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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3082. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Mattinen, Pauliina (Tampereen yliopisto): Esikouluikäisten kokemuksia leikkimi-
sestä 2012 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-02-05). Yhteiskuntatieteelli-
nen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3082

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Esikouluikäisten kokemuksia leikkimisestä 2012

Aineiston nimi englanniksi: Children’s Experiences of Day Nursery Playing 2012

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (5.2.2016).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Mattinen, Pauliina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Mattinen, Pauliina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Aineisto luovutettu arkistoon

17.12.2015

Asiasanat

esikoulu; esikouluikäiset; esikoululaiset; lapset; lastentarhat; leikit; leikki-ikäiset; leikkiminen;
piirustus; päiväkodit; varhainen vuorovaikutus; ystävyys
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1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: esi- ja peruskoulu; lapset

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu seitsemän esikouluikäisen lapsen litteroidusta haastattelusta sekä heidän pii-
rustuksista. Haastatteluissa esikoululaisilta kysyttiin kysymyksiä liittyen leikkeihin ja leikkimi-
seen. Kaikki haastattelut tehtiin yhdessä Pirkanmaalaisessa päiväkodissa.

Yksittäisissä kysymyksissä lapsilta kysyttiin mm. mikä päiväkodissa on kivaa ja mikä vähem-
män kivaa, sekä mitä leikkejä lapset leikkivät ja kenen kanssa. Haastatteluissa pyrittiin myös
selvittämään syitä siihen, miksi toisten kanssa leikitään ja toisten ei. Lapsilta kysyttiin myös
kiusaamiseen liittyviä kysymyksiä. Kysyttiin mm. kiusataanko päiväkodissa joitakin lapsia, mil-
laista kiusaaminen on ja onko se toistuvaa.

Haastattelun yhteydessä lasta pyydettiin piirtämään kuva leikistä, jota hän leikkii päiväkodissa
muiden lasten kanssa. Yhtä lukuunottamatta kaikki haastateltavat piirsivät myös kuvan. Piirtä-
misen yhteydessä lapselta kysyttiin mikä leikki piirustuksessa on kyseessä ja kenen kanssa hän
kyseistä leikkiä leikkii.

Haastateltavista oli poikia neljä ja tyttöjä kolme. Haastattelut kestivät 8-35 minuuttia.

Aineistosta on tehty myös html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Tapahtuma/prosessi/ilmiö

Perusjoukko/otos: Esikouluikäiset lapset

Aineistonkeruun ajankohta: 27.3.2012 – 29.3.2012

Kerääjät: Mattinen, Pauliina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko; Osallistujatehtävä
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1.4. Aineiston käyttö

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Haastateltavaksi valittiin sattumanvaraisesti valikoidusta päiväkodista lapsia, joiden vanhem-
milta oli saatu lupa haastattelujen tekemiseen.

Aineiston määrä: 7 litteraatiota txt-muodossa sekä 6 piirustusta pdf/a-muodossa. Lisäksi txt-
tiedostoista tuotetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Litteraatioissa henkilöiden nimet on muutettu pseudonyymeiksi. Lisäksi päiväkodin nimi on
poistettu ja päiväkotiryhmien nimet on muutettu. Piirustuksista poistettiin piirtäjän nimi.

Julkaisut

Mattinen, Pauliina (2013). Sosiaaliset suhteet päiväkodissa lasten kertomina. Tampere: Tampe-
reen yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-23998

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3082

Liittyvät aineistot

FSD2566 Päiväkotilasten haastattelut 2009

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A

haastattelukysymykset
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FSD3082 ESIKOULUIKÄISTEN KOKEMUKSIA LEIKKIMISESTÄ 2012

FSD3082 CHILDREN’S EXPERIENCES OF DAY NURSERY PLAYING 2012

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

 

 

Haastattelukysymyksiä/ teemoja 
 

Haastattelukysymyksillä pyrin siis samaan selville sitä, miten leikkiminen ja ei-

leikkiminen muiden kanssa rakentaa lasten väliä suhteita ja millaiseksi nämä suhteet 

rakentuvat. Tarkemmin tulen analysoimaan sitä, mihin sosiaalisiin kategorioihin lapset 

sijoittavat itsensä ja toisensa. Olen siis kiinnostunut enemmän leikin rakentumisesta 

sosiaalisena toimintana kuin leikin sisällöstä, vaikka tämänkin otan huomioon, mutta 

painopisteeni ei ole kuitenkaan leikintutkimuksessa niinkään kuin lasten 

vertaissuhteiden tutkimuksessa ja sosiaalisten kategorioiden tutkimuksessa. 

 

1. Haluan kysyä teiltä leikeistä päiväkodissa.  

2. Mikä päiväkodissa on kivaa? Mikä päiväkodissa ei ole niin kivaa? 

3. Voisitko piirtää jonkin leikin, jota leikit muiden lasten kanssa päiväkodissa. 

Mikä leikki se on? Kenen kanssa sitä leikit? Miksi on kivaa leikkiä juuri 

näiden kavereiden kanssa? Onko sinulla muitakin kavereita päiväkodissa? 

Millaisia he ovat? Mitä heidän kanssa teet päiväkodissa?  

4. Onko päiväkodissa lapsia, joiden kanssa et leiki? Mitä he leikkivät? Voisitko 

ajatella että leikkisit heidän kanssaan joskus? Miksi/ miksi et? 

5. Haluaisiko joskus joku lapsi leikkiä sinun kanssa, vaikket itse haluaisi leikkiä 

hänen kanssaan? Miksi et halua leikkiä hänen kanssaan? 

6. Oletko joskus halunnut leikkiä jonkun/ joidenkin kanssa, mutta et ole päässyt 

leikkiin mukaan? Miksi ajattelet, että et ole päässyt leikkiin mukaan? 

7. Kiusataanko teillä päiväkodissa joitakin lapsia? Millaista se kiusaaminen on? 

Onko se toistuvaa? Miksi kiusataan? 





Liite B

esite tutkittaville A
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FSD3082 ESIKOULUIKÄISTEN KOKEMUKSIA LEIKKIMISESTÄ 2012

FSD3082 CHILDREN’S EXPERIENCES OF DAY NURSERY PLAYING 2012

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

 

 

 

 

Tutkimustiedote 

Tampere 28.1.2012 

 

Hyvät päiväkodin johtaja ja henkilökunta 

 

Pyydän Teitä osallistumaan tutkimukseen, joka on yhteiskuntatieteiden maisterin opintojeni 

opinnäytetyö (pro gradu työ). Opiskelen sosiaalipsykologiaa Tampereen yliopistossa, Yhteiskunta- 

ja kulttuuritieteiden yksikössä. 

 

Tavoitteenani on selvittää sitä, miten lapset muodostavat sosiaalisia suhteita päiväkodissa leikin 

kautta. Olen myös kiinnostunut siitä, millaisiksi päiväkotilasten suhteet muodostuvat. Haastattelisin 

siis lapsia heidän leikeistään (mitä he leikkivät, kenen kanssa jne.). Haastattelun virikkeeksi 

pyytäisin lapsia piirtämään piirustuksen/ piirustuksia leikeistä päiväkodissa. Muistiinpanovälineenä 

käyttäisin äänitallenteet tilanteesta. Haastatteluiden arvioisin kestävän noin puoli tuntia. 

 

Pyydän lupaanne haastatella sisaruksia ja äänittää haastattelutilanteen päiväkodissa. Toivon, että 

voisin käyttää jotakin rauhallista huonetta haastatteluun.  

  

Tutkimuksen aineistoa (äänitallenteet) käsitellään seuraavasti:   

 

1. Aineiston salassapito turvataan niin, että aineistoa käsittelevät allekirjoittavat 

vaitiolositoumuksen.  

2. Aineisto muutetaan tekstiksi siten, etteivät osallistujien nimiä ja aineiston keräämisen 

paikkaa koskevat tiedot käy ilmi.  

3. Tutkimusta raportoitaessa kaikki tunnistamisen mahdollistavat tiedot muutetaan.  

4. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa käytetään yllämainitun tutkimuksen päätyttyä vain 

tieteellisessä tutkimuksessa 

5. Aineistoa säilytetään tieteellistä tutkimusta varten Yhteiskunnallisessa tietoarkistossa 

(FSD) 25 vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen 

6. Vanhempien erityisellä luvalla (ks. suostumuslomake) aineistoa voidaan käyttää 

yliopistollisessa opetuksessa.   

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Siitä on oikeus kieltäytyä milloin tahansa syytä 

ilmoittamatta ja pyytää, että mahdollisesti jo nauhoitettu aineisto tuhotaan.  

 

Mikäli Teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja, vastaamme mielellämme niihin. 

 

Opinnäytetyön tekijä: 

 

Pauliina Mattinen, [[poistettu puhelinnumero ja sähköpostiosoite]] 

 

Pro gradu -työni ohjaaja:  

 

Yliopiston lehtori Tiina Mälkiä, [[poistettu puhelinnumero ja sähköpostiosoite]] 

Toimipaikka: Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto 

 
 





Liite C

esite tutkittaville B
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FSD3082 ESIKOULUIKÄISTEN KOKEMUKSIA LEIKKIMISESTÄ 2012

FSD3082 CHILDREN’S EXPERIENCES OF DAY NURSERY PLAYING 2012

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Tutkimustiedote 

Tampere 28.1.2012 

 

Hyvät esikouluikäisen lapsen vanhemmat  

 

Pyydän Teitä osallistumaan tutkimukseen, joka on yhteiskuntatieteiden maisterin opintojeni 

opinnäytetyö (pro gradu työ). Opiskelen sosiaalipsykologiaa Tampereen yliopistossa, Yhteiskunta- 

ja kulttuuritieteiden yksikössä. 

 

Tavoitteenani on selvittää sitä, miten lapset muodostavat sosiaalisia suhteita päiväkodissa leikin 

kautta. Olen myös kiinnostunut siitä, millaisiksi päiväkotilasten suhteet muodostuvat. Haastattelisin 

siis lapsia heidän leikeistään (mitä he leikkivät, kenen kanssa jne.). Haastattelun virikkeeksi 

pyytäisin lapsia piirtämään piirustuksen/ piirustuksia leikeistä päiväkodissa. Muistiinpanovälineenä 

käyttäisin äänitallenteita tilanteesta. Haastatteluiden arvioisin kestävän noin puoli tuntia. 

 

Pyydän lupaanne haastatella sisaruksia ja äänittää haastattelutilanteen päiväkodissa.  

 

Tutkimuksen aineistoa (äänitallenteet) käsitellään seuraavasti:   

 

1. Aineiston salassapito turvataan niin, että aineistoa käsittelevät allekirjoittavat 

vaitiolositoumuksen.  

2. Aineisto muutetaan tekstiksi siten, etteivät osallistujien nimiä ja aineiston keräämisen paikkaa 

koskevat tiedot käy ilmi.  

3. Tutkimusta raportoitaessa kaikki tunnistamisen mahdollistavat tiedot muutetaan.  

4. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa käytetään yllämainitun tutkimuksen päätyttyä vain tieteellisessä 

tutkimuksessa 

5. Aineistoa säilytetään tieteellistä tutkimusta varten Yhteiskunnallisessa tietoarkistossa (FSD) 25 

vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen 

6. Erillisellä luvallani (ks. suostumuslomake) aineistoa voidaan käyttää yliopistollisessa 

opetuksessa.   

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Siitä on oikeus kieltäytyä milloin tahansa syytä 

ilmoittamatta ja pyytää, että mahdollisesti jo nauhoitettu aineisto tuhotaan.  

 

Mikäli Teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja, vastaamme mielellämme niihin. 

 

Opinnäytetyön tekijä: 

 

Pauliina Mattinen, [[poistettu puhelinnumero ja sähköpostiosoite]] 

 

Pro gradu -työni ohjaaja:  

 

Yliopiston lehtori Tiina Mälkiä, [[poistettu puhelinnumero ja sähköpostiosoite]] 

Toimipaikka: Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto 
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FSD3082 ESIKOULUIKÄISTEN KOKEMUKSIA LEIKKIMISESTÄ 2012

FSD3082 CHILDREN’S EXPERIENCES OF DAY NURSERY PLAYING 2012

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
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More information: http://www.fsd.uta.fi/
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HAASTATTELIJA: joo. no onko päiväkodissa jotain sellaista mistä sä et niin paljon tykkää 
LAPSI: no eskaritehtävät ku niitä pitää tehä  
HAASTATTELIJA: onko ne vaikeita tai minkä takia sä et 
LAPSI: no … niin vaikeita (päällekkäis puhuntaa) 
HAASTATTELIJA: joo. Tykkäätkö sä piirtämisestä. voisiksä piirtää mulle jonkin kuvan leikistä päiväkodissa 
LAPSI: joo 
HAASTATTELIJA: leikistä jota sä leikit toisten lasten kanssa tässä on tällaisia eri värejä tuleekohan tästä. 
katon joitain värejä että. tässä on paperi  
tauko 
HAASTATTELIJA: mikä leikki sulla tuli mieleen 
LAPSI: no yleensä me tehdään semmosta. semmosia. mitä nyt.. eläinleikkejä 
HAASTATTELIJA: joo. onko siinä jotain eläimiä semmosia leluja vai te ootte ite eläimiä  
LAPSI: ei meillä oo semmosia leluja 
HAASTATTELIJA: kenen kaa sä leikit sitä leikkiä  
LAPSI: …. [paulan] …(luettelee nimiä?) 
tauko   
HAASTATTELIJA: mitä eläimisiä siinä leikissä esimerkiksi on 
LAPSI: no joskus kaikkia mutta yleensä .. melkeen aina 
HAASTATTELIJA: onk teillä monta kiraffia  
LAPSI: on  
tauko 
HAASTATTELIJA: minkälainen [satu] on  
LAPSI: no sellanen mm no en mä oikein tiedä … kun se on niin vaikea sanoa  
HAASTATTELIJA: joo. osaakko sä sanoa millainen [saija] on tuleeks siitä mieleen jotain  
LAPSI: no ei  sillaan mitään ihmisistä kerrottavaa ei oo  
HAASTATTELIJA: eikö 
LAPSI: ei  
HAASTATTELIJA: onko niissä jotain sellaisia tunnistettavia piirteitä että toi on [saija] tai toi on [satu] 
LAPSI: mm.  
tauko 
LAPSI: se on kun voi tehdä… 
HAASTATTELIJA: aa no ei se mä mietin vain että löytyykö sellaisia kuvauksia minkälainen [satu] ja [saija] on 
mutta voi olla tosiaan vaikee sanoa aina toisista ihmisistä millasia ne on. millasta niiden kanssa on leikkiä  
LAPSI: no ei toki oo mut [saija] menee aina tohon.. niin niillä on niin monta peliä että en mä tiiä ketää mitä 
kuka pelaa  
HAASTATTELIJA: joo  
tauko 
HAASTATTELIJA: onko niiden kaa ihan kiva leikkiä  
LAPSI: joo  
tauko 
HAASTATTELIJA: onko muita lapsia täällä joiden kanssa sä leikit  
LAPSI: joo joskus poikien ja joskus tyttöjen  
HAASTATTELIJA: sä leikit kaikkien kanssa 
LAPSI:  
tauko 
HAASTATTELIJA: onko tytöillä ja pojilla erilaisia leikkejä 
LAPSI: joskus on 




