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Tutkielman tarkoitus

 Mikä on digitaalisen pelaamisen mieli – mitä 
pelaaminen merkitsee?

 Ja ehkä: miten pelaaminen ilmiönä voisi tulla otetuksi 
mukaan sosiaalityöhön? Pelataanko? Puhutaanko 
pelaamisesta? Asiakkaan voimavarana? 

 



Kuva 1: Tutkimuksen käsitteellinen viitekehys. Yksilön position ja osallisuuden 
muodostuminen elämismaailmojen ulottuvuuksien dynaamiikassa (mukaillen Pekkarinen 
2010, 38–40).



Näkökulma - relationaalisuus
 Pelaaminen aikaan ja suhteisiin liittyvänä ja liittävänä

→ digitalisaatio ja virtualisoituminen

 Pelaaminen ja sen merkitykset vaihtelevat ajassa ja paikassa

 Toimijapositio (dia 3): yksilön (pelaajan) asema rakenteiden ja toimijoiden 
välisissä suhteissa – muodostuu ulkoisen ja sisäisen elämismaailman 
välisessä vuorovaikutuksessa (Pekkarinen 2010, 38–40)

 Osallisuus: kokemus merkityksellisestä osana olemisesta ↔ vaikuttaminen, 
sitoutuminen, vastuu, hyväksyntä ja arvostus (Raivio & Karjalainen 2014; 
Kiilakoski ym. 2012; Siisiäinen 2014). Mahdollistuu toimijaposition varassa. 

 Toimimalla (osallistumalla) yksilö voi muuttaa omaa toimijapositiotaan, mutta 
ei täysin vapaasti: aina osittain riippuvainen sekä sisäisen että ulkoisen 
elämismaailmansa olemassa olevista tekijöistä. (Närhi & Kokkonen 2013; 
Hirvilammi 2015; Aaltio 2013; Pekkarinen 2010).



Narratiivisuus metodologisena viitekehyksenä

 Kertomus → suhteet → merkitys (Moilanen & Räihä 2010; 
Hyvärinen 2006)

 Pelikertomukset: 5 nuorta aikuista (18–29 v.)

 Kertomus → tulkinta → tarina (Lieblich ym. 1998; 
Hyvärinen 2006)

 Voice-centered relational method – narratiivinen metodi 
(Brown ym. 1991; Juvonen 2015)

 ~aineistolähtöisyys → “relationaalinen näkökulma 
pelaamiseen”



Tutkimuskysymykset

 Millaisia merkityksiä pelaaminen ja siihen liittyvät oheistoiminnot 

saavat nuorten aikuisten elämänkertomuksissa?

 

 Miten pelaajan ulkoisen ja sisäisen elämismaailman tekijät ovat 

yhteydessä pelaamisen saamiin merkityksiin nuorten aikuisten 

elämänkertomuksissa ja niissä ilmenevissä käännekohdissa?



”JOONAS”

”Kun tuntu ettei mikään vaan tahtonu onnistuu ja sitten tuli vaan enemmän ja 

enemmän sitä masennusta siinä. Kyllä se [pelaaminen, lisäys Elina Hiltunen] 

varmaan siinä vaiheessa oli se mikä piti pään jossain määrin selvänä. En sit tiedä 

miten että kun oli se masennus sen verran kova et olisko sitten  jos ei ois ollu 

jotain tällasta pakokeinoo niin ehkä sitten olis voinu ittensäkki tappaa  et se oli 

sen verran paha yhessä vaiheessa että se tavallaan piti siinä sen et ei tarvinnu 

ajatella mitään maailman tän hetken asioita mitä itellä oli … Se oli varmaan 

enimmäkseen sitä pelaamista siinä et pääsi pois tavallaan tästä oikeesta elämästä 

että pysty keskittyy johonkin muuhun ettei tarvinnu niitä asioita sieltä sitten 

koko ajan vatkaa mielessään.”

→  PELAAMINEN SELVIYTYMISKEINONA



”Joonas” Sisältö Merkitys Tarkastelutausta

Lapsuus Alku: konsolipelaaminen

Pelaaminen kivaa, innostavaa Pelaamisen ilo Leikki

Kaverin löytäminen, 
hyväksyntä, yhteinen 
kiinnostuksen kohde

Yhteinen tekeminen, 
hyväksytyksi tuleminen

Toimijapositio
Relationaalinen hv

Äidin huoli
Pelaamisen mahdollistaminen

Huolen kohteena oleminen Toimijapositio

Varhais/myöhäis-
nuoruus

Ensimmäinen tietokone, (online) pelaamisen lisääntyminen

Uppoutuminen,koulukius.
Masennus, arvottomuus, 
univelat

Pelaaminen 
selviytymiskeinona: 
hengähdyspaikka, piilopaikka, 
keino hallita reaalimaailman 
tapahtumia

Toimijapositio
Relationaalinen hv

Pelaamisesta ja peliyhteisössä 
toimimisesta hyvä olo. 
Yhteistyö kanssapelaajien 
kesken.

Osallisuus: kuuluminen, 
jakaminen, osallistuminen, 
sitoutuminen

Toimijapositio
Osallisuus-käsite 

Avatar: täytyy olla sellainen 
josta tykkää, vaikka on 
haarniskat niskassa

Identiteetin/minäkuvan 
työstäminen

Relationaalinen hv

Nykyhetki ja 
tulevaisuus

Tietokone,yksinpelit, pelaamisen väheneminen

Pelaaminen verottanut 
reaalimaailman ihmissuhteita

Yksinäisyyden 
lievittäminen/osattomuus

Osallisuus?

Työn tavoittelu, jossa pelien 
kehittäminen tai ohjelmointi 
keskeistä

Osallistumisen voimavara Osallisuus
Toimijapositio
Relationaalinen hv



”SAMULI”

”On kiva olla aikuinen mutta kyllä mä myös, voihan aikuinenkin olla lapsellinen. Ei nyt 

lapsellinen mutta tykkää sellasista … eh, nii … tavallaan … he-he, no Digimon-

pehmoleluja. Isoisä sano et mitä helvettiä sä tollasia! Täähän oli kova juttu nollayks. Tuo 

on mun lapsuutta ja nyt se tulee tavallaan takaisin … Tuo on sitä mun juttua, mitä me 

ollaan. Siis Pokemonhan on koko ajan pinnalla et se on pysyny 20 vuotta. On mulla tuossa 

kaksi noita Pokemon-pikatsuja. Ja sitten kun mulla on kaks Digimon -dvd:tä … oli kiva 

nähdä Digimoniki 15 vuoden jälkeen. Tuli niin nostalginen lapsuus mieleen kun katto 

noita. Hyvin muisti kyllä kaikki mitä tapahtui. Se oli hyvää aikaa kaiken tuon isän 

sairastumisen ohella. Muistan aina kun heräsin seittemältä kattoo … Joo, onhan tämäkin 

Digimon-aiheinen huppari (naurahdus) … Monihan ajattelee et mitä sä, lasten juttu. Mutta 

ei se mulle, aikuisethan nuo tekee (naurahdus).” 

→ SYMBOLINEN KESKUS: JATKUVUUS JA EHEYS 



”SAMULI” Sisältö Merkitys Tarkastelutausta

Lapsuus Alku: konsolipelaaminen

Pelaaminen ja leikkiminen yhteistä 
tekemistä, kuuluminen 
pelisukupolveen

Yhteinen tekeminen,
Pelisukupolvi

Positio
Pelikultturin 
valtavirtaistuminen

Äidin sairastuminen ”vedenjakajana”; 
olosuhteiden muutokset 

Nostalgia: 
normaali lapsuus ja koti

Varhais- ja 
myöhäis-
nuoruus

Playstation, Gameboy  pelaamisen vähentyminen 

Sijaishuolto lastensuojelulaitoksessa, 
kiusaaminen koulussa ja laitoksessa, 
vain kotona pelaaminen

Koti
Merkitysten hämäryys

Relationaalinen hv-
käsitys
Positio

Nykyisyys ja 
tulevaisuus

Konsolipelaaminen, yksinpelaaminen

Omaan kotiin muutto, saa pelata kun 
siltä tuntuu, saa olla oma itsensä

Autonomia pelaamisessa Positio

Onko hyväksyttävää omistaa 
pehmoleluja ja keräillä pelejä. 
Epäröintiä näistä kertomisessa.

Ristiriita Positio

Pelit ja esineistö herättää muistoja Symbolinen keskus Pelitutkimukset

Osa elämää, ei häiritse muita toimia Ajanviete
virkistää, mahdollisuus 
itseilmaisuun

Pelitutkimukset

Peli kaunis, upea pelata, tykkään 
kuunnella sitä musiikkia, hienot 
maisemat, tekee asioita mitä ei 
normaalimaailmassa tekisi

Mielihyvä: 
Kilpailu, onnistuminen, 
voittaminen; visuaalinen ja 
auditiivinen maailma, 
todellisuudesta irtautuminen

Pelitutkimukset

Ammuskelu stressinpurkamista Emootioiden säätely Pelitutkimukset

Oma aika ja huolenpito 
tulevista polvista



KAISA Sisältö Merkitykset Tarkastelutausta

Lapsuus Alku: konsolipelaaminen

Kaisan kotiin keräännyttiin pelaamaan, 
isäkin pelasi lasten kanssa

Yhteinen tekeminen Pelikulttuurin 
valtavirtaistuminen

Naapurin poika suuttui, kun Kaisa voitti, 
alkoi ymmärtää mistä ihmiset 
hermostuu ja miten yhteistyötä

Yhteistyö ja empatia Relationaalinen hv-käsitys, 
pelitutkimukset

Varhais/
Myöhäis
-nuoruus

Roolipelit, tietokone, konsoli

Kaverit ei pelannut, kummallinen 
nörttityttö

Erilaisuus Toimijapositio

Tietokoneen hankkiminen, pääsy 
tärkeään vertaisryhmään

Osallisuus Toimijapositio,
Osallisuuden käsite, 
relationaalinen hv-käsitys

Nykyisyys ja 
tulevaisuus

Tietokone, konsoli, live-roolipelaaminen ja sisällön tuottaminen

Vieraalla paikkakunnalla pelaaminen toi 
läheiset lähelle, yhteydenpito, 
yksinäisyyden lievittyminen, turval.

Toiminnallinen sosiaalinen tuki Pelitutkimukset
Relationaalinen hv-käsitys

Masennus, paniikkikohtaukset, 
pelaaminen auttanut selviytymään 
päivästä toiseen, pelaamisen 
mekaanisuus, helppo juttu

Pelaaminen selv.keinona: 
toimintakyvyn ylläpitäminen, 
ajan kuluttaminen, 
yksinäisyyden lievittäminen

Pelitutkimukset
Leikki/leikillisyys
Relationaalinen hv-käsitys

Sisäisten voimavarojen palautuminen, 
opinnoissa jaksaminen

Rentoutuminen Pelitutkimukset, flow

Outojen edessä esiintyminen tulikoe, 
ahdistaa. Virt. pelimaailmassa epäas. 
kohtelu vaatii rohkeutta

Pelkojen kohtaaminen ja 
käsittely

Pelitutkimukset

Elämänkokemukset ja pelikokemukset 
resurssina tärkeiden asioiden 
edistämisessä

Unelmien työ:
osallistumisen voimavara, 
arvojen edist. + tot. 

Osallisuus, Toimijapositio
Relationaalinen hv-käs.



”KAISA”
”eka vuosi yliopistossa oli [paikkakunta]  ja mä en tuntenu sieltä ketään ... niin se 
pelaaminen oli jotenkin tapa olla yhteydessä niihin ihmisiin jotka jäi sit kaikki muihin 
kaupunkeihin. Mä muistan et mä pelasin joka ilta tosi tosi myöhään, siis monta tuntia. Ja 
meillä oli aina joku skype … chatti siinä taustalla. Jotenkin se pelaaminen, kun mä en oo 
ikinä tykänny soittaa kenellekkään … et ku se, et mä vaan puhuisin jonkun kanssa, jota mä 
en nää niin se oli ihan tosi ahdistava ajatus. Mut et sit ku siinä oli se joku yhteinen 
tekeminen niin sit se ei haitannu, jos mä en vaikka osaa sanoo mitään tai et jos mä oon 
vaan hiljaa ja et se oli ihan ookoo et se ei haitannu. Siinä oli kuitenkin semmonen et 
oltiin jotenkin … tosi yhdessä.”
→ SOSIAALINEN TUKI PELAAMALLA 

”Viime vuosi mulla meni täällä tosi penkin alle, et se siirtyminen oli hankalaa ja mun 
masennus iski tosi pahasti ja mä sain ekaa kertaa elämässäni paniikkikohtauksia ja 
hakeuduin myös sinne terapiaan. Ja viime vuoden ajan mä muistan et mä en kyllä oikeesti 
hiveesti tehny muuta ku vaan pelasin ja tosi paljon vaan yksin ja et … se ei ollu oikeestaan 
kivaa mut mä en oikeen osannu tehä muutakaan.  Et sit ku ei ollu kavereita, ei ollu 
perhettä, paras ystävä asu edelleen lahessa ja se oli semmonen helppo juttu millä sai ajan 
kulumaan ku … mulla ei ollu viikossa mitään, et se oli semmonen tapa kuluttaa aikaa.”
→ PELAAMINEN SELVIYTYMISKEINONA: TOIMINAKYVYN YLLÄPITÄMINEN



”MIKKO”

”Mä oon aika villi ollu ja sitten ku kavereilla oli semmosia oletuksia ja odotuksia 
että minkälainen mä olin koska mä olin vähän semmonen rasavilli varsinkin 
koulussa että se oli vähän semmosta että sai olla oma itsensä siellä että ei 
tarttenu pitää sitä roolia mitä neljätoist-viistoistavuotiaat pitää jos haluaa kuulua 
johonki kaveriporukkaan ja haluaa olla ykkösjätkä siinä. Se oli semmosta, et sai 
rauhottua omana aikana et se oli vähän semmosta mielen lepuutusta siitä 
esittämisestä ja riehumisesta. Ja sit jotenki se, että ku siinä oli niin kauheet 
paineet siinä kaverporukassa kouluaikana et ku piti olla se kovin jätkä tai ei 
pitäny mut sillai niinku ajatteli. Se oli semmosta, että ei oikein tehny mieli 
kuitenkaa tehä semmosia juttuja mitä teki. Sitä on ollu aika villi nuorena, niin se 
peli rauhotti ja sai pysymään pois niistä pahoista jutuista.”

→ PELAAMINEN SELVIYTYMISKEINONA: LEPUUTUSTA ROOLIPAINEISTA, 
OMANA ITSENÄ OLEMINEN, ARVOSTUS JA HYVÄKSYNTÄ  



MIKKO Sisältö Merkitykset Tarkastelutausta

Lapsuus Alku: konsolipelaaminen

Vanhemmat osti konsolin, 
pelaaminen tuntui kivalta, tekemistä 
siinä missä muukin ”leikki”

Pelaamisen ilo Leikki

Perhe pelasi yhdessä, kavereiden 
kanssa

Yhteinen tekeminen Pelikulttuurin 
valtavirtaistuminen

Varhais/
Myöhäis
-nuoruus

Ensimmäinen tietokone, tietokone (online) pelaamisen lisääntyminen  ja 
vähentyminen/muuttuminen

Pelaaminen meni totiseksi, 
rooliristiriidat vertaissuhteissa, 
peliyhteisön hyväksyntä

Lepuutusta roolipaineista:
omana itsenä oleminen,
arvostus ja hyväksyntä, 
negatiivisen energian työstäminen

Toimijapositio
Nuorisotutkimus (peli)

Sisäinen kasvu ja kehitys sekä 
uudet suhteet ja toimintaympäristö: 
myös pelaaminen ja sen merkitykset 
muuttuu

Muodonmuutos Toimijapositio
Pelitutkimukset

Nykyisyys ja 
tulevaisuus

Konsolipelaaminen, yksinpelaaminen, keräily

Suhde yrittämiseen ja 
epäonnistumiseen muuttunut

Sinnikkyys: kärsivällisyys ja 
emootioiden säätely

Relationaalinen hv-
käsitys,
Pelitutkimukset

Mahdollisten omien lasten kanssa 
pelaa, perhe-elämä ja työ kuitenkin 
ensisijaisia, lapsille tiukka ”jöö” 
pelaamisessa

Osa elämää: 
Yhdessä pelaaminen ja 
huolenpito tulevista polvista

Relationaalinen hv-
käsitys



”PETRI”

”Et ku tosiaan muutettiin  ja meil oli se, aikasemmin se oli rivitalo, semmonen 
pihapiiri joka käytännössä ympäröi sitä leikkipihaa nii kaikki tunsi toisensa 
niin se oli helpompi tavallaan äidille laittaakin se peliaika ku meil oli sit 
kumminkin jotain tekemistä siel ulkonakin nii se vähän löysty se äidin 
tietokoneajan kontrollointi siinä kohtaa ku ei enää voinu mennä pihalle. Ei 
enää tunnettu kaikkia naapureita.” 

→ YKSINÄISYYDEN KOMPENSOINTI



PETRI Sisältö Merkitykset Tarkastelutausta

Lapsuus Alku: konsolipelaaminen

Veljen kanssa yhdessä, kavereiden 
kanssa, serkun kanssa

Yhteinen tekeminen Pelitutkimukset
Pelikultt.valt.

Tekemistä siinä missä lukeminen, sitten 
mentiin ulos leikkimään

Neutraali ajanviete

Varhais-/
Myöhäis
-nuoruus

Online-monipelit, tietokonepelaaminen, pelaaminen lisääntyi

Muutto, asuinolosuhteet haastavat uusien 
suhteiden muodostamiselle, yksinäisyys, 
äidin kontrollin väh.

Yksinäisyyden kompensointi Toimijapositio
Relationaalinen hv-
käsitys

Reaalimaailman toimintamahd. 
kapeneminen, yksinäisyyden viriäminen

Toimintamahdollisuuksien 
laajeneminen

Toimijapositio
Relationaalinen hv-
käsitys/osall.

Koulunkäynnin hoitamisen tärkeys, 
pelaamisen kontrollointi/säätely sen 
koulunkäynnin sujumisen mukaan

Neuvottelun tila: 
riippumattomuuden ilmaus, sanktio

Pelitutkimukset
Toimijapositio

Ammattiopinnot tuo mukanaan uudet 
suhteet

Uusien suhteiden muodostaminen Pelitutkimukset

Täysi-ikäisyys ja omaan kotiin muutto, saa 
määritellä itse omat toimintatapansa

Arjen toimintaympäristö, autonomia Toimijapositio

Nykyisyys 
ja tulev.

Online-monipelaaminen, tietokonepelaaminen

Kotona ollessaan pääosin koneella, 
internetissä ja keskustelupalstoilla pelin 
ohessa sosiaalinen kanssakäyminen

Sosiaalinen toimintaympäristö:
Yht.kunn. keskustelu, leikillisyys, 
sosiaalisten taitojen kehittyminen

Avatar: ihanneminä, toiveiden 
ihmissuhteet

Identiteetin työstäminen:
roolien kokeileminen

Toimijapositio

Pelimaailman tutkiminen, maisemien 
katselu, maisemiin uppoutuminen, 
hauskaa.

Mielihyvä: 
uppoutuminen
elämykset

Pelitutkimukset



Johtopäätökset: pelaaminen sekä – että...
 Alustavien tulosten perusteella. Lopullinen gradu julkaistaan syksyllä 2017!

 Pelaaminen + merkitykset vaihtelevat eri aikoina (Kallio ym. 2009, 10)

 Yhteys pelaajan elämäntapahtumiin, sosiaalisiin suhteisiin ja niille annettuihin 
merkityksiin → pelaaminen välittävänä tarpeena (Aaltio 2013)

 Vaikeuksissa selviytyminen, osallisuus, itsensä toteuttaminen, identiteetti ja positiivinen 
minäkuva, kykyjen/taitojen kehittyminen (ks. mm. Ermi ym. 2004; McCallum-Stewart & 
Parsler 2008) 

 Hallinta, vaikuttaminen, onnistuminen → toimijuus
 Koherenssin tunne, jatkuvuus, eheys 

 Toimintamahdollisuuksien laajeneminen – toimintamahdollisuuksien kaventuminen?  

 ”Pelaamistavan” muotoutuminen yhteydessä siihen, minkä merkityksen pelaaminen 
yksilön elämässä saa (Kallio ym. 2009, 2, 13; Salokoski 2005, 83–88). 

 Suhtautuminen → toimijapositio → osallisuus/osattomuus
→ erilainen toimijuus virtuaalimaailmassa ja reaalimaailmassa?



Pohdintaa...kysymyksiä...

 Miten voisi hyödyntää sosiaalityön asiakastyössä?

→ pelitarinat (yksilö/ryhmä) elämänjanan avulla?
→ lautapeli pelaamisesta lapsuudesta tulevaisuuteen?

→ tarina elämän jäsentäjänä +
→ myönteinen huomioiminen vahvistaa positiivista minäkuvaa ja 

hyvinvointia (ks. esim. Alatalo ym. 2017; Kallio-Timonen ym. 2017 
lapsen hyvinvointimallista) 

 Virtuaalinen ”pelimaailma” mielekkäämpi?

 Mikä reaalimaailmassa mättää? Vai mättääkö mikään?

 Miten miellämme (ja miten eri sukupolvet mieltävät) virtuaali- ja 
reaalimaailman: ovatko yksi ja sama vai eri? Onko mieltä tarkastella 
erillisinä?
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