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28. PÄIVÄNKIERTO 

28. PÄIVÄNKIERTO 
Päivänkierto-menetelmässä valittua ilmiötä, hen-
kilöä tai tapahtumaa tarkastellaan päivän ajan ja 
havainnot taltioidaan visuaaliseen muotoon sen 
perusteella, mitä minäkin ajankohtana on tapah-
tunut (mitä tapahtui aamulla, päivällä, illalla tai 
yöllä, tai mahdollisesti jonakin tiettynä kellonai-
kana). Tämä lähestymistapa paljastaa usein 
toimintoja tai ongelmakohtia, jotka voivat olla 
projektin kannalta mielenkiintoisia ja tärkeitä..

Tarvittavat materiaalit: taulu, post-it-lappuja 
ja kyniä tai virtuaalinen seinä, johon voit kuvion/
kaavion muotoon tallentaa tekstiä ja kuvia.

Tarvittava aika: 45 minuuttia – 90 minuuttia. 
  

Miten toimitaan?
1) Kootkaa kaikki saamanne tiedot, kuten 
valokuvat, muistinpanot ja kommentit, ja jär-
jestäkää ne yhden päivän mittaiselle aikajanalle/
kaaviokuvalle.

2) Kysykää itseltänne: Missä kyseiset henkilöt, 
esineet tai tilanteet ovat tiettyinä vuorokaudenai-
koina? Kenen kanssa he ovat? Mitä he ajattele-
vat ja tarvitsevat? Mitä tapahtuu?

3) Tarkastelkaa aikajanaa ja siihen merkittyjä 
tietoja. Keskustelkaa näkemästänne: Onko 
päivänkierrossa aikoja, jolloin tapahtuu mielen-
kiitoisia asioista? Käykö aikajanan avulla ilmi 
jokin kaava, toiminto tai ongelmakohta?

. 



 

-
kaan mikä niiden välinen suhde on. Menetelmä 
auttaa ymmärtämään tutkittavaa aihetta visuaa-
lisella ja konkreettisella tavalla ja ohjaa löytä-
mään aineistosta oleelliset asiat syntyneen 
luokituksen kautta. 

Tarvittavat materiaalit: iso paperi/pahvi, post-it 
lappuja ja tulostettuja valokuvia tai virtuaaliseinä 
(esim. Padlet) jolle voi ladata ja siirrellä kuvia ja 
muistiinpanoja.

Tarvittava aika: 30–45 minuuttia.  

2) Luokittelua voi tehdä monella tavalla:

Luokitelkaa tiedot asettelemalla muistilaput ja 
valokuvat lähelle niitä jotka muistuttavat toisi-
aan. Yrittäkää sitten löytää sopivia otsikoita ja 
yläotsikoita eri luokille ja pohtikaa, millaisessa 
suhteessa luokat ovat toisiinsa.

Voitte myös valita joitakin luokkia etukäteen ja 
luokitella kokoamanne tiedot niiden mukaan, 
esim.  “paikka, aika ja koko” tai “tosiasioita, 
mielipiteitä, ajatuksia ja ongelmia” tai “usein, 
harvoin, vähän, paljon” 

Seuraavaksi: Voitte käyttää apuna esimerkiksi 
analyysikaaviota (kortti nro 30). 
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