykselle mainitaan useaan otteeseen 

varhaiskasvatussuunnitelmassa. Huomionarvoista on myös, että asiakirja vaatii takaamaan 

leikkiville lapsille ja aikuisille leikkirauhan sekä tilaa kokeiluille ja elämyksille. (VASU, 

2016, s. 18-20, 29.)  

Varhaiskasvatuksen ympäristöjä on erilaisia, päiväkoti, perhepäivähoidon tilat sekä erilaisten 

avoimen varhaiskasvatuksen ympäristöt. Tämä tutkimus rajautuu päiväkotiympäristöihin. 

Ympäristöön kuuluvat sekä fyysiset sisä- ja ulkotilat että sosiaaliset ja psyykkiset tekijät. 

Tiloja ja ryhmäkokoja säätelee lainsäädäntö ja asiakirjat. Fyysisen ympäristön kuuluu olla 

turvallinen ja terveellinen, lapsille suunniteltu sekä oppimiseen, leikkiin ja liikkumiseen 

innostava. Henkilöstön edellytetään tunnistavan leikkiä rajoittavia tekijöitä sekä kehittävän 

toimintatapoja ja ympäristöä leikkiä edistäväksi. Lisäksi yhteisön kuuluu olla 

kekseliäisyyteen, mielikuvitukseen, omaan ilmaisuun ja luovuuteen kannustava. (VASU, 

2016, s. 31-32.)  

7.3 Varhaiskasvatusympäristön vaikutus lasten vertaiskulttuuriin ja leikiin 

Varhaiskasvatusympäristöä ja kasvattajien toimintaa säätelevät lait ja asetukset, joissa 

heijastuvat ympäröivän kulttuurin arvot ja normit. Asetettujen vaatimusten, rajoitusten, 



19 

 

odotusten ja käytäntöjen pohjalta ryhmiin ja päiväkoteihin muodostuu toimintamalleja, joiden 

mukaisesti (tai niitä rikkoen) aikuiset ja lapset toimivat (Puroila, 2002, s. 44-48).  

Leikki on lapsille ominaista toimintaa, sitä ohjaavat sekä ympäristön rajoitukset, säännöt ja 

normit. Lasten vertaiskulttuuri on myös osa leikin kontekstia, leikissä ilmenevät lasten 

keskinäiset suhteet sekä vertaiskulttuurin normit ja säännöt. Varhaiskasvatuksen konteksti 

eroaa paljon vapaammasta koti- tai pihakontekstista. Varhaiskasvatuksessa esimerkiksi 

aikuisten asettamat vaatimukset saattavat erota lasten keskinäisistä osaamisvaatimuksista 

paljon. Lehtinen (2009b) analysoi lasten toimintaan vaikuttavia tekijöitä Bourdieun 

kenttäteorian mukaan. Tässä lasten toimijuus muodostuu sosiokulttuurisena ja tilallisena. Se 

toteutuu ajallisesti ja paikallisesti toimintakentän kontekstissa, lasten oman toiminnan 

tuloksena. (Lehtinen, 2009b , s.110.) Hän analysoi lasten toiminnan ydinelementejä toiminnan 

kontekstin, toiminnassa ilmenevien suhteiden, osallistumisen tason ja toiminnan 

vaikutusmahdollisuuksien suhteen (Lehtinen, 2009b, s. 99). 

Toiminnan konteksti muodostuu toiminnan välittömästä tilasta ja sen rakenteellisista 

piirteistä. Toiminnan valintaan ja toteutukseen vaikuttavat niin fyysiset tilat, sen säännöt ja 

siellä tarjotut mahdollisuudet kuten lelut ja pelit kuin toimintakulttuuri ja sosiaaliset rakenteet, 

kuten lasten keskinäiset suhteet ja kuinka suosittu yksilö on ryhmässä. Lapsiryhmiin 

muodostuva suosiojärjestelmä ja lapsen paikka siinä määrittävät hänen mahdollisuuksiaan 

osallistua ja vaikuttaa yhteiseen toimintaan sekä rooliin toiminnassa. (Lehtinen, 2009b, s. 99-

102.) Erilaisten tilojen sisustus ja varustus antavat myös toimijoille vihjeitä, miten tilassa 

kuuluu toimia ja mitä varten tila on. Esimerkiksi eteinen näyttäytyy siirtymäpaikkana, johon 

lasten on tarkoitus jäädä, mutta vanhempien ei odoteta viipyvän pitkään, koska lapsille on 

omat naulakkopaikat, vanhemmille naulakkoja ei ole. (Alasuutari, 2009, s. 66-67.)  

Tässä kohtaa myös ”vapaan leikin” vapaus päiväkodissa voidaan kyseenalaistaa. Rutanen 

(2009) tuo tutkimuksessaan esiin päiväkodin fyysisten ja kulttuuristen toiminnan ehtojen 

rajoituksia leikille sekä osoittaa paikan ja sen esineiden luomien merkitysten ja odotusten 

voiman lasten toiminnan säätelyssä. (Rutanen, 2009, s. 218-219.) Yhteistoimintaa ja leikkiä 

rajaavat fyysisten tilojen rajat, käytännöt, säännöt, sosiaaliset ja kulttuuriset normit sekä 

sosiaaliset suhteet. Toimintaa rajaavia tekijöitä ovat muun muassa kiinteät ruokailu- ja 

lepoajat. Päiväkotiympäristössä aikuiset määrittävät tilan ja ympäristön raameja monella 

tavalla sekä turvallisuuden ja järjestyksen näkökulmasta että huomaamattaankin lasten 

vertaissuhteiden kannalta merkityksellisillä tavoilla. Lapset kokivat tutkimuksessa vähäisiksi 
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mahdollisuutensa vaikuttaa näihin rakenteisiin, jolloin ideaalinen vapaa leikki jää 

marginaaliseksi. Esimerkiksi leikkitilojen jakaminen, lapsien jakaminen eri tiloihin, 

leikkijöiden määrän rajoittaminen tietyssä tilassa ovat aikuisten vallassa. Esimerkiksi 

lelupäivänä tuotu lelu voi rajoittaa lapsen leikin ja leikkikavereiden valintaa tiettyjen 

käytänteiden ja sääntöjen valossa. (Roos, 2015, s. 148-155.)  

Lapsilähtöistä toimintaa korostavissa päiväkodeissa aikuisen rooli oli enimmäkseen toiminnan 

mahdollistajana ja käytännön järjestelyjen organisoijana. Lapsilähtöisyyden tulkinnallisuuden 

seurauksena järjestelyjen kehys vaihteli kuitenkin hallinnan, käytännöllisen ja opetuksellisen 

kehyksen erilaisina suhteina. Käytännön tilajärjestelyillä pystytään vaikuttamaan lasten 

hallittavuuteen ja esille otettujen tavaroiden, pelien ja lelujen kautta toiminnan 

opetuksellisuuteen. (Puroila, 2002, s. 153-154.) Holkkeri-Rinkisen tutkimuksessa aikuiset 

olivat valmistelleet valmiiksi lapsille tiloja, joissa oli mahdollisuuksia erilaisiin 

roolileikkeihin. Lapset saivat valita roolinsa ja leikkinsä järjestettyjen tilojen puitteissa. 

Tutkimuksen lapset olivat roolileikeistä innoissaan eikä heitä pakotettu osallistumaan, joten 

aikuisten toimintaa voidaan kutsua mahdollistamiseksi. Toisaalta valmiiksi järjestetyt 

leikkitilat ohjasivat leikkimään eritiloissa eri leikkejä, jolloin kyseessä on hallinnan kehys. 

Lisäksi näissä kauppa-, kampaamo- ja lääkärileikeissä voidaan nähdä myös opetuksellinen 

kehys, opetellaan erilaisia toimintamalleja, joihin aikuiset voivat ohjauksellaan tuoda lisää 

tietoa ”oikean” maailman toiminnasta. Toisaalta lapset kehittivät omia toimintamalleja ja 

ohjailivat aikuista toimimaan oikein kaupassaan, jolloin esiin tulee lasten hallitseva asema 

leikissä. Kun aikuiset antavat lasten ohjailla itseään ja suhtautuvat lasten leikkiin 

kunnioittavasti, aikuisten osallisuus leikissä on lapsille tervetullutta. Leikin lopettaminen käy 

myös pehmeästi, kun aikuinen pysyy leikin kehyksessä. (Holkeri-Rinkinen, 2009, s. 118, 195, 

93.)  

Osallisuuden ulottuvuus kuvaa lasten mahdollisuutta vaikuttaa toimintaan. Varhaiskasvatus 

ympäristössä leikki on konteksti, jossa lapsilla on enemmän vaikuttamisen mahdollisuuksia 

kuin ohjatussa toiminnassa. Leikkiä säätelevät kuitenkin lasten keskinäiset suhteet ja lasten 

erilaiset halut viedä leikkiä eteenpäin. Nämä rajoittavat yksittäisen lapsen osallisuuden 

mahdollisuuksia. Toiminnassa toteutuvat vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat 

voimaannuttavaan ulottuvuuteen. Tähän liittyy hetkessä syntynyt mahdollisuus vaikuttaa, 

esimerkiksi muun ryhmän saaminen mukaan aikuisten suunnitteleman toiminnan 

vastustamiseen ohjatussa toiminnassa. (Lehtinen, 2009b, s. 104-110.)  
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Relationaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan yksilöiden suhteita materialistiseen maailmaan, 

symbolisen kommunikaation hyväksikäyttöä sekä suhteita, joissa käytetään valtaa. Leikissä 

tämä ilmenee leikkivälineiden käyttönä, välillisenä kommunikaationa esineille ja asioille 

annettujen merkitysten kautta sekä vallankäyttönä niin positiivisessa kuin negatiivisessakin 

mielessä. Lapset toimivat relationaalisen ulottuvuuden alueella määritellessään toisia ja 

tullessaan määritellyiksi leikin roolien kautta. (Lehtinen, 2009b, s. 102-104.)  

7.4 Kasvattajan toiminta ja rooli 

Kasvattajan tehtävä on vastata ammatinsa vaatimuksiin, joita olen alaluvussa 7.2. avannut. 

Velvollisuuksien ohella kasvattajalla on valta päättää ryhmän ja lasten toiminnasta, mikä 

tekee kasvattajan ymmärryksestä ja toiminnasta erittäin merkityksellistä lasten toiminnan 

mahdollisuuksien kannalta. Suuri osa varhaiskasvattajan työstä tapahtuu vuorovaikutuksessa 

lasten tai muiden aikuisten kanssa. Vuorovaikutustilanteissa ilmenee opetuksellinen ja 

käytännöllinen kehys sekä hoivan, hallinnan ja persoonallisen kehityksen kehykset. Arjessa 

nämä kehykset ovat muuntuvia, nopeasti vaihtuvia ja päällekäisiä. Kehykset vaihtuvat 

vuorovaikutuskumppanin vaihtuessa, ulkoisen häiriötekijän vaikutuksesta sekä keskustelun 

aiheen tai näkökulman vaihdoksen myötä. (Puroila, 2002, s. 150-152.) Kehyksen vaihdoksia 

tapahtui myös leikillisyyden suhteen, mikä liittyy Puroilan kuvaamaan kehysten 

kerroksellisuuteen. Esimerkiksi hallinnan kehyksestä vaihdettaan leikillisempään kehykseen, 

kun halutaan pehmentää hallinnan kehyksestä käsin tapahtuvaa vuorovaikutusta. (Holkeri-

Rinkinen, 2009, s. 135-136.)  

Pääasiassa päiväkodin toimijat, aikuiset ja lapset, ymmärtävät toistensa 

vuorovaikutusaloitteita, toimivat samasta kehyksestä käsin ja pystyvät joustavasti siirtymään 

kehyksestä toiseen. Aina yhteistä ymmärrystä ei kuitenkaan saavuteta. Aikuisten lempeiksi 

tarkoitetut ohjeet käyttäytymisestä saatavat jäädä lapsilta huomiotta ja etenkin lasten nopeat 

kehyksen vaihdokset saavat aikuiset hämilleen. Vuorovaikutuskumppanien kanssa yhteisen 

kehyksen löytyminen vaatii osapuolilta riittävää kulttuurista tietämystä ja herkkyyttä tunnistaa 

toisen kehys. (Holkeri-Rinkinen, 2009, s. 184, 216.) Lapsilta kerätyissä kertomuksissa 

näyttäytyy kaksi todellisuutta, lasten vertaiskulttuuri sekä aikuisten ja lasten yhteinen alue. 

Päiväkodin normit ja käytännöt ovat yhteistä aluetta, jonka molemmat tuntevat. Lasten 

näkökulmasta aikuiset ovat tärkeitä, toiminnan järjestäjiä, järjestyksen ylläpitäjiä ja hoivaajia, 

mutta leikkiin aikuiset osallistuvat vaihtelevasti. Aikuisten minimaalinen osallistumisen 

leikkiin näyttäytyy lapsille annettavan vapauden ja kokonaan poisvetäytymisen välisenä 
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ongelmana. (Roos, 2015, s. 148-155.) Kun aikuinen antautuu lasten leikille ja antaa lapsen 

olla muista vuorovaikutustilanteista poiketen leikissä hallitsevassa roolissa, näyttäytyy 

aikuinen epävarmana osapuolena. Usein aikuinen ei ole varma, mitä häneltä leikissä 

odotetaan. Aikuisten toiminta on välillä kömpelöä ja lasten esineisiin liittämät merkitykset 

saattavat hämmentää aikuista. Lapset osaavat kuitenkin leikkiessään ohjata aikuista 

syvemmälle leikkiin. (Holkeri-Rinkinen, 2009, s. 118, 120.) Aikuisen hämmennys ja 

epävarmuus voi olla lapselle tärkeä kokemus kasvattajan inhimillisyydestä, mutta 

kasvattajalle leikkiin osallistumista ehkäisevä tekijä. Parhaimmillaan aikuisen ja lapsen välille 

voi kuitenkin syntyä dialogi, jossa myös aikuinen voi ohjata lasta syvemmälle leikkiin ja 

päästä sisään lapsen maailmaan (Holkeri-Rinkinen, 2009, s. 210). 

Lehtinen (2009a) ja Vuorisalo (2009) painottavat havainnoinnin tärkeyttä. Kasvattaja voi 

vertaissuhteita ja lasten toimintaa havainnoimalla päästä perille lasten ajatusketjuista, 

päämääristä ja valtasuhteista. Leikki on lapsille vuorovaikutusprosessi, jossa he ajoittain 

tarvitsevat tukea toimivien vuorovaikutussuhteiden rakentamiseen. Vertaissuhteiden ja 

leikkikulttuurin tunteminen auttaa kasvattajaa toimimaan tilanteissa lapsen kannalta 

järkevästi, lasta kunnioittavasti ja suojelevasti. Kasvattaja tarvitsee herkkyyttä ymmärtää, 

mistä kehyksestä käsin lapset toimivat ja mitkä ovat heidän päämääränsä. Leikkiin 

osallistuminen ei välttämättä ole aina vapaaehtoista, lapset tarvitsevat taitoa tunnistaa, milloin 

leikkiin kannattaa osallistua ja milloin ei. Kasvattajan tehtävä on varmistaa, että jokainen lapsi 

voi osallistua leikkiin turvallisesti, niin fyysisesti kuin henkisestikin. (Lehtinen, 2009a, s. 155; 

Vuorisalo, 2009, 180-181.) 

Ympäristön muodostama kuva yksilöstä vaikuttaa vahvasti, minkälainen identiteetti ja asema 

ryhmässä lapselle muodostuu. Aikuisten ja lasten keskinäinen ymmärrys taas määrittää 

lapsesta muodostuvaa kuvaa. Välillä lapsia on hyvä havainnoida myös ulkopuolisen silmin, 

koska lapset saattavat näyttäytyä myös eri valossa ulkopuolisille kuin arjen pyörteissä 

kulkeville aikuisille, joille on jo muodostunut ennakkokäsitys lapsesta. (Hohti & Puroila, 

2016, s. 54-69.)  
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8 Yhteenveto 

Tutkimuksissa leikki näyttäytyy lapsille omana toiminnankenttänä, jossa he saivat olla 

pääroolissa toimijoina. Leikki sosiaalisena tilanteena on lapsille tärkeä toiminnallinen 

konteksti, jossa opitaan arkielämässä tarvittavia taitoja, sosiaalisia normeja, tutkitaan fysiikan 

lakeja ja luodaan vertaissuhteita sekä lasten omaa kulttuuria. Aikuisen rooli on enimmäkseen 

toiminnan mahdollistajana ja käytännön järjestelyjen organisoijana. Aikuinen ei aina 

kuitenkaan ymmärrä lasten tilannekohtaisia kehyksiä. Kasvattajien toiminta, ympäristö ja 

käytännöt rajaavat lasten toimintaa turvallisuuden, opetuksen ja hallinnan lähtökohdista. 

Kasvattajien hyvät pyrkimykset helpottaa valintoja, rajata tilaa rauhallisemmaksi ja opettaa 

toimimaan kaikkien kanssa, saattavat kuitenkin kätkeä lasten vertaissuhteiden näkökulmasta 

paljon piilomerkityksiä. Käytännöt saattavat eristää lapsen kavereista, rajoittaa valinnan 

vapautta ja aiheuttaa paljon päänvaivaa lapsen valitessa leikkiä tai kaveria. Ympäristö ohjaa 

toimimaan tietyllä tavalla sekä valitsemaan tietynlaisia leikkejä.  

Vertaiskulttuuri muodostaa lapsille merkityksellisen kehyksen, jonka kautta lapsi tulkitsee 

tilanteita, osallistuu tai on osallistumatta toimintaan. Leikin kehyksenä vertaiskulttuurin 

säännöt ja normit määräävät sitä, miten lapsi toimii. Kaikki leikissä tapahtunut, jaetut 

kokemukset, roolit ja niiden suhteet sekä leikin ilmapiiri, vaikuttavat myös leikin ulkopuolella 

tapahtuvaan yhteistoimintaan. Leikissä on aina mukana valta leikkijöiden välillä. Parhaassa 

tapauksessa vallankäyttö sujuu yhteisymmärryksessä ja valtaa käytetään kaikkien hyväksi. 

Valtaa leikissä ja ryhmässä voidaan käyttää kuitenkin myös negatiivisessa mielessä oman 

aseman parantamiseksi ja toisen lyttäämiseksi. Leikin kontekstissa käytetty valta naamioidaan 

leikiksi, mutta se saattaa lähestyä kiusaamista.  

Lasten kulttuurinen ja sosiaalinen osaaminen toimivat vertaiskulttuurin pohjana ja yksilön 

aseman määrittäjänä ryhmässä. Lapsille merkittävinä tavoitteina näyttäytyvät osallisuus, 

ryhmään kuuluminen sekä toimintaan vaikuttaminen. Lapset pyrkivät aktiivisesti rakentamaan 

omaa toimijuuttaan. He hyödyntävät päiväkodin rakenteellisia tekijöitä ja muita 

toimintaresursseja saavuttaakseen itsensä kannalta mielekkäitä päämääriä. Toiminnallaan he 

määrittelevät omaa, toisten lasten sekä aikuisten paikkaa yhteisössä. (Lehtinen, 2009b, s. 111) 

Lapset ymmärtävät varsin hyvin varhaiskasvatuksen ympäristössä vaikuttavat kehykset. He 

mukautuvat niihin ja toimivat leikissä leikin sääntöjen ja juonen sekä vertaiskulttuurin 

ohjaamissa kehyksissä. Vertaiskulttuurin kehyksestä toimiessaan lapsi voi esimerkiksi 

hullutella tavoitellessaan parempaa asemaa ryhmässä, formaalin kulttuurin kehyksestä 



24 

 

toimintaa seuraava aikuinen tai lapsi taas ei välttämättä ymmärrä hulluttelun hauskuutta. 

Toisaalta leikin kehyksen ymmärtävä aikuinen voi viedä leikin pehmeästi loppuun toimien 

leikin kehyksessä, esimerkiksi kehoittaen kauppaleikin kauppiata lähtemään lomalle 

ulkoiluun lähtiessä.  

Varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa kasvattajia tukemaan lapsen osallisuutta ja 

mahdollisuuksia vaikuttaa omassa yhteisössään sekä tukemaan lapsen toimintaa 

vertaisryhmässä (VASU, 2016, s. 15, 18). Lapsiryhmän vertaiskulttuuri ja varhaiskasvatuksen 

formaali kulttuuri muodostavat lasten toiminnan kehykset. Päiväkodissa ryhmän 

vertaiskulttuuri ja instituution kasvatuskulttuuri elävät päällekäin. Lasten vertaiskulttuurin 

käsitys lapsena olemisesta ja toimimisesta voivat erota formaalin kulttuurin ohjaamasta. 

Lapset toimivat näiden kulttuurien välissä hakien omaa paikkaansa yhteisössä. (Juutinen, 

2013, s. 47.; Roos, 2015, s. 159)  
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9 Pohdinta 

”Lasten toiminnan kohtaaminen edellyttää aikuiselta herkkyyttä havaita ja tulkita kehys, 

jossa lapsi kulloinkin toimii ja kykyä tehdä hyvin nopeita siirtymisiä kehyksestä toiseen” 

(Holkeri-Rinkinen, 2009, s. 194). 

Sosiokulttuurisena ilmiönä leikki on lasten vertaiskulttuurin osa. Joskus lasten toiminta 

vertaisuhteiden viidakossa saattaa näyttäytyä aikuisille sosiaalisena osaamattomuutena, mutta 

lasten ajatusketjut paljastavat heidän olevan hyvin tietoisia ryhmän sosiaalisista suhteista sekä 

suosiojärjestyksestä. He tietävät, mihin leikkiin voi päästä mukaan ja mihin ei kannata edes 

yrittää sekä kenen kanssa joutuu hyväksymään minkäkin roolin leikissä. Leikissä on aina kyse 

vallasta, sitä voidaan käyttää kaikkien parhaaksi taikka siitä voidaan kilpailla. Leikin 

kääntyessä valtapeliksi joku leikkijöistä jää selkeästi altavastaajaksi. Valtapeli ei ole kaukana 

kiusaamisesta, joten aikuisten on tärkeä havainnoida mahdollista valtapeliä ja olla tietoisia sen 

mahdollisista vaikutuksista lasten vertaissuhteille. 

Leikkiä ja lasta kunnioittava lähestyminen vaatii leikin itseisarvon ymmärtämistä. Leikki ei 

ole aikuisten tavoitteiden väline vaan tärkeä osa lasten vertaiskulttuuria, yhteenkuuluvuuden 

luomista sekä vuorovaikutusta. Päiväkodissa aikataulut rajaavat leikkiä ajallisesti, usein leikit 

jäävät irrallisiksi eivätkä ehdi kunnolla alkaakaan. Nämä ajankululeikit ovat kuitenkin tärkeitä 

sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpidossa. Suuressa määrin lyhytjaksoiset, pirstaleiset 

ajankululeikit voivat kuitenkin turhauttaa ja johtaa riitoihin. Ydinleikki alkaa ajankululeikin 

tavoin erilaisista kokeiluista ja ehdotuksista, mutta siihen sitoudutaan, sitä kehitetään ja 

suojellaan yhdessä. Ydinleikin rakentaminen vaatii sitoutumista leikkiin ja aikaa. Lapset ovat 

tietoisia päiväkodin käytännöistä, joten sitoutumista vaativaa leikkiä ei aloiteta, jollei sille ole 

riittävästi aikaa tai mahdollisuutta jatkua myöhemmin. Kasvattajalla on tässä tärkeä tehtävä 

tunnistaa ydinleikki ja tehdä sille tilaa ja aikaa. 

Käsittelemässäni aineistoissa aikuiset osallistuivat vaihtelevasti leikkiin. Kun aikuinen 

osallistui leikkiin leikkiä ja lapsen tahtoa kunnioittaen, aikuisen liittyminen leikkiin oli 

haluttua. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia uuden varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden voimaantulon vaikutuksia varhaiskasvatusympäristöihin sekä kasvattajien 

paneutumiseen lasten leikkeihin. Jää nähtäväksi suuntaavatko uudet perusteet kasvattajia 

enemmän kohti leikkien opetuksellisia lähtökohtia vai lasten vertaiskulttuuriin paneutumista. 
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