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Tämän kandidaatintutkielman aiheena on esiopetusikäisten lasten vanhempien käsitykset videopeleistä ja 
videopeleihin asetetuista ikärajoista. Tutkimus selvittää, kuinka vakavasti vanhemmat suhtautuvat 
videopeleihin asetettuihin ikärajoihin. Tämän lisäksi tutkimus kartoittaa, millaisia videopelejä 2020-luvun 
esikouluikäinen lapsi pelaa ja millaisia vaikutuksia videopelaamisella vanhempien näkökulmasta on lapsen 
kognitiiviselle sekä fyysiselle kehitykselle. 
 Tutkimuksen teoriaosuus rakennettiin lainsäädännön sekä mediakasvatuksen ja suojelunäkökulman 
ympärille. Tutkimus toteutettiin aineistolähtöisesti, laadullisella tutkimusotteella. Tutkimusaineisto muodostui 
anonyymin kyselylomakkeen avulla kerätyistä vastauksista. Kyselylomakkeen jakelu tapahtui yhteisöpalvelu 
Facebookin kahdessa suljetussa ryhmässä. Aineiston analyysi tapahtui aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä. 
 Tutkimustulosten mukaan esiopetusiässä olevien lasten vanhemmat suhtautuvat videopelien ikärajojen 
olemassaoloon pääsääntöisesti myönteisesti, mutta käytännössä ikärajoja noudatetaan huonosti. Suurin osa 
esiopetusikäisten lasten vanhemmista pitää videopelien ikärajoja enemmän suuntaa antavina kuin laillisesti 
sitovina. Videopelien soveltuvuuden määrittelyssä vanhemmat painottavat omaa pelikohtaista arviointiaan 
sekä oman lapsensa valmiuksien tuntemista. Pelien koetaan tukevan positiivisesti lapsen kognitiivista sekä 
fyysistä ja motorista kehitystä, mutta liiallisen pelaamisen nähdään aiheuttavan riippuvuutta. Aikaisempien 
tutkimusten osalta tämän kandidaatintutkielman tulokset ovat osittain ristiriidassa.  
 Tämä kandidaatintutkielma osoittaa, että varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa tapahtuvan 
mediakasvatuksen tulisi kiinnittää enemmän huomiota jatkuvasti yleistyvän videopelaamisen vaikutuksiin. 
Kuinka varhaiskasvatuksella voitaisiin edesauttaa videopeleistä koituvien haittojen ehkäisyä? Pelaamisen on 
osoitettu tukevan lasten kehitystä positiivisesti, joten videopelien potentiaalia pedagogisena välineenä ei tule 
sivuuttaa.  
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1 JOHDANTO 

Digitaalinen pelaaminen on osa modernia populaarikulttuuria ja esittää isoa roolia 

2020-luvun lasten ja nuorten elämässä. Videopeliksi katsotaan mikä tahansa peli, 

jonka pelaamiseen tarvitaan digitaalinen laite, kuten pelikonsoli, älypuhelin tai 

tietokone. Tilastokeskuksen (2019) selvityksen mukaan videopelaaminen on 

nelinkertaistunut 25 vuodessa ja suunta on nousujohteinen. Digitaalisten pelien 

kuluttaminen alkaa usein varhaislapsuudessa, jolloin kyse on enemmänkin 

digitaalisesta leikistä, ja Tossavainen (2013) näkeekin digitaalisen pelikulttuurin 

eräänlaisena luonnollisena jatkumona muille perinteisemmille leikeille. Lapset ja 

nuoret elävät ympäristössä, missä digitaalisten pelien ja ohjelmien käytön 

nähdään valmistavan heitä digitalisoituneen yhteiskunnan muovaamaan 

koulumaailmaan ja työelämään. Lapsi oppii median käyttäjäksi jo kauan ennen 

kuin osaa lukea. 

 Pelikasvatus on merkittävä osa mediakasvatusta, mutta 

varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sen rooli on vielä lapsenkengissä. 

Medialaitteita ja opetustarkoitukseen kehitettyjä pelejä käytetään hyödyksi, mutta 

näissä tilanteissa pelaaminen on pääsääntöisesti valvottua ja 

tarkoituksenmukaista. Varhaiskasvatuksessa lapsella on oikeus tutustua 

mediaan turvallisessa ympäristössä, jolloin lapsen yksilölliset tarpeet ja 

kehitysvaihe on huomioitu. Päiväkodissa ja esiopetuksessa varhaiskasvatuksen 

opettajalla on pedagoginen vastuu myös mediakasvatuksen toteutuksesta. 

 Mutta millaisia esiopetusikäisen lapsen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä on 

niillä peleillä, joihin lapsella on pääsy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

ulkopuolella, esimerkiksi kotona? Pelaamisen yleistyessä myös 

varhaiskasvatuksen opettajien olisi tärkeää omata pelisivistystä ja pelilukutaitoa. 

Näillä tarkoitetaan kykyä nähdä pelaaminen ja pelit kulttuurillisena ilmiönä ja 

tiedostaa pelaamisen monimuotoisuus ja vaikutukset lapseen (Tossavainen, 

2013). Pelilukutaito on myös tärkeä taito esiopetusikäisellä lapsella, koska siihen 

kuuluu kyky erottaa todellisuus ja pelimaailma. Pelikasvatusta koskevia 
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materiaaleja ja kirjallisuutta on saatavilla monipuolisesti, mutta niihin 

tutustuminen jää usein kiinni varhaiskasvatuksen opettajan omista intresseistä ja 

motivaatiosta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2018) 

lapsia kehotetaan tutustumaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, 

sovelluksiin ja peleihin, mutta useat lapset pääsevät tutustumaan videopeleihin 

jo kauan ennen varhaiskasvatusta. Tällöin vastuu pelikasvatuksen aloituksesta 

jää lasten vanhemmille. Miten vanhemmat suhtautuvat lapsen 

videopelaamiseen, ja kuinka vakavasti pelien ikärajat otetaan? Millaisia 

videopelejä 2020-luvun esiopetusikäinen lapsi pelaa? Tämä on oleellista 

selvittää, jotta varhaiskasvatuksessa voitaisiin paremmin ymmärtämään erilaisia 

pelikasvatuksellisia lähtökohtia ja tilanteita, sekä näin ollen tarvittaessa toimia 

yhteistyössä lapsen tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi ja 

turvaamiseksi. Tällaisella yhteistyöllä tarkoitetaan vanhemman ja 

varhaiskasvatuksen henkilöstön välistä kasvatuskumppanuutta. 

 Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka vakavasti 

esiopetusikäisten lasten vanhemmat suhtatuvat videopeleihin asetettuihin 

ikärajoihin. Lisäksi tutkimus pyrki saamaan yksityiskohtaisempia perusteluita 

niille tekijöille, mitkä johtivat mahdolliseen ikärajoista poikkeamiseen. Jotta 

voisimme paremmin ymmärtää pelaamista kokonaisuutena, tutkimuksen avulla 

kartoitettiin myös vanhempien ajatuksia videopelaamisen kautta saatavista 

hyödyistä ja haitoista. Tutkimus toteutettiin aineistolähtöisesti, laadullisella 

tutkimusotteella. Tutkimuskohteen valinta ja esiopetukseen rajautuminen 

perustuivat tutkijan omiin esiopetuksen kentällä syntyneisiin empiirisiin 

havaintoihin videopelaamisen vaikutuksista lapsen kasvuun ja kehitykseen.  



 

6 

2 TEORIATAUSTA 

Tämän luvun viidessä ensimmäisessä alaluvussa avataan tutkimuksen 

keskeisimpiä käsitteitä, muun muassa kuvaohjelmalakia, videopelien ikärajoja 

sekä mediakasvatusta. Viidennessä alaluvussa käsitellään tutkimuksen kannalta 

olennaista protektionistista mediakasvatuksen lähestymistapaa sekä 

mediakasvatuksen suojelunäkökulmaa. Viimeisessä alaluvussa sivuutetaan 

aikaisempaa tutkimusta aiheesta.  

2.1 Kuvaohjelmalaki 

Nykyinen kuvaohjelmalaki astui voimaan 1. tammikuuta 2012. Kuvaohjelmalaissa 

asetettujen ikärajojen ensisijaisena tarkoituksena on suojella lapsia kehitykselle 

haitalliselta sisällöltä. Haitalliseksi sisällöksi kuvaohjelmalaki (710/2011) 

luokittelee esimerkiksi väkivallan, päihteiden käytön sekä seksuaalisen tai 

ahdistusta aiheuttavan sisällön. Termi kuvaohjelma käsittää elokuvat, televisio-

ohjelmat, pelit tai muut liikkuvina kuvina teknisin keinoin katseltaviksi tarkoitetut 

sisällöt (Kuvaohjelmalaki 710/2011 § 3).  Kuvaohjelmalaki velvoittaa 

kaupallisia toimijoita, kuten esimerkiksi pelivalmistajia ja jälleenmyyjiä, 

tiedottamaan kuluttajia mediatuotteidensa sisällöstä virallisilla 

ikärajamerkinnöillä. Kuvaohjelmalain asettamat ikärajoitukset perustuvat 

arvioituun keskimääräiseen kehitystasoon lapsen eri ikävuosina. Tämä tutkimus 

rajattiin koskettamaan videopelien ikärajoja. Kuvaohjelmalaki on videopelien 

suhteen yksiselitteinen. Lakiin perustuvat ikärajat ovat ehdottomia ja sitovia 

(Kanerva ja muut, 2020). Tässä tutkimuksessa alkuasetelma, tuloksien tulkinta 

sekä niistä syntyvät johtopäätökset pohjautuvat kuvaohjelmalakiin.  
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2.2 Pan European Game Information 

Kuvaohjelmalain mukaiset ikärajamerkinnät perustuvat Pan European Game 

Informationiin, joka tunnetaan yleisemmin nimellä PEGI. Vuonna 2003 

käyttöönotettu PEGI on vanhemmille suunnattu, mediakasvatuksen tueksi luotu 

yleiseurooppalainen videopelien ikäluokitusjärjestelmä. PEGI on käytössä yli 

35:ssa Euroopan maassa (PEGI, 2020) ja maailman suurimmat 

konsolivalmistajat, kuten Sony, Microsoft sekä Nintendo ovat sitoutuneet 

noudattamaan sitä. Koska kyseessä on yleiseurooppalainen 

ikäluokitusjärjestelmä, siitä on löydettävissä eurooppalaisina pidettyjä arvoja, 

jotka vaikuttavat ikärajojen muodostamiseen. Esimerkiksi Suomessa kiroilu tai 

muu voimasanojen käyttö ei ole peruste ikärajoitukselle, ellei tilanteeseen liity 

uhkaa väkivallasta (Tossavainen, 2013). Ikärajoissa on huomioitu myös 

uhkapelaaminen, joka voidaan nähdä Euroopassa ja etenkin Suomessa 

kasvavana ongelmana. Englantilaisen The Economist -lehden teettämän 

tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttävät toisiksi eniten rahaa 

uhkapelaamiseen kaikista Euroopan maista (H2 Gambling Capital, 2017).  

 PEGI:n ikäluokitusjärjestelmää valvoo riippumaton, voittoa tavoittelematon 

yritys PEGI s.a., joka koostuu eri Euroopan maiden asiantuntijoiden 

muodostamasta johtokunnasta, neuvostoista, lautakunnista (valitus- ja valvonta), 

oikeudellisesta komiteasta sekä asiantuntijaryhmistä. PEGI:n valituslautakunnan 

suomalaisena edustajana toimii Kansallisen audiovisuaalisen instituutin 

mediakasvatuksen suunnittelijana toimiva Tommi Tossavainen (PEGI, 2020). 

2.3 Ikärajat Suomessa 

Kuten on edellä mainittu, Kuvaohjelmalaki (710/2011) velvoittaa, että jokaisesta 

myytävästä videopelistä löytyy haitallisuudesta kertova ikäraja. Ikäraja asetetaan 

sen perusteella, kuinka paljon elokuva, tv-ohjelma tai videopeli sisältää lapsille 

haitallista sisältöä (KAVI, 2020). Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti on 

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön alla toimiva valtion virasto, joka ennen 

vuotta 2011 tunnettiin nimellä Valtion elokuvatarkastamo. Kansallisen 

audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) 



 

8 

koordinoi ja edistää mediakasvatusta, kouluttaa kuvaohjelmaluokittelijoita sekä 

valvoo heidän toimintaansa (KAVI, 2020). 

 Koska videopelien valikoima on valtava, voi tästä johtuen tavallisen 

kuluttajan olla hankala itsenäisesti hahmottaa ikärajoja. Tässä tutkimuksessa 

huomionarvoisena havaintona pidetään sitä, että pelien ikärajat kertovat 

nimenomaan pelin sisällön soveltuvuudesta, ei vaikeustasosta. Tutkimuksen 

kannalta oleellista on myös tiedostaa, että perheiden pelaamiskäytäntöihin voi 

mahdollisesti vaikuttaa se, että ikärajat arkipuheessa virheellisesti sekoitetaan 

ikäsuosituksiin (Kanerva ja muut, 2020). Tossavainen (2013) muistuttaa, ettei 

matala ikäraja automaattisesti tarkoita mediatuotteen tai videopelin olevan 

automaattisesti lapsille suunnattu tai lasta kiinnostava. Ikärajojen yhtenä 

tavoitteena voidaan pitää lapsien ja nuorten suojelemista siihen asti, kunnes he 

itse ovat kykeneväisiä kantamaan valintojensa vaikutukset. Tossavaisen (2013) 

mukaan todennäköisyys pelaamisen muodostuvan ongelmaksi myöhemmällä 

iällä, pienenee sitä mukaan, mitä myöhemmässä ikävaiheessa lapsi pääsee 

käsiksi haitallisiin sisältöihin. 

 Ikäluokitusjärjestelmä koostuu viidestä ikärajoituksesta. Alla kuvattuna 

ikärajojen määritelmät sekä niitä esittävät viralliset merkinnät PEGIn (2020) 

mukaan:  

 

       
 

PEGI 3 - Pelien sisältö on sopivaa kaikille ikäryhmille. Pelit eivät sisällä mitään 

ääniä tai kuvia, jotka voisivat olla pelottavia nuoremmille lapsille (PEGI, 2020). 
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PEGI 7 - Tämän kategorian videot voivat sisältää kohtauksia tai ääniä, jotka 

saattavat olla pelottavia nuoremmille lapsille. Ainostaan hyvin lievä (epäsuora 

tai fiktiivinen) väkivallan muoto on sallittu (PEGI, 2020). 

 

       
 

PEGI 12 - Videopelit, joissa on hieman paljastavampia väkivaltaisuuksia 

fantasiahahmoja kohtaan tai fiktiivistä väkivaltaa ihmistä muistuttavia hahmoja 

kohtaan, kuuluvat tähän ryhmään. Pelissä voi olla seksuaalista sisältöä, kun 

taas jos pelissä käytetään sopimatonta kielenkäyttöä, sen tulee olla lievää 

(PEGI, 2020). 

 

       
 

PEGI 16 - Tätä luokitusta sovelletaan, kun pelin väkivallan kuvaaminen (tai 

seksuaalinen sisältö) näyttää samanlaiselta kuin todellisessa elämässä. 

Sopimattoman kielen käyttö PEGI 16 -luokituksessa voi olla törkeämpää, ja 

uhkapelit ja tupakan, alkoholin tai laittomien huumeiden käyttö voivat myös olla 

mukana peleissä (PEGI, 2020). 
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PEGI 18 - Aikuisluokitusta sovelletaan silloin, kun väkivallan taso saavuttaa 

vaiheen, jossa pelit sisältävät raakaa väkivaltaa, moraalitonta tappamista tai 

väkivaltaa puolustuskyvyttömiä uhreja kohtaan. Pelit, joissa on laittomien 

huumeiden käytön ihannointia ja avoimia seksuaalisia kohtauksia, kuuluvat 

tämän ikäluokituksen sisälle (PEGI, 2020). 

2.4 Varhaiskasvatussuunnitelma 

Uudistetut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astuivat voimaan elokuussa 

2019. Opetushallituksen (2018) mukaan varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa 

varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitoutumaan varhaiskasvatuslain arvoperustan, 

tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen toimintaan niin päiväkodeissa, 

perhepäivähoidossa kuin avoimessa varhaiskasvatuksessa. Tämän 

kandidaatintutkielman kannalta varhaiskasvatussuunnitelmaa pidetään 

merkittävänä teoriataustana, koska tämän tutkielman toteuttaja tulee 

tulevaisuudessa työskentelemään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

opettajana. Varhaiskasvatussuunnitelman uudistuksissa on otettu huomioon 

yhteiskunnassa, erityisesti varhaiskasvatuksen arjessa tapahtunut digitalisaatio 

ja tämän muutoksen mukana tulleet uudenlaiset tarpeet. Näillä tarpeilla 

käsitetään esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilökunnan kykyä tarjota 

laadukasta mediakasvatusta, sekä varhaiskasvatuksessa toteutettavassa 

mediakasvatuksessa käytettävää välineistöä, esimerkiksi tietokoneita ja 

tabletteja. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pelejä ja 

mediakasvatuksen käytännön toteutusta kuvataan seuraavasti: 

 
Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia 
arkielämässä sekä tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, 
sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, 
tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. 
Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa 
käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja 
yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja 
viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön (Opetushallitus, 2018). 
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2.5 Mediakasvatus 

Pelikasvatus ja videopelien ikärajat ovat osa mediakasvatusta. Mediakasvatus 

nähdään osana kasvatustieteitä sekä mediatieteitä. Keskeisin ajatus 

mediakasvatuksessa on toimijan ja median välinen suhde. Kupiaisen & Sintosen 

(2009) mukaan mediakasvatusta terminä ei täysin voida määritellä, sen ollessa 

jatkuvasti muuttuva, monitieteinen ja -käytäntöinen ilmiö. 

Mediakasvatusseuran (2020) määritelmän mukaan mediakasvatus on 

kasvatuksen ja opetuksen alue, jossa opitaan havaitsemaan ja tarkastelemaan 

median vaikutuksia ja merkityksiä yksilölle sekä yhteiskunnalle. Pelkästään 

mediavälineiden käyttö opetuksessa ei tee opetuksesta mediakasvatusta. 

Buckinghamin (2003) mukaan mediakasvatuksessa on kyse mediasta 

oppiminen. Mediakasvatuksen avulla edistetään ja vahvistetaan yhteiskunnan 

jäsenten valmiuksia elää vallitsevassa mediakulttuurissa sekä pyritään tukemaan 

yksilön osallisuutta, oman mediasuhteen tiedostamista, kriittistä medialukutaitoa 

sekä hyvinvointia (Mediakasvatusseura, 2020). 

 Herkmanin (2007) mukaan media ja populaarikulttuurit ovat osana lasten ja 

nuorten arkea siinä määrin, ettei niiden vaikutuksia kasvulle ja kehitykselle voida 

jättää huomiotta. Varhaiskasvatus on vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä, 

jonka tavoitteena on turvata lapsen tasapainoinen kasvu ja kehitys. Tässä 

tutkimuksessa vanhempien suhtautuminen videopelien ikärajoituksiin voidaan 

nähdä eräänlaisena indikaattorina varhaiskasvatuksessa tapahtuvan 

mediakasvatuksen tarpeellisuuteen ja ajankohtaisuuteen. Kupiaisen yms. (2007) 

mukaan Suomalaiselle mediakasvatukselle on ominaista erilaisten näkökulmien 

vuoropuhelu. Tässä tutkimuksessa pyrittiin tuomaan esille erilaisia näkökulmia 

ikärajojen noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä.  

2.5.1 Protektionistinen mediakasvatus ja suojelunäkökulma 

Tämä tutkimus pyrki protektionistiselle mediakasvatukselle ominaisesti 

tarkastelemaan vanhempien kokemuksia videopelien ikärajoista ja niiden 

mahdollisista vaikutuksista esiopetusikäiselle lapselle. Kupiainen & Sintonen 

(2009) toteavat protektionistisen, eli suojelevan mediakasvatuksen perustuvan 

käsitykseen, missä lapsi usein nähdään viattomana ja suojattomana median 
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vaikutusten edessä. Tällöin lapsuutta pyritään turvaamaan esimerkiksi 

lainsäädännöllisin ja pedagogisin keinoin. Lainsäädännöllisiksi keinoiksi voidaan 

nähdä esimerkiksi ikärajat videopeleissä. Protektionistiseen mediakasvatukseen 

liittyvä suojelupuhe keskittyy Kupiaisen & Sintosen (2009) mukaan usein median 

haittapuoliin, minkä vuoksi hyödyistä käyty keskustelu jää toissijaiseksi. Lapsista 

puhuttaessa erityisesti internetin käyttöön liitetään huolia ja uhkakuvia (Hietala, 

Inkinen, Kangassalo, Kivimäki, Lahikainen & Mäyrä, 2005). 

 Mustosen (2001) mukaan lapset omaksuvat median kautta erilaisia 

toimintamalleja sille, kuinka hyväksyä ja käsitellä omia tunteita. Kielitaidon 

kehittyessä toisena elinvuotena, lapsi alkaa yhdistämään todellista maailmaa ja 

median tarjoamaa sisältöä. Mustosen (2001) mukaan hyvät mediataidot 

opastavat lasta median tarjoaman informaation hallinnassa ja avartavat tämän 

maailmankuvaa. Tämän lisäksi mediataitojen hallitseminen mahdollistaa median 

positiivisista vaikutuksista, kuten itseymmärryksen, identiteettikehityksen ja 

elämänhallinnan kasvamisesta, nauttimisen. 

 Mustosen (2001) mukaan psykologisesta näkökulmasta katsottuna median 

tuottaman sisällön voi määritellä joko ”hyväksi” tai ”laadukkaaksi”, jos kyseinen 

mediasisältö vastaa ihmisen luontaisiin tarpeisiin. ”Laadukkaan” sisällön 

määritelmä voi olla mediatuotteen viihdyttävyyttä tai nautittavuutta, mutta näiden 

ominaisuuksien lisäksi ihminen tarvitsee myös faktoihin perustuvaa sisältöä. 

Näiden ominaisuuksien suhdetta tutkitaan enemmän mediapsykologian puolella. 

 Mustosen (2001) mukaan media vaikuttaa ihmisiin myös 

tiedostamattomasti, koska median kuluttamiseen tietoisen lisäksi sisältyy myös 

tiedostamaton tunne. Mustosen (2020) mukaan mediataitojen saavuttamiseksi 

lapsen tulee ymmärtää erilaiset mediasisällöt valikoiduiksi ja tuotetuiksi 

esityksiksi, eikä ”ikkunana todellisuuteen”. Koska leikki-iässä (3-5v.) lapsen 

ajattelu on suhteellisen mustavalkoista, on vanhemmilla ja ammattikasvattajilla, 

kuten esimerkiksi juuri varhaiskasvatuksen opettajilla merkittävä rooli lapsen 

opastamisessa erilaisin mediakasvatuksellisin keinoin. Kehityspsykologi Jean 

Piagetin (1964) vaiheteorian mukaan 5-6 -vuotiaana lapsi ymmärtää käsitteitä 

pysyvyyden lisäksi myös säilyvyyden kautta, ja kykenee tulkitsemaan 

ympäristöään formaalisella tavalla. Tämän vuoksi myös esiopetuksessa 

toteutettavassa mediakasvatuksessa tulee noudattaa pedagogista 
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sensitiivisyyttä. Täten tässä kandidaatintutkielmassa tuloksia pyritään pohtimaan 

erityisesti suojelunäkökulman kautta. 

2.6 Selvitys kuvaohjelmien tuntemuksesta (Cupore, 2020) 

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti vuonna 2020 selvityksen 

kuvaohjelmien ikärajatuntemuksesta. Selvitys tehtiin yhteistyössä Kansallisen 

Audiovisuaalisen Instituutin (KAVI) kanssa. Selvityksessä tarkasteltiin 

suomalaisten vanhempien ikärajatuntemusta ja ikärajojen noudattamista. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi vanhempien omia arvioita mediankäytön 

vaikutuksista lapsiin. Tutkimukseen osallistui 1056 vastaajaa, ja se noudatti 

kaavaltaan vuonna 2013 toteutettua Cuporen samansuuntaista tutkimusta. 

Tutkimustulokset heijastivat muuttunutta mediaympäristöä, ja ikärajatuntemus oli 

lisääntynyt edellisestä tutkimuskerrasta. Selvityksessä päädyttiin siihen, että 

suomalaisissa perheissä ikärajat tunnetaan varsin hyvin, ja niitä noudatettiin 

pääsääntöisesti tunnollisesti. Selvityksessä mediankäytöllä nähtiin olevan 

suotuisia vaikutuksia lapsen elämään. 

 Tässä kandidaatintutkielmassa aineistosta kerättyjä tuloksia pyrittiin 

heijastamaan Cuporen selvitykseen ja löytämään mahdollisia yhteneväisyyksiä 

tai eriäväisyyksiä. Tutkimukset erosivat siinä määrin, että 

kandidaatintutkielmassa keskityttiin esiopetusikäisiin lapsiin ja videopelien 

ikärajoihin, kun taas Cuporen teettämä selvitys kattoi kaikki kuvaohjelmat 

(videopelit, tv-ohjelmat, elokuvat yms.) sekä kosketti lapsia ikävuosilta 0-18v. 



 

14 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen toteutusta. Ensimmäisessä kappaleessa 

avataan tutkimustehtävä ja varsinaiset tutkimuskysymykset, jonka jälkeen 

käsitellään käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja perustellaan tässä tutkimuksessa 

käytettyä laadullista tutkimusotetta. Kolmannessa alaluvussa käydään läpi 

aineiston keräämiseen liittyvät kysymykset. Viimeinen alaluku avaa aineiston 

analyysissä käytettyjä menetelmiä.  

3.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten vanhemmat suhtautuvat 

esiopetusikäisten lasten pelaamien videopelien ikärajoituksiin. Tämän lisäksi 

tutkimus pyrki kartoittamaan, millaisin argumentein vanhemmat perustelevat 

ikärajojen noudattamista. Tutkimustehtävä tiivistyi kahteen 

tutkimuskysymykseen, jotka olivat: 

 

1. Kuinka vakavasti esiopetusikäisten lasten vanhemmat suhtautuvat 

videopeleihin asetettuihin ikärajoihin? 

2. Miten vanhemmat perustelevat videopelien ikärajojen noudattamista 

tai noudattamatta jättämistä esiopetusikäisen lapsen kohdalla? 

 

Edellä mainittujen tutkimuskysymysten pohjalta muodostettiin tutkimuksessa 

hyödynnetyn kyselylomakkeen (Liite 1.) lopulliset kysymykset. 

Kyselylomakkeesta saadut vastaukset toimivat pääasiallisena aineistona 

tutkimukselle.  
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3.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusotteella. Laadulliselle 

tutkimukselle on ominaista prosessinomaisuus (Kiviniemi, 2018). Laadulliselle 

tutkimukselle tyypillisesti kyselylomakkeesta (Liite 1.) saatuja tuloksia heijastettiin 

aiemman teorian kanssa tutkijan omaan pohdintaan. Vaikka tutkimus pyrki 

saamaan syvällisempää tietoa vastaajien käsityksistä, on siinä mukana myös 

määrällisiä elementtejä. Aineiston osittaisella kvantifioimisella, eli 

määrällistämisellä pyrittiin edistämään tutkimusta vastaamaan monipuolisemmin 

tutkimuskysymyksiin. Tässä tutkimuksessa määrällistäminen ilmeni esimerkiksi 

listaamalla tämän hetken esiopetusikäisten lasten keskuudessa suosituimmat 

videopelit. Mäkelän (1990) mukaan kvantifioinnin käyttämisellä voi liittyä riski, jos 

laadullista tutkimusta tulkitaan määrällisen tutkimuksen käsitteillä. 

Tutkimuksessa pyrittiin kuitenkin tasapainoiseen analyysiin kyselylomakkeen 

vastauksista saatujen perusteluiden sekä tilastoinnin välillä. Tutkimuksen 

tavoitteena oli Saaranen-Kauppisen & Puusniekan (2006) mukaan laadulliselle 

tutkimukselle tyypillisesti luoda kokonaisvaltaista ymmärrystä ja tulkintaa 

tutkittavasta aiheesta. 

 Tutkimus toteutettiin induktiivisesti, eli aineistolähtöisesti. Koska 

tutkimuksen pääpaino oli aineistossa, Saaranen-Kauppisen & Puusniekan (2006) 

mukaisesti esimerkiksi analyysiyksiköt eivät olleet ennalta määrättyjä ja teoria 

rakennettiin aineisto lähtökohtana. Tutkimuksen lopullisille tuloksille ei myöskään 

asetettu ennakko-oletuksia sen induktiivisuudesta johtuen. Eskolan & Suorannan 

(1998) mukaisesti tulokset etenivät yksittäisistä havainnoista yleisimpiin 

väittämiin. 

3.3 Aineiston hankinta 

Tutkimuksen aineiston hankinta toteutettiin syyskuussa 2020, puolistrukturoidulla 

kyselylomakkeella. Kyselylomake sisälsi rajattujen monivalintakysymysten lisäksi 

avoimia kysymyksiä sekä kysymyksiä taustatiedoista (sukupuoli, ikä). 

Puolistrukturoidun kyselylomakkeen (Liite 1.) käyttö oli perusteltua, sillä tutkimus 

pyrkii yleistettävissä olevien tilastojen (suosituimmat pelit) lisäksi saamaan 

vanhemmilta yksilöllisiä perusteluita. Tutkimuksen laadullisesta otteesta johtuen 
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tutkimus pyrkii syventymään juuri avoimista kysymistä saatuihin vastauksiin. 

Kyselylomakkeen käyttöä puolsi myös se, että sen avulla voidaan helpommin 

tavoittaa laajempi vastaajakunta, kuin perinteisellä haastattelulla (Hirsjärvi, 

Remes & Saajavaara 1997). Edellä mainitun lisäksi kyselylomakkeen käyttö 

mahdollisti riittävän laajan otannan keräämisen koronaviruspandemian vuoksi 

asetettujen kokoontumisrajoitusten aikana. 

 Kyselylomake luotiin käyttäen Google Forms -ohjelmaa, ja se jaettiin 

yhteisöpalvelu Facebookin Äitylit sekä Pelikonsolit ja pelit (Retro) -nimisiin 

suljettuihin ryhmiin viikon ajaksi syyskuussa 2020. Kyseisten ryhmien 

valikoitumista kyselylomakkeen kohdejoukoksi oli perusteltua, koska tavoitteena 

oli saavuttaa mahdollisimman monipuolinen otanta eri-ikäisistä sekä eri 

sukupuolia edustavista vastaajista. Äitylit-ryhmä on perustettu ihmisille, jotka 

kokevat itsensä äideiksi tai äidinmielisiksi, ja Pelikonsolit ja pelit (Retro) -ryhmä 

taas keskittyy peleistä ja videopelaamisesta kiinnostuneiden ihmisten ympärille. 

Näiden kahden Facebook-ryhmän yhdistäminen tutkimusjoukon kartoittamisessa 

mahdollisti sen, että vastaajien joukossa oli pienten lasten vanhempia sekä 

videopeleistä kiinnostuneita tai pelikonsolin omistavia ihmisiä. Kyselylomake 

edellytti molempia ominaisuuksia. Pelikonsolit ja pelit (Retro) -ryhmä ovat 

Aineistonkeruuhetkellä Äitylit -ryhmässä oli 65,1 tuhatta jäsentä ja Pelikonsolit ja 

pelit (Retro) -ryhmässä 12,8 tuhatta jäsentä. Kyselylomakkeen tavoitteeksi 

asetettiin kerätä yhteensä 30 vastausta. Osallistuakseen tutkimukseen vastaajien 

toivottiin toimivan vanhempana tai huoltajana videopelejä pelaavalle 

esikouluikäiselle lapselle. Kysely toteutettiin anonyymisti, koska 

tutkimusongelman kannalta ei ollut oleellista selvittää vastaajien henkilöllisyyttä. 

Vastaushetkellä tutkittavat tiesivät, mihin tarkoitukseen vastauksia 

hyödynnettäisiin. Tutkimuksen aiheeksi rajautui esiopetusikäisten vanhemmat, 

koska kuvaohjelmien ja eritoten videopelien ikärajojen noudattamista on 

aikaisemmin tutkittu vain laajemmalla mittakaavalla. Aikaisempi tutkimus 

(Kanerva ja muut, 2020) on kattanut koko lapsuuden, sisältäen ikävuodet 0 - 18, 

ja käsitteli kaikkia kuvaohjelmia.  
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3.4 Tutkimusjoukko 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 49 henkilöä yhteisöpalvelu Facebookin Äitylit 

sekä Pelikonsolit ja pelit (Retro) -ryhmistä. Tutkimuksessa ei tehty rajausta sen 

välille, kummasta ryhmästä mikäkin vastaus saatiin. Kyselylomakkeen avulla 

kerätyt vastaukset eroteltiin toisistaan, koska tutkimuksen kannalta ei pidetty 

olennaisena käsitellä vastauksia yhtenäisenä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa 

sitä, ettei yksittäisen vastauksen analyysissä otettu huomioon tutkimushenkilön 

aikaisempia vastauksia. Vastaajista 27 oli miehiä ja 22 naisia. Suurin osa (n=21) 

kertoi iäkseen 33-37 vuotta. Toisiksi eniten (n=12) vastauksia saatiin 28-32 

vuotiailta. Taulukossa 1 kuvattuna tutkimusjoukon sukupuoli- ja ikäjakauma. 

 

Taulukko 1. Tutkimusjoukko 
Sukupuoli Ikä 

Mies 27 Alle 18 0 

Nainen 22 18-22 1 

Muu 0 23-27 4 

  28-32 12 

  33-37 21 

  38-42 9 

  43-47 2 

  Yli 47 0 

 

3.5 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä. 

Sisällönanalyysin käyttö oli perusteltua johtuen sen soveltuvuudesta tähän 

tutkimukseen. Leinosen (2018) mukaan aineistolähtöinen sisällönanalyysi pyrkii 

tuomaan esille tekstimuodossa olevasta aineistosta siinä esiintyvät merkitykset 

sekä kuvaamaan niiden yhtäläisyyksiä ja eroja sanallisesti. Koska analyysiä 

ohjaa aineisto, nousee siitä esille sen keskeisimmät asiat riippumatta siitä, miten 

tulokset suhtautuvat aikaisempiin tutkimuksiin. Johtuen analyysin toteuttamisesta 

täysin aineistolähtöisesti, aikaisemmalla tiedolla tai teorialla ei vielä 
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analyysivaiheessa koeta olevan merkitystä lopullisille tutkimustuloksille. 

 Analyysivaihe aloitettiin tulostamalla kyselylomakkeesta saadut tulokset 

paperiseen muotoon. Vastaukset käytiin aluksi läpi niin, että niistä poistettiin 

mahdolliset epäolennaisuudet (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Avoimista vastauksista 

eroteltiin yksittäisiä sanoja tai ilmaisuja, joista muodostuivat analyysiyksiköt. 

Vastauksista ryhmiteltiin värikategorioihin samaa asiaa tarkoittavat sanat tai 

ilmaukset, ja nimettiin sisältö mahdollisimman kuvaavalla käsitteellä. Analyysin 

loppuvaiheessa kategoriat teemoitettiin sisältöjen mukaan aineiston tuloksia 

kuvaaviksi pääkategorioiksi. Hirsjärven & Hurmeen (2008) mukaisesti 

teemoittelun avulla aineistosta etsittiin vastauksien sisällöille yhteisiä piirteitä ja 

tässä tutkimuksessa teemat perustuivat tutkijan tulkintaan.  

Alla olevin suorin lainauksin havainnollistetaan pääkategorioiden 

muodostaminen. Esimerkit käsittelevät vanhempien perusteluita ikärajojen 

noudattamiselle tai niistä poikkeamiselle. 

  ”Tarkistan ikärajoituksen, mutta kokeilen peliä itse ja teen harkinnan sen mukaan.  
  En välttämättä noudata annettua rajoitusta.” 

  ”Itse pelaan ensin ja katson, minkälainen peli on.” 

  ”Ikärajat antavat suuntaa, mutta vanhemmat tuntevat lapsensa.” 

  ”Mielestäni ikärajaa enemmän määrittää lapsen luonne (onko herkkä, jäävätkö asiat 
  vaivaamaan pitkäksi aikaa tms.) sekä itse pelin sisältö.” 

”Vanhempien seurassa antaisin lapsen pelata kehityksen mukaisesti vähän 
isomman lapsen pelejä.” 
 
”Lapsi voi olla mukana pelaamassa vanhempaa ikäluokkaa, mikäli aikuinen on 
valvomassa ja lapsi ymmärtää, että kyseessä on peli.” 
 

Esimerkissä samalla värillä merkityt alkuperäisilmaukset, kuten keltaisella olevat 

”kokeilen peliä itse” ja ”itse pelaan ensin” yhdistettiin pääkategoriaksi, joka 

nimettiin mahdollisimman kuvaavalla nimellä. Tässä tapauksessa nimellä 

”vanhemman tai huoltajan rooli”. Kyseisellä menettelytavalla läpikäytiin kaikki 

kyselylomakkeesta saadut avoimet vastaukset, ja perusteluita käsittelevissä 

vastauksissa pääkategorioita saatiin yhteensä neljä. Nämä pääkategoriat olivat 

”tutkittu tieto & ammattilaisten rooli”, ”vanhemman tai huoltajan rooli”, 

”vanhemman läsnäolo pelitilanteessa”, sekä ”lapsen luonne ja kehitystaso”.  
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4 TULOKSET 

Tässä luvussa käsitellään kyselylomakkeen avulla saatuja vastauksia. Tässä 

tutkimuksessa kyselylomakkeen tuloksia käsittelevään lukuun ei ole sisällytetty 

varsinaista pohdintaa. Ensimmäisessä alaluvussa esitellään esiopetusikäisten 

lasten suosimat videopelit ja näiden ikärajat. Toisessa ja kolmannessa 

alaluvussa selvitetään vanhempien suhtautumista videopelien ikärajoihin, sekä 

esitellään vastauksista saatuja perusteluita ikärajojen noudattamiselle sekä 

noudattamatta jättämiselle. Viimeisessä alaluvussa keskitytään vanhempien 

käsityksiin videopelaamisen lapselle tuottamiin hyötyihin ja haittoihin.  

 

4.1 Suosituimmat pelit 

Kyselylomakkeessa vanhempia pyydettiin listaamaan 1-3 esiopetusikäisen 

lapsen säännöllisesti pelaamaa videopeliä. Termin ”säännöllisesti” tulkinta jäi 

vanhempien itsensä määriteltäväksi, koska tuloksien kannalta tässä 

kandidaatintutkielmassa ei nähty välttämättömäksi selvittää esiopetusikäisen 

lapsen videopelien parissa kuluttamaa aikaa. Videopeliksi katsottiin mikä tahansa 

peli, jonka pelaamiseen tarvitaan digitaalinen laite, kuten pelikonsoli, älypuhelin 

tai tietokone. Tällä listauksella pyrittiin muodostamaan kuva siitä, millaisia ovat 

esikouluikäisten lasten pelaamat videopelit vuonna 2020. Tutkimukselle 

olennaista oli myös selvittää kyselylomakkeen vastauksista nousseiden 

videopelien ikärajat. Ikärajojen selvittämisessä käytettiin PEGI:n verkkosivuilta 

löytyvää videopelien ikärajahakukonetta. Vastauksista nousi 118 mainintaa 

yhteensä 39 eri pelistä. 

 Taulukkoon 2 listattuna ne videopelit, jotka esiintyivät vastauksissa 

yhteensä enemmän kuin kaksi erillistä kertaa. Videopelit, jotka saivat kaksi tai 

vähemmän mainintaa, löytyvät kohdasta ”muut”. 

 



 

20 

Taulukko 2. Suosituimmat pelit  

Peli Mainintoja Ikäraja 

Minecraft 17 7 
LEGO 13 7 
Mario 13 7 
Pokémon GO 7 3 
Crash Bandicoot 6 7 

Pikku Kakkosen pelit 5 3 

Ekapeli 4 3 
Fortnite 3 12 
Grand Theft Auto 3 18 
Muut 47  
 

 

Listauksessa eniten erillisiä mainintoja sai Minecraft (PEGI 7), joka esiintyi 

vastauksissa yhteensä 17 kertaa. Esiopetusikäisen lapsen Minecraftin 

pelaamista kuvattuna seuraavissa aineistoesimerkeissä: 

 
”…minecraft esimerkiksi K7 mutta mielestäni aivan sopiva pelaa nuoremmankin 
lapsen.” [vastaaja 1] 
 
”Esimerkiksi minecraft eskari-ikäisen tasolla on lähinnä rakentelua eli 
hahmotuksen kehittämistä.” [vastaaja 2] 
 
”Esim. Minecraft (K-7) edesauttaa avaruudellista hahmottamista ja luovuutta. Se on 
jännittävä ainoastaan ”selviytyjä”-tilassa. Meillä ollaan pelattu sitä jo 5-vuotiaasta 
asti ja opittu kaikenlaista, pandojen syöttämisestä kalastamiseen. Huikeita 
rakennuksia on myös opittu tekemään itsenäisesti.” [vastaaja 3] 
 

 

Minecraftin lisäksi suosituimpia videopelejä olivat erilaiset LEGO-pelit, Mario 

sekä Crash Bandicoot. Kolmesta edellä mainitusta pelistä on saatavilla useita 

erilaisia versioita, mutta pääsääntöisesti kaikkien ikärajaksi on asetettu PEGI 7. 

Koska vastauksissa ei eritelty, mitä versioita kyseisistä peleistä on pelattu, tässä 

tutkimuksessa niihin viitataan yleistermillä ”LEGO-pelit”, ”Mario” tai ”Crash 

Bandicoot”. Vastauksissa yhteensä kolme kertaa mainittiin Fortnite (PEGI 12), 

jota kuvattiin seuraavasti: 

 



 

21 

”Esim. Fortniten olen laittanut sallittujen listalle, koska siinä ei veri lennä, eikä 
armotonta räiskintä räiskintää ole.” [vastaaja 4] 
 
”Fortnite ei ole raaka peli. Eikä siinä ole alastomuutta eikä kiroilua.” [vastaaja 5] 
 

 

Vastauksissa mainituista peleistä korkein ikäraja oli Grand Theft Auto (PEGI 18) 

-pelillä, joka mainittiin yhteensä kaksi kertaa. Pelaaminen kuvattuna seuraavassa 

aineistoesimerkissä: 

 
”…mutta vanhemman kanssa ajaa esim. GTA:ssa autoa. Ei kuitenkaan ole tehnyt 
tehtäviä, tai muuta vastaavaa, jossa oikeasti haitallisia asioita.” [vastaaja 6] 
 

4.2 Vanhempien suhtautuminen videopelien ikärajoihin 

Vastaajilta kysyttiin, pitivätkö nämä videopelien ikärajoja suuntaa antavina vai 

sitovina. Vastaajista 75,5 prosenttia (n=37) piti ikärajoja suuntaa antavina. 

 Tutkimuksessa vanhempien suhtautumista videopelien ikärajoihin 

selvitettiin myös käyttäen 5-portaista Likert-asteikkoa. Likert-asteikko on 

skaaloihin perustuva kysymystyyppi, jossa vastaaja reagoi väittämään sen 

mukaan, kuinka vahvasti hän itse on samaa tai eri mieltä (Hirsjärvi ja muut, 2009). 

Taulukossa 3 kuvattuna väittämä sekä vastaukset. Tulokset ovat esitettynä 

taulukossa niin, että nähtävissä on vastaajien määrä sekä niistä muodostuva 

prosenttiosuus. 

 

Taulukko 3. Vanhempien suhtautuminen videopelien ikärajoihin. 

”Videopelien ikärajojen noudattaminen esikouluikäisellä lapsella on tärkeää." 

Täysin samaa mieltä n=15 30,6 % 

Jokseenkin samaa mieltä n=32 65,3 % 

Ei samaa eikä eri mieltä n=1 2,0 % 

Jokseenkin eri mieltä n=1 2,0 % 

Täysin eri mieltä n=0 0,0 % 
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Tutkimus kartoitti vanhempien tietämystä siitä, kuinka hyvin nämä olivat tietoisia 

lastensa pelaamien pelien ikärajoista. Vastaajista 95,5 prosenttia (n=47) kertoi 

olevansa tietoinen, minkä ikärajan pelejä oma lapsi pelasi. Protektionistisen 

mediakasvatuksen edellytyksenä voidaan pitää mediatuotteiden esimerkiksi juuri 

videopelien ikärajojen tuntemista. Suojellakseen lasta median haitallisilta 

sisällöiltä, tulee vanhemman tai kasvattajan olla tietoinen siitä, onko lapsella 

pääsy haitallista sisältöä sisältäväksi merkittyihin mediatuotteisiin. 

4.3 Perustelut 

Tutkimuksen toisena tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisin perustein 

vanhemmat noudattavat tai mahdollisesti jättävät noudattamatta 

esiopetusikäisen lapsensa pelaamien videopelien ikärajoja. Vastaajilta kysyttiin, 

sallivatko he esiopetusikäisen lapsensa pelata ikärajoituksen puolesta 

sopimattomia pelejä. Vastaajista 38,8 prosenttia (n=19) kertoi noudattavansa 

videopelien ikärajoja, ja 10,2 prosenttia (n=5) vastaajista valitsi vaihtoehdon ”En 

osaa sanoa”. Vastaukset, jotka puolsivat ikärajojen noudattamista, osoittivat 

luottamusta ikäluokitusjärjestelmän pätevyyteen. Vastaajat kokivat, että ikärajat 

perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat ammattilaisten asettamia. 

Aineistoesimerkkejä puoltavista perusteluista: 

 
”Miksi olla ikärajat, jos niitä ei noudateta. Lisäksi ikärajoihin on varmasti hyvä syy.” 
[vastaaja 7]  
 
”Ikärajat on ihan syystä asetettu.” [Vastaaja 8] 
 
”Ikärajat ei ole keksitty ihmisten kiusaksi vaan perustuvat aina tapauskohtaisesti 
jokaisen pelin sisältöön.” [Vastaaja 9] 
 
”Ikärajoja valvovilla elimillä on hyvät ohjeistukset siitä, miksi raja asetetaan.” 
[Vastaaja 10] 
 

Yli puolet (n=25) vanhemmista kertoivat sallivansa ikärajan puolesta 

sopimattomien pelien pelaamisen oman esiopetusikäisen lapsensa kohdalla. 

Perusteluita ikärajoista poikkeamiselle on kuvattuna seuraavissa 

aineistoesimerkeissä: 
 

”Jos ikäraja on 7v ja lapsi on 6v, niin ei se lapsi siitä rikki mee.” [vastaaja 11] 
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”Eskarilainen voi ihan hyvin pelata joitain pelejä, jotka on sallittuja vasta vuoden tai 
kaksi vanhemmalle lapselle.”  [vastaaja 12] 
 
”Kun vahtii pelin käyttöä ja pelaamisaikoja, niin moni korkeamman ikärajan peli voi 
olla ihan mielekäs pienemmällekin lapselle.” [vastaaja 13] 
 

 

Useat vastaukset, jotka puolsivat ikärajoista poikkeamista, painottivat 

vanhempien tai huoltajien omaa roolia videopelien soveltuvuuden määrittelyssä: 

 
”Tarkistan ikärajoituksen, mutta kokeilen peliä itse ja teen harkinnan sen mukaan. 
En välttämättä noudata annettua rajoitusta.” [vastaaja 14] 
 
”…joissain tapauksissa yksilöllisesti voi harkita lupaa pelata korkeammalla ikärajalla 
olevaa peliä, jonka vanhemmat itse osaavat arvioida lapselleen turvalliseksi.” 
[vastaaja 15] 
 
”Peleihin tutustuminen ja niiden soveltuvuuden tarkistaminen on tärkeämpää kuin 
ikäraja.” [vastaaja 16] 
 
”Itse pelaan ensin ja katson, minkälainen peli on.” [vastaaja 17] 
 
”Ikärajat ovat mielestäni suuntaa antavat ja sisältö tulee tarkistaa aina itse.” [vastaaja 
18] 

 

 

Vastauksista nousi esille vanhemman läsnäolon ja valvonnan merkitys 

pelitilanteissa: 

 
”Vanhempien seurassa antaisin lapsen pelata kehityksen mukaisesti vähän 
isomman lapsen pelejä.” [vastaaja 19] 
 
”Lapsi voi olla mukana pelaamassa vanhempaa ikäluokkaa, mikäli aikuinen on 
valvomassa ja lapsi ymmärtää, että kyseessä on peli.” [vastaaja 20] 
 
”…eikä lasta tule tietenkään yksin jättää pelien kanssa.” [vastaaja 21] 
 
”Kun valvoo pelaamista, voi varmistaa pelin soveltuvuuden.” [vastaaja 22] 

 
 

Ikärajoista poikkeamista selitettiin myös lapsen luonteella sekä yksilöllisillä 

kehitysvaiheilla: 

 
”Mielestäni ikärajaa enemmän määrittää lapsen luonne (onko herkkä, jäävätkö asiat 
vaivaamaan pitkäksi aikaa tms.) sekä itse pelin sisältö.” [vastaaja 23] 
 
”Lapset kehittyy eri tahtia.” [vastaaja 24] 
 
”Riippuu yksilöstä.” [vastaaja 25] 
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”Osassa peleistä on isompi ikäraja, mutta olen katsonut, että lapseni on riittävän 
kypsä pelaamaan näitä.” [vastaaja 26] 
 
”Ikärajat antavat suuntaa, mutta vanhemmat tuntevat lapsensa.” [27] 

 

4.4 Pelaamisen hyödyt ja haitat 

Tutkimusta varten kerätystä aineistosta nousi esille esiopetusikäisten lasten 

vanhempien pohdintoja pelaamisen tuottamista hyödyistä ja haitoista. Sen lisäksi 

että pelaaminen nähtiin lapsen vapaa-ajanvietteenä, koettiin sen myös samalla 

tukevan lapsen kasvua ja kehitystä, esimerkiksi hieno- ja havaintomotoristen 

taitojen kautta. Pelaamisen nähtiin olevan vahvasti yhteydessä kielellisten 

taitojen, kuten lukutaidon, sekä matemaattisten taitojen kehittymiseen. 

Sosiaalisten taitojen ja itseluottamuksen kehittyminen sekä onnistumisen tunne 

olivat vastauksissa toistuva teema. Seuraavissa aineistoesimerkeissä kuvattuna 

vastaajien esille tuomia havaintoja pelaamisen tuottamista hyödyistä: 

 
”Kielitaito, matemaattiset taidot, kuten virtuaalisten rahamäärien laskeminen ja 
kerääminen. Hienomotoriset taidot ja refleksien nopeus.” [Vastaaja 28] 
 
”Hahmotuskyky ja sorminäppäryys parempaa. Englannin kieltä oppi 
huomaamattaan.” [Vastaaja 29] 
 
”Pelaaminen on mukavaa.” [Vastaaja 30] 
 
”Kärsivällisyys, uuden opettelu, käden ja silmän koordinaatio, sosiaaliset taidot 
(oman vuoron odottaminen, yhdessä tekeminen ja yhteiseen lopputulokseen 
pääseminen).” [Vastaaja 31] 
 
”Lapsen on aina ollut vaikea luottaa omiin kykyihinsä, mutta pelien avulla hän on 
jaksanut yrittää uudestaan, vaikka ei onnistuisi. Se on kasvattanut pettymysten 
sietokykyä. Oman edistymisen on helppo huomata konkreettisesti, kun peli etenee.” 
[Vastaaja 32] 
 
 

Haittapuoleksi koettiin videopelien koukuttavuus. Vastauksissa kuvastui 

vanhempien huoli videopelien aiheuttamaa riippuvuutta kohtaan. Riippuvuudella 

tarkoitetaan johonkin toimintaan tai aineeseen syntyvää pakonomaista tarvetta, 

tässä tutkimuksessa videopelaamiseen. Myös erilaiset väkivallasta tai muusta 

lapselle haitallisesta sisällöstä johtuvat pelkotilat koettiin ongelmalliseksi. 

Pelkotiloilla viitattiin esimerkiksi hallitsemattomiin itkukohtauksiin tai yöllisiin 

painajaisiin. Vastauksissa lapsen levottomuus, aggressiivisuus ja yöunien 

menetys yhdistettiin pelaamiseen. Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vähäisyys 
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koettiin merkittävänä pelaamisesta aiheutuvana haittana. Yhteiseksi tekijäksi 

suurimmalle osalle vastauksissa kuvatuille haitoille nousi pelaamiseen käytetty 

aika. Haittojen esiteltiin ilmenevän erityisesti niissä tilanteissa, missä lapsen 

pelaaminen on ollut jatkuvaa eikä pelaamiseen käytettyä aikaa oltu rajattu 

vanhemman toimesta. Seuraavissa aineistoesimerkeissä kuvattuna 

pelaamisesta aiheutuvia haittoja: 
 
”Jää kovin helposti koukkuun, jos saa pelata pidemmän aikaa ja saattaa muuttua 
kiukkuiseksi, kun joutuu lopettamaan.” [Vastaaja 33] 
 
”Vaikutus yöuniin.” [Vastaaja 34] 
 
”Päivän aikana tapahtunut liiallinen pelaaminen näkyy iltaisin tottelemattomuutena 
ja kiukutteluna. Tämän vuoksi rajoitamme ruutuaikaa.” [Vastaaja 35] 
 
”Pelaaminen on liiankin mukavaa eikä siitä osata päästää irti.” [Vastaaja 36] 
 
”Väkivallan näkeminen lisää väkivaltaista käyttäytymistä ja aiheuttaa pelkotiloja” 
[Vastaaja 37] 
 
”Leikkiminen ja ulkoliikunta on jäänyt vähemmälle. Epäsosiaalisuus.” [Vastaaja 38] 
 
”Epäsopiva peli voisi tuoda painajaisia tms.” [Vastaaja 39] 
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5 POHDINTA 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka vakavasti 

esiopetusikäisten lasten vanhemmat suhtatuvat videopeleihin asetettuihin 

ikärajoihin. Lisäksi tutkimus pyrki saamaan yksityiskohtaisempia perusteluita 

niille tekijöille, mitkä johtivat videopelien ikärajojen noudattamiseen tai niistä 

poikkeamiseen esiopetusikäisen lapsen kohdalla. Tutkimus toteutettiin 

aineistolähtöisesti, laadullisella tutkimusotteella. Tässä luvussa käydään läpi 

tutkimustulokset ja niistä syntyneet johtopäätökset. Tämän lisäksi tässä luvussa 

avataan tutkimusprosessin aikana heränneet jatkotutkimusaiheet. Lopuksi 

tutkimusta arvioidaan sen uskottavuuteen sekä eettisyyteen vaikuttavien 

tekijöiden kautta.   

 

5.1 Tutkimustulosten pohdinta ja johtopäätökset 

Tämän kandidaatintutkielman tulokset osoittavat, että esiopetusikäisten lasten 

vanhemmat suhtautuivat videopelien ikärajojen olemassaoloon pääsääntöisesti 

myönteisesti, mutta käytännön toteutuksen osalta ikärajoista poikettiin yli 

puolissa kodeista. Näissä tapauksissa tutkittavat ilmaisivat videopelien ikärajoihin 

asennoitumisen olevan tapauskohtaista. Käytännön toteutuksen osalta tutkimus 

toteaa, ettei ikärajojen noudattamiseen suhtauduta erityisen vakavasti. Tätä 

väittämää tukee se, että suurin osa (n=47) kertoi olevansa tietoinen pelien 

ikärajoista, mutta vain 19 kertoi noudattavansa niitä oman lapsensa kohdalla. 

Tämän tuloksen osalta kandidaatintutkielma poikkeaa aikaisemmista 

tutkimustuloksista. Cuporen (2020) teettämän selvityksen perusteella ikärajoja 

noudatettiin pääsääntöisesti tunnollisesti. Koska tämä tutkimus ja Cuporen 

selvitys eivät noudata sisällöllisesti täysin samaa kaavaa, ei näitä kahta tule 

verrata täysin sellaisinaan. Yhtenä eroavaisuutta selittävänä tekijänä voidaan 

pitää tämän kandidaatintutkielman rajautumista videopeleihin. Tuloksien 
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perusteella voidaankin esittää kysymys, suhtaudutaanko muiden kuvaohjelmien, 

kuten elokuvien ja tv-sarjojen ikärajoihin videopelejä vakavammin? 

Aikaisempaan tutkimukseen verrattaessa tuloksia voidaan kuitenkin pitää 

indikaattorina sille, kuinka tulevaisuudessa juuri pelikasvatukseen ja ikärajojen 

tietoisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa 

huomioon myös se, että toinen aineiston keräämiseen käytetyistä ryhmistä 

koostui nimenomaan videopeleistä kiinnostuneista ihmisistä. Tämä on osaltaan 

saattanut vaikuttaa videopelien ikärajoihin asennoitumiseen. Tuloksia 

tarkasteltaessa ei vastauksia pystytty erottelemaan sen mukaan, kummasta 

ryhmästä mikäkin vastaus oltiin saatu. 

 Merkittävänä huomiona tämän kandidaatintutkielman tuloksissa nähdään 

vanhempien suhtautuminen ikärajoihin enemmän suuntaa antavina kuin sitovina. 

Koska nykyinen kuvaohjelmalaki on ollut voimassa vuodesta 2012 lähtien, sen 

tunnettavuutta vanhempien keskuudessa pidetään tämän tutkimuksen 

perusteella huonona. Tutkittavat osoittivat protektionistisen mediakasvatuksen 

näkökulmalle tyypillisesti (Kupiainen & Sintonen, 2009) kuitenkin ymmärtävänsä 

ikärajojen perustuvan lapsen suojelemiseen ja turvaamiseen kehitykselle 

haitalliselta sisällöltä. 

 Vanhemmat pitivät merkittävässä osassa oman lapsensa tuntemista, ja 

ikärajoista poikkeamista puoltavissa vastauksissa korostettiin vanhemman 

vastuuta pelien soveltuvuuden määrittelyssä. Vaikka vastaajat suhtautuivat 

myönteisesti ikärajojen olemassaoloon, ajateltiin ensisijaisen kasvatusvastuun 

pelikasvatuksesta kuuluvan kuitenkin vanhemmille. Tässä tutkimuksessa 

kyseistä havaintoa ei nähdä täysin ongelmattomana, koska pelikasvatus 

edellyttää aina ymmärrystä ja tietoutta peleistä ja niiden sisällöistä, eikä tämän 

kaltaista kasvatuksellista valmiutta voida olettaa vanhemmilta automaattisesti. 

Lapsen kyky ymmärtää ja tulkita mediasisältöjä on riippuvainen sekä 

emotionaalisista että kognitiivisista taidoista, jotka kehittyvät vasta iän myötä 

(Tossavainen, 2013). 

 Parhaimmillaan pelaaminen nähtiin lapsen kasvua ja kehitystä tukevana 

toimintana. Tämä tulos on linjassa aikaisemman tutkimuksen (Cupore, 2020) 

kanssa, jonka mukaan mediankäytöllä nähtiin olevan suotuisia vaikutuksia 

lapsen elämään. Aihetta on tutkittu laajasti ja esimerkiksi kirjoitus- ja lukutaidon 

voidaan nähdä kehittyvän videopelaamisen myötä (Luhtala, Silvennoinen, & 
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Taskinen, 2011). Videopelien maailma mahdollistaa lapselle ainutlaatuisen 

oppimisympäristön. Peleistä saa jatkuvasti välitöntä palautetta ja lapsen on 

mahdollista tulkita ja reflektoida omaa kehitystään ja onnistumisiaan. 

Useimmissa peleissä lapsi voi myös vaikuttaa tarinan etenemiseen, joka 

mahdollistaa mielikuvituksellisen potentiaalin hyödyntämisen. Tullakseen 

paremmaksi pelissä, on lapsen harjoiteltava ja tutkittava peliympäristöään 

määrätietoisesti. Tämä tukee lapsen oppimista, koska positiivisen 

pelikokemuksen kautta lapsi ymmärtää omistautumisen ja harjoittelun johtavan 

lopulta kehittymiseen ja tuloksiin. Vanhempien vastauksissa korostuivat myös 

sosiaalisten taitojen, kuten ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen 

kehittyminen.  

 Tämän tutkimuksen tuloksista nousseet pelaamiseen liittyvät haittapuolet, 

kuten pelkotilat ja erilaiset käytöksessä ilmenevät muutokset (ärtyneisyys, 

levottomuus), yhdistettiin usein lapsen pelaamiseen käytettyyn aikaan. Tämän 

lisäksi tutkittavat kokivat, että pelitilanteissa vanhempien läsnäololla olisi merkitys 

haitallisen sisällön vaikutuksiin. Edellä mainittujen seikkojen pohjalta voidaan 

päätellä, että pelaamisesta aiheutuvilta haitoilta välttyäkseen on vanhempien 

toimittava aktiivisessa roolissa pelihetkissä. Käytännössä tämä tarkoittaa 

esimerkiksi pelaamiseen käytettävän ajan rajaamista tai pelien sisältöön 

liittyvästä avoimesta keskustelusta. 

 Kannustavalla vuorovaikutuksella haittojen ennaltaehkäisyn lisäksi 

rohkaistaan lapsen identiteetin kehittymistä ja autetaan tätä saavuttamaan 

paremmat sosiaaliset taidot ja selviytymiskeinot saavuttaakseen mahdollisimman 

hyvän elämän. Värrin (1997) mukaan vanhemmalla on aina oltava käsitys siitä, 

millaista hyvä elämä on, jotta kasvatus olisi eettisesti mahdollista ja perusteltua. 

Vaikka kasvatusvastuu lapsesta on aina ensisijaisesti vanhemmilla, tarvitsevat 

he ympäristönsä apua kasvatuksellisten päätösten ja ratkaisuiden kanssa. 

Tällaiseksi avuksi voidaan katsoa esimerkiksi juuri videopelien ikärajat ja 

varhaiskasvatuksessa toteutettava mediakasvatus. Herkman (2007) toteaa, että 

varsinkin alle kouluikäisiä lapsia tulee suojella median haitallisilta vaikutuksilta 

konkreettisin keinoin: rajoitetaan heidän pääsyään rajun väkivallan ja 

seksuaalisen sisällön pariin, kontrolloidaan heidän median parissa käyttämäänsä 

aikaa ja käyttöä, sekä noudatetaan pelien, elokuvien ja tv-ohjelmien ikärajoja 

kaupoissa, viihdekeskuksissa sekä kodeissa 
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 Tämä tutkimus keskittyi esiopetusikäisten lasten vanhempiin ja heidän 

käsityksiinsä pelaamisesta ja videopelien ikärajoista. Jatkotutkimuksena olisi 

mielenkiintoista selvittää, kuinka vanhempien oma pelaamistausta vaikuttaa 

videopelien suhtautumiseen. Suhtautuvatko vanhemmat vakavammin 

ikärajoihin, jos heiltä itseltään ei löydy kokemusta videopeleistä ja aihe on heille 

vieras? Olisi myös mielekästä kartoittaa konkreettisesti pelaamiseen käytettyä 

aikaa esiopetusikäisen lapsen tapauksessa. Kasvatustieteellisestä 

näkökulmasta olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka pelaamisesta saadut hyödyt 

vaikuttavat oppimiseen ja kuinka pelejä voisi käyttää tukena erilaisissa 

oppimistilanteissa.  

 

5.2 Tutkimuksen arviointi 

Tämä kandidaatintutkielma toteutettiin hyvien tieteellisten käytäntöjen 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012) mukaisesti. Tutkimuksen eri vaiheet 

ovat avattuna tarkasti ja totuudenmukaisesti, sekä muiden tutkijoiden tutkimuksiin 

on viitattu selkeästi asianmukaisin viittauksin. Tutkimuksessa on pyritty 

käyttämään mahdollisimman tuoreita lähteitä, mutta lähdekirjallisuudessa on 

hyödynnetty myös vanhempia teorioita, jos ne ovat koettu oleellisiksi tutkimuksen 

kannalta. Tracyn (2010) mukaan laadullinen tutkimus antaa mahdollisuuden 

paneutua merkittäviin tutkimusongelmiin, mutta sen luotettavuudelle ei ole 

yksiselitteistä kriteereitä. Tässä tutkielmassa arviointikriteerit (vapaasti 

suomennettuna) ovat aiheen merkittävyys, perusteellisuus, vilpittömyys, 

eettisyys ja uskottavuus (Tracy, 2010). 

 Aiheen merkittävyys. Tracyn (2010) mukaan laadullisen tutkimusaiheen 

tulisi olla ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Koska digitaalisten pelien 

pelaaminen lisääntyy jatkuvasti ja markkinoille tuodaan yhtenään uusia pelejä, 

tulisi sitä koskevan tutkimuksen olla aina tuoretta. Vanhempien suhtautumista ja 

videopelien ikärajoihin liittyviä perusteluita esiopetusikäisen lapsen kohdalla on 

tutkittu Suomessa suhteellisen vähän laadullisella tutkimusotteella. Tämän 

tutkimuksen huomionarvoisuus perustuu ensisijaisesti tutkijan omiin 

mielenkiinnon kohteisiin. Mielekkäänä voidaan pitää tämän tutkimuksen 
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mahdollistamaa tilaisuutta perehtyä yksityiskohtaisempiin perusteluihin ja niihin 

syihin, jotka vaikuttavat vanhempien pelikasvatuksen käytännön toteutukseen. 

 Perusteellisuus. Aineiston keruuseen ja käsittelyyn suhtauduttiin 

huolellisesti. Aineistonkeruulle jätettiin runsaasti aikaa ja analyysivaihe 

toteutettiin johdonmukaisesti tutkimusta varten suunnitellun aikataulun puitteissa. 

Kyselylomake suunniteltiin vastaamaan tutkimuksen tarpeita ja sen levitys 

tapahtui ennalta valikoiduissa Facebook -yhteisöpalvelun ryhmissä. Monipuolista 

aineistoa varten varmistettiin, että kyselylomake saavuttaa riittävästi vastaajia. 

Kyselylomake tavoitti yhteensä 49 esiopetusikäisen lapsen vanhempaa, mitä 

tässä tutkimuksessa pidetään riittävänä tuloksien kannalta. Puolistrukturoidun 

kyselylomakkeen käyttö mahdollisti tarkkoja tuloksia ennalta määrättyihin 

kysymyksiin, mutta tämän lisäksi myös yksityiskohtaisempia perusteluita ja 

tilaisuuden kuulla vanhempien omia pohdintoja avoimien kysymysten muodossa. 

Vastaajilta ei odotettu aiheeseen perehtymistä etukäteen, mutta tämän 

mahdollisuutta ei myöskään voitu rajata pois. Sähköistä kyselylomaketta 

käytettäessä ei voitu olla täysin varmoja siitä, perustivatko vanhemmat 

vastauksensa omaan aikaisempaan tietoon, vai tutustuivatko he aiheeseen ja 

esimerkiksi lainsäädäntöön juuri ennen vastaamista. Tällä ei kuitenkaan nähty 

olevan merkitystä vastauksien luotettavuutta ajatellen. 

 Vilpittömyys. Vilpittömyydellä tarkoitetaan tutkijan omia heikkouksia, 

tavoitteita ja ennakko-oletuksiaan tutkimuksessa. Tuomen & Sarajärven (2018) 

mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkijan täysi puolueettomuus on 

mahdotonta. Tässä tutkimuksessa tuloksiin pyrittiin kuitenkin suhtautumaan niin 

ennakkoluulottomasti ja puolueettomasti, kuin se tuloksien pohdinnan puitteissa 

oli mahdollista. Analyysivaiheessa aineistosta pyrittiin nostamaan havaintoja 

puolueettomasti ja ilman, että tutkijan omat mielipiteet vaikuttaisivat analyysiin. 

 Eettisyydellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan niitä menettelytapoja, jotka 

varmistavat tutkimukseen osallistuvien sekä aineiston kunnioittamisen koko 

tutkimusprosessin ajan. Tutkimukseen osallistuminen perustui täysin 

vapaaehtoisuuteen. Tämän lisäksi tutkimukseen osallistuvia informoitiin siitä, 

mihin tarkoitukseen vastauksia käytetään. Vastaukset perustuivat 

anonyymiteettiin, ja tutkimuksen jälkeen paperiseen muotoon tulostetut 

vastaukset tuhottiin asianmukaisesti. Koko tutkimusprosessin ajan 

kyselylomakkeen vastauksiin oli pääsy ainoastaan tutkijalla. Tutkimukseen 
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osallistuneisiin suhtauduttiin kunnioituksella ja tiedostettiin mahdolliset 

vaikutukset tutkimukseen osallistumisesta (Tracy, 2010).  

 Uskottavuus. Laadullisessa tutkimuksessa uskottavuus Tracyn (2010) 

mukaan perustuu sille, kuinka avoimesti tuloksista on raportoitu ja kuinka 

läpinäkyvää koko tutkimusprosessi on ollut. Tutkimuksessa on pyritty 

huomioimaan kaikki näkökulmat tasa-arvoisesti, ja havainnollistavia 

aineistoesimerkkejä on käytetty monipuolisesti tukemaan tätä tavoitetta. 

Tutkimusprosessi kokonaisuudessaan on ollut realistinen ja luotettava. 

Uskottavuutta pidetään yhtenä luotettavuuden kriteereistä (Eskola & Suoranta, 

2018). Hirsjärvi ja muut (1997) pitävät mahdollisena, että kyselyyn vastanneet 

henkilöt ovat voineet tulkita kysymyksiä eri tavalla kuin kyselyn laatineet henkilöt. 

Kyselylomakkeessa kysymykset pyrittiin avaamaan mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti edellä mainitun välttämiseksi. Hirsjärven ja muiden (1997) 

mukaan kyselylomakkeen käytössä ei voida olla täysin varmoja siitä, kuinka 

tosissaan tutkittavat vastaavat kysymyksiin. Esimerkiksi liian arka aihe saattaa 

aiheuttaa vastauskäyttäytymisessä muun muassa kaunistelua tai liioittelua. 

Tutkimuksen aiheen ei merkittävyydestään huolimatta katsottu olevan liian arka 

vaikuttaakseen vastauksien todenmukaisuuteen.  
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LIITTEET 
 

Liite 1. Kyselylomake 
Vastaajan sukupuoli? Mies Nainen Muu 

Vastaajan ikä?  
Esikouluikäinen lapsesi pelaa videopelejä? Kyllä Ei 
Mainitse 1-3 videopeliä, joita esikouluikäinen 

lapsesi pelaa säännöllisesti.  

Mitä medialaitteita lapsesi käyttää edellä 

mainitsemiesi pelien pelaamiseen?  

Oletko tietoinen edellä mainitsemiesi pelien 

ikärajoista? Kyllä En En osaa 
sanoa 

Varmistatko pelien ikärajan, ennen kuin lapsi 

saa pelata kyseistä peliä? Kyllä En 

"Videopelien ikärajojen noudattaminen 

esikouluikäisellä lapsella on tärkeää." 

Valitse vastaus, joka parhaiten mielestäsi 

kuvaa seuraavaa väittämää. 

Täysin samaa mieltä 
Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 

Perustele edellinen vastauksesi.  
Saako esikouluikäinen lapsesi pelata 

videopelejä, jotka ikärajan puolesta eivät sovi 

hänelle? 
Kyllä Ei 

Perustele edellinen vastauksesi.  
Mitä mahdollisia hyötyjä videopelaaminen 

mielestäsi tuo esikouluikäiselle lapselle? 
 

Entä haittoja?  
Pan European Game Information (PEGI) on 

yleiseurooppalainen, vanhemmille tarkoitettu, 
ostopäätösten tueksi luotu 

ikäluokitusjärjestelmä videopeleille. 

Ikäluokitukset kertovat mielestäsi 

Pelin vaikeustasosta Sisällön soveltuvuudesta 

Pelien ikäluokitusjärjestelmä ja ikärajat on 

mielestäsi: Sitovia Suuntaa antavia 

 


