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Tässä tutkielmassa tarkastellaan digitaalisia pelejä ja pelilukutaitoa. Pelit ovat olleet jo 

vuosikymmeniä yksi ilmaisullisesti merkittävimmistä medioista, mutta niiden julkinen asema 

esimerkiksi yleisjournalismissa, viihteessä ja kasvatuksessa on muodostunut enemmän 

mediapaniikkien ja negatiivisten konnotaatioiden kautta. Myös teknologinen innovaatio ja 

kaupallinen menestyminen on kuulunut pelien ilmiökenttään, ja näiden tekijöiden kautta 

pelejä on viime aikoina käsitelty enemmän myös suomalaisessa julkisessa keskustelussa.

Ymmärrys peleistä kulttuurisina artefakteina vaatii pelilukutaitoa. Pelilukutaito voidaan nähdä 

yhtenä niin sanotuista uusista lukutaidoista, ja käsitteellisesti pelilukutaito kokoaa yhteen 

monia erilaisia lukutaidon näkökulmia. Tutkielmassa käydään lyhyesti läpi lukutaidon 

käsitteellistä kehittymistä ja siirrytään sitten tarkastelemaan lähemmin pelilukutaidon 

monipuolista käsitteenmäärittelyä. Sen jälkeen analysoidaan haastatteluilla kerätty empiirinen 

aineisto neljän perheen pelilukutaidon käytännöistä sekä lapsen että aikuisen näkökulmasta. 

Tarkoituksena oli paikantaa pelilukutaitoteorian soveltuvuus perheiden arkeen. 

Menetelmällisesti tutkielman empiirinen osuus rakentuu laadullisen, puolistrukturoidun ja 

teemahaastattelun piirteitä yhdistävän haastattelututkimuksen varaan.

Haastateltujen vanhempien pelilukutaito välittyy mediakasvatuksen kysymyksenasetteluiden 

kautta. Vanhemmat omaksuvat roolin pelien sisältöjen ja peliajan rajaajina, mutta tekevät 

tämän suurimmalta osin niin sanottujen paratekstien välityksellä. Pelit nähdään erityisesti 

viihteellisinä, mutta niille voidaan antaa myös pedagogisia äänenpainoja. Lapset tulkitsevat 

pelejä erityisesti niiden pelattavuuden, toiminnan ja osittain myös pelin toteutusten osa-

alueiden välityksellä. Perheiden arkiseen pelilukutaitoon nähden pelilukutaidon käsitteellinen 

määrittely näyttäytyy ajoittain melko abstraktina.

Avainsanat: digitaaliset pelit, pelilukutaito, medialukutaito, mediakasvatus, 

haastattelututkimus
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1 JOHDANTO

Digitaalinen pelaaminen on saavuttanut aseman, jossa sen voidaan luonnehtia koskevan 

merkittävissä määrin ihmisten elämää sekä Suomessa että kansainvälisesti (ks. esim. Karvinen 

& Mäyrä 2009; Kuronen & Koskimaa 2011; Uusitalo ym. 2011; Lenhart ym. 2008; 

Entertainment Software Association 2011). Se on siirtynyt jo vuosia sitten pois pienen, asialle 

vihkiytyneen sisäpiirin harrastuksesta osaksi yleistä mediakulttuuria ja julkista keskustelua. 

Kehitys ei ole kuitenkaan välttämättä johtanut tilanteeseen, jossa digitaalisia pelejä tai 

pelaamista pidettäisiin edes lähtökohtaisesti verrannollisena audiovisuaalisen kulttuurin 

muotona muihin mediamuotoihin nähden. 

Pelaaminen, erityisesti digitaalinen pelaaminen, on ainakin jossain määrin pejoratiivinen 

termi. Syynä saattaa olla pelaamisen vahvat teknologiset juuret ja niiden sanelemat kalliit, 

laitteisiin sidotut pelaamisen kulut. Erityisesti viime vuosien kehitys on kuitenkin 

mahdollistanut erilaisten pelien pelaamisen lähes taloudellisiin edellytyksiin katsomatta, sillä 

pelaamisen muodot ja tilat ovat monipuolistuneet ja yhä useamman henkilön saavutettavissa. 

Pelaamisen kritiikkiin on liittynyt usein myös “viisaan ajan käyttämisen” eetos ja käsitys siitä, 

että pelaamisen mahdolliset negatiiviset vaikutukset ylittävät sen hyödyt.

Tämä tutkielma käsittelee digitaalisia pelejä ja niiden pelaamista, lukutaitoja, mediakasvatusta 

ja edellä mainittujen välisiä suhteita. Tutkielma rakentuu laajennetun, pelilukutaitoja 

koskevan kirjallisuuskatsauksen sekä haastattelututkimuksen perustalle. Pelilukutaitoja 

koskeva luku on ollut aiemmin esillä julkaisussa Pelitutkimuksen vuosikirja 2010 

(Mustikkamäki 2010), mutta tutkielmassa on mainittua kirjallisuuskatsausta hieman laajempi 

luku. Ennen pelilukutaidon käsitteellistä katsausta teoriaosuudessa luodaan lyhyt katsaus 

luku- ja kirjoitustaidon käsitteelliseen muutokseen, ja pyritään asemoimaan eri 

lukutaitotermejä sisällölliselle jatkumolle toisiinsa nähden. Empiirisessä osuudessa tutkielman 

tiedonintressi kääntyy koskemaan enemmän informantteina toimineiden perheiden 

pelikäytäntöjä sellaisina, kuin ne perheiden arjessa toteutuvat.

4



1.1 Digitaalisten pelien ja pelaamisen asema mediakulttuurissa

Pelaamisen merkitys on kasvanut erityisen voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Tuolloin 

kuluttajille suunnattujen mikrotietokoneiden käyttö yleistyi, samalla kun televisioon 

liitettävien pelilaitteiden eli niin sanottujen pelikonsolien määrä kasvoi. Pelaaminen siirtyi 

tarkoitukseen suunnitelluista pelihalleista eli arcadeista enemmän koteihin ja siten yksityisen 

elämän piiriin samalla kun pelaamisesta tuli tuotemerkkien ja lisenssisopimusten tahdittamaa 

(Mäyrä 2008). 1980-luvun alkuun sijoittuu myös ensimmäisten suurten pelejä julkaisevien 

yritysten, kuten Electronic Artsin perustaminen, ja jotkut näistä julkaisijoista ovat edelleen 

pelimarkkinoiden keskeisiä toimijoita. (Ks. esim. Kline ym. 2003.) Oleellista pelien 

kulttuurisen sijoittamisen kannalta on kuitenkin huomioida, että 1980-luvulla lapsuuttaan ja 

varhaisnuoruuttaan eläneet henkilöt ovat tällä hetkellä kasvattamassa omia lapsiaan ja sitä 

kautta tuomassa omaa kulttuurista kokemustaan uusien sukupolvien kasvun perustaksi, myös 

pelien ja pelaamisen näkökulmasta.

Pelien yhteys kehittyvään teknologiaan on ollut vahva jo 1950-luvun lopulta saakka. Eräät 

ensimmäisistä peleistä kehitettiin Massachusetts Institute of Technologyn tekoälylaboratorion 

toiminnan puitteissa, ja esimerkiksi Kline ym. (2003, 87-88) esittävät, että varhaisten 

tietoteknisten ympäristöjen kehittämiseen liittynyt hakkerietiikka (ks. myös Levy 2001) 

ilmeni vahvasti myös leikillisenä “pelietiikkana”, jossa outojen ja ihmeellisten tietokoneiden 

toiminnan rajoja testattiin innovatiivisesti kokeilemalla, epäonnistumisien ja 

uudelleenyritysten kautta. Tämä, jo yli puoli vuosisataa vanha liitto uuden teknologian 

kehittämisen ja sen leikillisen soveltamisen välillä päätyi erityisesti 1990-luvulla ajamaan 

tietokoneteknologian prosessorien ja graafisen suorituskyvyn kehittämistä. Pelien osalta 

sisällöllisten ideoiden innovointi jäi usein prosessorien kellotaajuuksien tai RAM-muistin 

määrän kasvattamisen jalkoihin, mutta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulta 

eteenpäin on ollut näkyvissä myös uusia tapoja lähestyä pelikehitystä.

Teknologisen kehityksen rinnalla pelien merkityksen kasvua 2000-luvulle tultaessa on ajanut 

edellä mainittu pelaajasukupolvien aikuistuminen ja uuden sukupolven kasvu. Voidaan sanoa, 

että 2010-luvulla ensimmäisiä askeleitaan pelimaailmoissa ottava lapsi tai nuori kasvaa 

suoraan pelikulttuureista osalliseksi. Marc Prenskyn (2001) diginatiivi-termiin rinnastaen 

pelaajat ovat nykyään pelinatiiveja − globaali pelikulttuuri on ollut olemassa heidän 

elämässään syntymästä saakka. Pelikulttuuri käsitteenä ymmärretään tässä tutkielmassa 
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erityisesti tietyn kaltaisena elämäntapana, peleihin liittyvien käytäntöjen yhteisöllisenä 

toteutumisena ja erilaisten identiteettien muodostamisen ja symbolisen vaihdon areenana (ks. 

pelikulttuurin käsitteen määrittelystä tarkemmin Sotamaa 2009b, 48-55).

2010-luvulla ollaan myös tilanteessa, jossa pelilliset toimintatavat, ominaisuudet ja ajattelu 

eivät rajoitu pelkästään pelien itsensä sisään, vaan niitä on otettu osaksi myös muiden 

tietojärjestelmien logiikoita ja käyttöliittymiä. Pelillistymiseksi (gamification) kutsutusta 

ilmiöstä puhutaan markkinointihengessä positiivisesti, mutta pelitutkimuksen kentällä termi 

herättää myös ristiriitoja: pelillistäminen nähdään helpoksi markkinointitermiksi, mutta sen 

käyttämisen yhteydessä kadotetaan varsinainen pelimekaniikkojen monipuolisempaan 

hyödyntämiseen liittyvä sisältö (ks. esim. Bogost 2011). Läheisempi tapa tarkastella 

pelillistymistä voisikin olla domestikaatio-näkökulma (so. kotouttaminen), jossa pelien 

edustamaa kommunikaatio- ja informaatioteknologiaa integroidaan osaksi ihmisten 

arkielämän käytäntöjä ja toimintaa (Mäyrä 2008, 6; Uusitalo ym. 2011, 29; ks. myös Peteri 

2006).

Jane McGonigal (2011) tarjoaa myös esimerkkejä pelien käyttämisestä maailman 

parantamiseen. Hän listaa yhteensä neljätoista erilaista tapaa, jolla pelit voivat vaikuttaa “rikki 

menneen todellisuuden” korjaamiseen. Näihin kuuluvat muun muassa äärimmäisten 

positiivisten tuntemusten herättäminen pelaamisen kautta, sosiaalisten suhteiden 

vahvistaminen, kokonaisvaltaisen osallisuuden luominen, laaja-alainen yhteistyö ja niin 

edelleen. McGonigalin lähtestymistapaa voidaan myös luonnehtia pelillistymis-liikkeeseen 

kuuluvaksi, mutta hänen retoriikkansa on lähempänä Bogostin (2011) pelimekaniikkoja 

hyödyntävää lähestymistapaa kuin pelkkää markkinapuhetta.

Teknologian kehityksen, uusien pelinatiivien kasvun ja yleisen pelejä sivuavan 

markkinaretoriikan ja pelillistymisen tuloksena peleistä puhutaan paljon. Tekijöitä on 

varmasti myös muita − suomalaisessa kontekstissa esimerkiksi kotimaisten pelintekijöiden 

kansainvälinen menestys − mutta tuskin koskaan aiemmin pelit ja pelaaminen ovat olleet 

julkisen keskustelun polttopisteessä niin voimakkaasti kuin nyt. Aikaisemmin tilanteet, joissa 

pelejä ja pelaamista on käsitelty esimerkiksi suomalaisessa lehdistössä, ovat liittyneet lähes 

poikkeuksetta pelaamisen oletettuihin haittavaikutuksiin. Pelaamista on käsitelty usein myös 

erilaisten väkivaltarikosten, varsinkin viime vuosina sattuneiden kouluampumistapausten 
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yhteydessä. Näissä yhteyksissä kausaalisia yhteyksiä peleissä tapahtuvan väkivallan 

esittämisessä ja suorittamisessa suhteessa tosimaailman vastaaviin tapauksiin ollaan esitetty 

yllättävänkin selkeinä.

 

Myös mediavaikutusten tutkimuksessa ollaan esitetty viitteitä peliväkivallan siirtymisestä 

pelien ulkopuoliseen elämään, joskaan pitkittäistutkimuksia aiheesta ei juurikaan ole 

saatavilla (ks. esim. Mustonen 2001; Salokoski & Mustonen 2007; Anderson ym. 2008). 

Pelien kuten muunkin mediasisällön osalta pitkän aikavälin altistuksesta johtuvia, niin 

sanottuja turtumisvaikutuksia tutkimuksissa on kuitenkin havaittu (Potter 2004; Mustonen 

2001). Erityisesti julkisessa keskustelussa käytävää, pelaamisen vaikutuksiin liittyvää 

mediavaikutuspuhetta näyttäisi kuitenkin osin leimaavan muiden kuin pelaamiseen liittyvien 

taustatekijöiden huomiotta jättäminen. Erilaisten mediasisältöjen väkivaltaiset elementit 

saattavat myös antaa negatiivisille tunteille purkautumistien mediakokemuksessa sinällään, 

ilman väkivallan siirtymistä tosielämän vuorovaikutustilanteisiin. 

Pelien − ja edelleen, minkä tahansa muun median − esittämälle väkivallalle sinällään voidaan 

etsiä erilaisia motivaatioita. Shokeeraaminen itsetarkoituksellisesti on epäilemättä yksi 

motivaatioista, ja ambivalentin mediaväkivallan yhteiskunnallisten syy-seuraussuhteiden 

pohdinta voi olla hyvinkin tuloksekasta vastareaktioiden muodostamisen kannalta. Bogostia 

(2007) seuraten voi kuitenkin esittää kysymyksen digitaalisten pelien retorisista 

motivaatioista yleensä: miksei väkivallan esittämistä, tai pelaajan asettamista väkivaltaa pelin 

etenemisessä hyödyntäväksi toimijaksi voi tarkastella siltä kannalta, mitä peli ja pelin tekijä 

itsessään yrittää tällä tarjoamallaan ratkaisumallilla kertoa? Peli- ja mediaväkivaltakeskustelu 

jättää myös usein huomiotta sen, että tarjolla on huomattava määrä ei-väkivaltaisia sisältöjä, 

ja maailmassa satoja miljoonia ei-väkivaltaisia pelaajia. Mediasuojelun näkökulma huomiotta 

jättämällä voidaan tässä kohdassa todeta, että viime kädessä pelaaja median kuluttajana tekee 

päätöksensä saatavilla olevien sisältöjen käyttämisestä omien tarpeidensa pohjalta.

Viimeinen tässä sivuttava tapa asemoida pelejä nykyisessä mediakulttuurissa on 

kulttuuriteollisuuteen liittyvä. Digitaalisten pelien kansainväliset markkinat vuodelle 2012 on 

ennustettu olevan yli 60 miljardin dollarin arvoiset (Video Game Leak 2011). Suomessa 

peliteollisuuden vuoden 2011 arvioitu tuotto on 105 miljoonaa euroa (Neogames 2011). 

Yhdysvalloissa pelaajien keski-ikä on 37 vuotta ja 72% kotitalouksista ilmoittaa pelaavansa 
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tietokone- tai konsolipelejä (Entertainment Software Association 2011). Suomessa 

digitaalisten pelien pelaajien keski-ikä on 36,8 vuotta ja aktiivisesti digitaalisia pelejä pelaavia 

on 55% 10-75-vuotiaista suomalaisista (Kuronen & Koskimaa 2011). Kyseessä on sekä 

kansainvälisesti että valtakunnallisesta näkökulmasta merkittävä kulttuuriteollisuuden osa-

alue, jonka kasvua edes vuoden 2008 talouden taantuma ei merkittävästi hidastanut.

Peleistä ei olla enää vuosiin voitu puhua pelkkänä yhtenä, monoliittisena kulttuurimuotona, 

vaan järkevämpää on puhua monista pelien alakulttuureista, joita määrittelee esimerkiksi tapa 

käyttää kieltä, osallistua erilaisiin virtuaalisiin ja tosielämän yhteisöihin tai esimerkiksi tuottaa 

itse peleihin liittyviä sisältöjä. (Mäyrä 2008, 25-26; Sotamaa 2009b.) Ottaen huomioon edellä 

mainittuja erilaisia digitaalisiin peleihin ja pelaamiseen liittyviä tekijöitä, näiden 

pelikulttuuristen ilmiöiden huomioiminen ja niistä keskusteleminen niin julkisessa kuin 

akateemisessakin keskustelussa vaatii herkkyyttä ymmärtää ja asemoida pelejä, pelaajia ja 

pelaamista monista erilaisista lähtökohdista.

Olisi toivottavaa että tutkielma voisi mahdollistaa tai käynnistää laajemman ja avoimemman 

keskustelun peleistä ja pelien lukutaidoista Suomessa. Tämä koskee sekä tieteen tekoa että 

julkista keskustelua. Avainkäsitteiden omaksuminen, sekä pelilukutaidon teoreettisen ja 

käytännön merkityksen löytäminen niin yksityisen kuin institutionaalisen hyödyntämisen 

näkökulmasta on keskeistä pelien iloista, hyödyistä ja mahdollisista haitoistakin 

keskustelemiseksi. Tutkielman empiirisen aineiston analyysissa pyritään tuomaan esille 

erityisesti peleihin liittyviä arjen näkökulmia ja merkityksiä. Tähän pyritään käyttämällä 

teoreettisia pelilukutaidon malleja aineistolähtöisen tulkinnan linsseinä. Teoreettisten 

käsitteellistysten ja arjen käytäntöjen ja merkitysten ristivalotuksella on mahdollisuus löytää 

monipuolinen ymmärrys peleistä ja pelilukutaidoista. Tämä tutkielma on yksi 

mahdollisuuksien kartoitus.

1.2 Tutkimuskysymykset

Tutkielman tarkoituksena on koota yhteen digitaalisiin peleihin liitettyjä lukutaidon 

käsitteellistyksiä ja asemoida niitä suhteessa lasten ja vanhempien pelikäsityksiin. Tutkielman 

toisessa osassa analysoidaan laadullisesti kerätty, vanhempien ja lasten erillishaastatteluihin 

perustuva aineisto perheiden pelikäytännöistä ja arjen pelilukutaidoista. Näistä päämääristä 

muodostuu myös tutkielman pääasiallinen ja keskeisin tutkimuskysymys:
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 Millaisia pelilukutaitoja lapset ja heidän vanhempansa soveltavat digitaalisiin 

 peleihin ja pelaamiseen nähden?

Pelilukutaitoa käsittelevän kirjallisuuden pohjalta vastataan myös toiseen, välillisesti 

merkittävään kysymykseen:

 Millaisia määritelmiä pelilukutaidolle on kirjallisuuskatsauksen aineiston 

 pohjalta löydettävissä, ja miten määritelmien sisältöjä voidaan luokitella?

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan lasten ja vanhempien 

haastatteluaineiston analyysin ja tulkinnan pohjalta. Toisen tutkimusorientaation vastauksia 

hahmotellaan pelilukutaidon kirjallisuuskatsauksen yhteenvedossa. Tutkimuskysymykset ja 

niihin löydetyt vastaukset asetetaan vertailuun tutkielman viimeisessä, Johtopäätökset-

luvussa.
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2 MUUTTUVA LUKUTAITO

Tässä luvussa käydään tiiviisti läpi lukutaidon käsitteitä tutkielman aihepiirin näkökulmasta.  

Luvun tarkoituksena on pohjustaa siirtymää pelilukutaidon kirjallisuuskatsaukseen, ja antaa 

lyhyt johdanto lukutaitokäsitysten muutokseen ja moninaisuuteen. Digitaalisten pelienkin 

lukutaidon puitteet ovat syntyneet operationaalisen luku- ja kirjoitustaidon (ks. Lankshear & 

Knobel 2006, 15-16) kehityksen myötä. Tämä kehitys johti 1900-luvun viimeisinä 

vuosikymmeninä erilaisten lukutaidon käsitteellistyksien määrän kasvuun, ehkä myös 

lukutaidon käsitteen inflaatioon ja relativismiin (ks. esim. Kress 2003; Oxenham 2008, 18).

Lukutaito on ymmärretty pitkään nimenomaan tekstin lukemisen ja tekstisisällön 

dekoodaamisen, so. purkamisen tai tulkinnan taitona. Lukutaito on myös teknologiaa, sillä se 

esineellistää lukemisen ja kirjoittamisen tallenteiksi (Tyner 1998, 17). Visuaalisen esittämisen, 

ja vuorovaikutteisen multimodaalisen median ja intertekstuaalisuuden myötä lukutaidon 

käsitettä täytyy kuitenkin pohtia uudelleen (Kupiainen & Sintonen 2009, 31).

Myös suomen kieli tuo lukutaidosta puhumiseen oman käsitteellisen vivahteensa, sillä 

lukutaitoon liittyy aina vahvasti kirjoitustaito. Näin ollen lukutaitoon tässä tutkielmassakin 

viitattaessa tulee muistaa, että tulkitsevaan ja ymmärtävään lukutaitoon liittyy aina myös 

tuottava ja luova kirjoitustaito − vaikkei jälkimmäistä olisikaan joka kerta erikseen mainittu. 

Englanninkielinen termi literacy kattaa vielä paljon enemmän, sillä yhdistettynä esimerkiksi 

cultural literacy -käsitteeseen sen nähdään liittyvän koko hallitsevan kulttuurin jaettujen 

tapojen, toimintamallien ja viittausten ymmärrykseen (Wikipedia 2011a). Tällaisena lukutaito 

siirtyy käsitteenä huomattavan lähelle ajatusta sivistyksestä.

Lukutaidon määritelmät ovat jatkuvassa muutoksessa. Termin arkikäyttö peittää helposti 

alleen lukutaidon moninaiset muodot ja termin käytön tarkoitusperät − mihin lukutaitoon 

kulloinkin viitataan, kuka lukutaitoa käyttää, miten sitä hallitaan ja minkälaisiin 

valtarakenteisiin sen käyttö liittyy. (Tyner 1998, 5.) Lukutaitoa voi tarkastella tällaisten 

kysymysten kautta diskursiivisesti ja koettaa paikantaa sen monia määritelmiä esimerkiksi 

institutionaalisiin tai ideologisiin lähtökohtiin. Tässä tutkielmassa ei tarkastella niinkään tätä 

problematiikkaa, vaan koetetaan kontekstualisoida eri määritelmiä digitaalisen pelaamisen 

kannalta. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää UNESCON (2005, 159) yleistä määritelmää, 
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jonka mukaan lukutaito on välttämätön modernissa yhteiskunnassa elämisen ehto sekä 

jatkuvan oppimisen edellytys (ks. myös Tyner 1998, 31). 

2.1 Lukutaito ja sivistys

Lukutaitoa voi tarkastella sekä sivistyksen että sorron näkökulmasta. Esimerkiksi Kupiainen 

ja Sintonen (2009) huomauttavat, että vaikka lukutaito liitetään yleisesti vapaiden ja 

demokraattisten yhteiskuntien synnyn ja toiminnan mahdollistamiseen, voidaan sen puutteella 

myös pitää yksilöitä ja jopa kansoja lieassa ja kurissa. Kansainvälisesti tarkasteltuna 

lukutaidon kehittyminen on nähty muun muassa edellytyksenä radikaalien yhteiskunnallisten 

muutosten toteutumiseen. (Kupiainen & Sintonen 2009, 37.) Toisaalta on todettu, että 

esimerkiksi tietyn ideologisen valtiokoneiston (ks. Althusser 1984) sääntelemänä lukutaidon 

käyttömahdollisuus on voitu rajata koskemaan tiettyjä “hyväksyttyjä tekstejä” (esimerkiksi 

Raamattu), jolloin lukutaito on mahdollistunut ainoastaan käyttäjiään sortavassa kontekstissa. 

Toisaalta lukutaidon kehittyessä niin sanottu lukutaidon dilemma mahdollistaa sen, että 

lukemaan oppineet voivat käyttää taitoaan vallanpitäjien alkuperäisten aikomusten vastaisesti. 

(Kupiainen & Sintonen 2009, 53-54.)

Erityisesti Suomessa lukutaito on ollut arvostettu projekti pitkässäkin historiallisessa 

perspektiivissä. Pienestä kielialueesta johtuen, ja kansallis-valistusmielisten aatteiden 

kannattajien kultivoimana lukutaitoisuus on yhdistynyt vahvasti kansalaiseksi kasvamiseen ja 

kansallisen identiteetin muodostukseen. Näissä puitteissa lukutaito on liittynyt nimenomaan 

kansan sivistämiseen ja valistamiseen, usein tietyllä tavalla korkeakulttuurisesta 

näkökulmasta virittyneenä ja kansansivistystyön ja koululaitoksen toteuttamana. (Ks. 

Kupiainen ym. 2007, 3.) Yleinen kirjastolaitos on ollut toinen vahva lukutaidon, 

lukeneisuuden ja sivistyksen tyyssija. Kirjastossa sivistys kuitenkin ilmeisimminkin nähdään 

kirjaston aineistokokoelman tiivistymänä, sillä ainakaan enää kirjastoammattilaisia ei nähdä 

kasvattajina tai sivistyksen siirtäjinä sinällään. Suomalaisesta yleisestä kirjastosta on 

kuitenkin edelleen melko mahdotonta puhua sivuamatta sivistys-käsitettä ainakin jossain 

vaiheessa keskustelua (ks. myös Talja 1998).

Eräänlaiseen lukutaidon ja sivistyksen viitekehykseen ja pelien näkökulmasta voitaisiin 

kytkeä esimerkiksi viimeaikainen keskustelu “uuden Nokian” löytymisestä pelejä kehittävien 

suomalaisyritysten kautta. Rovio Mobilen Angry Birds -tuoteperhe on yhtenä näkyvimmistä 
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esimerkeistä saanut paljon lehtien palstatilaa varsinkin vuoden 2011 aikana. Pieni kielialue ja 

kuva “katajaisesta kansasta” asettuvatkin yllättäen uuteen perspektiiviin valtavan taloudellisen 

menestyksen saattelemana, ja kuten Nokiankin tapauksessa, idealisoituihin suomalaisuuteen 

perustuvista taustatekijöistä irrallaan. Kansalaisuus ja kansallinen identiteetti on esimerkiksi 

Rovion tuotteiden ja immateriaalioikeuksien kannalta toissijaiselta vaikuttavia muuttujia. 

Kuitenkin, Rovion menestys on saanut toimittajat löytämään tiettyä pioneerihenkeä ja 

pystyttämään suomalaisen pelisivistyksen virstanpylväitä. Tiettyä historiattomuutta tämä toki 

osoittaa, sillä tulevathan suomalaisetkin uuden ajan pelipioneerit esiin jo 1980-luvulla niin 

sanotun demoskenen yhteydessä (ks. esim. Donovan 2010).

Sivistys itse pakenee sanana yksinkertaista määritelmää. Ojasen (2008) mukaan sivistyksellä 

voidaan lähtökohtaisesti viitata kahteen eriävään perusmerkitykseen ja käsitteen käyttötapaan. 

Ensimmäinen merkityksistä liittyy tietoon, oppimiseen ja koulutukseen, toinen ihmisten 

tapoihin ja käyttäytymiseen. Sivistyksen merkitys käsitteenä ei kuitenkaan tyhjene näihin, 

vaan laajemmin sivistys voidaan rinnastaa kulttuuriin − ja nimenomaisesti sen kehittymiseen 

ja prosessimaiseen luonteeseen. Tällä tavalla ymmärrettynä sivistys ei ole milloinkaan 

pysähtynyt tila tai matkan päätepiste, vaan jatkuva prosessi ja kehityskulku. Perinteisesti 

kulttuurisena sivistys on liittynyt voimakkaasti humanismin ja henkisten ihmisyyden arvojen 

vaalimiseen ja niihin kasvuun, mutta materiaalista kulttuuria tai teknisen edistyksen piirteitä 

ei ole nähty yhtä itsestään selvinä sivistyksen mittareina. (Ojanen 2008, 6-15.)

Voidaan kuitenkin väittää, että erityisesti 1990-luvun puolesta välistä eteenpäin kiihtynyt 

internetin, ja varsinkin WWW:n ja mobiilien päätelaitteiden kehitys on kääntänyt sivistyksen 

sisällöllisen prosessin koskemaan laajemmin myös teknologis-materiaalista maailmaa. Tästä 

on esimerkkinä viime aikoina esiin noussut sivistyksen, selailun ja syventymisen suhde niin 

painetuissa kuin digitaalisissa sisällöissä. Nicholas Carr (2010) väittää, että jopa aivojemme 

hermostollinen rakenne on muuttumassa lukemisen muutoksen myötä, kun olemme siirtyneet 

syvästä, keskittyneestä ja yksityisestä lukemisesta pinnalliseen tekstin selailuun ja 

hyperlinkkien sekä visuaalisten ärsykkeiden runsauteen. Carrin väitettä voidaan ehkä 

pohjimmiltaan syyttää historiattomuudesta pitkällä aikavälillä. Toisaalta kiistämättömän 

lukemisen muutoksen implikaatiot lukutaidolle ja sivistykselle murentavat ainakin näiden 

käsitteiden suhdetta ja jopa merkitystä. 
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Digitaalisten pelien ja pelaamisen kannalta lukutaidon ja sivistyksen asemointi henkisen 

kehityksen ja ihmisyyteen kasvamisen prosessin näkökulmasta voi tuntua etäiseltä, mutta 

pelien merkityksen kasvu ei rajaudu pelkkään pelien kulttuuriteollisuuteen tai median 

poliittiseen talouteen (ks. Kline ym. 2003). Jane McGonigal (2011) rakentaa digitaalisesta 

peleistä ja pelaamisesta haasteen “rikki menneelle todellisuudelle”, jolle pelaajat löytävät 

nykyään massiivisissa määrin vaihtoehtoja pelimaailmoista. McGonigalin ajatus perustuu 

erityisesti pelaajien valmiuteen käyttää tuhansia ja taas tuhansia tunteja elämästään peleissä ja 

niiden ympärillä toimivien kulttuuristen rakenteiden kanssa toimimiseen.

McGonigalin teesien pohjalla voidaan katsoa olevan vuonna 2010 laajemmin julkisuuteen 

nousseen pelillistämisen käsitteen. Pelillistämisessä on tarkoitus tuoda olemassa oleviin 

tietojärjestelmiin ja rakenteisiin pelien sääntöihin ja logiikkaan liittyviä periaatteita. Käsite 

voidaan laajentaa koskemaan kuitenkin myös tietojärjestelmien ulkopuolella olevaa 

elämismaailmaa, ja siten inhimillisen toiminnan muotojen kirjoa. Pelillistämisen vaikutukset 

lukutaidon ja sivistyksen suhteeseen ovat kenties vielä alkutekijöissään, mutta esimerkiksi 

opetuksessa käytettäviä, pelivaikutteisia ympäristöjä on jo olemassa (ks. esim. Salen 2007).

2.2 Medialukutaito

Mediavälineiden ja -rakenteiden välittämässä maailmassa medialukutaitoon viitataan tätä 

nykyä eräänä keskeisenä kansalaistaitona ja osana uuden vuosituhannen kansalaisen sivistystä 

(Kotilainen & Hankala 1999). W. James Potter (2004, 257-260) on jaotellut medialukutaidon 

määritelmät tiedollisesti, taidollisesti tai näiden yhdistelmän kautta muodostuvina. Sosiaalisen 

median välineiden, yhteisöjen ja niistä seuraavien käyttökulttuurien myötä puhe kriittisestä 

median tulkinnasta on kasvussa. Itse mediatekstien tulkinnan ja ymmärtämisen rinnalla 

tarkastellaan usein myös mediateollisuuden taustarakenteiden ymmärtämistä, sitä miten media 

rakentaa yleisöjään ja nykyään keskeisesti mediasisältöjen itse tuottamista ymmärryksen 

välineenä (Herkman 2007; Kupiainen 2002; Kupiainen & Sintonen 2009). Medialukutaitoa 

pidetään − hieman tieteenalasta riippuen − joko kattavana sateenvarjoterminä erilaisille 

lukutaitokäsityksille, tai rinnasteis-alisteisena käsitteenä informaatiolukutaidolle tai 

digitaaliselle lukutaidolle.

Medialukutaito voidaan tulkita esimerkiksi eräänlaisena mediakasvatuksen tuottamana tieto- 

ja taitopakettina (ks. esim. EU-komissio 2007, 8). Mediakasvatuksen ja medialukutaidon 
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suhteessa on vivahde myös kielten ja kulttuurien välistä siirto-ongelmaa, sillä siinä missä 

Yhdysvalloissa ollaan pitkään puhuttu medialukutaidosta, Eurooppaan tästä perinteestä on 

pikemminkin rantautunut mediakasvatus. Suomessa on vuosikymmenten mittaan puhuttu 

muun muassa joukkotiedotuskasvatuksesta, elokuvakasvatuksesta, viestintäkasvatuksesta, 

ilmaisukasvatuksesta tai audiovisuaalisesta kasvatuksesta. (Kupiainen ym. 2007, 5.) Nämä 

erilaiset kasvatus-sanan variaatiot voitaisiin kutakin mediamuotoa seuraten muuttaa myös eri 

lukutaidoiksi − kyse lienee enemmän siitä, katsotaanko ilmiön puitteissa tapahtuvaa 

tavoitteellista toimintaa vai tämän toiminnan tulosta.

Suomessa medialukutaito on yleistynyt käsitteenä varsinkin 2000-luvulle tultaessa, mutta 

kansainvälisesti sen käyttö voidaan jäljittää jo 1980-luvun alkuun. Institutionaalisen 

käsitteenmäärittelyn aloitti pohjoisamerikkalainen Aspen Media Literacy -konferenssi vuonna 

1992. Sen mukaan medialukutaito jakaantuu neljään kansalaistaitoon: kykyyn saavuttaa 

(access), analysoida (analyze), arvioida (evaluate) ja tuottaa (produce) informaatiota eri 

tarkoituksiin. Medialukutaidosta on olemassa useampia määritelmiä, mutta Aspenin 

alkuperäismääritelmä on päätynyt hieman muokattuna myös eurooppalaiseen 

medialukutaitokeskusteluun, ensin Iso-Britanniaan ja sittemmin Euroopan unionin 

selvityksiin. (Kupiainen & Sintonen 2009, 91.)

Iso-Britanniassa medialukutaidon määrittelyä on tehnyt Ofcom, EU:ssa Euroopan komission 

työryhmä. Ofcomin mukaan medialukutaito on kyky saavuttaa (access), ymmärtää 

(understand) ja luoda (create) informaatiota eri konteksteissa. (Kupiainen & Sintonen 2009, 

92.) EU-komission (2007) kansallinen vertailututkimus pohjautuu Ofcomin määritelmille, 

mutta laventaa medialukutaidon käsitteen mahdollistamaan kriittisen ajattelun ja 

ongelmanratkaisun erilaisten semioottisten, teknisten ja kulttuuristen kompetenssien avulla. 

Tästä puolestan seuraa voimaantumista, joka johtaa osallisuuteen ja aktiiviseen 

kansalaisuuteen.
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Kupiainen ja Sintonen (2009) tiivistävät institutionaaliset määritelmät seuraavasti:

1. Informaation saavutettavuus tarkoittaa, että henkilö osaa etsiä informaatiota 

esimerkiksi internetin tietolähteistä ja käyttää erilaisia medialaitteita; 

infrastruktuurin on tarjottava riittävästi edellytyksiä, jotka mahdollistavat 

laitteiden ja verkkojen käytön.

2. Analyysi, arvioiminen ja ymmärtäminen tarkoittavat mediasisältöjen 

kriittistä lukemista. Nämä kognitiiviset kyvyt edellyttävät vahvaa lukutaitoa.

3. Medialukutaitoon kuuluu myös mahdollisuus tuottaa itse mediasisältöjä. 

Tässä ulottuvuudessa korostuvat sekä viestinnälliset että esteettiset seikat, ja 

tämän toteutuminen edellyttää, että kaikilla on mahdollisuus käyttää eri 

viestimiä ja mediamuotoja.

(Kupiainen & Sintonen 2009, 92.)

Medialukutaidon käsite analyysin, arvioinnin ja ymmärtämisen kautta siirtää teoreettisen 

pohdinnan koskemaan lukutaidon kognitiivista ulottuvuutta. Perustavammillaan kognitiiviset 

taidot liittyvät tekstin (ymmärrettynä laajasti merkityksiä välittävänä sisältönä) yksittäisten 

rakenneosien ymmärtämiseen ja tulkintaan. Kirjoitetussa viestinnässä tämä tarkoittaa yleensä 

kirjaimia ja numeroita, kuvallisessa viestinnässä muita graafisia ja visuaalisia elementtejä, 

sekä leikkausta ja kompositiota (ks. esim. Herkman 2007; Kress 2003; Seppänen 2005).

W. James Potterin (2004) kognitiivisessa medialukutaidon mallissa ihminen rakentaa edellä 

mainituista elementeistä ja muista aistiärsykkeistä tietorakenteita, joiden avulla hän prosessoi, 

tulkitsee ja konstruoi uutta informaatiota. Lähtökohtana on median informaatiotulva, jonka 

merkitykselliseen suodattamiseen ja käsittelyyn tarvitaan tietoisuutta mediavaikutuksista, 

median prosesseista sekä omasta itsestä. Potterin esittämän informaation prosessoinnin 

oletusmallin ongelmana on hänen mukaansa erityisesti merkitysten muodostuminen 

pinnallisina, ilman kognitiivisesti aktiivista panosta median vastaanottajalta. Tämä puolestaan 

johtuu siitä, että joudumme kytkemään media-altistuksessa päälle eräänlaisen 

automaattiohjauksen, joka suojelee meitä informaatiotulvan haitoilta kognitiiviselle 

prosessoinnillemme. Samalla tämä automaattiohjaus antaa medialle mahdollisuuden 

ehdollistaa meidät sen viesteille ja merkityksille, ja antaa tilaa meille tärkeille viesteille 

suodattua pois. (Potter 2004, 11-20.)
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Potterin kognitiivinen medialukutaidon malli rakentuu neljän keskeisen tekijän varaan. 

Ensimmäinen tekijä on henkilökohtaiset tietorakenteemme jotka sisältävät käsityksemme 

median rakenteista, vaikutuksista ja sisällöistä sekä ympäröivästä maailmasta ja itsestämme. 

Toinen tekijä on henkilökohtainen tietorakenteittemme keskittymä (locus), joka  hallinnoi 

informaation prosessointiamme. Potterin mukaan tämä keskittymä toimii sekä tietoisesti että 

tiedostamattamme, ja voimme myös tietoisesti vaikuttaa sen toimintaan ja kehittää sitä. 

Kolmas tekijä ovat kompetenssit ja taidot, jotka ovat työkaluja henkilökohtaisen 

keskittymämme tarjoamien tietorakenteiden operationaaliseen käyttöön. Neljäs tekijä ovat 

informaation prosessoinnin tehtävät, joihin kuuluu informaation suodattaminen, merkitysten 

paikantaminen sekä merkitysten muodostaminen. Kaikki neljä muodostavat yhdessä 

medialukutaidon systemaattisen järjestelmän. (Mt., 68-73.)

2.3 Uudet lukutaidot

1990-luvulta eteenpäin lukutaitopuhe on kuplinut uusien lukutaitojen (new literacies) 

käsitteellisen sateenvarjon alla. Tyner (1998, 61) viittaa kuitenkin jo vuonna 1946 julkaistuun, 

audiovisuaaliseen opetukseen liittyvään mainintaan uusista lukutaidoista, joten historiatonta 

tai kirjaimellisesti uudesta ajatuksesta ei tässäkään ole kyse. The New London Group:iksi 

nimitetty ryhmä tutkijoita määritteli uusien lukutaitojen sisältöä 

“monilukutaitojen” (multiliteracies, ks. The New London Group 1996) semioottis-

painotteisesta näkökulmasta. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolesta välistä 

eteenpäin uusien lukutaitojen teoretisonnissa on korostunut digitaalisuus ja lukutaidon 

sosiokulttuuriset ulottuvuudet (ks. esim. Tyner 1998; Street 2003; Lankshear & Knobel 2006; 

Lankshear & Knobel 2007; Leu ym. 2007).

Lankshearin ja Knobelin (2006; 2007) mukaan uudet lukutaidot liittyvät voimakkaasti 

käsitykseen lukemisesta sosiologisena ilmiönä yksilön psykologisia prosesseja tarkastelevan 

lähestymistavan sijaan. Lukutaidot tulisi ymmärtää ennen kaikkea sosiokulttuurisina 

käytänteinä, ja näin kiinnitettyinä sosiaalisiin, kulttuurisiin, institutionaalisiin ja historiallisiin 

konteksteihin. Koska kyse on vallitsevista ihmisillisistä käytännöistä, kieli ja asiayhteys 

antavat merkityksen toisilleen vuorovaikutteisesssa suhteessa. Näin lukemista tai 

kirjoittamistakaan ei ole järkevässä mielessä olemassa sosiaalisten käytänteiden ulkopuolella. 

(Lankshear & Knobel 2006, 12; Lankshear & Knobel 2007, 2.)
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Lankshear ja Knobel (2006) puhuvat uusista lukutaidoista ontologisesti uutena tapana käsittää 

lukutaito. Tällä he viittaavat siihen, että uusissa lukutaidoissa on olemuksellisesti jotain hyvin 

erilaista ja uutta kuin tähän asti tuntemassamme lukutaidon käsitteessä. Uusien lukutaitojen 

sisältö:

1. Muodostuu post-typografisesta, painoviestinnän jälkeisestä tekstistä. Post-

typografisen tekstin sosiaalisiin käytäntöihin kuuluu usein tekstien tuotanto, 

jakelu, vaihto ja vastaanotto elektronisin keinoin. Ne ovat myös 

multimodaalisia. Uudet lukutaidot viittaavat siis ontologisessa mielessä 

käytäntöihin, jotka välittyvät post-typografisten tekstien kautta. Tämä on 

uusien lukutaitojen teknistä sisältöä (technical “stuff”).

2. Sisältää teknisen aspektin lisäksi myös uuden eetoksen (ethos “stuff”) 

perinteisiin lukutaitoihin verrattuna. Uusien lukutaitojen eetos viittaa niiden 

osallistavaan luonteeseen, kollaboratiivisuuteen ja jaettavuuteen. Perinteisiin 

lukutaitoihin nähden uudet lukutaidot ovat vähemmän julkaisemiseen 

perustuvia [perinteisen painoviestinnän kontekstissa, kirj. huom.], sekä 

vähemmän yksilö- ja tekijäkeskeisiä.

(Lankshear & Knobel 2006, 25; 73.)

Uusien lukutaitojen eetokseen liittyy uusi ajatusmalli tai näkökulma (mindset), jonka mukaan 

nykyinen maailma on perustavanlaatuisesti erilainen verrattuna aiemmin tuntemaamme. 

Muutos liittyy erityisesti uusiin verkottuneisiin teknologioihin, sekä näiden teknologioiden 

mahdollistamaan uuteen tapaan tehdä asioita ja olla maailmassa. (Lankshear & Knobel 2006, 

34.) Vaikka uudet teknologiat ovatkin tärkeässä roolissa, ne edustavat kuitenkin vain 

osallisuuden mahdollistavaa aspektia − niiden hallitseminen ei ole välttämätön, muttei 

myöskään riittävä ennakkoehto uusille lukutaidoille. Oleellista on nimenomaisesti uuden 

eetoksen ajatusmallin sisäistäminen. (Emt., 93).

Digitaaliset pelit ovat edellisistä näkökulmasta katsottuna yksi uusien lukutaitojen 

rikkaimmista toteutumispaikoista. Ne ovat tekniseltä kannalta lähtökohtaisesti 

multimodaalisia ja niiden tuotantoa, jakelua, vaihtoa ja vastaanottoa suorastaan määrittää 

elektroniset ja digitaaliset reunaehdot. Myös eetoksen kannalta pelit ovat uusia lukutaitoja 
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lähellä. Pelaaminen on jatkuvasti enemmän sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen tähtäävää, ja tämän sosiaalisuuden puitteissa pelaamisessa korostuu 

yhdessä tekeminen ja yhteisvastuu muista pelaajista. Niin ikään peleihin liittyvä 

sisällöntuotanto ja vaihto on keskeisellä sijalla. Pelaajien tekemiä sisältöjä tuetaan vahvasti 

myös pelijulkaisijoiden toimesta, ja monet pelit tarjoavat jo alkuvaiheessa valmiit työkalut ja 

kanavat omien sisältöjen jakeluun. Eikä jakamisen ideaali liity pelkästään työvälineisiin, sillä 

opastuksia, esimerkkejä ja peliin liittyvää muuta informaatiota halutaan tuottaa muiden 

pelaajien hyödyksi teknologiasta ja saatavilla olevista kanavista riippumatta (ks. esim. 

Consalvo 2007; Steinkuehler 2007).

Liittyen uuteen ajatusmalliin, Lankshear ja Knobel (2006) puhuvat kyberavaruuden 

”insidereista” (vrt. diginatiivit, digital natives, Prensky 2001). Tällä he viittaavat ajatukseen, 

jossa uusia kommunikaatioteknologioita varhaislapsuudestaan saakka käyttäneet ovat 

sosiaalistuneet näihin välineisiin täysin eri tavalla kuin ”outsiderit”, eli aloittelijat 

(newcomers). Aloittelijoiden ongelma on Lankshearin ja Knobelin esittämässä siinä, että he 

pyrkivät toimimaan etenkin verkossa vanhaan ajatusmalliin perustuvan niukkuuden logiikan 

mukaisesti. Niukkuuden logiikalla tarkoitetaan käsitystä, jossa hyödykkeiden arvo perustuu 

niiden saatavuuden kontrolliin.

Lankshear ja Knobel esittävät, että ”mitä enemmän lukutaitokäytänne korostaa osallistumista 

julkaisun sijaan, hajautettua asiantuntijuutta keskitetyn sijaan, joukkojen älyä yksilöllisen älyn 

sijaan, jakamista omistajuuden sijaan, sekä innovaatiota ja evoluutiota vakauden ja 

pysähtyneisyyden sijaan, sitä enemmän tällaista lukutaitoa tulisi nimittää uudeksi 

lukutaidoksi” (2006, 60). He tiivistävät uusien lukutaitojen käsitteellisen sisällön seuraavaan:

Uudet lukutaidot ovat sosiaalisesti tunnustettuja tapoja luoda, kommunikoida ja 

neuvotella merkityksellistä sisältöä tekstien muodossa ja osallisuuden kontekstissa 

jossain Diskurssissa (tai Diskurssin jäsenenä).

(Lankshear & Knobel 2006, 64.)

Tässä sosiaalisesti tunnustettu tapa viittaa käytänteeseen, jonka Lankshear ja Knobel (emt, 

68-69) ymmärtävät toistuvana ja tavoitteellisena, tiettyä teknologiaa hyödyntävänä 

toimintana, joka viittaa sosiaalisesti kehitettyyn teknologian ja tiedon käytön tapaan näiden 
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tavoitteiden saavuttamiseksi. Merkityksellinen sisältö puolestaan viittaa sekä sanoille 

annettuun merkityssisältöön, että niiden kykyyn kertoa jotain kirjoittajastaan ja heidän 

tavoitteistaan. Teksteillä (encoded texts) viitataan teksteihin, jotka on tuotettu sellaiseen 

muotoon, jossa ne voidaan hakea, muokata ja julkaista ilman toisen henkilön fyysistä 

läsnäoloa.

Lopuksi, Diskurssi isolla D-kirjaimella viittaa tässä tapoihin olla maailmassa, joihin voi liittyä 

esimerkiksi sanat, teot, liikkeet, asenteet, uskomukset ja vaatetus (Lankshear & Knobel 2007, 

4). Diskursseihin liittyy myös identiteetit, sillä osallistuessaan Diskursseihin yksilöt 

tunnistetaan sosiaalisesti merkittävien ryhmien ja verkostojen jäseninä, sosiaalisesti 

merkittävissä rooleissa (Lankshear & Knobel 2006, 17). Diskurssi isolla D-kirjaimella viittaa 

tässä maailmassa olemisen tapaan, kun taas diskurssi pienellä d-kirjaimella kirjoitettuna 

viittaa Diskurssin sisällä tapahtuvaan kielen käyttöön.

Digitaalisten pelien pelaajat ovat mitä konkreettisimmin läsnä pelikulttuurien Diskursseissa 

toimintansa ja pelien mahdollistaman sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Myös pelaajille 

tyypillinen kielenkäyttö ja terminologia (ks. Mäyrä 2008) liittävät heidät näihin Diskursseihin. 

Pelikulttuuristen Diskurssien kautta rakennettaan myös pelaajaidentiteettejä Lankshearin ja 

Knobelin mainitsemilla tavoilla. Uudet lukutaidot vaikuttaakin läheiseltä kattokäsitteeltä 

pelilukutaidon historialliselle käsiteakselille asettumiselle.

2.4 Trans- ja metalukutaito

Informaatiotieteiden saralla lukutaitoinflaatiota ollaan koetettu hallita kehittämällä kaksi uutta 

termiä. Translukutaito (Thomas ym. 2007) käsittää kyvyn lukea, kirjoittaa ja olla 

vuorovaikutuksessa monen median välityksellä. Translukutaidon määrittelyllä pyritään eroon 

painetun viestinnän ja digitaalisten sisältöjen lukutaitojen vastakkainasettelusta, ja huomio 

halutaan siirtää lukemisen, kirjoittamisen ja koko kulttuurin yhteiseen “ekologiaan”, joka 

liikkuu myös eri aikakausien välillä. Näin ollen translukutaitoa ei voida ehkä suoraan 

rinnastaa uusiin lukutaitoihin, jonka yksi kantavista ideoista on nimenomaan 

informaatiokeskeisen yhteiskunnan ajatusmallin luoma uusi eetos tai ajattelutapa. 

Medialukutaitoon nähden eroa on pyritty tekemään siinä, että translukutaito kattaisi koko 

kulttuurisen vuorovaikutuksen kentän, jossa medialukutaito nähdään vain yksittäisten 
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mediavälineiden sisällön lukutaitona. Näin ollen translukutaito pitää sisällään sekä 

medialukutaidon että digitaalisen lukutaidon.

Metalukutaitoa (kirjaimellisesti lukutaidon lukutaitoa) tarjotaan uutena viitekehyksenä 

yhdistämään eri lukutaitokäsityksiä (Mackey & Jacobson 2011). Monet uudet lukutaidon 

määritelmät ovat kenties olleet syrjäyttämässä informaatiolukutaidon asemaa kriittisen 

ajattelun, tiedonhankinnan ja niihin liitetyn elinikäisen oppimisen kärkipaikalta. 

Metalukutaidon avulla pyritään yhdistämään informaatiolukutaito muihin tässä luvussa 

viitattuihin lukutaitoihin korostamalla erityisesti sosiaalisen median välineiden sekä 

digitaalisen informaation jakamisen ja yhteistoiminnallisuuden merkitystä. Metalukutaidon 

teoreettinen pohjavire on vielä translukutaitoa voimakkaammin suunnattu kirjasto- ja 

informaatioalan ammattilaislle, jotka etsivät selvästi paikkaansa digitaalisten sisältöjen 

kentällä. Toisaalla esimerkiksi Kupiainen ja Sintonen (2009, 86) puhuvat juuri 

medialukutaidosta yhtenä metatason lukutaidoista, jolla kulttuuria ja median symbolisia 

merkkejä voidaan ymmärtää. Lukutaidon käsitteellinen ristiin viittaaminen on merkitysten 

leikkiä jo itsessään.

2.5 Yhteenveto

Painetun tekstin luku- ja kirjoitustaidosta yksilöllis-kognitiivisena merkityksen tulkinnan ja 

muodostamisen taitona ollaan siirrytty kohti uusien lukutaitojen sosiokulttuurisesti 

painottunutta näkökulmaa, jossa tunnistetaan lukutaitojen moninaisuus ja sidonnaisuus 

sosiaalisiin käytänteisiin ja toimintaan. Multimodaaliset esitystavat ovat laajentaneet 

lukutaidon käsitteellistä määritelmää koskemaan tekstejä, jotka yhdistävät kirjoitettuun 

viestintään muun muassa kuvia, grafiikkaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Eri mediatekstien väliset  

suhteet, mediakonvergenssi, ja intertekstuaaliset viittaukset ovat pakottaneet tarkastelemaan 

lukutaitoakin eri modaliteetit ylittävänä tietojen ja taitojen yhdistelmänä, jossa erityisesti 

viime vuosina on korostunut sisältöjen tulkinnan ja dekoodaamisen ohella sisältöjen 

tuottaminen ja tekemällä oppiminen.

Lukutaidon käsitteen ymmärtäminen kehittyvänä ja laajenevana, erityisesti 1900-luvun eri 

vuosikymmenten kehittyvien mediateknologioiden kontekstissa auttaa näkemään lukutaitoon 

kohdistuvat paineet ja odotukset. Kun lukutaito ei avaudu käsitteellisesti enää vain kirjan, 

koulun ja oppimisen kontekstissa, vaan sidoksissa sosiaalisiin toiminnan tapoihin ja uusiin 
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lukemisen yhteisöihin ja niihin liittyviin teknologioihin, voimme tarkastella seuraavaksi 

käsitteellisiä lähestymistapoja lukutaitoon digitaalisten pelien ja pelitutkimuksen 

näkökulmasta.
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3 PELILUKUTAIDON TEOREETTISIA NÄKÖKULMIA

Tässä luvussa käydään kirjallisuuskatsauksen tavoin läpi erilaisia näkökulmia pelilukutaidon 

käsitteeseen. Luku pohjautuu Pelitutkimuksen vuosikirjassa 2010 julkaistuun katsaukseen 

“Pelilukutaidon lähteillä” (Mustikkamäki 2010). Alkuperäisessä katsauksessa pyrittiin 

löytämään ja luokittelemaan kirjaimellisesti games literacy -termivariantteja käyttäviä 

julkaisuja ja pelilukutaidon määritelmiä, mutta tutkimusaluetta tarkasteltiin erityisesti 

suomenkielisten julkaisujen osalta myös laajemmasta perspektiivistä. Tässä tutkielmassa 

tarkasteluun otetaan myös muutamia muita lähteitä, joissa aihepiirin käsittely tulee lähelle 

pelilukutaidon problematiikkaa.

Englanninkielisissä lähteissä pelilukutaitoon viitataan useilla eri termeillä. Termeinä ovat 

esiintyneet esimerkiksi game(s) literacy, video-game literacy, gaming literacy, ludoliteracy ja 

laajemmin media literacy for games. Käsitteelliseen selkeyteen pyrkien tässä tutkielmassa 

käytetään kuitenkin kattavana käännösterminä pelilukutaitoa, koska suomeksi julkaistuissa 

lähteissä on jo aiemminkin käytetty tätä muotoa. Yhtenä tutkielman tarkoituksena on myös 

jatkaa pelilukutaidon käsitteen vakiinnuttamista suomalaiseen digitaalisista peleistä ja uusista 

lukutaidoista käytävään keskusteluun. Edellä mainittujen moninaisten pelilukutaitoon 

viittaavien käsitteiden esiintyminen on jo sinällään mielenkiintoista: pyritäänkö käsitteellä 

legitimoimaan kulloisenkin julkaisun teoreettista kontekstia tai kirjoittajan henkilökohtaista 

ääntä, vai onko kyse enemmän kielen ilmaisullisesta rikkaudesta?

Digitaaliset pelit puhuttelevat ja puhuttavat. Ne kutsuvat piiriinsä pelaajia, jotka ovat 

pelikulttuurin toimijoita ja kuluttajia. Pelintekijät puolestaan kohtaavat ammatillisilla 

keskusteluareenoilla tosielämässä ja virtuaalisesti. Akateemisessa tutkimuksessa pelit, pelaajat   

ja pelaaminen ovat olleet kiinnostuksen kohteena jo vuosien ajan. Myös pelimarkkinoiden 

kasvuun mediatalouden ilmiönä on kiinnitetty huomiota viime vuosien aikana. Niinpä 

digitaalisten pelien ympäriltä löytyy monia erilaisia diskursseja. Diskurssi-käsitteellä viitataan 

erilaisiin puhumisen tapoihin tai merkityksen tuottamisen ja tulkinnan repertoaareihin 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 155). Diskurssi voidaan käsittää laajemmin myös todellisuutta 

koskevien väittämien joukkona, joka lausuttuna muokkaa puheen kohteena olevat objektit. 

Diskurssit myös rajaavat näkökulmia ja sulkevat pois vaihtoehtoisia tulkinnan tapoja. (Talja 

2006.) Jos pelilukutaitoa pystytään käyttämään yleisenä pelien tulkintaa ja kulttuurista 
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asemointia kuvaavana tiedollisena ja taidollisena suureena, tai pikemminkin jatkumona 

(Potter 2001), voi erilaisten pelilukutaitodiskurssienkin tulkinta olla helpompaa.

Eräs tapa hahmottaa näitä digitaalisten pelien ympärillä esiintyviä diskursseja on suhteuttaa 

ne Kotilaisen ja Suorannan (2005) kuvaamiin mediakasvatuksen heimoihin, joista jokaisella 

on omanlaisensa tiedonintressi. Tutkielman kontekstissa tätä tiedonintressiä voidaan 

tarkastella suhteessa pelaamiseen kulttuurisena ilmiönä. Teknologinen heimo korostaa 

Kotilaisen ja Suorannan mukaan informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden käyttöä ja 

merkitystä. Tämän heimon tiedonintressi on tekninen, esimerkkinä vaikkapa millaisia 

toimintoja erilaiset pelilliset ympäristöt voisivat tarjota käyttäjilleen, tai miten tietty 

pelimoottorin detalji toteutetaan. Toisen heimon Kotilainen ja Suoranta nimeävät suojelun 

heimoksi. Sen ensisijaisena tavoitteena on suojella lapsia median, tässä siis digitaalisten 

pelien ei-toivotuilta vaikutuksilta. Näkökulma on suojelun heimossa normatiivinen ja 

pelisisältöjä ja -tarjontaa arvottava. Kolmas suuntaus saa nimen kulttuurintutkimuksen heimo, 

johon liittyy erilaisten todellisuuden representaatioiden tutkiminen. Tällä heimolla näkökulma 

liittyisi erityisesti pelien analyysi- ja tulkintataitoihin. Viimeisenä Kotilainen ja Suoranta 

mainitsevat kriittisen heimon. Tämä heimo on kiinnostunut median vallasta ja median kyvystä 

manipuloida vastaanottajiaan, sekä vastarinnan strategioiden ja osallistuvien käytäntöjen 

tutkimuksesta. Pelien osalta esimerkkinä voisi olla rodun tai seksuaalisen suuntautumisen 

esittäminen peleissä, ja näihin liittyevien vallitsevien stereotypioiden vastustaminen 

esimerkiksi pelien modaamisella (modaamisesta ks. esim. Sotamaa 2010, 240). (Kotilainen & 

Suoranta 2005, 75.)

Soveltavan kirjallisuuskatsauksen tulokset on luokiteltu tässä kolmeen näkökulmaan, jotka 

eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta silti erityisesti liitettävissä nimettyyn lähestymistapaan. 

Jokaisen näkökulman kohdalla luonnehditaan ensin lyhyesti lähestymistavan luonnetta, ja 

käydään sitten läpi kirjallisuus jossa näkökulma erityisesti korostuu.

3.1 Mediakasvatuksen näkökulma

Kokonaisuutena mediakasvatuksellinen näkökulma korostaa tuttujen mediakasvatuksen 

lähestymistapojen, kuten semioottisia työkaluja käyttävän dekonstruktion lisäksi pelaajien 

toimijuutta ja pelaajien mahdollisuuksia osallistua merkitysten tuotantoon. 

Mediakasvatuksellinen näkökulma pitää sisällään myös pelien kriittisen tarkastelun osana 
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ympäröivää yhteiskuntaa, ja pyrkii huomioimaan pelien suhteen muuhun mediaan ja 

mediakulttuuriin. Mediakasvatuksellinen näkökulma tarkastelee pelejä merkitysten 

representaation välineinä, mutta huomioi myös markkinavoimien vaikutukset ja median 

aktiivisen tulkinnan mahdollisuudet.

David Buckingham (2008) käsittelee pelilukutaitoja systemaattisesti mediakasvatuksen ja sen 

tuloksena syntyvän medialukutaidon kannalta. Ensinnäkin, peleissä on Buckinghamin mukaan 

lukuisia elementtejä, joita ne jakavat muiden merkitysjärjestelmien kanssa. Koska pelit ovat 

tällä tavoin inter- ja transmediaalisia (so. median välisiä ja mediamuodoista toisiin lainaavia), 

pelaajat pystyvät siirtämään ymmärryksiään eri mediumien välillä. Näin ollen Buckinghamin 

mukaan tulisikin itse asiassa puhua lukutaidoista monikossa. (Buckingham 2008, 82.) 

Toiseksi, koska pelit eroavat muusta mediasta juuri pelaajaan liittyvän toimijuuden suhteen 

(pelejä ei vain lueta, kirjoiteta, katsella tai kuunnella, vaan ne vaativat pelaajalta toimintaa ja 

osallistumista), pelilukutaitojen täytyy huomioida myös pelillisyyteen tai leikillisyyteen 

liittyvät tekijät (the ludic dimensions, ema., 82–83; Buckingham 2007, 114). Kahden edellä 

mainitun lisäksi pelilukutaidon tulee Buckinghamin (2008, 83) mukaan ottaa huomioon myös 

pelien tuotantoon ja peliyleisöön liittyvät tekijät.

Buckingham (2008, 84–85; ks. myös Kupiainen & Sintonen 2009, 102–108) esittää 

nelikohtaisen peleihin liittyvän taulukon, jonka kaikkiin kohtiin pelilukutaito-käsitteen ja 

pelien mediakasvatuksellisen analyysin tulisi ottaa kantaa. Kyseessä on sovellus 

Buckinghamin aiemmin esittämästä mediaesitysten tulkintakehikosta (ks. Buckingham 2003, 

54–61):

Representaatio • miten pelit tuottavat realismia, esimerkiksi grafiikan, äänen ja 
verbaalisen kielen avulla

• miten pelihahmot on rakennettu ja miten niitä manipuloidaan
• miten eri sosiaaliset ryhmät esitetään, esim. sukupuolen tai 

rodun perusteella
• miten pelimaailma ja reaalimaailma asettuvat suhteeseen 

toisiinsa nähden
Kieli • mitä funktioita verbaalisella kielellä (puhuttu ja kirjoitettu 

teksti), kuvilla ja liikkuvalla kuvalla, äänellä ja musiikilla on
• eri pelien lajityyppien konventiot, esimerkiksi niiden tarjoamat 

vuorovaikutuksen muodot
• miten eri lajityypit käsittelevät tilaa ja aikaa (eli narratiivia), ja 

miten ne asemoivat pelaajan
• pelien pelattavuuden ulottuvuudet, eli säännöt, peliekonomia, 

tavoitteet, esteet
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Tuotanto • kysymykset tekijyydestä (authorship), pelisuunnittelijoiden ja 
-graafikoiden tunnistettavat tyylit

• pelien tekemiseen tarvittavat teknologiset edellytykset ja 
pelitalojen ammatilliset käytännöt

• peliteollisuuden kaupallinen rakenne (kehittäjät, julkaisijat, 
markkinointi) ja globalisaation rooli

• pelien ja muiden mediamuotojen välinen suhde, franchising ja 
lisensointi

Yleisö • pelaamisen kokemus ja nautinto, ja miten se on suhteessa 
pelien sääntöihin ja rakenteisiin

• pelaamisen sosiaalinen luonne ja sen vaikutus arkielämään, 
erityisesti eri sosiaalisille ryhmille (esim. eri ikäryhmät, 
sukupuolet)

• mainonnan, lehdistön ja verkkokeskustelujen rooli odotusten 
ja kriittisen diskurssin luomisessa

• fanikulttuuri, esim. verkkosivustot, fanitaide, modit
• julkinen keskustelu pelien vaikutuksista, suhteessa esimerkiksi 

väkivaltaan

Taulukko1. Pelilukutaidon tutkimisen näkökulmat (Buckingham 2008).

Buckingham (2008, 85) painottaa kuitenkin, ettei tällaisia kriittisiä näkemyksiä voi muodostaa 

pelkän pelien tarkastelun avulla. Itse tekeminen ja sisällön tuottaminen ovat keskeisiä osa-

alueita pelillisen ymmärryksen kehittämisessä.

David Buckingham ja Andrew Burn (2007) määrittelevät pelilukutaitoa hieman laajemmasta 

näkökulmasta. Heidän mukaansa pelejä on mahdollista tarkastella eräänlaisena kielenä, jonka 

tavat muodostaa merkityksiä voidaan rinnastaa ainakin osittain perinteiseen kirjoitettuun 

kieleen. Tällä tavalla voidaan osittain vastata myös edellä mainittuun Gunther Kressin 

kritiikkiin literacy-termin liiallisesta soveltamisesta eri yhteyksiin: jos pelit ovat 

rinnastettavissa kirjoitettuun kieleen, on perusteltua puhua lukutaidosta (Buckingham & Burn 

2007, 325).

Koska pelit koostuvat multimodaalisista elementeistä ja ovat siten analysoitavissa esimerkiksi 

semioottisten työkalujen avulla, Buckingham ja Burn (2007) näkevät eräänlaisen laajennetun 

analogian kirjoitetun kielen ja pelien tutkimiselle. Silti heidän mukaansa pelkkä 

representationaalisten ulottuvuuksien analysointi johtaa puutteellisen pelikäsityksen 

syntymiseen. Tästä johtuen pelilukutaidon määritelmän on sisällettävä myös pelien 

pelattavuuteen/pelillisyyteen liittyvä ulottuvuus (ema., 326–327; Buckingham 2008, 82–83) – 

pelkkä merkkien ja merkkijärjestelmien analysointi ei riitä pelilukutaidon muodostamiseen.
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Pelilukutaidon käsitteen on otettava huomioon myös pelien ja muiden median väliset 

yhtäläisyydet, sekä yksin peleille spesifien ominaisuuksien tarkastelu. Nämä yhtäläisyydet ja 

erityisyydet voivat olla suoraan yhteydessä representationaalisiin ja pelillisiin ominaisuuksiin. 

Näiden kahden ulottuvuuden lisäksi pelilukutaidon on käsiteltävä myös pelien sosiaalista 

puolta. Tämä on kysymyksenä laaja ja käsittelee niin pelien sosiaalista ”tapahtumista” ja 

pelaajien asemaa, kuin myös kysymyksiä sosiaalisten suhteiden ja identiteetin rakentumisesta. 

(Buckingham & Burn 2007, 328.)

Buckingham ja Burn (2007, 329–330) tarkastelevat pelilukutaitoa myös 

medialukutaitokeskustelulle tutummalta funktionaalinen-kriittinen -akselilta. Tällä viitataan 

luku- ja kirjoitustaidon tekniseen hallintaan, ja toisaalta merkityssisältöjen ylemmän tason 

analyyttiseen tulkintaan. Heidän mukaansa funktionaalinen lukutaito pelien yhteydessä liittyy 

niin laitteiden kuin ohjelmistojen käyttämiseen, esimerkiksi peliohjainten käsittelyyn tai pelin 

valikoissa liikkumiseen. Kriittinen lukutaito pitää sisällään analyysin, arvioinnin ja kriittisen 

reflektion taidot, ja tarkoittaa myös laajempien sosiaalisten, taloudellisten ja 

institutionaalisten rakenteiden ymmärtämistä (vrt. kriittisen mediakasvatuksen puheenvuorot, 

esim. Herkman 2007, 80; Kupiainen & Sintonen 2009, 123–128; vrt. myös Mäyrä 2006).

Buckingham ja Burn myöntävät kuitenkin, että kriittinen lukutaito voidaan nähdä 

ristiriitaiseksi peleihin liittyvän immersion, eli pelimaailmaan uppoutumisen ja siitä saatavan 

mielihyvän kanssa. Toisin sanoen pelin immersiivinen voima vetää pelaajan sisäänsä niin, 

ettei hän muista tai halua muistaa pelin tarkastelua kriittisesti. Buckingham ja Burn toteavat 

lisäksi, että kokonaisuudessaan pelilukutaito ei ole vain funktionaalinen tai kriittinen, vaan 

myös luova – peleistä sekä luetaan että tuotetaan merkityksiä. (Buckingham & Burn 2007 

329-330.)

Loppupäätelmissään Buckingham ja Burn (2007, 345) toteavat, että pelilukutaidon 

kokonaisteorian tulee sisältää pelilliset, funktionaaliset ja kriittiset, sekä tekstuaaliset 

ulottuvuudet, ja tunnistaa ne sosiaaliset kontekstit ja prosessit joissa lukutaitoja sovelletaan ja 

kehitetään. He palaavat lisäksi vielä uuden lukutaito-käsitteen oikeutukseen todetessaan, että 

pelilukutaidon erilliskäsitettä tarvitaan erityisesti peleihin ja pelikulttuureihin, sekä niiden 

tutkimukseen liittyvän keskustelun synnyttämiseksi.
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Kurt Squire (2005, 10) laajentaa pelilukutaidon koskemaan yleisemmin pelien ulkopuolisen 

todellisuuden tarkastelua. Peli pitää varsinaisen välittömän sisältönsä lisäksi pystyä 

kytkemään myös osaksi tuotantonsa laajempaa kehystä, ja myös lajityypilliseen kontekstiin. 

Squiren mukaan keskeistä pelilukutaidolle on merkitysten takaa löytyvä, peleihin kulttuurina 

liittyvä ideologia ja eetos. Pelikulttuuriseen lukutaitoon kuuluu myös sen kyseenalaistaminen, 

kenen tulkintajärjestelmän ja lukutaitokäsityksen kautta peleistä keskustellaan.

Squire (2005, 11) lähestyy perinteistä mediakasvatuksen mallia sijoittaessaan pelilukutaidon 

dialogisuuteen, joka nousee esiin peleistä, pelaamisen syistä ja ei-pelaavien henkilöiden 

mielipiteistä. Squiren (emt., 14) mukaan juuri pelit vaikuttavat keskeiseltä alueelta, jossa ns. 

digitaalisia lukutaitoja muodostetaan. Peleihin liittyy niin digitaalisten työkalujen käyttö, 

kollektiivisen älyn hyödyntäminen, sosiaalinen verkostoituminen kuin tuottajuuden 

korostuminen. Squiren artikkelissa onkin ajallisesta perspektiivistä katsoen kyse eräänlaisesta 

avauspuheenvuorosta pelien ja medialukutaitojen dialogissa.

Laura Ermi, Frans Mäyrä ja Satu Heliö (2005a) käsittelevät pelaamisen hallintaa 

alakouluikäisten lasten kontekstissa. Pelaamisen hallinnan kysymyksistä voidaan nähdä 

yhteyksiä myös pelilukutaitoon. Ermin ja kumppaneiden mukaan pelaamisen hallinnalla 

tarkoitetaan ”kaikkia niitä käytäntöjä, sääntöjä tai normeja, joita ihmiset hyödyntävät 

arjessaan, kun he koettavat sovittaa pelejä […] yhteen muiden elämänalueidensa vaatimusten 

kanssa” (emt., 113). Kirjoittajat tunnustavat, että pelaamisen ja pelien vetovoiman taustalla on 

useita erilaisia tekijöitä, eikä kukaan pelaaja voi toisaalta koskaan saavuttaa täysin 

autonomista itsen hallinnan tilaa (emt., 112). Tekemiensä haastattelujen pohjalta kirjoittajat 

toteavat, että lasten pelilukutaitoon liittyy huomion kiinnittäminen erityisesti pelien sisältöön 

liittyvään mielekkääseen tekemiseen, ja toisaalta myös audiovisuaaliseen mielekkyyteen. 

Myös pelimaailman avoimuus ja sen tarjoamat erilaiset tekemisen mahdollisuudet nousivat 

esiin pelaamisen vetovoimatekijöinä.

Tärkeimmäksi yksittäiseksi asiaksi tutkimuksen haastatteluissa nousi pelimaailmojen 

tarjoama mahdollisuus tehdä reaalimaailmassa mahdottomaksi osoittautuvia asioita (Ermi ym. 

2005a, 121–123; vrt. Gee 2007, 59: psykososiaalinen moratorio). Suoranaisesti 

pelikompetenssiin (käsite tulee kirjoittajilta) liittyviksi asioiksi haastatteluissa nousivat 
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”tietotekniset taidot, koordinaatio- ja ongelmanratkaisukyvyt, sekä […] erilaiset 

mielikuvitukseen ja sosiaalisuuteen liittyvät taidot” (Ermi ym. 2005a, 123).

Toisessa samassa teoksessa julkaistussa artikkelissaan Ermi, Mäyrä ja Heliö (2005b) 

viittaavat pelilukutaitoihin mm. pelien lajityyppien tuntemisen ja eri pelien välisen 

pelattavuuden arvioinnin kautta. Kirjoittajat mainitsevat myös edellä useaan kertaan esillä 

olleen pelien suhteen muuhun mediaan, ja toteavat että pelejä ei voida tarkastella pelkästään 

mediaesityksinä (vrt. Squire 2005; Buckingham 2008). Ermin ym. (mt., 142–143) mukaan 

”pelikasvatuksessa ei […] tulisi keskittyä vain kehittämään kriittistä lukutaitoa siitä, mitä peli 

näyttäisi esittävän, vaan luoda syvempää ymmärrystä ja taitoa hyödyntää pelejä”.

Edellisessä on mukana myös viittaus kriittiseen pelikasvatukseen, jonka eräänä tavoitteena 

olisi pelien käyttäminen kaupallisen pelikulttuurin ironisointiin. Myös tämä voidaan nähdä 

yhtenä pelilukutaidon aspektina. Lopuksi Ermi ja kumppanit (2005b) viittaavat vielä 

pelilukutaitoihin laajemmassa, opetukseen ja sen poliittiseen ohjaukseen liittyvässä 

kontekstissa, ja listaavat huomion kohteiksi ohjatun, analyyttisen pelaamisen, kriittisen 

pelihistoriallisen tai -tuotannollisen näkökulman, sekä pelikritiikin sanaston aktiivisen 

kasvattamisen.

Klimmt (2009) on tarkastellut pelilukutaidon kehittymistä median haittavaikutuksia vastaan. 

Hän esittelee kolme kompetenssia, joiden avulla pelaajat voivat kontrolloida pelien 

negatiivisiksi nähdyille vaikutuksille altistumista. Ensimmäinen on alitajuisilta 

välivaltaisuuteen liittyviltä vaikutuksilta suojaavan sietokyvyn kehittäminen, johon päästään 

Klimmtin mukaan lisäämällä tietoisuutta pelien vaikutuksista aggressiiviseen 

käyttäytymiseen, sekä harjoittamalla pelaamisen jälkeistä kognitiivista reflektointia. Toinen 

kompetenssi liittyy erityisesti online-pelaamiseen käytettävän ajan ja energian säätelyyn, sekä 

autonomian säilyttämiseen peli- ja reaalimaailman asettamien yhteisöllisten vaatimusten 

välillä. Kolmas kompetenssi liittyy pelissä kehittymisestä ja menestymisestä syntyvän 

koukuttavuuden tai jatkamisen pakon (inertia) hallintaan. Klimmtin mukaan tämän pakon 

tunnistamisen kautta pelaaja voi kehittää keinoja vastustaa pelaamisen pakon tunnetta. 

(Klimmt 2009, 24-27.)
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3.2 Systeemi-proseduraalinen näkökulma

Systeemi-proseduraalisesta näkökulmasta pelilukutaito näyttäytyy erityisesti pelien 

pelaamisen, modaamisen ja pelituotannon eri osa-alueiden hallitsemisena. Tässä 

näkökulmassa nousee esiin myös pelien prosessuaalisen luonteen ymmärtäminen. 

Pelilukutaitoinen henkilö ymmärtää pelit tässä näkökulmassa formaaleina ja sääntöpohjaisina 

järjestelminä, joiden rajoja voidaan koetella, muuttaa ja ylittää. Pelien formaalisuus nähdään 

systeemi-proseduraaliessa näkökulmassa myös tekijänä, joka erityisesti erottaa pelit muista 

mediamuodoista.

Katie Salenin (2007) mukaan pelit ja modaaminen (valmiiden pelien muokkaaminen, tai 

pelien laajennusten ja lisäosien tekeminen sekä yksittäisten pelissä esiintyvien objektien 

muokkaaminen, ks. myös Sotamaa 2009a) ovat tällä hetkellä keskeisiä nuorten tulokulmia 

digitaalisten lukutaitojen maailmaan. Salen (emt., 304–305) ei ole kiinnostunut peleistä 

niinkään multimodaalisina teksteinä, vaan siitä miten pelisuunnittelu itsessään voidaan 

käsittää tapana oppia pelilukutaito pelin toteutuksen kautta. Salenin esimerkki perustuu 

Gamestar Mechanic -nimisen pelisuunnitteluohjelmiston käyttöön lasten tekemien pelien 

suunnittelussa. Hänen mukaansa erilaisiin pelisuunnitteluun ja pelikäytäntöihin liittyvät 

sääntöjärjestelmät ja iteratiivinen pelaaminen (suunnittelu-testaus-arviointi-

uudelleensuunnittelu -prosessi) ovat kriittisiä komponentteja lukutaidon käsitteellistämiseen 

tässä yhteydessä. Salen (2007, 307) on kiinnostunut pelilukutaidoista siitä näkökulmasta, 

miten pelit tukevat performatiivista (toimintaan perustuvaa) ja perinteiset oppimiskäsitykset 

ylittävää oppimista. Hänen mukaansa tämä pelien ominaisuus liittyy nimenomaan 

dynaamiseen sääntöpohjaisuuteen, joka mahdollistaa pelien rajoja kokeilevat ja rajat ylittävät 

pelityylit.

Salenin (2007, 307) mukaan pelilukutaito liittyy läheisesti pelin pelaamiseen tarvittavan 

pelikäsityksen syntymiseen, jossa kautta peli nähdään muutettavissa olevana järjestelmänä. 

Peli käsitetään tässä tapauksessa laajassa mielessä, jolloin siihen voi liittyä pelaamisen lisäksi 

esimerkiksi modaaminen, pelin ulkopuolisten resurssien kuten FAQ:ien (Frequently Asked 

Questions: Usein Kysytyt Kysymykset) käyttö, foorumien ja pelioppaiden hallinta, 

peliyhteisön sääntöjen ja toimintatapojen omaksuminen sekä moninpelimaailmojen pelaajien 

välinen yhteistyö.
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Pelilukutaito onkin Salenin mukaan tuottava lukutaito, jossa ”pelaajat suunnittelevat pelejä, 

kirjoittavat arvosteluja, muokkaavat pelin osia ja tuottavat informaatiota liittyen tekemiinsä 

peleihin” (Salen 2007, 308). Pelien suunnittelun kautta Salen näkee mahdollisuuden oppia 

eräänlainen asiantuntijakieli, jolloin pelien ajatteleminen ja niistä puhuminen on mahdollista 

muuntaa pelien tekemiseksi ja arvioinniksi – ja päinvastoin. Tästä seuraa Salenin (emt., 319) 

mukaan, että pelien kautta ei ole vain mahdollista oppia tuottavia lukutaitoja, vaan pitää niitä 

myös aktiivisesti yllä.

Eric Zimmerman (2008) lähestyy pelilukutaitoa järjestelmien, pelaamisen ja suunnittelun 

kautta. Hänen mukaansa erityisesti suunnittelun aspekti kuvastaa sitä, mitä lukutaitoisuus 

tulee lähivuosina tarkoittamaan. Zimmerman haluaa sanojensa mukaan katsoa pelaamisen 

taikapiirin (ks. Huizinga 2000) ulkopuolelle, ja tarkastelee pelilukutaidon käsitteen kautta, 

miten pelaaminen ja pelisuunnittelu voisivat toimia malleina oppimiselle ja toiminnalle 

reaalimaailmassa. Hänenkin mukaansa pelilukutaidossa on kyse merkitysten ymmärtämisestä 

ja tuottamisesta. Järjestelmälähtöisyyden, pelaamisen ja suunnittelun kautta on Zimmermanin 

mukaan mahdollisuus luoda uusia kognitiivisia, luovia ja sosiaalisia taitoja, jotka ovat 

pelilukutaidon ytimessä. (Zimmerman 2008, 24–25.)

Pelisuunnitteluun liittyvä formaalien järjestelmien tunteminen on Zimmermanille eräs 

pelilukutaidon perustavimmista osista. Koska pelit ovat sääntöjensä kautta juuri tällaisia 

formaaleja järjestelmiä, ne eroavat myös merkittävästi muista median, taiteen ja viestinnän 

muodoista. Zimmermanin (2008, 26) mukaan pelien pelaaminen tehokkaiden 

pelistrategioiden löytämiseksi, pelin sääntöjen ja pelikokemuksen välisen suhteen 

tunnistamiseksi ja iteratiivisen pelisuunnittelun ymmärtämiseksi ovat kaikki viittauksia siihen, 

millä tavalla pelilukutaito liittyy formaaleihin järjestelmiin ja niiden käsitteellistämiseen. 

Zimmermanin (emt., 26–27) mukaan pelilukutaito ei kuitenkaan tyhjene edellä mainittujen 

järjestelmien tuntemiseen, vaan mukana on keskeisesti pelaaminen toimintana. Pelaamisen 

kautta pelilukutaitoon tulee mukaan sosiaalisuus ja henkilökohtaiset kokemukset.

Järjestelmien suunnittelun yhdistyminen pelikokemuksen suunnitteluun tiettyä sosiaalista 

kontekstia silmälläpitäen on Zimmermanin (2008) mukaan pelin tekemisen keskeinen sisältö. 

”Pelisuunnitteluun kuuluu matematiikka ja logiikka, estetiikka ja tarinankerronta, kirjoitus ja 

kommunikointi, visuaalinen ja auditiivinen suunnittelu, psykologia ja käyttäytyminen, ja 
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kulttuurin ymmärtäminen taiteen, viihteen ja populaarin median kautta.” Zimmerman haluaa 

kääntää katseen pelin sisäisen maailman tarkastelusta siihen, miten pelien pelaaminen, niiden 

ymmärtäminen ja niiden suunnittelu ovat kaikki tapoja käsittää maailma ja olla osa sitä. 

(Zimmerman 2008, 29-30.)

Ian Bogost (2007; ks. myös Bogost ym. 2010, 125) käyttää pelien rakenteelliseen, 

toiminnalliseen ja kulttuuriseen tulkintaan ja luomiseen liittyvästä lukutaidosta nimeä 

proseduraalinen lukutaito. Tämä lukutaito liittyy erityisesti prosessien luonteen ja 

merkityksen ymmärtämiseen käsitteiden ja sääntöjen määrittelyn kautta. Proseduraalinen 

lukutaito ei ole vain teknistä tai ohjelmointiin liittyvää taitoa, vaan siihen liittyy vahvasti 

myös kulttuurinen ymmärtäminen. Proseduraalinen lukutaito ei tyhjene abstraktien 

kulttuuristen representaatioiden ymmärtämisen kykyyn, vaan tätä kykyä voidaan Bogostin 

mukaan käyttää tiettyjen spesifien, todellisten tai kuviteltujen prosessien analyysiin ja 

kritiikkiin. Pelien yhteydessä voidaan tarkastella pelin proseduraalis-retorista orientaatiota: 

pelijärjestelmän sääntöjä, niiden välisiä suhteita, sääntöjen suhdetta niiden maailmasta 

esittämiin väitteisiin, sekä näihin väitteisiin vastaamiseen. (Bogost 2007, 244-246; 257-260.)

3.3 Sosiokulttuurinen näkökulma

Sosiokulttuurinen näkökulma korostaa pelien luonnetta kulttuurisina artefakteina laajemmassa 

kulttuurisessa lukutaidon kontekstissa. Tämä kontekstuaalisuus voi olla joko lajityypin 

sisäistä tai muihin merkitysjärjestelmiin kiinnittynyttä. Myös pelimaailman ja reaalimaailman 

välinen suhde, sekä maailmojen välinen rajankäynti liittyy tässä näkökulmassa 

pelilukutaitoon. Merkityksen muodostamisen suhteissa toiminta nähdään paikantuneeksi ja 

ruumiillistuneeksi.

José P. Zagal (2008; 2010) määrittelee pelilukutaidon kyvyksi pelata pelejä, kyvyksi 

ymmärtää peleihin liittyviä merkityksiä, sekä kyvyksi tehdä pelejä. Tässä ymmärrys nousee 

keskeiselle sijalle, sillä Zagalin mukaan se sisältää taidot ”selittää, keskustella, kuvailla, 

kehystää, sijoittaa, tulkita ja asemoida” pelejä erilaisissa konteksteissa. Nämä kontekstit 

liittyvät peleihin kulttuurisina artefakteina, lajityyppien ilmentyminä, pelien teknologisiin 

alustoihin sekä pelin yksittäisten komponenttien erittelyyn ja niiden vaikutusten, erityisesti 

niiden luomien pelaajakokemusten pohtimiseen. (Zagal 2008, 34; 2010, 8.)
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Laajennettuna Zagalin näkemys konteksteista liittyy kulttuuristen artefaktien osalta pelien 

suhteeseen muuhun kulttuuriin ja siihen, miten käsityksemme muusta kulttuurista ohjaa 

käsitystämme peleistä. Lajityyppeihin liittyen pelilukutaitoisten henkilöiden tulee ymmärtää 

pelien suhteet muihin peleihin, myös ei-digitaalisiin peleihin. Teknologisten alustojen osalta 

pelilukutaito liittyy kykyyn ymmärtää pelien ja laitealustojen suhde, sekä niiden vaikutus 

pelikokemuksen syntyyn. Yksittäisten pelin komponenttien osalta pelilukutaito auttaa meitä 

sijoittamaan nämä komponentit pelin kokonaisrakenteeseen, ja sitä kautta pelien suunnittelun 

kielioppiin (design grammar, ks. Gee 2007, 30–31). Pelin rakenneosien, niiden 

vuorovaikutuksen, ja sen kautta syntyvän pelikokemuksen ymmärtäminen osana kulttuurisia 

ja lajityypillisiä konventioita on Zagalin mukaan pelilukutaidon kova ydin (Zagal 2008, 34–

37; 2010, 25–33).

Myös Kurt Squire (2008, 640–643) tarkastelee pelilukutaitoa kulttuurisesta näkökulmasta. 

Squiren mukaan pelaaminen on läpikotaisin lukutaidon ympärille kiertynyt käytäntö, jossa 

merkityksiä muodostetaan tekstien välityksellä ja teknologiaa käytetään ilmaisun välineenä. 

Myös pelien interaktiivinen luonne ja niiden tarjoama simuloitu maailma ajattelun, toiminnan 

ja oppimisen pohjaksi ovat keskeistä pelilukutaidon hahmottamisessa. 

Pelilukutaito on Squiren mukaan asiantuntijuuden kehittämistä pelimaailmassa tapahtuvien, 

palkitsevien kokemusten saamiseksi. Tämä asiantuntijuus on sidoksissa pelien kykyyn sitoa 

yhteen ”toimijuus, vuorovaikutteisuus, kerronnallisuus, semioottiset alueet sekä laajat 

[virtuaaliset] maailmat” (Squire 2008, 645). Näihin elementteihin perustuen pelilukutaitoisuus 

rakentuu ensisijaisesti tekemisen taidon pohjalle. Pelaaja ei tuota vain merkityksiä, vaan 

toimii konkreettisesti virtuaalisessa ja elämismaailmassa. Tämä toiminta organisoi samalla 

lukutaitoon liittyviä toimia pelin ulkopuolella: huijausmahdollisuuksien käyttöä, sekä 

FAQ:ien ja keskustelujen hallintaa (emt., 651).

Squire (2008, 653–654) nostaa esiin vielä tarkemmin pelaamiseen liittyviä sosiaaliset aspektit. 

Peleihin liittyvistä merkityksistä keskustellaan pelaajayhteisöissä, ja vaikka digitaalisiin 

lukutaitoihin liittyykin vahvasti teknologiset muutokset, ne otetaan haltuun ja välitetään 

sosiaalisten rakenteiden läpi (esim. klaanit, foorumit ja muut jaetut tilat). Pelilukutaidot 

syntyvätkin Squiren mukaan sekä ”peleissä-suunniteltuna-tiloina, että pelikulttuureissa, joissa 

ne luodaan ja otetaan käyttöön” (emt., 659).

32



James Paul Gee (2007) käsittelee laajemmin pelien, oppimisen ja lukutaidon välisiä suhteita. 

Hänen ajatuksistaan voidaan kuitenkin löytää monia periaatteellisia tekijöitä myös 

eksplisiittisen pelilukutaidon kannalta. Ensinnäkin Geen (emt., 6–9) mukaan ihmisten 

lukutaitoon ja ajatteluun vaikuttavat voimakkaasti sisäisten prosessien lisäksi sosiaaliset 

suhteet. Koska sosiaalisiin suhteisiin liittyy usein ryhmäytyminen, ajattelusta ja 

lukemisestakin tulee näin laajempia kulttuurisia käytäntöjä. Toiseksi, koska jo perinteisen 

tekstin lukemiseenkin tarvitaan useita erilaisia lukutaitoja, täytyy lukemisen ja kirjoittamisen 

käytäntöjen pohtiminen olla laajennettavissa myös puhtaan tekstin ulkopuolisiin ilmiöihin. 

Näin ollen peleihin liittyvä lukutaito käsitteellistyy pelaamisen käytäntöihin, eli pelaamiseen 

maailmassa toimimisena (Gee 2007, 18).

Pelit, kuten muutkin merkityksenmuodostuksen alueet, ovat Geen (2007) mukaan semioottisia 

alueita joihin liittyy tietyt tavat ajatella ja toimia. Näitä semioottisia alueita voidaan lukea ja 

ymmärtää sekä sisältä että ulkoa käsin. Geen antamassa esimerkissä voimme esimerkiksi 

keskustella FPS-pelin (First-Person Shooter) tyypillisestä sisällöstä. Tällöin tarkastelemme 

semioottista aluetta sisältä käsin. Jos taas keskustelemme erilaisista tavoista puhua, toimia tai 

arvostaa jotain semioottista aluetta, tai keskustelemme siihen liittyvistä tyypillisistä 

toimintatavoista, tarkastelemme aluetta ulkoisesti. Tällaiseen sisäiseen ja ulkoiseen 

tarkasteluun liittyy myös molempien alueiden suunnittelun kieliopin (design grammar) 

tunnistaminen (Gee 2007, 19-33). 

Gee (2007) painottaa, että merkitykset syntyvät peleissä aina liittyen spesifeihin, yksittäisiin 

tilanteisiin. Näin ollen merkitys on aina paikantunutta johonkin (meaning as situated), eikä 

mitään yleisiä, kaikkialla päteviä merkityksiä ole olemassa. Merkitykset ovat myös 

ruumiillistuneita (embodied), noussen esiin pelaajan valinnoista ja teoista. Paikantuneen ja 

ruumiillistuneen merkityksen muodostaminen on Geen mukaan ensisijaista pelilukutaidon 

kannalta (Gee 2007, 79-82.) Aktiivisen ja kriittisen oppimisen jollain semioottisella alueella 

tulisi johtaa aina oppijan muuttumiseen suunnittelijaksi (emt., 96; vrt. Zimmerman 2008).

Myös Gee (2007, 109) puhuu pelilukutaidon kehittymisestä toiminnan kautta. Perustason 

osaaminen hankitaan peleissä alhaalta ylöspäin, pelaamalla yksittäisiä ja lajityyppiin kuuluvia 

muita pelejä. Myös tästä voidaan vetää vertailukohtia Squiren (2008) ja Zimmermanin (2008) 
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ajatuksiin pelilukutaidosta, jossa keskeisellä sijalla on pelaajan toiminta. Gee (mt., 209) jatkaa 

asiasta toteamalla, että hyvät pelit antavat pelaajalle nimenomaan mahdollisuuksia kokeilla 

erilaisia pelityylejä ja ongelmanratkaisun keinoja, ja näin sopeuttaa omia kokemuksiaan 

parhaasta pelillisestä oppimistavasta.

Mia Consalvo (2007) on kirjoittanut pelipääomasta (gaming capital) tai pikemminkin 

pelikulttuurisesta pääomasta (ks. Sotamaa 2009a). Käsite on uudelleentulkinta Pierre 

Bordieu’n kulttuurisesta pääomasta, joka viittaa kasvatuksen ja koulutuksen kautta 

hankittuun, sosiaalisesta asemasta kertovaan tietämykseen. Peleihin sovellettuna käsite auttaa 

ymmärtämään, miten pelaajat ovat tekemisissä pelien, niihin liittyvän monitahoisen 

informaation ja informaation lähteiden, peliteollisuuden ja muiden pelaajien kanssa. 

Consalvon mukaan pelikulttuurinen pääoma on dynaamista ja kontekstuaalista. Se voidaan 

ymmärtää eri tavalla eri aikoina ja erilaisten pelaajien kesken. (Consalvo 2007, 4.) 

Pelikulttuurinen pääoma tulee nähdäkseni käsitteenä erittäin lähelle pelilukutaitoa, erityisesti 

pelien multimodaalisten toteutustapojen semioottista tulkintaa kehystävänä elementtinä. 

Yksittäisten pelillisten elementtien tulkintaa ja kontekstualisointia määrittelee pelaajan 

pelikulttuurisen pääoman määrä.

Pelikulttuurisen pääoman karttumista määrittelee jopa pelejä itseään enemmän niin kutsutut 

paratekstit. Paratekstit ovat itse pelien ympärillä olevia, sen merkityksiä aktiivisesti 

muokkaavia sekundaarisia merkityksen lähteitä. Peliteollisuudessa tällaisia paratekstejä 

voidaan katsoa olleen eri aikoina esimerkiksi pelien ohjekirjat, myöhemmin pelijulkaisijoiden 

itse julkaisemat lehdet (esimerkiksi Nintendo Power), sitten riippumaton pelijournalismi ja 

viimeisimpänä erilaiset internetin yhteisöllistä sisällöntuotannon kulttuuria hyödyntävät ohje-, 

vinkki- ja wiki-sivustot. Tällaisia paratekstejä tuottaviin tahoihin viitataan nimellä 

paratekstuaalinen teollisuus. Se pyrkii muokkaamaan peleihin liittyviä kokemuksia tietyillä 

tavoilla, ja asemoimaan pelikulttuurit houkuttelevina pelikulttuurisen pääoman kerryttäminen 

paikkoina. (Consalvo 2007, 8-9; 18-24.)

Paratekstien kautta pelikulttuurista osallisena oleminen on myös paljon muuta kuin itse pelien 

pelaamista. Itse asiassa, Consalvon mukaan pelikulttuurisen pääoman voidaan katsoa 

rakentuvan enemmän paratekstien käytön ja kuluttamisen kuin itse pelien pelaamisen kautta. 

Näin ollen tätä pääomaa − tai tämän tutkielman viitekehyksessä pelilukutaitoa − pystyisi 
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hankkimaan erityisesti paratekstien kautta. Pelaajan tieto viimeisimmistä graafisen 

toteutuksen tavoista, läpipeluuohjeista, peli-franchisen jatko-osien julkaisuaikataulusta tai 

peliklaanien toiminnasta ei tulekaan pelin pelaamisesta itsestään, vaan pelin ympärillä 

tuotettavien paratekstien sisällöistä. (Consalvo 2007, 38.) Paratekstien varaan jättäytymisen 

kääntöpuolena voi olla kuitenkin elämyksellisyyden ja yllätyksellisyyden väheneminen, ja 

viiteryhmän halveksunnan kohteeksi joutuminen (emt., 90; 97; 147).

Walsh ja Apperley (2009) ovat tarkastelleet pelikulttuurista pääomaa ja lukutaidon käsitettä. 

Heidän mukaansa on tärkeää asemoida pelejä suhteessa muuhun digitaaliseen mediaan ja 

globaaliin nuorisokulttuuriin mediaekologisessa viitekehyksessä. Se, mikä on digitaalisille 

peleille ominaista ja asettuu luetun, kirjoitetun ja visuaalisen kulttuurin ulkopuolelle, on 

niiden tapa asettaa pelaaja toteuttavaan suhteeseen (enactment) median kanssa. Tämä 

tarkoittaa yksinkertaisesti pelaamista ja toimintaa pelimaailmoissa ja niiden ulkopuolella. 

Walsh ja Apperley yhdistävät tarkastelussaan Bogostin proseduraalisen lukutaidon ja 

Consalvon pelikulttuurisen pääoman. Walsh ja Apperley määrittelevät proseduraalisen 

lukutaidon toteutumaan vain pelaajan ja ohjelmakoodin suorittavan koneen 

vuorovaikutuksessa. Tässä samassa vuorovaikutussuhteessa muodostuu myös pelikulttuurinen 

pääoma, sillä sen kerryttäminen ja vaihto tapahtuu juuri pelaamisen yksittäisessä tilanteessa ja  

sen ehdoilla. Näissä tilanteissa nimenomaan pelikulttuurinen pääoma määrittelee pelaajan 

toiminnan merkityksen ja suhteuttaa sen pelilaitteisiin ja parateksteihin. Paratekstit yhdistävät 

pelaajan myös pelien mediaekologiaan. Pelien ymmärtäminen prosessien, sääntöjen ja niiden 

yhdessä muodostaman representaation kautta kasvattaa pelikulttuurista pääomaa ja sen 

vaihdon mahdollisuuksia digitaalisen pelaamisen ekosysteemissä.

3.4 Näkökulmien yhteenvetoa

Edellä kuvattujen näkökulmien perusteella pelilukutaidon käsitettä on lähestytty monelta 

kannalta ja eri tieteenalojen piiristä. On kuitenkin huoma(ute)ttava, että monet tässä 

katsauksessa käsitellyistä määritelmistä pitävät sisällään päällekkäisiä tai rinnakkaisia 

elementtejä. Erityisesti pelisuunnittelun näkökulmassa mainittu ”maailmassa oleminen 

pelaamisen kautta” rinnastuu moniin sosiokulttuurisen näkökulman huomioihin, mutta myös 

muiden näkökulmien osalta samankaltaisuutta löytyy.
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Jos pelilukutaitoa katsotaan mediakasvatuksen näkökulmasta, eri tieteenalojen tutkimuksista 

löytyvät yhteiset nimittäjät antavat viitteitä pelilukutaitokeskustelun eräänlaisesta 

yhtenäistymisestä. Vaikka tulokulmat ovat yksilöllisiä, ilmiöstä löydetään monia samanlaisia 

piirteitä. Tämä antaa mediakasvatukselle ja pelitutkimukselle hyvät lähtökohdat luoda 

digitaalisiin peleihin liittyvää teoriaa ja käytäntöjä. Mediakasvatuksen heimot (Kotilainen & 

Suoranta 2005) näyttäisivät kohtaavan pelikentällä mielenkiintoisella tavalla. 

Yhteenvetona edellisessä luvussa käsitellyistä näkökulmista voidaan todeta, että lähes 

kaikissa tapauksissa pelilukutaidon määritelmässä nousee esiin sosiaalisuuden käsite. Eri 

tutkijat käsittelevät sosiaalisuuden ilmenemistä pelaamisen yhteydessä omista 

näkökulmistaan, mutta useissa aineiston tutkimuksissa käsite on läsnä. Myös toiminta, eli 

pelaaminen ja pelaamisen ympärillä tapahtuvat muut aktiviteetit, nousevat esille monessa 

käsittelemässäni tutkimuksessa.

Voidaan myös todeta, että toiminnallinen aspekti on saanut enemmän painotusta kuin 

semiotiikasta ammentava mediasisältöjen purkaminen (vrt. semiosis ja ludosis: Mäyrä 2008, 

19). Tämä kuvastanee osaltaan digitaalisen pelaamisen ja siihen liittyvien erilaisten 

kulttuurien työntymistä mediakasvatuksen kiinnostuskenttään, sekä pelikulttuureissa jo monin 

tavoin sisäänrakennettuna olevan sosiaalisen aspektin siirtymistä mediakasvatuksen ja 

medialukutaitokeskustelun asialistalle. Medialukutaitoihin liittyvässä tutkimuksessa median 

käytön ja merkityksen muodostamisen sosiaaliset aspektit ovat korostuneet erityisesti ns. New 

Literacy Studies -liikkeen yhteydessä (esim. Lankshear & Knobel 2006; Gee 2007).

Pelilukutaitoon käsitteenä on lähdeaineiston perusteella otettu laajempi näkökulma kuin 

aikaisemmassa medialukutaitoihin liittyvässä keskustelussa, mikä voi olla tutkimuksen 

etenemiselle kokonaisuudessaan vain hyvä asia. Jos unohdetaan hetkiseksi tekemäni 

pelilukutaidon käsitteelliset kategorisoinnit, aineistoni ja tämän tutkielman rakenteesta 

yhdistettynä voidaankin kenties nähdä viitteitä myös Mäyrän (2008, 156) mainitsemasta 

pelitutkimuksen metodien ja lähestymistapojen konvergenssista kiinnostavien ja tuloksellisten 

näkökulmien luomiseksi. Mäyrän (emt., 157–167; ks. myös Zagal 2010, 13) mainitsemat 

humanistis- ja yhteiskuntatieteelliset menetelmät, sekä erikoistuneemmat pelisuunnitteluun ja 

pelaamiseen toimintana liittyvät tutkimusmenetelmät – ja näiden kaikkien tutkimuskohteet – 

voidaan tunnistaa myös tässä käsittelemistäni lähteistä.
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Kuten Zagal (2010, 123) toteaa, digitaalinen pelaaminen kehittyy edelleen nopeasti sekä 

kulttuurina että mediamuotona. Tämän vuoksi myös pelien ymmärtäminen, toisin sanoen 

pelilukutaitoisuus, on dynaaminen taitojen ja tietojen kenttä. Zagalin mukaan 

pelilukutaitoisuus vaatii eräänlaisen yleisen asenteen oppimiselle, jossa yhtäältä ymmärretään 

pelit eri osa-alueidensa kautta sellaisiksi kuin ne ovat juuri nyt, ja toisaalta käytetään tätä 

ymmärrystä erilaisten tulevaisuuden pelillisten mahdollisuuksien hahmottamiseen. 

Pelilukutaito asettuu tätäkin kautta mielenkiintoiseen suhteeseen medialukutaidon kanssa, 

joka on tunnistettu suomalaisessakin mediakasvatuspuheessa jo pitkään prosessina (Varis 

2002).

Loppukommenttina pelilukutaidon teoreettisiin käsitteellistyksiin voitaneen sanoa, että 

pelilukutaito näyttäytyy lähdekirjallisuuden perusteella melko kokonaisvailtaiselta kyvyltä 

analysoida ja tulkita pelejä, niihin liittyviä paratekstejä, pelikulttuureita ja pelien pelaajia. 

Näkökulmien moninaisuudesta johtuen on olemassa vaara, että pelilukutaidon käsite 

inflatoituu liian yleiseksi tai sisällöllisesti kaiken kattavaksi. Toivon kuitenkin onnistuneeni 

tässä yhteenvedossa osoittamaan, että myös päinvastainen ajattelumalli on mahdollinen, ja 

käsitteen voidaan katsoa myös yhtenäistyvän erilaisista lähestymistavoista huolimatta.
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4 MENETELMÄT JA AINEISTO

Tässä tutkielmassa empiirisen osuuden selkärangan muodostaa laadullinen (kvalitatiivinen) 

haastatteluaineisto. Koska tutkielman tarkoituksena oli selvittää perheiden pelikäytäntöjen 

lisäksi tarkemmin lasten ja heidän vanhempiensa käsityksiä peleistä kulttuurisena ilmiönä ja 

antaa heille mahdollisuus asemoida pelejä suhteessa muuhun mediaan, vaikuttivat laadulliset 

tiedonkeruumenetelmät määrällisiä (kvantitatiivisia) puhuttelevammilta. Laadullisten 

työkalujen käyttöä puolsi myös käsitys siitä, että tutkielmassa ei lähtökohtaisestikaan oltu 

niinkään kiinnostuneita tilastollisista merkitsevyyksistä tai aineistosta nousevien 

tunnuslukujen yleistettävyydestä laajempaan populaatioon, vaan tarkoituksena oli löytää 

yksittäisiä merkityksenantoja ja suhteuttaa niitä pelilukutaidon teoreettisiin kehyksiin. 

Tutkittaessa ihmisten käsityksiä asioista ja ilmiöistä on fenomenografia eräs tiedonhankinnan 

strategioista. Tämän tutkielman aineiston hankinnassa olikin olemassa tietynkaltainen 

fenomenografinen pohjavire, ja siksi käsitettä avataan omassa, lyhyessä alaluvussa.

Hyvä tutkimus lähtee Eskolan ja Suorannan (2005, 81) mukaan teoriasta ja palaa siihen 

aineiston analyysin kautta. Koska tämän tutkielman empiirisen osuuden ja aineiston analyysin 

tarkoituksena on nimenomaisesti kommentoida alueen tutkimuksessa esitettyjen 

käsitteellistyksien paikkaansapitävyyttä informanttien elämismaailmassa, voidaan tätä siltaa 

nähdäkseni koettaa aidosti rakentaa.

4.1 Pelien tutkimisesta

Pelitutkimuksen piirissä tutkitaan paljon muutakin kuin pelejä per se, ja laajan, joskin 

nuorehkon tutkimusalan nimittäminen pelitutkimukseksi on myös helpon olkiukon 

tarjoamista tutkimusalaan negatiivisesti suhtautuville. Näkökulma joka on yleistynyt pelien 

tutkimisen puitteissa, ja johon tämäkin tutkielma eetokseltaan sijoittuu, on pelien tutkiminen 

kulttuurina. Mäyrän (2008, 2) mukaan pelikulttuurin (myös pelikulttuurien, sillä ei ole 

olemassa koko kenttää luonnehtivaa yhtenäiskulttuuria) tutkimukselle on tyypillistä pelien 

luovien ja taiteellisten näkökulmien kunnioittaminen, mutta myös kulttuurintutkimukselle 

ominainen monitieteisyys. Itse pelien lisäksi tutkimuksen kohteena ovat myös pelaajat (ks. 

myös Mäyrä 2002, 6) sekä ne kontekstit, joissa pelit ja pelaajat kohtaavat, mukaanlukien 

pelaaminen toimintana. Pelikulttuurien tutkimus käyttääkin hyväkseen menetelmällisiä 

mahdollisuuksia hyvin laajasti, sillä pelien ympärillä käynnissä olevan ludosiksen (emt., 19; 
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so. merkityksen rakentuminen pelillisen toiminnan kautta) tutkimiseen soveltuvat mainiosti 

sekä määrälliset että laadulliset menetelmät.

Tässä tutkielmassa tutkimuksen kohteena ovat pelaajat, erityisesti lapset ja heidän 

vanhempansa. Lasten suhde peleihin rakentuu ludosiksessa, mutta myös suhteessa 

vanhempiinsa ja muihin pelaajiin. Näin ollen tutkielman kontribuutio pelitutkimuksen 

kentällä sijoittuu pelaajien ja pelaamisen kontekstien välimaastoon. Tutkielman voikin mieltää 

laajemmassa viitekehyksessä pelitutkimuksen sijaan pelikulttuuria tarkastelevaksi (ks. sivu 3) 

opinnäytteeksi. 

4.2 Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteistä

Laadulliseen tutkimukseen liitetään yksinkertaistettuna usein käsitys todellisuudesta 

sosiaalisesti konstruoituna, eli ihmisten välisten vuorovaikutuksen muotojen tuottamana ja 

rakentamana. Todellisuuskäsitys rakentuu siis subjektiivisesti yksilöiden mielessä ja 

intersubjektiivisesti yksilöiden välillä, ja se nähdään epäyhtenäisenä. Määrällisen tutkimuksen 

paradigmaan liittyy puolestaan todellisuuden luonne objektiivisena ja yhteneväisenä kaikille. 

Ihminen on kuitenkin biologisen perusolemuksensa lisäksi syvästi sosiaalinen, ja sosiaaliseen 

olemassa olemiseen liittyy merkitysten symbolinen vaihto, kommunikointi ja kieli. Kieleen on 

puolestaan sidottu merkitykset, ja merkitysten tutkiminen on laadullisen tutkimuksen 

keskiössä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 22-23.) Laadullisen tutkimuksen monet menetelmät ja 

perinteet on tiivistetty myös tavoitteeseen “elämismaailman tutkiminen” (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006).

Metsämuurosen (2005) mukaan laadullinen tutkimusote perustuu eksistentiaalis-

fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan. Tällä hän viittaa erityisesti kriittiseen 

teoriaan ja konstruktivismiin, joiden perustalle laadullisen tutkimuksen metodologia 

muotoutuu. Kriittisessä teoriassa todellisuuden rakentuminen nähdään muun muassa 

sosiaalisten, poliittisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutuksena, konstruktivismissa 

puolestaan viitataan edeltävässä kappaleessa mainittuun todellisuuden suhteelliseen 

konstruktioon. Molemmille tieteenfilosofisille lähtökohdille on yhteistä se, että tutkija ja 

tutkittava nähdään vuorovaikutuksellisessa suhteessa toisiinsa. Tutkimustieto hankitaan 

dialogin ja sen tulkinnan avulla. Laadullinen tutkimusote on sovellettavissa erityisesti silloin, 

kun tutkijan kiinnostus liittyy tapahtumien yksityiskohtaisiin rakenteisiin ja yksittäisten 
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toimijoiden merkitysrakenteisiin. Myös luonnollisten, so. ei-kontrolloitujen tilanteiden 

tutkimiseen laadulliset välineet soveltuvat hyvin. (Metsämuuronen 2005, 201-203.)

Eräällä tavalla laadullisesta tutkimuksesta ja laadullisista menetelmistä keskustelemisen 

peruslähtökohtiin kuuluu niiden asettaminen vastakkain määrällisen tutkimuksen ja 

tilastollisten analyysimenetelmien kanssa. Siinä missä määrällinen tutkimus nähdään usein 

pelkkänä numeronmurskauksena tilastollisen päättelyn puitteissa, on laadulliseen 

tutkimukseen viitattu esimerkiksi “pehmeänä” tutkimusperinteenä (Eskola & Suoranta 2005, 

13). Usein laadullinen ja määrällinen tutkimusote kuitenkin sekoittuvat yksittäisten 

tutkimustenkin sisällä, eikä yleisesti ottaen ole hedelmällistä problematisoida näiden kahden 

tutkimusperinteen käyttöä heti tutkimuksen lähtöruudussa. Koska tutkimuksen tekemisessä on 

kyse jonkin empiirisen ilmiön tutkimisesta, on laadulliset menetelmät nähtävä työkaluina 

siinä missä määrällisetkin, ja nostettava keskiöön ilmiön käsitteellinen pohdinta ja 

totuudellisuus (Eskola & Suoranta 2005,15; Hirsjärvi & Hurme 2000, 24). Tässäkin 

tutkielmassa aineistosta nostetaan esiin määrällisiä muuttujia laadullisen luennan rinnalle. 

Painavin ääni pyritään kuitenkin antamaan tutkittavien merkityksenannoille.

Eskolan ja Suorannan (2005) mukaan laadullisen tutkimuksen tunnusmerkkejä ovat muun 

muassa käytetty aineistonkeruumenetelmä, harkinnanvarainen otanta, tutkijan aseman 

korostuminen sekä narratiivisuus. Aineiston analyysia luonnehtii laadullis-induktiivinen 

lähestymistapa, jossa edetään aineistosta nousevien yksittäisten ilmiöiden ja näkökulmien 

yleistettävyyden periaatteen mukaisesti. Ennalta asetettujen tutkimushypoteesien asettaminen 

ei ole määrällisen, esimerkiksi laajan kyselytutkimuksen tavoin keskeistä, vaan 

tutkimukselliset oivallukset nousevat enemmän itse aineistosta. (Eskola & Suoranta 2005, 

15.)  Laadullisen tutkimusprosessin induktiivisesta luonteesta puhuvat myös Hirsjärvi ja 

Hurme (2000). Heidän mukaansa laadullinen tutkimus etenee yksityisestä yleiseen ollen 

kiinnostunut useasta yhtäaikaisesta lopputulokseen vaikuttavasta tekijästä. Laadullinen 

tutkimus on myös kontekstisidonnaista, ja tutkimusasetelma on koko ajan muutoksessa 

tutkimuksen kuluessa. Siinä missä määrällisessä tutkimuksessa hypoteesit asetetaan 

tutkimuksen alussa, laadullisessa niihin päädytään pikemminkin tutkimuksen lopussa. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 25.)
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Laadullinen aineisto on hyvin usein muodossa tai toisessa kerättyä tekstiä, esimerkiksi 

tutkijan haastattelutilanteessa tallentamaa ja myöhemmin tekstiksi litteroimaa puhetta. 

Laadullisessa tutkimuksessa kerätyn aineiston tieteellisyyttä ei aseta niinkään 

tutkimusaineiston määrä, vaan sen laatu ja käsitteellistämisen kattavuus. Näin ollen 

tutkimuksen otanta voi olla hyvinkin pieni kohdepopulaatioon suhteutettuna. Tutkijan asema 

on laadullisten menetelmien käytön yhteydessä usein myös toisenlainen kuin määrällisessä 

tutkimuksessa. Tutkimuksen toteutustavoissa kuten aineiston keruussa on mahdollisuus olla 

joustavampi, mutta toisaalta tutkijan henkilökohtainen läsnäolo haastatteluissa voi olla myös 

henkisesti raskasta. Narratiivisuus tulee laadullisessa tutkimuksessa esiin esimerkiksi 

haastattelutilanteissa informanttien tuottamina kertomuksina tai tarinoina. Kertomus on 

inhimillinen tapa jäsentää omaa elämää ja kokemuksia, ja laadullinen tutkimus voikin olla 

kertomuksellisuuden analyysiä. (Eskola & Suoranta 2005, 15-24.) Hirsjärven ja Hurmeen 

(2000, 27) sanoin: “Kvalitatiivinen tutkimus tuo esille tutkittavien havainnot tilanteista ja 

antaa mahdollisuuden heidän menneisyyteensä ja kehitykseensä liittyvien tekijöiden 

huomioimiseen.”

Tutkimuksellinen etäisyys ja tutkimuksen objektiivisuus, jotka asetetaan joskus laadullisen 

tutkimuksen yhteydessä kyseenalaisiksi, rakentuvat yhtäältä tutkijan omasta teoreettisesta 

pohdinnasta ja lukeneisuudesta käsin, toisaalta niitä voi lisätä erilaisten uusien 

käsitteellistyksien avulla sekä käyttämällä useampia erilaisia tutkimusmenetelmiä (Eskola & 

Suoranta 2005, 35). On syytä mainita myös objektivistisen ja objektiivisen ero. Eskola ja 

Suoranta (emt., 17) liittävät objektivistisen otteen tutkimuskohteen ulkoapäin 

tarkastelemiseen puolueettomana päältäkatsojana. Heidän mukaansa tällainen ote voidaan 

unohtaa ja pyrkiä pikemminkin objektiivisuuteen eli siihen, ettei tutkija sekoita omia 

uskomuksiaan ja asenteitaan tutkimuskohteeseen. Toisaalta ohessa käsitellään sellaisia 

laadullisia tutkimusmenetelmiä, joissa aineiston keruutilanne voi olla tutkijan puolelta 

hyvinkin osallistuva, ja yhteistä kertomusta ja käsitystä informantin kanssa rakentava.

Laadullisen aineiston analyysivaiheessa voidaan esittää vielä kysymyksiä kerätyn aineiston 

laajuudesta. Eskolan ja Suorannan (2005) mukaan tarkoitus ei ole ainoastaan kuvailla kerättyä 

aineistoa, vaan rakentaa sen pohjalta teoreettisesti kestäviä näkökulmia. Kun aineistoa 

luetaan, siitä nousee yleensä esiin kiinnostavia näkökulmia, jotka ohjaavat tutkijaa etsimään 

aineistosta muita samankaltaisia esimerkkejä. Taustalla vaikuttavan teoreettisen 
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tulkintakehyksen pohjalta tutkija voi tehdä vertailuja aineiston eroista ja yhtäläisyyksistä. 

Tärkeintä laadullisen aineiston analyysissa ovat siitä tehdyt tulkinnat ja niiden syvyys. 

(Eskola & Suoranta 2005, 62-63.) Analyysissa aineisto pyritään tiivistämään ilman että sen 

informaatioarvoa vähennetään. Järjestämisen ja tulkinnan avulla aineiston informaatioarvo 

pikemminkin kasvaa, sillä analyysin tarkoitus on myös tihentää sanottava selkeäksi ja 

mielekkääksi kokonaisuudeksi. (Emt., 137.)

Aineiston analyysivaiheessa aineisto pilkotaan ensin käsitteellisiin osiinsa ja abstrahoidaan 

muotoon, jossa siitä tehdyt johtopäätökset liikkuvat yleisellä, ei yksityiseen henkilöön tai 

hänen sanomiseensa liittyvällä tasolla. Sisällön analyysi etenee esimerkiksi vaiheittain 

aineistoon tutustumisesta, sen sisäistämisestä ja karkeasta luokittelusta tutkimustehtävän ja 

käsitteiden täsmennykseen, ilmiöiden esiintymistiheyden ja poikkeustapausten analyysiin ja 

lopulta johtopäätöksiin ja tulkintaan. (Metsämuuronen 2005, 233-235.) Alasuutari (1999, 39) 

tiivistää analyysin kahteen vaiheeseen, havaintojen pelkistämiseen ja arvoituksen 

ratkaisemiseen. Arvoituksena tässä toimii ensimmäisessä pääluvussa asetetut 

tutkimuskysymykset.

4.3 Fenomenografia

Sanana fenomenografia viittaa ilmiöiden kuvaamiseen tai ilmiöistä kirjoittamiseen. 

Fenomenografisen katsannon mukaisesti on olemassa vain yksi maailma, josta eri ihmiset 

muodostavat erilaisia käsityksiä. Fenomenografiassa tutkimuskohteena on siis se, miten 

maailma käsitteellistyy ihmisten tietoisuudessa. Fenomenografinen tutkimus etenee siten, että 

aluksi tutkija kiinnittää huomionsa ilmiöön tai käsitteeseen, josta esiintyy huomattavan 

erilaisia käsityksiä. Tämän jälkeen tutkijan tehtävänä on perehtyä ilmiöön teoreettisesti ja 

jäsentää siihen liittyvät erilaiset näkökohdat. Kolmantena erilaiset henkilöt tuovat esiin omia 

käsityksiään kyseessä olevasta ilmiöstä, jonka pohjalta tutkija luokittelee eri käsitykset niiden 

merkityksen perusteella, ja abstrahoi selitykset lopuksi merkitysluokkiin. (Metsämuuronen 

2005, 210-211.)

Merkitysluokilla tai kuvauskategorioilla voidaan jäsentää niiden välisiä loogisia suhteita 

horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Horisontaaliset kategoriat ovat samanarvoisia käsityksiä ja 

vertikaaliset esittävät kategorioiden järjestystä esimerkiksi yleisyyden suhteen. Kategoriat 

ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa, jolloin ylemmän tason kategorioilla voidaan ilmentää 
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esimerkiksi monipuolisuutta tai laajuutta. Kategorioiden käytöllä voidaan asemoida 

tutkittavien samanarvoisia subjektiivisia mielipiteitä ja syventää kuvausten tulkintaa. 

(Rissanen 2006.)

Fenomenografialla saavutettuja tuloksia leimaa kuitenkin kontekstisidonnaisuus, sillä 

käsitteiden merkityssisältö vaihtelee huomattavasti eri yhteyksissä. Tämä johtuu luonnollisesti 

subjektiivisista kokemuksista, joihin käsitteiden muodostaminen perustuu (ks. Ermi ym. 2004, 

32). Tämän tutkielman osalta tutkimusaineiston voidaan kuitenkin katsoa antavan 

mahdollisuuksia fenomenografiseen pohjavireeseen, sillä tutkittavien kokemusmaailmat 

olivat melko samankaltaisia. Metsämuurosen kuvaaman yksityiskohtaisen merkitysluokkien 

rakentamisen sijaan tämän tutkielman fenomenografinen henki seuraa enemmän Valkosen 

(2006, 23) kuvaamaa tavoitetta pyrkiä selvittämään erilaisia tapoja kokea jokin ilmiö.

4.4 Tutkimushaastattelu, puolistrukturoitu haastattelu ja teemahaastattelu

Haastettelun tarkoitus on selvittää mitä tutkittavalla on mielessään, ja välittää kuvaa 

haastateltavan ajatuksista, käsityksistä, kokemuksista ja tunteista (Eskola & Suoranta 2005, 

85; Hirsjärvi & Hurme 2000, 41). Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä 

vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa. Toisin kuin esimerkiksi lomaketutkimuksessa, 

kasvokkain tapahtuva haastatteleminen voi auttaa myös pääsemään kiinni vastausten taustalla 

oleviin motiiveihin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34.) Kun kyseessä on keskusteluun perustuva 

haastattelu, haastattelija voi analysoida äänenpainojen lisäksi muuta ruumiinkieltä, kuten 

asentoja, ilmeitä ja haastateltavan liikehdintää haastattelun kuluessa. Nämä voivat antaa 

haastattelijalle erilaisia ja uusia tulkintamahdollisuuksia esimerkiksi litteroidun 

haastatteluaineiston lisänä. Oleellista on huomioida myös se, että haastattelija ja haastateltava 

eivät koskaan tule vuorovaikutustilanteeseen ilman esi- ja ennakkotietoa, vaan 

haastattelutilanne tapahtuu aina kontekstikohtaisessa merkitysmaailmassa (emt., 41).

Hirsjärvi ja Hurme (2000) listaavat useita syitä ja hyötyjä haastatteluun perustuvan 

tutkimusmenetelmän valintaan. Tällaisia ovat muun muassa ihmisen subjektiivisuuden 

nouseminen tilanteen keskiöön. Haastattelussa tutkittavalle on annettava mahdollisuus tuoda 

omia mielipiteitään esiin ilman rajoituksia, ja hänet on nähtävä tutkimuksen aktiivisena 

osapuolena. Jos tutkittava aihe on vähän kartoitettu, haastattelu antaa mahdollisuuksia edetä 

vielä tilanteen sisälläkin uusiin, ennalta suunnittelemattomiin suuntiin. Haastattelu antaa 
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poikkeuksellisen hyvin mahdollisuuksia selventää ja syventää tutkittavien antamia vastauksia. 

Haastattelija voi pyytää haastatellulta lisäperusteita kerrotulle asialle, tai johtaa vastauksista 

lisäkysymyksiä. Toisaalta haastattelu on todennäköisesti esimerkiksi lomaketutkimusta 

työläämpi ja raskaampi tutkijalle, ja toisaalta kerätyn aineiston analyysi ja tulkinta täytyy 

nähdä enemmän myös tutkijan oman subjektiviteetin läpäisemämä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

35.)

Sovellan tutkielmani empiirisessä osuudessa piirteitä puolistrukturoidusta haastattelusta ja 

teemahaastattelusta (ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 47-48). Puolistrukturoidusta siten, että 

käyttämäni haastattelurunko muodostuu sarjasta kysymyksiä, jotka esitettiin kaikille 

haastateltaville ja melko samassa järjestyksessä. Järjestystä varioitiin sen mukaan, miten 

haastattelu kulloisenkin haastateltavan kanssa eteni. Jos haastateltava siirtyi oma-aloitteisesti 

puhumaan jostakin aihepiiristä joka haastattelurungosta puuttui, tai esiintyi siinä vasta 

myöhemmässä vaiheessa, annettiin hänelle siihen mahdollisuus ilman keskeytystä. Toisaalta 

keskustelun tyrehtyessä pyrittiin siirtymään takaisin haastattelurungon järjestykseen. 

Teemahaastattelun piirteitä käytettiin muun muassa siten, että haastattelurungon kysymykset 

oli etukäteen tematisoitu laajempien aihepiirien ympärille (ks. tarkemmin liite 2 ja 3).

Teemahaastattelu ei Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 48) mukaan perustu yksityiskohtaisten 

kysymysten esittämisen tekniikalle, vaan sille on ominaista nimenomaan tiettyjen keskeisten 

teema-alueiden ympärillä liikkuminen. Viime kädessä tämän tutkielman puitteissa rajanveto 

mainittujen haastattelutapojen välillä onkin melko häilyvää, eikä menetelmällisessä 

suunnitteluvaiheessa tehty tarkkaa valintaa puolistrukturoidun ja teemahaastattelun suhteen. 

Tutkielman empiirinen osuus perustuukin eräällä tavalla haastateltavan ja haastattelijan 

intersubjektiiviselle herkkyydelle: haastattelun tukena oli kyllä kysymysrunko, mutta itse 

tilanteissa edettiin tunnustellen ja dialogisesti. Hirsjärvi ja Hurme (emt, 49) tuovatkin esiin 

haastattelun vuorovaikutuksellisen ominaisuuden. Yhtäältä tarkoituksena on selvittää, miten 

jonkin tietyn asiantilan merkitykset rakentuvat haastateltavalla, toisaalta haastattelutilanne 

mahdollistaa tutkijalle mainiosti myös uusien ja yhteisten merkitysten luomisen 

haastateltavan kanssa. Teemahaastattelussa lienee tämänkin menetelmällisen edun 

toteutuminen todennäköisintä.
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Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 66) mukaan teemahaastattelussa ollaan “kiinnostuneita 

tutkittavan ilmiön perusluonteesta tai -ominaisuuksista sekä hypoteesien löytämisestä 

pikemminkin kuin ennalta asetettujen hypoteesien todentamisesta”. Tämä lähestymistapa 

sopii tämän tutkielman aihepiiriin − pelilukutaitoon ja sen arkiseen soveltamiseen − mainiosti, 

sillä kyseessä on melko uuden konseptin kanssa työskentely, ja pelilukutaidon 

terminologisesta soveltuvuudesta empiirisen aineiston kanssa työskentelyyn ei ole moniakaan 

esimerkkejä (ks. kuitenkin Zagal 2010).

Teemahaastattelu asettuu myös luontevaan suhteeseen fenomenografisen lähestymistavan, tai 

ideakehyksen (Ermi ym. 2004, 32) kanssa. Teemahaastattelua pidetään sopivana 

haastattelumuotona juuri silloin, kun halutaan tietoa vähemmän tunnetuista asioista ja 

pyritään vastaamisen vapaudella oikeuttamaan itse haastateltavien puhe (ks. Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). Fenomenografian kiinnostus yksilöiden tekemälle 

käsitteellistämistyölle toimii näin eräänlaisena laadullisena ontologisena nivelenä 

menetelmien tieteenfilosofisessa suhteessa.

4.5 Lasten haastattelun erityispiirteitä

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 63) toteavat ryhmähaastattelun olevan keino saada samanaikaisesti 

ja nopeasti tietoa useammalta vastaajalta. Heidän mukaansa ryhmähaastattelu sopii hyvin 

myös lasten haastatteluun, sillä yksilöhaastattelussa he saattavat osoittautua aroiksi, tai 

ujostella haastattelijaa. Tässä tutkielmassa päädyttiin kuitenkin tietoisesti haastattelemaan 

lapsia yksilöhaastatteluissa. On todettu (Ermi ym. 2004, 36) että erikseen tehtävissä 

haastatteluissa lapset saavat aidosti puhua omalla äänellään, eikä heidän ajatuksiaan tai 

käsityksiään välitä tutkijalle aikuisen ihmisen tulkinta. Nähdäkseni tämä on ensiarvoisen 

tärkeää kahdestakin syystä. Ensinnäkin lapsille on näin mahdollista antaa heille harvassa ollut 

tutkimuksellinen ääni, ja toisaalta antaa heidän olla myös oman elämänsä asiantuntijoita 

asiassa, joissa he enenevässä määrin ovat vanhempiaan sujuvampia − digitaalisessa 

pelaamisessa. Kun lapsia haastatellaan itsenäisinä toimijoina, heidät nähdään itsessään 

arvokkaina tiedonlähteinä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 129).

Tutkielman menetelmällinen lähestymistapa on lasten haastattelun osalta pitkälle 

yhteneväinen Ermin ym. (2004) näkökulmien kanssa. Heidän mukaansa esimerkiksi juuri 

fenomenografinen ote antaa lapsille kyselyjä paremmat mahdollisuudet osallistua tiedon 
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tuottamiseen aktiivisina osapuolina. Kun haastattelija ja haastateltava muodostavat yhdessä 

käsityksiä lasten sosiaalisesta todellisuudesta, tärkeintä ei ole objektiivisen tosiseikkojen esiin 

tuominen (vrt. Hirsjärvi & Hurme 2000, 22-23), vaan tilan antaminen lasten omille 

tulkinnoille elämästään. Haasteena esiin nousee lasten haastattelusta saatavan aineiston käyttö 

suhteessa esimerkiksi vanhempien haastatteluaineistoihin. Vanhempien haastatteluja voidaan 

tehdä ikään kuin vahvistavasta näkökulmasta lasten sanomisia varmentamaan, mutta tällöin 

kyseessä ei oikeastaan ole enää menetelmällinen varmistus, vaan eräällä tavalla lasten esiin 

tuomia käsityksiä väheksyvä tai halventava keino-triangulaatio. (Ermi ym. 2004, 33-34.)

Lapsen haastattelua määrittelee paljon hänen ikänsä. Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 129) 

mukaan haastattelujen alaikäraja on esikouluikäisissä, mutta poikkeuksiakin on. Tämän 

tutkielman haastatellut lapset olivat sen ikäisiä, että kaikkien kanssa voitiin luottaa jo melko 

paljon sanalliseen vuorovaikutukseen. Tutkielman alkuvaiheen suunnittelussa mietittiin myös 

muiden aineistojen, kuten piirustusten (vrt. Ermi ym. 2004) tai videotaltiointien keräämistä, 

mutta pro gradu -työn luonteen huomioiden aineistojen rikastuttaminen päätettiin tältä osin 

jättää myöhempiin tutkimuksiin. Lisäksi erillinen esihaastattelu 7-vuotiaan (ei mukana 

analysoitavassa aineistossa) kanssa antoi luottamusta edetä varsinaisiin haastatteluihin 

keskusteluun pohjautuen.

Lasten haastattelun täytyisi lähteä turvallisen ja rauhallisen ilmapiirin luomisesta. Tämä 

voidaan saavuttaa esimerkiksi aloittamalla keskustelu kuulumisia kyselemällä, tai antamalla 

lasten kertoa harrastuksistaan tai perheestään ennen nauhurin käynnistämistä tai 

muistiinpanovälineiden esille ottoa. Jos haastateltavat ovat nuoruuden kynnyksellä, voi myös 

vastaushalut vähentyä. Jos kyse on ikäkauteen liittyvästä kapinahengestä, voidaan sitä yrittää 

helpottaa esimerkiksi asemoimalla tutkimus selkeästi perhe- tai kouluinstituutioiden 

ulkopuolelle.

Lasten haastattelussa on tärkeä muistaa, ettei lapsi välttämättä tunne tutkimuksessa tai 

tutkimuksellisessa kielenkäytössä esiintyviä käsitteitä. Oudot sanat täytyy siis joko selittää tai 

kiertää. Lasten sanomisista tulee olla kiinnostunut, vaikka puhe liikkuisikin tutkimuksen 

ydinalueen ulkopuolelle. Lapsia ei saisi myöskään liikaa painostaa, vaan heille tulee antaa 

mahdollisuus pidättäytyä vastaamasta. Vastaamiseen toki saa ja pitää kannustaa, ja ellei 
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vastausta kysymykseen saada muuten, voidaan alkuperäinen kysymys muuttaa tai antaa 

vastausvaihtoehdoiksi “kyllä” ja “ei”. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 131-133.)

4.6 Aineiston yleinen kuvailu

Haastateltavia perheitä etsittiin sekä tamperelaisten ala- ja yläkoulujen rehtoreille lähetetyn 

sähköpostin avulla että henkilökohtaisten tuttavakontaktien kautta. Rehtoreille lähetetyssä 

sähköpostissa vastaanottajia pyydettiin lähettämään haastattelupyyntö oman koulunsa 

vanhempainyhdistykselle. Tällaista kiertotietä päädyttiin käyttämään siitä syystä, että 

kaikkien tamperelaisten vanhempainyhdistysten tietoja ei ollut avoimesti saatavilla. Toisaalta 

myös rehtorien osalta yhteystiedot jouduttiin tarkastamaan koulukohtaisesti. Lopulta 

vanhempainyhdistyksistä tuli vain yksi kiinnostunut yhteydenotto, joka ei kuitenkaan viime 

kädessä johtanut suoraan haastatteluihin. Näin ollen kaikki haastateltavat perheet olivat 

primaarien tai sekundaaristen henkilökohtaisten kontaktien kautta hankittuja, mistä syystä 

haastateltavat on tutkimuksessa pyritty anonymisoimaan mahdollisimman huolellisesti.

Aineistoni koostuu yhteensä kahdeksasta yksilöhaastattelusta, jotka tehtiin tammi-

helmikuussa 2011 neljässä eri tamperelaisessa perheessä. Jokaisen perheen osalta haastateltiin 

erikseen sekä lapsi että vanhempi. Haastateltavien sukupuolijakauman osalta kolmessa 

perheessä lapsihaastateltava oli poika ja yhdessä tyttö. Kolmessa perheessä vanhempien osalta 

haastateltavana oli perheen äiti ja yhdessä isä, ei kuitenkaan niin että jokaista 

poikainformanttia olisi vastannut hänen äitinsä ja yhtä tyttöinformanttia isä. 

Haastatteluaineistojen lisäksi perheistä kerättiin muutamia taustamuuttujia erillisen 

lomakkeen avulla (liite 1).

Haastateltavat lapset olivat iältään 8-13-vuotiaita ja heidän vanhempansa olivat syntyneet 

vuosien 1965 ja 1973 välillä. Kaikilla haastateltavilla lapsilla oli myös sisaruksia, ja 

haastateltujen lasten ikäjärjestyksen osalta kaksi oli sisarusparven vanhimpia, kaksi 

nuorimpia. Haastateltavat lapset sijoittuivat peruskoulun luokille 2-6. Kaikkien lasten 

vanhemmat olivat työelämässä, ja kolmella neljästä haastatellusta vanhemmasta oli ylempi 

korkeakoulututkinto. Siviilisäädykseen kaikki haastatellut vanhemmat ilmoittivat avioliiton. 

Lasten määrä perheissä vaihteli kahdesta kolmeen, joten kaiken kaikkiaan kyseessä oli 

hyvinkin keskivertoja suomalaisperheitä. Aineistoni vastaa tältä osin Eskolan ja Suorannan 
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(2005, 66) esitystä siitä, että tutkimuksen haastateltavien valinnassa olisi suotavaa pyrkiä 

melko samanlaisen kokemusmaailman omaavien informanttien rekrytointiin.

Haastettelut pyrittiin tekemään lasten kodeissa. Yhtä, ajankäytöllisistä syistä tehtyä 

poikkeusta lukuun ottamatta tässä myös onnistuttiin. Tutussa ympäristössä tehtävä haastattelu 

on tilanteella erityisesti lapselle vierasta tai formaalia ympäristöä parempi neutraalisuutensa 

vuoksi (Hirsjärvi & Hurme 2000, 130). Esittäytymisen, tutkimuksen tarkoituksen ja sisällön 

sekä tutkimustietojen käyttösuostumuslomakkeiden täyttämisen jälkeen haastateltavan lapsen 

kanssa siirryttiin yleensä hänen omaan huoneeseensa. Ovi suljettiin yksityisyyden 

takaamiseksi. Haastattelut äänitettiin digitaalisella tallentimella, josta ne myöhemmin 

siirrettiin tietokoneelle ja litteroitiin tekstimuotoon. Yhteensä haastatteluaineistoa kertyi 

kahdeksasta haastattelusta noin 320 minuuttia, ja yksittäisen haastattelun keston keskiarvo oli 

hieman alle 40 minuuttia. Lyhyin haastattelu kesti noin 28 minuuttia ja pisin noin 52 

minuuttia.
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5 TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI JA TULKINTA

Haastetteluaineiston analyysi ja tulkinta on jaettu alalukuihin siten, että ensin käsitellään 

lasten haastatteluaineisto ja sen jälkeen vanhempien haastatteluaineisto. Yksi syy jaottelulle 

nousee käytetystä teemahaastettelurungosta. Eskolaan ja Suorantaan (2005) perustuen 

aineiston analyysissa edetään kuvauksen ja tulkinnan välillä − mitä haastateltavat ovat 

sanoneet, ja mitä siitä voidaan päätellä. Tekstimassan läpikäynnin perusteella analyysi- ja 

tulkintaluku on päädytty rakenteistamaan ja teemoittelemaan haastattelurungon lisäksi 

suoraan aineistosta nousevien seikkojen pohjalta.

Jokainen alaluku alkaa haastatteluaineistossa esiintyneiden teemojen perustason 

kvantifioinnilla, jonka jälkeen edetään vastausten tarkempaan tulkintaan. Erilaisia määrällisiä 

tekijöitä kuljetetaan mukana kuitenkin myös alalukujen sisällä. Tulkinnan yhteydessä pyritään 

rakentamaan myös siltoja takaisin tutkielman teoreettiseen osuuteen viittaamalla 

relevantteihin lähteisiin. Analyysi- ja tulkintaluvun lopullisen rakenteen muodostumiseen 

vaikutti myös se, että lasten haastattelussa kysymys oli enemmän lasten omien kokemusten ja 

näkökulmien löytämisestä siinä missä vanhempien haastetteluissa keskustelun pääasiallinen 

paino oli lasten pelitapojen ja -käytäntöjen arvioinnissa vanhempien näkökulmasta.  

Haasteltujen pienehköstä lukumäärästä johtuen informantteihin viitataan anonymiteetin 

säilyttämiseksi suorien lainausten yhteydessä nimillä Lapsi1-4 ja vanhempiin nimillä 

Vanhempi1-4. Numerointi ei ole perhekohtaisesti vastaava, eli Lapsi1 ja Vanhempi1 eivät tule 

samasta perheestä.

5.1 Lasten haastatteluaineiston analyysi ja tulkinta

Lasten haastatteluaineiston analyysi ja tulkinta perustuu vanhempien osuutta enemmän 

teemahaastattelurungon aihepiireihin. Tämä saattaa ainakin osittain johtua siitä, että lasten 

haastattelujen yhteydessä syntyi vähemmän lapsista itsestään nousevaa spontaania 

keskustelua ja haastattelurungon aiheiden ulkopuolelle liikkuvaa tematiikkaa. Myöskään 

haastattelijan esittämät tarkentavat- ja jatkokysymykset eivät herättäneet lapsissa niin paljon 

valmiutta jatkaa keskustelua. Silti myös lasten aineiston analyysissa on pyritty antamaan 

mahdollisuuksien mukaan tilaa aineistolähtöiselle teemoittelulle ja luokittelulle.

49



Mielenkiintoisesti haastateltujen lasten iät ja heidän keskustelussa esiin noussut 

käsitteellistämiskykynsä tai pelisisältöjen analyyttinen hahmottaminen ei juurikaan 

korreloinut. Vanhin haastatelluista lapsista ei osoittanut juurikaan analyyttisempaa 

lähestymistapaa aihealueeseen nuorimpaan informanttiin verrattuna - oikeastaan päinvastoin. 

Asian mielenkiintoisutta lisää se, että vanhin haastatelluista lapsista oli kuitenkin kaikista 

haastatelluista eniten pelejä pelannut henkilö. Luultavasti kielellistämisen eroihin vaikutti 

haastattelurungon rakenteen ja sisällön vastaanottamisen lisäksi myös haastattelija sekä lapsen 

esiteini-ikään sijoittuva elämänvaihe sekä ihmisten persoonallisuuksien erot yleisesti (ks. 

Hirsjärvi & Hurme 2000).

5.1.1 Oma pelihistoria ja siitä valitun pelin sisällönkuvailu

Haastatellut lapset olivat haastatteluhetkellä iältään 8-13-vuotiaita. Jokainen haastatelluista 

lapsista osasi sijoittaa ajallisesti oman digitaalisen pelaamisensa alkuhetken. Nuoremmat 

haastatelluista antoivat jopa tarkalleen vuosimäärän, jonka he olivat pelanneet, ja vanhin 

lapsista ilmoitti pelanneensa “ainakin koko ala-asteen ajan”. Jokainen haastatelluista osasi 

myös nimetä ensimmäisen pelinsä, tai ainakin sijoittaa pelin johonkin lajityyppiin (ks. 

tarkemmin luku 5.1.2). 

 No, se tuli meille joululahjaks tossa, oisko ollu nytten kakstuhatta kuus, tai joskus
 tollon. (Lapsi2)

 Mun ensimmäinen peli oli musta joku semmonen, joo se oli semmonen autopeli.
 (Lapsi1)

Haastatteluhetkellä jokaisen lapsen pääasiallinen pelilaite oli jokin kolmesta markkinoilla 

olevasta, televisioon tai muuhun näyttölaitteeseen kytkettävästä kotikonsolista (Nintendo Wii, 

Sony Playstation 3 ja Microsoft Xbox 360). Yhdellä lapsista oli myös Nintendo DSi-

käsikonsoli. Kaikki ilmoittivat myös pelanneensa pelejä jonkin verran puhelimella, mutta 

kukaan ei pitänyt sitä pääasiallisena pelilaitteenaan. Syyksi kaksi haastatelluista ilmoitti 

kiinnostavien pelien puutteen, ja he tuntuivat tietävän kahta muuta haastateltua enemmän 

myös puhelimien tämänhetkisistä mahdollisuuksista pelikäytössä. Kaikki haastatelluista 

mainitsivat myös pelaavansa jonkin verran tietokoneella, mutta tietokoneella pelaaminen oli 

kaikkien kohdalla erilaisten pienten, verkkoselaimella pelattavien pelien pelaamista.
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Kaikilla haastatelluista lapsista oli käsitys markkinoilla olevista, suosituimmista 

pelikonsoleista. Ainakin kolmen informantin osalta vaikutti myös siltä, että perheeseen 

hankittu laite oli kaikkein mieluisin tarjolla olevista konsoleista, vaikka ystäväpiirissä olikin 

käytössä myös muita laitteita. Kaksi lasta mainitsi myös, että oma pelikonsoli on riittävä, eikä 

tarvitse toista konsolia koska ystävien luona pääsee pelaamaan myös niillä. Tässä yhteydessä 

lapset eivät maininneet mitään esimerkiksi eri konsoleille tarjolla olevien pelinimikkeiden 

eroista tai oman konsolin pelitarjonnan puutteista. Ilmeisesti oli niin, että tärkeimmät 

pelitarpeet pystyttiin tyydyttämään omalla ja lähipiirissä saatavilla olevien konsolien avulla.

Haastattelujen ajankohtana pelattavina olleet pelit jakautuivat urheilu-, tasohyppely- ja 

räiskintäpelien lajityyppeihin (pelien lajityypeistä ks. esim. Mäyrä 2008, 69-70; Wikipedia 

2011b). Haastatelluista suurin osa ei käyttänyt lajityyppien nimiä suoraan, vaan kertoi 

pelaamiensa pelien nimet niiden varsinaisilla nimikkeillä. Yksi haastatelluista kuitenkin 

tarkensi heti pelin nimen kertomisen jälkeen, että se kuuluu tasohyppely-lajityyppiin. 

Kysyttäessä kuuluiko haastatteluajankohdan lempipeli yleisesti ottaen lapselle mieluisimpaan 

lajityyppiin, kaksi haastetelluista vastasi myöntävästi. Tämän tarkemman lajityypillisen 

tietämyksen puuttuminen kertoo nähdäkseni vain siitä, ettei lajityypin käsitteellä ole vielä ala-

asteikäiselle lapselle juurikaan merkitystä. Toinen mahdollisuus on että lajityyppitietous on 

eräällä tavalla implisiittistä, fyysisen pelikokemuksen kautta muodostuvaa (ks. luku 5.1.2) . 

Peleistä keskusteltaessa tärkeintä ei siis ole välttämättä se, millaiseen kehykseen peli on 

sijoitettavissa suhteessa muihin peleihin nähden, vaan pelin nimekkeen (ja mahdollisesti 

pelisarjan, esimerkiksi Nintendon Mario-sarjan pelit) ja itse pelaamisen merkitys on lapselle 

paljon suurempi (vrt. Squire 2005; Ermi ym. 2005b; Zagal 2008).

Lapsia pyydettiin myös kuvailemaan haastatteluhetkellä eniten pelaamansa pelin sisältöä. 

Pelin perusidea piti haastattelijan pyynnön mukaan selittää sellaiselle, joka ei olisi koskaan 

aikaisemmin pelannut lajityypin mukaista peliä. Kolme neljästä lapsesta osasi kuvailla 

pelaamansa pelin perusidean joko yksittäisen pelimekaniikan tai pelattavuuden kautta, tai 

sitten yleisellä kuvauksella. Yksi haastatelluista kertoi pelkän lajityypin nimen.

 No sitä pelataan sillai että siinä on niinku vaikka … siihen saa neljä pelaajaa jos
 haluaa. Mä oon pelannu kolminpelinä sitä vaan mut mä, sitä niinku jos haluaa,
 siinä saa niinku valita  kato sen joukkueen ja minkä pelin haluaa ja sitte joukkueen
 ja, se on aika helppo, se on aika yksin[kertainen], pitää pitää niinku kapulaa eri
 asennoissa niin sit se toimii. (Lapsi1)
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 No, siinä pitää niinku (...) ku laukasee, niin ei paina vaan yhtä nappia, vaan toista
 analogista sauvaa vetää taaksepäin, ja eteen, tai pelkästään eteen, se että se
 laukasee. Ja sitte syöttää sillä, R2-napista, että yhestä napista, ja että liikkuu taas
 toisesta analogisesta sauvasta. (Lapsi2)

 Noo, se on sellanen maanviljelypeli, niin siinä niinkun (...) viljellään kaikkia kasveja
 ja sitte eläimiä ja (...). (Lapsi3)

Kaikilla lapsista oli siis melko selkeä ajallinen näkökulma omaan pelaamisen historiaansa. 

Kukaan ei kuitenkaan lähtenyt tarkemmin arvioimaan sisällöllisesti esimerkiksi sitä, miten 

oma pelaaminen oli kehittynyt vuosien mittaan. Vastauksiin saattaa haastattelutilanteen lisäksi 

vaikuttaa haastateltujen lasten ikä ja psykologinen kehitystilanne. Alakoulua päättävät 

lapsetkaan eivät ikänsä puolesta välttämättä kykene asettamaan useamman vuoden 

ajanjaksolle jakautuvaa toimintaansa perspektiiviin, saatikka muistamaan yksityiskohtaisia 

tekemisiään tuota ajalta. Myös pelattujen pelien määrä voi vaikuttaa vastauksiin. Toisilla, 

joille pelattuja nimikkeitä on pidemmän pelihistorian vuoksi kertynyt enemmän, 

yksityiskohtien palauttaminen mieleen voi olla vaikeampaa.

Kun keskustelu siirtyi koskemaan haastatteluhetkellä kiinnostavimmaksi koettua peliä, lasten 

vastaukset vaikuttivat vapautuneimmilta ja tarkemmilta. Kaikki tarkemman kuvauksen 

antaneista kuitenkin kuvailivat pelin nimen, lajityypin tai modaalisten ominaisuuksien sijaan 

pelin mekaniikkaan tai pelattavuuteen liittyviä piirteitä. Yksi tulkinta tästä voisi olla se, että 

digitaaliset pelit yleisesti vaativat pelaamista, aktiiviseen vuorovaikutukseen asettumista 

niiden kanssa. Tämä saattaa olla kokemuksellisesti ja toiminnallisesti virittyneille lapsille 

ensisijainen tapa tulkita ja arvioida pelien sisältöjä ja toteutusta. Tärkeintä ei ole se, miltä peli 

näyttää tai kuulostaa vaan se, miten se toimii, miten peliä tai pelihahmoa ohjataan ja miten 

pelaaja asettuu pelin kanssa vuorovaikutukseen.

Pelilukutaidon teoriaan suhteuttaen tämä tapa kertoa peleistä ja pelaamisesta liittyisi 

esimerkiksi Buckinghamin ja Burnin (2007; myös Buckingham 2008) mainintaan siitä, että 

pelilukutaidon määritelmän tulee aina huomioida pelattavuuden ja pelillisyyden aspekti (myös 

Zimmerman 2008). Tässä kohdassa haastateltujen lasten kommenteista on siis löydettävissä 

eräänlainen leikkaus pelilukutaidon teoreettisten määritelmien ja käytännön kompetenssien ja 

taitojen suhteen.
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5.1.2 Pelien toteutuksen osa-alueiden ymmärrys

Haastatelluilta lapsilta pyrittiin selvittämään heidän suhtautumistaan pelien toteutuksen eri 

osa-alueisiin. Informanttien ikä huomioiden osa-alueet yksinkertaistettiin koskemaan pelien 

grafiikkaa, ääniä, pelattavuutta sekä tarinaa, ja niiden tärkeyttä hyvässä pelissä. Pelilukutaidon 

teoreettisiin kehyksiin suhteutettuna (ks. erityisesti Buckingham & Burn 2007) vastauksissa 

kiinnosti erityisesti lasten kyky käsitellä näitä melko abstrakteja käsitteitä ylipäätään. 

Haastettelurungossa pelien toteutuksen osa-alueita lähestyttiin kolmesta eri näkökulmasta: 

mikä lasten mielestä peleissä on tärkein osa-alue, onko peleissä tullut joskus vastaan joku 

sellainen osa-alue tai yksittäinen toteutus jonka he olisivat itse tehneet toisin, ja jos he itse 

suunnittelisivat pelin, mitä osa-aluetta he mieluiten tahtoisivat tehdä.

Vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti eri osa-alueiden välille. Kaksi haastatelluista piti 

tarinan etenemistä tai juonta tärkeimpänä osa-alueena. Yhden mielestä graafinen toteutus oli 

tärkein, ja yksi ei halunnut nostaa mitään yksittäistä toteutuksen osa-aluetta muita 

tärkeämmäksi. Kun haastatelluilta kysyttiin tarkemmin graafisen toteutuksen realismin 

merkitystä, kaksi kertoi pitävänsä enemmän piirretyn näköisestä grafiikasta ja kaksi halusi 

pelien näyttävän graafisesti mahdollisimman realistisilta. Yksi haastatelluista korosti 

kuitenkin erikseen grafiikan “aitoutta” varsinaisesta toteutustavasta huolimatta. Pelin 

äänimaailman toteutuksen osalta haastatellut eivät juurikaan esittäneet mielipiteitä. Yksi 

haastatelluista kommentoi äänien nousevan pelissä esiin erityisesti silloin, kun ne sopivat 

pelitilanteeseen huonosti. Pelien tarinankerronnasta yksi haastateltava nosti esiin pelin 

käyttämien välianimaatioiden merkityksen pelin tarinankuljetuksen tärkeimpänä osana.

Näistä vastauksista päätellen haastatelluille lapsille on ainakin osittain merkityksellistä, millä 

tavalla pelien eri modaliteetit on toteutettu. Grafiikan esitystavan aitoudesta puhuminen 

viittaa siihen, että aitoudelle on olemassa myös vastinpari, epäaitous, ja että haastateltu tekee 

tietoisen laatueron näiden välille. Myös musiikin tai äänitehosteiden käyttämisen 

huomioiminen viittaisi samaan subjektiiviseen kykyyn erottaa sopiva ja sopimaton 

toteutustapa toisistaan. Haastateltujen mielipiteet noussevat tässä todennäköisesti esiin eniten 

henkilökohtaisista mieltymyksistä, mutta enemmän pelanneille lapsille on todennäköisesti jo 

kehittynyt myös kyky tulkita pelin eri osa-alueita lajityyppiin tai muuhun pelin toteutuksen 

konventioon perustuen. Myös medioiden välillä toistuvien ilmaisutapojen, kuten peleissä 

melko yleinen välianimaatioiden käyttö tarinan kuljettamisessa, voi antaa lapselle 

53



mahdollisuuden tulkita peleissä käytettävää tarinankerronnan tapaa esimerkiksi suhteessa 

näkemiinsä animaatioelokuviin. Tämän haastatteluaineiston puitteissa vastaaminen kahteen 

jälkimmäiseen tulkintaan jää kuitenkin arvailun asteelle.

Seuraavaksi kysyttiin pelien toteutuksista, jotka oltaisiin itse haluttu tehdä toisella tavalla. 

Pelattavuuden osalta haastatelluista kaksi kommentoi pelin käyttämää ohjaustapaa, joista 

toinen liittyi suoraan pelihahmon ohjaamisen hankaluuteen ja toinen pelin huonoksi koettuun 

tapaan avustaa pelin pelaajaa. Eräs haastatelluista koki myös äänimaailman yksityiskohdan 

parantamisen arvoiseksi. 

 No se on semmonen peli missä piti hyppiä ni musta siinä olis ollu parempi (...) ku se,
 siinä tulee vaikka salapaikkoja nii sitten jos siinä niin tulee vaikka [hahmolla] sinne ja
 hyppii,  nii musta se olis parempi että se ei näytä, että se [hahmo] niinku menis näin
 [näyttää käsillä], sitte se juoksis ilmassa, niin sit se (...) pystyy niinku, se tulee heti
 alas silleen pyllyplätsillä. (Lapsi1)

 Ja sitten siinä pelissä, kun joissain peleissä, Pleikka kolmosen peleissä on niitä että
 rallipeleissä että pitää mennä jotain tiettyä viivaa pitkin, niin ne on aika ärsyttäviä.
 (Lapsi2)

 [V]aikka, siitä pelistä, että siinä, niin, että ei koko ajan, että sieltä yleisöistä huudeltais
 vähän eri juttuja, ku sieltä huutaa kaikkee sekalaista, suomee, että sieltä vois kuulua
 vähän jotain muutaki. (Lapsi2)

Myös tässä kohdin voidaan kiinnittää huomiota lapsen lajityyppiin tai pelisarjaan liittyvään 

tietämykseen (ks. Buckingham 2008). Kokemuksia aiemmin pelatuista lajityypin tai 

pelisarjan peleistä siirretään tällä hetkellä pelattaviin peleihin ja arvioidaan niitä näiden 

kokemusten perusteella. Myös tapa käyttää omaa kehoa pelissä tapahtuvan toiminnan 

esittämiseen on merkille pantavaa. Tässä haastattelija on selvästi asettanut lapsen 

kuvailemaan peliin liittyvää tilannetta, jota hän ei riittävässä määrin pysty kuvailemaan 

sanallisesti. Niinpä vaikuttaa hyvin luonnolliselta, että lapsi eräällä tavalla “näyttelee” 

hankalasti kerrottavan asian mimiikan välineillä, ja pelin kielioppi kääntyy lapsen käsittelyssä 

kehon ja ilmeiden kieliopiksi.

Kuten edellä käytetyistä suorista lainauksista käy ilmi, haastateltavat lapset eivät kuitenkaan 

juurikaan esittäneet vaihtoehtoisia toteutustapoja huonoksi koettujen toteutusten tilalle. Mikäli 

korjauksia esitettiin, ne liittyivät enemmän jonkin yksityiskohdan poistamiseen kuin 

muuttamiseen tai korjaamiseen. Konkreettisen vaihtoehtoisten toteutustapojen esittäminen 

saattaa kuitenkin olla etenkin ala-asteikäiselle lapselle vielä liian korkea vaatimus, eikä pelin 
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toimintalogiikkaa säätelevien, pelimekaniikkaan liittyvien elementtien (ks. Bogost 2007; 

Zimmerman 2008) toisinajattelu hahmotu vielä tuossa iässä − jos vanhempanakaan.

Yksi haastatelluista antoi selkeän ongelman ja ongelmanratkaisun omassa vastauksessaan 

koskien kysymystä siitä, onko pelissä tullut vastaan tilanteita jotka olisi itse toteuttanut aivan 

toisin kuin pelin suunnittelija. Tässä kohdassa on huomattava, että kyseessä ei kirjaimellisesti 

ole pelisuunnittelijan virhe, vaan tapa toteuttaa jokin pelimekaniikan yksityiskohta. 

Haastateltava ymmärsi siis kysymyksen toisin kuin haastattelija oli sen alunperin tarkoittanut. 

Haastateltava osoittaa kuitenkin pelitavan muutoksen soveltamista pelissä nopeammin 

etenemiseksi. Tässä haastateltava näyttää kykyä ymmärtää pelimekaniikan yksityiskohtia, ja 

hyödyntää niitä nopeammin etenemisessä.

 No, äää … joissain, ku … [pelissä] on semmosia tehtäviä, niin sitte ku me koitettiin
 eilen että voisko sen tehdä silleen vähän eri lailla, et missä säästyis vähän enemmän
 sitä aikaa, niin sit sen pysty tekeen silleen, niin se oli silleen et höh miks mä en oo
 tehnyt tolleen. (Lapsi3)

 Miten se meni sitte, tai miten te olitte tehny sen aikasemmin ja miten teitte sen
 uudelleen? (Haastettelija)

 No siinä piti totaniin, eka mennä laittaan sinne tehtäviin että se alotetaan, ja sit
 kasvattaa niitä jotain tiettyjä vaikka nyt salaatteja, siinä on puoli tuntia aikaa, niin
 sitte  ku ne kasvaa niin ne täytyy ottaa pois, niin sitte ne menee sinne  suoraan,
 mutta sitte niin me koitettiin että jos ne salaatit laittas ensin kasvamaan ja sit vasta
 menis laittaan sen että se alkaa, niin sitte se toimi silleenki. (Lapsi3)

Pelisisältöjen itse tuottamista haastatellut eivät kokeneet läheiseksi asiaksi. Yksi 

haastatelluista kertoi suunnitelleensa aiemmin jonkin tietokoneohjelman tekemistä 

vanhempansa kanssa yhdessä, mutta kyseessä ei ollut pelillinen sisältö. Toinen haastateltu 

kertoi auttaneensa ystäväänsä toteuttamaan perinteisen kynä-paperi-pelin, ja kysyttäessä 

kiinnostusta digitaalisten pelien tekemiseen hän kertoi olevansa erityisesti kiinnostunut 

tarinankerrontaan liittyvistä asioista. Yksi haastatelluista lapsista kertoi myöskin ettei ole 

miettinyt pelien tekemistä, mutta jatkokysymykseen mahdollisesta kiinnostavasta osa-alueesta 

hän totesi, että tekisi mielellään graafista suunnittelua, koska “värit ovat kivan näköisiä”.

Yhden haastatellun mielestä pelien suunnittelu ja toteutus kiinnostaisi lähinnä rikastumisen 

mielessä. Kun kyseiseltä haastatellulta kysyttiin tarkemmin, mitä rikastuminen edellyttäisi, 

hän vastasi lyhyesti että pelin pitäisi vain olla hyvä. Hän ei siis vastauksessaan tuonut millään 

tavalla ilmi niitä ennakkoehtoja, joita pelin varsinaisen ohjelmoinnin jälkeen tulee ottaa 
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huomioon esimerkiksi markkinoille pääsemiseksi (ks. edellä pelin elementtien 

hahmottumisesta). Kaikkia haastateltuja jouduttiin haastattelutilanteessa jonkin verran 

johdattelemaan pelien osa-alueiden analyysiin lisäkysymysten ja termien selittämisen kautta. 

Erityisesti kysymys siitä, miten jonkin pelin osa-alueen toteutus olisi voinut olla toisenlainen, 

ja miten haastateltava itse olisi sen toteuttanut, vaati tarkennuksia. Taustalla lienee edellä 

mainittu puutteellinen käsitys pelistä ja sen eri osa-alueista suunniteltuina.

Pelien toteutuksen osa-alueita määrittelee myös pelin lajityyppi. Kuten edeltävässä alaluvussa 

todettiin, osa haastatelluista sijoitti haastatteluhetkellä pelaamansa pelin suoraan lajityyppiin. 

Kolme neljästä osasi myös jollain tasolla kertoa, mitä sana lajityyppi tarkoittaa (genre-sanan 

tunnisti vain yksi).

 No kerropa jotain semmoselle joka ei tietäisi mistä  pelistä on kysymys, mistä siinä on
 kyse ja miten sitä pelataan? (Haastettelija)

 No se on semmone räiskintäpeli. (Lapsi4)

Toisen haastateltavan kanssa:

 Tiedät sä mitä se tarkottaa? Osaisit sä selittää sen? (Haastattelija)

 Se on vaikee selittää mut kyllä mä tiiän mitä se tarkottaa. Se on niinku, jos on vaikka
 pelejä, niin niistä sitte on niinku (...) vähän lajityyppejä, siinä olis niinku erilaisia pelejä
 niin ne on musta vähän niinku lajityyppejä (...). (Lapsi1)

Hetkeä myöhemmin, kun haastattelija on yhdessä lapsen kanssa pohtinut lajityyppi-sanaa, 

haastattelija tiedustelee perusteita, miksi lapsen mielestä jokin peli liitetään tietyn lajityypin 

edustajaksi. Tässäkin haastattelijalta vaaditaan vielä johdattelua, kunnes päädytään lapsen 

kannalta helpompaan kyllä-ei-vastausvaihtoehtoon.

 No jos on vaikka tasohyppely niin siinä mennään tasosta toiseen ja sit siinä hypitään
 toisesta paikasta toiseen ja (...). (Lapsi1)

 Eli se liittyy sit tavallaan siihen miten siinä pelissä mennään eteenpäin ja miten sitä
 pelataan? (Haastattelija)

 Joo. (Lapsi1)

Lapsi, joka ei haastattelun aikaisemmassa vaiheessa tuntenut lajityypin tai genren käsitettä, 

ymmärtää ja sijoittaa kuitenkin hetken pohdinnan jälkeen termin sisällön, ja tunnistaa sen 

käyttötarkoituksiakin tietyissä asiayhteyksissä. Tässä lapsella todennäköisesti oli jo 
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aikaisemmin (esi)ymmärrys termin merkityksestä, mutta se oli joko unohtunut tai unohtui 

haastattelun alkujännityksessä.

 [Osaisitko] sä sanoo miksi yleisesti ottaen niistä tehdään semmosii lajityyppejä, tai
 mikä siinä pelissä on se sisältö minkä vuoksi ne jaetaan tommosiin lajityyppeihin?
 (Haastettelija)

 No, esim että netissä tulee kirjottaa vaikka pelit helpommin, että sieltä niinku löytää
 ne helpommin, että kun pistää vaikka lajityypin, niin siellä yleensä näkyy ne kaikki
 pelit mitä siihen on. (Lapsi2)

Lajityyppien ymmärtäminen on yksi Buckinghamin (2008) pelilukutaitojen tutkimisen 

teoreettisista näkökulmista. Näyttää siltä, että lajityyppien nimeäminen onnistuu lapsilta 

melko hyvin. Osalle lapsista lajityypin käsite oli tuttu muista medioista, osalle käsite oli ehkä 

selvemmin hahmottunut juuri pelien kautta. Muihin mediamuotoihin liittyen lajityypin käsite 

oli todennäköisesti tuttu vanhempien kautta, mutta tätä ei tarkennettu haastattelutilanteessa. 

Aineiston perusteella pelien kautta kehittynyt lajityyppien tuntemus nousi erityisesti pelin 

käyttämästä pelimekaniikasta, pelattavuudesta tai kenttärakenteesta.

5.1.3 Pelaamisen sosiaaliset ulottuvuudet

Kaikki haastatellut pelasivat pelejä sekä yksin että seurassa. Vain yksi ilmoitti pelaavansa 

ystäviensä kanssa moninpelejä verkossa. Kolmelle muulle haastatelluista ystäväpiiri ja 

samassa fyysisessä tilassa tapahtuva moninpelaaminen oli tärkein sosiaalisen pelaamisen 

verkosto ja muoto. Pelejä pelattiin ainakin kolmen haastateltavan mukaan tasavertaisesti sekä 

kavereiden luona että omassa kodissa. Sisarukset olivat kaikille haastatelluista melko yleistä 

peliseuraa, ja yksi lapsista ilmoitti pelaavansa eniten yhdessä isosiskonsa kanssa. 

Pelikonsolien omiin verkkoyhteisöihin (Playstation Network, Xbox Live) oli käyttäjätunnus 

vain yhdellä haastatelluista. Vanhempiensa kanssa yhdessä ilmoitti ainakin joskus pelaavansa 

kaksi neljästä haastatellusta lapsesta.

Monella lapsista ensisijainen väylä hankkia tietoa uusista peleistä oli ystäväpiiri. Näin ollen 

ystävät eivät ole pelkästään peliseuraa, vaan ystävien kesken saattaa toimia koko digitaalisen 

pelaamisen henkilökohtainen kulttuuri, jossa yhdistyy pelaaminen toimintana, informaation 

vaihto uusista peleistä, keskustelu peleihin liittyvistä ongelmista ja pelivinkkien jakaminen, 

sekä pelien lainaaminen ystävien kesken. Ystävät olivat kaikille neljälle haastatellulle myös 

pääasiallinen kanava, jolle kerrottaisiin jos pelissä tapahtuisi jotain outoa tai pelottavaa. 

Kolme haastatelluista toi melko selvästi esille, ettei ikäkauden lähintä sosiaalista piiriä eli 
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omia vanhempia varsinaisesti kiinnosta keskustella peleistä niiden hankintaan ja pelaamiseen 

käytettyyn aikaan liittyvien kysymysten ulkopuolella. Yksi haastatelluista piti kuitenkin 

vanhempiaan ensisijaisena keskustelukumppaneina, jos kohtaisi pelissä jotain itsestä 

epämukavalta tuntuvaa:

 Kertoisin eka vanhemmille, sitten mä ehkä levittäisin asiaa kavereille, että siinä on
 semmonen juttu ja semmonen juttu, että miettikää että ostatteko. (Lapsi2)

Kaikki neljä lasta kertoi vanhempiensa kontrolloivan pelaamiseen käytettyä aikaa ainakin 

jollain tasolla. Yleisesti ottaen kaikilla oli jollain tapaa määritellyt peliajat, jotka vaihtelivat 

kahdesta tunnista viikossa tapauskohtaiseen harkintaan. Vaihtoehtona pelaamiselle ilmoitettiin 

kolmen haastetellun toimesta ulkoilu tai muut harrastukset (vrt. Klimmt 2009). Kenelläkään 

neljästä haastatellusta ei ollut oman eikä vanhempien kertoman mukaan ongelmia peleihin 

käytettävän ajan tai sen sääntelyn suhteen. Yksi lapsista kuitenkin kertoi vanhempiensa 

puuttuvan pelaamiseen käytettyyn aikaan, jos yhdessä sovituista rajoista on useamman kerran 

menty yli.

 Silloin kun äiti sanoo että saa pelata niin sillon. (Lapsi1)

 Mä saan niinku ite pelata silloin kun mä haluan, ja yleensä mä kysyn äitiltä tai iskältä
 luvan että saanko mä nyt pelata. (Lapsi2)

 Puuttuuks [vanhemmat] sitte helposti jos menee yli, niin tuleeko he korjaamaan
 laitteet  pois, vai saatko sä sit jatkaa kuitenkin enemmän jos haluat? (Haastattelija)

 No, riippuu vähän että jos on menny monena päivänä yli nii sitte saattaa ottaa.
 (Lapsi3)

 No, puhutaanks teillä siitä peliajan rajottamisesta tai tarviiko sun sopia vanhempien
 kanssa siitä että paljonko sä pelaat? (Haastattelija)

 Eeei … tai no joskus mut kyllä häädetään sieltä … (Lapsi4)

Yhdellä lapsista oli kokemuksia sisällöllisten rajoitusten suhteen, jotka vaikuttivat myös 

pelien sosiaalisten ulottuvuuksien käsittelemiseen. Hänen mukaansa perheiden välillä on 

suuria eroja ikäsuositusten noudattamisen suhteen, ja tästä johtuen joidenkin kaverien kanssa 

voi olla ongelmallista keskustella tietyistä, itselle kotona kielletyistä peleistä.

 No jotkut vanhemmat haluaa pelata [itse lapsilta kiellettyjä pelejä], ja sitten kun ne ei
 pysty oikein salaamaan niitä pelejä niin ne antaa lapsienkin pelata niitä, ja sitte jotkut
 vanhemmat ei välitä näistä, et se on niinku yhdentekevää heille. (Lapsi2)
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Lasten haastatteluaineiston perusteella vaikuttaisi siltä, että ystäväpiirin merkitystä ei voi 

korostaa liikaa lasten digitaalista pelaamista tarkasteltaessa. Pelien lainaamisella, samoin kuin 

ohjeiden ja vinkkien vaihtamisella ja yhdessä pelaamisella luodaan kulttuurista, sosiaalista ja 

pelikulttuurista pääomaa (Consalvo 2007). Vanhemmat ovat lasten näkökulmasta ainakin 

jossain määrin tämän pääoman kerryttämisen ulkopuolella. He eivät pelaa lastensa kanssa 

ehkä niin paljon kuin lapset odottaisivat tai haluaisivat, ja pelkästään tämä saattaa rajata pelit 

korostetusti lasten omaan elämään.

Pelaamisen kontrollointi näyttäytyy lasten haastattelujen perusteella melko luonnolliselta 

osalta heidän peliarkeaan, eikä tässä haastattelussa mukana olleet lapset kertomansa mukaan 

juurikaan kapinoi aika- ja sisältörajoituksia vastaan. Tämä voi olla lasten ikään sidoksissa 

oleva tekijä, mutta perimmiltään haastatteluaineisto ohjaisi tulkintaan vanhempien 

auktoriteetista asian suhteen. Vanhemmilla on olemassa peleistä ja pelaamisesta oma 

käsityksensä, ja lapset noudattavat tämän käsityksen pohjalta tehtyjä, enemmän tai vähemmän 

tietoisia periaatteita.

5.1.4 Pelien asema suhteessa muuhun mediaan

Lapsilta kysyttiin pelien ja muiden mediamuotojen eroista, pelaamiseen käytetystä ajasta 

suhteessa muuhun mediankäyttöön, sekä lasten kokemasta vanhempien vaikutusyrityksistä 

mediankäytön suhteen. Kaikki haastatellut kertoivat että tärkein ero pelien ja muiden 

mediamuotojen välillä oli se, että pelissä on itse toimijana eikä ulkopuolisena tapahtumien 

seuraajana.

 [E]lokuvassa mä yleensä niinku meen siihen elokuvan sisään ittekki ja rauhotun siihen
 (...). (Lapsi1)

 Mut pelissäkö ei rauhotu? (Haastattelija)

 Ei, siinä pitää mennä kovaa koko ajan. (Lapsi1)

 [S]iihen saa ite tehä sitä, ja niinku liikkua ja temmeltää ja mätkiä joissain ja joissain
 varastaa ja tämmöstä. (Lapsi2)

 [P]elissä pääsee tekemään niinku ite kaikenlaista, että ei vaan seuraa kun jotkut muut
 tekee. [S]e on vähän jännempää just ku tekee ite. Siinä näkee niinku omasta
 näkökulmasta. (Lapsi3)

 [P]elissä ainaki pystyy itte vaikuttaan, mitä siinä tekee niinku, ja joissain peleissä
 pystyy itte päättään juonenki. Tavallaan että siinä on monta juonta. (Lapsi4)
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Tässä korostuu jälleen pelien toiminnallisuus. Yksisuuntaisemman mediasisällön, kuten 

elokuvan katsominen on lähtökohtaisesti luonteeltaan erilainen, sitä varten haetaan mukava 

asento ja rentoudutaan mediakokemuksen vastaanottajaksi, kun peleissä aktiivisena oleminen 

ja vuorovaikutteisuus on keskiössä. Näkökulman muutoksen huomioiminen osoittaa lapsen 

ymmärryksestä asemoida “näyttävää” ja osallistavaa mediaa  suhteessa toisiinsa. Tämän 

peleissä tärkeässä osassa olevan toimijuuden mahdollistuminen on esillä lähes kaikkien lasten 

kommenteissa (ks. esim. Squire 2008). Kun lapsi vertailee pelien eroja muihin 

mediasisältöihin, hän ei erikseen alleviivaa moraalisesti kyseenalaisia valintoja pelissä. 

“Mätkiminen” ja “varastaminen” koetaan ilmeisesti melko neutraalina toimintana, eikä niiden 

suhdetta pelien ulkopuoliseen maailmaan spekuloida oma-aloitteisesti. Haastattelijan 

herkkyys olisi voinut tässä yhteydessä tuottaa tarkempaakin tietoa lapsen suhtautumisesta 

pelimaailman ja pelin ulkopuolisen maailman välisen toiminnan ja toiminnan vaikutusten 

eroon.

Kaikki haastatelluista käyttivät myös muita medioita. Kahdelle haastatelluista kirjat olivat 

pelien rinnalla eniten kulutettu media, ja kaksi muuta käytti media-aikaa erityisesti television 

katseluun. Tärkeimpänä erottavana tekijänä oli, kuten edellä huomattiin, pelien vaatima 

aktiivinen osallistuminen. Yhden haastateltavan mukaan toiminnallisuuden ja itse tekemisen 

lisäksi tärkein pelejä ja elokuvaa erottava tekijä oli pelien vaatima suurempi ajankäyttö. 

Useimmilla kuitenkin peliin käytettyä aktiivista aikaa sääteli enemmän oma kiinnostus ja 

jaksaminen.

 No, riippuu vähän. Joskus mä pelaan kauan ja joskus sillei lyhyesti, mä lopetan silloin
 kun into loppuu. (Lapsi2)

Toisen haastateltavan perheessä televisiolla oli myös eri tavalla perhettä yhdistävä rooli. Siinä 

missä pelit olivat lähinnä haastatellun, ja ajoittain hänen siskonsa välinen yhteinen asia, 

televisio ajanvieton välineenä yhdisti perinteisempään tapaan koko perhettä.

 No yleensä se on silloin ku meillä on joku elokuva, niin silloin kun se tulee niin silloin
 me, mä katon sen [perheen kanssa] ja jätetään pelit sikseen ja(...) ja sit tehdään se
 seuraava minkä mä itte niinku haluaisin niin seuraavaksi. (Lapsi1)

Osa haastateltavista tunnisti myös pelien ja muun median suhteen intertekstuaalisuuden 

kautta. Kaksi osasi nimetä Harry Potter -kirjat vastaavien pelien lähdeteoksiksi, ja toinen 

heistä lisäsi myös Star Wars -elokuvasarjan pelien vaikuttimiksi. Yksi haastateltavista 
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huomioi myös elokuvien ja pelien suhteen, ja osoitti myös erilaisten pelien jatko-osien 

julkaisulogiikan ottaneen vaikutteita elokuvien maailmasta.

 No, joissain peleissä, se niinku elokuva tulee ensin, ja sit siitä kehitetään peli, ja sitten
 jos siitä tulee kakkonen niin sit siitä kehitellään kakkonen, ja koetetaan saada vielä
 parempi grafiikka ja sitä vielä parempi juoni ja kaikki tämmöset. (Lapsi2)

Kokonaisuudessaan haastateltavat eivät kuitenkaan pelien aktiivisen toiminnallisuuden ja 

osallistavan luonteen lisäksi tehneet suurempia eroja pelien ja muiden mediamuotojen − tässä 

lähinnä elokuvien ja kirjojen − välille. Yhden haastateltavan osalta kirjojen lukeminen 

vaikutti puoliksi vastentahtoiselta toiminnalta, sillä kirjojen lukemisen avulla hän pystyi 

“tienaamaan” uusia pelejä. Toiselle haastateltavalle kirjat olivat puolestaan luonnollisempi 

media, ja hän kertoi tietoisemmin jakavansa omaa aikaansa päivittäin pelaamisen ja kirjojen 

lukemisen kesken.

Lasten ilmoittamassa mediankäytössä ja pelien ja muiden mediamuotojen suhteiden 

arvoinnissa ei vaikuttaisi olevan mitään pakotettua. Syvemmästä median toiminnan 

ymmärryksestä voidaan pitää esimerkkinä intermediaalisuuden (ks. esim. Lehtonen 2001, 

91-93) käsitteen käytännöllinen hyödyntäminen. Lapselle on muotoutunut käsitys siitä, miten 

eri mediat siirtävät sisältöjä ja teemoja toisilleen, ja miten tuotemerkkien kehittely jatko-

osineen toimii. Vaikkei lapsi yllä olevassa lainauksessa osoitakaan tietämystä esimerkiksi 

mediataloudesta ja brändien merkityksestä markkinoilla, on tietoisuus intermediaalisesta 

kulttuurintuotannosta jo sellaisenaan arvokas osaamisen alue tulevaisuudessa.

Ainakin kolmessa perheessä vanhemmat pyrkivät vaikuttamaan lastensa käyttämään 

peliaikaan myös muita mediamuotoja suosittelemalla. Lapset eivät kokeneet tätä 

ongelmallisena, vaan esimerkiksi yhteiset televisionkatseluhetket nähtiin positiivisina 

kokemuksina. Useimmissa perheissä pelien parista pois pyytäminen vaikutti kuitenkin 

liittyvän enemmän ulkoilu- ja muiden liikuntaharrastusten suosimiseen. Kahdessa perheessä 

tuli eksplisiittisesti ilmi kirjojen lukeminen vastapainona peleille. Lapsille vanhempien 

autoritaarinen asema ei kuitenkaan vaikuttanut olevan tässäkään tapauksessa ongelmallinen, 

mutta suostuminen vanhempien ehdoilla käytettävään peliaikaan tuntui kuitenkin tapahtuvan 

enemmän rangaistuksen, kuten peliajan vähentämisen pelon johdosta kuin vapaasta tahdosta.
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5.1.5 Pelit käytännön mediakasvatuskysymysten näkökulmasta

Haastattelun yhteydessä keskusteltiin myös asioista, jotka voidaan liittää läheisemmin 

mediakasvatusta koskeviin aiheisiin. Näitä asioita olivat PEGI (Pan European Game 

Information) -ikäluokitusmääritelmät ja -sisällönkuvailumerkinnät, peleissä kohdatut oudot tai 

pelottavat asiat ja niiden käsitteleminen, pelien ja niihin liittyvän informaation hankkiminen, 

sekä lasten näkökulmat liittyen pelien käyttöön kouluopetuksessa. Myös vanhempien 

suhtautuminen peleihin ja pelaamiseen lasten näkökulmasta voidaan liittää käytännön 

mediakasvatuksen toteutumiseen perheissä.

Kaksi neljästä haastatellusta osasi periaatteellisella tasolla kertoa, mitä PEGI tarkoittaa. 

Toinen sanoi, että PEGI “tekee ikärajat” ja toinen sanoi että PEGI “kattoo, mikä se peli on”. 

Kaksi haastatelluista sen sijaan ei tuntenut lyhenettä. Kaikki neljä haastateltua lasta tunnistivat 

kuitenkin PEGI-ikäluokitusmerkinnät, ja lisäksi kaikki neljä osasivat nimetä lähes kaikki 

sisällönkuvailumerkinnät. Online-pelimahdollisuudesta kertovaa merkkiä ei tunnistanut 

kolme haastatelluista, ja seksuaalisiin sisältöihin viittavaa merkintää ei myöskään tunnistanut 

kaksi. Kun haastatelluilta kysyttiin, mistä he olivat oppineet merkinnät ja niiden tarkoituksen, 

kolme neljästä kertoi lukeneensa merkinnöistä pelien takakansista ja pelikoteloiden sisällä 

usein mukana tulevista ohjelappusista. Yhdellä haastatelluista oli koulussa pidetyn kampanjan 

myötä jaettu PEGI-sisällönkuvausmerkinnöillä olleita heijastimia, ja sen lisäksi hän oli 

kertomansa mukaan lukenut merkinnöistä pelilehdistä.

Kukaan haastetelluista ei kertonut nähneensä peleissä pelottavia sisältöjä. Yksi haastatelluista 

kertoi törmänneensä outoihin asioihin, ja kun häneltä kysyttiin tarkemmin mitä nämä oudot 

asiat olivat, hän vastasi

 No esim musta ku mä pelaan jotain semmosta aika vanhoille [suunnattuja pelejä] nii
 sitten ku siinä kualee niin sitte siinä näyttää oudolta ku ne menee sillai
 [byäääääarghhh] [nauraa]. (Lapsi1)

Hänen mukaansa kyseessä oli kuitenkin epärealistisesti esitetty tapahtuma, ja peleissä on 

tyypillistä että esimerkiksi hahmon kuolema on toteutettu edellämainitulla, “oudolla” tavalla.   

Kolme haastateltua kertoi ystäviensä pelaavan vanhemmille kuin itsensä ikäisille suunnattuja 

pelejä, ja yhden haastatellun mielestä pelien ikäsuosituksia pitäisi tarkistaa alaspäin. Hän 

ilmoitti pelaavansa eniten PEGI16-merkinnällä olevia pelejä, eikä hän ollut omien sanojensa 
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mukaan pitänyt PEGI18-merkinnällä olevia pelejä mitenkään sopimattomina ikäisilleen 

pelaajille. Tämän informantin kohdalla ikäsuosituksista puhuttiinkin selvästi kriittiseen 

sävyyn muihin haastateltuihin verrattuna. Kyseessä saattoi olla pelaajan lajityyppi-intressiin 

liittyvä tekijä, jolloin väkivaltaisempia pelisisältöjä kohtaan oli pelaamisen myötä tullut jo 

turtumusta, tai sitten kyseessä oli vain tarve esittää PEGI-merkintöjen antaminen 

kyseenalaisessa valossa. Muille kolmelle ikäsuosituksista kiinni pitäminen omassa perheessä 

ei tuntunut ongelmalliselta.

Pelien ikäsuosituksista ja sisällöistä keskusteltaessa lapset eivät yhtä lukuun ottamatta 

suhtautuneet uhmakkaasti tai epäillen suositusten järkevyyteen. Vaikutti siltä, että suositusten 

saaminen lasten tietoisuuteen oli tapahtunut suurimmaksi osaksi lasten oma-aloitteisuudesta 

(pelin oheis- ja markkinointimateriaaleja lukemalla), ja näin ollen ainakaan vanhempien 

painostusta tai rajaamista ei nostettu keskusteluissa esiin. Ikärajoja avoimesti uhmaavan 

lapsen tapauksessa ikätasoa vanhemmille suunnattujen pelien pelaamisen tausta oli 

todennäköisesti sekä perheen yleisessä suhtautumisessa peleihin ja heidän pelikäytännöissään, 

vanhemman sisaruksen vaikutuksessa, sekä ystäväpiirin epäsuorassa painostuksessa.

Oudoista tai pelottavista pelisisällöistä keskusteltaessa lasten vastaukset eivät aina olleet 

täysin ristiriidattomia. Tähän saattoi vaikuttaa merkittävästi haastattelutilanne ja ajatus 

“oikean” vastauksen antamisesta. Vaikutti myös siltä, että joissain tapauksissa lapsi kyllä 

osoitti ikäsuositusten tuntemuksensa ja vastasi myös noudattavansa niitä, mutta kertoikin 

sitten myöhemmässä vaiheessa haastattelua pelanneensa vanhemmille suunnattuja pelejä 

kotinsa ulkopuolella. Anekdotaalisena tietona voidaan mainita, että yleisin tapa kiertää kodin 

asettamia sääntöjä peleihin tai pelaamiseen liittyen on mennä ystävien luokse pelaamaan. 

Tällä tavalla on helppo kiertää sekä peleille asetettuja aikarajoituksia että mahdollisia 

sisältörajoituksia. Myös julkisista tiloista kuten kirjastosta löytyviä tietokoneita on helppo 

käyttää perheen käytäntöjen kiertämiseen. Tämä on yhtäältä osoitus lasten neuvokkuudesta ja 

sosiaalisesta näppäryydestä, mutta toisaalta se voidaan ymmärtää myös vanhempien 

sallimaksi ja hiljaa hyväksymäksi liikkumatilaksi lasten sääntöjen ja rajoitusten 

merkitsemässä maailmassa.

Pelien hankinta oli jokaisessa haastatellussa perheessä lasten ja vanhempien yhteinen asia. 

Pelit hankittiin joko perinteisistä jälleenmyyntipisteistä tai tilattiin verkkokauppojen kautta. 
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Missään perheessä ei muutamia puhelinpelejä lukuun ottamatta ostettu pelejä digitaalisessa 

muodossa. Yksi haastateltava kertoi käyttävänsä pelikonsolin verkko-ominaisuuksia pelien 

kokeiluversioiden lataamiseen.Ystävien välinen pelien lainaaminen oli käytäntö kaikilla 

haastatelluilla, ja ystävät olivat lähes kaikilla haastatelluilla myös ensisijainen väylä uusista 

peleistä kuulemiseen ja pelien hankintasuositusten saamiseen. Lainaamisessa myös 

vanhempien rooli oli pienempi tai olematon.

Vain yksi haastatelluista kertoi tutustuvansa uusiin ja tulossa oleviin peleihin 

verkkopalveluiden kautta. Hänenkin kohdallaan kyseessä oli pelikonsolivalmistajan omat 

sivut. Kukaan haastatelluista ei kertonut käyttävänsä internetin keskustelupalstoja, peleihin 

erikoistuneiden verkkolehtien tai -blogien arvosteluja, tai videopalvelujen kuten Youtuben 

sisältöjä peleihin tutustumiseen. Perinteisiä, painettuja pelilehtiä ilmoitti lukevansa ainakin 

silloin tällöin kaksi haastatelluista. Pelikulttuurinen pääoma Consalvon (2007) määrittelemään 

tapaan ei kasautunut haastatelluille lapsille juurikaan erilaisten paratekstien kautta. 

Satunnaisesti ostoskäynneillä vilkaistut peliaiheiset lehdet tai julkaisijoiden mainokset 

tarttuivat kyllä lasten havaintopiiriin, mutta tietoisesti pelillistä pääomaa kerrytettiin itse 

pelejä pelaamalla ja sosiaalisen vuorovaikutuksen välityksellä. Haastateltujen lasten ikää 

voidaan pitää jälleen yhtenä merkittävänä taustamuuttujana tässä yhteydessä. Teini-ikäisinä 

erilaiset pelien ympärillä esiintyvät paratekstit voivat olla paljon merkittävämmässä asemassa.

Haastattelussa keskusteltiin myös pelaamisen yhteydestä kouluoppimiseen. Kolme neljästä 

haastatellusta oli sitä mieltä, että pelejä voisi käyttää koulussa oppimisen työvälineinä. Yksi 

haastatelluista toi suoraan esille, että pelit eivät sovellu niinkään peruskouluun kuin 

myöhempään opiskeluun. Yksi haastatelluista liitti pelien kautta oppimisen erityisesti 

tietokoneen käytön opettelemiseen, muttei niinkään osaksi äidinkielen, matematiikan tai 

reaaliaineiden opiskelua. Tätä haastatellun koulussa olikin jo hyödynnetty käytössä olevien 

verkkopohjaisten oppimisympäristöjen avulla. Eräs haastateltavista ymmärsi kysymyksen 

ensisijaisesti pelaamisen ajanvietekäytön kautta, ja totesi etteivät pelit kuulu kouluun, koska 

ne eivät edistä oppimista. Kun haastattelija sitten tarkensi pelien käytön toimimaan oppimisen 

tukena esimerkiksi historiallisia tapahtumia kuvaavien pelien kautta, haastateltava ymmärsi 

kysymyksen teeman paremmin ja muutti mielipidettään positiivisempaan suuntaan.
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Kolmella haastatelluista oli ollut koulupäivien puitteissa järjestettyjä pelipäiviä. Näiden 

päivien sisältö vaihteli kouluittain, ja osassa pelipäivä tarkoitti vain perinteisempien 

lautapelien pelaamista luokan kesken. Eräs haastateltavista kertoi kuitenkin, että kouluun oli 

voinut pelipäivänä viedä myös kannettavan pelilaitteen. Pelejä ei kuitenkaan käytetty millään 

tavoin opetusvälineinä, vaan pelaaminen sijoittui ystävien kanssa pelattavaksi ajanvietteeksi. 

Yhden haastatellun mukaan pelejä sai viedä mukaan koulun jälkeiseen iltapäiväkerhoon, 

mutta sielläkään pelejä käytettiin pelkästään ajanvietteenä, ei pedagogisissa tarkoituksissa.

Pelien pedagoginen käyttö koulussa olikin selvästi haastatelluille lapsille vieras konsepti, mitä 

ei voida pitää yllättävänä ottaen huomioon tämän hetkisen pelien hyötykäytön tilanteen 

kouluissa. Lasten oli vaikea hahmottaa pelien relevanssia kouluoppimisessa, ja pääasiallisesti 

suhtautuminen ajatukseen tuntui etäiseltä. Tässä suhteessa lapsi on tietenkin jälleen 

järjestelmän ja auktoriteettien varassa, ja vaatii perusteellisemman tason muutosta ajattelussa 

ennen kuin pelit saadaan luontevaksi osaksi oppimista. Haastatellut lapset kuuluvat kuitenkin 

jo sellaiseen sukupolveen, joiden koulun ulkopuolisissa mediakulttuurisissa käytännöissä pelit 

ovat olleet jo vuosia. Juha Suorannan (2003) mainitsema arjen mediakulttuurin pedagoginen 

vaikutus koskettaa myös tässä haastateltuja lapsia.

Kukaan haastatelluista ei ollut kokenut pelaamisen ulkoisesti haittaavan koulunkäyntiä, mikä 

selvisi aiemmin myös pelaamiseen käytetyn ajan selvittämisen ja mahdollisten ongelmien 

yhteydessä (ks. luku 5.1.3). Yksi haastatelluista kertoi pelaamisen haitanneen joskus kokeisiin 

valmistautumista, mutta toisaalta hän kertoi pelaamisen vaikuttaneen myös positiivisesti 

englannin kielen oppimiseen. Yksi haastatelluista mainitsi pelaamisen vaikuttaneen 

positiivisesti hänen matemaattisiin taitoihinsa ja parantaneen yleistä keskittymiskykyä 

liikuntaharrastuksen parissa. Lapset pystyivät siis tuomaan esiin konkreettisia positiivisia 

vaikutuksia, joita peleillä oli heihin heidän omasta mielestään ollut.  Voitaneen sanoa että 

peleillä on mahdollisuus jopa voimaannuttaa pelaajiaan tässä mielessä, ja erityisesti lapselle 

pelaamisesta aiheutuva menestys vaikkapa kielten opiskelussa voi olla yksi parhaista peleihin 

ulkoisesti liitettävistä kokemuksista.
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5.2 Vanhempien haastatteluaineiston analyysi ja tulkinta

Vanhempien haastattelussa käytetty teemahaastattelurunko poikkesi jonkin verran lasten 

haastatteluissa käytetystä. Vanhempia pyydettiin arvioimaan tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi 

pelien eri osa-alueiden toteutusta lasten näkökulmasta, eikä niinkään arvioimalla itseään 

pelaajana. Tämän lisäksi vanhempien haastatteluaineistossa korostuvat mediakasvatukseen 

liittyvät kysymykset. Tätä kahtiajakoa on käytetty myös alalukujen muodostamisessa, joista 

ensimmäinen käsittelee vanhempien yleisempiä näkemyksiä koskien pelejä ja pelaamista, 

toinen paneutuu erilaisten mediakasvatukseen liittyen keskustelujen purkamiseen, ja kolmas 

tarkastelee lyhyesti vanhempien käsityksiä koulun ja oppimisen suhteesta peleihin ja 

pelaamiseen. Kuten lasten kohdalla, myös vanhempien haastatteluaineistosta itsestään 

nousevia teemoja on hyödynnetty aineiston tulkinnassa.

5.2.1 Vanhempien näkemykset digitaalisista peleistä ja pelaamisesta toimintana

Kaikilla haastatelluilla vanhemmilla oli vähintään melko positiivinen suhtautuminen peleihin 

ja pelaamiseen. Kaksi haastatelluista vanhemmista ilmoitti pelaavansa itse jonkin verran, ja 

molemmilla heistä halu pelata oli myös itsestä lähtöisin. Oman pelaamisen syiksi kerrottiin 

muun muassa rentoutuminen ja eskapismi, mutta myös “ajattelematta oleminen”. Toisella 

pelaavista vanhemmista kiinnostus liittyi enemmän omaan tietotekniseen historiaan, joka 

palasi aina Commodore VIC-20- ja Commodore 64 -laitteiden aikaan. Hän oli ollut nuorena 

aktiivinen pelaaja, ja osa tuosta aktiivisuudesta oli säilynyt myös aikuisiän kiinnostuksena 

peleihin. Kaksi muutakin vanhempaa mainitsi pelaavansa joitakin pelejä, mutta heillä 

pelaaminen liittyi lasten pelaamiseen, ja oma kiinnostus aiheeseen tuli lasten maailmaan ja 

heidän tekemisiinsä tutustumisen kautta.

Vanhemmilla jotka kertoivat itsekin pelaavansa ainakin jonkin verran, pelejä kohtaan osoitettu 

kiinnostus oli selvästi ajanviete- ja viihdepohjaista. Peleistä haettiin yhtäältä elämyksiä, 

toisaalta pelkkää irrottautumista arjen rutiineista. Pelaaja-vanhempien lähtökohta ja taustat 

peleihin liittyen olivat kuitenkin huomattavan erilaiset. Siinä missä toinen vanhempi oli 

pelannut hyvin aktiivisesti jo 1980-luvun alussa, toisen kokemuspiiriin pelit olivat tulleet 

vasta tietokoneen käytön yleistymisen myötä, erityisesti viimeisen, kuluneen vuosikymmenen 

myötä. Tämä asettaa jo lähtökohtaisesti vanhemmat hyvin toisenlaisiin positioihin pelejä 

arvioitaessa ja niiden sisältöjä ja merkitystä tulkittaessa.
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Edellä mainittu vaikuttaa todennäköisesti myös erilaisten pelisisältöjen arvottamiseen, sillä 

jälkimmäisessä tapauksessa vanhempi oli pelannut käytännössä vain Windows-

käyttöjärjestelmän mukana tulevia pienpelejä. Hänellä ei välttämättä ollut näkemystä siitä, 

millaisia sisällöllisiä ja teknisiä mahdollisuuksia peleillä tällä hetkellä on. Sama koskee 

jossain määrin myös niitä kahta vanhempaa, joiden peleihin tutustuminen on kehittynyt lasten 

mediankäytön kautta. Persoonallinen historia ja motivaatio vaikuttaa todennäköisesti peleihin 

suhtautumiseen melko vahvasti uudempien kokemusten taustalla.

Pelien hyviksi puoliksi vanhemmat kertoivat avaruudellisen hahmotuskyvyn lisääntymisen, 

yhteistyön mallien oppimisen, ongelmanratkaisun, erilaisten toimintojen mallinnuksen 

ymmärtämisen, tietoteknisten ympäristöjen oppimisen sekä useiden toimintojen kanssa yhtä 

aikaa vuorovaikuttamisen kautta tulevan prosessien moniajon hallinnan (vrt. Ermi ym. 

2005a). Näiden järjestelmien, prosessien ja teknisen ympäristöjen hallinnan ja ymmärtämisen 

lisäksi vanhemmat kiinnittivät huomiota myös pelien sosiaalisuutta ja vuorovaikutusta 

rakentaviin piirteisiin. Tässä kohdin voidaan luonnehtia, että itse pelanneiden vanhempien 

näkemyksissä korostuvat pelien teknisten ominaisuuksien huomioiminen ja niihin liittyen 

taitojen assosioiminen pelaamisen hyviin puoliin. Lastensa “kautta” pelaaville vanhemmille 

puolestaan tärkeämpiä vaikuttaisivat olevan pelien mahdollisuudet vuorovaikutustaitojen 

kehittämiseen, laajemmin katsottuna lapsen sosiaalisen pääoman kasvattamiseen.

 [Se] kerran pelas semmosta, se oli jotain näitä Need for speed -pelejä, missä
 mennään autolla oikein kunnolla siinä ruudulla ja, jätkä vetäs niinku ihan talla
 pohjassa katuja pitkin, ja se puhu samaan aikaan jostain ihan muusta aiheesta,
 keskusteli ihmisten kans, ihan (…) teki niinku kahta asiaa yhtä aikaa, jossa
 molemmissa täytyy niinku keskittyä hyvin, niin se haltsas sen. (Vanhempi2)

 Ja tosiaan se sosiaalisuus, että esimerkiks kesken jonkun leffan niin eihän noi puhu
 keskenään juurikaan ja kavereitten kanssa ei juurikaan kommentoida (...) kun sit taas
 peleissä (...) se mahdollistaa sitä semmosta sosiaalisuutta ihan sillä rakenteella (...).
 (Vanhempi3)

Pelien hyviksi puoliksi mainittiin vielä yleinen sosiaalisuuden tukeminen, yhteistyön 

tekeminen ja toiminnallisuus, keskustelu- ja neuvottelutaitojen lisääntyminen, 

keskittymiskyvyn kasvaminen, elämyksellisyys, roolileikki ja tarinoiden kerronta, sekä 

yleisesti ajanvietteen tarjoaminen. Hauskanpito ja pelien mahdollisuus yhdistää lapsi 

ystäviinsä mainittiin myös positiivisina tekijöinä. Ystävien kanssa pelaamisessa näkyi yhden 

haastatellun vanhemman mukaan perinteisemmän leikin sosiaaliset piirteet. Pelaaminen voi 
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olla hänen mukaansa vain yksi tapa kerätä ystävät yhteen, ja lopulta itse pelaaminen saattaa 

jäädä sosiaalisen vuorovaikutuksen rinnalla sivuseikaksi.

Näissä maininnoissa korostuivat erityisesti edellä mainitut sosiaalisen pääoman piirteet. 

Mielenkiintoista on se, että vanhempien mainitsemat pelien ominaisuudet perustuvat 

nimenomaan vanhempien tekemiin havaintoihin lastensa pelaamisesta, ei pelkästään ennakko-

oletuksiin tai välittömän kokemuksen ulkopuolelta saatuun tietoon. Tässä mielessä onkin 

merkittävää että vanhempien käsitys lasten pelaamisesta muodostuu vuorovaikutuksessa 

lapseen, ja hänen toimintansa kautta. Sen voi olettaa vaikuttavan positiivisesti sekä lapsen että 

vanhemman suhteeseen ja lapsen kokemukseen oman mielenkiintonsa kohteen 

merkityksellisyydestä myös muille.

 Mut sitte siinä ryhmäpelaamisessa, mä  nyt puhun pojista taas, ni sekin on ollut mun
 mielestä ihan mukava huomata että siinä neuvotaan toista, paina nyt siitä, syötä nyt
 tolle, sä pystyt ratkaseen tän pelin näin, tai näin. (Vanhempi1)

 Niin, varmaan se että pystyy rentoutuun ja omasta elämästä siirtyyn tämmöseen
 roolileikkiin, ja varmaan sit tuntee muitten ihmisten, tai nuorten, lasten kans olevansa,
 tää on yhdistävä tekijä. (Vanhempi4)

Yksi vanhempi mainitsi pelien positiiviseksi funktioksi myös itsensä haastamisen ja omien 

taitojen rajojen koettelun. Lisäksi peleihin yhdistettiin yleisesti uuden oppiminen. Yksikään 

vanhempi ei kuitenkaan sisällöllisesti avannut uuden oppimisen merkitystä, vaan maininta jäi 

enemmän fraasin tasolle. Tähän saattaa liittyä vanhempien pelitaustat huomioon ottaen se, 

että peleissä tapahtuvan oppimisen kohteita tai tekstejä voi olla vaikea konkretisoida. Oppiiko 

lapsi jotain tiedollista? Onko kyseessä käyttäytymis- tai toimintamallin oppiminen? 

Yksittäisenä esimerkkeinä eräs vanhemmista nosti esiin vieraan kielen oppimisen sekä tietyt, 

peleissä käsitellyt historialliset tapahtumat. Yksi haastatelluista mainitsi pelien olevan lapsen 

kannalta myös “uusi maailma, johon on kiva ja hyvä kurkistaa”. Yhden vanhemman mielestä 

peleihin sisältyy eräänlainen piilo-opetussuunnitelma, jonka avulla peli kertoo aihepiiristään 

ja omasta lähestymistavastaan siihen. Tämä on mielenkiintoinen huomio, joka voi koskea 

pelejä lajityyppirajojen ja aihepiirien yli. Maininta osoittaa myös vanhemman reflektiivistä 

suhtautumista peleihin, sekä mahdollista pohdintaa siitä miten pelejä voitaisiin hyödyntää 

pedagogisesti.

Toisaalta pelien ja pelaamisen huonoiksi tai hankalasti käsiteltäviksi puoliksi mainittiin muun 

muassa vanhemman ongelmat pelien hyvyyden tai huonouden arvioinnissa. Tämä johtui erään 
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vanhemman mukaan erityisesti sisältöjen tuntemuksen puutteesta ja pelaamiseen liittyvän 

luottamuksen ulkoistamisesta lapselle. Myös pelaamisen motorinen staattisuus mainittiin 

ongelmaksi useamman vanhemman toimesta. Vapaaseen leikkiin verrattuna pelaaminen 

koettiin monotonisena, ja pelaamiseen koukuttuminen nähtiin ongelmallisena. Pelien 

sosiaalisista puolista löydettiin myös negatiivisia piirteitä. Pelejä ei nähty korvikkeena 

kasvokkaiselle yhdessä olemiselle edes samassa tilassa tapahtuvan pelaamisen kautta, vaan 

yhden vanhemman mielestä television tai tietokoneen ruutu toimi tällaisessakin tapauksessa 

liikaa sosiaalisen vuorovaikutuksen välittäjänä. Pelaamiseen käytetty aika oli yhden 

vanhemman sanojen mukaan pois kaikkeen muuhun mahdolliseen toimintaan käytetystä 

ajasta (ks. Ermi ym. 2005a; Klimmt 2009). Tämän kommentin yhteydessä haastateltu 

vanhempi ei kuitenkaan tarkentanut, mitä muu mahdollinen toiminta voisi olla.

 Leikeissähän on erittäin iso osa tää sosiaalinen kanssakäymine (...). Kyllähä
 peleissäki sitte on jos siinä on kaksinpeli, nii kyllähän ne keskustelee siinä, mutta tota
  … ei se mee sillä tavalla suoraan kasvotusten vaan se menee sen ruudun kautta.
 (Vanhempi2)

Kaikille haastatelluille vanhemmille yhteistä oli tietyllä tasolla ilmaistu huolestuneisuus 

peleissä esitettyä ja pelattua väkivaltaa kohtaan. Huolestuneisuus tuli haastatteluissa esiin 

eräällä tavalla implisiittisesti esimerkiksi ikäsuosituksista puhuttaessa, mutta myös 

konkreettisia mainintoja väkivallasta nousi esiin. Eräs vanhempi oli törmännyt olettamiinsa 

peliväkivallan vaikutuksiin työnsä puitteissa. Nämä vanhemmat eivät kuitenkaan nostaneet 

esiin mitään konkreettista esimerkkiä yhdestä tai useammasta nimikkeestä, johon he olisivat 

henkilökohtaisesti tutustuneet.

Saattaa olla, että käsitys väkivaltaisista sisällöistä pohjautui julkisessa keskustelussa esillä 

olleisiin esimerkkeihin väkivallanteoista, ja niihin näissä tapauksissa oletetusti liittyvistä 

pelien vaikutuksista. Tällaisessa tilanteessa vanhemman asema on toki ymmärrettävä. Hänellä 

ei ole suoraa, henkilökohtaista kontaktia väkivaltaa sisältäviin peleihin, koska hänen 

lapsellaan ei ole lupa pelata niitä, eikä vanhemman henkilökohtainen peli-intressi sisällä 

kyseisiä sisältöjä myöskään. Näin ollen vanhemmalla ei juurikaan ole muita mahdollisuuksia 

kuin muodostaa mielipiteensä muita lähteistä saamansa informaation perusteella.

 No joo, kyllä voi sanoo mun mielestä että mennään vähän älyttömyyksinki jo niissä et
 ihan nää K18-versiot nii emmää oikein ymmärrä enää niitä. Et vähän aihepiirit alkaa
 meneen niinkö yli, ymmärryksen. (Vanhempi2)
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 Sen semmosen väkivallan takia, ja jotenki että mihin mä oon törmänny, ihan
 rankkoihinkin juttuihin, että kaveri ei pääse siitä ruudulta mihinkään, että on ihan
 sairastunut siihen ruutuun ja niihin peleihin. (Vanhempi1)

Toisaalta yksi vanhemmista sijoitti pelaamiseen liittyvän väkivaltakeskustelun 

historiallisempaan kontekstiin ja arvioi sitä kautta peliväkivallan vaikutustenkin olevan 

suhteellista. Samoin toinen vanhemmista pohti elokuvissa esitetyn väkivaltasisällön suhdetta 

peleihin, ja arvioi myös sisältöjen mahdollisuuksia kehittää “tervettä pelkoa”. Myös 

nuoremmille lapsille suunnattujen pelien väkivaltaiset elementit, tässä tapauksessa Lego-

pelien väkivallan kuvaukset koettiin yhden vanhemman puheessa vähemmän haitalliseksi. 

Toisen vanhemman mukaan Runescape-pelissä esitetty väkivalta oli “pläts pläts -väkivaltaa”, 

johon ainakin aikuisena pystyi suhtautumaan vähemmän vakavasti kuin realistisempaan tai 

sisältöä ihannoivampaan väkivallan esittämiseen.

Näille haastatelluille oli yhteistä se, että heillä oli aiempaa henkilökohtaista kokemusta joko 

vääristyneeksi kokemastaan keskustelusta, tai sitten jonkinasteinen katarttinen kokemus 

väkivaltaisten sisältöjen näkemisestä. Kyseessä oli kuitenkin selvästi erilainen lähestymistapa 

aiheeseen kahteen toiseen vanhempaan nähden. Myös peleistä tosielämään siirtyvän 

väkivallan kausaliteetin kyseenalaistaminen on huomionarvoinen seikka. Se kertoo 

nähdäkseni vanhemman analyyttis-kriittisestä suhtautumisesta pelaamisen, ja laajennettuna 

todennäköisesti myös muiden mediamuotojen vaikutuksiin kyseessä olevan mediamuodon 

ulkopuolelle.

 Mä oon nyt sitä sukupolvee, joka on kasvanut just semmosen kauheen tv-
 väkivaltakeskustelun alla, ja mulla on, mä vieläkin huomaan että mua vieläkin
 inhottaa sellanen keskustelu aivan suunnattomasti. [En mä] nyt sinänsä usko että ne
 aiheuttavat kausaalisesti jotain tiettyä käytöstä, paitsi nyt jossain täysin
 erikoistapauksessa. (Vanhempi3)

 [I]tse muistaa et jotkut tommoset visuaaliset on jääny koko loppuelämäks sillai
 mieleen, ja sitten on miettiny jälkikäteen että olisko ollu parempi ettei olisi sitä nähny,
 vai onko se sitte tehny semmosen terveen pelon esimerkiksi pimeyttä [kohtaan].
 (Vanhempi4)

 [Runescape] on omalla tavallaan ihan sulonen peli, väkivalta on semmosta pläts pläts.
 (Vanhempi4)
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5.2.2 Vanhemmat, pelit ja mediakasvatus

Mediakasvatus ymmärretään tässä vanhempien aktiivisena toimintana lastensa pelaamisen 

yhteydessä. Haastattelurungon kysymysten ja aineiston perusteella luku on jaettu kolmeen eri 

alalukuun. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan vanhempien tapoja saada tietoa peleistä, ja 

käydään läpi heidän PEGI-järjestelmän tuntemustaan sekä omasta että lapsensa tietojen 

arvioinnin näkökulmasta. Toisessa alaluvussa tarkastellaan vanhempien tapoja asemoida 

pelisisältöjä suhteessa muuhun mediaan, ja kolmannessa alaluvussa pohditaan vanhempien 

tapoja kontrolloida lastensa pelaamista.

Yleisellä tasolla mediakasvatuksen toteutuminen suhteessa peleihin voi olla pelkkää 

keskeytyksettömän huomion kiinnittämistä lasten tekemisiin, ja mahdollisesti lasten kanssa 

yhdessä pelaamista. Lapset voivat etsiä vanhempiensa hyväksyntää harrastuksilleen ja 

kiinnostuksena kohteilleen olettaen että vanhemmat kokeilisivat itsekin niitä asioita, joista 

lapset ovat kiinnostuneita. Kolme haastatelluista vanhemmista kertoi osallistuvansa tai 

osallistuneensa aikaisemmin ainakin joskus lastensa pelihetkiin. Yksi vanhemmista ei 

pelannut lainkaan lapsensa kanssa. Yksi lastensa kanssa joskus pelaavista vanhemmista 

osallistui vain tietokonepelien pelaamiseen, mutta konsolilla pelaamista hän harrasti vain 

yksin. Yksi vanhemmista kertoi osallistuneensa lasten pelaamiseen enemmän heidän ollessaan 

pienempiä, mutta myöhemmin lasten pelaamisen huomiointi oli ollut lähinnä sivusta 

katsomista.

 
 No … Wii-peleillä äiti keilaa, hyppää mäkeä, lähinnä näitä liikunnallisia pelejä.
 (Vanhempi1)

 Tota … sanotaan että noita konsolipelejä nyt oon … olisinkoha pelannu kerran
 kolmen kuukauden sisällä, vois sanoo näin, että en pelaa oikei niitä konsolipelejä, ne
 pelaa kahestaan niitä (...). (Vanhempi2)

 [M]ut ehkä sekin oli sit siinä alussa, et siinä oli, osittain tietysti sitä yhteistä tekemistä
 mut sit myös että ne oli vielä vähän epävarmoja osaako ne ja tällai niin ne tartti sitä
 tukee. Että nyt se on enemmän kavereitten kanssa, että kun tulee kotiin niin täältä
 kuuluu sitten [laulu] alakertaan asti. (Vanhempi3)

 En [pelaa] lainkaan. En lainkaan, elikkä (...) mun mies pelaa noita kaikkia pelejä mitä
 noi lapsetki pelaa. (Vanhempi4)

Vanhemmat eivät olleet juurikaan keskustelleet lastensa kanssa pelien ja pelaamisen 

historiasta. Suurimmalla osalla syy oli yksinkertaisesti se, etteivät vanhemmat olleet itsekään 

tietoisia asiasta, tai sitten lapset koettiin vielä liian nuoriksi pohtimaan pelien ja pelaamisen 

71



taustoja historian kannalta. Yksi vanhempi mainitsi puhuneensa pelien historiasta lähinnä 

siinä mielessä, että hänen omaan lapsuuteensa digitaaliset pelit eivät liittyneet millään tavalla. 

Tällä voi olla kuitenkin lapsen kannalta merkittäviäkin vaikutuksia. Ymmärrys siitä, että elää 

itse jonkin sellaisen kulttuurimuodon kanssa, johon omalla vanhemmalla ei ole lapsuudessaan 

ollut minkäänlaista kosketusta voi lisätä sekä pelejä kohtaan koettua arvostusta, että helpottaa 

ymmärtämään vanhemman mahdollisia negatiivisempia asenteita pelejä kohtaan. 

Aikaperspektiivin tarjoaminen jo sinällään mitä tahansa mediaa tarkastellessa on hyväksi 

tämän ajanhetken kontekstualisoinnissa.

Toinen vanhempi katsoi, että pelien historiaa voisi käsitellä lasten kanssa esimerkiksi 

käyttämällä vanhojen pelikonsoleiden ja kotitietokoneiden toiminnallisuutta kopioivalla 

emulaattorilla. Tässä eräällä tavalla konkretisoituu vanhemman halu tuoda jotain mennyttä 

eläväksi tähän hetkeen ja lapsen saataville. Emulaattoreiden käyttö voitaisiin nähdä 

rinnasteisena esimerkiksi vanhojen valokuvien tai elokuvien katsomiselle. Pelien kohdalla 

teknologinen näkökulma pääsee kenties vielä selkeämmin esiin (vrt. Buckingham & Burn 

2007; Zagal 2008).

 No toi vanhempi oli kyllä vähän kiinnostunu (...) että miten pelejä tehään, mut tota,
 sillä mä tän tietokoneenki hommasin et jos tohon löis jonku ohjelmointikielen sille,
 helpon, jota se vois alkaa katteleen, niin pääsis siihen sitte perille. (Vanhempi2)

Eräs pelien ja pelaamisen taustatekijä, josta lasten kanssa oltiin keskusteltu, liittyi mainontaan 

ja markkinointiin. Kaksi haastatelluista vanhemmista kertoi keskustelleensa lastensa kanssa 

pelien mainonnasta kuten muustakin mainonnasta. Kontekstina keskustelulle oli ollut yhdessä 

tapauksessa tuotemarkkinointi sinällään, sekä erilaisten oheistuotteiden myynti muiden 

hyödykkeiden ostamisen yhteydessä. Toinen vanhempi kertoi keskustelleensa mainonnasta 

lähinnä lasten erilaisten ostohalujen hillitsemisen yhteydessä (vrt. Ermi ym. 2005b). Toisaalta 

hänen mukaansa lapsille kehittyy nykyään jo nuorempana kyky tulkita erilaisten 

mainoslupausten paikkaansapitävyyttä kriittisesti, ja tämä sama kyky siirtyy myös pelien 

mainonnan ymmärtämiseen.

 [K]yllä musta tuntuu että sellasta tietynlaista järkee aika nuoreltakin alkaa jo
 löytymään, että aika usein ne kommentit voi olla just jotain että toi näyttää kivalta
 mutta onkohan se nyt oikeesti, että voikohan siinä oikeesti tehdä niin paljo (...) taikka
 netistä löytyy tää, että kannattaaks sitä sitte enää niinku ostaa, jos se on niin
 samanlaine ku tää, ja mä oon ehkä siihen jo vähän kyllästynyki … et tavallaan
 sellanen pelin elinkaaren tajuaminen on lapsellaki jo aika hyvin. (Vanhempi3)
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5.2.2.1 Peleihin liittyvän informaation hankkiminen

Osa vanhemmista ei erikseen tai aktiivisesti hakenut informaatiota peleistä joita hänen 

lapsensa pelasi, tai joita lapsi oli pyytänyt hankittavaksi. Ne, jotka halusivat etu- tai 

jälkikäteen tietää lapsensa pelaamasta pelistä, käyttivät hyväkseen erityisesti internet-lähteitä. 

Yksi vanhemmista hyödynsi Playstationin omia verkkosivuja joilla tulevista ja ilmestyneistä 

peleistä kerrotaan mainosvideoilla ja tekstiesittelyillä. Yksi vanhemmista tutustui pelin 

kehittäjän tai julkaisijan pelille tuottamiin verkkosivuihin, ja kävi myös erilaisilla 

keskustelufoorumeilla etsimässä tietoa. Hän kertoi joskus selailevansa myös Pelit-lehteä, 

mutta se liittyi enemmän ammatilliseen tiedonhakuun. Sama vanhempi kertoi keskustelevansa 

peleistä ajoittain myös tuttavien ja kollegoiden kanssa.

Tässä yhteydessä tulee esiin selkeä vertailukohta Mia Consalvon (2007) pelikulttuurisen 

pääoman ajatukseen. Vanhemmille on eräällä tavalla hyvin luonnollista kartuttaa 

pelikulttuurista pääomaa nimenomaan peleihin liittyvien paratekstien (mt., 18-24) kautta. Jos 

he eivät itse pelaa eivätkä aktiivisesti seuraa lapsensa pelaamista, paratekstit ovat käytännössä 

ainoa mahdollisuus tutustua peleihin. Yksinomainen paratekstien käyttö voi olla kuitenkin 

kaksiteräinen miekka: negatiivinen julkinen keskustelu tai tarkoitushakuisesti uutisoitu tai 

välitetty peleihin liittyvä tieto saattaa antaa väärän kuvan sisällöistä kokonaisuutena. 

Esimerkiksi pelkkä pelikustantajan tai -julkaisijan sivuilta luettu markkinointimateriaali voi 

peittää alleen pelin toteutuksen täydellisen epäonnistumisen. Erilaisista lähteistä kootun 

informaation arvo on yleensä korkeampi, kuten eräs vanhemmistakin antaa ymmärtää.

 Joo kyllä me käydään Pleikkarin nettisivuja, on ihan hyvä, ja sitte ikärajoja pidetään
 ihan tiukasti, että niitä ei ylitellä … et tota, sillä lailla katotaan mut muuten se on sit
 ihan mikä niitä kiinnostaa. (Vanhempi2)

 Niin tota melkein sitten meen tonne foorumeille ja katon mitä siellä oikeasti tapahtuu,
 että tää on oikeasti jalkapallopeli, ja että siinä pelataan jalkapalloa ja ikärajat on sitte
 jostakin, tai sitten sitä tasoa että onko kuinka vaikea peli. (Vanhempi3)

 [J]a tietysti itekin aika paljon sitte tutuilta ja niinku kollegoilta ja sitte kyllä se varmaan
 netin kautta viimeset, varmaan pelivalmistajan sivuilta tosiaan (...). (Vanhempi3)

Vanhempia pyydettiin arvioimaan myös lastensa käyttämiä lähteitä peleihin liittyvään 

tiedonhakuun. Käytännössä kaikki vanhemmat arvioivat lastensa pääasiallisen peleihin 

liittyvän informaation tulevan lasten ystävien kautta, mutta kaksi vanhempaa kertoi lasten 

katselevan ja lukevan peliaiheisia lehtiä kaupassa käyntien yhteydessä. Yksi vanhempi kertoi 
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lapsensa pääasiallisen tiedonlähteen olevan ystävien lisäksi Playstationin omat verkkosivut, ja 

yksi kertoi ystävien lisäksi mainonnan olevan todennäköisesti hänen lapselleen yksi 

tiedonlähteistä.

 [M]e ollaan oltu jossain kaupassa missä hän on lukenu lehteä, ja häntä kiinnosti, hän
 on lukenu jonkun arvostelun. (Vanhempi1)

 Kyl niinku tää vanhempi käy Pleikkarin nettisivuilla, ja joskus harvoin nuorempiki sitte
 saattaa katella sieltä, sieltä ne löytää niitä. (Vanhempi2)

Pelien ikäsuositusten osalta vanhemmilta tiedusteltiin heidän PEGI-luokitusjärjestelmään 

liittyvää tuntemustaan. Kaksi haastatelluista vanhemmista ei tuntenut PEGI-lyhennettä 

ollenkaan, yksi vanhemmista sanoi tunnistamisen jälkeen ettei osaa sen tarkemmin kuvailla 

luokitusjärjestelmän sisältöä. Yksi vanhemmista kertoi puolisonsa hoitavan kaiken peleihin 

liittyvän heidän kotonaan, ja tämä oli ilmeisesti selitys sille ettei hän tuntenut myöskään 

PEGI-lyhenteen taustaa. Hän mainitsi erikseen, että mikäli olisi lapsen yksinhuoltaja, pitäisi 

hänenkin tutustua tarkemmin PEGI-luokituksen sisältöihin ja merkitykseen. Yksi 

vanhemmista tunsi etukäteen melko tarkasti myös PEGI:n sisällönkuvailumerkinnät, ja 

muiden vanhempien kanssa käytiin lyhyesti läpi sekä ikä- että sisältömerkinnät. 

Vanhempien asenne PEGI-luokitusta kohtaan oli melko hyväksyvä. Yhden vanhemman 

mukaan merkintöihin on “pakko luottaa tavallisena tallaajana” ikäänkuin suuntaviivoina, 

jonka perusteella sisältöjä voi lähteä arvioimaan ja tarvittaessa rajaamaan. Kaksi vanhemmista 

rinnasti PEGI-merkinnät elokuvien ikäsuosituksiin, ja huomioi myös ikätasojen olevan melko 

vastaavat elokuvatallenteisiin nähden. Yksi vanhemmista huomautti Valtion 

elokuvatarkastamon (VET) roolin sisältöjen tarkastamisen suhteen, ja piti kaikkia 

ikäsuosituksia ja -rajoituksia subjektiivisina näkemyksinä sisältöjen tasosta.

Kaksi vanhemmista oli melko yllättyneitä, kun haastattelija kertoi heidän lastensa 

tunnistaneen PEGI-merkinnät lähes täydellisesti. Yksi vanhemmista liitti tässä yhteydessä 

lapsen PEGI-tuntemuksen suorasanaisesti mediakasvatukseen. Reaktio oli kuitenkin jossain 

määrin epävarma, ehkä johtuen siitä ettei vanhempi osannut mielekkäällä tavalla paikantaa 

mediakasvattajaa tai tiedon lähdettä. Myös toisella vanhemmalla reaktio oli hieman 

samansuuntainen, epävarma ja epätietoinen lapsen tietojen alkuperästä.
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 Tiesikö? Justiin … ihan tosi? Okei … mahtavaa … mahtavaa että mediakasvatus on
 onnistunut. Jossain ... joku on onnistunut. (Vanhempi4)

 Oho. Nähtävästi on sitten oltu siellä sisällä. (Vanhempi1)

Ikäluokitusjärjestelmää käsiteltäessä toteutui menetelmällisesti mielenkiintoista yhdistymistä 

haastattelijan ja haastateltavien välillä. Haastattelija toimi tässä ikäänkuin välineenä, joka 

pystyi vaikuttamaan haastateltujen tietorakenteiden muutokseen ja tietoisuuden 

lisääntymiseen. Tässä nousee esiin laadullisen haastatteluaineiston keräämisen 

mielenkiintoinen puoli haastattelutilanteesta vuorovaikutuksena ja jaetun tietoisuuden 

rakentamisena (Hirsjärvi & Hurme 2000, 49; Eskola & Suoranta 2005, 17).

5.2.2.2 Pelien asemointi suhteessa muuhun mediaan

Haastateltavia pyydettiin kertomaan millä tavoin pelit heidän mielestään eroavat, ja toisaalta 

ovat yhtenäisiä muun median kanssa. Tarkoituksena oli saattaa informantit tietoiseen 

pohdintaan aiheesta ja välillisesti arvioimaan samalla pelien positiivisia ja negatiivisia puolia 

(ks. tarkemmin luku 5.2.1). Kaikki haastateltavat mainitsivat pelaajan oman aktiivisuuden ja 

toimijuuden pelin sisällä suurimpana erottavana tekijänä muuhun mediaan nähden. 

Aktiivisuuden lisäksi erottaviksi tekijöiksi mainittiin osallistuminen, vuorovaikutteisuus ja 

sosiaalisuus. Temaattisesti tässä palataan takaisin keskusteluun pelien koetuista hyvistä ja 

huonoista puolista.

Kaksi vanhemmista erotti pelien tyypilliseksi piirteeksi muuhun mediaan nähden 

epälineaarisen kerronnan muodon. Toisaalta yksi vanhempi huomautti myös, että pelien 

koettu aktiivinen toimijuus, mitä pelimaailmassa voi ja ei voi tehdä, saattaa olla pelin toimesta 

keinotekoisesti rajoitettu. Tässä ilmenee ymmärrystä pelien käyttämien mekanismien 

ymmärtämiseen, sekä tiettyjen pelien tapaan kertoa tarinoita. Kaikissa peleissä tarinallisia 

elementtejä ei ole, mutta vanhemmat eivät ainakaan tässä yhteydessä mainitse sitä. On 

mahdollista että heidän kokemuksena digitaalisista peleistä rajoittuu tarinavetoisempiin 

peleihin, mistä vanhemman kommentti tässä on yleistetty koskemaan pelejä 

kokonaisuudessaan. Myös median käytön paikka kodissa saattaa erota sisällön mukaan. Yksi 

vanhempi mainitsi, että lapsi saattaa mieluummin lukea kirjoja yksin omassa huoneessaan, 

kun taas pelejä tullaan pelaamaan perheen yhteisiin tiloihin niin, että muut perheenjäsenet 

ovat läsnä samassa tilassa.
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Yhdistäviä tekijoitä muuhun mediaan nähden listattiin muun muassa esittämisen 

teknologiasitoutuneisuus, visuaalisuus, markkinoinnin ja mainonnan muodot, medioiden 

funktio ajanvietteenä, tarinankerronnan periaatteelliset samankaltaisuudet sekä mediasta 

toiseen siirtyvät sisällöt ja merkitykset (intermediaalisuus ja -tekstuaalisuus, ks. esim. 

Lehtonen 2001, 91-93; Lehtonen 2004, 182). Jälkimmäisten osalta yksi vanhemmista viittasi 

tunnettuihin populaarikulttuurissa hyödynnettyihin fantasiamytologioihin kuten Taru 

sormusten herrasta ja Harry Potter. Yksi vanhemmista huomautti yleisellä tasolla että kaikki 

mediat “kuuluvat kulttuuriin”. Eräs toinen vanhempi kiinnitti huomiota siihen, että peleissä 

toistuvat samanlaiset “kulttuuriset in-jutut” kuin muissakin medioissa − kommentin voi 

tulkita joko Lehtosen (2001) tarkoittamassa intermediaalisessa hengessä, tai sitten 

temaattisemmin samojen aihepiirien toistumisessa esimerkiksi elokuvien ja pelien välillä. 

 [S]iinä on ne rajat minkä sisällä pystyy ite vaikuttamaan, ja tavallaan varsinkaan laps
 ei niitä  ite välttämättä havaitse sitte kuitenkaan. (Vanhempi3)

 [E]simerkiks kesken jonkun leffan niin eihän noi puhu keskenään juurikaan ja
 kavereitten kanssa ei juurikaan kommentoida, koska siinä menee niin paljon ohitte ja
 tavallaan se on niin ainutkertanen, kun menee silleen suoraan lineaarisesti eteenpäin
 ja sit täytyy kelata taaksepäin, kun sit taas peleissä ei tämmöstä yleensä oo.
 (Vanhempi3)

 Markkinahommat, mitkä pyörii ympärillä. Ja myöskin markkinat, muoti, pelien
 vaihtuvuus, kaikki tämmöset. (Vanhempi1)

 [T]ommonen normaali tv- tai radio-ohjelma niin sekinhän on semmonen putkijuttu,
 että eihän se sisältö siittä miksikään muutu vaikka sitä kelailet ees-taas … että kyllä
 se tommonen interaktiivisuus on se juttu. (Vanhempi2)

Tässä vanhemmat tuovat melko selvästi ilmi mediakulttuurin keskellä syntyneitä kokemuksia 

erilaisista konventioista ja tavoista, jotka he ovat mahdollisesti aiemmin liittäneet muihin 

mediasisältöihin, mutta nyt omaksuneet koskemaan myös pelejä. Toisaalta pelien 

erityispiirteet huomioidaan tässäkin kohdassa selvästi, ja toisaalta esimerkiksi pelien 

mahdollistaman vapauden rajat otetaan huomioon. Kyseessä lienee pohjimmiltaan eri 

medioiden toimintamalleihin ja käyttötarkoitukseen liittyvä terve järki, jota sovelletaan yli 

median teknisten ja sisällöllisten rajojen.

5.2.2.3 Pelaamisen kontrollointi

Useimmat haastatelluista vanhemmista kontrolloivat lastensa pelaamista siihen käytettävän 

ajan rajoittamisella. Kolme neljästä vanhemmasta oli käyttänyt tai käytti edelleen haastattelun 

ajankohtana päivittäisiä tai muuhun aikaväliin suhteuttuja pelitunteja.  Kaikki vanhemmat 
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kuitenkin toivat esille, että peliajan rajoittaminen on tapauskohtaista ja tarveharkintaista, eli 

pelaamisen kontrollointia peliaikaa rajoittamalla voitaisiin luonnehtia tällä perusteella 

reaktiiviseksi. Ne, ketkä ajoittainkin joutuivat puuttumaan pelaamiseen, pitivät yleensä 

yhtäjaksoisena peliaikana noin puolentoista tunnin mittaisia istuntoja. Joissakin perheissä, 

joissa peliaikaa pystyi säästämään etukäteen, oli erillisiä ajankohtia (esimerkiksi 

viikonloppuisin), jolloin viikon aikana kerrytetyt pelitunnit pystyi pelaamaan yhtäjaksoisesti. 

Yksi haastateltava oli siirtänyt peliaikojen kontrolloinnin puolisolleen, mutta mainitsi silti 

itsekin joskus pyytävänsä lasta pitämään taukoa, tai siirtymään muihin puuhiin. (Vrt. Klimmt 

2009.)

 
 [T]äytyy tunnustaa että en ole laittanut aikarajoja päivälle, koska mä huomaan että
 joka päivä ei pelata, siis niinku se menee niin luonnollisesti. (Vanhempi1)

 [S]it yleensä sanotaan että nyt tekeen jotain muuta välillä, ku rupee silmät oleen
 neliönmalliset. (Vanhempi3).

 No hän ei tee (...) mitään muuta kuin käy koulussa ja ulkoilee kavereitten kanssa ja
 sitten kotona yrittää pelata sillai varmaan … varmaan niinkun koko ajan, että tota
 kyllä siihen täytyy aina niinkun puuttua ja … nyt on tullu se täs viimesen vuoden  aikana
 että, et se ulkoilu ei enää lähe niin luontasesti vaan täytyy [sanoa että] ”meet
 luisteleen nyt, sä meet luisteleen”. (Vanhempi4)

 [M]ä yritän ennemminkin vetää ne pois tuosta pelien äärestä. (Vanhempi2)

Kuten aiemmin todettiin, sisällöllisesti pelaamista valvottiin ja rajoitettiin joissain perheissä 

PEGI-merkintöjen pohjalta (luku 5.2.2.1). Kaksi vanhemmista kertoi tietävänsä lastensa 

pelaavan vanhemmille kuin oman ikäisilleen suunnattuja pelejä, ja toinen näistä vanhemmista 

kertoi keskustelleensa lapsen kanssa kyseisen pelin sisällöstä ennen kuin peli oli hankittu. 

Yksi vanhempi kertoi pelaamiseen käytetyn ajan muuttuneen muutamien viime vuosien 

myötä siten, että haastattelun hetkellä lapsen käyttämään peliaikaan piti puuttua aiempaa 

enemmän. Vanhempi totesi muutoksen liittyvän todennäköisesti sekä lapsen ikään että 

pelisisältöjen muutokseen. Hän kertoi myös ettei lähtökohtaisesti pidä rajaamisesta, vaan 

mieluummin sopisi lapsen kanssa keskustelemalla miten asian kanssa toimitaan. Käytäntö oli 

kuitenkin ajan myötä siirtynyt enemmän rajoittamisen suuntaan.

 
 [V]ähitellen [se] on nyt alkanut muuttumaan, et tää on varmaan tää esiteineys alkaa
 tässä tulemaan … et nyt meillä on ollu vajaan puol vuotta semmonen periaatepäätös
 että tunti päivässä koneella, ja mun mielestä se on aika tiukka raja verrattuna siihen
 entiseen, mut sitte että semmonen et voi säästää, et vaikka on viis päivää pois
 koneelta ja viikonloppuna istuu sitte seittemän tuntia kerralla, että niinku ole hyvä
 vaan. (Vanhempi3)
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Kaksi vanhempaa kertoi rajanneensa tietoisesti pelikonsolien verkko-ominaisuudet pois lasten 

käytöstä, ja yksi vanhemmista ilmoitti myös seuraavansa lasten tietokoneen verkkoselaimen 

sivuhistoriaa nähdäkseen, millä sivuilla lapsi oli vieraillut. Varsinaista tietokoneella 

pelaamista ei kontrolloitu muuten kuin siihen käytetyn ajan puitteissa. Toinen verkko-

ominaisuudet karsineista vanhemmista kertoi myös, ettei pidä verkkopalvelujen ja -sivustojen 

käyttäjätunnusten rekisteröintivaatimuksista, ja oli tämän vuoksi jättänyt tunnukset tekemättä. 

Lapsen yksityisyydensuojasta ei ollut eksplisiittisesti huolestunut kuin yksi vanhempi, joka 

myös kertoi seuraavansa, missä verkkopalveluissa lapsi käy pelaamassa. Tämä vanhempi ei 

haastattelun yhteydessä maininnut, keskustelevatko he lapsen kanssa vanhempien tekemästä 

valvonnasta.

Perhe, jossa lapsi pelasi pelejä ystäviensä kanssa verkon yli, oli moninpelaamisen myötä 

poikkeus verkon käytön rajoittamisessa. Hieman yllättäen haastattelijan tiedustellessa verkon 

käyttöä pelaamisessa haastateltu oletti kysymyksen liittyvän laittomasti levitettävien 

piraattipelien lataamiseen, jonka hän kielsi jyrkästi. Kun haastattelija selitti kysymyksen 

koskevan konsolien ja pelien erilaisten verkko-ominaisuuksien käyttöä ja digitaalisten pelien 

hankintaa, haastateltu totesi ettei tiennyt asiasta sen enempää. Eräs julkisessa keskustelussa 

peleihin usein liitetty aihepiiri on pelien laiton kopiointi ja levittäminen, ja tuo keskustelu 

saattoi vaikuttaa tässäkin vanhemman reaktioon haastattelukysymystä koskien. Tässäkin 

kohtaa on mielenkiintoista huomata paratekstien vaikutus vanhemman asennoitumiseen. Jos 

vanhempi olisi tiennyt esimerkiksi nykyisen pelien digitaalisen jakelun käytännöistä ennen 

haastattelua, hänen reaktionsa kysymykseen olisi ollut mitä ilmeisimmin toinen. Tällaisenaan 

vastaus viittaa enemmän monipuolisen informaation puutteeseen.

5.2.3 Vanhempien näkemykset koulusta ja oppimisesta suhteessa peleihin

Kaikkien haastateltujen vanhempien mielestä digitaalisia pelejä ja pelaamista tulisi käsitellä 

myös koulussa.Yhden vanhemman mukaan pelejä pitäisi käsitellä niin analysoitavina 

kulttuurin tuotteita kuin opetusvälineinäkin. Yksi vanhemmista näki pelit erityisesti 

opetusvälineinä, ja yhden mielestä pelit ovat samanarvoinen oppisisällön välittämistapa kuin 

muutkin menetelmät ja mediat. Hänen mukaansa koulussa ja oppimisessa hyvät sisällöt ovat 

pääasiallinen “pointti”, ei tapa välittää niitä. Yhden vanhemman mukaan erilaiset verkko-

oppimisympäristöt ovat jo tällä hetkellä lasten näkökulmasta pelillistyneitä, ja hänen 
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mielestään on ajoittain jopa “pelottavaa”, kun lapset sanovat menevänsä pelaamaan 

tehdessään läksyjä verkon oppimisympäristöissä.

Leikin ja pelien kautta oppiminen olisi yhden vanhemman mielestä tapa varmistaa koulun 

oppisisältöjen omaksuminen lapselle ominaisella tavalla. Toisen vanhemman mukaan pelejä 

käyttämällä koulut voisivat antaa myös oppilaille asiantuntijoiden roolin, sillä ongelmana on 

hänen mukaansa opettajien sukupolvet joilla ei ole lainkaan kosketusta digitaalisiin peleihin. 

Tällä tavalla saatettaisiin myös paremmin motivoida oppilaita oppimaan, kuten yksi 

vanhemmista totesi. Toisaalta kyseisen vanhemman mukaan pelit eivät ehkä soveltuisi 

sellaisenaan isojen asiakokonaisuuksien läpikäyntiin, vaan erilaiset “interaktiiviset DVD:t” 

saattaisivat hänen mielestään olla parempia. Kyseinen vanhempi ei tarkemmin eritellyt, 

millaisia sisältöjä vuorovaikutteisilla DVD-tallenteilla voitaisiin hyödyntää. Hän totesi 

kuitenkin, että tällä hetkellä erilaisia oppimateriaaleja välittävien tallenteiden sisällöt on 

huonoja.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää pelilukutaidon termin määrittelyä pelien 

tutkimuksessa, sekä etsiä pelilukutaidon paikantumista digitaalisia pelejä pelaavien perheiden 

arjessa. Tutkielman empiirinen, laadullinen aineisto koostui kahdeksasta yksilöhaastattelusta. 

Neljä haastatelluista informanteista oli lapsia ja neljä heidän vanhempiaan. Tutkielman 

menetelmällisenä taustana toimi laadullinen ote perustuen erityisesti sen mahdollisuuksiin 

huomioida informanttien yksilölliset merkityksenmuodostamisen tavat. Kerätyn 

haastatteluaineiston analyysissa ja tulkinnassa pyrittiin hahmottelemaan perheissä toteutuvia 

pelilukutaitoja sekä lasten että vanhempien näkökulmasta käsin. Fenomenografisen otteen 

mukaisesti tutkielmassa on pyritty huomioimaan vaihtelut tavassa, jolla ihmisen kokevat heitä 

ympäröivän maailman ilmiöineen (ks. Eskola & Suoranta 2005, 168). 

Menetelmällisesti arvioituna haastattelut olivat hyvä tapa päästä keskustelemaan 

informanttien kanssa heidän käsityksistään ja tavoistaan peleihin liittyen. Haastattelujen 

eriyttäminen erillisiksi lasten ja vanhempien haastattelutilanteiksi antoi lapsille 

mahdollisuuden ilmaista itseään vapaasti ilman että heidän täytyi omaksua tottelevaisen 

lapsen rooli vanhempansa läsnäollessa. Yksityinen haastattelutilanne mahdollisti 

informanteille myös terminologisen tietämättömyyden julki tuomisen. Haastattelutilanteissa 

syntyi tällä tavalla molemminpuolisen hyödyn sisältävää vuorovaikutusta, jossa tutkija ja 

tutkittava rakensivat yhdessä tietämystään käsiteltävästä ilmiöstä, palasesta tutkittavaa 

maailmaa (Alasuutari 1999, 87; Eskola & Suoranta 2005). Samalla ollaan toivottavasti 

kuitenkin kyetty välttämään tilanne, jossa lasten ja vanhempien haastatteluaineistoja ei 

käytettäisi vain toistensa totuudellisuuden varmentamiseen (ks. Ermi ym. 2003, 33-34), vaan 

rikastamaan aineistoa kokonaisuudessaan.

Haastatteluaineistoja analysoitaessa ja lasten ja vanhempien puhetta vertailtaessa esiin nousi 

seikkoja, joiden tematisointi haastattelurungossa olisi voinut olla parempi. Esimerkiksi pelien 

eri osa-alueiden analysointi tuotti vaikeuksia sekä lapsille että vanhemmille, eikä pelien 

pilkkominen erilaisten esittävien modaliteettien tai pelimekaniikan osiin ollut välttämättä 

itsestäänselvyys edes haastattelurunkoa suunniteltaessa. Tämä mahdollisti toisaalta kuitenkin 

entistä paremmin edellä mainittua yhteisen tietämyksen rakentamista, sillä haastattelijan oli 

pakko tarkentaa ja yksityiskohtaistaa omaa kuvaustaan ja käsitystään pelien elementteihin 

liittyen. Tällainen pieni menetelmällinen epävakaus mahdollisti myös aineistolähtöisemmän 
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analyysitavan omaksumisen tutkimusprosessin myötä. Koska tietyt problemaattiset teemat, 

kuten joidenkin avainkäsitteiden avaaminen, toistuivat useampien informanttien kanssa, oli 

tutkijan ja tutkittavan välisen keskustelun tuottamien merkitysten avaaminen 

analyysivaiheessa jo sinällään antoisaa. Voidaankin sanoa että tutkielman menetelmälliset 

pohdinnat olivat kirjoittajan kannalta eniten myös konkreettisen ajattelu- ja kirjoitusprosessin 

ulkopuolella mieleen palanneita asioita.

Kun tarkastellaan lasten ja vanhempien haastatteluaineistoja rinnakkain suhteessa alussa 

asetettuun pääasialliseen tutkimuskysymykseen, voidaan todeta että vanhempien puheessa 

korostuvat erilaiset mediakasvatusta koskevat pohdinnat ja vastuu. Mediakasvatuksellisia 

aihepiirejä olivat erityisesti pelaamiseen käytettävästä ajasta huolehtiminen ja sen 

kontrollointi, pelien ikäsuosituksiin ja sisältöihin liittyvät näkemykset ja kysymykset, 

markkinointiin ja mainontaan liittyvät asiat sekä pelaamisen syiden ja seurausten arviointi. 

Voidaankin todeta, että tutkielman toisessa pääluvussa käsiteltyihin pelilukutaidon 

teoretisointeihin nähden mediakasvatuksellisen näkökulman korostuminen vanhempien osalta 

oli melko selvästi havaittavissa. Medialukutaidon kolmeen keskeiseen näkökulmaan 

(Buckingham 2003) nähden vanhempien kiinnostuksen painopiste oli digitaalisten pelien 

sisältöön pääsyssä ja sisältöjen analysoinnissa. Sisältöjen itse tekemisestä ei sen sijaan ollut 

havaittavissa juurikaan mainintoja tai välttämättä edes käsitteellistä ymmärtämistä (ks. 

Buckingham & Burn 2007; Salen 2007; Zagal 2008; Zimmerman 2008). Vanhempien 

näkökulma lasten pelaamiseen näyttäisi heijastavan eniten suojelun mediakasvatusheimoa 

(Kotilainen & Suoranta 2005).

Lasten haastatteluaineistosta on eriteltävissä vanhemmista eroavia keskeisimmiksi nousevia 

teemoja. Pelaamiseen ja pelattavuuteen liittyvät toiminnalliset kokemukset nousevat 

tärkeimmiksi tekijöiksi pelien mahdollistamien sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen lisäksi. 

Lapset kykenevät myös tekemään arvioita pelien sisällöllisten osa-alueiden toteutuksen 

laadusta, vaikka eivätkään välttämättä osaa nimetä näitä osa-alueita pelitutkijoiden tai 

kokeneempien peliharrastajien tuntemilla termeillä. Edelliseen vaikuttaa sekä lasten 

henkilökohtaisen pelihistorian pituus että ystävien ja vanhempien mahdollinen vaikutus 

perheen ympärillä rakentuvaan pelikulttuuriin. Lasten haastatteluaineiston välittämä, 

voimakkaaksikin luonnehdittava ruumiillistunut pelikokemus näyttäisi heijastelevan James 

Paul Geen (2007) käsittelemää pelien, oppimisen ja lukutaidon suhdetta. Ruumiillistuneen 
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merkityksen lisäksi lapset artikuloivat aineistojen perusteella myös merkitysten 

paikantuneisuutta, sillä monissa lasten kommenteissa esimerkeiksi nousivat yksittäiset pelit, 

ei niinkään pelaaminen yleisesti tai kokonaisvaltaisesti. Nämä käsitykset heijastuvat 

mahdollisesti myös lasten tavassa asemoida pelejä suhteessa muuhun mediaan. 

Keskeisimmäksi ilmiöksi tässä suhteessa näyttäisi muodostuvan yhtäältä pelien 

toiminnallisuus ja toisaalta niiden omalakisuus eli se, että pelit koetaan selvästi muun median 

esittämistavoista erilliseksi merkitysten alueeksi.

Lasten ja vanhempien haastatteluaineistosta nousee esille keskeisin ero heidän tavassaan 

tarkastella ja asemoida pelejä. Erityisesti tämä ero korostui perheissä, joissa vanhempien 

kosketus lastensa pelaamiseen oli etäisempi tai painokkaammin pelaamista rajoittava. Ero 

liittyy myös edellä mainittuun Buckinghamin (2003) medialukutaidon näkökulmiin. Kyse on 

sisältöjen tuottamisesta, ja abstrahoituna digitaalisiin peleihin ja pelaamiseen liittyvien 

merkitysten luomisesta. Sisältöjen tuottaminen merkitysten luomisen kautta vaatii pelaamista. 

Jos ei pelaa, ei voi tuottaa uskottavia merkityksiä jotka rakentavat pelilukutaitoa 

kokemuksellisella ja konkreettisesti merkityksellisellä tasolla. Tämä lukutaidon näkökulma on 

digitaalisten pelien yhteydessä vähintään yhtä tärkeä kuin muita mediamuotoja 

tarkasteltaessa. Toisaalta on muistettava Consalvon (2007) maininta siitä, että pelkillä 

paratekstien ymmärtämiselläkin voi olla merkittävä panos pelikulttuurisen pääoman 

kehittymiseen. Näin ollen vanhempien henkilökohtainen etäisyys pelien kokemukselliseen 

antiin ei saa ulkoapäin tarkasteltuna yksin määritellä vanhempien pelilukutaitoisuuden astetta. 

Samaan aikaan on kuitenkin korostettava sitä, että henkilökohtaisten kokemusten puutetta 

pitäisi koettaa korvata paratekstien hallinnalla.

Tutkielman toisessa pääluvussa käsiteltyihin pelilukutaidon teoreettisiin näkökulmiin nähden 

haastatteluaineistoista löytyi siis mielenkiintoisia leikkauspintoja. Edellä mainitun 

mediakasvatuksellisen näkökulman painottumisen lisäksi pelaamisen sosiokulttuurisia 

vaikutuksia painottavalle näkökulmalle löytyi myös puoltoa. Vaikka haastateltujen lasten iästä 

johtuen onkin huomattava, että he ovat vasta kasvamassa pelikulttuureihin, he pystyvät jo 

melko monipuolisesti asemoimaan pelejä suhteessa välittömään elinpiiriinsä ja laajempaankin 

mediakulttuuriseen kontekstiin. Vaikka lasten ymmärrys esimerkiksi lajityypeistä ei ole vielä 

kovin kehittynyt, he kykenevät kuitenkin jonkinlaiseen pelien luokitteluun graafisen 

yleisilmeen tai pelattavuuden ja pelimekaniikan perusteella. Myös jonkinasteisia käsityksiä 
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pelikonsolien ja niiden välisten ominaisuuksien erojen tunnistamisesta oli havaittavissa. 

Ystävien välinen yhteinen merkitysten rakentaminen pelikulttuureista on kenties tärkein 

yksittäinen havainto lasten arjen pelilukutaidoista (ks. Gee 2007; Squire 2008; Zagal 2008).

Pelilukutaidon teoreettisia näkökulmia jaottelevassa luvussa eritelty systeemi-proseduraalinen 

näkökulma ei noussut juurikaan esiin haastatteluaineistosta. Keskusteltaessa pelien tiettyjen 

toteutusten muuttamisesta itselle mieluisemmiksi osa lapsista löysi esimerkkejä asioista, joita 

he olisivat voineet tehdä toisin. Nämä näkemykset eivät kuitenkaan liittyneet suoraan lasten 

ymmärrykseen peleistä formaaleina, sääntöpohjaisina ja suunniteltuina rakenteina ja 

prosesseina, vaan huomiot nousivat ennemminkin pelien tietyistä, pelattavuuteen vaikuttavista 

ominaisuuksista. On myös huomautettava, ettei yhdelläkään haastatelluista lapsista ollut 

kokemusta erilaisista pelien tekemiseen tarjolla olevista työkaluista. Jos lapset olisivat 

tutustuneet tällaisiin työkaluihin heidän käsityksensä pelien rakenteellisuudestakin olisi voinut 

olla toisenlainen. Systeemi-proseduraalinen näkökulma pelilukutaitoihin saattaisi myös 

esiintyä selkeämmin hieman varttuneempien pelaajien puheessa ja toiminnassa.

Tietojenkäsittelytieteillä ja ohjelmointiosaamisella yleisesti voisi paljonkin annettavaa 

pelilukutaidon teorian ja arkikäytäntöjen dialektiikkaan. Näiden tutkimus- ja tieteenalojen 

sovelluksia pelilukutaidon kehittämiselle voitaisiin ottaa esimerkiksi mukaan peruskoulun 

opetussuunnitelmiin läpäisyperiaatteella toimivan mediakasvatuksen puitteissa. Lapsille 

ominainen tapa oppia kokeilemalla, yrityksen ja erehdyksen sekä oivaltamisen kautta sopisi 

erittäin luontevasti formaalien ja sääntöpohjaisten järjestelmien kuten digitaalisten pelien 

rakentamiseen ja analysoimiseen. Medialukutaidon malleissa usein tärkeänä esillä oleva itse 

tekemisen aspekti sisältöjen ymmärtämisessä tukisi sovellettuna myös pelisuunnittelun ja 

toteutuksen sisällyttämistä kouluoppimisen puitteissa tapahtuvaan pelilukutaitojen 

kehittämiseen.

Jos digitaalisten pelien pelaamista pidetään lukutaitona par excellence, kuten James Paul Gee 

(2007, 18) toteaa, siitä seuraa että digitaalisten pelien lukutaito on keskeisin uusi lukutaito. 

Kyseessä on mielenkiintoinen tilanne lukutaitojen kehittymisen ajallisessa kaaressa ottaen 

huomioon kuinka monta vuosikymmentä digitaalinen pelaaminen on ollut osa ihmisten 

elämää. Digitaaliset pelit sisältävät monipuolisesti erilaisia tekstimuotoja kirjoitetusta tekstistä 

visuaalisiin artefakteihin, äänimaailmoihin sekä tässä useasti esillä olleeseen pelaajan 
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toimintaan perustuvaan tarinankerrontaan. Millään toisella mediamuodolla ei tällä hetkellä ole 

esittää digitaalisiin peleihin vertautuvaa repertoaaria näiden esitystapojen osalta. Jos oletetaan 

että lukutaito on toimimisen edellytys minkä tahansa median kanssa, ja laajemmassa 

kontekstissa aktiivisen toimijan edellytys toimia missä tahansa inhimillisissä viitekehyksissä, 

pelilukutaito vaikuttaisi olevan todellinen 2000-luvun alun sivistyksellinen lukutaito.

Pelilukutaidon teoreettisten näkökulmien läpi tarkasteltuna tutkielman empiirisellä osuudella 

voi olla jotain lisättävää viitattujen pelilukutaidon lähteiden rinnalle. Ensinnäkin äänen 

antaminen pelaajille ja heitä lähellä oleville henkilöille on tärkeää, sillä se luo mikrotason 

kuvausta siitä, miten tässä tapauksessa lapset ja heidän vanhempansa sijoittuvat 

pelilukutaidon tiedolliselle ja taidolliselle jatkumolle. Laadullisin menetelmin on näin ollen 

mahdollista lähestyä pelilukutaidon käsitettä ja haastaa sen teoreettisia rakennelmia 

empiirisesti. Toiseksi, mikrotasolta eli yksittäisten pelaajien ja heidän vanhempiensa 

käsityksistä voi olla mahdollista nousta makrotasolla vaikuttaviin johtopäätöksiin. 

Mielenkiintoisia makrotason teemoja tässä ovat muun muassa vanhempien intressien 

painottuminen suojeleviin mediakasvatuksellisiin toimiin, sekä lasten puheessa painottuva 

pelien toiminnallinen merkitys. Kolmanneksi, eräänlaiseksi käytännön pelilukutaidon 

tutkimuksen oivallukseksi voidaan nostaa haastattelussa käytettävän kysymyssarjan tai

-rungon terminologinen selkeys. Tämän tutkielman haastatteluissa nousi esiin, etteivät lapset 

eivätkä vanhemmat tunteneet joitain haastattelijan itsestään selvinä pitämiä termejä, eikä 

kaikki termit auenneet vielä ensimmäisellä uudelleenselittämiselläkään. Instrumentteja, 

mukaan lukien tutkija itse, tulee kehittää edelleen.

Pelien ja pelaamisen intensiivistä sisällöllistä luonnetta on hyvä tarkastella myös 

viimeaikaisten, perinteisen painetun tekstin lukemiseen liittyvien huolestuneiden 

äänenpainojen kannalta. Nicholas Carr (2010) esittää paljon siteeratussa teoksessaan, että 

internetin hypertekstirakenne ja digitaalisen informaation kuluttamisen lisääntyminen 

muokkaa jo nyt aivojemme rakenteita. Hypertekstin hajautuneisuus ohjaa lukemista Carrin 

mukaan pinnalliseen ja selailevaan suuntaan, ja tämä nähdään huonona asiana painetun tekstin 

ja siihen liitetyn hitaan ja syvän lukemisen kannalta. Kuitenkin, jos tarkastellaan digitaalisia 

pelejä ja niiden pelaamista samasta näkökulmasta, todetaan että pelillisiä tekstejä luetaan nyt 

enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja niiden lukeminen on mitä syvintä lukemista. Peleihin 

ja niiden yksityiskohtiin paneudutaan kymmeniksi tunneiksi ja pelimaailmoista kirjoitetaan 
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monipuolisia paratekstejä kuten arvosteluja, ohjeita ja wikejä. Lukemisen pinnallistumisesta 

huolta kantaville voisikin suositella tutustumista pelien tekstuaalisiin kulutuskäytäntöihin ja

-kulttuureihin. Jos hyperteksti koetaan uhkaksi perinteiselle teksti- ja lukemiskäsitykselle, 

digitaaliset pelit saattavatkin olla syvän lukemisen merkittävin uusi toteutumismuoto.

Tässä tutkielmassa esillä olleet teemat ja haastatteluaineiston käsittely antavat aihetta monille 

jatkokysymyksille ja tutkimusmahdollisuuksille. Haastatteluissa käsitelty aihe digitaalisen 

pelaamisen, oppimisen ja koulun suhteista jäi vielä oraalle, mutta olisi erittäin 

mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde aikana, jolloin perusopetuksenkin 

toimintamahdollisuuksia ollaan jyrkästi rajoittamassa valtion menoleikkauksien kautta. 

Kenties digitaaliset pelit voisivat soveltua oppimisympäristöjen lisäksi myös ilmaisullisiksi 

työkaluiksi tai sisällönanalyysin kohteiksi. Haastattelurunkoa kehittämällä voitaisiin myös 

syventyä tarkemmin tässä mainittujen, digitaalisten pelien ongelmallisempien aspektien 

selvittämiseen. Esimerkiksi pelattavuuteen ja pelimekaniikkaan liittyvistä aihepiireistä 

voitaisiin saada käytettävyyteen liittyvää informaatiota pelikehittäjien hyödynnettäväksi. 

Myös tutkimusotoksen laajentaminen koskemaan erilaisia ikä- ja ammattiryhmiä, otteen 

pysyessä edelleen laadullisena olisi mielenkiintoista. Esimerkiksi pelien parissa ammatikseen 

toimivien henkilöiden näkemyksistä pelilukutaidosta ja sen käyttökelpoisuudesta pelien ja 

pelaamisen analysoinnissa olisi tarpeellista tietää lisää.

Lopuksi toistettakoon vielä tutkielman johdannossa mainittu ajatus digitaalisia pelejä ja 

pelaamista koskevien näkökulmien laajentamisen tarpeesta. Jotta päästäisiin eroon 

yksinkertaistetuista syy-seuraussuhteiden olettamuksista, pelejä koskevista mediapaniikeista 

ja julkisen keskustelun peleihin liittyvästä kapeakatseisuudesta ja toisaalta löydettäisiin pelien 

ja pelaamisen positiivisia puolia ja uusia viihde- ja hyötykäytön mahdollisuuksia, tarvitaan 

monipuolista pelikulttuurista ymmärtämistä. Tämä ymmärrys syntyy parhaiten itse pelaamalla 

ja pelisisältöihin tutustumalla, mutta tietämystä on mahdollista kartuttaa myös erilaisten 

paratekstien ja sosiaalisten verkostojen kautta. Tarvitaan kokonaisvaltaista  pelilukutaitoa.
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LIITE 1. Vanhempien taustatietolomake

Nimi  _____________________________________________________

Syntymävuosi __________

Yhteystiedot
  puhelinnumero     _______________________________________

  sähköpostiosoite  _______________________________________

Koulutustausta
  peruskoulu     lukio     ammatillinen tutkinto
  
  alempi korkeakoulututkinto
  
  ylempi korkeakoulututkinto

Työtilanne  
  työelämässä     työtön     opiskelija

Perhetilanne  
  yksinhuoltaja     avoliitossa     avioliitossa     rekisteröity parisuhde

  lasten lukumäärä     _______

Haastateltavan lapsen
nimi
  ____________________________________________________

Haastatteluajakohta

  _____ / _____  2011

__________________________________________
Allekirjoitus



LIITE 2. Lasten haastattelurunko

Minkä ikäinen olet? Onko sinulla sisaruksia?

Kuinka monta vuotta (tai miltä luokalta asti) olet pelannut digitaalisia pelejä? Muistatko 
ensimmäisen pelisi?

Millä laitteella tällä hetkellä mieluiten pelaat? Pelaatko erilaisilla laitteilla?

Mikä on tällä hetkellä eniten pelaamasi peli? Kerro pelistä ja sen pelaamisesta.

Pelaatko useimmiten yksin, vai sisarusten tai kavereiden kanssa? Pelaavatko vanhempasi 
kanssasi? (Jos eivät, ovatko perustelleet miksi?)

Pelaamiseen käytetty aika tai pelipäivät (pvä/viikossa)? Kenen kanssa sovitaan? Mikä on 
peruste peliajan rajoittamiselle? Haluaisitko pelata enemmän?

Onko pelaaminen mielestäsi leikkimistä? Miks(e)i?

Kuinka usein hankitte uusia pelejä? Kuka perheessänne päättää hankittavista peleistä? 
Keskusteletteko hankinnoista yhdessä? Lainaatko pelejä kavereiden kesken, tai lataatko 
(lataavatko vanhempasi) niitä netistä?

Mistä saat tietoa uusista peleistä? (Lehdet, netti, kaverit, mainonta yleisesti?) Kuinka paljon 
nämä vaikuttavat hankittavien pelien valintaan? Oletko kokenut pettymyksiä lehteen, 
nettisivuun tai kaverin suositukseen perustuneessa pelin valinnassa?

Tuntuvatko pelaamasi pelit usein liian vaikeilta oppia? Osaatko huijata peleissä? Miten 
huijaat?

Tiedätkö mitä ’genre’ tarkoittaa? Entä lajityyppi? Pidätkö itseäsi jonkun tietyn lajityypin 
osaajana, onko sinulla lempigenreä? Osaatko sanoa, millä perusteella jokin peli on tiettyä 
genreä?

Tiedätkö mitä ikäsuositukset tarkoittaa? Oletko keskustellut vanhempien kanssa asiasta? 
Pelaatko vanhemmille kuin itsellesi tarkoitettuja pelejä? (Miksi? Näytetäänkö niissä koskaan 
pelottavia tai outoja asioita? Kerrotko niistä vanhemmillesi?)

Tunnistatko PEGI-sisällönkuvailumerkinnät? (Näytetään sisältökuvausikonit)

Tuntuuko sinusta usein jotain peliä pelatessasi, että se on tehty juuri sinun ikäisellesi? Mistä 
voit päätellä sen?

Mitkä pelien toteutuksen osa-alueista on mielestäsi tärkeimpiä hyvässä pelissä? (Miltä peli 
näyttää ja ”todenkaltaisuus”, miltä se kuulostaa, millainen tarina siinä on, miten sitä 
pelataan?)

Oletko koskaan miettinyt miksi pelinkehittäjä on tehnyt jonkun pelin osa-alueista juuri niin 
kuin se on tehty? Olisitko itse tehnyt sen toisin?



Mietitkö milloinkaan, miten pelaamastasi pelistä olisi ollut mahdollista tehdä parempi? Mihin 
nuo ajatukset useimmiten liittyvät? (Grafiikka, äänet, kuvakulma, tarina, peliympäristö, 
(monin)pelattavuus?)

Millä tavalla peli eroaa mielestäsi kirjoista, televisiosta tai elokuvista? Pitääkö pelin kanssa 
viettää aikaa toisella tavalla kuin edellä mainittujen kanssa? Vaatiiko se enemmän aikaa? 
Miten jaat mediaan käyttämäsi ajan pelien ja muun mediasisällön kesken?

Millaisia yhtäläisyyksiä peleillä on muuhun mediaan? Tiedätkö pelejä, joiden hahmot, 
tapahtumat tai joitain muita elementtejä on lainattu muusta mediasta?

Esitetäänkö peleissä asioita mielestäsi samoilla keinoilla? Huomaatko esimerkiksi 
lajityypeille ominaisia toimintatapoja tai pelihahmon ohjaustyylejä?

Oletko tehnyt koskaan itse peliin liittyviä sisältöjä? Tiedätkö millaisia ne voisivat olla? 
(Kerrotaan tarvittaessa mitä voisi olla: kokonaisia pelejä, hahmoja, karttoja, arvosteluita, 
vinkkejä, oppaita, photoshoppeja, machinimaa, fanisivuja?)

Kiinnostaisiko sinua tehdä peleihin liittyviä sisältöjä? Mitä tekisit mieluiten? Miksi?

Pitäisikö koulussa mielestäsi opetella pelien lukutaitoja, niin kuin siellä opetellaan 
esimerkiksi lukemaan ja laskemaan? Sopisiko pelit mielestäsi kouluun aineeksi? Mitä opettaja 
voisi peleillä koulussa tehdä?

Onko pelaamisesta mielestäsi ollut hyötyä tai haittaa koulutyölle?



LIITE 3. Vanhempien haastattelurunko

Pelaatteko itse digitaalisia pelejä? Milloin olette ryhtynyt pelaamaan? Miksi?

Mikä on viimeisin pelaamanne peli? Pidittekö siitä? Miks(e)i?

Pelaatteko usein lastenne kanssa? (Miksette?)

Mitä mieltä olette tietokoneella ja konsoleilla pelaamisesta yleensä? Onko pelaaminen 
mielestänne leikkimistä? (Miksi?)

Mitä kautta perheessänne saadaan tietoa uusista peleistä? Hankitteko tietoa peleistä etukäteen, 
jotta voitte kertoa siitä lapsellenne tarkemmin?

Mitä kautta perheeseenne hankintaan pelejä? Lainaavatko lapsenne pelejä kavereiden kesken? 
Lataatteko pelejä netistä?

Tunnetteko PEGI-ikäsuositusten merkinnät? Luuletteko lapsenne tuntevan merkinnät?

Tunnetteko PEGI-sisältömerkinnät? Luuletteko lastenne tuntevan ne?

Huolestuttaako pelien sisällöt teitä? Miksi? Oletteko rajanneet lapsellenne saatavilla olevia 
pelejä merkintöihin perustuen? Voiko PEGI-suosituksiin mielestänne luottaa?

Oletteko pohtineet tai keskustelleet lastenne kanssa pelien historiaa, niiden suunnittelua ja 
tekemistä tai pelien myyntiin ja mainontaan liittyviä asioita?

Mikä on mielestänne lapsenne tärkein motivaatio pelien pelaamiseen?

Pelaavatko lapsenne pelejä yksin vai kavereiden kanssa? Haluavatko he usein pelata teidän 
kanssanne? Haluatteko itse pelata heidän kanssaan?

Oletteko huolestuneet nettipelaamisesta lapsen yksityisyyden suojan kannalta? Saavatko 
lapsenne liikkua netin peliyhteisöissä vapaasti?

Millä tavalla perheessänne jaetaan pelien ja muun median kanssa vietetty aika? Perusteletteko 
lapsellenne, miksi/jos näin tehdään?

Minkä pelien toteutuksen osa-alueen luulette olevan lapsellenne tärkeimpiä? (Graafinen 
toteutus, äänimaailmat, tarinat, pelaaminen tapahtumana ja tekemisenä …?)

Mikä on mielestänne pelien tärkein anti lapselle? Mitä taitoja ajattelette pelien kehittävän, vai 
ovatko ne ensisijaisesti ajanvietettä?

Millä tavalla pelit mielestänne eroaa tärkeimmin muusta mediasisällöstä? Entä mikä on pelien 
ja muun median suurin yhteinen nimittäjä?

Oletteko itse tuottanut peleihin liittyvää sisältöä? (arvosteluja, ohjeita, hahmoja, karttoja, 
machinimaa …)

Pitäisikö koulussa mielestäsi opetella pelien lukutaitoja, niin kuin siellä opetellaan 
esimerkiksi lukemaan ja laskemaan? Sopisiko pelit mielestäsi kouluun oppiaineeksi? Voisiko 
pelejä käyttää koulussa opetusvälineinä? Miten?


