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1. Johdanto 
 

Hei, olet vihdoinkin hereillä, toteaa pelaajalle toinen vangeista vankeja kuljettavassa 

hevoskärryssä, joka kulkee kivistä tietä. Kärry vie kaupunkiin, jossa kapinallisia tuomitaan 

rikoksistaan keisarikuntaa vastaan. Pelaajan hahmo on ollut väärässä paikassa väärään aikaan. 

Pelaajan hahmo komennetaan poistumaan hevoskärrystä, ja komentavan sotilaan vieressä 

oleva kirjuri kysyy hahmolta, kuka hän on. Tässä kohtaa peli antaa pelaajalle vapaat kädet. 

Pelaaja saa muovata hahmostaan oman näköisensä, valita hahmolleen rodun (kuten haltija, tai 

örkki), kasvonpiirteet ja ruumiinrakenteen, ja nimetä hahmonsa. Hahmo on valmis. Hahmo 

viedään teloituspaikalle, mutta viime hetkellä paikalle hyökkää lohikäärme, joka tuhoaa 

pienen kaupungin. Peli on alkanut. 

 Kyseinen kohtaus on digitaalisesta roolipelistä The Elder Scrolls V: Skyrim, joka on 

avoimen pelimaailman fantasiapeli. Pelissä pelaaja saa luoda itselleen hahmon, joka toimii 

pelaajan välineenä maailman tutkimiseen ja erilaisten tehtävien tekemiseen, tehtävien, jotka 

kuljettavat pelin tarinaa eteenpäin. Pelin tarinalliset tehtävät sisältävät erilaisia päätöksiä, 

joissain kohtaa kuljettavat pelin tarinaa eri suuntiin. Pelaajan on tehtävä päätöksiä pelaamansa 

hahmon tarinassa samalla luoden omalle hahmolleen omanlaisensa identiteetin, moraaliset 

käsitykset ja joissain tapauksissa omanlaisen uskonnollisuuden.  

 Tästä ajatuksesta johdin oman tutkimuskysymykseni. Pohdin asiaa, miten erilaiset 

pelaajat perustelevat luomiensa hahmojen päätöksiä, ja miten pelaajien omat näkemykset 

heijastuvat pelimaailmaan. Miten siis pelaajan näkemykset vaikuttavat siihen, miten pelaaja 

tekee moraalisia päätöksiä pelin sisällä, ja minkälainen suhde pelaajan hahmolla on pelin 

sisäiseen uskontoon? Vai onko pelin sisäinen uskonto edes tärkeää pelaajan hahmolle? 

Aineistokseni valikoitui haastatteluaineisto, sillä pelaajien näkemysten kartoittaminen on 

mahdollista vain tiedustelemalla niitä pelaajilta itseltään  

 

1.1 Pelitutkimuksen lähtökohdat 

 

Digitaalisten pelien tutkiminen humanististen tieteiden alueella on melko uusi ala. 

Kirjallisuutta aiheesta on vielä toistaiseksi melko vähäisesti, joka osittain tekee tutkimuksesta 

melko haasteellista. Frans Mäyrän mukaan Pelitutkimus alana etsii vielä omaa identiteettiään. 

Se nojaa vahvasti monien tieteenalojen tutkimukseen, sillä vain muutama instituutio on 

omistautunut pelitutkimuksen alalle. Pelejä voidaan siis tutkia esimerkiksi 
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yhteiskuntatieteellisesti, psykologian näkökulmasta tai sosiologian teorioiden avulla. 1 Jo 

Brycen ja Jason Rutterin mukaan on huomionarvoista myös, että nykyiset tieteenalat eivät 

tarjoa pelitutkimukselle tarpeeksi laajaa työkalupankkia, joten pelitutkimuksen monialaisuus 

on hyvinkin perusteltua.2 Jotta voi tarkastella digitaalisia roolipelejä uskontotieteellisesti on 

perehdyttävä monialaiseen videopelien tutkimukseen. Viimeisimmän muutaman vuoden 

aikana pelitutkimus on myös uskontotieteen kentällä hieman yleistynyt. 

Humanistisessa pelitutkimuksessa lainataan usein Johan Huizingan Homo Ludens- 

käsitettä.3 Nykyisten digitaalisten pelien kulttuuriselle merkitykselle Huizingan jo melko 

ikääntyneellä käsitteistöllä on vielä jotain annettavaa. Huizingan mukaan peli, tai leikki on 

kulttuuria vanhempi ilmiö4. Jos tarkastellaan pelin merkitystä pelaajalle, on tunnettava hieman 

kulttuurista taustaa, pelin ja leikin merkityksestä ihmiselle. Huizingan mukaan peli, tai leikki 

on ihmiselle vapaaehtoista toimintaa. Pelaaja ei siis lähtökohtaisesti pelaa digitaalisia pelejä 

pakosta, vaan pelit ovat vapaaehtoista viihdettä pelaajalle. Huizingan jo vuonna 1938 

esittämät ajatukset ovat tärkeitä leikkien ja pelien tutkimukselle vielä tänä päivänä. 

Frans Mäyrä esittää, että pelitutkimuksen näennäinen kiista on se, tarkastellaanko peliä 

narratologian vai ludologian kautta.5 Ludologia terminä pohjautuu Huizingan homo ludens-

käsitteeseen, ja kyse on siitä, että tarkastellaanko peliä sen kertoman tarinan kautta, vai sen 

kautta, miten pelintekijä on luonut maailman, jossa pelaaja toimii. Tarkastelun kohteena on 

siis pelaajan toiminta 6 Tässä tutkielmassa tarkastelen näistä näkökulmista viimeiseksi 

mainittua, eli pelaajan toimintaa. Tarkastelen siis tutkimaani videopeliä ludologian kautta. 

Pyrin tutkimaan pelaajan näkökulmaa heidän luomiin hahmoihinsa päätöksentekijänä 

pelinsisäisessä maailmassa. Pelitutkimuksessa puhutaan actor centered-lähestymistavasta eli 

suomeksi ilmaistuna toimijakeskeisestä lähestymistavasta pelitutkimukseen.7 Tämä tarkoittaa 

sitä, että tutkimuksen fokus on pelaajassa, tarkennettuna siinä miten ja miksi pelaaja toimii 

pelin sisäisen maailmaan vaikuttavana toimijana. Pelaajan näkökulmalla tarkoitetaan sitä, 

mistä perspektiivistä pelaaja ohjaa hahmoaan. Vaihtoehtoisesti sillä voidaan tarkoittaa sitä, 

miten pelaaja kokee suhteensa muihin pelaajiin ja pelin sisäiseen maailmaan.8 Actor centered-

lähestymistapa tarkastelee etenkin pelaajan näkökulmaa, ja tässä tutkimuksessa pelaajan 

 
1 Mäyrä 2008. 5 
2 Bryce, Rutter 2006,  
3 Termi tarkoittaa suomennettuna karkeasti leikkivää ihmistä. 
4 Huizinga 2009 (1949), 1 
5 Mäyrä 2008, 8 
6 Heidbrink, Knoll, Wysocki 2014, 18 
7 Heidbrink, Knoll, Wysocki 2014, 5 
8 Flanagan, Nissenbau 2014, 53 
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näkökulmalla tarkoitan pelaajan suhdetta pelin sisäiseen maailmaan ja sen sisäisiin 

valintatilanteisiin. Keskittyen pelaajien toimintaan ja henkilökohtaisiin kokemuksiin suhteessa 

tarkasteltavaan peliin. 

 

1.2 Fantasiapelit: Uskonto rakennusaineena digitaalisissa 
peleissä 

 

Heikki Pesosen ja Heidi rautalahden mukaan sekulaarissa populaarikulttuurissa esiintyy 

kasvava määrä teemoja, joita on usein yhdistetty institutionaalisiin uskontoihin.9 Samaan 

aikaan populaarikulttuuri saattaa luoda uudenlaista uskonnollisuutta. Esimerkiksi The Elder 

Scrolls-videopelisarjassa esiintyvät jumaluudet ovat saaneet omanlaisensa seuraajien yhteisön 

pelin sisäisen maailman uskopuolella, esimerkiksi internetblogien muodossa, jossa jaetaan 

jumaluuksille rukouksia.10 Keskityin tutkielman aineiston keruussa käyttämään esimerkkinä 

kyseistä peliä. Fantasiagenressä fiktiiviset maailmat ovat yleisiä ja erilaisten myyttien ja 

myyttisyyden käyttäminen tarinankerronnan ja maailmanrakennuksen välineenä on yleistä.11 

Etenkin pöytäroolipeli Dungeons and Dragons:ista mahdollisesti vaikutteensa saaneet 

digitaaliset roolipelit, pitävät sisällään uskonnollista aineistoa, kuten jumaluuksia, kultteja, ja 

moraalisia säännönmukaisuuksia.12  

 Uskonnon tarkoitus fantasiaroolipeleissä on ohjata pelaajaa pelaajan osallistuessa 

fantasiamaailman narratiiviin. Fantasiapelien uskonnot ovat luotu pelimaailmaan 

historiallisten uskontojen mukaan, joten niiden tarkastelussa voidaan noudattaa samanlaisia 

tutkimusmetodeja, kun niiden esikuvia. Rabia Gergoryn mukaan lainattu kuvasto 

keskiaikaisista historiallisista uskonnoista toimii maailmanrakennuksen infrastruktuurina. 

Gregory tarkoittaa infrastruktuurilla sitä, miten pelaajalle annetaan mahdollisuus tavallaan 

astua sisään pelin sisäiseen maailmaan. Ukonnollinen kuvasto näkyy monellaisella erilaisella 

tavalla, esimerkiksi kun jossakin videopelissä kohtaa luurangon tai sarvipäisen peikon, 

kyseessä on viittaus keskiaikaiseen kuoleman kuvastoon.13 Historiallinen uskonnollinen 

kuvasto toimii siis tavallaan tarinankerronnan välineenä pelaajan osallistamisessa 

pelimaailman tapahtumiin ja pelin kertoman tarinan juoneen.  

 
9 Pesonen, Rautalahti 2019, 231, 238 
10 Pesonen, Rautalahti 2019, 231, 238 
11 Zeiler 2017, 3 
12 Heidbrink, Knoll, 2014, 183 
13 Gregory 2014, 137 
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Roope Liljanto Tarkastelee Pro-Gradu työssään The Elder Srolls IV: Oblivionin 

jumalia, ja sitä miten pelissä tuodaan esille eräänlainen kreikkalais-roomalainen jumalien 

Pantheon. Liljanto mainitsee että:  

 

Jotkut fantasiapelien myyttiset aspektit liittyvät klassisiin myytteihin, toiset taas enemmän 

nykyaikaisempiin myytteihin fantasiaretoriikan kautta ja osa sivuaa populaarikulttuuria tai toisia 

videopelejä. Fiktionaaliset maailmat ovat yleisiä fantasiagenressä ja nämä kuvitteelliset maailmat luovat 

pohjapiirustuksen, jota muut voivat laajentaa14 

 

Liljannon aineistonaan käyttämän digitaalisen pelin jatko-osa, ja tutkielmani 

esimerkkiaineistona käyttämäni peli on ollut tutkijoiden tarkastelun kohteena humanistisessa 

populaarikulttuurin tutkimuksessa. Julian Wolterink on tarkastellut TES V: Skyrim:n maailmaa 

ja todennut, että Skyrim:n maailmassa pimeän keskiajan ja viikinkiajan historiallinen kuvasto 

on aseteltu niin, että pelaajalle luodaan keskiaikainen miljöö. Skyrim sisältää monia 

historiallisia viittauksia esimerkiksi antiikin Roomaan, pelin maailman ollessa keisarikunnan 

osa, sekä sotilaiden ulkonäön kannalta, sekä samalla viikinkiaikaan. Pelin miljöö on ikään 

kuin keskiaikainen Skandinavia roomalaistyyppisen keisarikunnan osana.15 Pelin 

historiallinen miljöö pitää sisällään kirjavaa uskonnollista kuvastoa. Uskonnoilla on tärkeä 

rooli tämän fantasiamaailman rakennusaineena, ja tarinankerronnan välineenä. Kuten 

Skyrim:kin digitaaliset fantasiaroolipelit usein sijoittuvat maailmoihin, joissa uskonnolla on 

tärkeä rooli. Peleissä saattaa esiintyä erilaisten uskontoperinteiden piirteitä, pelin maailman 

eri elementtien, kuten yhteiskunnan ja kulttuurin rakentamisessa.16 Tässä tutkielmassa 

tarkastellaan sitä, miten pelaaja hahmojensa kautta suhtautuu pelin sisäisiin uskontoihin ja 

moraalisiin kysymyksiin rakentaessaan roolipelattavalle hahmolleen identiteettiä. Ovatko 

pelaajan hahmot uskonnollisia, miten uskonto vaikuttaa päätöksiin mitä pelaajan hahmo 

tekee? 

 

1.3 Roolipelaaminen käsitteenä 

 

Käsittelen tässä tutkielmassa digitaalisia roolipelejä, mutta mitä roolipelillä oikeastaan 

tarkoitetaan? Roolipeli on peli, jossa pelaaja esittää olevansa joku muu kuin hän itse. 

 
14 Liljanto 2019, 19 
15 Wolterink 2016, 16-17 
16 Pesonen, Rautalahti 2019, 231 
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Tyypillisesti pelaaja esittää roolipelissä keksittyä, fiktiivistä hahmoa.17  Kun tarkastellaan 

digitaalisia roolipelejä, roolin käsite on perustavanlaatuisen tärkeä. Sosiaalipsykologiassa 

Roolin käsitettä on määritelty eri tavoin vuosien saatossa. Yksi Roolin määritelmistä on 

käsitys itsestä, jonka ihminen luo sosiaalisen kanssakäymisen kautta, kanssakäymisten, jotka 

määrittävät henkilön erilaisia sosiaalisia rooleja.18 Rooli tässä viitekehyksessä tarkoittaa 

sosiokulttuurista asemaa ja toisten ihmisten odotusten suhdetta yksilön käytökseen ja 

asenteisiin.19 Roolipelejä tutkittaessa syvennytään tarkastelemaan ikään kuin ulkopuolista 

roolia, jonka roolipeliä pelaava pelaaja ottaa itselleen pelatessaan digitaalisia pelejä.  

Samalla ihmisellä voi olla monia rooleja, ja näitä rooleja voidaan luokitella monin eri 

tavoin, esimerkkeinä sosiaalisten roolien voidaan käsittää olevan sopimuksia, kuten koulussa 

opettaja ja oppilas. Sosiaaliset roolit voivat olla nopeasti muuttuvia ja tilannesidonnaisia. 

Leikin avulla Lapset opettelevat toimimaan sosiaalisissa rooleissa. Leikin aiheena voi olla 

hyvinkin arkiset roolit Kuten Kauppias-asiakas, Lääkäri-potilas.20 Myös aikuiset saattavat 

harjoitella tulevia roolejaan näyttelemällä. Tämän tutkielman fokus on tarkastella sitä, miten 

aikuiset roolipelaajat ikään kuin näyttelevät rooliaan digitaalisissa roolipeleissä.  Erving 

Goffmanin (1971) kehittämässä dramaturgisessa lähestymistavassa, joka käsittelee erilaisissa 

ihmisryhmissä esiintyviä rooleja, rooleja voidaan verrata näyttelemiseen: ”Rooli tekee saman 

eron toimijan ja hänen toimintansa välille kuin näyttelijä tekee itsensä ja esittämänsä osan 

välille”21 

Roolipeleissä pelaaja ohjaa hahmoa, fiktiivistä representaatiota pelaajasta, jolla myös 

saattaa olla tilanteen mukaan erilaisia rooleja (soturi, rakastaja yms.) Joissain peleissä 

pelaajan ohjaaman hahmon rooli voi olla yksinkertaistettu sen käytännöllisen roolin mukaan, 

rooliin, johon kyseinen hahmo on tarkoitettu pelattavaksi. Tietynlainen hahmo suorittaa näissä 

peleissä siis tietynlaista tehtävää. Rooli voi olla esimerkiksi tankki22, joka toimii omassa 

roolissaan joukkueen suojana ottaen vastaan suurimman osan vahingosta mitä vihollinen 

tekee. Hyvin yksinkertainen rooli pelattavalla hahmolla on etenkin kilpailullisissa 

verkkomoninpeleissa. Tämän kaltaisia pelejä pelataan usein e-urheilussa, eli kilpailullisessa 

videopelaamisessa.23 Tämänkaltaisia pelejä ovat pelit kuten Overwatch tai Dota. 

 
17 Laycock 2015, 15 
18 Donahue, Robins, Roberts, John 1993, 834 
19 Stenros, Sihvonen 2020 
20 Kopakkala 2005, 100 
21 Lämsä 2005, 116 
22 Esimerkiksi pelissä Overwatch kyseinen rooli on läsnä. Rooli on englannin kielellä Tank, sillä pelin sisältöä ei 

ole suomennettu. Moni suomenkielinen pelaaja kokemukseni mukaan käyttää roolista ilmaisua tankki. 
23 https://www.lexico.com/definition/e-sport 10.4.2021 

https://www.lexico.com/definition/e-sport
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Digitaalisissa roolipeleissä tarkastellessa, pelattavan hahmon erilaisia rooleja voi olla 

useampia. 24 Jaakko Stenrosin ja Tanja Sihvosen artikkelissa Like Seeing Yourself in the 

Mirror? Solitary Role-Play as Performance and Pretend Play, mainitaan, että digitaalisissa 

roolipeleissä vaihtoehtojen kirjo on usein suurempi. Roolien moninaisuus ja moniulotteisuus 

voi vaihdella pelien välillä.25 Yhden pelaajan digitaalisissa roolipeleissä pelaajan ohjaaman 

hahmon roolit mukautuvat pelin sisäisten säännönmukaisuuksien varassa, sen mukaan miten 

peli on suunniteltu. Pelin asettamat säännöt rajaavat sen minkälaisia rooleja pelaajien 

ohjaamilla hahmoilla voi olla. Pelin koodi asettaa ne raja-arvot, jota pelaajan tulee noudattaa. 

Kuitenkin pelaajilla on yhden pelaajan digitaalisissa roolipeleissä mahdollisuus kuvitella 

hahmolleen monenlaisia rooleja, sillä kaikkien roolien ei tarvitse olla tekstillä tai visuaalisesti 

esitetty, kuten myöhemmin voimme havaita haastateltavien kertomuksista. 26 Monen pelaajan 

verkkomoninpeleissa, Lars de Wildt:in Ja Steph Aupersin mukaan myös muiden pelaajien 

roolit ovat pelin säännönmukaisuuksien lisänä pelissä läsnä. Vuonna 1995 Sherry Tukcle 

mainitsi, että varsinkin roolipeleissä, jotka ovat verkkomoninpelejä, hahmojen 

nimettömyys ”antaa ihmisille mahdollisuuden ilmaista itseään useita ja usein tutkimattomia 

puolia, leikkiä identiteettinsä kanssa ja kokeilla uusia”27 

Aiheesta mielenkiintoisen käsitteen roolipeliparadoksi esitti Richard Bartle. Bartlen 

mukaan ajan energian ja tunteiden sijoittaminen hahmoon toisesta tulee ikään kuin itse. 

Bartlen käsitteen mukaan pelaajana et ole identiteetti, tai heijasta identiteettiä, vaan olet se 

itse. Bartle kuvaa ajatustaan: ”Jos sinut tapetaan taistelussa. et tunne, että hahmosi on kuollut 

vaan sinusta tuntuu, että olet kuollut itse.” tämän ajatusmallin mukaan ei ole epäsuoraa tasoa 

vaan pelaajana olet siellä, eli pelin maailmassa.28 Bartlen ajatus on melko pitkälle viety ajatus 

siitä, miten pelaaja kokee olevansa pelin maailmassa pelatessaan. Bartlen mukaan pelaaja on 

hahmo itse silloin kun hän pelaa.  

Digitaalisissa roolipeleissä monesti pelaajalla on mahdollisuus luoda itselleen omanlainen 

hahmonsa. Kun pelaajalle annetaan mahdollisuus luoda hahmo, pelaaja saa antaa oman 

panoksensa peliin. Pelaajan luomien hahmojen voidaan tulkita olevan tavallaan toiminnan 

välineitä, kokoelma kykyjä ja ominaisuuksia, jonka pelaaja tuo peliin ja jonka kautta pelaaja 

toimii pelin sisäisessä maailmassa.29 Hahmo on siis kokoelma kykyjä ja ominaisuuksia, joita 

 
24 Stenros, Sihvonen 2020 
25 Stenros, Sihvonen 2020 
26 Stenros, Sihvonen 2020 
27 de Wildt, Aupers 2019, 873 
28 de Wildt, Aupers 2019, 873 
29 Stenros, Sihvonen 2020 
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pelin tekijät ovat antaneet pelaajalle vaihtoehdoiksi. Jaakko Stenros ja Tanja Sihvonen 

mainitsee, että niin sanotut avatarit ovat enemmän kuin vain pelin hahmoja. Ne ovat 

pelaajiensa heijastuksia, kokemuksia ja identiteettejä, joita ilmaistaan virtuaalisen 

todellisuuden kautta.30 Joissain tapauksissa pelaajien luomat roolipelihahmot toimivat ikään 

kuin itsereflektion työkaluina. Stenrosin ja Sihvosen mukaan moni Dragon age- pelejä 

pelaava kertoo pyrkineensä luomaan hahmonsa niin, että hahmo muistuttaisi pelaajaa niin 

tarkasti kuin on mahdollista, ottaen huomioon pelin asettamat rajoitukset. Pelaajan luoma 

hahmo tosin ei välttämättä ole täydellinen versio pelaajasta itsestään, vaan pelaajien on 

mahdollista kokeilla asioita, jotka eivät välttämättä ole omassa elämässään mahdollisia tai 

ovat vaikeita saavuttaa.31 

 

 

1.4 Digitaaliset pelit ja moraaliset valinnat 

 

Osa digitaalisista peleistä pitää sisällään erilaisia dialogeja, ja moraalisia päätöksiä, jotka 

saattavat vaikuttaa pelin tarinan kulkuun. Päätöksillään pelaaja joutuu ottamaan kantaa 

erilaisiin moraalisiin kysymyksiin, joita hänelle esitetään. Mielenkiintoinen kysymys onkin 

se, voiko pelaajaa pitää vastuullisena valinnoistaan pelissä, maailmassa, joka on simuloitu, ja 

ei vastaa niin sanotusti oikeaa todellisuutta. Kysymys toi eteeni melko haasteellisen 

pohdinnan siitä, milloin ihminen on moraalisesti vastuussaan omista teoistaan, ja miten 

ihmisen omat moraaliset käsitykset heijastuvat tämän tekemissä valinnoissa. Vai onko 

pohdinta edes relevanttia, kun puhutaan virtuaalisesta todellisuudesta, jota ei ole fyysisesti 

olemassa. 

Sosiaalipsykologiassa puhutaan moraalisesta irtautumisesta, kun yksilö, esimerkiksi 

tässä tapauksessa pelaaja tuntee, hän ei ole tavallaan itse tilivelvollinen tekemisistään, vaan 

vastuu teoista on siirrettävissä jollekin muulle toimijalle, tai teon syyt on selitettävissä jollakin 

tapaa. Mitä vahvemmat sanktiot yksilöllä on itselleen, sitä epävarmemmin hän irtautuu 

moraalisesti tekemisistään. Moraaliseen irtautumiseen on yhdeksän tapaa, joista esittelen 

muutaman. Yksilö voi esimerkiksi perustella haitallisen toiminnan lopputulosta hyväksi, tai 

yksilö vetoaa toimintansa syyksi auktoriteetin, tai vastuu ei ole yksilöllä vaan toimineella 

ryhmällä. Vaihtoehtoisesti toiminnan kohteen perustellaan ansaitsevan yksilön vahingollisen 

 
30 Stenros, Sihvonen 2020 
31 Stenros, Sihvonen 2020 
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toiminnan.32 Mikä pelitutkimukselle on relevanttia, on se, miten pelaaja siirtää vastuunsa pois 

itsestään, sillä hän toimii vain virtuaalisessa, ei oikeassa maailmassa. ”Se on vain peli”-

ajattelu toimii videopelien yhteydessä moraalisen irtautumisen välineenä.33 Se että maailma, 

jossa pelaaja toimii ei ole oikea maailma johtaa siihen, ettei pelaaja kaikissa tapauksissa katso 

olevansa moraalisesti vastuussa tekemisistään. 

Cristopher Bartelin mukaan monien filosofien kanta pelin sisäisten mekanismien 

analyysiin on seuraavanlainen: Jos lopputulokset valinnoista ovat ennalta määrättyjä, pelaajaa 

ei täten voisi pitää moraalisesti vastuussa teoistaan.34 Tämä on mielestäni videopeleissä se 

perustavanlaatuinen ongelma: Jos peli pakottaa käyttämään väkivaltaa, tai johonkin 

uskonnolliseen tekoon, kuten pelissä Bioshock: Infinite, jossa pelin yksi ensimmäisistä 

tehtävistä aiheutti keskustelua, sillä pelissä ei pääse eteenpäin ottamatta kastetta eräänlaiselta 

kultilta. Tämä aiheutti joissakin uskonnollisissa pelaajissa vastareaktion, ja muutamat 

uskonnolliset pelaajat päätyivät vaatimaan rahojaan takaisin, sillä eivät voineet 

omantunnonkysymysten vuoksi pelata peliä eteenpäin.35 36 Myös pelaajien parissa keskustelua 

herättänyt tehtävä No russian pelissä Call of duty: Modern Warfare 2, jossa pelaajan on 

soluttauduttava terroristiryhmään, ja mahdollisesti ammuttava suuri määrä siviilejä 

lentokentällä. Pelaajalle annetaan vaihtoehdot ampua, tai olla ampumatta siviilejä, mutta aseet 

terroristien suuntaan kääntävä ei pääsen tehtävää läpi.37  Pohdinnasta tekee mielenkiintoisen 

se, onko pelissä tehty valinta niin sanotusti näennäinen, vai onko sillä vaikutusta pelin 

kulkuun. Joissakin peleissä, peli aktiivisesti tuomitsee pelaajan moraalisia valintoja. Joissakin 

peleissä taas moraalinen järjestelmä ei ole lainkaan näkyvä.38 

Voiko pelaajaa pitää vastuullisena päätöksistään? Bartel nostaa artikkelissaan pohdinnan 

kohteeksi pelin, jota tässäkin tutkielmassa tarkastellaan: The Elder Scrolls: Skyrim (2011), 

Joka on avoimen pelimaailman digitaalinen roolipeli, ja joka antaa pelaajalle melko vapaat 

kädet siihen, kuinka kehittää hahmoaan, ja minkälaisella pelityylillä pelaaja pelaa.39 Pelaajalla 

on mahdollisuus pelissä kulkea miltei miten haluaa paikasta toiseen, ja tappaa kenet tahansa 

(rajoituksena tässä ovat pelin juonen kannalta tärkeät hahmot, joista pelin tekijät ovat tehneet 

kuolemattomia.) tai varastaa mitä tahansa, jonka saa otettua mukaansa. Avoimessa 

 
32 Bandura 1999, 196-  
33 Shafer 2012 
34 Bartel 2016, 285 
35 https://www.polygon.com/2013/4/16/4231064/valve-refunds-baptism-bioshock-infinite 
36 https://kotaku.com/some-dont-like-bioshocks-forced-baptism-enough-to-as-473178476 
37 Call of duty: Modern Warfare 2 
38 Bosman 2019, 152 
39 Bartel 2016, 287 
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pelimaailmassa siis pelaajalla on vapaus liikkua pelin maailmassa ilman lineaarisen pelin 

rajoituksia. Bartel mainitsee, että avoimen pelimaailman peleissä pelaajalla on huomattavan 

suuri kirjo valintoja ja vaihtoehtoja, mutta on selvää, ettei vaihtoehtoja ole rajattomasti.40. 

Toisaalta pelaajalla on täysi vapaus pelata peliä pasifistisesti välttäen väkivaltaa, ja olla 

varastamatta mitään.  Bartel Käyttää artikkelin analyysissään apuna Harry Frankfurtin 

lähestymistapaa moraalifilosofiaan. Frankfurtin mukaan Moraalista agenttia voidaan pitää 

vastuullisena haluamastaan valinnasta, vaikka agentille ei tarjottaisi muitakaan vaihtoehtoja. 

Frankfurt mainitsee artikkelissaan Tahdon vapaus ja persoonan käsite, että henkilön tahto on 

vapaa silloin, kun hänellä on vapaus valita tahtonsa mukaan.41 Frankfurt käyttää 

esimerkkinään vapaasta tahdosta huumeaddiktia, joka tahtoisi lopettaa huumeiden käytön, 

mutta ei siihen omilla toimillaan pysty riippuvuutensa vuoksi. ihmisen tahto ei siis välttämättä 

ole sama kuin se mitä ihminen lopulta tekee. Kysymys moraalisesta vastuusta esimerkiksi 

videopeliväkivallassa on siis Bartelin mukaan kaksiosainen. Ensin on kysyttävä, oliko 

pelaajalle annettu muita vaihtoehtoja. Bartel käyttää esimerkkinä väkivallasta tunnetun Grand 

Theft Auto-pelinsarjan pelin GTA 4:n tehtävää, jossa pelaaja ei pääse pelissä eteenpäin 

tappamatta poliiseja. Toiseksi pelaaja ei voi kontrolloida pelin poliisien käytöstä, jolloin 

pelaajalle ei jää muita vaihtoehtoja kuin väkivalta. Frankfurtin lähestymistavassa kysymys on 

siinä, että onko tässä tapauksessa pelaaja halunnut toimia niin kuin peli on pakottanut 

toimimaan, vai toiminut tahtonsa vastaiseksi. Frankfurt siis erottaa moraalisen agentin tahdon 

ja teot toisistaan, ja Bartel käyttää tätä näkökulmaa pohdinnassaan.42 On eri asia, jos 

moraalisella agentilla on vapaus valita ja/tai tahtotila toimia moraalisesti tuomittavalla tavalla. 

Myös ennalta mainittu Huizingan ajatus siitä, että leikki tai peli on vapaaehtoista toimintaa 

(pakotettuna se ei ole leikkiä) tukee sitä, että Frankfurtin ajatus ihmisen moraalisesta 

vastuusta ja vapaasta tahdosta toimii pelien ja leikkien analyysissä.43 Frankfurtin 

lähestymistapa determinismiin on hyvin neutraali. On huomionarvoista, että Frankfurtin 

lähestymistapa vapaaseen tahtoon on kompatibilistinen, eli determinismi ja vapaa tahto eivät 

sulje toisiaan pois.  

 

 

 

 
40 Bartel 2016, 287 
41 Frankfurt 1971, 19 
42 Bartel 2016, 289,290 
43 Huizinga 2009 (1949), 7 
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1.5 Pelaaja, uskonto ja arvomaailma 

 

Ihmiset ilmaisevat arvomaailmaansa eri tavoin. Myös jokainen peli esittelee omanlaisensa 

arvomaailmansa, jota voi usein olla vaikea tunnistaa.44 Pelaajan valintoja pohtiessa pelin 

sisäisillä arvolatauksilla on suuri merkitys pelaajan tehdessä päätöksiä. Kuten elokuvatkin, 

myös digitaaliset pelit heijastavat tekijöidensä arvomaailmaa. Pelintekijät tuovat ennalta 

olemassa olevia arvoja, ottaen huomioon kohdeyleisön arvomaailman. Myös peliyhtiöiden ja 

rahoittavien tahojen arvomaailmat väistämättä heijastuvat pelinsisäiseen arvojen kirjoon.45 

Ihmisten erilaiset omat arvomaailmat vaikuttavat pelaajien pelisisällön kuluttamiseen, ja 

jossain kohtaa pelin ilmaiseman arvomaailman ja pelaajan arvomaailman välille voi tulla 

ristiriita, Kuten edellisessä kappaleessa mainitseman Bioshock Infiniten pakkokasteen 

tapauksessa.  

Birgit Braunin, Johannes Kornhumberin ja Bernard Lenzsin artikkelin mukaan, 

uskonnollisesti vakaumuksellisten ihmisten pelaajakäyttäytyminen on erilaista ei 

uskonnollisten ihmisten kanssa. Kyseisen tutkimuksen tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, 

kuinka paljon uskonnolliset ihmiset keskimäärin pelaavat. Braun, Kornhumber ja Lenz 

tarkastelevat pelaamisen määrää ja peliaddiktion esiintymistä, riippuen ihmisen 

uskonnollisuudesta. Uskonnolliseksi itsensä identifioivat ihmiset pelaavat heidän mukaansa 

usein vähemmän kuin ei uskonnolliseksi itsensä identifioivat, ja ovat täten vähemmän alttiita 

kärsimään peliriippuvuudesta46  De Wild ja Aupers tarkastelevat artikkelissaan Pop theology: 

forum discussions on religion in videogames, että joidenkin pelaajien uskonnollisuus saattaa 

vaikuttaa siihen, että he kieltäytyvät pelaamasta pelejä, tai pelien tehtäviä, jotka saattavat olla 

ristiriidassa pelaajan oman uskonnollisuuden kanssa. Toisaalta jotkut uskonnollisista 

pelaajista pitävät pelien esittämää uskonnollista sisältöä triviaalina, eikä sillä ole relevanssia 

oikeassa maailmassa, minkä takia uskonnollinen sisältö, kuten demonit eivät estä heitä 

pelaamasta peliä, tai pelin sisäisiä tehtäviä.47 

Se kysymys mihin tässä tutkielmassa keskityn, käsittelee pelaajan omaa, ja pelaajan hahmon 

arvomaailmaa suhteessa pelin esittämään todellisuuteen, ja niitä moraalisia ja uskonnollisa 

kysymyksiä, joita peli esittää pelaajalle. Lars de Wildt ja Stef Aupers havainnollistavat 

toisesssa artikkelissaan Playing the Other: Role-playing religion in videogames kuinka 

digitaaliset pelit, jotka ovat täynnä uskonnollista kuvastoa, vaikuttaa pelaajien 

 
44 Flanagan, Nissenbau 2014, 15 
45 Flanagan, Nissenbau 2014, 15 
46 Braun, Kornhuber, Lenz 2015, 1464, 1471 
47 de wildt, Aupers 2019, 1450,1452 
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maailmankuvaan. Tutkimus perustui laadulliseen analyysiin haastatteluaineistosta, jossa 

pelaajat saivat kertoa omista näkemyksistään suhteessa uskonnolliseen kuvastoon 

digitaalisissa peleissä. De Wildt ja Aupers vertailevat eri uskonnollisten ja uskonnottomien 

näkemyksiä digitaalisiin peleihin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että pelaajan interaktio pelin 

uskonnollisen aineiston kanssa antaa mahdollisuudet tavallaan pidättäytyä omista 

näkemyksistään ja tuntea empatiaa pelin sisäiseen uskonnolliseen, tai uskonnottomaan 

kuvastoon.48  Tutkimuksessa esimerkiksi ateistiseksi itsensä luokittelevat saattoivat samaistua 

uskonnollisten maailmankuvien logiikkaan, ja esimerkiksi kristityille, muslimeille ja 

hinduille, digitaalisten pelien kuvasto antaa mahdollisuudet vertailla samankaltaisuuksia 

oman ja muiden uskontoperinteiden kanssa. De Wild:in ja Aupers:in tutkimus on suhteessa 

suurempaan sosiologiseen debattiin post-sekulaarisesta yhteiskunnasta, jossa uskonnollisen 

fundamentalismin ja konfliktien ja näkemysten polarisaation katsotaan olevan aikamme 

ilmiöitä.49 On siis selvää, että digitaalisten roolipelien historiallisten uskontojen kuvastoa 

lainaavat maailmat vaikuttavat jollain tavalla pelejä pelaaviin. Yksi mielenkiintoinen 

tutkimuskysymys olisikin se, kuinka digitaaliset pelit vaikuttavat pelaajien käsityksiin 

erilaisista uskonnoista. 

 

 
48 de Wildt, Aupers, 2019 867 
49 de Wildt, Aupers, 2019 867 
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2. Metodi 
 

Tässä luvussa käsittelen aineiston keruussa ja aineiston analyysissa käyttämäni metodit. 

Käsittelen ensin aineistonkeruuta, joka tässä työssä tapahtui haastattelemalla. Käyn läpi 

erityisesti teemahaastattelua metodina, sillä tämä metodi on työssäni pääasiallinen 

aineistonkeruutapa. Käsittelen luvun aluksi haastattelua yleisesti metodina, ja siirryn 

käsittelemään teemahaastattelua tarkemmin. Esittelen, minkälaisia tapoja on toteuttaa 

haastattelu, ja kuinka haastattelujen toteuttamistavat eroavat toisistaan. Esittelen myös 

haastatteluprosessin. Haastattelumetodin esittelyn jälkeen käyn läpi aineiston analyysiin 

käyttämäni metodin, sisällönanalyysin, ja miksi se soveltuu käyttämäni aineiston analyysiin. 

 

 

2.1 Haastattelu 

 

Koska työssäni käsittelen ihmisten subjektiivisia kokemuksia, aineistonkeruutavaksi 

valikoitui haastattelumetodi. Lisäksi vastaavanlaista tutkimusta on tehty melko vähän. Tämän 

vuoksi empiirisen aineiston keruu on tutkimukseni toteutukselle tärkeää. Sirkka Hirsjärven ja 

Helena Hurmeen mukaan haastattelu on yksi aineistonkeruun perusmuoto, ja se soveltuu 

melko moneen käyttötarkoitukseen. Käytännössä haastattelu on keskustelua haastateltavan ja 

haastattelijan välillä, ja tämä keskustelu taltioidaan jollakin tavalla.50 Haastattelu voi 

muistuttaa arkista keskustelua, joka on spontaani, mutta eroaa tavallisesta arkipäiväisestä 

keskustelusta sen institutionaalisen luonteensa vuoksi.51 Haastattelun voi toteuttaa usein 

erilaisin tavoin: haastattelussa voi esimerkiksi olla tarkka kiinteä kysymyksen asettelu, joka 

ohjaa haastattelua, ja josta ei poiketa. Riippuen tilanteesta haastattelu voi myös olla avointa 

keskustelua haastateltavan kanssa, ilman ennalta laadittua runkoa, joka sitoisi haastattelijan 

tietynlaiseen kysymyksenasetteluun. Haastattelumetodin valinta siis on tilanteesta 

riippuvainen, ja riippuen tutkimuksen fokuksesta ja ennakkoasetelmista, haastattelumetodilla 

on erilaisia toteutustapoja52 haastatteluni tähän tutkielmaan sisälsi muutaman ennakkoon 

laaditun teeman ja apukysymyksen, mutta haastateltavat saivat kertoa melko vapaasti 

näkemyksistään ja suhteestaan pelinsisäisiin ilmiöihin. 

 
50 Hirsjärvi & Hurme 2008, 11 
51 Aho 2017, 1 
52 Hirsjärvi & Hurme 2008, 11 
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Hirsjärven ja Hurmeen mukaan haastattelu on metodina tutkimuskohdelähtöinen 

tiedonkeruumenetelmä. Aineiston keruussa keskitytään tarkastelemaan haastateltavaa tai 

haastateltavaa joukkoa tutkimuksen kohteena. Haastattelutilanne on vuorovaikutusta 

haastateltavan ja haastattelijan välillä.53 Tämän vuoksi haastateltava tekee ensimmäisen 

tulkinnan haastattelun aiheesta. Haastattelun ero havainnointiin näkyy erityisesti tässä kohtaa: 

Havainnoidessa tutkija tekee ensimmäisen käden tulkinnan havainnoistaan, kun taas 

haastattelussa tarkastellaan yleisesti ottaen haastateltavan havaintoja. Haastattelu ja 

havainnointi ovat toisiaan täydentäviä metodeja, sillä metodeilla saa erilaisen näkökulman 

tutkittavaan tilanteeseen.54 Haastattelu keskittyy erityisesti tutkittavan näkökantoihin, ainakin 

jos mietitään oman opinnäytteeni aihetta. Haastattelu toki toimii myös ainoana menetelmänä, 

jos tutkimuksen aihe ei vaadi laajempaa näkökulmien kirjoa.  

Haastattelumetodissa on Hirsjärven ja Hurmeen mukaan joitakin ongelmia, vaikka 

haastattelumetodilla voidaan helposti syventää ennalta saatuja tietoja, ja materiaali voidaan 

yhdistää suurempaan kontekstiin.55 Täten voidaan luoda uutta ennalta tuntematonta tietoa. 

Ongelmien lähde suurimmalta osin on se, että haastattelu vaatii tietynlaista kokemusta ja 

kouluttautumista, jotta voi toimia haastattelussa mahdollisimman objektiivisesti. Haastattelu 

vie kaiken lisäksi paljon aikaa ja resursseja verrattuna valmiiksi tekstinä olevaan aineistoon. 

Aineiston hankintaan on siis varattava paljon aikaa. Haastattelussa voi piillä ongelma myös 

siinä suhteessa, kuinka luotettava haastateltava on. On pohdittava sitä, miten haastateltava 

vastaa, ja onko haastateltavalla jokin motiivi vastata valheellisesti haastateltavan kysymyksin. 

Ongelma on esimerkiksi senkaltaisissa tutkimuksissa, jossa esimerkiksi haastattelu joudutaan 

toteuttamaan tulkin avustuksella.56 Ongelma oman haastattelun toteutuksena oli vuoden 2020-

2021 viruspandemian aiheuttaman etätyön haasteet, jonka vuoksi keräsin haastattelut 

näkemättä haastateltavia kasvotusten. Haastattelut toteutettiin verkossa. Tilanteen vuoksi 

myös joidenkin haastateltavien tavoittaminen oli haastavaa: ennalta sovituista haastatteluista 

osa peruuntui sen vuoksi, että en saanut haastateltaviin enää yhteyttä. 

Teemahaastattelulla tarkoitetaan puolistrukturoidun haastattelun muotoa, jossa 

haastateltavaa rajoiteta ennalta määrätyllä sitovalla kysymyksenasettelulla. Tällä tavoin 

pyritään siihen, että haastateltava saa vapaasti kertoa omat näkemyksensä ja kokemuksensa 

käsiteltävään aiheeseen liittyen. Kuitenkin teemahaastattelu on rajattu siten, että haastattelulla 

 
53 Hirsjärvi & Hurme 2008, 37–39 
54 Hirsjärvi & Hurme 2008, 37–39 
55 Hirsjärvi & Hurme 2008, 35, 68 
56 Hirsjärvi & Hurme 2008, 35, 68 
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on tietynlainen teema-asettelu liittyen haastattelun aiheeseen. Näin taataan se, että haastattelu 

pysyy aiheessa, josta tutkija haluaa tietää. Haastattelija luo haastattelurungon käsittelemiensä 

teemojen perusteella. Tämän rungon pohjalta lopulta toteutetaan haastattelu.57  

 

2.2 Haastattelun toteutus 

 

Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen mukaan, riippumatta tutkimuksesta on erotettava ilmi-

öiden taso ja metodien taso. Eli ennen tutkimuksen tekoa täytyy erotella mitä tutkitaan ja mi-

ten sitä tutkitaan. Paras väline tähän on tutkimussuunnitelma, jossa esitellään tutkimuksen ta-

voitteet, aiempaa tutkimusta, tarkennetaan ongelmia ja oletuksia sekä tutkijan omaa positiota. 

Lisäksi tutkimussuunnitelmassa esitetään hahmotelma tietojen keruusta, resurssien tarpeista 

sekä aikataulusta58 

Yksi keskeisimmistä ongelmista haastattelututkimuksessa on kohdejoukon ja haastatelta-

vien valinta. Teemahaastattelussa lähtökohtana on, että haastateltavat ovat kokeneet jonkin 

saman tapahtuman tai ilmiön.59 Haastateltavien määrä riippuu taas vahvasti tarkasteltavasta 

ilmiöstä ja valitusta metodista. Jos aineisto on liian pieni, siitä ei voi tehdä tilastollisia yleis-

tyksiä ja jos se taas on liian suuri, niin siitä ei voi tehdä syvällistä tulkintaa. 60 Oman aineis-

toni kohdalla, aineiston ollessa pieni, yleistyksiä ei voi tehdä vaan tutkimus jää tapaustutki-

mukseksi. 

Perustavanlaatuinen ongelma haastateltavien valinnan jälkeen on se, että kuinka tähän va-

littuun joukkoon pääsee käsiksi? Jossain tapauksessa heihin voi ottaa suoraan yhteyttä, mutta 

monesti haastateltavia etsittäessä joutuu ottamaan ensin yhteyttä johonkin taustayhteisöön, 

jonka kautta haastateltavat löytyvät.  61 Tosiasiassa kuitenkin taustayhteisöt eivät aina ole 

myötämielisiä, eikä näiden kautta haastateltavia välttämättä löydy. Tämä voi aiheuttaa ongel-

mallisen tilanteen, jossa haastattelija ei pääse suoraan käsiksi valittuun joukkoon, tai edes 

taustayhteisön kautta. Nykyään sosiaalinen media ja sähköiset palvelut tarjoavat uusia mene-

telmiä haastateltavien hakemiseen. Esimerkiksi erilaiset avoimet haastattelupyynnöt sosiaali-

sessa mediassa voivat olla avain halutun joukon tavoittamiseen. Tämän tutkielman kannalta 

 
57 Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–48 
58 Hirsjärvi & Hurme 2008, 54–57 
59 Hirsjärvi & Hurme 2008, 47 
60 Hirsjärvi & Hurme 2008, 58 
61 Hirsjärvi & Hurme 2008, 83  
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sosiaalisen median alustoilla, oli aineistonkeruun kannalta suuri merkitys. Haastateltavat löy-

tyivät pelaajien suosimalta Discord-keskustelualustalta. Discord on ohjelma, jossa käyttäjät 

voivat kommunikoida tekstin ja äänen, ja videon välityksellä. Alusta tarjosi mahdollisuuden 

tiedustella haastattelupyynnöillä mahdollisia haastateltavia, viestikanavan haastateltavien 

kanssa esimerkiksi haastattelupäivämäärän sopimisesta, sekä alustan haastattelulle ääni ja vi-

deopuhelun avulla, sillä vuoden 2020 ja 2021 aikana haastattelujen toteuttaminen lähikontak-

tina ei ollut haastateltavien ja haastattelijan kannalta turvallista vallitsevan virustilanteen 

vuoksi.  

Toinen erittäin merkittävä asia on haastatteluteemojen laatiminen. Teemahaastattelussa ei 

luoda tarkkaa kysymyksenasettelua vaan haastattelua tukemaan luodaan runko tutkittavaa il-

miötä koskevista teemoista, joista halutaan kysyä haastateltavalta. Tämänkaltainen runko on 

varsin pelkistetty lista, jonka avulla haastattelua kuljetetaan eteenpäin. Teemahaastattelussa 

tätä runkoa ei tarvitse kuitenkaan käydä kokonaan läpi, vaan haastattelija voi keskittyä erityi-

sen hedelmällisiin kohtiin. Haastateltava ja haastattelija esittävätkin pitkin haastattelua tarken-

tavia kysymyksiä ja selvennyksiä aiheesta. 62 

Haastattelun aikana haastattelijan tulee toimia ammattimaisesti, luottamuksellisesti ja teh-

täväkeskeisesti. Hänen tulee olla asiallinen ja pitäytyä haastattelijan roolissaan, vaikka näke-

mykset haastateltavan kanssa eivät kohtaakaan. Vuorovaikutuksen tulee olla keskuste-

lunomaista ja vapautunutta.63. Haastattelijan tulisi ottaa huomioon erilaiset etikettisäännöt, 

jotka vaihtelevat paikasta toiseen 64 

Kun aineisto on kerätty, se täytyy purkaa ja analysoida jollain tavalla. Aineisto puretaan 

litteroimalla, ja litteraatiton tarkkuus määräytyy tutkimuskysymyksen ja käytettävän metodin 

mukaan. Litterointi voidaan tehdä myös valikoiden aineistosta ne asiat, jotka ovat tutkimuk-

selle relevantteja. Kun aineisto on asianmukaisesti purettu, voidaan jakaa aineisto esimerkiksi 

teema-alueittain ja tämän jälkeen analysoida aineistoa.65 

 

 

 

 

 
62 Hirsjärvi & Hurme 2008, 65–67 
63 Hirsjärvi & Hurme 2008, 96–98 
64 Hirsjärvi & Hurme 2008, 101 
65 Hirsjärvi & Hurme 2009, 137–139, 141 
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2.3 Sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää lähes kaikessa laadullisessa 

tutkimuksessa. Sen avulla voidaan tarkastella tekstimuotoisia tai tekstiksi muokattuja aineis-

toja. Sisällönanalyysiä voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti, teoriasidonnaisesti 

tai teorialähtöisesti.66 

Teoriasidonnainen sisällönanalyysi kulkee aineiston ehdoilla, eli empiirinen aineisto 

(teksti) liitetään teoreettisiin käsitteisiin. Analyysissä onkin teoreettisia kytkentöjä, mutta se ei 

pohjaudu täysin teoriaan. Tämänkaltaisessa analyysissä on paljon erilaista taustateoriaa, mu-

kaan lukien aiempaa tutkimusta, mutta ei mitään yhtä kaikkea ohjaavaa jumalteoriaa. Tutkimus 

ei siis pyri esimerkiksi todentamaan mitään tiettyä yksittäistä teoriaa vaan luomaan aineiston ja 

aikaisemman tutkimuksen pohjalta eräänlaisen synteesin.67  

Pähkinänkuoressa sisällönanalyysi on aineiston luokittelua. Teoriasidonnaisessa sisäl-

lönanalyysissä68 aikaisempaa tutkimusta käytetään apuna tässä luokittelussa ja esimerkiksi osa 

luokista saattaa olla täysin vastaavia aiemman tutkimuksen luokittelun kanssa. Kuitenkin ana-

lyysi mahdollistaa myös sen, että jos aineistosta löytyy esimerkiksi jotain täysin uutta, niin tämä 

voidaan nostaa omaksi luokakseen. Mahdollista on myös luokitella aineisto eri tavalla kuin 

aiemmassa tutkimuksessa jos löytää perusteet erilaiselle luokittelulle kuin mitä aiemmat aineis-

ton tutkijat ovat tehneet.  

 Sisällönanalyysiä Kyngäs ja Vanhanen kuvaavat menettelytavaksi, jonka avulla 

analysoidaan dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti.69 Tavoitteena on saada 

tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty yleiskuva, johon sisällönanalyysi juuri Tuomen ja Sarajärven 

mukaan pyrkii. Tämän takia sisällönanalyysi saattaakin saada kritiikkiä. Ongelmaksi voi 

koitua se, että tuloksiksi esitetään ikään kuin aineisto järjestetyssä muodossa.70 On siis 

huomioitava tutkimuksessa se, että aineiston analyysiin kiinnittää huomiota, ettei analyysi ja 

johtopäätökset jää laihaksi aineiston esittelyksi.  

 Sisällönanalyysi eroaa diskurssianalyysistä siten, että diskurssianalyysi keskittyy 

tekstin merkityksien tarkasteluun, kun taas sisällönanalyysi keskittyy tarkastelemaan 

tekstiaineiston sisältöä.71 Tässä tutkimuksessa käytän sisällönanalyysin menetelmää, sillä 

 
66 KvaliMOTV - sisällönanalyysi; Tuomi & Sarajärvi 2002, 93; Eskola 2007, 162 
67 Eskola 2007, 162-164 
68 Eskola 2007, 162-183 
69 Tuomi, Sarajärvi 2002, 105 
70 Tuomi, Sarajärvi 2002, 105 
71 Tuomi, Sarajärvi 2002, 105 
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tutkin sitä, minkälaisia tapoja haastatettavilla on tehdä päätöksiä. En analysoi sitä, miten 

pelaaja käy keskustelua argumentein, vaan pyrin tarkastelemaan haastateltavan oman 

kerronnan sisältöä, hänen suhdettaan digitaalisissa peleissä tehtyihin päätöksiin, ja pelaajan 

näkökulmiin. 

 Jotta voitaisiin tutkia haastatteluaineistoa sisällönanalyysin menetelmin, on taltioitu 

haastatteluaineisto muutettava tekstimuotoon eli litteroitava. Empiirisen aineiston käsittely 

testimuodossa on tutkimukseni kannalta oleellista. 
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3. Analyysi 
 

3.1 Aineisto  

 

Aineisto kerättiin haastattelumenetelmällä. Haastateltaviksi valikoitui digitaalisia roolipelejä 

pelaavia nuoria aikuisia. Haastattelupyynnöt esitettiin digitaalisia pelejä pelaajien suosimassa 

Discord-ohjelman avulla, sen eri palvelimilla. Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna, 

jolloin haastateltava saa suuremman vapauden kertoa omista näkemyksistään teemoittain. 

Haastateltaviksi valikoitui neljä nuorta aikuista. Haastattelu toteutettiin etäyhteyksiä käyttäen, 

joko Discord-, tai Microsoft Teams- alustalla. Haastattelu tallennettiin haastateltavien 

suostumuksella, ja litteroitiin tekstimuotoon. Haastattelun esimerkkinä käytin peliä The Elder 

Scrolls V: Skyrim, johon haastattelun teemat ja apukysymykset perustuivat.  Haastattelu 

rakentui kolmeen teemaan. Ensimmäinen haastattelun teema käsitteli sitä, 

minkälaisen/minkälaisia hahmoja haastateltava luo tai on luonut pelin hahmonluonnissa. 

Toisena haastattelun keskusteluteemana olivat haastateltavan hahmon arvot ja moraaliset 

käsitykset. Keskustelimme haastateltavien kanssa pelissä esiintyvistä moraalisista valinnoista, 

ja heidän hahmojensa suhteesta kyseisiin valintoihin. Kolmantena haastattelun teemana toimi 

pelaajien ja pelaajien hahmon suhde pelin sisäisiin uskontoihin. Kolmas teema jakautuu 

kahteen pienempään teemaan: haastateltavan hahmon uskonnollisuuteen, ja pelin sisäisen 

uskonnolliseen maailmaan sisältyviin moraalisiin valintoihin. 

 

3.2 Pelaajat haastateltavina 

 

Haastateltavien pelaajien pelitottumukset olivat erilaisia. Haastateltavia yhdisti 

kuitenkin se, että he pelaavat digitaalisia pelejä joka päivä, tai miltei joka päivä, ja useamman 

tunnin päivässä. Suurimmat eroavaisuudet haastateltavien pelitottumuksissa oli se, 

minkälaisia pelejä haastateltavat pelaavat. Haastateltavat kaikki kuitenkin pelaavat digitaalisia 

roolipelejä, ja niiden lisäksi myös muunlaisia digitaalisia pelejä. Yksi haastateltavien valinnan 

kriteereistä oli juuri se, onko henkilö, jota tiedustelen haastateltavaksi pelannut digitaalisia 

roolipelejä, ja onko haastateltava pelannut esimerkkinä tässä tutkielmassa esimerkkipelinä 

käyttämääni peliä The Elder Scrolls V: Skyrim. 

 Ensimmäinen haastateltavista, nuori aikuinen ja opiskelija, kertoo pelaavansa useita 

tunteja päivässä, noin kahdesta kahteentoista tuntiin. Haastateltava toki kysyttäessä huomioi 
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sen, että vuonna 2020, ja 2021 virustilanteen vuoksi pelaamiseen on ollut aikaa. Hän kertoo 

myös, että se, kuinka paljon hän pelaa riippuu siitä minkälainen tilanne hänellä, on 

elämässään. Ensimmäinen haastateltava kertoo pelaavansa erilaisia pelejä seuraavanlaisesti: 

 

Mä sanoisin, että pelaan aika monipuolisesti erilaisia pelejä. Pelaan yhtä FPS72 peliä useita strategia pe-

lejä, sekä vuoro pohjaisia että ei vuoro pohjaisia, sitten sellaisia niin kuin sandbox73 pelejä. Sims var-

maan voidaan laittaa siihen kategoriaan. No se on simulaatiopeli ehkä enemmän, mutta jotain sandbox 

ja simulaatio tyylisiä pelejä, ja sitten ihan tota roleplay-pelejä ja jotkut sitten yhdistelee näitä erilaisia 

kategorioita  

Haastateltava kertoo pelaavansa strategiapelejä, simulaatiopelejä, ja roolipelejä. Haastatelta-

van mainitsemat sandbox-pelit tarkoittavat niin sanottuja hiekkalaatikkopelejä, kuten The 

Sims-pelit, joissa pelaajalla on hyvin suuri vapaus muovata omia hahmojaan ja pelin maail-

maa. The Sims- peleissä luodaan pelattavia hahmoja, joille pelaaja saa mahdollisuuden raken-

taa kodin ja ohjata luomiensa hahmojen elämää. The Sims- pelit ovat tavallaan määriteltävissä 

roolipeleiksi, sillä pelaaja pelaa luomaansa kuvitteellista hahmoa kuvitteellisessa maailmassa. 

Haastateltava kertoo pelaavansa myös roolipelejä. Omista taustoistaan ensimmäinen haasta-

teltavista kertoo, ettei ole uskonnollinen ihminen. Haastateltava on saanut uskonnottoman 

kasvatuksen ja on osallistunut kertomansa mukaan elämänkatsomustiedon opetukseen.  

Toinen haastateltavista, myös nuori aikuinen ja opiskelija, kertoo pelaavansa nimen-

omaan roolipelejä ja strategiapelejä. Haastateltava mainitsee pelaavansa eniten japanilaisia 

roolipelejä eli niin sanottuja JRPG-pelejä kuten Final Fantasy ja Kindom Hearts: 

 

Mä just tykkään pelata roolipelejä ja strategiapelejä. Niistä roolipeleistä vielä tarkemmin, että todella 

paljon pelaan japanilaisia roolipelejä. Joo niinku vaikka just final fantasy, sitten kingdom hearts. Kaikki 

tämmöisiä ne on ne ykköset jos joo niin ja tuota strategia pelejä. 

 

Toinen haastateltavista kertoo pelaavansa myös melko paljon ja mainitsee pelaavansa vähin-

tään neljä tuntia päivässä. Haastateltavan mukaan niin sanotut tarinavetoiset pelit ovat hänelle 

pelejä, joiden pelaamisesta hän pitää. Toinen haastateltavista kertoo olevansa myös uskonno-

ton.  

Kolmas haastateltavista, noin kolmekymmentävuotias evankelisluterilainen pastori, 

kertoo pelaavansa nykyisin noin neljästä viiteen tuntiin päivässä. Haastateltava kertoo lisäksi 

 
72 First Person Shooter. Suomeksi: Ensimmäisestä persoonasta pelattava peli, kuten sotapeli. 
73 Hiekkalaatikkopeli, joka antaa pelaajalle melko vapaat kädet luoda jotakin omaa, ja liikkua vapaasti. 
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sen, että pelaamisen määrä riippuu siitä, onko vapaapäivä vai ei. Hän kertoo pelaavansa lä-

hinnä suuria strategia pelejä74, Fps-pelejä lähinnä ystäviensä kanssa, ja kahta roolipeliksi 

kuokiteltavaa peliä, kuten The Witcher 3:a ja The Elder Scrolls V: Skyrim: 

 

Yleensä jos miettii pelejä, joita tulee pelattua, niin tuota siinä tulee heti mieleen tällaiset isommat 

strategiapelit ja sitten ihan tuota moninpelit ystävien kavereiden kanssa, jotka ovat FPS tai vastaavan 

tyyppisiä. Joo tuota siinä niinku ja sitten niinku myös… myös roolipelejä lähinnä… onko nimenomaan 

Witcher ja sitten Skyrim. Muistelisin että en muista äkkiseltään, että olisin koskaan niinku muita 

vastaavan tyyppisiä pelejä pelannut. Joo mutta tuota sitten niinku mitä mielellään… mielellään pelaa 

niin aika lailla vois tiivistää nimenomaan niihin suuriin strategiapeleihin  

 

 

Neljäs haastateltava myös nuori aikuinen, ja opiskelija, kertoo pelaavansa monia erilaisia pe-

lejä. Hän mainitsee pitävänsä roolipelien pelaamisesta. Neljäskin haastateltavista mainitsee 

pelaavansa tällä hetkellä noin neljä tai viisi tuntia päivässä, mutta mainitsee koronaviruksen 

takia pelaavansa noin kaksinkertaisesti normaaliin tilanteeseen verrattuna. pelitottumuksistaan 

haastateltava mainitsee seuraavanlaisesti: 

 

Eniten viime aikoina oon pelaannut lähinnä moninpelejä, kuten Overwatch:ia tai Wow:ia75. Mut mä tyk-

kään pelata rpg76 -pelejä, niinkun viime aikoina mä oon pelannu Baldurs gatee… ja Skyrimiin mulla ai-

koinaan meni monta sataa tuntia. Pelaan vähän kaikenlasii pelejä, niiku välillä Nintendoo, ja Super-

marioo, ja sit Call of duty:a. ei mulla ole sellain vaan yhtä niinkun genreä mitä mä aina pelaan 

 

Haastateltava kertoo kuuluvansa evankelisluterilaiseen kirkkoon ja olevan jokseenkin uskon-

nollinen. Omasta uskonnollisuudestaan haastateltava kertoo, ettei käy juurikaan kirkossa, 

mutta kokee olevansa kristitty.  

 Haastateltavat ovat iältään kaikki 24-30 vuotiaita. Lukuun ottamatta yhtä haastatelta-

vaa, haastateltavat ovat opiskelijoita. Haastateltaviksi etsin paljon digitaalisia pelejä pelaavia 

ihmisiä, sillä haastattelun kysymyksenasetteluun vastaaminen vaatii haastateltavalta perehty-

neisyyttä digitaalisiin roolipeleihin, etenkin The Elder Scrolls V: Skyrim:iin, jota käytän esi-

 
74 Grand strategy game. Strategiapeli, jossa pelataan suurella mittakaavalla, eikä välttämättä ohjata yksittäisiä 

yksiköitä kuten esimerkiksi RTS-peleissä (real time strategy game), joissa mittakaava on pienempi. Peli voi olla 

esimerkiksi sotapeli, tai peli, joka keskittyy politiikkaan, tai molempiin. Pelaaja saa suurissa strategiapeleissä 

yleensä joko kansakunnan tai valtion roolin. 
75 Wow on lyhenne nimestä Word of Warcraft, joka on verkkomoninpeli ja fantasiaroolipeli. 
76 Role playing game, eli suomeksi roolipeli. 
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merkkipelinä haastattelussa. Haastateltaviksi valikoitui kaksi uskonnottomaksi itsensä identi-

fioivaa ihmistä, ja kaksi uskonnolliseksi identifioivaa, vaikkakin yksipuolisesti evankelislute-

rilaisia kristittyjä otannan ollessa hyvin pieni.  

 

 

3.3 Roolipeli: hahmo pelaajan luomuksena. 

 

Moni digitaalinen roolipeli perustuu hyvin yksityiskohtaisille hahmonluonnin vaihtoehdoille. 

Hahmojen ulkonäön ja ominaisuuksien muokkaaminen on digitaalisissa roolipeleissä tärkeä 

osa pelikokemusta. Pelissä The Elder Scrolls V: Skyrim, pelaajalle annetaan mahdollisuus 

muuttaa hahmonsa kasvojen ja ruumiin muotoja, sekä kasvonpiirteitä, kuten esimerkiksi jopa 

kulmakarvojen muotoa ja asentoa. Pelaaja saa siis muokata omasta hahmostaan omanlaisensa, 

saadessaan vapaasti muokata hahmonsa ulkonäköä. Monissa fantasia-aiheisissa peleissä, 

kuten tässä tapauksessa Skyrim:ssä hahmolle valitaan niin sanottu rotu.77 Jokaisella ”rodulla”, 

joita Skyrim:ssä ovat Nord, Wood elf (Bosmer), Orc, Kajit ja High elf, Dark elf (Dunmer), 

Redguard, Imperial, Argonian sekä Breton78, sekä sukupuolella on yleensä valmiit ennalta 

peliin tehdyt hahmot, joita pelaaja voi muokata haluamallaan tavalla. Peleissä, kuten The 

Elder scrolls IV: Oblivion ja Dragon age: Origins, vaihtoehtoina ovat rodun lisäksi hahmon 

sukupuoli ja hahmoluokka (engl. class) joka määrittää esimerkiksi hahmon kyvyt, ja 

valmiuden käyttää erilaisia varusteita.79 Hahmon tason kasvaessa pelaaja saa lisätä 

hahmolleen pisteitä ”attribuutteihin”80. Hahmoluokka määrää mitkä attribuutit saavat eniten 

pisteitä hahmoa luodessa. The Elder Scrolls IV: Oblivionin jatko-osassa Skyrim:ssä 

hahmonluonnissa ei valita hahmolle luokkaa, vaan pelkästään hahmon rotu, jota pelaaja 

muokkaa hahmoaan haluamaansa luokkaan pelin edetessä. Hahmon saadessa 

kokemuspisteitä, ja hahmon eri kykyjen tason, ja hahmon tason kasvaessa pelaaja voi 

panostaa tason noustessa saamansa pisteet haluamiinsa kykyihin, mitkä vaikuttavat Siihen 

millä tavalla hahmo voi toimia erilaisissa tilanteissa, erilaisten varusteiden ja esimerkiksi 

loitsujen kanssa. 

Ensimmäinen haastateltava kertoo hahmoistaan hyvin yksityiskohtaisesti. Hän kertoo 

 
77 TES V: Skyrim:ssä esiintyvä ilmaisu on englanninkielinen race. 
78 Nord, Imperial, Redguard ja Breton, ovat luokiteltaviksi ihmisiksi, High-, Dark ja Wood elf sekä Orc 

haltijoiksi, ja Kajit sekä Argonian eläimenkaltaisiksi humanoideiksi, Kajit:lla on kissan piirteitä, sekä 

Argonian:lla liskon. 
79 Stenros, Sihvonen 2020 
80 Englanniksi: attribute. Hahmon ominaisuudet, kuten voima, kestävyys jne. 
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luomiensa hahmojen olevan jokseenkin samanlaisia. Pelissä The Elder Scrolls V: Skyrim 

olevasta hahmon luomisesta haastateltava kertoo seuraavanlaisesti: 

 

Skyrim:ssa nimenomaisesti kaikki mun hahmot on edustanut jonkinlaista elven race:a81 Koska mä koen 

et tällasissa fantasiamaailmoissa elf on riittävän kaukana ihmisistä, että mä koen, että siinä on jokin 

fantasiaelementti myös mun hahmossa, mutta ei kuitenkaan liian kaukana, et mä kokisin, että ei olisi 

tarpeeksi samaistuttava. 

 

Haastateltava kertoo, että hänen hahmonsa edustavat pääosin tiettyä rotua. Hän kertoo, että 

tämä hieman ihmisestä poikkeava ”rotu”, haltija, tuo peliin tietynlaisen fantasiaelementin, ja 

tavallaan erottaa hänen omasta roolistaan ihmisenä. Hän kuitenkin mainitsee, ettei haltijat ole 

niin sanotusti liian kaukana ihmisetä, jottei hän pystysi samaistumaan haltijan rooliin. Erving 

Goffmanin aiemmin mainitsemassani ajatuksen perusteella roolia voidaan verrata 

näyttelemiseen: ”Rooli tekee saman eron toimijan ja hänen toimintansa välille kuin näyttelijä 

tekee itsensä ja esittämänsä osan välille”82 Pelaaja siis ikään kuin näyttelee rooliaan 

pelatessaan digitaalisia roolipelejä. Haastateltavan tapauksessa rooli on hänen hahmonsa, joka 

hänen kertomansa mukaan on haltija. Haastateltavalle kuitenkin on tärkeää samaistuttavuus, 

joten hän ei pidä esimerkiksi Kajit:lla pelaamisesta, jotka muistuttavat kissaa ihmismäisessä 

ruumiissa: 

 

Esimerkiksi Kajiteilla en tykkää pelaa, koska mä koen, että ne on liian kaukana ihmisestä.  eli mulla on 

ollut High elf, Bosmer, Dunmer ja Orc, joka on kai jonkinlainen vähän niin kun sekarotu... Öö ja sitten, 

ne on kaikki ollu naisia. Ja jos nytkin tekisin hahmon se olisi nainen. Ja siihen varmaan liittyy sellanen 

tietynlainen samaistuttavuus ja sellanen tietynlainen roolien rikkominen, että naishahmolla voi kans 

pelaa sellasta kunnon tankki tyyppiä 

 

Vaikka samaistuttavuus onkin haastateltavalle tärkeä asia hahmojen luomisessa, haastateltava 

kertoo, ettei tee hahmoja, jotka näyttävät häneltä itseltään. Hän kertoo fantasiaelementin 

katoavan, jos hän tekee hahmon, jota hänen tekisi liikaa mieli pelata niin, miten ehkä itse 

toimisi. Haastateltava siis roolipelaa hahmoa, joka ei ole täydellinen heijastus hänestä, vaan 

osittain muistuttaa häntä, ja hänen arvomaailmaansa. Roolipeleissä pelaaja on mahdollisuus 

leikkiä uusien identiteettien kanssa, ja ilmaista itseään tavalla, jota ei välttämättä tee 

todellisessa elämässään.83 Pelaajan arvomaailmasta kysyessäni haastateltava antoikin 

 
81 Englanninkielinen ilmaisu, joka tarkoittaa haltijarotuja.  
82 Lämsä 2005, 116 
83 Wildt, Aupers 2019, 873 
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esimerkin huumausaineista pelissä: 

 

Ja jotkut mun hahmoista on käyttänyt niinku skoomaa84 ja tällaisia höpöaineita, ja mitä mä en silleen 

niinku oikeassa elämässä käytä enkä alkoholia oikeastaan 

 

Esimerkki haastateltavan mainitsemasta samaistuttavuudesta on se, että haastateltava kertoo 

hahmojen olevan naisia, joka hän itse kokee olevansa. Hän mainitsee hahmon sukupuolella 

rikkovansa rooleja. Haastateltavan mainitsema roolien rikkominen on videopelien kannalta 

melko mielenkiintoinen ajatus. Tutkimusten mukaan digitaalisissa peleissä sukupuoliroolit 

ovat melko jäykkiä.  Esimerkiksi Monica Miller ja Alicia Summers esittävät artikkelissaan 

Gender Differences in Video Game Characters’ Roles, Appearances, and Attire as Portrayed 

in Video Game Magazines että yleisesti digitaalisissa peleissä miehet esitetään voimakkaina ja 

naishahmot viehättävämpinä, ja heidän tutkimuksensa tulokset tukevat aiemman tutkimuksen 

tuloksia, joissa todettiin, että miehiä kuvattiin voimakkaampina kuin naisia ja naisia kuvattiin 

seksikkäimmiksi ja houkuttelevammiksi miehiin verrattuna. Naisilla oli todennäköisesti myös 

yllään paljastavampia vaatteita kuin malleilla, mikä tukee aiempia tutkimuksia, jotka 

osoittivat, että naisia kuvataan usein vähemmän pukeutuneina kuin miehiä.85 Krishonna Gray 

ja David J. Leonard kirjoittavat teoksessaan Woke Gaming: Digital Challenges to Oppression 

and Social Injustice, että pelaaminen ja videopelit ovat sidoksissa valtavirran kulttuuriin, 

jolloin esimerkiksi naispelaajat, ja vähemmistöön kuuluvat saattavat kokea pelien 

arvomaailman olevan traumaattinen tai alistava.86 Samaistuttavuuden kannalta ensimmäinen 

haastateltava kertoo hahmojensa myös olevan nuoria sen vuoksi, ettei hänen tarvitse keksiä 

hahmoille niin laaja taustatarinaa: 

 

Ja mun hahmot on ollu aika nuoria. Siis aikuisia, mutta aika nuoria. Siitä mä en oikeestaan tiiä et miks. 

Varsinaisesti. Ehkä siinä on joku tausta-ajatus, että jos mun hahmo on nuori, niin hahmolla ei ole 

hirveästi historiaa, mitä mun ois tarvinnut keksiä omassa pienessä päässäni.  

 

Haastateltavista toinen kertoo, että hänen hahmojaan yhdistää se, että hän pitää 

Breton- rodulla pelaamisesta. Bretonit ovat Skyrim:ssä tavallaan puolihaltijoita ja puoli-

ihmisiä, joilla on rodun ominaisuuksien vuoksi etu taikuuden käyttämiseen.87 Hän kertoo 

 
84 Skooma on Skyrimissä esiintyvä huumausaineen kaltainen aine, jota pelaaja voi käyttää. 
85 Miller, Summers 2007, 739 
86 Gray, Leonard 2018, 5 
87 The Elder Scrolls V: Skyrim. Hahmonluonnissa hahmolle rotua valittaessa, roduilla on kuvaukset, joissa  
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Bretonien kulttuurin ja nimeämistavan olevan häntä puhutteleva. Bretonin valitsemisen syyksi 

hän kertoo olevan tämän lisäksi hänen pelityylinsä. Taikaan ja kevyiden aseiden ja 

jousipyssyn käyttöön hän kertoo bretonin sopivan. Hän kertoo pelityyliinsä liittyvän 

hiiviskelyn ja taikuuden vaikuttavan hahmon muovaamiseen:  

 

…Skyrimissä varsinkin mä tykkään pelata bretonilla… Joo ja useimmiten yhdistelen silleen semmoisia 

hahmoja, että mä tykkään pelata juuri niin kuin jouskarilla, ja sitten jos käytän miekkoja niin sitten 

jotain shortswordin (lyhyt yhden käden miekka) tyylisiä kevyitä, että en oikeastaan tykkää sellaisesta 

niinku tosi niinkun heavy armor tai isoja miekkoja pelata, että semmoinen niin kuin sneakkailu 

(hiiviskely) -lähestymistapa ja tuommoinen, että et sitä painottuu just johonkin taika skilleihin (kyky) ja 

muihin tämmöisiin ja sitten tykkään paljon kaikesta alchemystä (alkemia) ja enchantingistä (tavaroiden, 

kuten aseiden ja haarniskojen parantaminen taikakeinoin) ja smitshingistä (aseiden ja haarniskojen 

takominen) niin niin niitä kanssa painotan sitten siinä hahmon luonnissa yleensä. 

 

Toisella haastateltavalla on useampi hahmo, ja hän kertoo hahmojen piirteiden muovautuvan 

sen mukaan, minkälainen olotila hänellä on, tai haastateltavan sanoin fiiliksen mukaan. 

Esimerkiksi hahmon sukupuoli on yksi piirre, joka määräytyy sen hetkisen olotilan mukaan 

 Kolmas haastateltava kertoo, että hahmon luomisessa vaikuttaa taustaidea minkä hän 

on keksinyt hahmolleen. Haastateltavalla on siis jokin ennalta keksitty taustatarina, jonka 

mukaan hän luo hahmonsa. Hän kertoo taustatarinaksi seuraavanlaisen esimerkin: 

 

Toisen hahmon mä muistan paremmin. Niinku siinä oli ajatuksena että niinkö, oliko nyt Imperial-rotu… 

joo… Niin tuota vaikkei se nyt ihan niinku istu siihen, jos ajattelee sitä, sitä sisällissota-tarina juonta 

niin , tuota siinä oli ajatuksena että se tämä tuota toka, toka hahmo jonka mä niinkun toista peliä varten 

loin sitten niin olisi ikään kuin niin kun tällanen entinen keisarikunnan sotilas, joka, joka olisi asettunut 

sitten Skyrim:n alueelle asumaan ja sitten niinku asettunut aloilleen sinne ikään kuin eläkepäiville mutta 

nyt ei itse asiassa muista että minkä ikäinen se hahmo kuitenkin oli ulkonäkönsä puitteissa ja mutta siis 

ne ei ole mitenkään niinku niin kummoisia edes ne tausta tarinat. 

 

Haastateltavalla on myös useampi hahmo, joita hän on pelannut pelissä TES V: Skyrim. Hän 

mainitsee, vaikka hänen taustatarinansa eivät ole niin kummoisia, hahmojen luominen on 

hänen mukaansa mielekästä, vaikka hän ei ole viimeisimpiä hahmojaan pelannut pelin alkua 

pidemmälle. Tähän syyksi hän mainitsee pelin alun etenemisen olevan hidasta. Pelaajalla on 

hänen kertomansa mukaan useampi taustatarina, useampi identiteetti, joiden mukaan hän luo 

ja pelaa hahmojaan.  

Neljäs haastateltavista vastaa tekevänsä hahmoistaan pääosin parrakkaita sotureita. 
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Haastateltava mainitsee, että pelin aluksi yleensä hänen aikeinaan on tehdä hahmo, joka 

käyttää raskaita kahden käden aseita, mutta pelimekaniikan vuoksi hahmon päätyvän aina 

käyttämään jousipyssyä ja hiiviskelemään, sillä se hänen mielestään on usein helpoin tapa 

pelata peliä.  

 

…no jaa… pitääkin hetki miettiä. öö… no mä usein teen sellasia parrakkaita sotureita, niinkun vähän 

sellasia viikinkejä tai jotakin. Skyrimissä ainakin. Mä koitan tehä sellasen soturin, joka olis niinkun ta-

vallaan tankki, ja käyttäis jotakin sotakirvestä, mutta se aina menee siihen sneak archer- jousipyssyleik-

kiin, (karkeasti suomennettuna: hiiviskelevä jousiampuja) kun se vaan Skyrimissä on se juttu. Mun sit-

ten piti tehä ihan vasta vasten sellanen hiippailija haltija, kun se peli vaan kannustaa sellaseen hiippai-

luun.  

 

Haastateltava kertoo hahmoja yhdistävän piirteen olevan se, että hänen hahmonsa ovat 

viikinkejä muistuttavia parrakkaita miehiä.  Kysyttäessä muistuttavatko hahmot häntä, 

haastateltava vastaa: 

 

Osittain joo. niissä jokin piirre ainakin muistuttaa muo. Paitsi tietenkin se parta (naurua). Saman väriset 

silmät ja samanlaiset kulmakarvat ehkä. Ja paljon enemmän muskeleita, kun mulla 

 

Hahmonluonti on pelin alue, jossa pelaaja saa antaa oman panoksensa peliin. Pelaajan 

luomien hahmojen voidaan tulkita olevan välineitä toimintaan, ja olevan kokoelma saatavilla 

olevia kykyjä ja ominaisuuksia, jotka pelaajat saavat vaihtoehdoiksi hahmoa luodessaan88 

Aikaisemmassa kappaleessa mainitsin että, Jaakko Stenrosin ja Tanja Sihvosen mukaan 

pelaajien luomat avatarit ovat tavallaan pelaajiensa heijastuksia, ”lihaksi tulleita” kokemuksia 

ja identiteettejä, joita ilmaistaan virtuaalisen todellisuuden kautta. Joissain tapauksissa 

pelaajien luomat roolipelihahmot toimivat ikään kuin itsereflektion työkaluina. Kuten 

haastateltavat kertovat pelaajan luoma hahmo ei välttämättä ole täydellinen versio pelaajasta 

itsestään, vaan pelaajien on mahdollista kokeilla asioita, jotka eivät välttämättä ole omassa 

elämässään mahdollisia tai ovat vaikeita saavuttaa.89 Kuten Stenros ja Sihvonen kirjoittavat, 

pelaajan luoma hahmo on ”projisoitu identiteetti” pelaajalle, hahmo, joka pelaaja itse haluaa 

olla pelin maailman luomassa kontekstissa, ja miten pelaaja haluaa kokea pelimaailman oman 

hahmonsa kautta.90 Pelitutkimuksessa käytetään immersion käsitettä silloin kun puhutaan 

 
88 Stenros, Sihvonen 2020 
89 Stenros, Sihvonen 2020 
90 Stenros, Sihvonen 2020 
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siitä, miten pelaaja käsittää olevansa pelaamansa hahmo, kuten jo mainittu91  

 

3.4 Pelaajan arvomaailma ja pelattava hahmo 

 

Toisena haastattelun keskusteluteemana olivat haastateltavan hahmon arvot ja moraaliset 

käsitykset. Keskustelimme haastateltavien kanssa pelissä esiintyvistä moraalisista valinnoista, 

ja heidän hahmojensa suhteesta kyseisiin valintoihin, sekä miten haastateltavan oma 

arvomaailma näkyy siinä, miten hän luo, ja pelaa luomiaan hahmojaan. Heijastaako pelaaja 

siis omaa arvomaailmaansa hahmoonsa, vai pelaako haastateltava arvomaailmaltaan aivan 

erilaista hahmoa kuin hän itse? Leikkiikö pelaaja erilaisilla identiteeteillä ja arvomaailmoilla. 

Kokeileeko pelaaja asioita, jotka eivät välttämättä ole omassa elämässään mahdollisia tai ovat 

vaikeita saavuttaa, vai pelaako pelaaja täysin omien arvojensa mukaista hahmoa, tavallaan 

heijastusta itsestään.92 

Siitä, miten hänen oma arvomaailmansa näkyy pelattavan hahmon arvomaailmassa, 

ensimmäinen haastateltava kertoo seuraavanlaisesti: 

 

Ne (pelaajan omat arvot) näkyy kyllä sikäli, et mun on äärimmäisen vaikea pelata tosi pahoja hahmoja, jotka 

ryöstää ja murhaa ilman syytä viattomia hahmoja. Mä en vaan kykene jotenkin pelaa sellaisia. Mutta, mä 

tavallaan pystyn kuvittelemaan niille hahmoille joitain arvoja, mitä mulla ei oo. Esimerkiksi uskonnollisuus, 

en mä tiiä onks se arvo vai... enemmänkin elämäntapa tai ideologia, mutta... Kuitenkin mä sanoisin et ne 

hahmot muistuttaa muo jossain määrin arvollisesti, mutta joissain määrin ei. Mutta ehkä enimmäkseen 

muistuttaa, tavallaan aika paljon muo 

 

Ensimmäinen haastateltava kertoo, että hänen omat arvonsa näkyy hänen luomissaan 

hahmoissaan siten, että esimerkiksi joissakin moraalisissa päätöksissä hänen on erittäin 

vaikeaa tehdä asioita, joita niin sanotusti paha hahmo tekisi, ainakaan niin että hahmon aikeet 

olisivat pahat. Haastateltava kertoo hänen omien arvojensa osittain heijastuvan hahmon 

arvomaailmaan, mutta osittain hahmojen arvojen olevan erilaisia. Haastateltava mainitsee 

uskonnollisuuden erottavana tekijänä hänen oman arvomaailmansa ja hänen luomiensa 

hahmojen arvomaailman välillä. Haastateltava kuvailee hahmojensa arvomaailmaa lisää:  

 

Esimerkiksi se, että viattomia ei tapeta. Jos siis ainakin ihmisistä puhutaan, että ihmisiä tapetaan vain 

silloin, jos ne hyökkää ensin minun kimppuun. Tai ne on tehny muulle... Omm... Skyrimkunnalle niin 

 
91 Tronstad 2008, 249  
92 Stenros, Sihvonen 2020 
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pahoja asioita että ne tavallaan ansaitsevat kuolla sen takia. Toki se raja on aina vähän häilyvä et mikä 

sitten missäkin tilanteessa luokitellaan tälläseksi rikokseksi. Ja sama ryöstelyyn, että en käy pöllimässä 

ihan kenen tahansa masseja. Enkä myöskään juuri pickpockettaa (taskuvarkaus) vois sanoo, etten juuri 

ollenkaan… …Ja jotkut mun hahmoista on käyttänyt niinku skoomaa ja tällaisia höpöaineita 

(huumausaineita), ja mitä mä en silleen niinku oikeassa elämässä käytä enkä alkoholia oikeastaan 

 

 

Haastateltava kertoo esimerkkinä Skyrim:ssä esiintyvät huumausaineet, siitä, miten hän 

saattaa tehdä asioita, mitä ei oikeassa elämässään tekisi.  

Toinen Haastateltavista kertoo pelaavansa pelin ensimmäisellä kerralla niin, että hän 

tekee tehtävistä kaiken, mitä pelissä on mahdollista tehdä, joten haastateltava ei osannut 

kertoa juurikaan siitä, minkälainen moraalinen kompassi tällä hahmolla on, mutta toiseksi 

hahmokseen hän saattaa tehdä hahmon, jolla hän tekee yksinomaan pahoja asioita, tai 

vastaavasti hahmon, joka on hyvä ja tekee asiat niin, että keinot ja lopputulokset ovat 

yksinomaan hyviä. Hahmojen arvot ja moraaliset käsitykset riippuvat siitä, onko hahmo hyvä 

vai paha hahmo. Hahmo siis tavallaan edustaa hyvän tai pahan hahmon arkkityyppiä. Myös 

hahmon teot riippuvat siitä, että mikä on hahmon sijoittuminen hyvä ja paha jaottelussa. 

Haastateltava kaksi kertoo hyvistä ja pahoista hahmoistaan seuraavanlaisesti: 

 

Teen vaihtelevasti hyvin erilaisia hahmoja sitten minkä millä on sitten erilaisia joo se riippuu tosi paljon 

siitä hahmosta että jos mä oon tai jos mä pelaan jotain hyvishahmoa niin useimmiten se on just 

semmoinen että tekee käytännössä kaikkensa auttaakseen niitä pelimaailman tyyppejä, että jos on asia 

joka jollain tavalla edistää hyvää maailmassa, niin sittenhän tekee sen tai, tai sitten jos on joku pahis 

hahmo, niin hän oikeastaan välittää vaan itsessään ja niin kuin ei oikeastaan välitä ketä satuttaa 

saadakseen sen mitä haluaa… ja tolleen niin joo paljon vaihtelua 

 

Pelaajan luoman hahmon lisäksi digitaalisissa roolipeleissä lähes poikkeuksetta on hahmoja, 

joita pelaaja ei voi ohjata, ja jotka ovat jollakin tavalla vuorovaikutuksessa palaajan ohjaaman 

hahmon kanssa.93 Näitä hahmoja usein kutsutaan NPC:ksi, joka johdetaan englanninkielisestä 

ilmasusta non playable character, eli lyhyesti hahmo, jota pelaaja ei voi ohjata, joka toimii 

pelissä pelaajasta riippumatta, mutta jonka kanssa pelaaja voi usein keskustella tai toimia.  

Pelissä The Elder Scrolls V: Skyrim Pelaajan on käytävä vuoropuhelua NPC-hahmojen kanssa 

edistääkseen pelin tarinaa eteenpäin. Dialogit koostuvat erilaisista dialogivaihtoehdoista, 

joiden avulla pelaaja voi valita esimerkiksi, miten hänen hahmonsa reagoi NPC-hahmon 

 
93 Stenros, Sihvonen 2020 
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esittämään kysymykseen. Nämä dialogivaihtoehdot saattavat hieman muuttaa tehtävien 

lopputulosta, tai muuttaa sitä, miten kyseinen hahmo suhtautuu pelaajan luomaan hahmoon. 

Dialogivaihtoehdot saattavat muuttaa hahmon tarinaa myös merkittävästi. Esimerkiksi 

valitsemalla tietyn dialogivaihtoehdon tietyn NPC-hahmon kanssa keskustellessa, saattaa 

pelaaja päätyä tietylle puolelle pelin (The Elder Scrolls V: Skyrim) maailmassa käytävää 

sisällissotaa, joko hallitsevan keisarikunnan tai pohjoisen Nordien94 johtaman kapinallisten 

Stormcloackien puolelle. Näillä dialogeilla on siis merkittävä vaikutus pelin kulkuun ja siihen, 

miten pelaaja rakentaa hahmolleen tarinaa. NPC-hahmojen dialogivaihtoehdot ja käytös on 

ennalta käsikirjoitettu ja koodattu peliin, joten vaihtoehtoja on rajattu määrä. Toki pelaaja voi 

modata peliä, eli muuttaa pelin koodia haluamallaan tavalla, jolloin jotkin ennalta 

käsikirjoitetut asiat muuttuvat siten, miten pelaaja itse muokkaa peliä.  

Toisen haastateltavan hahmon suhtautuminen esimerkiksi varastamiseen riippuu myös 

siitä mikä on hahmon sijoittuminen haastateltavan määrittelyssä. Haastateltava mainitsee, että 

pahalle hahmolle ei ole ongelma varastaa, mutta silloin kun hän pelaa hyvää hahmoa, silloin 

varastaminen vain vahingossa, tai vastaavasti pahalta NPC-hahmolta on hyväksyttävää. Myös 

suhtautuminen NPC-hahmojen tappamiseen riippuu siitä, onko hahmo hyvä vai paha. 

Haastateltava kertoo, esimerkiksi tilanteessa, jossa jää kiinni rikoksesta, kaikkien rikoksen 

silminnäkijöiden tappaminen ei ole hänen pahalle hahmolleen ongelma, kun taas hyvälle 

hahmolle on. Sama jaottelu pätee myös esimerkiksi pelin antamiin tehtäviin ja valintoihin: 

paha hahmo voisi liittyä Dark Brotherhood:iin, Skyrim:ssä esiintyvään salamurhaajien 

kiltaan, johon liittyy tehtäviä, jossa tulee murhata NPC-hahmoja. Pelaaja voi valita liittyvänsä 

Dark Brotherhood:iin, tai vaihtoehtoisesti tuhota tämän salamurhaajien järjestön. 

 Kolmas haastateltava mainitsee, että hänen mielestään on mielenkiintoista pelata 

hahmoilla, joilla on erilaisia moraalisia käsityksiä. Haastateltava mainitsee, että hahmon 

taustatarinalla, minkä pelaaja on ennalta keksinyt, on merkitys hahmon arvomaailmassa ja 

moraalisissa käsityksissä. Kyseinen haastateltava kertoo, että hän ei varta vasten ole tehnyt 

arkkityyppisesti pahaa hahmoa. Hahmon taustatarina, jonka mukaan haastateltava on 

hahmonsa luonut vaikuttaa esimerkiksi siihen, varastaako hahmo neutraaleilta NPC-

hahmoilta: 

Toinen hahmo nimenomaan tämä ikään kuin siis kohtuullisen kunniallisen roomalaisen sotilaan 

arkkityyppi… …voi olla toki, että niinkö niin, niin semmoisia vahingossa joo on tullut varastettua 

mutta ei sitten niinkö tarkoituksella, jos pelaa tällä hahmolla. 

 
94 Skyrimissä esiintyvä rotu, jonka pelaaja voi valita hahmolleen. Nordit ovat pelin maailman natiiveja asukkaita 

pohjoisessa Skyrim:n valtakunnassa, joka on osa suurempaa keisarikuntaa. 
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Pelaajan keksimällä taustatarinalla hahmolleen on siis tässä tapauksessa vaikutus siihen, 

miten pelaaja hahmoaan pelaa: kuuluuko hahmon niin sanottuun taustatarinaan se, että hahmo 

on kykeneväinen moraalisesti kyseenalaiseen toimintaan vai ei. Kolmas haastateltavista siis 

tavallaan kokeilee erilaisia identiteettejä omien taustatarinoiden kautta, mitkä ohjaavat hänen 

hahmojen luomistaan. 

 Neljäs haastateltava kertoo hahmoistaan, että hänen hahmonsa ovat lähtökohtaisesti 

hyviä. Hän mainitsee, että Skyrim pelinä hänen mielestään on peli, joka kannustaa pelaamaan 

sankarihahmoa, ja tämä kannustaa pelaajaa hyviin valintoihin. Haastateltava kuitenkin 

mainitsee, että hänen hahmonsa saattavat joskus tehdä jotakin moraalisesti kyseenalaista, 

mutta hän mainitsee hahmojensa olevan lainkuuliaisia ainakin 90% ajasta. Haastateltava 

mainitsee, että hänen päähahmonsa, eli hahmo, jolla hän on pelannut eniten, kuuluu 

salamurhaajien kiltaan nimeltä Dark Brotherhood. Vaikka Dark Brotherhoodin tehtävissä 

salamurhataan NPC-hahmoja, mainitsee haastateltava sen, että hän näkee näiden murhattavien 

usein olevan lähtökohtaisesti jollain tavalla pahoja, ja salamurhaajien olevan lähtökohtaisesti 

hyviä. Näin hän perustelee sitä, miten salamurhaajien kiltaan liittyminen ei välttämättä ole 

absoluuttisesti paha valinta. Haastateltava perustelee tätä moraalista irtautumistaan sillä, että 

murhan kohde tässä tapauksessa ansaitsee kohtalonsa.95 Haastateltava mainitsee, että saattaa 

joissakin kohti jättää jotakin tehtäviä tekemättä, jos se tuntuu haastateltavasta pahalta, ja 

tehtävien tekemättä jättäminen ei vaikuta pelin etenemiseen. Toisin sanoen, antaako peli 

vaihtoehdon jättää valitsematta moraalisesti pahaa, kuten Bartelin pohdinnassa moraalisesta 

vastuusta.96 Haastateltava ei siis valitse yleensä pahaa, ellei peli pakota siihen. 

 Haastateltavien kertomukset pitkälti tukevat Stenroosin ja Sihvosen väitettä siitä, että 

pelaajan luoma hahmo ei välttämättä ole täydellinen versio pelaajasta itsestään, vaan pelaajien 

on mahdollista kokeilla asioita, jotka eivät välttämättä ole omassa elämässään mahdollisia tai 

ovat vaikeita saavuttaa.97 Haastateltavien kertomuksia yhdistä se, että he ovat luoneet erilaisia 

hahmoja, joilla saattaa olla eroavaisuuksia arvomaailmassa.   

 

 

 

 
95 Bandura 1999, 196- 
96 Bartel 2016, 287–290 
97 Stenros, Sihvonen 2020 
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3.5 Pelin sisäinen uskonto ja pelaaja: Uskonto immersiota luova 
tekijä? 

 

Digitaaliset pelit sisältävät monenlaisia viittauksia uskontoihin ja uskonnollisuuteen. 

Videopelit lainaavat uskontojen käsitteitä ja rakenteita luodessaan vaikuttavaa maailmaa 

pelaajalle tutkittavaksi. Esimerkiksi pelit, kuten The Edder Scrolls- sarjan pelit pitävät 

sisällään paljon uskonnollista aineistoa pelin sisällä esiintyvästä keksitystä uskonnosta. 

peleissä on usein historiallisia ja uskonnollisia viittauksia monenlaisista erilaisista perinteistä 

ja myyteistä.98 Pelissä, The Elder Scrolls v: Skyrim uskonto on hyvin näkyvä osa pelin 

tarinankerrontaa. Pelin esittämässä maailmassa esiintyy useampi erilainen keksitty uskonto. 

Skyrim:n maailmassa esiintyy erilaisia jumalhahmoja, joista pelaajalle näkyvimmät ovat 

yhdeksän jumalaa (The Nine Divines tai Aedra:t) ja Daedraprinssit99, jotka ovat jumalia, tai 

demoneja riippuen näkökulmasta. The Elder Scrolls-peleissä siis esiintyy polyteistinen 

maailmankuva monesta erilaisesta jumalasta, joka tavallaan muistuttaa kreikkalais-

roomalaista jumalten Pantheonia.100 Pelin sisäinen kirjallisuus antaa ymmärtää, että Aedrat, 

eli yhdeksän jumalaa nähdään maailman luomiseen osallistuneina jumalina, kun taas Daedrat 

eli tavallaan demonihahmoihin rinnastettavissa olevat jumaluudet eivät ole osallistuneet 

maailman luomiseen vaan heillä on omat todellisuutensa, tai ulottuvuutensa, jota he 

hallitsevat. Pelin yhdeksän luojajumalaa ovat passiivisempia kuin Daedrat, jotka ovat suorassa 

interaktiossa pelaajan hahmon kanssa. Pelaaja voi saada jumalilta siunauksen, pienen 

parannuksen hahmonsa kykyihin rukoilemalla jonkun yhdeksän jumalan alttarilla, mutta 

suoraa interaktiota pelaajan hahmon ja jumalien välillä ei ole. Daedrat taas ovat hahmoja, 

jotka kommunikoivat pelaajan kanssa, ja antavat pelaajalle erilaisia tehtäviä. Pelin sisällä 

esiintyvässä ”valtauskonnossa” yhdeksän jumalaa ovat lähtökohtaisesti hyviä ja 

Daedrahahmot ovat jaettavissa hyviin Daedroihin ja pahoihin Daedroihin, heidän 

vaikutusalueensa mukaan, mutta Daedrojen palvominen katsotaan olevan jokseenkin tabu. 

Jokaisella jumaluuksista on omat vaikutusalueensa, mainittakoon yhdeksästä jumalasta 

jumala nimeltä Julianos, joka on viisauden ja logiikan jumala. Samaan tapaan Daedrat 

edustavat jotakin. Esimerkiksi Daedraprinssi Boethiah:n vaikutusalue on petos, salaliitto, ja 

kapinan lietsominen. Pelin sisäisessä keisarikunnan virallisessa uskonnossa vain kahdeksan 

 
98 de Wildt, Aupers 2020, 1444 
99 Pelissä TES V: Skyrim esiintyy alkuperäinen englanninkielinen muoto: Daedric Prince 
100 ks. Liljanto 2019 
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jumalan palvominen on pelin tarinan tapahtumien hetkellä sallittua valtaapitävien haltijoiden 

pitäessä yhtä jumalista vääränä.101 

Pelitutkija Harry J. Brownin käyttää The Elder Scrolls-sarjan pelejä esimerkkinä 

havainnollistaakseen sitä, miten pelikriitikot ylistävät tapoja, miten roolipeleissä 

monimuotoiset ja monimutkaiset mytologiat ja uskonnolliset viittaukset parantavat pelin 

immersiota. Brownin mukaan viittaukset erilaisiin mytologioihin on erityisen onnistunutta 

erityisesti roolipeleissä.102 The Elder scrolls pelisarjan pelien käyttämä mytologinen kuvasto 

on rikasta ja pelissä esiintyvä uskonnollinen järjestelmä on hyvin monimutkainen, ja sisältää 

useamman erilaisen uskonnollisen käsityksen.  

Keskustelimme haastateltavien kanssa heidän suhteestaan pelin sisäiseen uskontoon ja 

uskonnolliseen kuvastoon. Haastateltavat kertoivat ensin henkilökohtaisen mielipiteensä siitä, 

miten he suhtautuvat pelin sisäisiin uskontoihin käyttäen apuna TES V: Skyrim:n kuvastoa. 

Ensimmäinen haastateltavista kokee, että pelin sisäinen uskonto on tärkeä immersiota luova 

tekijä: 

 

 Se että niissä peleissä ylipäänsä on tämmöisiä uskontoja, niin se fantasiapeleissä etenkin minun mieles-

täni tuo tämmöistä syvyyttä, että lähtökohtaisesti se on tosi kiva asia ja esimerkiksi kai siinä on niitä 

jumalahahmoja tosi monenlaisia. Ja mun mielestä ne on tosi olennainen osa sitä maailmaa, ja se olisi 

ehkä tosi paljon tyhjempi ilman niitä. Ja mun omien hahmojen osalta se helpottaa osittain pelaamista 

sillä tavalla, kun tavallaan fantasiamaailma on tosi kaukana oikeasta maailmasta, on tavallaan helpompi 

ajatella, että tämä magia on tässä maailmassa koska jumala x, ja koska tämä asia tapahtuu koska jumala 

ja se kuuluu siihen loreen103 ja siihen uskontoon. Ja ehkä oikeassa elämässä mä en tarvitse tätä, että mä 

keksin syitä asioille. En tiedä. 

 

Haastateltava kertoo kuinka Jumalhahmot ovat olennainen osa pelin maailmaa, ja hän kertoo, 

että saattaisi kokea pelin maailman todella tyhjäksi ilman näitä kyseisiä hahmoja. Heikki 

Pesosen Ja Heidi Rautalahden mukaan uskonnoilla on tärkeä rooli fantasiamaailmojen 

rakennusaineena. Digitaaliset pelit sijoittuvat maailmoihin, joissa uskontojen rooli on hyvin 

näkyvä. Kuten edellä mainitsin peleissä saattaa esiintyä erilaisten uskontoperinteiden piirteitä, 

pelin maailman eri elementtien, kuten yhteiskunnan ja kulttuurin rakentamisessa.104 Näin 

kokee myös haastateltava. Uskonnot tuovat hänen mielestään syvyyttä pelin 

 
101 The Elder Scrolls V: Skyrim 
102 Brown 2008, 108 
103 Englanninkielisellä ilmaisulla lore viitataan pelin, tai muun fantasia- tai sci-fi, tai muun kuvitteellisen 

maailman kollektiiviseen historiaan 
104 Pesonen & Rautalahti 2019, 231 
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fantasiamaailmaan. Haastateltava kokee pelin sisäisen uskonnon tuovan tavallaan selityksiä 

pelissä tapahtuville asioille ja esimerkiksi magialle. Haastateltava kertoo, kuinka 

Jumalhahmot luovat omalla tavallaan immersiota fantasiamaailmaan, fantasiamaailman 

ollessa niin sanotusti melko kaukana oikeasta maailmasta.  

Myös toinen haastateltavista mainitsee sen, uskonnon olevan immersiota luova 

elementti digitaalisissa roolipeleissä. Hän mainitsee, että vaikka esimerkiksi Skyrim:ssä 

jumalten rukoileminen ei sovi hänen pelityyliinsä ne toimivat pelin tarinassa. Toiselle 

haastateltavalle on tärkeää, että on pitkälle luotu maailma, että hänen omien sanojensa 

mukaan siihen on helpompi immersoitua. Pelitutkimuksessa käytetään immersion käsitettä 

silloin kun puhutaan siitä, miten pelaaja käsittää olevansa pelaamansa hahmo.105 Myös toinen 

haastateltavista mainitsee immersion, hänen tapauksessaan niin, että hänelle on tärkeää 

pitkälle luotu pelimaailma, maailma, joka vaikuttaa siihen, miten hän syventyy peliin. Vaikka 

toinen haastateltavista mainitsee, että jumalat eivät hänen hahmoilleen ole tärkeitä, ne ovat 

osa pitkälle luotua pelimaailmaa. 

Kolmas haastateltavista puolestaan mainitsee, että hänen mielipiteensä pelin sisäisistä 

uskonnoista riippuu siitä, tuntuuko pelin sisäinen uskonto päälle liimatulta, vai onko uskonto 

hänen sanojensa mukaan, luomassa miljöötä ja syvyyttä pelin tarinaan: 

 

Se (mielipide pelinsisäisistä uskonnoista) riippuu tietenkin vähän kuinka hyvin ne on niinkun 

integroituu osaksi tarinaa, että onko ne niin kuin päälle liimatun oloisia vai niin kuin… niin no joo onko 

ne päälle liimatun oloisia vai, vai onko ne oikeasti niin kuin luomassa sellaista miljöötä ja syvyyttä 

siihen tarinaan ei sillä että niille pitäisi olla mitään tekemistä esimerkiksi questien (tehtävien) kanssa 

että ne olisi jotenkin niin kuin silleen osa sitä tarinaa, mut vaan niinku ettei että niinkun mutta kuinka 

niin kuin luontevasti ne istuu osaksi sitä kaikkea 

 

Haastateltavien vastauksissa immersion käsite on tavallaan yhdistävä tekijä haastateltavien 

kertomuksissa, sillä neljäs haastateltava myös kertoo uskonnon olevan keskeinen asia 

Skyrim:ssä kerrottavalle tarinalle. Haastateltava ei mainitse immersion käsitettä sellaisenaan, 

mutta mainitsee uskonnon roolin tarinan rakennusaineena. 

 

No siis. Eks Skyrimissä tää uskonto oo aika keskeinen juttu. Eks se hahmo, mikä tehään oo joku 

uskontoon liittyvä hahmo. Se Dragonborn siis ainakin mun mielestä. Ainakin Oblivionissa se keisarin 

poika, joka kans ehkä oli Dragonborn, nii se oli sen lohikäärmejumalan joku muoto. ja muissakin 

ropeissa on sillain et se sankari edustaa jotai jumaluutta. Eks Dragon Agessakin sä oo joku jumalan 

 
105 Tronstad 2008, 249  
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soturi, ainakin pahikset on jotakin demoneita 

 

Skyrim:ssä esiintyvän keisarikunnan virallisessa uskonnossa lohikäärmejumala Akatosh on 

virallisen Pantheonin pääjumala, tai ylijumala. The Elder Scrolls V: Skyrim:n uskonnollisista 

teemoista, haastateltava kertoo, että hän näkee pelin uskonnot niin, että uskonto on keskeinen 

elementti pelin tarinassa. Haastateltava mainitsee, sen, että pelattavan hahmon rooli on 

tavallaan uskontoon liittyvä. Pelattavan hahmo on  Draginborn, ihminen, jonka ruumis on 

kuolevaisen ruumis, mutta sielu on lohikäärmeen. Skyrim:n maailmassa Dragonborn, 

lohikäärmesyntyinen on henkilö, jonka jumalat lähettävät silloin kun tarve on suurin. ainakin, 

niin moni pelin sisäisessä maailmassa vaikuttaisi uskovan.106 Dragonborn on ikään kuin 

arkkityyppinen valittu, jonka tehtävänä on pysäyttää maailmoja syövä lohikäärme Alduin, ja 

samalla estää tunnetun maailman loppuminen. Pelin tarina mukailee sankariepookkeja.107  

Haastateltava mainitsee, että hän pitää siitä, että erilaisissa fantasiapeleissä on erilaisia 

uskontoja, jotka ovat eri uskontoja, kun haastateltavan oma. Haastateltava mainitsee omasta 

uskonnosta sen, että saattaisi olla jossain määrin kiusallista pelata peliä, jossa kristinusko 

on ”pääuskonto”. Haastateltava kuitenkin mainitsee pelanneensa peliä Kingdom Come: 

Deliverance, jossa kristinusko on hyvin näkyvässä osassa pelin maailmaa, sillä peli simuloi 

1400-luvun Böömiä, Jan Husin, tšekkiläisen harhaoppineeksi tuomitun teologin vaikutuksen 

alaista108 ja katolista kristittyä maailmaa, myöhäistä keskiaikaa: 

 

Ehkä se ois tavallaan kiusallista, jos pelais jotain peliä, jossa kristinusko on se pääuskonto. Tai ei sekään 

oikeestaan. mä oon pelannu Kingdom Comee, missä jossain kohissa ihan tervehditään, että jumalan 

rauhaa, ja se toisaalta sopii siihen peliin, kun se kuvaa ihan oikeeta myöhästä keskiaikaa, missä 

kristinusko oli vähän isompi juttu, et se ei oo tavallaan fantasiapeli. Riippuu ihan siitä, miten se on siinä 

pelissä. 

 

 Haastateltava mainitsee, että tämän pelin tapauksessa on luontevaa, että jossain kohdissa 

hahmot toivottavat toisilleen jumalan rauhaa, sillä se pyrkii olemaan tarkka myöhäiskeskiajan 

kuvaus. Haastateltava kertoo, että pelin sisällä jonkin muun jumaluuden palvominen ei ole 

hänen uskonnollisuudestaan huolimatta ongelmallista.  

 

 
106 https://elderscrolls.fandom.com/wiki/Dragonborn_(Lore) 
107 Melnic 2018, 162 
108 Arfmann 2009,118 
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3.6 Pelaajan hahmo, ja pelin jumalat. 

 

Haastateltavien hahmojen suhteet pelin uskontoihin ovat erilaisia. Tiedustelin haastateltavia 

tarkentamaan heidän hahmojen suhdetta uskontoon pelissä. Onko pelaajan uskonnollisuudella 

vaikutusta siihen, minkälainen uskonnollisuus hahmolle muovautuu? Ensimmäinen haastatel-

tavista kertoo, että hänen hahmoillaan on usein tietyt jumalat, joita he palvovat: 

 

…joo mulla on eri hahmoilla niinku eri jumalat mihin uskoo, et yks niistä muistaakseni se Bosmer 

(wood elf) palvoa Kynarethia koska se on semmoinen niinku ranger hippi niin se tavallaan sopi siihen 

mutta sillä oli muitakin mutta en oikeastaan muista mitkä kaikki mä olin sille valinnut. Ja sitten se Dun-

mer (dark elf) tyyppi, joka oli vampyyri palvoo Azuraa joka luetellaan Daedraksi 

 

Haastateltavan mainitsema Kynareth on yhdeksän jumalan uskonnossa tuulen, ilman ja tai-

vaan jumalatar. Haastateltava myös kertoo, että joissain tilanteissa hahmojen uskonnollisuus 

määrää sen mitä hahmo tekee: 

 

…joissain tilanteissa, kun tulee semmoinen hetki, että miettii että mitä mun hahmo tekisi tässä tilan-

teessa niin mä voin miettiä, että koska hän palvoo Kynarethia, niin sen takia hän tekisi näin, ja sitten mä 

teen sen asian niin, niin se tavallaan helpottaa ja oikeuttaa mun päätöksentekoa siinä… 

 

Vaikka ensimmäinen haastateltava näkee uskonnon hahmojensa kannalta tärkeäksi, niin hän 

kertoo, että omassa elämässään hän ei koe uskontoa hänelle henkilökohtaisesti tärkeäksi 

asiaksi. Hän kertoo olevan kasvatettu uskonnottomaksi uskonnottomassa perheessä ja 

saaneensa elämänkatsomustiedon opetusta: 

 

…ei mä en usko jumalaan ja mut on myös kasvatettu uskonnottomaks. Mä kävin elämänkatsomustiedon 

tunneilla enkä ole koskaan kuulunut kirkkoon. 

 

Vaikka pelaaja ei koe kertomansa mukaan itseään uskonnolliseksi, hän kokee, että ainakin 

Skyrim:n hahmojen roolipelaaminen on mielekkäämpää, jos hänen luomansa hahmo on us-

konnollinen. Haastateltava mainitsee, että se miten  hän kokee hahmonsa uskonnollisuuden, 

vaikuttaa päätöksentekoon pelissä. Haastateltavan käsitys siis hänen hahmonsa uskonnollisuu-

desta vaikuttaa tässä tapauksessa siihen, miten hän pelaa hahmollaan.  Hahmon uskonnolli-

suus hänen kertomansa mukaan oikeuttaa ja helpottaa päätöksentekoa. Hahmon uskonnolli-

suus siis on yhtenä tekijänä siinä, miten ensimmäinen haastateltava tekee päätöksiä pelissä.   
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Haastateltava kertoo, että Skyrim:n jumalilta pelaaja voi saada siunauksen109 joka peli-

teknisesti on passiivinen väliaikainen parannus hahmon yhteen kykyyn, joka kestää kahdek-

san tuntia.110 Siunauksen jumalalta voi saada rukoilemalla kyseisen jumalan alttarilla. Jumal-

ten alttareita voi pelissä löytää, joko temppeleistä, jotka ovat omistettu tietylle jumalalle, tai 

erilasilta ulkoalttareilta kuten kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Arkay nimisen jumalan alttari ulkona. Kuvankaappaus pelistä: The Elder Scrolls V: Skyrim 

 

 Siunaus voi esimerkiksi seuraavanlainen: Arkay- nimisen jumalan siunaus antaa 25 lisäpis-

tettä pelaajan hahmon terveyteen.111 Pelissä voi olla kerrallaan vain yhden jumalan siunaus, 

ellei ole muokannut, eli modannut peliä.112 Ensimmäinen haastateltavista kertoo modan-

neensa peliä, siten että nämä jumalten siunaukset ovat hieman erilaisia alkuperäisiin verrat-

tuna:  

No missä pelin alkuperäisissä ei juurikaan koska mä oon oikeastaan pelannut Skyrimiä aina modattuna. 

Silloin kun mä ekaa kertaa varsin peliin niin mulla on miehen lataamat modit käytössä ja tota sittemmin 

mä oon ladannut semmoisen modin mikä muuttaa niitä blessingejä.  

 

Toisin sanoen haastateltava on muokannut pelin mekaniikkaa haluamaansa suuntaan.  

Haastateltava kertoo, että Skyrim:n jumaluuksissa enemmän hahmon uskonnollisuuden kan-

nalta vaikuttaa se, minkälainen hänen hahmonsa on, ei se, minkä siunauksen jumala antaa: 

 

 
109 Pelissä esiintyy englanninkielinen ilmaus blessing. Suomensin termin siunaukseksi. 
110 The Elder Scrolls v: Skyrim 
111 Pelissä The Elder Scrolls V: Skyrim, esiintyy englanninkielinen ilmaus health. 
112 The Elder Scrolls V: Skyrim 
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…mutta mä sanoisin, että ne menevät tavallaan silleen yks yhteen, jos miettii vaikka minkälainen 

hahmo tää on että vaikka jos se tykkää luonnosta niin miettii tavallaan mikä jumala hahmo edustaisi sitä 

niin se on tavallaan sopinut siihen ajatukseen. Ei ole käynyt sillä, että mä oon miettinyt, että tälle sopisi 

tosi hyvin Julianos, mutta yhyy Juliannoksella on tosi huono blessing.  

 

Haastateltavan kertoman mukaan hänen hahmoilleen valikoituvan jumalan tapauksessa vai-

kuttaa se, mitä jumala edustaa. Jumalilla Skyrimissä on oma vaikutusalueensa. Esimerkiksi 

jumala nimeltä Julianos, jonka haastateltava mainitsee, on viisauden ja logiikan jumala. Sekä 

Aedroilla, että Daedroilla on omat vaikutusalueensa, kuten antiikin Kreikan ja Rooman juma-

lilla. 

Toinen haastateltavista ei koe itseään uskonnolliseksi, mutta toisin kuin ensimmäinen 

haastateltava, hän ei ole luonut peliin hahmoja, jotka olisivat merkittävän uskonnollisia. Hän 

kertoo, että koska hän ei itse ole uskonnollinen, niin hän ei koe samaistuvansa pelin sisäiseen 

uskonnollisuuteen, eikä koe hahmoilleen tarpeelliseksi harjoittaa uskontoa pelin sisällä.  

 

…aika harvoin mun peli hahmolla on mitään uskontoa koska mä en ole itsekään juurikaan uskonnolli-

nen ihminen, niin mä en oikein osaa silleen tuota mitä se olisi niin kuin samaistua siihen. Joo niin niin 

mä en ole sitten nähnyt sitä oikeastaan tarpeellisena mun pelihahmoille. Joo nyt joku hyvishahmo nyt 

voisi otta jonkun niistä suojelija jumalaksi joo. 

 

Kolmas haastateltavista mainitsee, ettei hän koe hahmojaan erityisen uskonnollisiksi, 

vaan uskonnon olevan luonteva osa heidän elämäänsä, kuten se keskiaikaiselle ihmiselle oli. 

Kolmannen haastateltavan tausta on seuraavanlainen: haastateltava on evankelisluterilainen 

pastori ja kokee olevansa uskonnollinen ihminen. Haastateltava mainitsee Skyrim:n uskonnon 

olevan luonteva osa hänen luomiensa hahmojen elämää, vaikka hän ei koe, että hänen hah-

moillaan olisi yksinomaan suuri tehtävä palvella jotakin jumaluutta. Haastateltava kertoo hah-

mojensa uskonnollisuudesta lisäksi sen, että Skyrim:n ladattava lisämateriaali antaa mahdolli-

suuden rakentaa hahmolle oman talon, ja tähän taloon on mahdollista rakentaa kotialttari. Hän 

kertoo rakentaneensa kaikille kolmelle hahmolleen, jolla hän on pelannut eniten, hahmon ta-

lon kellariin kotialttarin yhdeksälle jumalalle. Kyseinen haastateltava mainitsee hänen hah-

moilleen rakentaman kodin yhteydessä olevan alttarin tapauksessa, että tietyillä hahmoilla on 

tiettyjen jumalien patsaat, tai alttarit talon kellarissa. Haastateltava mainitsee, ettei hän valitse 

jumalaa hahmon kotialttarille peliteknisistä syistä, kuten kyseisen jumalan siunauksen anta-

man kykyjen parannuksen mukaan, vaan sen mukaan, millainen on hahmon taustatarina. 

Haastateltava mainitsee englanninkielisen termin lore, jolla viitataan pelin, tai muun fantasia- 
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tai sci-fi, tai muun kuvitteellisen maailman kollektiiviseen historiaan. Haastateltava mainitsee, 

että lore:lla on väliä siinä, miten hahmo valitsee jumalan patsaan kotinsa alttarille. Haastatel-

tava mainitsee, että yksi jumalista Akatosh valikoitui hänen yhdelle hahmolleen sen vuoksi, 

koska se hänen mielestään soveltui siihen, miten hän käsittää hahmon rodun uskonnollisuu-

den, hänen mainitsemansa loren mukaan. Kolmas haastateltavista lähetti haastattelunsa jäl-

keen avukseni ottamansa kuvankaappauksen pelistä, jossa on yhden hänen hahmonsa kotialt-

tari. (kuva 2.) Tämän hahmon alttarilla ovat kaikkien yhdeksän jumalan alttarit. 

 

 

 

Kuva 2. Kuva täysin varustellusta kodin kellarissa olevasta alttarista. Jumalten kotialttari on kuvassa oikealla. 

Haastateltavan kolme ottama kuvankaappaus pelistä: The Elder Scrolls V: Skyrim 

 

Neljännen haastateltavan mielestä jumalten temppeleissä on luontevaa käydä hänen 

hahmoilleen, sillä pelaaja pelaa hänen mielestään ikään kuin messiashahmolla, jolla on tiivis 

suhde pelin jumaliin. Mikä neljättä haastateltavaa häiritsee, on se, että yhden jumalan palvo-

minen on kielletty Skyrim:n maailmassa keisarikunnan lainsäädännössä. Kiellon takana ovat 

haltijat, joiden otteessa keisarikunnan todellinen valta Skyrim:n kuvaaman ajan hetkellä on. 

Haastateltavan mielestä kielto rajoittaa hänen hahmonsa uskonnonvapautta. Neljäs haastatel-

tava kertoo, että Jumalien antamat siunaukset määräävät sen, mitä jumalaa hänen hahmonsa 

rukoilevat. Siunauksen antama parannus kykyihin määrää sen, minkä jumalan rukoilemisen 
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hahmo valitsee. Valintaan haastateltavan mukaan vaikuttaa hahmon luokka, eli pelaajan peli-

tyyli: mitä kykyjä, aseita ja haarniskaa hahmo käyttää. Jumalten siunaukset vaikuttavat joihin-

kin hahmon kyvyistä, ja siunauksia voi hahmolla olla vain yksi kerrallaan, jos peliä ei ole mo-

dannut eli muokannut. Se miten neljäs haastateltava valitsee siunauksen hahmolleen, määräy-

tyy hänen kertomansa mukaan siis peliteknisistä syistä: 

 

No siis Skyrim:n hahmohan on tavallaan jo sellanen messiashahmo. Se on ihan luontevaa käydä niiden 

(jumalten) temppeleissä. Ja tavaallaan täs pelissä kans, kun ne yhet haltijat on kieltäny sen yhen juma-

lan palvomisen niistä yheksästä, häiritsee kun ne rajottaa mun uskonnonvapautta, ja se jumala oli sa-

manlainen sankari, kun se pelattava hahmo. Niiden jumalien blessingit kans antaa jotakin ihan hyvää, ja 

sen mä katon aina sen hahmon luokan mukaan, mikä on sit se mitä kannattaa rukoilla. et se menee ihan 

sillä tavalla 

 

3.7 Pelaajan hahmo ja Daedraprinssit: uskontoon liittyvät 
moraaliset kysymykset 

 

The Elder Scrolls V: Skyrim:ssä esiintyvässä kuvitteellisessa uskonnossa on yhdeksän juma-

lan (Aedra:n) lisäksi Daedra-hahmoja. Daedra-hahmot, erityisesti Daedraprinssit ovat 

Skyrim:n jumalten lisäksi yliluonnollisia hahmoja, jotka ovat luokiteltavissa demoneiksi, tai 

jumaliksi riippuen näkökulmasta.113  Jotkut Skyrim:n NPC-hahmoista pitävät Daedroja juma-

lina, mutta lähtökohtaisesti Daedrat esitetään demonimaisina, ja suuri osa heistä jokseenkin 

pahoina hahmoina. Daedraprinsseillä on Skyrim:n alueella patsaita (ks. kuva 3.), joiden lähet-

tyvillä usein pelaaja saa Daedraprinssin antaman tehtävän tehdäkseen, ja jonka kautta Daedra-

prinssit usein pelaajalle puhuvat.  

 

Kuva 3. Daedraprinssi Boethiah:in patsas ja uhrialttari. Kuvankaappaus pelistä: The Elder Srolls V: Skyrim 

 
113 https://elderscrolls.fandom.com/wiki/Daedra 
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 Pyysin haastateltavia kertomaan, miten heidän pelaamansa hahmot suhtautuvat näihin 

Daedrahahmoihin. Ensimmäinen haastateltavista kertoo yhdestä hahmostaan seuraavanlai-

sesti: 

Ja sitten se Dunmer114 tyyppi, joka oli vampyyri palvoo Azuraa joka luetellaan Daedraksi… …No se on 

riippuen ensinnäkin ja sitten siitä, että mikä on kyseessä, esimerkiksi tällä on hahmolla, joka on vam-

pyyri ja palvoo Azuraa. Hänelle oli helppo ottaa vastaan tämä Azuran questi ja suorittaa tämä Azuran 

toiveiden mukaan mutta sitten toisaalta sanotaan, vaikka mikä se on siellä Markarthissa (kaupunki pe-

lissä) tää questi. Haunted House juttu. Oisko Molag Bal… 

 

Ensimmäinen haastateltavista kertoi, että yksi hänen hahmoistaan on vampyyri, ja palvoo yhtä 

pelissä esiintyvistä Daedraprinsseistä Azuraa. Azura on Illan ja aamunkoin Daedraprinssi, ja 

pelissä useaan otteeseen annetaan ymmärtää, että Azuran ei yksiselitteisesti katsota olevan 

paha Daedraprinssi. Haastateltava kertoo, että Daedraprinssien antamiin tehtäviin liittyy epä-

miellyttäviä dilemmoja. Jotkin Daedraprinssien antamat tehtävät vaativat pelaajaa tekemään 

jotakin moraalisesti kyseenalaista. Esimerkiksi Daedraprinssi Boethiah antaa pelaajalle tehtä-

vän, johon liittyy oman seuraajan uhraaminen kyseiselle Daedraprinssille. Boethiah:n rooli on 

petoksen, salaliiton ja kavaluuden Daedraprinssi.115 Seuraaja on NPC-hahmo, jonka pelaajan 

hahmo voi pyytää mukaan seikkailuillensa avukseen. Pelaajan tulee pettää ja valehdella saa-

dakseen seuraajansa uhrattua Boethiah:n patsaan yhteydessä olevalla uhrauspaikalla. Jotta 

tehtävän saa tehtyä loppuun uhraaminen on suoritettava, muutoin pelaaja ei pääse alueelle, 

jossa suoritetaan tehtävän viimeinen osio, jossa pelaajan tulee tappaa Boethiah:n edellinen 

palvelija116: 

… Että sitä questia se ei mielellään taas tee, ja tietyt oikeastaan useimmilla mun hahmoilla on ne tietyt 

mistä ne tykkäävät, varsinkin näiden Daedrojen kohdalla, kun se että Jos palvoo yhtä niin ei tarkoita, 

että se voi sitten kaikkia demoneja. Pääasiallisesti epämiellyttäviä dilemmoja mun hahmoille… …Joo 

tämä olisi ehdottomasti yksi niistä pahimmista ja mä en ole itseasiassa koskaan tehnyt tätä questia, 

mutta koska ne ahkera walkthrough-lukija niin tiedän mitä siinä ja keksin et ehkä tälle Dunmer tyypille 

keksin sellaisen idean, että hän ottaa Followeriksi sellaisen ihmisen, josta hän ei pidä, joka on tällanen 

kamala ja epämoraalinen ihminen ja hän uhraa sen sille. 

 

Haastateltavalle oman seuraajan uhraaminen demonille on yksi pahimmista moraalisista 

valinnoista. Toisaalta Hahmo, joka tarkoituksella on erilainen kuin pelaaja itse, voisi tehdä 

 
114 Dunmer on pelin sisäistä kuvitteellista haltijakieltä, ja tarkoittaa samaa, kun Dark elf, yksi haltijaroduista.  
115 The Elder Scrolls V: Skyrim 
116 The Elder Scrolls V: Skyrim 
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kyseisen tehtävän, vaikkakin tietyin reunaehdoin. Uhrattavan pitäisi tavallaan ansaita se. 

Perustelemalla uhraamisen ansaitsemisella, haastateltava voisi tavallaan moraalisesti irtautua 

vastuustaan. 

 Toinen haastateltavista esittää huomion, että Daedraprinssit toimivat tavallaan 

vastakkainasetteluna hyville jumalille Skyrim:n fantasiamaailmassa. Haastateltava mainitsee, 

että klassisesti fantasiamaailmassa miltei vaaditaan vastakkainasettelua hyvän ja pahan välillä. 

Haastateltava kertoo kuitenkin näkevänsä Daedraprinssien olevan monimutkaisempia, hänen 

mielestään moraalisesti harmaalla alueella olevia olentoja. 

 

…mut sit siel on just Azura ja toi toi Meridia jotka yleensä nähdään niin muun muassa nähdään yleensä 

hyvinä, niin joo kyllähän siinä on se tavallaan ehkä jopa joku semmoinen fantasia juttu, että vaaditaan 

semmoinen vastakkainasettelu hyvän ja pahan välillä mutta mä näen sen tvhän monimutkaisempana 

asiana, mikä on hyvä juttu mun mielestä että ne on just silleen osa vähän eikä moraalisesti harmaita, 

vaikka siellä onkin sitten joukossa niitä Molag bal:ja  ja, ja voisi sanoa että Boethiah on aika pahan 

suuntaan. 

 

Haastateltava mainitsee, että hän on ensimmäisellä hahmollaan pyrkinyt tekemään kaikki 

mahdolliset tehtävät pelistä. Tämä hänen mukaansa koskee myös Daedraprinssien antamia 

tehtäviä, kuten tehtävää, jossa Daedraprinssi Boethiah pyytää pelaajaa uhraamaan hänelle 

oman seuraajansa. Tehtävässä Boethiah puhuu uhratun ruumiin kautta pelaajalle ja palkitsee 

pelaajan haarniskalla. Hahmoistaan hän mainitsee, että hänen pahaksi luokittelemilleen 

hahmoilleen ei olisi ongelma Tehdä kyseisenlaisia tehtäviä, jos tehtävän antajalla on tarjota 

jotain, jota paha hahmo haluaa. Tällöin seuraajilla ei ole juurikaan väliä. Hänen hyville 

hahmoilleen tehtävä ei kuitenkaan sopisi:  

 

…jos joku mun pahis hahmo olisi semmoinen, että se haluaisi ton siunauksen tavallaan niin sittenhän 

voisi tehdä sen mutta muuten en, en kokisi, että hyvishahmoni tekisivät sitä questiä. (Seuraajan 

uhtraamista) Joillekin joo… Et sitten joku tämmöinen pahis, se lähinnä ehkä ajattelee siinä itseään, että 

ei se nyt follower niin tärkeä hänelle ole, mutta jos Boethiah:lla ei ole tarjota hänelle mitään niin eihän 

sitten sitä tekisi.  

 

Haastateltava mainitsee, että pahakaan hahmo ei suostuisi seuraajansa uhraamiseen, jos 

tehtävästä ei hyödy tarpeeksi.  

 Kolmas haastateltavista mainitsee Daedraprinssien antamien tehtävien olleen vaikean 

valinnan tapauksia. Haastateltava mainitsee, että hän on todennäköisemmin valinnut tien, joka 

vastustaa Daedraprinssien tahtoa. Toisaalta haastateltava mainitsee tehneensä kahden 
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Daedraprinssin, Azuran Ja Meridian tehtävät. Azura ja Meridia ovat Daedraprinssit, joiden 

peli ei anna ymmärtää olevan täysin pahoja, sillä ainakin Azuran rooli on olla aamun ja illan 

Daedraprinssi. Meridia edustaa elämää, ja loputtomia energioita.117 

 

 

Kuva 4. Peli ladatessaan neuvoo ja antaa pelaajalle tietoja Skyrim:n maailmasta, tässä tapauksessa sen, että 

Daedraprinssi Azuran ei katsota olevan täysin paha. kuvassa Daedraprinssi Azuran patsas pelin latausnäkymässä. 

Kuvankaappaus pelistä 

 

Haastateltava mainitsee tehneensä Azuran antaman tehtävän kahdella eri hahmollaan. Azuran 

antamassa tehtävässä pelaajan on etsittävä Azuran tähti, joka on artefakti, joka on 

pahantahtoisen velhon sielun korruptoima. Azura antaa tehtävän etsiä artefakti ja puhdistaa se 

velhon sielusta, joka on jäänyt vangiksi tähteen, hänen tekemiensä kyseenalaisten kokeiden 

vuoksi. Pelaaja voi valita puhdistaako tähden vai muuttaako sen mustaksi tähdeksi, kuten 

pahantahtoisen velhon oli tarkoitus tehdä.118 Jälkimmäinen vaihtoehdoista on Azuran tahdon 

vastainen. Kolmas haastateltava kertoo, että hän on kahdella hahmolla tehnyt Azuran antaman 

tehtävän, ja toisella pelaamallaan kerralla muuttanut tähden mustaksi tähdeksi. Haastateltava 

kertoo tämän tehneestä hahmosta, että hahmo tavoittelee syvempää tietoutta taikuuden 

maailmasta, vaikka metodit olisivatkin moraalisesti arveluttavia. Daedraprinssi Boethiah:n 

antamasta tehtävästä, jossa pelaajan tulee uhrata seuraajansa, haastateltava kertoo, että tehtävä 

ei istu mihinkään hänen hahmoistaan. Hän mainitsee, että hän on tyhjentänyt Boethiah:n 

patsaan lähellä olevan kultistien leirin Boethiah:n palvojista. Haastateltava kysyttäessä 

 
117 The Elder Scrolls V: Skyrim 
118 The Elder Scrolls V: Skyrim 
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mainitsee, että seuraajan uhraaminen olisi hänen kaikille pelaamilleen hahmoilleen liikaa. 

Haastateltava toistaa, että tehtävä ei sovi hänen kolmen hahmonsa, joita hän on pelannut 

eniten, viitekehykseen.  

 Neljäs haastateltava kertoo, että hän ei halua tehdä osaa Daedraprinssen antamista 

tehtävistä. Haastateltava mainitsee Daedraprinssi Mephalan artefaktin, joka on miekka, josta 

tulee voimakkaampi, jos pelaaja tappaa sillä ystävällisiä NPC-hahmoja. Vihamielisten 

hahmojen tappaminen ei voimista miekkaa. Haastateltava mainitsee, että hän jätti tämän aseen 

vain satunnaiseen arkkuun, sillä hän ei halunnut tappaa viattomia. Neljäs haastateltava 

mainitsee, että hän on tehnyt Boethiah:n antaman tehtävän ja uhrannut yhden seuraajistaan 

Haastateltava kertoo, että tehtävän tekeminen tuntui hänestä pahalta. Haastateltava mainitsee, 

että tehtävää helpottaisi se, että uhrattava olisi jollain tavalla paha hahmo, tai jollain tavalla 

ärsyttävä, kertoen esimerkkinä Dark Brotherhood:iin kuuluvan salamurhaajan nimeltä Cicero, 

joka on mahdollista pyytää pelaajan hahmon seuraajaksi. 

 

Mä usein pelaan hyvistä, niin en haluu tehä osaa näistä. Yks näiden Daedrojen antamista itemeistä 

(esine) oli sellanen, et mitä enemmän sillä vissiin murhaa viattomia, sitä parempi siitä aseesta tulee, et 

mä taisin sit jättää sen aseen johkin arkkuun, koska en halunnut murhailla viattomia. Toinen oli se, 

missä piti murhata yks folloveri sille yhelle Daedrallelle uhriks. Mä kyllä tein sen, mutta mulla teki aika 

pahaa ja piti valita uhrattavaks sellanen tavallaan paha followeri. niin ja ärsyttänvä, niin mä vein sen 

Dark Brotherhoodin Ciceron uhrattavaks kun se oli murhannut muita ja se oli ihan todella ärsyttävä 

hahmo.  

 

Haastateltavalle Daedraprinssien antamat tehtävät, jotka pakottavat toimimaan hänen 

mielestään moraalisesti väärin ovat epämiellyttäviä eikä hän halua tehdä kyseisiä tehtäviä.  

 haastateltavat suhtautuvat eri tavoin Daedraprinsseihin ja Daedraprinssien antamiin 

tehtäviin. Moraalisesti haastavat tehtävät eivät toiselle haastateltavalle ollut ongelmallisia 

suorittaa, silloin kun puhutaan hänen pahasta hahmostaan. Muille haastateltaville esimerkiksi 

moraalinen kysymys oman seuraajansa uhraamisesta vaikuttaa olevan epämiellyttävä. 

Toisaalta perustelu uhrattavan pahuudesta tavallaan saattoi auttaa haastateltavaa irtautumaan 

moraalisesti tekojensa vastuusta. Muut haastateltavat, kun haastateltavista toinen eivät 

kertoneet tehneensä lähtökohtaisesti pahaa hahmoa. Toisen haastateltavan tapauksessa hahmo, 

joka on hänen kertomansa mukaan arvomaailmaltaan paha, tekee pahoja asioita, joten on 

pääteltävissä, että tässä tapauksessa pelaajien hahmoilleen luoma arvomaailma vaikuttaa 

siihen, miten pelaaja suhtautuu vaikeisiin moraalisiin valintoihin, esimerkiksi Daedraprinssien 

tapauksessa.   
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4. Johtopäätökset 
 

Tässä tutkielmassa olen käsitellyt pelaajien erilaisia tapoja käsitellä omaa suhtautumistaan 

digitaalisten roolipelien sisäisiin valintoihin. Haastateltavilla pelaajilla on erilaisia tapoja 

rakentaa omalle hahmolleen identiteetti, erilaisia tapoja suhtautua pelin sisäisiin moraalisiin 

kysymyksiin, ja erilaisia tapoja suhtautua pelin sisäiseen uskontoon ja pelin sisäiseen 

uskontoon liittyviin valintoihin.  Tutkimuksen yhtenä avainsanana toimii roolipelaamisen 

käsite. Se, miten Roolipeleissä pelaaja ohjaa hahmoa, fiktiivistä representaatiota pelaajasta, 

jolla myös saattaa olla tilanteen mukaan erilaisia rooleja. Digitaalisissa roolipeleissä 

tarkastellessa, pelattavan hahmon erilaisia rooleja voi olla useampia. 119 Roolien moninaisuus 

ja moniulotteisuus voi vaihdella pelien välillä.120 Yhden pelaajan digitaalisissa roolipeleissä 

pelaajan ohjaaman hahmon roolit mukautuvat pelin sisäisten säännönmukaisuuksien varassa, 

sen mukaan miten peli on suunniteltu. Pelin asettamat säännöt rajaavat sen minkälaisia rooleja 

pelaajien ohjaamilla hahmoilla voi olla. Pelin koodi asettaa ne raja-arvot, jota pelaajan tulee 

noudattaa.121 Erilaisia roolipelejä pelaavilla on mahdollisuus kuvitella hahmolleen 

monenlaisia rooleja, vaikka kyseisiä rooleja ei olisi esitetty tekstillä tai visuaalisesti. 

Haastattelun teemat muovautuivat olettamuksen mukaan, että pelaajien hahmoilla on erilaisia 

rooleja. Haastattelulla pyrin tarkastelemaan kuinka The Elder Scrolls V: Skyrim pelinä antaa 

ihmisille mahdollisuuden ilmaista itseään useita ja usein tutkimattomia puolia, leikkiä 

identiteettinsä kanssa ja kokeilla uusia. 122 Pyrin tarkastelemaan, miten pelaajat luovat 

itselleen hahmoja, joilla pelaavat, ja miten tämä vaikuttaa siihen, minkälaisia rooleja 

pelattavilla hahmoilla on suhteessa pelin moraalisiin kysymyksiin, ja pelin sisäisen uskonnon 

asettamiin valintoihin.  

Tutkimuksessa selvisi, että haastateltavilla pelaajilla on erilaisia tapoja perustella omia 

valintojaan digitaalisissa roolipeleissä. Osa haastateltavista kertoo sen, että heijastaa omaa 

arvomaailmaansa pelin maailmaan, ja pelin asettamiin moraalisiin kysymyksiin, toisaalta taas 

pelaajat keksivät itselleen erilaisia uusia identiteettejä ja taustatarinoita, jolla perustelevat 

esimerkiksi hahmonsa uskonnollisuutta, ja suhdetta pelin moraalisiin valintoihin. 

Haastateltavilla esiintyy tietynlainen taustatarina tai taustaolettamus siitä, minkälainen hahmo 

heillä on pelattavanaan. Onko hahmo siis hyvä vai paha hahmo, määrittää sitä miten 

 
119 Stenros, Sihvonen 2020 
120 Stenros, Sihvonen 2020 
121 Ellei pelaaja muokkaa pelin koodia eli modaa, tai esimerkiksi käytä pelissä konsolikomentoja, millä voi 

esimerkiksi asettaa hahmonsa kuolemattomaksi tai saada hahmolleen äärettömän määrän rahaa. 
122 Wildt, Aupers 2019, 873 
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haastateltavat hahmoillaan pelaavat, ja miten hahmot esimerkiksi suhtautuvat demoneiksi 

rinnastettavien Daedraprinssien palvelemiseen. Kaikille haastateltavista pelin sisäinen 

uskonto toimii pelin juonen olennaisena rakennusaineena. Pelaajan uskonnollisuus ei 

haastateltavien vastausten perusteella välttämättä määritä sitä, kokeeko pelaaja luontevaksi 

roolipelata uskonnollista hahmoa.  uskonnotonkin pelaaja voi pelata hahmoa, jonka piirteisiin 

kuulu se, että hahmo on uskonnollinen.  

 Tutkielma herätti ajatuksen jatkotutkimuksesta. Otantani ollessa melko pieni, pohdin, 

että suuremmalla otannalla saisi kattavamman kuvan siitä, miten erilaiset pelaajat erilaisista 

taustoista pelaavat hahmojaan digitaalisissa roolipeleissä. Hyvin pienessä laadullisessa tutki-

muksessa tulosten yleistäminen ei ole mahdollista, mutta tutkimus antaa kuvan siitä, minkä-

laisia tapoja pienellä osalla pelaajista on toimia hahmojensa kautta digitaalisten roolipelien 

sisällä. Toisin sanoen, jatkotutkimuksessa tulisi ottaa huomioon laajempi haastateltavien 

otanta, ja mahdollisesti tarkentaa tutkimuksen fokusta, niin että tutkimus keskittyisi tarkem-

min johonkin pienempään kysymykseen haastateltavien otannan ollessa suurempi.  

 Palataksemme vielä alkuun, mainitsin, että digitaalisten pelien tutkiminen 

humanististen tieteiden alueella on melko uusi ala. Kirjallisuutta aiheesta on vielä toistaiseksi 

melko vähäisesti, joka osittain tekee tutkimuksesta melko haasteellista. Pelitutkimus alana 

etsii vielä omaa identiteettiään, ja uskontotieteen kentällä tutkimusta on tehty melko vähän. Se 

nojaa vahvasti monien tieteenalojen tutkimukseen.  Vain muutama instituutio on omistautunut 

pelitutkimuksen alalle. Pelejä voidaan siis tutkia esimerkiksi yhteiskuntatieteellisesti, 

psykologian näkökulmasta tai sosiologian teorioiden avulla. 123 Nykyiset tieteenalat eivät 

tarjoa pelitutkimukselle tarpeeksi laajaa työkalupankkia, joten pelitutkimuksen monialaisuus 

on hyvinkin perusteltua.124 Uskontotieteellisessä videopelien tutkimuksessa on perehdyttävä 

monialaiseen tutkimuskirjallisuuteen. Viimeisimmän muutaman vuoden aikana pelitutkimus 

on myös uskontotieteen kentällä hieman yleistynyt. Uskontotieteellisesti pelien tutkimuksella 

on paljon annettavaa. Peliteollisuus on viime vuosikymmenten aikana kasvanut 

vaikutusvaltaiseksi median tuotannon alaksi. Myös digitaaliset fantasiaroolipelit ovat 

kasvattaneet suosiotaan. Viimeistään pelit kuten TES V: Skyrim ja The Witcher 3, ovat 

tutustuttaneet monet pelaajat fantasiagenreen. Kyse on siis hyvin yleisestä ilmiöstä. Ottaen 

huomioon sen, että uskonto, ja uskonnollinen kuvasto toimii yleisenä fantasiaroolipelien 

 
123 Mäyrä 2008. 5 
124 Bryce, Rutter 2006,  
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rakennusaineena, tekee digitaalisista roolipeleistä hyvin merkittävän tutkimuksen kohteen 

kulttuurillisena ilmiönä. 
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