
PELITARINAT SOSIAALITYÖSSÄ  

Pohjana Elina Hiltusen Pro gradu ja Miro Pulkkisen pelitarina. 

Pelaaminen on osa monen ihmisen reaalimaailman arkea. Pelitarina-työskentelyssä asiakas kertoo omaa 

elämäntarinaansa pelaamisen kautta. Hänelle annetaan mahdollisuus puhua omista kiinnostuksen kohteistaan 

ja pohtia omaa pelaamistaan jonkun luotettavan ihmisen kanssa.  

Pelitarinan avulla sosiaalityöntekijä voi tutustua asiakkaaseen ja itse pelaamiseen paremmin, ja sillä on myös 

mahdollista tavoittaa nuoria, joihin ei välttämättä muuten ole saatu luotua asiakassuhdetta. Tarkoituksena on 

siirtyä ongelmalähtöisestä voimavaralähtöiseen työskentelytapaan. 

Narratiivisen identiteettikäsityksen mukaan me muovaamme omaa identiteettiämme aina, kun kerromme 

tarinaa itsestämme – oli se sitten ääneen muille tai hiljaa itsekseen. Asiat, joita emme aktiivisesti ajattele, 

eivät tämän käsityksen mukaan rakennu osaksi identiteettiämme samalla tavalla kuin ne, joista kerromme 

tarinoita. Lähestymällä pelaamista positiivisesta tulokulmasta, sekä painottamalla voimavaroja ja tavoitteiden 

asettamista, voimme pyrkiä muuttamaan asiakkaan omaa suhtautumista pelaamiseensa narratiivisen 

identiteettityön kautta. 

Yleisiä ohjeita työntekijälle  

Pelitarina sopii niin kevyeen tutustumiskeskusteluun kuin syvempäänkin työskentelyyn. Tärkeää on, että olet 

aidosti kiinnostunut ja kuuntelet asiakkaan omaa ääntä. Ei haittaa jos et tiedä pelaamisesta mitään etukäteen 

– voit aina kysyä lisää. Tarina auttaa sinua saamaan käsityksen asiakkaan tilanteesta; etsi tarinasta 

kosketuspintaa muuhun elämään, kysy kysymyksiä ja näe asiakkaan vahvuudet. Voit pohtia esimerkiksi 

seuraavia asioita: 

 Millaisia taitoja, vahvuuksia ja osaamista asiakkaalla on? 

Ovatko nämä taidot siirtyneet myös reaalimaailman 

elämään, vai kokeeko osattomuutta pelimaailman 

ulkopuolella? 

 Onko asiakas voinut toteuttaa itseään pelissä eri tavalla kuin 

reaalimaailmassa? 

 Mitä merkityksiä pelaaminen saa? Onko se esimerkiksi 

selviytymiskeino, ajanviete, pakkomielle? 

 Miten läheiset ihmiset kuuluvat tarinoissa?  

 Millaisia käännekohtia elämässä on ollut? Milloin ja miksi 

pelaaminen on muuttunut erilaiseksi? 

 Millaisia pelaamisen taustalla olevia tarpeita, arkista 

toimintaa ja sosiaalisia suhteita tulee ilmi? 

 Onko pelaaminen ongelmallista?  

 

Alta löydät kaksi harjoitusta pelitarinan käytön kokeilemiseen. Kun olet kokeillut pelitarinan käyttämistä, 

kirjaa ylös ajatuksiasi ja lähetä ne meille tämän ohjeistuksen lopusta löytyvien ohjeiden avulla. 

  



Harjoitukset   

1. Tutustuminen 

Pyydä asiakasta kertomaan harrastuksestaan. Mitkä ovat hänen lempipelejään? Pelaako hän kilpailullisesti vai 

pelkkänä harrastuksena? Millaisia hahmoja hän luo, millaisista asioista hän nauttii pelaamisessa? Harrastaako 

hän myös esimerkiksi lauta- tai roolipelejä? Voit myös pyytää asiakasta ottamaan kuvan peliasemastaan / 

tuomaan mukanaan jonkin pelin / näyttämään kuvankaappauksia pelistään ja kertomaan siitä, jos uskot, että 

kuvallinen työskentely voisi olla asiakkaalle helpompaa.  

Tämän harjoituksen tarkoituksena on osoittaa, että työntekijä on kiinnostunut asiakkaan elämästä, eikä 

tuomitse tämän toimintaa. Tarkoitus ei ole mennä syvälliseen identiteettityöskentelyyn, vaan saada kontakti 

henkilöön, johon on kenties muuten vaikeaa saada luottamuksellista suhdetta aikaiseksi.  

2. Identiteettityöskentely 

Tarvikkeet: A4-paperia ja kyniä 

Tämän harjoituksen tarkoitus on saada asiakas pohtimaan omaa suhdettaan pelaamiseen ja samalla päästä 

käsiksi asiakkaan muussa elämässä oleviin tarpeisiin, huoliin ja tilanteisiin. Tarinan avulla asiakas voi itsekin 

tajuta omia vahvuuksiaan, ja samalla hän luo eheän kertomuksen oman elämänsä kulusta. Harjoituksen 

jälkeen työntekijällä on kokonaisvaltaisempi kuva asiakkaan tilanteesta, tämän voimavaroista, mahdollisista 

ongelmista ja suunnitelmista tulevaisuutta varten.  

Tee oma pelitarinasi. Hahmota elämänjana -tyyppisesti pelien avulla elämääsi. Mitä pelejä olet pelannut 

missäkin vaiheessa elämääsi? Listaa janalle pelejä, joita pelasit eri aikoina elämässäsi. Pohdi mitä muistoja ja 

tunteita pelit herättävät; millä laitteella peliä pelasit, minkälaisissa tilanteissa, kenen kanssa…? Kirjaa jana 

paperille. Kun se on valmis, pohtikaa yhdessä työntekijän kanssa seuraavia asioita: 

o Mitkä pelit ovat koskettaneet tai olleet tärkeitä? Miksi? 

o Miten pelaaminen alkoi ja millä tavalla siitä tuli osa elämääsi? 

o Mitä hyviä ja huonoja puolia pelaamiseen liittyy tai on liittynyt?  

o Mitä pelaaminen tarkoittaa sinulle? Onko se harrastus, pakokeino, ammatti? 

o Onko joku yrittänyt rajoittaa pelaamista? Miltä se on tuntunut? 

o Pelaatko yksin vai jonkin kanssa? 

o Miltä pelaaminen sinusta tuntuu? 

o Mitä pelaaminen sinulta vaatii? Mitä pelaaminen sinulle antaa? 

o Liittyykö peliharrastukseesi jotain oheisharrastuksia, kuten keräileminen, tapahtumissa käyminen, 

koodaaminen tms? 

o Miten haluaisit pelata tulevaisuudessa (harrastuksena, ammatikseen, kavereiden kanssa…)? Millaisia 

asioita tarvittaisiin, että pääset tähän tavoitteeseen? 

  



Käyttöönotto ja raportointi 

Voit ottaa nämä ohjeet käyttöösi koska vain. Konseptin kehittämiseksi toivomme kuitenkin, että kirjaisit 

ylös ajatuksiasi seuraavien kysymysten avulla ja lähettäisit vastauksesi sähköpostitse pekko.kahkonen@hus.fi  

Pienikin palaute auttaa! 

Pohdittavaa: 

o Kenelle lähestymistapa toimi, kenelle ei? Miksi?  

o Milloin asia kannattaa ottaa puheeksi ja miten?  

o Oliko työskentely erilaista esimerkiksi eri sukupuolisten tai ikäisten asiakkaiden kanssa?  

o Millaisia asioita mielestäsi tulisi ottaa huomioon ennen pelitarina-työskentelyn aloittamista 

tai sen aikana?  

o Miten työskentely voisi toimia erilaisissa työmuodoissa, esimerkiksi yksilötyö vs. ryhmätyö? 

o Auttoiko pelitarina saamaan kontaktin pelaaviin asiakkaisiin? Millaisena asiakkaat sen 

kokivat? 

o Miten muuttaisit konseptia toimivammaksi? 

o Millaisia haasteita kohtasit työskentelyn aikana?  

o Olivatko saamasi ohjeistukset riittävät? Olisitko kaivannut lisää apua johonkin? 

 

Yhteystiedot 

Pekko Kähkönen, erikoissuunnittelija 

Pääkaupunkiseudun PRO SOS -hanke 

pekko.kahkonen@hus.fi  

Pelitarinaa ovat olleet kanssamme kehittämässä myös Sosped säätiön Digipelirajat'on- hanke ja Vamos 

Mindset. 

 

 

Aiheesta lisää  

Elina Hiltusen Pro gradu 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/225230/Pro%20gradu_Elina_Hiltunen_syksy_2017_Sosiaality

%C3%B6.pdf?sequence=2 

Miro Pulkkisen blogi ja pelitarina http://www.socca.fi/kehittaminen/pro_sos/pro_sos_-blogi/videopeli-

harrastuksen_hyodyntaminen_sosiaalityossa.7729.blog  

PRO SOS - Pelitarina-työpajan materiaalit 

http://www.socca.fi/kehittaminen/pro_sos/materiaalit/tapahtumien_materiaalit  
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