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1 Johdanto 
 

Videopelien harrastuneisuus ja yleisyys on kasvanut reilun puolivuosisadan saat-

teessa eräänlaisesta marginaaliasemasta (Saarikoski & Suominen, 2009, s. 31; 

Suominen, 2019, s. 63) todella mittavaan suosioon; vuonna 2020 videopelit ja 

siihen liittyvä media tuottivat maailmanlaajuisesti lähes 140 miljardia dollaria (Su-

perData, 2021, s. 7). Myös kotimaassa peliteollisuus menestyy varsin hyvin, sillä 

2020 oli kuudes perättäinen vuosi, kun suomalainen peliteollisuus ylitti kahden 

miljardin euron liikevaihdon. Euroopan maiden vertailussa pelikehittäjistä Suomi 

pääsi kolmen parhaan joukkoon vuonna 2018. (Hiltunen, Latva, Kaleva & Tyy-

nelä, 2020, s. 12; 16.) Nykypäivänä videopelit ulottuvat yhä enemmän niiden pel-

kästä pelaamisesta myös niihin liittyvän sisällön katsomiseen eri kanavien kautta, 

joista suosituimpina esimerkkeinä toimivat suoratoistopalvelu Twitch ja videopal-

velu YouTube. Vuonna 2020 videopeleihin liittyvä sisältö tavoitti noin 1,2 miljardia 

yksittäistä katsojaa (SuperData, 2021, s. 16). 

 

Suomen pelimuseossa (ks. Vapriikki, 2016) on nähtävissä teemahuoneiden 

kautta, miten pelitilat ovat eläneet ja muuttuneet osana kotia viimeisten vuosi-

kymmenten aikana. Huoneissa on nähtävissä myös siirtymiä yksityisen ja julkisen 

tilan välillä, esimerkiksi yhdessä valmistaudutaan tietokonefestivaalina tunnet-

tuun Assembly-tapahtumaan ja toisessa on nähtävissä pelikaupassa pelattava 

konsoli. Lisäksi huoneissa näkyy erilaisia pelaamiseen liittyviä oheistoimintoja, 

kuten cosplay-harrastus, tietokonedemojen tekeminen ja pelilehtien lukeminen. 

Myös nämä kuvastavat osaltaan sitä, miten monia ulottuvuuksia videopeleihin ja 

pelaamiseen liittyy. 

 

Videopelien osuus yksilöiden arjessa on hyvin subjektiivista. Toisille ne ovat viih-

dyttävää ajanvietettä tai keino kuluttaa aikaa arjen siirtymien odotteluvaiheissa. 

Osalle videopelit alustavat sosiaalisen ympäristön pitää yhteyttä lähimmäisiin. Ne 

voivat myös muodostaa yhteisen mielenkiinnon kohteen jaettavaksi muiden, jopa 

täysin tuntemattomien kanssapelaajien kesken. Tavoitteellisesti pelaavilla video-

pelit voivat haastaa heidän omia kykyjään ja tarjota onnistumisen kokemuksia, 

jolloin tietystä näkökulmasta katsottuna videopelaamisen voidaan nähdä olevan 
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parhaimmillaan. (ks. Kallio, Mäyrä & Kaipainen, 2009.) Videopelit ovat myös tar-

jonneet monille selviytymiskeinon koronaviruspandemian aiheuttamiin poikkeus-

oloihin (Savela, 2020). Videopelaaminen onkin lisääntynyt eri ikäryhmillä poik-

keusolojen aikana (ks. Kinnunen, Taskinen & Mäyrä, 2020, s. 110–113). 

 

Videopelit voivat muodostaa myös negatiivisia piirteitä yksilöiden elämään, esi-

merkiksi niihin voi syntyä arkea hallitseva toiminnallinen riippuvuus (ks. Salo-

Chydenius, Holmberg & Partanen, 2015, s. 120–122). Tämä voi näyttäytyä muun 

muassa videopelien pelaamisen pakonomaisena tarpeena, itsekontrollin laskuna 

ja vieroitusoireiden kokemisena videopelaamisen estyttyä. Myös jatkuva ajatuk-

sien harhaileminen videopeleissä niihin liittymättömien toimien parissa voi viitata 

videopelien ongelmalliseen rooliin arjessa. (Demirtas-Zorbaz, Ulaş & Kizildag, 

2015, s. 490–491; Salo-Chydenius ym., 2015, s. 106–115.) Etenkin valtamedi-

assa videopelaamisen ongelmallisuus on ollut pitkään suosittu aihe, mutta nyky-

ään sitä käsitellään myös ennakkoluulottomammin. Esimerkiksi Yle Areenassa 

(2020) julkaistussa Logged in -dokumenttisarjassa videopelaamisen, päihteiden-

käytön ja elämänhallinnan ongelmien yhtälöä tarkastellaan ilman, että kritiikki ja 

syy-seuraustulkinnat kohdistuvat automaattisesti videopelaamiseen.  

 

Videopelaamista olisi hyvä tarkastella useamman eri lähestymistavan myötä (ks. 

Kallio ym., 2009, s. 13), kuin pelkästään positiivisten tai negatiivisten seurausten 

kautta. Henkilökohtaisesti videopelit ovat olleet tiivis osa arkeani lapsesta 

saakka, mistä juontaa mielenkiintoni videopelaamiseen liittyvän arkitutkimuksen 

tekemiseen. Ajoittain pelaamiseni on saattanut olla hyvinkin sitoutunutta, jolloin 

siihen käytetty aika on ollut myös normaalia runsaampaa. Vastaavasti kiireisinä 

aikoina videopelit ovat jääneet vähemmälle, jolloin pelaaminen on ollut paljon 

rennompaa. Mielestäni juuri sitoutuneen ja runsaan videopelaamisen sovittami-

nen arkeen muodostaa varsin ainutlaatuisen yhtälön, jolloin myös tämän tutkimi-

nen näyttäytyy mielenkiintoiselta.  

 

Tässä kotitaloustieteellisessä arkitutkimuksessa on tarkoitus selvittää, millaisia 

käsityksiä säännöllisesti videopelejä pelaavilla yksilöillä on videopelien ja arjen 

yhteensovittamisesta. Tutkimus toteutettiin fenomenografisella lähestymista-

valla, eli laadullisin menetelmin. Aineisto kerättiin yksilöllisten puolistrukturoitujen 
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teemahaastatteluiden avulla ja litteroitiin kirjalliseen muotoon. Litteroidusta teks-

tistä etsittiin ajatuksellisesti kokonaisia merkitysyksiköitä, ja näitä lajittelemalla ja 

yhdistelemällä muodostettiin ensimmäisen tason kuvauskategorioita. Seuraa-

vaksi näitä kuvattiin abstraktimmalla tasolla, ja niiden välisiä suhteita tarkennet-

tiin. Ensimmäisen tason kuvauskategoriat yhdistettiin vielä yläkategorioiksi, joi-

den avulla selitettiin käsityksiä vielä yleisemmällä tasolla. Näin muodostettiin ka-

tegoriasysteemi, joka kuvaa tutkittavaa ilmiötä. 
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2 Videopelaaminen 
 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen videopelaamiseen liittyvää taustaa, kuten 

videopelit ja niiden pelaaminen, videopelien kuluttajakunta, ongelmallinen video-

pelaaminen ja videopelien erinäiset hyödyt. 

 

 

2.1 Videopelit ja niiden pelaaminen 

 

Pelaamisen maailmaan tutustuttaessa kohdataan ensimmäisenä käsitteenmää-

rittelykysymys. Pelaamisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi videopelaamista, jota 

kutsutaan myös digitaaliseksi pelaamiseksi. Sillä voidaan tarkoittaa myös raha-

pelejä, joiden pelaamista voidaan kutsua samoin uhkapelaamiseksi ja joita on 

tarjolla myös digitaalisesti. Lisäksi sillä voidaan tarkoittaa perinteisiä lauta- ja kort-

tipelejä, jotka voivat nekin esiintyä nykypäivänä myös digitaalisessa muodossa. 

Näillä kaikilla pelaamisen muodoilla on jotain yhteistä, mutta myös merkittäviä ja 

rajantekeviä eroja. (Silvennoinen & Meriläinen, 2016, s. 4–7.) Tässä tutkimuk-

sessa pelaamisella ja peleillä viitataan jatkossa videopeleihin, ellei erikseen toisin 

mainita. 

 

Videopelien ilmentymä on hyvin monimuotoinen. Niitä voidaan pelata esimerkiksi 

henkilökohtaisilla pöytätietokoneilla (PC), kannettavilla tietokoneilla ja tableteilla. 

Niitä voidaan pelata myös erikseen pelaamiseen kehitetyillä pelikonsoleilla, joista 

yleisimpinä esimerkkeinä toimivat Sony PlayStation, Nintendo Wii ja Microsoft 

Xbox. Myös erinäisillä mobiililaitteilla (ks. Paavilainen, Korhonen & Saarenpää, 

2009) voi pelata videopelejä suunnilleen missä tahansa. Näitä ovat matkapuhe-

limet ja käsikonsolit, esimerkiksi Nintendo 3DS. Videopelit voivat olla laitteesta ja 

käyttöjärjestelmästä riippuen pelattavissa joko valmiiksi ladattuina, Cd-levyn tai 

muistitikun kautta sekä verkkoselaimen välityksellä eri pelisivustoilla tai esimer-

kiksi yhteisöpalvelu Facebookissa. (ks. Jones, Scholes, Johnson, Katsikitis & 

Carras, 2014.) Ajan mittaan lähes jokaiseen suomalaistalouteen on rantautunut 

ainakin jokin pelaamiseen soveltuva laite (Kallio ym., 2009, s. 1). Ennen pelilait-
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teiden yleistymistä kotitalouksissa, videopelejä saattoi pelata esimerkiksi huolto-

asemilla ja ravintoloissa kolikkopeliautomaateilla (Saarikoski & Suominen, 2009, 

s. 20–21). Vuosien saatossa videopeleille ja pelaamiselle on kehittynyt runsaasti 

välineellistä arvoa, jota käsitellään seuraavaksi.  

 

Eri asiantuntija-arvioihin vedoten Nevala (2017, s. 5) nosti tutkimusartikkelissaan 

esiin peliorientaation ajatuksen, jonka mukaan pelillisyys yhteiskunnallisena il-

miönä tulee kasvavissa määrin ulottumaan ihmisten arkeen ja jopa yhteiskunnan 

eri sektoreille, kuten työelämään ja oppilaitoksiin. Peliorientaatio tarkoittaa käy-

tännössä sitä, että pelit ja teknologia tulevat arkipäiväistymään yksilöiden odo-

tuksien, toimintojen ja tavoitteiden osaksi. Näin oletetaan käyvän niin Suomessa, 

kuin myös muualla maailmassa. (mt.) Osaltaan puhutaan myös elämäntapojen 

muutoksesta, joita digitaalinen kehitys on käynnistänyt (ks. luku 3.1 Digitaalinen 

arki). Ajan myötä digitaaliset pelit sitoutuvat osaksi elinympäristöämme entistä 

enemmän, eikä niitä tule mieltää enää pelkäksi nuorison ajanvietteeksi. (Eskeli-

nen, 2005.)  

 

Nevalan (2017, s. 5) mukaan verkkoyhteiskuntamme kehityksen ohjaksissa oli 

juuri digitaalisten pelien merkeissä kasvaneet yksilöt, tämän kehityksen alun nä-

kyessä vuosituhannen vaihteessa. Yksinkertaistettuna verkkoyhteiskunta (eng-

lanniksi network society) voidaan määritellä tietoverkossa eli internetissä toimi-

vaksi sosiaaliseksi struktuuriksi, jossa tuotetaan, prosessoidaan ja jaetaan infor-

maatiota erilaisten digitaalisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja matkapuheli-

mien välityksellä (Castells, 2005, s. 7). 

 

Aikaisemmin mainittu pelillisyys taas voi viitata esimerkiksi siihen, että eri toimin-

taympäristöihin sisällytetään peleissä toimimisen, oppimisen ja suorittamisen ta-

poja. Tällä voidaan pyrkiä esimerkiksi tekemisen mielekkään uppoutumisen ja 

kokemuksellisuuden lisäämiseen. (ks. Vesterinen & Mylläri, 2014, s. 56–58.) Ai-

kaisempien suorituksien päihittäminen voidaan motivoida pelillisillä elementeillä, 

kuten tarinallisuudella ja kilpailulla (Harju & Multisilta, 2014, s. 156). Ängeslevän 

(2014, s. 127–128) mukaan pelejä ja pelillisyyttä ei tulisi mieltää yksipuolisen sup-

peasti pelkästään kilpailemiseksi, saavutusten keräämiseksi ja palkitsemiseksi. 
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Hänen mukaansa pelit tulisi nähdä enemminkin sosiaalisen tekemiseen ja osal-

listumisen kannustimena sekä tutkimisen alustana. Pelien hyödyntäminen osal-

listavana ja pedagogisena välineenä on ollut jo kauan mielenkiinnon kohteena 

koulumaailmassa (esim. Kangas, Vesterinen & Krokfors, 2014). Pelaamisen il-

mentymään on vielä näitäkin laajempia näkökulmia, joita käsitellään seuraavaksi. 

 

Seo ja Jung (2016) ovat havainnollistaneet e-urheilun eli elektronisen urheilun 

tapausesimerkin avulla, miten tietokonepeleihin ja niiden kuluttamiseen liittyy pal-

jon muutakin, kuin pelkästään niiden pelaamista itsessään. Pelaamisen lisäksi 

kuluttajat voivat samanaikaisesti vaikuttaa elektronisen urheilun julkisuuskuvaan 

esimerkiksi osallistumalla lajin institutionalisointiin (ks. Thiborg, 2009) sekä seu-

raamalla turnauksia ja otteluita paikan päällä tai internetissä suoratoiston kautta. 

Tämä avaa siten laajempia tarpeita tarkastella pelaamista kokonaisvaltaisemmin 

erinäisissä ympäristöissä ja tilanteissa osana ihmisten arkea ja elämää. (Seo & 

Jung, 2016.)  

 

Hyvänä esimerkkinä pelaamisen käytäntöjen ja arjen muun toiminnan yhteyksien 

tarkastelusta toimii Syrjälän, Joelssonin, Könnölän, Luomalan, Lundénin, Sandel-

lin ja Mäkilän (2017) tutkimus, jossa tarkasteltiin välipalojen kulutuskäytäntöjä 

osana pelaamisen käytäntöjä arjessa. Tuloksena muodostui neljä pelaamis- ja 

välipalakäytäntöjen risteämäkohdan kuvausta, joita he kutsuivat gamescape-tyy-

peiksi. Näiden kuvausten avulla pystyttiin osaltaan rikkomaan perinteisiä pelaajiin 

ja pelaamiseen liittyviä yksiulotteisia oletuksia ja stereotypioita, ja luomaan moni-

puolisempaa kuvaa pelaajien arjesta ja pelaamisesta osana arjen toimintoja (ks. 

luku 3.2 Arjen rakentuminen) sekä suomalaista kulttuuria (mt., s. 43–44; ks. myös 

Kallio ym., 2009, s. 13). Kaikista intensiivisin gamescape-tyyppi oli nimeltään To-

sissaan - Helposti energiaa, jossa välipaloja kulutettiin nälän tunteeseen ja ener-

gian tarpeeseen. Pelaamista fasilitoitiin eliminoimalla muita arjen toimia, esimer-

kiksi työlästä ruoanvalmistusta, jolloin valittiin syötäväksi helppoja ja nopeita ruo-

kia. (Syrjälä ym., 2017, s. 37–39.) 
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2.2 Videopelien kuluttajakunta 

 

Digitaalisten pelien, joihin myös videopelit lukeutuvat, suosio on kasvanut viimei-

sen vuosikymmenen aikana Suomessa. Samoin pelaajien keski-ikä on noussut 

(ks. Taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Digitaalisen pelaamisen yleisyys suomalaisten keskuudessa (Karvinen & 
Mäyrä, 2009, s. 20, 37; Kinnunen ym., 2020, s. 27–29). 
 

  Pelaa 

Vuosi 

joskus aktiivisesti 

2020 78,7 % 63,6 % 

2009 69,4 % 48,1 % 

 

 

Suomalaisista 10–75-vuotiaista 78,7 prosenttia pelaa ainakin joskus digitaalisia 

pelejä ja aktiivisesti eli noin kerran kuussa tai useammin pelaa 63,6 prosenttia. 

Joskus pelaavien keski-ikä on 38,9 vuotta, ja aktiivisesti pelaavilla se on 37,6 

vuotta. (Kinnunen ym., 2020, s. 27–29.) Vertailuun on käytetty vuoden 2009 lu-

kuja, jotka ovat ensimmäisestä Suomessa julkaistusta pelaajabarometrista. Täl-

löin aktiivisesti pelaavien keski-ikää ei raportissa suoranaisesti ilmaistu, mutta 

joskus pelaavilla se oli 35 vuotta. (Karvinen & Mäyrä, 2009, s. 20, 37.) Keski-ikä 

joskus pelaavilla on täten noussut lähes neljällä ikävuodella. 

 

Videopelien pelaamiseen on monenlaisia eri tapoja, joiden kuvaamiseen Kallio 

ym. (2009, s. 6–7) ovat laatineet pelaamismentaliteettimallin kulttuurisen pelitut-

kimuksen viitekehyksestä. Tästä mallista nousi esiin yhdeksän eri mentaliteettia, 

joista muodostui kolme pääprofiilia; sosiaalisen pelaamisen, kasuaalin pelaami-

sen ja sitoutuneen pelaamisen mentaliteetit. Seuraavaksi tarkastellaan sitoutu-

neen pelaamisen mentaliteetit, joita olivat hauskanpito, viihde ja uppoutuminen. 

Hauskanpitäjien kuvattiin pelaavan runsaasti ja keskeytyksettä pitkiä aikoja sa-

malla kertaa. Keskeistä heille oli myös pelin tasapainoinen vaikeusaste ja viihdyt-

tävät peliominaisuudet. Heidän kohdallansa pelaamisen todettiin yksinkertaisesti 

olevan hauska vapaa-ajanviettotapa. Sen sijaan uppoutujien kuvattiin eläytyvän 

peleihin ja sitä kautta avautuviin maailmoihin tiiviisti. Pitkät pelisessiot, erittäin 
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intensiivinen keskittyminen pelaamiseen ja haastavat sekä pitkäjänteisyyttä vaa-

tivat pelit olivat ominaisia heille. Riippumatta siitä pelattiinko yksin vai yhdessä, 

pelikokemuksia jaettiin muiden kanssa, viimeistään pelin ulkopuolisissa tiloissa. 

(mt., s. 10–11.)  

 

Viihdepelaamisen mentaliteetti, eli kolmas sitoutuneen mentaliteetin alaryhmä si-

joittuu kahden edellä mainitun ryhmän välitilaan. Viihdepelaajien kohdalla inten-

siteetti on edellisiin verrattuna matalampi, sillä peliaikaa rajoittavat elämän muut 

osa-alueet, kuten työ, opiskelu, harrastukset ja sosiaaliset aktiviteetit. Kiireisinä 

aikoina viihdepelaaminen saattaa olla kokonaan tauolla, ja siihen ryhdytään tyy-

pillisesti ainoastaan sopivan aikavarauksen puitteissa. Tällöin he keskittyvät kui-

tenkin yksinomaan pelaamiseen. Pelivalinnat muistuttavat samaa, kuin uppoutu-

jilla. (Kallio ym., 2009, s. 11.) Pelitavassa yksin ja yhdessä pelaamisen välillä ei 

ollut eroja edellä mainittujen mentaliteettien kesken; kumpaakin tapaa suosittiin 

jokaisessa kolmessa ryhmässä. 

 

Osittain samansuuntaisia tuloksia löytyi myös Yeen (2006) tutkimuksesta. Hän 

on kategorisoinut pelaamisen motivaatioille kolme päätoimista komponenttia, 

jotka koostuvat erinäisistä osakomponenteista. Ensimmäinen on saavuttamisen 

komponentti, johon kuuluu kilpailu, edistyminen ja pelin toimintaperiaatteiden 

opettelu. Toinen on sosiaalinen komponentti, johon kuuluu sosialisointi, ihmis-

suhteet ja yhteistyö. Kolmas komponentti on immersio, joka on näistä motivaa-

tiotekijöistä monipuolisin. Immersiolla tarkoitetaan syvällistä uppoutumista video-

pelin virtuaalimaailmaan, ja tähän liittyvät roolipelaaminen, kustomointi, löydök-

set, kuin myös eskapismi. Eskapismilla tarkoitetaan pelissä rentoutumista ja pa-

kenemista oikean elämän haasteilta ja ongelmilta. (mt., s. 773–774.) Kallion ym. 

(2009) tutkimukseen verraten, etenkin sosiaalisen ja sitoutuneen pelaamisen 

mentaliteettien kanssa löytyi paljon samansuuntaisia ajatuksia Yeen (2006) tu-

loksien kanssa. 

 

Pelaamisen intentioita on tutkittu myös meta-analyysin avulla (ks. Hamari & Ke-

ronen, 2017), eli yhdistelemällä monen aiemman tutkimuksen tuloksia keske-

nään. Vahvin yhteys pelaamisen intention kanssa oli yksilöiden pelaamiseen liit-
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tyvällä asenteella, pelaamisen viihdyttävyydellä ja/tai nautinnollisuudella sekä pe-

laamisen koetulla hyödyllisyydellä. Vastaavasti pelaamisen intention kanssa kes-

kinkertaisesti korreloi esimerkiksi mielihyvä, pelaamisen koettu helppous sekä 

kuriositeetti. Binäärijärjestelmän mukaisella sukupuolella ei löydetty yhteyttä pe-

laamisen intention kanssa. (mt., s. 130–131.) Huomioitavaa on, että tutkimuk-

seen sisällytettiin pelityyppejä laajasti monen pelaajan verkkopeleistä eksperi-

mentaalisiin opetuspeleihin, eikä siten pelkästään hedonistisia viihdetarkoituk-

seen tarkoitettuja pelejä. Hamarin ja Kerosen (2017) käyttämät luokat eroavat 

selvästi Yeen (2006) löydöksistä, mutta Kallion ym. (2009) esittelemistä mentali-

teeteista hauskanpitäjistä löytyy erittäin vahvoja yhteneväisyyksiä Hamarin ja Ke-

rosen (2017) tuloksiin.  

 

Kallio ym. (2009, s. 1) mainitsivat peleihin omistautuneiden ja paneutuvien men-

taliteettien olevan merkittävässä roolissa pelikulttuurin kannalta, josta syystä 

myös tässä pro gradu -tutkielmassa sitoutuneen mentaliteetin luokkaan kiinnite-

tään erityistä huomiota. Kyseisten pelaajien edustavuus jäi kuitenkin selkeään 

vähemmistöön koko pelaamisen kentässä Kallion ym. (2009) tutkimuksessa, jol-

loin he korostivat pelaajaidentiteettien monikasvoisuutta ja pelaamisidentiteettien 

limittäisyyttä. Eri pelaamisen mentaliteettien luokat eivät olleet profiiliinsa sitovia, 

ja esimerkiksi elämänmuutosten myötä liukumista luokasta toiseen pidettiin luon-

tevana. Lisäksi tutkimustuloksista nousi esiin hyvin henkilökohtaisesti muodostu-

neet merkitykset pelaamiselle, eikä erinäisistä taustatekijöistä löytynyt yksipuoli-

sia selittäjiä näiden rakentumiselle. (mt., s. 7–13.) Pelaamiseen liittyen voidaan 

siten olettaa olevan hyvin monenlaisia käsityksiä, kun sitä tarkastellaan yksilöi-

den ja heidän arkensa näkökulmasta.  

 

 

2.3 Ongelmallinen videopelaaminen 

 

Ongelmallisen videopelaamisen määrittelyyn ei ole olemassa yksipuolista näkö-

kulmaa, jolloin aiheen tutkiminen on ollut oleellisesti hankalaa (esim. Kuss & Grif-

fiths, 2017). Esimerkiksi pelaamiseen käytettyä aikaa voidaan korostaa tai kiel-
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teisiä vaikutuksia yksilön ja tämän läheisten elämässä videopelaamisen seurauk-

sena. Myös kiinnostuksen menettämistä muihin vapaa-ajan toimiin tai voima-

kasta uppoutumista pelaamiseen voidaan pitää ongelmallisena. (Mustonen, Kuu-

luvainen, Joensuu & Korhonen, 2019, s. 41.) Samoin erinäiset fyysiset ja psyyk-

kiset oireet (ks. Torsheim, Eriksson, Schnohr, Hansen, Bjarnason & Välimaa, 

2010), mukaan lukien varsinaiset sairauskohtaukset, ovat varteenotettavia teki-

jöitä pelaamisen ongelmallisuutta tarkasteltaessa. Maailman terveysjärjestö 

(World Health Organization, 2018) luokitteli videopeliriippuvuuden mielenterveys-

häiriöksi vuonna 2018, jota pidetään lupaavana selkeyttäjänä ongelmallisuuden 

määrittelyssä ja tulevissa tutkimuksissa. (Mustonen ym., 2019, s. 41.)  

 

Siihen, miten pelaaminen voi päätyä ongelmalliseksi, on monia eri syitä ja näiden 

yhdistelmiä. Yksi näkökulma löytyy videopelien rakenteellisista piirteistä. Peleistä 

pyritään suunnittelemaan sellaisia, että niiden aloittaminen ja niihin sitoutuminen 

on helppoa, ja lopettamiseen johtava turhautuminen minimaalista. Myös erilaisilla 

palkintojärjestelmillä kannustetaan pelaajia jatkamaan ja yrittämään uudestaan 

ja uudestaan epäonnistuneista yrityksistä huolimatta. Joissain peleissä kaikista 

palkitsevimmat ja harvinaisimmat sisällöt ovat lukittuna pitkäjänteisten, monoto-

nisten ja tylsäksi koettujen pelisuoritusten taakse. Tämä vaatii pelaajilta siten si-

toutuneisuutta ja pitkiä pelitunteja onnistumisen edellytykseksi. (Mustonen ym., 

2019, s. 21–24.) MMORPG-pelit (Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Game) eli massiiviset monen pelaajan verkkopelit nousevat nähtävästi tutkimuk-

sissa (esim. Elliott, Golub, Ream & Dunlap, 2012; Hellström, Nilsson, Leppert & 

Åslund, 2012; Luther, Andrew, Geoffrey & Eloise, 2012; Kaczmarek & 

Drążkowski, 2014; Klemm & Pieters, 2017) useinten esiin, kun puhutaan ongel-

mallisista videopelien lajityypeistä.  

 

Männikön (2017) tekemässä väitöskirjatutkimuksessa esitettiin ensimmäinen ar-

vio PGB-ryhmään (Problematic Gaming Behavior) kuuluvien suomalaisten teini-

ikäisten ja nuorten aikuisten määrästä. Lyhenteellä PGB tarkoitetaan ongelmal-

lista digitaalisten pelien pelaamista, ja tähän riskiryhmään arvioitiin kuuluvan joka 

kymmenes suomalainen nuori. Edellä esitetyn määrän odotetaan kasvavan tule-

vien vuosien aikana digitaalisissa peleissä ja teknologiassa lisääntyvän immer-

sion johdosta. (mt., s. 81–82.) Esimerkiksi Kneer ja Glock (2013) totesivat, että 
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pelaamisen motivaatiotekijät ja näistä etenkin immersio, yhdistettynä pelituntei-

hin, ennustavat videopelaamisen ongelmallisuutta yksilöissä. Myös Hellströmin 

ym. (2012) tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että eskapismi pelaamisen mo-

tivaationa, joka on yksi immersion osa-alueista, on yhteydessä pelaamisesta joh-

tuviin negatiivisiin seurauksiin.  

 

Meriläinen (2020) on saanut saman suuntaisia tuloksia väitöskirjatutkimukses-

saan, jossa tutkittiin suomalaisten nuorten pelihaittoja ja heidän omia kokemuksia 

niistä. Pelihaittoja esiintyi muita nuoria enemmän runsaasti pelaavilla nuorilla, 

mutta pelaamisen määrä luotettavammaksi ennustajaksi haittojen esiintymiseen 

osoittautuivat pelaamisen motiivit ja nuorten omat kokemukset liiallisesta pelaa-

misesta. Myös Hellströmin ym. (2012, s. 1386) mukaan päätoimisin indikaattori 

negatiivisille seurauksille on pelaamisen motivaatiotekijät, vaikka myös pelaami-

seen käytetyt tunnit ennustivat niitä.  

 

Hellströmin ym. (2012, s. 1385) tutkimuksesta ilmeni lisäksi, että pelaaminen mui-

den, esimerkiksi pelitovereiden vaatimuksista, sekä statuksen kasvattaminen 

omien kaverien ja pelikumppanien keskuudessa oli yhteydessä negatiivisiin seu-

rauksiin videopeleihin liittyen. Sen sijaan pelaaminen sosiaalisten motiivien takia 

tai hauskanpitomielessä oli yhteydessä alhaisempaan riskiin kärsiä negatiivisista 

seurauksista. Meriläisen mukaan (2020, s. 179–180) pelaaminen ei näyttäydy 

ikäluokkatasolla merkittävältä ongelmalta suomalaisille nuorille. Sen sijaan yksi-

lötason vaikutukset saattavat olla hyvinkin suuria, varsinkin mikäli pelaamiseen 

liittyy muitakin ongelmia. 

 

Pelaamisen tapahduttua pääosin verkossa, myös internetin käytön haittoja on 

syytä tarkastella. Yksi mahdollinen negatiivinen vaikutus on internetriippuvuuden 

riski, joka sisältyy toiminnallisten riippuvuuksien kirjoon. Tämä voi näkyä vahin-

goittavana ja hallitsemattomana internetin käyttönä erinäisissä tarkoituksissa, ku-

ten pelaamisessa, viestittelyssä tai seksuaalisessa toiminnassa. Ajan, hallinnan, 

estojen ja rajojen tunteen katoaminen saatetaan kokea internetin välityksellä, jol-

loin hyvinvointia ja mielialaa pyritään säätelemään verkkoyhteyden avulla. Pa-
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hentuessaan internetriippuvaisen ulkomaailman sosiaalinen piiri saattaa kaven-

tua, ja elämän ensisijaiseksi asiaksi lujittuu verkossa oleminen. (Salo-Chydenius 

ym., 2015, s. 120–122.)  

 

Internetin tarjoamassa tietotulvaympäristössä, jossa tietoa ja ärsykkeitä on saa-

tavilla paljon ja nopeasti, kognitiivinen prosessointi voi jäädä pinnalliseksi. Run-

sas internetin käyttö, mukaan lukien pelaamistarkoituksessa, on yhteydessä 

heikkoon syvälliseen ymmärrykseen, muistiin ja kykyyn perehtyä asioihin. (Loh & 

Kanai, 2016, s. 516.) Internetin käytöllä ja pelaamisella voi olla myös välillisiä 

vaikutuksia. Esimerkiksi yöunien pituudesta karsitun ajan pelaamistarkoitukseen 

on todettu olevan vahvasti yhteydessä heikentyneeseen keskittymiskykyyn 

(Wolfe, Kar, Perry, Reynolds, Gradisar & Short, 2014). Siten käytännössä video-

pelaamisella on myös monia muita välillisiä negatiivisia vaikutuksia, jos siihen 

käytetty aika on pois jostain muusta hyödyllisestä aktiviteetista, kuten lukemi-

sesta (ks. Duncan, McGeown, Griffiths, Stothard & Dobai, 2016) tai liikunnasta 

(ks. Kokko & Martin, 2019, s. 145). 

 

 

2.4 Videopelaamisen hyödyt 

 

Stapleton (2004) on määritellyt hyötypelien (englanniksi serious games) käsitettä, 

jolla tarkoitetaan erilaisten pelien hyödyntämistä esimerkiksi opetustarkoituk-

seen. Kenties yleisimpänä on pidetty Michaelin ja Chenin (2005, Laamartin, Eidin 

ja Saddikin, 2014, s. 3 mukaan) määritelmää, joiden mukaan peli lukeutuu hyö-

typeliksi, jos sen ensisijaisin tarkoitus ei ole hauskanpito, viihde tai nautinto. Laa-

marti, Eid ja Saddik (2014, s. 3) ovat kuitenkin täsmentäneet, että useinten hyö-

typelit sisältävät myös viihteellisen elementin. Toiseksi he nostavat esiin hyöty-

pelien monimediaisen elementin, jolla tarkoitetaan erilaisten viestimien, kuten 

tekstin, kuvien, äänen ja animaatioiden yhdistelmiä. Kolmanneksi he toteavat 

hyötypelien harjaannuttavan käyttäjilleen jonkinlaista kontekstuaalista koke-

musta tai tietotaitoa, liittyen esimerkiksi opetukseen, terveyteen tai hyvinvointiin. 

(mt., s. 3–4.)  
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Hyötypelien vaikuttavuutta on tutkittu muun muassa mielenterveyden edistämi-

sen kontekstissa. Tutkimuksessa (Lau, Smit, Fleming & Riper, 2017, s. 9–11) 

useiden mielenterveysongelmien oireiden helpottaminen todettiin mahdolliseksi 

käyttämällä tietokoneella ilman verkkoyhteyttä pelattavia hyötypelejä yhtenä hoi-

tomuotona. Tämä hoitomuoto auttoi noin yhtä potilasta kolmesta, jota pidettiin 

kohtalaisena vaikutustasona (mt., s. 10). Tietokoneiden ja pelien hyödystä mie-

lenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tukena on koottu myös muuta näyttöä, 

esimerkiksi erinäisistä kliinisiin tutkimuksiin sekä tutkimusartikkeleihin perustuen 

(ks. Khazaal, Favrod, Sort, Borgeat & Bouchard, 2018).  

 

Hyötypelien lisäksi pelaamisen hyödyllisyyttä voidaan tarkastella arkisten merki-

tysten näkökulmasta. Esimerkiksi immersio, jota on osaltaan pidetty haitallisena 

videopeleissä (ks. luku 2.3), voi osoittaa peliympäristön positiivisia merkityksiä. 

Tempautumisen ja uppoutumisen myötä koettu virtuaalinen tila voi muodostua 

luonnolliseksi ja kotoisaksi, ja siellä voidaan kokea elämyksiä. Samoihin peleihin 

voidaan uppoutua yhdessä muiden kanssa, josta koituva yhteisöllisyys lisää en-

tisestään kokemuksen syvyyttä. Peleihin voi syntyä jopa sukupolvikokemuksia 

lapsien ja vanhempien välille, ja vanhoihin virtuaalimaailmoihin voidaan palata 

nostalgisten muistojen saattelemana. (Haasio & Riukulehto, 2020, s. 202.) 

 

Pelaamiseen liittyy myös mahdollisuuksia ja unelmia työllistymisestä ja tulojen 

kerryttämisestä oman harrastuksen parissa. Esimerkiksi omia pelisuorituksia voi 

näyttää suoratoiston kautta erinäisten palveluiden kautta verkossa, ja mahdolli-

sesti ansaita rahaa katsojatulojen ja -lahjoitusten myötä. Arkikielessä 

streamausta eli suoratoiston lähettämistä on verrattu esimerkiksi yrittäjyyteen. 

(Törhönen, Giertz, Weiger & Hamari, 2021.) Siinä, missä ammatiksi streamaami-

nen on nähty kasvavaksi ja mahdollisesti palkitsevaksi alaksi, sitä on kuvailtu 

myös kovaa työtä ja sinnikkyyttä vaativaksi sekä huolestuneisuutta aiheuttavaksi 

työksi (Johnson & Woodcock, 2017, s. 348–349). Huomioitavaa on myös pelaa-

misella ammatillistumisen mittasuhteet. Esimerkiksi Nuorisobarometrissa on tut-

kittu työllistymistä harrastuksen kautta, muun muassa ruoanvalmistukseen, digi-

talisaatioon tai hyvinvointiin liittyen. Selvityksen mukaan harrastuksesta pohjau-

tuva startup-yrityksen perustaminen tai elämäntapatyö eivät esiintyneet kovin 

mittavana ilmiönä. (Berg & Ylöstalo, 2020, s. 190.)  
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3 Arki 
 

Tässä luvussa käsitellään ja määritellään tarkemmin arkea ja siihen liittyviä ala-

käsitteitä, kuten digitaalinen arki, arjen rakentuminen, arjen merkityksellisyys ja 

ajankäyttö arjessa. 

 

 

3.1 Digitaalinen arki 

 

Arjen voidaan katsoa olevan välttämätön ja väistämätön perusta ihmisten kaikelle 

toiminnalle ja pyrkimyksille. Arjen englanninkielinen termi, everyday life, kuvaa 

hyvin sen selviönä pidettyä jatkumoa päivittäisille ja tavanomaisille aktiviteeteille 

yksilöiden elämässä. (Felski, 2000, s. 77–78.) Tuomi-Gröhn (2009, s. 150) on 

huomauttanut, että arki käsitteenä ei jaottele eri ajanjaksoja, viikonpäiviä, toimin-

nan muotoja tai sosiaalisia rooleja toisistaan. Arkea on niin sunnuntaina vietetty 

juhla perheen kesken kotona, kuin myös maanantain aamuvuoro työpaikalla. Ar-

kea tuottaa kaupassa ostoksia tekevä perheenisä sekä kotona omassa huonees-

saan tietokonetta pelaava nuori. 

 

Monien arkikäsitysten mukaan arki halutaan jakaa kuitenkin työ- ja kotiarkeen, 

joista arjen varsinainen toteuttaminen keskittyy jälkimmäiseen. Kotia pidetään ti-

lana, joka on ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkein. Itsemääräämisoikeus, auto-

nomia, vapaus ja sisältäpäin ohjautuvuus ovat hyvinvointiin liittyviä kokonaisuuk-

sia, jotka ilmentyvät kulttuurissa vallitsevien ja yksilön omien arvojen mukaisesti. 

Näitä hyvinvointia tuottavia toimintoja voidaan suorittaa kodin tarjoamassa ympä-

ristössä. (Raijas, 2008, s. 118, 123.) Arjen digitalisoituminen, jota voidaan pitää 

yhtenä tämän vuosituhannen isoimmista ja nopeimmin kehittyvästä päivittäisen 

elämän muutoksista (ks. Mullan, 2019a, s. 209), horjuttaa perinteisiä arkikäsityk-

siä, ja rajoja kodin sekä muun maailman välillä.  

 

Ennen arjen digitalisaatiota tuli arjen teknologisoituminen. Arjen rutiineja helpo-

tettiin, elämänlaatua parannettiin ja elämän mahdollisuuksia laajennettiin tekno-

logian avulla. Arjen teknologia kattaa sisälleen esimerkiksi pesuaineet, kodinko-
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neet ja tietotekniset välineet. Myös aineettomat olemukset, kuten palvelut ja tie-

totuotteet, lukeutuvat osaksi arjen teknologiaa. (Haveri, 2009, s. 63–64.) Arjen 

digitalisaatiolla tarkoitetaan sitä, miten digitaalinen ja mobiili eli liikuteltava media 

ovat sulautunut osaksi jokapäiväistä elämää ja sen rutiineja (Pink, Hjorth, Horst, 

Nettheim & Bell, 2018, s. 27). Tämä saattaa näyttäytyä esimerkiksi siten, että 

rajat kodin ja työpaikan sekä huvin ja työnteon välillä hämärtyvät. Älypuhelimet ja 

niillä käytettävät sovellukset voivat joko erottaa kotona tapahtuvan työnteon ja 

huvin toisistaan, tai vastaavasti sekoittaa nämä toiminnot keskenään. Tällöin voi-

daan puhua työstä, huvista ja huvittelusta työnteon aikana. Arjen digitalisaatio 

muodostaa vivahteikkaita ja jopa kompleksisia suhteita arjen eri osien ja toimin-

tojen välille. (mt., s. 30–36.) Teknologia sekä digitalisaatio vaikuttavat ihmisten 

arkeen vastavuoroisesti; sovellamme näitä osaksi arkeamme, mutta samalla ar-

kemme muokkaantuvat näiden mukaan (ks. Peteri, 2006, s. 359). 

 

Peteri (2006, s. 368) on todennut mediateknologioiden olevan esineitä, jotka luo-

vat linkkejä kodin ulkopuoliseen maailmaan. Täten ne eroavat myös muista kodin 

tavaroista. Perinteiseen mediateknologiaan lukeutuvat esimerkiksi kirja ja sano-

malehti, ja moderniin mediateknologiaan tietokone ja televisio. Kodin seinien 

asettamia fyysisesti koettuja rajoja voidaan laajentaa mediateknologian avulla, 

samoin kodin fyysisiin rajoihin voidaan luoda yksityisiä ja täysin uudenlaisia ai-

koja ja tiloja. (mt.) Tätä voidaan havainnollistaa esimerkiksi kotona asuvalla nuo-

rella. Vaikka tämä on kotona fyysisesti, saattaa hän koko päivän aikana olla vuo-

rovaikutuksellisesti enemmän läsnä muualla asuviin ystäviinsä mediateknologian 

avulla, kuin omaan perheeseensä. Mediateknologian muutokset ja verkkoyhtey-

den fasiliteetit vaikuttavat yhdessä arkeemme esimerkiksi siten, miten käymme 

vuorovaikutusta muiden kanssa, miten kulutamme palveluita ja miten hallin-

noimme taloudellisia varojamme (Mullan, 2019b, s. 237–238). 

 

Digitaalisen arjen voidaan katsoa olevan läsnä enemmän kuin koskaan, kun Di-

gitalisaation edistämisen ohjelma (2020) asetettiin valtiovarainministeriön toi-

mesta 25.2.2020. Tämän tarkoituksena on toimeenpanna hallitusohjelman tavoit-

teita, joissa teknisen kehityksen ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ote-

taan käyttöön ja edelleen kehitetään ylirajaisesti eri hallinto- ja toimialoilla. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun kansalaisten julkisesti saatavilla olevia 
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palveluja tuotetaan digitaalisessa muodossa yhä enemmän, digitaidoista on muo-

dostumassa jokaiselta yksilöltä hallittava kansalaistaito (Valtiovarainministeriö, 

2021). Digitaalisen arjen läsnäolo ei rajoitu pelkästään digitaalisen harrastunei-

suuden ja vapaa-ajanvieton yhteydessä kohdattavaksi ilmiöksi, vaan lähes väis-

tämättömäksi nykyisyyden todellisuudeksi.  

 

Digitaalisen median käyttöön vapaa-aikana vaikuttaa olennaisesti tapa suhtautua 

siihen. Sopeutumalla digitaalisen median ympäristöön kulttuurisesti ja mentaali-

sesti, sen käyttö voidaan nähdä perusteltuna ja oikeutettuna. Median käytön luo-

kittelu harrastukseksi on osa kulttuurista sopeutumista. Tällöin se voidaan erottaa 

pinnallisesta ja satunnaisesta toiminnasta, tehden siitä pitkäaikaisen ja varteen-

otettavan aktiviteetin. Tämä voidaan nähdä myös yhtenä keventävänä tekijänä 

median käyttöön liittyvien riippuvuushuolien suhteen. (Alasuutari, Luomanen & 

Peteri, 2012, s. 469–471.) Enenevissä määrin tietokoneiden ja mobiililaitteiden 

käytön voidaan katsoa olevan ”yhdessä, mutta erikseen” vietettyä aikaa, jolloin 

ollaan samassa tilassa uppoutuneena omiin laitteisiin (Mullan, 2019a, s. 209). 

 

 

3.2 Arjen rakentuminen 

 

Korvela ja Nordlund (2015) ovat todenneet, että arki muotoutuu elämäntilanteen 

ja eri elämänvaiheiden mukaan, jolloin sen olemus ei ole pysyvää. Arjen tarkas-

teluun voidaan ottaa monenlaisia näkökulmia, ja sitä voidaan tarkastella kokonai-

suudessaan eri elämänalueilla, kuin myös eri rooleista. Arjen näyttäytyminen 

muuttuu siten eri lähestymistapojen myötä. Kaikkiaan arki rakentuu yksilöiden 

omien tiedostettujen ja tiedostamattomien valintojen seurauksena, vaikka siihen 

vaikuttavat myös monet taustatekijät, kuten normit, yhteiskunnan lait ja säädök-

set sekä sukupolvelta toiselle siirtyneet perinteet. (mt., s. 193.)  

 

Edellä mainituista näkökulmista malleina toimivat esimerkiksi toiminnan näkö-

kulma; miten yksilö toimii arjessa, tai perheenjäsenet keskenään. Lisäksi vuoro-

vaikutussuhteet yhteyskunnan, lähiyhteisöjen ja näihin kuuluvien perheiden ja yk-

silöiden välillä. Myös globaalille tasolle ulottuvan virtuaalisen vuorovaikutuksen 
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näkökulmasta voidaan tarkastella arkea. (Korvela & Tuomi-Gröhn, 2014, s. 20.) 

Vuorovaikutuksen ja monitasoisen toiminnan lisäksi näkökulmaksi voidaan ottaa 

kokemuksellinen taso. Näin päästään tarkastelemaan muun muassa yhteyksiä 

arkielämän kokemisen ja hyvinvoinnin kokemisen välillä, tai kokemuksia arjesta 

ja elämästä ylipäätään. (mt.) 

 

Arjen erilaiset toiminnot, jotka kronologisesti linkittyvät suhteessa toisiinsa, muo-

dostavat tietynlaisen säännönmukaisen ja toistuvan järjestyksen. Näin voidaan 

puhua arjen rytmeistä. Arjen toiminnot voivat olla täysin vapaavalintaisia, kuten 

videopelien pelaaminen, tai välttämättömiä, kuten ruokahuolto ja hygieniasta 

huolehtiminen. Yleensä rutiinit ja säännönmukainen rytmi helpottavat arjen kul-

kua. Kokemus yksilöllisistä arjen rytmeistä on kuitenkin hyvin subjektiivista. Esi-

merkiksi pelko mahdollisista arkirytmiä uhkaavista vaikuttajista voi saada arjen 

tuntumaan kaoottiselta, vaikka siinä näyttäisi toteutuvan säännöllinen ja tarkka 

kulku. (Korvela, 2014a, s. 319–321.) Joillekin taas arvaamaton ja ajelehtiva arki 

(vrt. Korvela, 2014b) saattaa olla hyvinkin mieluisa.  

 

Aulanko (2009, s. 94–95) on käsitellyt kotitaloustyön rationalisointia. Kotitalous-

työn rationalisointi voidaan nähdä ikään kuin kodin toimintojen järkeistämisenä; 

joissain asioissa voidaan joustaa ja kaikkien tehtävien laatutaso ei tarvitse olla 

korkein. Esimerkkinä tästä voidaan pitää ajoittain siivouspäivänä lattian moppaa-

matta jättämistä, koska pelkällä imuroinnilla saadaan tyydyttävä lopputulos. Ra-

tionalisoinnin taustana on haasteet nykykotitalouksien monien samanaikaisten 

tehtävien päällekkäisyydestä ja limittymisestä. Kokonaistilanteen huomioiminen, 

käytettävissä olevat resurssit ja yksilö- tai kotitalouskohtaiset preferenssit autta-

vat kodin toimintojen, kuten kotitöiden rationalisoimisessa. (ks. myös Kasanen, 

2008, s. 265, 276–279.) 

 

Rationalisointia tapahtuu myös tietoverkkojen käytössä. Erilaisia ohjelmia, yh-

teyksiä, liittymiä ja näiden mahdollistamia toimintatapoja omaksutaan vain rajalli-

nen määrä kunkin yksilön kohdalla. Täten verkkoon muodostuu rutiineja ja tuttuja 

paikkoja sekä yhteisöjä, jolloin voidaan puhua yksilön virtuaalisesta kotiseudusta. 

(Riukulehto, 2020, s. 33.) Siellä vietetään mielellään aikaa, se tunnetaan kotoi-

saksi, siitä kerrotaan muille ja sitä muistellaan. Virtuaaliseen kotiseutuun voidaan 
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liittyä monisyisin tuntein, jolloin siellä voidaan käyttää huomattavia määriä aikaa 

ja myös rahaa. (Haasio & Riukulehto, 2020, s. 204.) Virtuaalinen kotiseutu toimii 

ja rakentuu hyvin pitkälle reaalimaailman kotiseudun tavoin. Kuten reaalimaail-

massakin, yksilöt voivat vierailla muissakin virtuaalisissa paikoissa satunnaisesti, 

laajentaa omaa kotiseutuaan tai luopua joistain osista. Varsinainen kotiseutu on 

kuitenkin se yksilön oma, juuri hänelle tärkeä ja tuttu kokemustila, johon kiinnity-

tään tunteella ajan kuluessa. (Riukulehto, 2020, s. 33.)  

 

Videopelit eivät tee poikkeusta, sillä paikkojen ja tapahtumien tulkinnat toimivat 

samalla tavalla pelissä ja reaalimaailmassa. Videopelissä esiintyvät paikat tulki-

taan maisemiksi ja pelien yksittäisistä tapahtumista jää muistoja, joita voidaan 

jälkeen päin muistella juuri siitä hetkestä ja paikasta. Mahdollista on myös pelistä 

unelmointi ja pelin kaipaaminen, eli nostalginen suhtautuminen niihin. Tämä on 

olennaista, kun pyritään ymmärtämään virtuaalisen kotiseudun käsitettä. Silloin 

kun videopelit ja niiden luoma digitaalinen maailma on mahdollista kokea reaali-

maailman tapahtumien, henkilöiden ja paikkojen tapaan yhtä merkityksellisenä, 

pelien merkitys muodostettaessa kotiseutukokemusta saattaa olla verrattavissa 

yhtä isosti perinteisen ja fyysisen reaalimaailman tapahtumien ja paikkojen mer-

kitykseen. (Haasio & Riukulehto, 2020, s. 202.)  

 

 

3.3 Arjen subjektiivinen kokemus ja merkityksellisyys 

 

Häkkinen ja Salasuo (2015) ovat pohtineet hyvän elämän eetoksen määrittymistä 

ja tämän muokkautumista sukupolvien ketjussa. Heidän mukaansa arjen hallin-

nalle annettavia merkityksiä määrittää hyvän elämän eetos, ja käsitys tästä peilaa 

yksilöiden arkeen, olemiseen, kokemiseen, toimintaan ja käytäntöihin. Se, mikä 

on hyvää ja tavoiteltavaa, määrittyvät arvojen, uskomuksien ja normien mukai-

sesti. Esimerkiksi onnellisuus on yksi hyvän elämän määrittäjä, joka on ihmisten 

keskuudessa katsottu yhdistäväksi tekijäksi. Kuitenkin se, miten tämä saavute-

taan, vaihtelee yksilöiden itsensä, heidän elämäntilanteensa, paikan, ajan ja 

mahdollisuuksien mukaan. (mt., s. 183.) 

 



 

19 
 

Tälle vuosituhannelle syntyvää sukupolvea Häkkinen ja Salasuo (2015, s. 188–

190) nimittävät globaaliksi sukupolveksi, jonka katsotaan olevan kansainvälinen 

nimensä mukaisesti. Liikkuva elämäntapa, maailmanlaajuiset sosiaaliset verkos-

tot ja henkisten arvojen vahvistuminen kuvaavat tätä sukupolvea. Globaalisuku-

polven identiteetti ei rakennu ainoastaan lähiyhteisön, vaan koko maapallon 

kanssa. Täten verkostoituminen käsitteenä kuvaa hyvän elämän mallia tällä su-

kupolvella. Internet tarjoaa enenevissä määrin lisääntyviä ja laadukkaampia ver-

kostoitumismahdollisuuksia, jolloin liikkuvuus ei rajoitu ainoastaan fyysiseksi il-

mentymäksi. Voisi olettaa, että edeltävän, 1971–2000 vuosina syntyneen urbaa-

nisukupolven (ks. mt., 186–188) nuorimmat edustajat jakavat paljon samoja ar-

voja globaalisukupolven kanssa (ks. Nevala, 2017).  

 

Ajankäytön nautinnollisuutta tutkittaessa on ilmennyt, että esimerkiksi tietokone-

pelien pelaaminen, joka varsinkin nykyään tapahtuu pääosin internetissä, sijoit-

tuu listan kärkipäähän. 63:sta mitatusta aktiviteetista ja aktiviteettiryhmästä tieto-

konepelit sijoittuivat ajankäytön nautinnollisuuden mukaan kahdeksan parhaan 

joukkoon. Tietokonepelejä parempia tuloksia aktiviteeteista saivat esimerkiksi lis-

tan kärkipaikalla oleva teatteriin, konserttiin ja elokuviin meneminen, sekä tämän 

ryhmän jälkeen nukkuminen, ravintoloissa käyminen sekä lasten kanssa leikki-

minen ja pelaaminen. Nautinnollisuudeltaan huonoimpia tuloksia saivat esimer-

kiksi koulusta saatujen kotitehtävien tekeminen, työpaikan etsiminen, kotityöt ja 

päätoimisen palkkatyön tekeminen. (Gershuny, 2019, s. 309–313.) 

 

Vaikka tietokonepelit ja verkossa toimiminen ylipäätään voidaan nähdä kokemuk-

sellisesti positiivisina asioina, globalisaatio ja internetin ympäristössä muodostu-

neet yhteisöt saattavat vaikeuttaa yhteiskunnan rytmeissä kiinni pysymistä. Oli 

viikonpäivä tai kellonaika mikä tahansa, internet on aina auki ja aina aktiivisena. 

Tämä saattaa johtaa päivisin nukkumiseen ja öisin valvomiseen. Yhteiskun-

tamme on aamu- ja päiväpainotteinen, joten tästä poikkeava vuorokausirytmi vai-

kuttaa yksilöiden sosiaaliseen toimintaan. Täten internettiä aktiivisesti käyttäviltä 

vaaditaan itsesäätelyä ja henkistä selkärankaa, sillä ihmisen elämän kannalta yh-

teiskunnan rytmeissä kiinni pysyminen on tärkeää. (Korvela, 2014a, s. 319.)  
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Internet ja informaatiotekniikka ovat saaneet osansa epäilyistä sitä ajatusta koh-

taan, että nyky-yhteiskunta on paljon kiireisempi ja nopeatempoisempi kuin aiem-

min. Eräissä ajankäyttötutkimuksissa on kuitenkin saatu vähäistä näyttöä sitä 

kohtaan, että jatkuva kiire ja ajan niukkuus olisi yleistettävissä koko populaation 

tasolla. Vuosikymmenten aikana lisääntynyt kiire sai näyttöä ainoastaan tiettyjen 

pienten ryhmien kohdalla, jotka olivat yleisesti korkeammin koulutettuja ja oma-

sivat korkealuokkaisen työstatuksen. Myös lisääntyneillä vapaa-ajan aktivitee-

teilla, jotka olivat luonteeltaan intensiivisiä ja vaativat toiminnallisia sekä varallisia 

panostuksia, selitettiin lisääntynyttä kiireen kokemusta joidenkin ihmisryhmien ar-

jessa. (Gershuny & Sullivan, 2019a, s. 300–305.) Seuraavassa luvussa käsitel-

lään tarkemmin ajankäyttöä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten valossa.  

 

 

3.4 Ajankäyttö arjessa 

 

Ojalan ja Pyöriän (2015, s. 92) ajankäyttötutkimuksen mukaan suomalaiset työs-

kentelevät viimeisimpien vuosikymmenten tapaan edelleen enimmäkseen toimis-

totyöaikoihin ja työnantajan tarjoamissa tiloissa. Vaikka nykyään työnteon ajan ja 

paikan määrittely erilleen muusta arjesta on enenevissä määrin hankalaa, muu-

tokset ovat Ojalan ja Pyöriän (2015) mukaan hillittyjä. Tästä on kuitenkin kansain-

välisesti poikkeavia tuloksia, sillä viimeisimmän isobritannialaisen kattavan ajan-

käyttötutkimuksen (ks. Gershuny & Sullivan, 2019b, s. 9–12) mukaan työskentely 

epätavanomaisten työaikojen puitteissa on lisääntynyt selvästi 2000-luvun vaih-

teessa. Epätavanomaisilla työajoilla tarkoitettiin työskentelyä esimerkiksi viikon-

loppuna ja viikonpäivinä muulloin kuin aamu kahdeksan ja ilta kuuden välillä. 

(Walthery, s. 2019, s. 96–104.) Edelliseen liittyen voidaan nostaa esiin Ojalan ja 

Pyöriän (2015, s. 92) toteamus, että älypuhelimet ja langaton verkko vaikeuttavat 

rajanvetoa työstä vapaalle ajalle, koska näiden avulla yhteys kollegoihin on fasili-

toitu käytännössä jatkuvasti. 

 

Edellä mainitussa isobritannialaisten ajankäytöstä tehdyssä tutkimuksessa teh-

tiin myös mielenkiintoinen havainto perheiden yhdessä vietetystä ajasta. Vaikka 

perheiden yhdessä vietetty aika on saman verran nykyään kuin 2000-luvun 
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alussa, tästä passiivisen ajan osuus on lisääntynyt. Passiivisella ajalla tarkoite-

taan sitä, että vaikka perhe olisi fyysisesti yhdessä, heidän huomio on kiinnittynyt 

eri asioihin. Yhteinen ajankäyttö on vähentynyt etenkin kotitöiden tekemiseen ja 

television katseluun. Ilmiön syyksi pohdittiin esimerkiksi sitä, että henkilökohtais-

ten informaatio- ja viestintäteknologialaitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokonei-

den käyttö on lisääntynyt. Median käytöstä on tullut varsin yksilöllisesti räätälöi-

tyä, jolloin televisiosta ei katsota enää yhteisiä ohjelmia samalla tavalla, kuin ai-

kaisemmin. (Vagni, 2019, s. 162–165.) 

 

Tietokoneen ajankäytön luvut vahvistavat oletukset siitä, että teknologialaitteita 

käytetään arjessa yhä enemmän. Kun vuonna 2000 isobritannialaiset käyttivät 

tietokonetta keskimäärin 10 minuuttia päivässä, vuonna 2015 aika nousi 28 mi-

nuuttiin. Kun tietokoneiden lisäksi ajankäyttöön otettiin mukaan vielä älypuheli-

met ja tabletit, 2015 vuonna niitä käytettiin päivässä keskimäärin kaksi tuntia ja 

54 minuuttia. Eniten laitteiden parissa aikaa viettivät 19–29 vuotiaat; tietokoneella 

37 minuuttia ja muut laitteet mukaan lukien kolme tuntia ja 24 minuuttia. (Mullan, 

2019b, s. 241–243.)  

 

Digitaalisiin peleihin suomalaiset käyttivät keskimäärin 7,06 tuntia viikossa vuo-

den 2020 Pelaajabarometrin mukaan. Keskiarvo on noussut reilusti esimerkiksi 

vuoden 2018 lukuun, joka oli 4,76 tuntia viikossa. Nousua on pyritty selittämään 

osaltaan koronaviruspandemian aiheuttamilla poikkeusoloilla. (Kinnunen ym., 

2020, s. 64–65.) Kaksikymppisten ryhmä eli 20–29-vuotiaat käyttivät 14 tuntia 

viikossa digitaalisiin peleihin vuonna 2020 (mt., s. 66–67). Tämän tutkielman kan-

nalta edellinen lukema on yleistä keskiarvoa oleellisempi, sillä kaikki tämän tut-

kielman haastateltavat sijoittuivat kyseiseen ikäryhmään (ks. luku 5.3).  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 
 

Videopelaamiseen liittyen on tehty monia pelitutkimuksia, joiden avulla on saatu 

tietoa muun muassa videopelien kuluttajakunnasta, pelaamiseen käytetystä 

ajasta sekä pelimotivaatioista. Näiden, usein määrällisin menetelmin tehtyjen tut-

kimuksien avulla ei saada kuitenkaan tietoa siitä, mikä on videopelien suhde ar-

keen. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus kuvata videopelaamisen ja arjen suhteen 

ilmiötä videopelaajien käsitysten avulla. Tutkimuskysymys on: 

 

1. Millaisia käsityksiä videopelaajilla on videopelaamisesta arjen toimintana?   
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Seuraavaksi avataan tämän tutkimuksen laadullinen tutkimusstrategia, feno-

menografinen lähestymistapa, aineiston koonnin menetelmät, tutkittavien kuvaus 

sekä analyysitapa.  

 

 

5.1 Laadullinen tutkimusstrategia 

 

Tieteenfilosofialtaan laadullisessa tutkimuksessa on eksistentiaalis-fenomenolo-

gis-hermeneuttisia piirteitä (Metsämuuronen, 2008, s. 14). Esimerkiksi Heinilä 

(2007) on kuvannut kotitaloustaidon ilmenemisen lähtökohtia eksistentialistis-

hermeneuttisen fenomenologian periaatteiden kautta tukeutuen Martin Heideg-

gerin olemisen filosofian ja Maurice Merleau-Pontyn ruumiin ja havainnon feno-

menologian perusteisiin. Heideggerin (1996, Heinilän, 2009, s. 159 mukaan) ole-

misen jäsentymisen perusperiaatteena on yhtenäisyys, jolloin olemme kulttuuri-

sesti, historiallisesti ja avaruudellisesti sidottuna tiettyyn paikkaan, aikaan ja kult-

tuuriseen atmosfääriin yhdessä muiden kanssa. Merleau-Pontyn (1995; 2002, 

Heinilän, 2007, s. 55 mukaan) havainnon fenomenologia perustuu eletyn ruumiin 

käsitteeseen, jossa ruumis on kaksipuoleisesti sekä objektiivisesti havaittavissa 

oleva ulkoisen minän ilmiö, että psyykkisenä ja havaitsevana oleva subjekti.  

 

Heinilän (2007, s. 40) mukaan eksistentialistis-fenomenologisen tradition käsityk-

seen kuuluu, että ymmärrys olevan luonteesta voidaan saavuttaa ilmiön olemisen 

avaamisen kautta. Tutkimuksen hermeneuttisuus ilmenee Heideggerin (2000, 

Heinilän, 2007, s. 17 mukaan) määritelmästä, jossa olemisen ajattelemista voi-

daan pitää hermeneuttisena tulkitsemistoimintana (ks. Metsämuuronen, 2008, s. 

12). Fenomenologia voidaan nähdä tietynlaisena asenteena ja filosofiana, tapana 

lähestyä ilmiötä, joka saattaa ilmiön näkyväksi sellaisena, miten se itsessään 

meille näyttäytyy (Heinilä, 2007, s. 43–44; ks. Heinilä, 2014, s. 274–275). 

 

Laadullista eli kvalitatiivista tutkimusotetta voidaan soveltaa erityisen hyvin silloin, 

kun jostain tapahtumasta tai asiasta halutaan yleisluontoisen kuvauksen sijaan 

mahdollisimman yksityiskohtainen ja moninainen kuvaus. Toiseksi sitä voidaan 
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soveltaa, kun ollaan kiinnostuneita yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteista 

osana tiettyä tapahtumaa. Kolmantena esimerkkinä toimivat luonnollisten tilan-

teiden tutkiminen, joita ei pyritä tai edes voida kontrolloida kokeenomaisen ase-

telman lailla. Myös syy-seurausten tutkimiseen tiettyihin tapauksiin liittyen, joihin 

ei kokeen avulla pystytä, voidaan hyödyntää laadullista tutkimusasetelmaa. (Syr-

jälä, 1994, s. 12–13; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 161.) Tässä tutki-

muksessa laadullista tutkimusta sovelletaan arkisen, mutta myös hyvin omalaa-

tuisen ilmiön kuvaukseen yksityiskohtaisen tarkalla tavalla. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston sopivuuden määrittää sen laatu ja käsit-

teellistämisen kattavuus, eikä määrä. Täten tutkimuksessa otetaan tarkasteluun 

varsin tiivis määrä tapauksia, joita analysoidaan mahdollisimman tarkasti. Tutki-

jan tehtävänä on sijoittaa tutkimuskohde yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä, ja tehdä 

tästä historiallisesti mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen kuvaus. Kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa puhutaan usein harkinnanvaraisesta otannasta. Vaati-

muksena tälle pidetään vankkaa teoreettista perustaa, joka tutkijan on tutkimuk-

seensa rakennettava, ja joka aineiston hankintaa myöhemmin ohjaa. (Eskola & 

Suoranta, 1998, s. 14–15; Hirsjärvi ym., 2009, s. 164.)  

 

Ahonen (1994, s. 123) on todennut, että tutkijan teoreettinen perehtyneisyys te-

kee tästä tutkimusinstrumentin; syventäviä haastattelukysymyksiä ja perusteita 

vastausten luokitteluun voidaan ammentaa tutkijan mieleen kehittyneestä kysy-

mysten ja erotteluperusteiden joustavasta sekä avoimesta rakennelmasta (ks. 

Hirsjärvi & Hurme, 2015, s. 24–25, 57). Täten teorian merkitys on ilmeinen laa-

dullisessa tutkimuksessa. Teoreettisen viitekehyksen muodostavat aikaisempi 

tieto tutkittavasta ilmiöstä, sekä tutkimusta ohjaava metodologia. (Sarajärvi & 

Tuomi, 2017, s. 18.) 

 

Havaintojen teoriapitoisuus on yksi laadullisen tutkimuksen peruskulmakivistä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset eivät ole irrallisia tutki-

muksen tekijästä tai käytetyistä havaintomenetelmistä. Tutkimustuloksiin vaikut-

tavat tutkimuksessa käytettävät välineet, yksilön käsitys ilmiöstä sekä tutkittavalle 

ilmiölle annettavat merkitykset. Täten on hyvä tunnustaa tutkittavan tiedon enem-

män tai vähemmän subjektiivinen olemus. (Sarajärvi & Tuomi, 2017, s. 19–20.)  
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Tutkijan tulee tiedostaa ja käsitellä omia lähtökohtiaan, jotka voivat vaikuttaa joh-

topäätösten tekoon ja aineiston hankintaan. Tällöin puhutaan hallitusta subjektii-

visuudesta, joka on yksi tae tutkimuksen luotettavuudesta. (Ahonen, 1996, s. 

122.) Erityisenä huomiona tämän tutkimuksen subjektiivisuudesta on oma har-

rastuspohjainen perehtyneisyyteni tutkittavaa aihetta, eli videopelaamista koh-

taan. Omien lähtökohtieni tarkasteluun liittyi esimerkiksi avoimuus poikkeavia kä-

sityksiä kohtaan haastatteluissa, kuin myös aikaisempaan tutkimustietoon pereh-

dyttäessä.  

 

Tässä tutkimuksessa analyysia johdettiin kirjalliseen muotoon käännetystä em-

piirisestä aineistosta, joka kerättiin yksilöhaastatteluiden avulla. Tutkimuksen ta-

voitteena oli muodostaa laadullisesti mahdollisimman kattava kuvaus siitä, millai-

sia käsityksiä yksilöillä on videopelaamisesta arjen toimintana. Näkökulmaa ra-

jattiin vielä siten, että tarkasteluun otettiin nimenomaan merkityksellinen ja aktii-

vinen videopelaaminen, joka eroaa merkittävästi esimerkiksi pintapuolisesta ja 

satunnaisesta pelaamisesta (esim. Kallio ym., 2009). Tällaisen ilmiön kuvauk-

seen sovellettiin fenomenografista tutkimusasetelmaa, jota kasvatustieteissä voi-

daan käyttää juuri yksilöiden arkipäivän käsityksiä koskevaan tutkimukseen läh-

tien puhtaasta fenomenografisesta intressistä (ks. Häkkinen, 1996, s. 16).  

 

 

5.2 Fenomenografinen lähestymistapa 

 

Fenomenografia muistuttaa taustafilosofialtaan fenomenologiaa (ks. luku 5.1). 

Kiinnostuksen kohteena fenomenografiassa on se, miten tutkittava ilmiö tai käsite 

rakentuu yksilöiden arkisessa ajattelussa. Tarkastelussa on etenkin käsitykset ja 

näiden eroavaisuudet yksilöiden välillä samaa ilmiötä kohtaan. (Ahonen, 1994, s. 

114, 116; Häkkinen, 1996, s. 5; Huusko & Paloniemi, 2006, s. 162–164.) Feno-

menografisen tutkimussuuntauksen perustajana pidetty (ks. Häkkinen, 1996, s. 

5; Huusko & Paloniemi, 2006, s. 163) Marton (1992, s. 253) on todennut, että 

kullekin ilmiölle, periaatteelle ja käsitteelle on vain rajallinen määrä yksilöllisiä ta-

poja ymmärtää ja nähdä näitä laadulliselta sisällöltään (ks. myös Marton, 1986). 
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Näitä ymmärtämisen ja ajattelun variaatioita nostetaan esiin tutkittavien kirjalli-

seen muotoon käännetyistä aineiston muodostavista ilmaisuista, esimerkiksi lit-

teroiduista yksilöhaastatteluista (Häkkinen, 1996, s. 5; Huusko & Paloniemi, 

2006, s. 163–164), kuten tässä tutkimuksessa tehdään. 

 

Analyysi toteutuu aineistolähtöisesti, jolloin teoriaa ei käytetä perustana siitä joh-

dettujen olettamusten testaamiseen tai luokittelurunkona ilmaisuille. Kategori-

sointi tapahtuu siten aineistoon pohjaten, ja tutkija käy vuorovaikutusta aineiston 

kanssa tulkintojen muodostamiseksi. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166.) Ana-

lyysivaiheessa tutkijan aikaisempi teoreettinen perehtyneisyys kuitenkin ohjaa 

oman aineiston tulkintaa ja luokittelua. Ilman teoriaa tutkimusraportti vastaisi lo-

pulta muodotonta sitaattikokoelmaa sisältäen rakenteetonta kuvailua. (Ahonen, 

1994, s. 123–125.) 

 

Ahonen (1994, s. 115) on esittänyt fenomenografisen tutkimuksen etenemisen 

neljän vaiheen avulla. Ensimmäisessä vaiheessa tutkijan mielenkiinto herää jo-

tain käsitettä tai asiaa kohtaan, josta on havaittavissa toisistaan poikkeavia ja 

jopa hämmentävän erilaisia käsityksiä. Toiseen vaiheeseen liittyy teoreettinen 

perehtyminen ja alustavien näkökulmien jäsentäminen aiheeseen liittyen. Kol-

mannessa vaiheessa kerätään empiirinen aineisto esimerkiksi haastatteluiden 

avulla, jossa haastateltavat ilmaisevat aiheesta erilaisia käsityksiä. Neljännessä 

vaiheessa käsitykset kategorisoidaan ensimmäisen tason kuvauskategorioiksi 

niiden merkitysten perusteella, ja kootaan vielä ylemmän tason kategorioiksi kä-

sityksien erilaisuuden selittämiseksi. Analyysin tuloksena syntyvää kokonaisuutta 

voidaan kutsua kategoriasysteemiksi (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166). 

 

Fenomenografiassa pyritään analyyttiseen kuvaukseen niin sanotun puhtaan ku-

vauksen sijasta. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmiötä koskevia ilmauksia tulkitaan ja 

analysoidaan, jonka tuloksena eri kategoriat syntyvät. Tärkeänä huomiona feno-

menografiassa on, että käsitysten taustalla olevia syitä ilmiöön liittyen ei pyritä 

selittämään tai kyseenalaistamaan, eli miksi erilaisia käsityksiä ilmenee eri ihmi-

sillä. Sen sijaan tutkittavien ajattelua on ennen kaikkea tarkoitus ymmärtää. (Häk-

kinen, 1996, s. 14.)  
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Ahosen (1994, s. 117) mukaan käsitys on jostain ilmiöstä muodostettu kuva, poh-

jautuen kokemukseen ja yksilölliseen ajatteluun. Käsitys ja ilmiö voidaan nähdä 

samoin kuin kolikon kaksi puolta. Yksilö rakentaa käsityksen saamastaan koke-

muksesta hänen ulkoisessa tai sisäisessä maailmassaan kohtaamasta ilmiöstä, 

jolloin käsitys ja ilmiö kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa. Kokemus on subjek-

tin ja objektin yhdistävä suhde, jolloin käsitys on samanaikaisesti subjektiivinen 

ja objektiivinen kokonaisuus, eikä pelkkä kuva ulkoisesta todellisuudesta. (Aho-

nen, 1994, s. 116; Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164.) Täten käsitys on yksilön 

ja tätä ympäröivän maailman välille muodostunut suhde (Häkkinen, 1996, s. 23). 

 

Yksilöiden kokemustaustalla nähdään olevan merkittävämpi vaikutus käsitysten 

erilaisuuteen, kuin esimerkiksi ikäkaudella. Käsitysten viitetausta on erilainen eri 

yksilöillä, josta myös niiden laadulliset ja sisällölliset erot johtuvat. Yksilöiden ar-

kikokemuksista muodostettuja spontaaneja käsityksiä, verrattuna esimerkiksi 

asiantuntijoiden käsityksiin, kutsutaan esikäsityksiksi. Esikäsitykset määrittävät 

sen, miten uusia kokemuksia jatkossa ymmärretään. (Ahonen, 1994, s. 114.) 

Koska aikaisemmat käsitykset muodostavat pohjan uusille käsityksille, niiden 

muodostamista voidaan pitää konstruktiivisena ja muuntautumiskykyisenä toi-

mintana (Häkkinen, 1996, s. 23).  

 

Fenomenografiassa tutkimuskohteen ja tutkijan vuorovaikutuksellista suhdetta 

sekä subjektiivista tulkintaa todellisuudesta ilmennetään ensimmäisen ja toisen 

asteen näkökulmilla (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165). Jos videopelaamista 

arjessa tutkittaisiin esimerkiksi havainnoimalla, ja tästä pyrittäisiin tekemään to-

dellisuutta sellaisenaan avaava kuvaus, kyseessä olisi ensimmäisen asteen nä-

kökulma. Fenomenografisessa tutkimuksessa ei pyritä tämän kaltaisen lopullisen 

totuuden löytämiseen. Sen sijaan tarkoituksena on kuvata todellisuutta sellai-

sena, kuin jokin tietty ryhmä yksilöitä käsittää sen. Kyseessä on siten toisen as-

teen näkökulma. (Häkkinen, 1996, s. 32.) Toisen asteen näkökulma korostaa so-

siaalisesti ja konstruktivistisesti rakentuvaa todellisuutta, ja asiat ymmärretään 

aina suhteessa johonkin, eikä maailma esittäydy yksilöille sellaisenaan. Feno-

menografiassa eri käsitykset ja näiden erot pyritään kuvaamaan näiden omiin 

ajatteluyhteyksiinsä sidottuina. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165.)  

 



 

28 
 

5.3 Aineiston koonnin menetelmät ja tutkittavien kuvaus 

 

Sarajärvi ja Tuomi (2017, s. 62–63) ovat todenneet, että silloin kun ollaan kiin-

nostuneita yksilöiden toiminnan takana olevista lähtökohdista, suoraan heiltä it-

seltä kysyminen on järkevä vaihtoehto. Yksi kysymisen tapa on haastattelu, joka 

aineistonkeruumenetelmänä sisältää monia hyviä puolia, muun muassa mahdol-

lisuuden tarkentaa ja syventää vastauksia. Haastateltavalta voidaan kysyä pe-

rusteluja mielipiteille ja näkemyksille, ja lisäksi voidaan esittää tarpeen mukaan 

lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, s. 35.) Myös mahdolliset väärinkäsityk-

set ovat helposti oikaistavissa, ja ilmausten sanamuotoja voidaan selventää (Sa-

rajärvi & Tuomi, 2017, s. 63). Haastattelun etuna on korostettu etenkin yksilöiden 

subjektiivisuutta tutkimustilanteessa; he saavat ilmaista itseään vapaasti ja luoda 

asioille merkityksiä tutkimuksen aktiivisena osapuolena (Hirsjärvi & Hurme, 2015, 

s. 35). Huomionarvoista on myös merkityksien syntyminen haastattelussa käytä-

vän vuorovaikutuksen seurauksena (mt. s., 48). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa rakennetaan teoriaa empiirisestä aineistosta käsin, 

jolloin puhutaan aineistolähtöisestä analyysista. Ennakko-oletusten asettaminen 

ei siten ole kovin yleistä, vaan liikkeelle lähdetään niin sanotusti puhtaalta pöy-

dältä. Järkevän ja mielekkään analyysin kannalta on tärkeä pohtia aineiston ra-

jaus tarkasti. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 14–15.) Tämä tulee tapahtua jo ennen 

aineiston keräämistä. Ennalta harkittua analyysitapaa voidaan käyttää ohjaavana 

tekijänä, kun suunnitellaan haastatteluita ja niiden purkamista. Tutkijan on hyvä 

erikseen määritellä tehtävät toimenpiteet kohta kohdalta. Teknisen toteutuksen 

lisäksi tähän liittyy myös eettinen näkökulma, sillä metodeista johdetuista ohjeista 

huolimatta eettiset ongelmat yksilöityvät kunkin tutkimuksen mukaan. (Sarajärvi 

& Tuomi, 2017, s. 56–58.) Esimerkiksi tämän tutkimuksen eettisiin pohdintoihin 

liittyi erityisesti tutkittavien anonymiteetti, koska moni haastateltava löytyi omien 

henkilökohtaisten kontaktieni kautta, ja osa lumipallo-otantaa hyödyntäen. 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen 

avulla. Puolistrukturoitujen menetelmien nimi jo itsessään viittaa niiden toiminta-

tapoihin. Haastatteluissa on keskenään tietyt samat peruslähtökohdat, mutta 
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myös omat tapauskohtaiset tekijänsä. Esimerkiksi jokaiselta haastateltavalta voi-

daan kysyä samat kysymykset, mutta näiden esittämisen sanamuoto voi vaih-

della, ja lisäksi haastateltavat voivat esittää näkemyksensä omin sanoin ennalta 

määriteltyjen vastausvaihtoehtojen sijaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, s. 47.) Tee-

mahaastattelussa haastattelun teemat ja aihepiirit ovat kaikille haastateltaville sa-

mat, jolloin se luokitellaan puolistrukturoiduksi menetelmäksi. Haastattelujen ete-

neminen tiettyjen teemojen varassa sanatarkkojen kysymysten sijaan tuo yksilöi-

den tulkinnat ja näkemykset esiin, jolloin voidaan pääosin vapautua tutkijan nä-

kökulmasta. (mt., s. 48.) Haastatteluissa tämä näkyi joidenkin tutkittavien koh-

dalla siten, että vastaukset olivat niin laajoja, että niissä käsiteltiin aiheita useam-

masta haastattelukysymyksestä kerralla tiettyjen teemojen kohdalla. Tällöin kä-

siteltyjä aiheita ei esitetty uudestaan, vaan edettiin seuraavaan kysymykseen.  

 

Teemahaastattelun kysymysten tulee palvella tutkimuksen tarkoitusta, eli niiden 

avulla etsitään merkityksellisiä vastauksia tutkimustehtävän ja ongelmanasette-

lun mukaisesti. Teemat määritellään ennakkoon tutkimuksen viitekehyksen pe-

rusteella, eli sen mukaan mitä tutkittavasta ilmiöstä jo valmiiksi tiedetään. Tee-

mahaastattelun avoimuus määrittelee sen, miten tarkasti teemojen sisältämissä 

kysymyksissä pitäydytään pelkästään teoreettisen viitekehyksen esittämissä sei-

koissa, vai sallitaanko myös kokemusperäiset ja intuitiiviset havainnot. (Sarajärvi 

& Tuomi, 2017, s. 65–66.) Huuskon ja Paloniemen (2006, s. 164) mukaan feno-

menografisen tutkimuksen aineistonkeruun keskeisin idea on juuri kysymysten-

asettelun avoimuus, jolloin aineistosta voi löytyä erilaisia käsityksiä. Sarajärven 

ja Tuomen (2017, s. 65) mukaan teemahaastattelu on avoimuudeltaan lähellä 

syvähaastattelua, jossa puolestaan struktuuria on vain vähän. Tämän tutkimuk-

sen haastatteluissa struktuuria oli käytännössä siten, että keskusteluissa kaikkien 

teemojen aihepiirit tulivat käsitellyiksi.  

 

Haastatteluihin valittavilla henkilöillä tulisi olla mahdollisimman paljon kokemusta 

ja tietämystä tutkittavasta ilmiöstä, sillä laadullisessa tutkimuksessa on tavoit-

teena ymmärtää jotain toimintaa, kuvata tiettyä tapahtumaa tai ilmiötä, tai antaa 

jollekin ilmiölle teoreettisesti mielekäs tulkinta. Täten on perusteltua valita harki-

tusti tutkimuksen tarkoitukseen sopivat henkilöt, eikä esimerkiksi satunnaisella 
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periaatteella. (Sarajärvi & Tuomi, 2017, s. 64, 74.) Haastateltavien valintaperus-

teeksi tähän tutkimukseen rajaituivat henkilöt, jotka pelaavat aktiivisesti videope-

lejä arjessa vähintään 20 tuntia viikossa tai ovat lähivuosien aikana pelanneet 

videopelejä intensiivisesti, esimerkiksi 50:n viikkopelitunnin verran jonain viik-

kona. Pelaamisen vähimmäisaikamääreen asettamisella pyrittiin siihen, että vi-

deopelaaminen erottuu selkeänä arjessa suoritettavana aktiivisena toimintana, 

jolloin sen voidaan katsoa olevan merkittävästi vuorovaikutuksessa arjen muiden 

toimien kanssa.  

 

Tutkimukseen sopivat haastateltavat löytyivät pääosin omien henkilökohtaisten 

kontaktieni kautta. Tästä opinnäytetyöstä käytyjen arkisten keskustelujen poh-

jalta jotkin henkilöt tiesivät lähi- tai tuttavapiiristään jonkun, joka pelaa aktiivisesti 

videopelejä, ja voisi mahdollisesti osallistua haastateltavaksi. Kyseisiä kontakteja 

pyydettiin tiedustelemaan halukkuutta alustavasti, jonka jälkeen otin tutkijana yh-

teyttä näihin henkilöihin, mikäli he olivat halukkaita. Myös lumipallo-otantaa hyö-

dynnettiin jonkin verran. Kyseessä on aineistonkokoamismenetelmä, jolla voi-

daan kasvattaa tiedonantajien määrää yhdestä tai muutamasta avainhenkilöstä 

halutun kokoiseksi. Lumipallo-otannan periaatteen mukaan yksi haastateltava 

esittelee tutkijalle seuraavan sopivan haastateltavan ja niin edelleen, kunnes ai-

neistoa on kerätty tarpeeksi. (Sarajärvi & Tuomi, 2017, s. 74–75.) Kaikkiaan 

haastateltavista yksi ilmoittautui tutkimukseen itse, kaksi löytyi lumipallo-otan-

nalla ja kolme omien henkilökohtaisten kontaktieni kautta. 

 

Haastattelukysymysten tai haastattelussa käsiteltävien teemojen antaminen tie-

donantajille ennakkoon on perusteltua, sillä haastatteluiden tärkein idea on saada 

tietoa tutkittavasta aiheesta mahdollisimman paljon. Myös eettiseltä kannalta tie-

donantajien on hyvä tietää haastattelun aihe ja tarkoitus, sillä tämä auttaa heitä 

tekemään sen valinnan, haluavatko he ylipäätään osallistua koko tutkimukseen. 

(Sarajärvi & Tuomi, 2017, s. 63–64.) Kaikilta haastateltavilta kysyttiin ennen 

haastatteluja, haluavatko he nähdä haastattelukysymykset ennakkoon. Heille 

myös sanottiin, että tutkimuksesta voi vetäytyä missä kohtaa tahansa ilman eril-

listä perustelua. Kukaan haastateltavista ei vetäytynyt tutkimuksesta, ja haasta-

teltavien määräksi tuli lopulta kuusi henkilöä. 
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Haastattelut suoritettiin verkossa Zoom-puhelun välityksellä, äänitettiin ja litteroi-

tiin Word Online -ohjelman automaattisella litterointitoiminnolla. Tämän jälkeen 

litteraatti korjattiin puhtaaksi kuuntelemalla haastattelu äänitteeltä muutamaan ot-

teeseen. Haastattelut kestivät keskimäärin noin 52 minuuttia, joista lyhin kesti 

noin 41 minuuttia ja pisin noin 66 minuuttia. Yhteensä litteroitua aineistoa kerään-

tyi 147 sivua, joiden sisältämä merkkimäärä oli yhteensä 209245 ilman välilyön-

tejä, sisältäen aikaleimat ja esittäjien tunnukset ennen jokaista puheenvuoroa.  

 

Keskustelujen pohjana toimi haastattelurunko (ks. LIITE 1), jossa oli yhteensä 

viisi teemaa. Teemat olivat seuraavat: 1. Arjen rakentuminen, 2. Pelikäytännöt ja 

-rutiinit, 3. Sosiaalisuus ja vuorovaikutus, 4. Pelaamisen merkityksellisyys, 5. Pe-

limaailma rinnakkaistodellisuutena. Lisäksi haastatteluiden alussa tiedusteltiin 

taustatietoja ja lopussa oli vapaa sana. Analyysissa käytettiin keskusteluja jokai-

sesta teemasta, taustatietojen kerronnasta sekä vapaan sanan aikana käydyistä 

keskusteluista.  

 

Haastateltavien iän keskiarvo oli 26,34 vuotta, nuorimman ikä 24 vuotta ja van-

himman 29 vuotta. Haastateltavista neljä kävi palkkatyössä täyspäiväisesti, yksi 

suoritti korkeakouluopintoja täyspäiväisesti ja yksi teki täyspäiväisten korkeakou-

luopintojen lisäksi osa-aikaista palkkatyötä. Haastateltavien oma arvio heidän 

yleensä pelattavista viikkotunneista oli keskimäärin noin 22,5–27,5 tuntia, ja vii-

meisen parin vuoden kuluessa viikon aikana kertynyt maksimimäärä omista peli-

tunneista oli keskimäärin noin 56,7–58,4 tuntia. Haastateltavat olivat aloittaneet 

videopelaamisen ennen kouluikää tai alakoulun aikana, joko tietokoneella, jollain 

Nintendo-pelikonsolilla tai jollain PlayStation-pelikonsolilla. Haastatteluhetkellä 

kaikki tutkittavat ilmoittivat pelaavansa tietokoneella, joista kaksi ilmoitti pelaa-

vansa myös älypuhelimella ja yksi Xbox One -pelikonsolilla. Suosituimmat pelit, 

joita haastateltavat ilmoittivat pelaavansa, olivat neljä mainintaa saanut Counter-

Strike: Global Offensive, neljä mainintaa saanut League of Legends sekä kolme 

mainintaa saanut Cyberpunk 2077. Muut mainitut pelit ovat listattu liitteessä 2. 

 

Tulevissa aineistositaateissa ei ole mainittu haastateltavien ikää tai sukupuolta, 

ja lisäksi litteraateissa kaikki maininnat henkilöistä ja tarkoista asuinpaikoista on 

muokattu tunnistamattomaksi. Sama tehtiin myös mainittujen pelien kohdalla, jos 
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kyseisellä pelillä oli alle neljä mainintaa. Nämä toimet tehtiin tutkimuseettisten 

perusteiden johdosta, pyrkien haastateltavien anonymiteetin säilyttämiseen. 

Tämä oli erityisen tärkeää, koska suurin osa haastateltavista löytyi lumipallo-

otannalla sekä omien henkilökohtaisten kontaktieni kautta. Jokainen muokkaus 

litteraatteihin tehtiin siten, että ilmaisun sisällöllinen sanoma pysyi alkuperäistä 

vastaavana. Aineistositaatteja varten jokaiselle haastateltavalle annettiin kirjain 

(A-F) vastaajatunnukseksi. Lisäksi aineistositaattien yhteydessä on mainittu si-

vunumero, josta kohtaa litteraattia vastaus löytyy. Vastaajatunnuksien kirjaimet 

eivät vastaa haastattelujärjestystä, jolla osaltaan pyrittiin anonymiteetin säilyttä-

miseen. 

 

 

5.4 Fenomenografinen analyysi 

 

Analyysin tukena käytettiin haastattelupäiväkirjaa, johon laitettiin merkintöjä jo-

kaisen haastattelun jälkeen ja litteroinnin yhteydessä. Tämän tarkoituksena oli 

säilyttää yhteys aineistoon haastatteluiden suorittamisen ja ennen varsinaisen 

analyysin aloittamisen välisenä aikana. Varsinaisen analyysin tekeminen aloitet-

tiin, kun kaikki haastattelut saatiin tehtyä ja litteroitua. Analyysin vaiheet on esi-

tetty kuviossa 1.  

 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa etsittiin merkitysyksiköitä tekstistä. Ahosen 

(1994, s. 143) mukaan merkityksen voi perustellusti tulkita vain sellaisesta ilmai-

susta, joka on ajatuksellinen kokonaisuus. Merkitysyksikköä ei voi täten mekaa-

nisesti paikantaa esimerkiksi yhden lauseen tai puheenvuoron perusteella. Mer-

kitysyksikön paikantamiseen käytettiin apuna erilaisten kysymysten esittämistä 

aineistolle (ks. Huusko & Paloniemi, 2006, s. 167), sekä repliikkien katkomista ja 

toisiinsa uudelleen liittämistä ajatuskulkujen selvittämiseksi (ks. Häkkinen, 1996, 

s. 41–42). Haastattelujen lukeminen useaan kertaan ja peilaaminen tutkimuksen 

ongelmanasettelua vasten helpottivat myös paikantamaan merkitysyksiköiden 

rajat (ks. Ahonen, 1994, s. 143). 
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Kuvio 1. Analyysin vaiheet. 

 
 

Laadullisessa analyysissa aineiston ilmaisuja tulee lukea vasten niiden omia yh-

teyksiään (Ahonen, 1994, s. 144). Häkkinen (1996, s. 39) käyttää tästä termiä 

kontekstianalyysi. Kontekstianalyysin avulla tutkimuksen tuloksena saadut kate-

goriat linkittyvät tutkittavan ilmiön ominaisuuksiin ja lisäksi fenomenografiselle tut-

kimukselle olennainen toisen asteen näkökulma toteutuu. Mielessä tulee pitää se 

merkitysyhteys, johon tutkittava ilmiö kuuluu, ja rajata tulkittavat yksiköt sen mu-

kaan. Ilmiön ulkopuoliset maininnat rajattiin siten pois analyysista. (Ahonen, 

1994, s. 145; Häkkinen, 1996, s. 42). Lopputuloksena saatiin merkitysten joukko, 

jonka englanninkielinen termi on pool of meanings (Häkkinen, 1996, s. 42).  

 

Analyysin toisessa vaiheessa muodostettiin ensimmäisen tason kuvauskategori-

oita. Tämä tapahtui vertailemalla ja luokittelemalla merkitysten joukosta yksittäi-

siä merkitysyksikköjä, ja määrittämällä muodostuville kategorioille tunnusomaiset 

rajat (ks. Häkkinen, 1996, s. 42). Merkitysyksiköiden yhdistäminen omiksi ensim-

mäisen tason kuvauskategorioiksi perustui havaittuihin yhteisiin ajatuselement-

teihin. Ensimmäisen tason kuvauskategoriat nimettiin siten, että ne kuvasivat pel-
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kistetyllä tavalla sisältöään. (ks. Ahonen, 1994, s. 145.) Niitä muodostettiin, muo-

kattiin ja korjattiin useaan kertaan siten, että jokaiselle relevantille ilmaisulle löytyi 

sopiva kategoria (ks. Häkkinen, 1996, s. 43). 

 

Analyysin kolmannessa vaiheessa merkitysyksiköistä muodostettuja ensimmäi-

sen tason kuvauskategorioita kuvattiin abstraktimmalla tasolla (ks. Häkkinen, 

1996, s. 43), ja niiden välisiä eroja tarkennettiin (ks. Huusko & Paloniemi, 2006, 

s. 168). Muodostuneet ensimmäisen tason kuvauskategoriat olivat Pelaaminen 

arjen rutiinitoimintana, Pelaaminen arjen harrastustoimintana, Pelaaminen ratio-

nalisoituna toimintana, Pelaaminen sosialisoinnin alustana, Pelaaminen arjen 

voimavarana, Pelitapahtuma arjen irtiottona, Väljässä arjessa pelataan runsaasti, 

Arjen järjestely pelaamisen ehdoilla, Pelaaminen negatiivisena vaikuttajana, So-

pivissa hetkissä pelaaminen, Spontaani pelaaminen ja Pelaaminen joustavim-

pana toimintana.  

 

Analyysin neljännessä ja samalla viimeisessä vaiheessa edellä mainituista en-

simmäisen tason kuvauskategorioista muodostettiin vielä ylätason kategorioita, 

joita olivat Pelitilat arjen vakiintuneina käytänteinä, Pelaaminen arkiresurssina, 

Intensiivinen peliarki ja Hillitty arkipelaaminen. Ahosen (1994, s. 146) mukaan 

tutkimuksen tasoa nostaa se, että ensimmäisen tason kuvauskategorioista pys-

tytään muodostamaan ylätason kategoriat, sillä niiden avulla käsityksiä voidaan 

selittää vielä yleisemmällä tasolla. 

 

Luvussa 6 on esiteltynä ensimmäisen tason kuvauskategorioihin sisältyvien kä-

sitysten ominaispiirteet ja näiden yhteyteen on liitetty aineistosta suoria lainauk-

sia tukemaan saatuja tutkimustuloksia (ks. Huusko & Paloniemi, 2006, s. 168). 

Suorien lainauksien avulla voidaan välttää ylitulkintaa analyysin aikana, ja ne toi-

mivat raportissa lukijalle luotettavuuden arvioinnin välineenä (Ahonen, 1994, s. 

146–147). Molempien kategorioiden muodostuksessa oli tärkeää, että niiden laa-

dulliset sisällöt eivät menneet limittäin keskenään (Häkkinen, 1996, s. 43). Tämä 

huomioitiin vertailemalla valmiita kategorioita keskenään ja avaamalla raporttiin 

niiden välisiä eroja.  
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Haastattelujen lukeminen, kategorioiden muodostaminen sekä reflektointi muo-

dostivat jatkuvan kehän fenomenografisessa analyysissa (ks. Häkkinen, 1996, s. 

41). Marton (1986, s. 33–34) on huomauttanut, että tutkittavien ilmaisujen luokit-

telu ei ole pelkkää tutkimusdatan lokerointia ja järjestelemistä. Tavoitteena on 

ennemminkin löytää yksilöllisiä ja tunnusomaisia, sisällöltään toisistaan poik-

keavia määritelmiä, jotka yksilön suhdetta mielenkiinnon kohteena olevaan ilmi-

öön selventävät (Marton, 1986, s. 34; Häkkinen, 1996, s. 41). Näiden poikkeavien 

määritelmien mukaan rakennetut kuvauskategoriat voidaan nähdä abstrakteina 

konstruktioina ankkuroituna empiiriseen kontekstiinsa. Näistä kategorioista jokai-

nen on yhteydessä toisiinsa, muodostaen laajemman kokonaisuuden (Häkkinen, 

1996, s. 41); kategoriasysteemin (ks. Kuvio 2).  

 

Tulosten esittelyssä (luku 6) kakkostason alaluvut ovat nimetty yläkategorioiden 

mukaan ja kolmostason alaluvut ovat nimetty ensimmäisen tason kuvauskatego-

rioiden mukaan. Luvussa 6.5 tarkastellaan tuloksia yleisemmällä tasolla. Aineis-

tositaateissa eri puheenvuorot ovat erotettu rivinvaihdoksella.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Seuraavaksi esitellään tutkimustulokset. Tuloksissa tulee huomioida, että eri ka-

tegoriat eivät ole pelaajaprofiileja, vaan haastateltavien käsityksiä videopelaami-

sesta arjen toimintana. Lopun yhteenvedossa käsitellään tarkemmin tulosten tul-

kintaa. 

 

 

6.1 Pelitilat arjen vakiintuneina käytänteinä 

 

6.1.1 Pelaaminen arjen rutiinitoimintana 
 

Tässä ensimmäisen tason kuvauskategoriassa pelaaminen käsitettiin tavan-

omaisena osana arkea, ja se nähtiin vapaa-ajanvieton tapana. Pelaaminen ku-

vailtiin rutiininomaiseksi toiminnaksi, vaikka suoranaisesti tiedostettuja rutiineja ei 

välttämättä olisikaan. Se on tuttua ja miellyttävää tekemistä, joka yleensä aloite-

taan samoihin aikoihin ja sitä tehdään totuttujen tapojen mukaisesti. Pelaamisen 

rutiinit voivat olla erilaisia ajankohdasta riippuen. Esimerkiksi viikonpäivinä pelaa-

minen aloitetaan iltapäivällä töiden jälkeen, ja viikonloppuna pelataan myöhem-

pään, koska seuraavana päivänä ei ole aikaista herätystä. 

 

T: Mitenkäs tuo pelaamisen ajankohta, eroaako se esimerkiksi eri viikonpäivinä 
tai viikonloppuna? 
H: Joo sillä lailla, että tietenkin niin kuin eroaa sen verran, että perus maanan-
taista torstaihin, niin silloin se pelityyli on varmaan sama, että töiden jälkeen jon-
kun verran tai sitten illalla jonkun verran pelaamista. Mutta sitten tietenkin perjan-
tai-iltana, niin silloin yleensä porukka jaksaa pelata pidempään ja pelaa pitem-
pään. Ja sama viikonloppuna, kun ei ole seuraavana päivänä mitään, että pitäisi 
herätä aikaisemmin, niin silloin monesti pelataan pitempään. (A, s. 14) 

 

Pelaamiselle tunnistettiin myös suoranaisia arjen rutiineja. Iltaisin ennen pelises-

sion lopettamista saatettiin pelata niin kauan, kunnes hävitään ottelu. Tämän jäl-

keen mennään nukkumaan. 

 

T: Kerro vähän sun pelirutiineista. Onko sulla ylipäätään sellaisia? 
H: No ehkä joku semmoinen, että jos pelaan vaikka yhtä urheilupeliä, niin siinä 
saattaa vaikka iltaisin olla sellainen, että ennen kuin mä lopetan, niin mä oon 
vaikka silleen, et mä pelaan niin kauan, että mä häviän, ja sitten häviöön vasta 
lopetan. Siinä on sellaisia lyhyitä pelejä, viiden minuutin matseja. (B, s. 8) 
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Käsitysten mukaan arjen muut toimet muodostavat vapaa-ajankäytön rungon, 

jonka tyhjiin kohtiin pelaamista voidaan sijoittaa. Pelaamisen käsitettiin olevan 

osittain korvattavissa tietyissä tilanteissa, esimerkiksi muulla harrastustoimin-

nalla tai kavereiden tapaamisella reaalimaailmassa. Pelaamiselle käsitettiin kui-

tenkin muodostuneen kotiarkeen sellaisia merkityksiä, jotka ovat vaikeasti kor-

vattavissa. Sitä on totuttu tekemään ja se koetaan miellyttäväksi osaksi arkea, 

joka tekee siitä kokonaisen. Se on silloin mielekästä, kun sitä on hyvässä suh-

teessa arjen kokonaisuuteen nähden, eikä se häiritse muiden toimien suoritta-

mista.  

 
T: Tuntuuko sun arki kokonaiselta ja holistiselta, kun siihen sisältyy pelaamista?  
H: Joo kyllä, jos ei ole pelannut pitkään aikaan mitään, kun elää arkea, niin kyllä 
se niinku tuntuu, että jotakin ehkä puuttuu, jos ei ole yhtään pelannut. Jotakin 
tiettyjä, mitä on yleensä tottunut pelaamaan. Mutta sitten taas jos on jossain muu-
alla, pois kotiympyröistä ym., eikä pelaa mitään, niin ei sitä huomaa millään lailla. 
T: Jos pelaaminen estyisi käytännön tasolla esimerkiksi tunniksi, päiväksi tai vii-
koksi, niin millaista se arki olisi? Toteutuisiko se halutulla tai miellyttävällä tavalla?  
H: No siis. Kyllähän sitä kaipaisi silleen, että olisi kiva pelata, mutta. Tai niinku 
mutta ei. Ei se, en mitenkään olisi rikki siitä. Mutta kyllä siitä tykkää, niin kyllähän 
sitä niinku silleen varmaan mielessä kävisi muutamankin kerran.  
T: No voidaanko pelaaminen korvata jollain muulla toiminnoilla? 
H: No kyllä, urheillessa esimerkiksi tai niinku vaikka viime kesä, kun pysty ole-
maan paljon pihalla ja harrastamaan, niinku muut harrastukset oikeastaan. Ne 
korvaa aika hyvin pelaamista. Ja sitten se, että näkee ihmisiä livenä paljon enem-
män, niin se. (B, s. 14–15) 

 

Tässä ensimmäisen tason kuvauskategoriassa tulee hyvin ilmi, miten videopelien 

pelaaminen osana arjen digitalisaatiota on sulautunut rutiininomaisesti haastatel-

tavien arkeen (ks. Pink ym., 2018, s. 27). Pelaaminen on yksi arjen vapaavalin-

taisista toiminnoista, joka on osana arjen rytmien muodostumisessa (ks. Korvela, 

2014a, s. 319). Seuraavassa kuvauskategoriassa pelaaminen käsitetään hieman 

tavoitteellisemmin, kuin pelkkänä rutiinitoimintana.  

 

 

6.1.2 Pelaaminen arjen harrastustoimintana 
 

Tässä ensimmäisen tason kuvauskategoriassa pelaaminen käsitetään osaksi ar-

jen harrastuksia. Pelaamiseen saattaa liittyä myös kilpailuhenkisyyttä ja joitain 

tavoitteita, kuten pelissä kehittyminen ja sijoituslistoilla nouseminen. Haastatelta-

villa oli myös paljon muita harrastuksia, kuten erinäisiä liikuntalajeja, metsästystä 



 

38 
 

ja musiikin sekä käsitöiden tekemistä. Pelaamista verrattiin näihin muun muassa 

siten, että siihen on matalampi kynnys, siihen käytetään eniten aikaa ja sen pa-

rissa voi parhaiten sosialisoida.  

 
T: Koetko, että pelaaminen on harrastus? 
H: Koen kyllä itse asiassa, kyllä koen aivan juu. Mä koen pelaamisen itseasiassa 
mun isoimpana harrastuksena.  
T: Juu, miten sä vertaisit sitä näihin sun muihin harrastuksiin? Onko se jotenkin 
merkityksellisempää vai onko se niinku siinä samassa missä muutkin, vai? 
H: Sosiaalisen elämän puolesta mun mielestä merkityksellisempää, kuin mikä 
tahansa muu harrastus. Fyysisesti en, mentaalisesti ehkä kyllä laitan silleen sa-
malle viivalle. (C, s. 5) 
 
T: Miten sä näet pelaamisen verrattuna näihin sun muihin harrastuksiin? 
H: No onhan se vähän erilaista. Ja toki tavallaan monesti on vertaillut esimerkiksi 
pelaamista ja sitä kilpaurheilua mitä harrasti, niin onhan niissä paljon myöskin 
samaa. Ja varsinkin jos pelaa pelejä, joissa se kilpailu on hyvin vahvasti läsnä, 
niin kyllähän sitä tavallaan niiden pelien kauttakin vähän sitä kilpailullisuutta ha-
kenutkin ihan tietoisesti. Mutta onhan se hyvin paljon erilainen harrastus, mutta 
on niissä samoja piirteitä paljon. -- (D, s. 6) 

 

Koska pelit koetaan miellyttävänä harrastuksena ja niihin käytetään paljon aikaa, 

niihin ollaan valmiita panostamaan myös rahallisesti, samoin kuin esimerkiksi 

Haasio ja Riukulehto (2020, s. 204) ovat todenneet. Etenkin hyvien pelilaitteiden 

ja pelien ostoon käytetään rahaa, kuitenkin hyvin harkitusti ja oman taloudellisen 

varakkuuden puitteissa. Myös pelinsisäisiin kosmeettisiin ostoihin voidaan käyt-

tää rahaa, mutta paljon harvemmin ja isommalla kynnyksellä.  

 

T: Mikä on sun käsitys sitten arjen resursseista, niinku ajan ja rahan, niin niiden 
käyttämisestä pelimaailman toimia ja tavoitteita varten? 
H: No on se kiva, että on niinku sellainen, kunnon välineet millä pelata. Tai että 
kyllä mä tykkään käyttää rahaa mun harrastuksiin, koska en mä tiedä, jos mä en 
käytä sitä mun harrastuksiin, niin mihin muuhun mä käytän mun rahan. Mutta 
sitten, et ei mulla mene yli silleen ne rahajutut. Että sitten jos on joku vaikka uusi 
näyttö minkä haluaisi, niin sitten säästää sen rahan siihen ja ostaa sen silloin. No 
jos on jotain skinejä välillä peleissä, niin esimerkiksi jostain alennuksesta jos on, 
jos tulee aleen, mutta ei tule nykyään ostettua enää oikeastaan, että tarvitsisi 
sellaista. Ja nehän on vaan sellaista ulkomuotoa, pystyy vähän näyttää kave-
reille, että ”hei kato, mulla on tällainen”. (E, s. 18) 

 

Vaikka pelaamiseen liittyisi isojakin tavoitteita, se käsitetään kuitenkin vain har-

rastuspohjaisena toimintana. Pelaamista ammattina tai tulonlähteenä on saatettu 

pohtia ja siitä on saatettu haaveilla jossain kohtaa vuosien saatossa, mutta ne 

ovat jääneet pelkästään ajatuksien tasolle. Omia rajoja e-urheilumielessä on saa-

tettu kuitenkin kokeilla jossain vaiheessa.  
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T: Oletko sinä haaveillut pelaamisesta koskaan ammattina tai tulonlähteenä? 
H: No joskus oon kyllä, kun pelasi vähän tavoitteellisemmin, niin silloin ajattelin, 
että voisin olla niinku tämmöinen ammattilaispelaaja. Mutta eipä tällä hetkellä ole 
semmoista haavetta, että joskus on ollut. 
T: Joo, oliko se haave tavallaan tavoitteellinen millään tavalla? Pelasitko koskaan 
sen mukaan sitten? 
H: Joo, joku vuosi sitten tuli pelattua Counter Strikeä, niin halusi niinku katsoa, 
että mihin omat rahkeet riittää, ja käytti paljon tai käytti enemmän peliaikaa sen 
pelin pelaamiseen, kun hoksasi, että siinä on oikeasti ihan hyvä pelaamaan. 
Mutta se sitten jäi niinku muiden elämäntilanteiden alle, että ei pystynyt enää 
käyttää, eikä halunnut käyttää siihen enempää aikaa, niin se jäi siihen. (A, s. 18) 

 

Haastateltavien käsityksistä löytyi yhteyksiä Yeen (2006, s. 773) pelaamisen mo-

tivaatiotekijöistä saavuttamisen komponenttiin. Peleissä halutaan kilpailla ja edis-

tyä, ja näihin kuuluu olennaisena pelien toimintaperiaatteiden opettelu. Olennai-

sin ero edellisen ensimmäisen tason kuvauskategorian rutiinipelaamiseen on se, 

että harrastuspohjaiseen pelaamiseen liittyy tavoitteita ja saavuttamista, kun ru-

tiinipelaamiseen liittyy enemmän ajanviete ja arjen rytmitys.  

 

 

6.1.3 Pelaaminen rationalisoituna toimintana 
 

Tässä ensimmäisen tason kuvauskategoriassa pelaamiseen liittyen tehdään pal-

jon metatyötä ja pohditaan sen suhdetta arkeen; mitä pelaamiselta halutaan ja 

paljonko siihen voidaan käyttää arjen resursseja, kuten aikaa ja rahaa. Omaan 

pelaamiseen liittyvät käytänteet tunnistetaan todella hyvin, ja ne ovat harkitusti 

muodostettuja. Pelaamiseen ei käytetä enempää aikaa, kuin koetaan tarpeel-

liseksi. Joskus saattaa tehdä mieli pelata enemmän, mutta jos aika loppuu kes-

ken, pelaaminen lopetetaan. 

 

T: Mikä on sun käsitys arjen resurssien, niinku ajan ja rahan käyttämisestä peli-
maailman toimiin? 
H: No tuota itse nyt ei niinku sillä lailla, tai miettii monesti sitä aikaa, paljonko 
siihen niinku käyttää siihen pelaamiseen, ja sitä niinku hirveän paljon miettii tai 
tavallaan käsittelee sitä asiaa, niinku että se ei lähde niin sanotusti laukalle se 
pelaaminen, että sitten siellä tulisi istuttua niinku käytännössä kaikki vapaat tun-
nit. Kyllähän sitä niinku tavallaan tiedostaa sen, että siellä et voi niinku saman-
laista työpäivää vetää sillä tietokoneella. Varsinkaan kun on se arki, ja se pyörii 
tavallaan. Niin se ei ole mahdollista, ja niinku ei saakaan tavallaan käyttää, että 
silloin jää jotakin niinku tärkeämpiä asioita tekemättä ja hoitamatta. -- (D, s. 19) 
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T: Saatko sä tai pystytkö sä pelata sun normi arjessa niin paljon, kuin sinä halu-
aisit tavallaan? 
H: No joinain päivinä joo, ja ehkä on joitakin semmoisia päiviä, että en. Jos niinku 
joskus tekee vaan mieli pelata enemmän, mutta sitten vaan loppuu aika kesken 
tai pitää tehdä jotain muuta, niin sitten sitä ei voi pelata. Mutta yleensä ottaen, 
niin kyllä on tietenkin joitakin tilanteita, kun kiinnostaisi pelata enemmän, mutta 
ei vaan kerkeä. (A, s. 3) 

 

Pelaamiseen liittyen on saatettu tehdä myös tarkkaa pohdintaa, että millaisia vai-

kutuksia sillä olisi omaan arkeen ja yksityiselämään, mikäli sitä pyrkisi tekemään 

ammatikseen tai tulonlähteenä. Osaltaan näiden seurauksena pelaaminen on py-

synyt vain vapaa-ajanviettona ja harrastuspohjaisena toimintana. (ks. Johnson & 

Woodcock, 2017, s. 348–349.) 

 

T: Onko mikään striimaus kiinnostanut tai sisällöntuottaminen tai tällainen mah-
dollisena tulonlähteenä? 
H: Ei oikeastaan, sisällöntuottaminen joo joskus. Striimaaminen ei ikinä, koska 
se on mun mielestä ihan järkyttävän, noh… Se on mun mielestä, ellei sitä tekisin 
ilman kameraa, niin se on liian tuota, tykkään yksityisyydestä. Niin en mä näkisi, 
että mä pystyisin ylläpitämään minun yksityisyyttäni, jos mä striimaisin. Voisin 
striimata ilman kameraa, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että mulla olisi ihan ää-
rettömän vaikea lyödä läpi. Kuitenkin sellainen ala, mistä on järkyttävän vaikea 
niinku tehdä mitään. 
T: Joo. Jos sä olisit lyönyt läpi e-urheilijana, niin olisiko se ollut sellainen unelma? 
H: Varmaan aikoinaan joo. Enää ei, koska mä en niinku tämän ikäisenä, niin mä 
en tiedä jaksaisinko mä harjoitella kahtatoista tuntia päivässä. (C, s. 31) 

 

Yhteistä luvun 6.1 yläkategorian käsityksille on pelaamisen kohtalaisen vakiintu-

neet käytännöt arjessa. Sitä voidaan tehdä tavoitteellisena harrastuksena ja ru-

tiininomaisesti vapaa-ajanviettona. Pelikäytännöt voivat olla myös runsaan meta-

työn ja järkeistelyn tulos. Yleisesti ottaen arjessa on sellainen tilanne, että voi-

daan pelata sopivasti, eikä pelaamiseen käytetty aika haasta arjen muihin toimiin 

käytettyä aikaa. Osaltaan voidaan puhua myös pelitiloista virtuaalisena kotiseu-

tuna (ks. Riukulehto, 2020, s. 33). Verkkoon on muodostunut tuttuja paikkoja ja 

rutiineja, ja sinne voidaan palata omaan tuttuun ja tärkeään kokemustilaan. Erona 

rutiinitoiminnan ja rationalisoidun toiminnan välillä on se, että rutiinit ovat saatta-

neet muodostua niin sanotusti omalla painollaan, eikä niitä mietitä sen enempää. 

Sen sijaan rationalisoidussa pelaamisessa omat pelikäytännöt on otettu jossain 

kohtaa tarkempaan tarkasteluun, ja niitä on tietoisesti muokattu arjen tilanteen 

mukaan järkevämmäksi. 

 



 

41 
 

6.2 Pelaaminen arkiresurssina 

 

6.2.1 Pelaaminen sosialisoinnin alustana 
 

Yksi merkittävimmistä pelaamisen tuomista elementeistä arkeen oli haastatelta-

vien käsityksien mukaan pelaamisen sosiaalisuus. Verkon luoma yhteys mahdol-

listaa vuorovaikutuksen ympäri Suomea asuviin kavereihin ja ystäviin, joiden 

kanssa voidaan jutella ja vaihtaa kuulumisia pelaamisen lomassa. Kaveri- ja ys-

tävyyssuhteet ovat mainintojen mukaan muodostettu jo aikaisemmin reaalimaa-

ilmassa, ja myöhemmin pitkän välimatkan erottamana viikoittaista tai lähes päi-

vittäistä yhteydenpitoa on jatkettu verkon välityksellä. Osalla on muodostunut ver-

kossa pelaamisen yhteydessä tuttuja esimerkiksi muiden pelikavereiden kautta. 

Tässä ensimmäisen tason kuvauskategoriassa on vahvoja viitteitä verkkoyhteis-

kunnassa toimivista kaveriporukoista ja -yhteisöistä (ks. Castells, 2005, s. 7). 

 
T: Oletko sä tekemisissä näiden sun pelituttujen kanssa pelitilojen ulkopuolella 
muussa arjessa? 
H: Oon, mutta vähenevissä määrin varsinkin nyt, kun ihmiset on niinku lähtenyt 
maailmalle ja sillä lailla. Asutaan eri paikoissa ja kaikilla alkaa olla töitä ja näin, 
niin ei sitä samalla lailla ehdi nähdä, mutta olen silti jonkin verran. 
T: Joo. Koetko, että nämä pelitilat on tällaisia säilyttäviä tekijöitä siinä? 
H: Ai niinku sosiaalisissa suhteissa? No on ihan, on. On ne, kovastikin. (B, s. 14) 

 

Pelaamisen lomassa ollaan yleensä puheyhteydessä kavereihin, esimerkiksi Dis-

cord-viestintäsovelluksen välityksellä. Joissain kohtaa saattaa olla hetkiä, että 

Discord-puheluissa vietetään pelkästään aikaa ja jutellaan, eikä pelata ollenkaan. 

Pelaaminen kuitenkin fasilitoi ajanviettoa ja luo yhteisen tekemisen kohteen arjen 

ajanvieton hetkiin. Kavereiden läsnäolo pelitilanteissa saattaa olla myös edellytys 

sille, että ylipäätään aloitetaan pelaaminen. Yeen (2006, s. 773) pelaamisen mo-

tivaatiotekijöistä sosiaalinen komponentti liittyy vahvasti tähän ensimmäisen ta-

son kuvauskategoriaan. 

 
T: Mitä eroa yksin ja muiden kanssa pelaamisella sun näkemyksen mukaan on? 
H: Mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä vähemmän se peli siinä niinku vai-
kuttaa. Että mä näen sen vähän samanlaisena asiana kuin se, että me mennään 
pelaamaan biljardia samalla, kun me ollaan baarissa juomassa, baarissa käy-
mässä yksillä. Että se on vaan se oheistuote siinä samalla, kun me puhutaan 
niitä näitä, tai niinku sosialisoidaan ihan muuten vaan. Se pelaaminen on siinä 
se tietynlainen ärsyke, niinku se ylimääräinen ärsyke, mikä musta tuntuu, että 
varsinkin miehet tietyllä tavalla tarvitsee. (C, s. 14) 
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Edellisillä käsityksillä on paljon yhteistä esimerkiksi Ängeslevän (2014, s. 127–

128) ja Nevalan (2017, s. 5) ajatuksiin peleistä sosiaalisen tekemisen ja osallis-

tumisen kannustimena sekä peliorientaatiosta arkipäiväisenä ilmiönä. Verkossa 

pelaaminen toimii alustana kaikenlaiselle sosiaaliselle tekemiselle ja yhteydenpi-

dolle, ja joissain tapauksissa pelaaminen saattaa olla oleellisin ihmissuhdetta yl-

läpitävä tekijä. 

 

 

6.2.2 Pelaaminen arjen voimavarana 
 

Haastateltavien käsitysten mukaan pelaaminen voi toimia monella tapaa arjen 

voimavarana, jonka avulla voidaan lievittää arjen paineita, esimerkiksi stressiä ja 

kiireen tuntua. Pelaaminen koetaan mielekkääksi toiminnaksi, johon voidaan up-

poutua ja keskittyä, ja tällöin voidaan hetkellisesti unohtaa reaalimaailman epä-

toivottuja asioita. Käsitysten mukaan pelihetket saattavat toimia myös erillisti-

loina, jolloin pääsee arkea karkuun. Näin saadaan tehtyä huoletonta aikaa itsel-

leen. Kallion ym. (2009, s. 10–11) pelaamismentaliteettimallista uppoutujien ku-

vaus sopii vahvasti tämän kuvauskategorian käsityksiin.  

 
T: Minkälainen rooli pelaamisella on sun arjessa ja elämässä ylipäätään? 
H: Todella iso. Se on lyhyistä lyhyin vastaus. -- Pelaaminen helpottaa tosi paljon 
yhteydenpitoa. Se myös on niinku yleisesti se mun tapa täyttää päivää. Se on 
mun tapa unohtaa työn ja elämän stressit yleisesti. Se on mun tapa wind downaa. 
-- Kyllä mä näkisin, että se on niinku sellaisista asioista, mitä mä päätän, että mä 
teen, niin pelaaminen on isoin juttu, mitä mä valinnaisesti teen. (C, s. 17–18) 
 
T: Jos sulla rupeaisi elämässä menemään yhtäkkiä todella huonosti, niin olisiko 
se pelaaminen silti niinku todella kivaa ja näin? 
H: -- No sanotaan joku semmoinen, että jos vaikka tulisi ero, niin… Kyllä mä var-
maan silti pelaisin, tai se on semmoinen, voisiko sanoa myös safe space, mihin 
menee piiloon arkea sitten, mutta. 
T: Eli onko niinku pelaaminen jollain tavalla sellainen erillistila? 
H: Onhan se. Siellä pääsee flow-tilaan ja tälleen niinku arkea karkuun. (B, s. 16) 

 

Pelaamisen avulla voidaan saada myös onnistumisen kokemuksia, joilla on po-

sitiivisia vaikutuksia arkeen. Esimerkiksi jos pelisessioiden aikana voittaa paljon 

pelejä, nousee sijoituslistoilla, saavuttaa korkeita tasoja tai saa saaliiksi hyviä esi-

neitä, niistä voi jäädä pelitilojen ulkopuolisiin hetkiin hyvä tunne hetkellisesti tai 

parhaillaan koko loppupäivän ajaksi.  
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T: Voiko pelimaailman tapahtumat vaikuttaa siihen, miltä sun arki tuntuu? 
H: -- Esimerkiksi kun sain pelissä todella hyvän esineen, niin olihan se niinku 
todella hieno fiilis silloin niinku koko loppupäivän. 
T: Aivan. 
H: Tai tiedätkö, sä sait tavoitteen tehtyä niin se tuli niinku, tuli hyvä fiilis siitä. 
T: Joo, eli tavallaan se tunnemaailma, mitä pelin sisällä kokee, niin se voi sitten 
jatkua vielä siinä, kun sä lähdet pelaamasta? 
H: Joo. Tai sanotaanko, että tällä hetkellä, että niinku jos tulee joku negatiivinen 
asia, niin enemmänkin sitten ei sitä lähinnä kuitenkaan mieti sitten niinku enää 
päivän aikana. Enemmänkin ne iloiset asiat voi korostua. (F, s. 24) 
 
T: Voiko pelimaailman tapahtumat vaikuttaa siihen, miltä arki tuntuu? Ja miten? 
H: No joo niinku sanoin, että jos on ollut hyvä päivä peleissä, niin silloin on myös, 
muutenkin elämä tuntuu kivalle. -- (E, s. 17) 

 

Olennaisin ero tämän ja Pelaaminen sosialisoinnin alustana -kuvauskategorian 

välillä on siinä, että tässä pelaaminen on tunnistettu voimavaraksi ja sitä voidaan 

tietoisesti käyttää arjessa eräänlaisena erillistilana, jossa voidaan helpottaa stres-

siä ja paineen tuntua. Vaikka tässä ensimmäisen tason kuvauskategoriassa voi-

daan pelata myös muiden kanssa ja sosialisoida samalla, käsityksissä korostui 

pelitiloista avautuva helpotuksen ja vapauden tunne. Esimerkiksi Yeen (2006, s. 

773–774) esittelemä eskapismi osana immersiota muistuttaa hyvin paljon tätä. 

 

 

6.2.3 Pelitapahtuma arjen irtiottona 
 

Pelaaminen lähiverkkotapahtumissa, eli puhekielessä laneilla, käsitettiin arjen 

erikoistapahtumaksi. Sitä voidaan pitää eräänlaisena pelaamisen juhlahetkenä, 

jossa otetaan omat pelivälineet mukaan ja kokoonnutaan saman katon alle kave-

reiden kanssa. Kyseessä on vahvasti sosiaalinen tapahtuma, jossa poiketaan ar-

jen rutiineista, pelataan normaalia enemmän, valvotaan normaalia myöhempään 

ja saatetaan myös nauttia alkoholia. Lähiverkkotapahtumia ei käsitetty normaa-

liksi arjeksi. Päinvastoin sen koettiin olevan eräänlainen irtiotto, jolloin arjen niin 

sanotut häiriötekijät eivät ole läsnä. Pääpainon todettiin moneen otteeseen ole-

van kavereiden kanssa sosialisoimisessa ja hauskanpidossa, kuin itse pelaami-

sessa varsinaisesti. Muutama haastateltava oli osallistunut myös virallisiin, julki-

sen tilan lähiverkkotapahtumiin, mutta enimmäkseen mainintoja tuli kotona kave-

reiden kesken pidettävistä yksityisistä tilaisuuksista.  
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T: Sä vähän puhuit jo noista laneista. Millaisena tämä tapahtuma näyttäytyy sulle 
pelaamisen ja arjen näkökulmasta, että onko se niinku tällainen normaali pelita-
pahtuma normaalissa arjessa vai jotain täysin muuta? 
H: Siis se, ei se niinku normaalia ollut millään lailla, että kerran oon käynyt ja se 
oli niin… Kyllähän sitä odotettiin, ja sinne mentiin ihan mielissään, ja sitten siellä 
pelattiin normaalia enemmän. Ja tuota. No niin, eihän noita nyt ole muutenkaan 
hetkeen ollut. Siis no joo, ei se ollut niinku normaalia arkea millään lailla. 
T: Joo, miten sä kuvailisit sitä sitten?  
H: Se oli vähän niinku olisi lähtenyt kavereiden kanssa johonkin leirille, jossa pe-
lataan, ja sitten sieltä tullaan pois, ja arki jatkuu.  
T: Aivan, eli sellainen niinku pako arjesta?  
H: No joo kyllä, irtiotto. (B, s. 13) 

 

Tämän kuvauskategorian pelitilat muistuttavat jonkin verran Kallion ym. (2009, s. 

11) viihdepelaamisen mentaliteettia, vaikka kyseiseen mentaliteettiin ei varsinai-

sesti lähiverkkotapahtuma liity. Yhteys löytyy siinä, että lähiverkkotapahtumien 

järjestämistä rajoittaa vahvasti muu arki ja reaalimaailman puitteet. Kuitenkin sil-

loin, kun lähiverkkotapahtuma saadaan järjestettyä, orientaatio on yksinomaan 

kyseisessä tapahtumassa. Kyseessä on eräänlainen arjen erityistapahtuma, 

jossa arkea ei kuitenkaan käsitetä läsnäolevaksi, ja normaaleista pelikäytän-

nöistä poiketaan helposti. Tämä on myös erottava tekijä kahteen edelliseen en-

simmäisen tason kuvauskategoriaan.  

 

Yhteistä luvun 6.2 yläkategorian käsityksille on pelaamisen ja pelitilojen välineel-

linen arvo oman arjen ehostamiselle. Pelaamisen avulla voidaan luoda arkeen 

erillistiloja, joissa voidaan ladata akkuja tai pitää hauskaa kavereiden ja ystävien 

kanssa. Pelivälineillä mediateknologiana voidaan luoda linkkejä kodin ulkopuoli-

seen maailmaan, tai niillä voidaan luoda uudenlaisia ja yksityisiä tiloja ja aikoja 

omassa arjessa (ks. Peteri, 2006, s. 368). Erona Pelitilat arjen vakiintuneina käy-

tänteinä -yläkategoriaan on se, että tässä yläkategoriassa pelitilat ja käytännöt 

elävät enemmän. Pelikäytännöillä ei ole niin tiukkoja ja selkeitä rajoja, vaan ne 

ovat paljon tilannesidonnaisempia ja vuorovaikutuksessa arkeen hieman enem-

män. 
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6.3 Intensiivinen peliarki 

 

6.3.1 Väljässä arjessa pelataan runsaasti 
 

Pelaamiseen voidaan käyttää runsaasti aikaa, kun arjessa on vain vähän sitä 

rajoittavia tekijöitä ja velvollisuuksia. Kyseessä saattaa olla arjen erikoistilanne, 

esimerkiksi kesäloma, tai sitten arjessa on paljon vapaa-aikaa jo lähtökohtaisesti, 

esimerkiksi meneillään olevan elämäntilanteen mukaan. Myös koronaviruspan-

demian johdosta pelaamiselle on ollut enemmän aikaa, koska muut tekemisen 

mahdollisuudet ja aktiviteetit ovat olleet rajoitettuja. Kaikkinensa silloin, kun ar-

jessa on hyvät puitteet pelaamiselle, sitä voidaan tehdä runsaasti. Kallion ym. 

(2009, s. 10–10) pelaamismentaliteettimallista tämän ensimmäisen tason ku-

vauskategorian käsitykset muistuttivat eniten hauskanpitäjiä.   

 

T: Millaista sun arki oli silloin, kun sä pelasit enemmän? 
H: Mä olin kesälomalla, ja ei ollut mitään oikein, mitä voi nyt tehdä tämän koronan 
takia, niin sitä tuli enemmän vietettyä aikaa vaan sitten koneella. (F, s. 4) 

 
T: Millainen arkesi oli sinä viikkona, kun pelasit eniten? Oli enemmän aikaa, vai? 
H: Enemmän aikaa. Silloin opiskeli ja ei ollut sellaisia niinku että… No ensinnäkin 
oli sinkku, opiskeli. Ei ollut sellaisia, että pitää olla tiettyyn aikaan jossakin ja jos 
olikin, niin sitten ne oli päivisin, että iltaisin sitten ehkä pelasi. 
T: No tuliko sulla ikään tehtyä sille pelaamiselle enemmän aikaa? Vai oliko se 
vaan niinku sitten luonnostaan? 
H: Aika luonnostaan. Sillä lailla sinne niinku aina meni, kun oli vapaa-aikaa, ja 
sitten sinne jäi. (B, s. 3–4) 

 

Kun pelaamiselle on paljon aikaa ja siihen käytetään paljon aikaa, sille haetaan 

tasapainoa arjen muista toimista, kuten liikunnasta. Tähän kuuluu myös olennai-

sesti se, että pelaamista ei fasilitoida arjen muiden toimien kustannuksella, vaan 

pelaamiseen käytetään se aika, mikä sillä hetkellä on mahdollista. Runsas pelaa-

minen voidaan kokea uuvuttavana, jos arkeen sisältyy vain niukasti muita toimia.  

 

T: No sä sanoit, että se sosialisoituminen on se yks juttu, mikä tekee siitä pelaa-
misesta sellaista hyvää. Onko sitten jotain muita niinku pelin tai arjen sisäisiä 
ehtoja, että se pelaaminen on kivaa ja merkityksellistä? 
H: No vähän niinku alkoi sanoa, että kyllä se jonkun liikuntasuorituksen vaatii, 
että saa vähän sitä energiaa muuten kulutettua. Että jos se päivä menee pelkäs-
tään siihen istumiseen, niin vaikka pelit menisi hyvin, niin sä tunnet jotenkin toi-
saalta väsyneeksi, mutta sitten sulla on tosi paljon energiaa vielä käyttämättä. 
Niin se on mukavampi sitten jonkun hyvän liikuntasuorituksen jälkeen istua alas 
ja alkaa pelaamaan, kun tiedät, että on päivän muut aktiviteetit jo tehty. (E, s. 14) 
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Tietokonepelien pelaaminen on tutkitusti yksi nautinnollisimmista tavoista viettää 

aikaa varsinkin kotona tehtävistä aktiviteeteista (ks. Gershuny, 2019, s. 309–

313). Runsaaseen pelaamiseen liittyi olennaisesti kotona vietetty aika. Kotona 

voidaan luonnollisesti tehdä itselle mieluisia asioita ja suorittaa hyvinvointia tuot-

tavia toimintoja (Raijas, 2008, s. 123), ja tässä ensimmäisen tason kuvauskate-

goriassa videopelaaminen oli yksi niistä.  

 

 

6.3.2 Arjen järjestely pelaamisen ehdoilla 
 

Joskus arjessa tulee sellaisia tilanteita, että sitä järjestellään pelaamisen ehdoilla. 

Kyseessä voi olla pelitapahtuma, joka edellyttää sitoutuneisuutta tietyllä aikavä-

lillä. Tällaisia pelitapahtumia ovat esimerkiksi verkossa pelattavat turnaukset, jo-

hon osallistutaan kavereiden kanssa. Kaveri- tai peliporukan kanssa saatetaan 

viettää myös pelisessioita, jotka asettavat vaatimuksia esimerkiksi sille, miten 

päivän ruokailuja toteutetaan. Ruokaa saatetaan tilata kotiinkuljetuksella tai sitten 

valmistetaan pakastepizza uunissa, joka syödään pelaamisen lomassa. Tämä 

muistuttaa hyvin paljon Syrjälän ym. (2017, s. 37–39) Tosissaan - Helposti ener-

giaa -gamescape-tyyppiä.  

 

T: Miten sun ruokahuolto toimii, että vaikuttaako sun pelikäytännöt siihen? 
H: No kyllä, kun liikkuu, niin tulee se nälän tunne myös, että pitää kyllä huolen 
siitä. Ainut ehkä se, että jos iltapäivällä, kun tulee pelaajia ja tarvitaan, että on 
viisi pelaajaa, niin sitten kun meidän kaveriporukassakin on reilu 10 tyyppiä. Ja 
välillä voi olla, jos aikaisemmin ne menee pelaamaan, ja sitten et olekaan paikalla 
silloin, niin saattaa olla, että et pääse koko iltana pelaamaan, kun niillä on koko 
ajan viisi pelaajaa. Niin silloin sitten tekee sen ajan sen mukaan, että kun tulee 
joku pienikin tauko, niin sitten tekee jonkun nopean ruoan. Että jos lähtee pitkäksi 
aikaa pois, niin sitten saatat menettää sen sun paikan. Niin silloin se aika menee, 
tai se aika järjestetään sen pelaamisen mukaan, mutta muuten kyllä normaalissa 
arjessa menee aika siinä, että tekee lounaan välillä, ja päivällisen ja aamu- ja 
iltapalan. (E, s. 5–6) 
 
T: Kun sä suunnittelet sun tulevaa päivää tai viikkoa tai kuukautta ja niin edelleen, 
niin sisältyykö siihen tavoitteita ja suunnitelmia arjesta ja pelaamisesta molem-
mista? Pystyykö ne tavallaan sekoittua ne arjen ja pelaamisen suunnitelmat? 
H: No joo, ehkä etenkin jos tietää suurin piirtein kellonajan, milloin on jotain me-
noa tai sitten esimerkiksi sellainen, on näitä online-turnauksia peleissä viikonlop-
puna, että tietää silloin, että tiettyyn aikaan pitää olla pelaamassa, niin silloin me-
nee suunnitelmat niinku sen mukaan. Se on ehkä ainut milloin tietää, että milloin 
pitää olla paikalla. (E, s. 16) 
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Joskus myös pelimaailmasta tulee tarpeita ja haluja pelata enemmän, esimerkiksi 

uuden pelin julkaisun tai pelinsisäisen päivityksen myötä. Tällöin arkea järjestel-

lään siten, että on enemmän aikaa pelata. Tässä kuvauskategoriassa ehtona on 

kuitenkin se, että tämä on omassa arjessa mahdollista, eikä siitä koidu myöhem-

min ongelmia pidemmällä aikavälillä. 

 

T: Millaista sun arki oli silloin, kun sä pelasit eniten? 
H: Ihan jees, ihan normaalia. 
T: Joo, oliko sulla niinku enemmän aikaa vaan pelata muilta toiminnoilta lähtö-
kohtaisesti vai päätitkö vaan, että nyt sä pelaat enemmän? 
H: Ei, ei ollut enemmän aikaa. Enemmän oli kyse niinku arjen järjestelystä, että 
tuli merkittävä päivitys pelissä, mitä mä oon odottanut sen kolme vuotta. Niin niin, 
siinä ensimmäisellä viikolla vaan sitten sain järjestettyä itselleni aikaa, kun tiesin, 
että nyt se päivitys tulee. (C, s. 3) 

 

Joskus harvoissa tilanteissa saatetaan tinkiä myös yöunista, jos on menossa in-

tensiivinen pelisessio kavereiden kanssa. Yleensä tähän liittyy varhainen herätys 

seuraavana aamuna, eikä esimerkiksi viikonloppu, jolloin olisi aikaa nukkua myö-

hempään. Kyseessä on kuitenkin laskelmoitu ja harkittu teko, jonka vuoksi seu-

raavan aineistositaatin käsitys ei lukeudu negatiivisten vaikutusten kuvauskate-

goriaan (ks. luku 6.3.3). Tilanne on hieman ristiriitainen sen suhteen, että esimer-

kiksi Hellströmin ym. (2012, s. 1385–1386) mukaan pelaaminen sosiaalisten mo-

tiivien vuoksi ennustaa alhaisempaa riskiä negatiivisista seurauksista, kun taas 

pelaaminen pelitovereiden vaatimusten seurauksena ennustaa negatiivisia seu-

rauksia. Seuraavassa aineistositaatissa ei ole kuitenkaan viitteitä pelitovereiden 

painostuksesta, vaan kyseessä on omaan harkintaan tukeutuva päätös. 

 

T: Mitenkäs sitten toi sun päivärytmi? Mihin aikaan sä heräät ja moneltako menet 
suunnilleen nukkumaan? Ehkä lähinnä haen tässä sitä, että vaikuttaako sun pe-
likäytännöt siihen. 
H: No varmasti niinku muutamia vuosia sitten vaikutti, että se oli vähän niinku 
voisi sanoa, että epäterveellinen tavallaan se päivärytmi. Että sitä valvo niinku 
myöhään, ja sitten kuitenkin aamulla kun menin töihin, niin kuudelta pitää olla ja 
työpaikalla. -- Silloin nuorempana sitä ajatteli, että no, kyllä sitä jaksaa ja kave-
reita oli koneella ja niinku sillä tavalla. Että kyllähän se oli, että kun siellä oli mui-
takin siellä koneella, niin sitä sitten niinku itsekin herkästi jää, että ”no, pelataanpa 
vielä”, ja että ”kyllä mä voin nyt muutaman tunnin vielä tässä pelata ja sitten men-
nään nukkumaan”. Että kyllä se oli monesti se, että siellä oli niitä kavereitakin, 
niin sitten sitä niinku jäikin ja oli myöhempään siellä. (D, s. 7–8) 
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Huomionarvoisena erona tällä ja edellisellä ensimmäisen tason kuvauskategori-

alla on siinä, että väljässä arjessa pelaamiselle ei tarvitse fasilitoida aikaa, vaan 

sitä on luonnostaan paljon. Tässä kuvauskategoriassa pelaamiselle raivataan ai-

kaa tiettyjä hetkiä varten karsimalla ja typistämällä joitain muita arjen aktiviteet-

teja. Osaltaan voidaan puhua kotitaloustöiden rationalisoinnista, jonka avulla rat-

kaistaan ajankäytön ongelmia (ks. Aulanko, 2009, s. 94–95). 

 

 

6.3.3 Pelaaminen negatiivisena vaikuttajana 
 

Kun pelaaminen koetaan merkityksellisenä ja kyseiseen toimintaan investoidaan 

paljon aikaa ja ajatuksia, pelimaailmassa koetut vastoinkäymiset saattavat näkyä 

ajoittain myös arjessa. Yleensä kyseessä on kuitenkin hyvin lyhytkestoisia mie-

lentiloja, jotka eivät heijastu muuhun arkeen yhtä vahvoina, kuin esimerkiksi po-

sitiiviset asiat. Samaten on yleistä, että muussa arjessa koetut negatiiviset asiat 

vaikuttavat pelaamiseen siten, että sitä ei koeta yhtä miellyttävänä toimintana. 

Käsitysten mukaan reaalimaailman negatiiviset asiat vaikuttavat pelimaailmassa 

vahvemmin, kuin pelimaailman negatiiviset asiat reaalimaailmassa.  

 
T: Voiko pelimaailman tapahtumat vaikuttaa siihen, miltä sun arki tuntuu? Esi-
merkiksi jos käsitellään negatiivisen ja positiivisen kautta. 
H: Joo, siis jos mä otan kolme tuntia turpaan League of Legendsissä, kun me 
kavereitten kanssa pelataan, niin kyllä se ärsyttää, mutta ei ne ole sellaisia asi-
oita, että alkaisin mun kämpässä riehumaan sen takia. -- (C, s. 26) 

 

Joskus pelaaminen voi vaikuttaa myös lepoon negatiivisesti. Esimerkiksi nukah-

taminen on saattanut vaikeutua tai yöunista on karsittu pelaamiselle aikaa, joka 

on näkynyt seuraavan päivän aikana negatiivisesti (ks. Wolfe ym., 2014). Peleille 

on saatettu karsia aikaa myös velvollisuuksien hoitamiselta, joka on koettu nega-

tiivisena asiana. Myös parisuhteissa videopelaamisen käytännöt ovat saattaneet 

vaikuttaa negatiivisesti, jolloin pelikäytäntöihin on tehty sovituksia (ks. Mustonen 

ym. 2019, s. 41). 

 
T: Oletko sä pohtinut joskus sun kohdalla videopelaamisen mahdollisia negatiivi-
sia vaikutuksia tai sellaisia niinku ongelmallisia puolia? 
H: No kyllä, kyllä siinä on välillä se, että jos olet ehkä liikaa pelannut, niin yöunet 
saattaa mennä huonommaksi. Ja jos pelaat myöhään, katsot näyttöä monta tun-
tia putkeen aikaisemmin, niin sen näkee edelleen sen ruudun silmissä ja ei mei-
naa saada unta. Se on ehkä silleen niinku fyysinen mitä huomaa. -- (E, s. 16) 
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H: -- No vaikka parisuhteen kannalta, silloin kun parisuhteesta oli niin kun ihan 
alkuhuumat mennyt ja näin, ja vähän palasi niinku vanhoihin tapoihin, niin ei se 
toinen osapuoli niin tykännyt siitä, kuinka paljon pelasi, niin sitten piti tehdä niinku 
sellaisia rajoituksia. Tai niinku silleen herätä siihen, kuinka paljon käyttää aikaa 
pelaamiseen. Että niin, vaikutti parisuhteeseen negatiivisella tavalla, jos pelasi 
liikaa. -- (B, s. 18) 

 

Pelaamisen negatiivisiin vaikutuksiin arjessa liittyi yleensä runsas ja intensiivinen 

pelaaminen (ks. Meriläinen, 2020, s. 179–180), jolloin tämä ensimmäisen tason 

kuvauskategoria liittyy osaksi Intensiivinen peliarki -yläkategoriaa. Käsitysten mu-

kaan pelaamisella ei ollut arjessa juurikaan akuutteja ja pitkäkestoisia negatiivisia 

vaikutuksia, vaan hetkellisiä epäonnistumisista johtuvia mielentiloja. Mahdolliset 

pitkäkestoiset tai isomman mittaluokan negatiiviset vaikutukset, joita aikaisemmin 

pelaamisen yhteydessä on tullut vastaan, ovat johtaneet omien käytäntöjen poh-

timiseen ja metatyöhön, jolloin käytäntöjä on muokattu toivottuun suuntaan. Tä-

ten vaikka käsityksissä tunnistettiin videopelaamisen haitallisia ja ongelmallisia 

puolia arjessa, niitä on vaikea mieltää kokonaisvaltaisesti ongelmallisen videope-

laamisen piiriin, tai esimerkiksi osaksi Männikön (2017) määrittelemää ongelmal-

lisen digipelaamisen riskiryhmää. 

 

Yhteistä luvun 6.3 yläkategorian käsityksille on se, että pelaaminen on runsasta 

ja intensiivistä, ja suurin osa vapaa-ajasta käytetään pelaamiseen. Yleensä tämä 

on arjen sen hetkisen tilanteen mahdollistamaa. Runsas ja intensiivinen pelaami-

nen ei tarkoita automaattisesti negatiivisia vaikutuksia arjessa, mutta pelaamisen 

negatiiviset vaikutukset liittyivät vahvasti runsaaseen ja intensiiviseen pelaami-

seen. Ero Pelitilat arjen vakiintuneina käytänteinä -yläkategoriaan on se, että 

tässä yläkategoriassa pelikäytännöt ja arjen tilanteet eivät ole vakiintuneita ja jat-

kuvia, vaan sen hetkisen tilanteen mahdollistamia ilmentymiä. Pelaaminen arki-

resurssina -yläkategoriaan erona on se, että tässä pelaaminen on ajallisesti sel-

keästi isommassa osassa arkea. Lisäksi tässä yläkategoriassa pelaaminen ei ole 

yhtä tarkkaa ja laskelmoitua, kuin edellisissä. 
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6.4 Hillitty arkipelaaminen 

 

6.4.1 Sopivissa hetkissä pelaaminen 
 

Tässä ensimmäisen tason kuvauskategoriassa arki on kyllästetty erilaisilla toi-

minnoilla, esimerkiksi töillä tai muilla aktiviteeteilla ja harrastustoiminnalla, kuin 

pelaamisella. Tällöin pelataan, kun sille koetaan olevan aikaa. Pelaamiselle on 

normaalia vähemmän aikaa tai sitä ei ole lainkaan. Kyseessä voi olla esimerkiksi 

muuttunut elämäntilanne tai kiireinen ajankohta, esimerkiksi syyskausi. Pelaami-

sesta saatettaisiin kokea huonoa omatuntoa, koska arjessa on paljon tärkeäm-

män prioriteetin tehtäviä. Pelaamiseen voitaisiin kuitenkin käyttää mielellään 

enemmän aikaa, mikäli se olisi käytännössä mahdollista. Tämän ensimmäisen 

tason kuvauskategorian käsitykset muistuttavat hyvin paljon Kallion ym. (2009, s. 

11) viihdepelaamisen mentaliteettia. 

 

T: Millaista sun vapaa-aika on arjessa? Miten määrittelisit sinun vapaa-ajan? 
H: No sanotaanko, että syksyt ovat aika kiireellisiä. Sanotaanko, että elokuun 
puolestavälistä alkaen, aikalailla tuntuu, että on koko ajan vähän kiirettä. Koko 
ajan on vähän jotain tekemistä. 
T: Onko siinä sitten vapaa-aikaa ollenkaan, kun on paljon tekemistä? 
H: On siis, se on sellaista tekemistä, joka on juuri niistä harrastuksista ja näistä 
pois, niin sitten se on niinku sellaista erilaista vapaa-ajanviettoa, kuin että olisi 
pelaamassa. (F, s. 6–7) 

 

Vaikka pelaaminen olisi jäänyt entisiä tottumuksia vähemmälle, siitä ei kuiten-

kaan haluta kokonaan luopua. Pelaamisella on edelleen arjessa sellaisia funkti-

oita, joiden vuoksi sitä tehdään ja sille pyritään löytämään aikaa. Sitä suhteute-

taan muokkautuvan arjen mukaan, yleensä peliaikaa reilusti vähentämällä. (ks. 

Korvela & Nordlund, 2015, s. 193.) 

 

T: Silloin, kun sun arki on normaalia, niin koetko, että siinä pystyy pelata niin 
paljon, kuin tekee mieli? 
H: Kyllähän välillä on semmoista, että mieli tekisi, tai olisi kiva päästä käymään 
koneella ja vähän pelailla ja saadaan ajatuksia muualle. Ainahan se ei niinku on-
nistu, ja en mä nyt ehkä ihan niinku sillä lailla ajattelekaan, että sen pitäisi joka 
päivä niinku onnistua. Sehän tavallaan ei ole itselle semmoinen mikään pakot-
tava tarve niinku siihen, että pitää päästä päivittäin pelaamaan, tai sen pitäisi 
kuulua niinku siihen arkeen. Että aina, kun se on niinku mahdollista ja niinku sitä 
aikaa on, niin silloin mielellään sitä tekee. Että kyllähän sitä toivoisi, että se niinku 
pysyisi mahdollisimman kauan tässä matkassa mukana. -- (D, s. 4) 

 



 

51 
 

H: Se, miksi pelaaminen on muuttunut itselläni, se on ehkä sellainen arvokysy-
mys, että niinku pitänyt miettiä, että mitkä asiat… Tai silloin silleen niinku joskus, 
kun on ollut paljon vapaa-aikaa ja elänyt yksin ja näin, niin se on vaan ollut osa 
elämää. Mutta sitten nykyään on pitänyt niinku alkaa miettiä omia arvoja, että 
mitkä on itselle tärkeitä juttuja. Ja kun on rajallinen määrä tunteja vuorokaudessa, 
että mihin ne oikeasti haluaa käyttää ja mihin ne voi käyttää, ja sitten on pakko 
priorisoida. Niin se on sitten niinku jättänyt sitä pelaamista vaan vähemmälle prio-
riteetille, mutta se edelleen löytää sen oman paikkansa sieltä. -- (B, s. 23–24) 

 

Käsityksistä on nähtävissä Haasion ja Riukulehdon (2020, s. 2020) esittämiä aja-

tuksia videopeleistä virtuaalisena kotiseutuna, jonka hetkistä ja paikoista jää 

muistoja, ja joihin halutaan palata myöhemmin. Erona tällä ensimmäisen tason 

kuvauskategorialla ja rationalisoidulla pelaamisella (ks. luku 6.1.3) on se, että ra-

tionalisoidussa pelaamisessa on paljon enemmän valinnanvaraa sen suhteen, 

miten pelikäytäntöjä toteutetaan arjessa. Tässä ensimmäisen tason kuvauskate-

goriassa arjessa on niin paljon muita toimia ja vapaa-ajan aktiviteetteja, että pe-

laaminen jää pakonomaisesti vähemmälle ajalle. 

 

 

6.4.2 Spontaani pelaaminen 
 

Joskus arjessa saattaa tulla sellaisia tilanteita, että omat voimavarat ovat uupu-

neet hetkellisesti. Tällöin saatetaan joustaa joistain arjen toiminnoista tai velvoit-

teista (ks. Aulanko, 2009, s. 94–95), ja pelata sen sijaan. Esimerkkeinä näistä voi 

olla siivoaminen, jota lykätään myöhemmäksi, tai kuntosaliharjoittelu, joka jäte-

tään siltä päivältä välistä kokonaan. Kyseessä on yksittäisiä ja satunnaisia ratkai-

suja, niin sanotusti poikkeamia normaalista.  

 

T: Mitkä on sun arjen sellaisia päivittäisiä toimintoja, jotka tavallaan niinku sä 
koet, että ne pitää hoitaa, ennen kuin ruvetaan pelaamaan? 
H: Työt kautta opinnäytetyö ja sitten urheilu. Ja mahdollisesti muut velvoitteet. 
T: Onko näistä mitkään sellaisia, mistä sä voit joustaa, että sä voisit pelata enem-
män, jos susta tuntuu siltä? 
H: Joo, urheilu. 
T: Että vähän voi jättää urheilematta? 
H: Joo, jos ei vaan jaksa, että on semmoisia päiviä joskus, ettei vaan jaksa. Että 
ei ole fiilistä lähteä. Sitten vaan yleensä jää siihen, että jää koneelle. (F, s. 5) 
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Arjen tapahtumat saattavat vaikuttaa myös siten, että pelaamista ei edes aloiteta 

sinä päivänä, vaikka normaalisti olisi saattanut niin tehdä. Pelaaminen saattaa 

myös vaatia tietynlaisia mielentiloja, jolloin sitä tehdään arjessa silloin, kun on 

sellainen tunne. Tällöin pelaamiselle ei ole minkäänlaisia rutiineja.  

 

T: Voiko sitten arjen tapahtumat vaikuttaa siihen, miltä pelimaailma ja sen tapah-
tumat tuntuu? 
H: No joo. Siis silleen, tai että yleinen fiilis varmasti vaikuttaa siihen, että meneekö 
edes pelaamaan, että huvittaako pelata. (B, s. 21) 
 
T: Onko sulla pelirutiineja? 
H: No ei ole oikeastaan, että kyllä niitä on aika vähän. Sitten justiin niinku sanoin, 
että se on itsellä semmoista, että niinku se oma semmoinen mielentila, että jos 
on semmoinen fiilis, että vois vähän pelailla ja näin, niin sitten sitä tulee pelattua. 
Mutta ei siinä ole niinku minkäänlaista rutiinia tavallaan, että mun pitää tietyn ver-
ran päivän aikana pelata, tai tiettyyn kellonaikaan asti saada pelata, että se on 
hyvin semmoista fiilispohjaista. (D, s. 9) 

 

Edellisissä aineistositaateissa on nähtävissä pelaamisen intentioihin liittyviä seik-

koja, joita Hamari ja Keronen (2017, s. 130–131) ovat esitelleet. Kun pelaamiseen 

liittyvä asenne, viihdyttävyys ja nautinnollisuus eivät ole kohdillaan, pelaamiseen 

ei ryhdytä. Erona tällä ensimmäisen tason kuvauskategorialla ja Arkea voidaan 

järjestellä pelaamisen ehdoilla -kuvauskategorialla (ks. luku 6.3.2) on se, että 

tässä kuvauskategoriassa pelaamiseen liittyvä spontaanisuus ja poikkeamat 

suunnitelmista poikivat muun arjen vaikutuksista ja voimavaroista. Sen sijaan sil-

loin, kun arkea järjestellään pelaamisen ehdoilla, tarpeet järjestelyille ja joustolle 

muista toimista tulevat pelimaailmasta. 

 

 

6.4.3 Pelaaminen joustavimpana toimintana 
 

Tässä ensimmäisen tason kuvauskategoriassa haastateltavien käsitysten mu-

kaan pelaaminen on osana arkea, koska sille löytyy aikaa arjesta. Jos kuitenkin 

jostain tarvitsisi enemmän aikaa, sitä saisi vähentämällä pelaamista. Nämä tar-

peet voivat liittyä esimerkiksi isoihin elämänmuutoksiin, esimerkiksi lapsen syn-

tymään, parisuhteen alkamiseen tai työelämään siirtymiseen. Myös hetkellisiin 

normaalia isompaa panostusta vaativiin toimiin voidaan siirtää aikaa pelaami-

selta, esimerkiksi opinnäytetyön tekemiseen tai uuden lemmikin hoitamiseen.  
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T: Näetkö, että sun arjessa voisi jossain kohtaa tulla sellainen muutos, joka 
muokkaisi merkittävästi sun pelikäytäntöjä?  
H: Kyllä varmasti, jos jostain syystä tapahtuisi jotain sellaista, mikä muuttaa mun 
tämän hetken arjen arvojärjestyksen. Esimerkiksi no varmaan lähempänä olisi, 
jos minä hommaisin jonkun uuden koiranpennun, joka tarvitsee enemmän aikaa, 
kuin mun vanhempi koira. Tai jos mulle jostain syystä syntyisi lapsi, jota ei toivot-
tavasti ainakaan lähimailla tule. Mutta se joo laittaisi arjen niinku prioriteetit sillä 
tavalla, että kun pelaaminen on minulle kuitenkin sellainen asia, mistä voin hel-
poiten niin kuin joustaa. Mä en näe pelaamista minkäänlaisena niinku pakolli-
sena, että mun on pakko pelata tästä tähän, vaan se on niinku mun mielestä 
joustavin osa mun arkea. (C, s. 6–7) 

 

Vaikka pelaamisen käsitetään olevan jollain tasolla korvattavissa olevaa toimin-

taa, siitä ei haluttaisi luopua välttämättä kokonaan. Silloin, kun pelaamisen totu-

tuista käytännöistä on joustettu, pelaamisen uupuminen arjesta on huomattu. 

Kuitenkin joissain tapauksissa sen varalle on valmistauduttu, että pelaaminen jää 

kokonaan pois omasta arjesta. 

 

T: Tuntuuko sinun arki kokonaiselta tai niinku sellaiselta holistiselta, kun siihen 
sisältyy pelaamista? 
H: No joo kyllä niinku varsinkin silloin, jos on ajanjakso milloin on se pelaaminen 
jäänyt tosi vähälle, niin sitä tavallaan huomaa jossakin vaiheessa, että nyt sitä 
niinku kaipaa, kaipaa sitä. Että kyllä se nyt varmaan niinku tavallaan tekee mun 
arjesta jollakin tavalla kokonaisen. Mutta tavallaan sitten myöskin tiedostaa sen, 
että ehkä se ei niinku tule siihen arkeen kuulumaan koko elämää, mutta tässä 
hetkessä se kuuluu siihen omaan arkeen. (D, s. 14) 

 

Kuten Korvela ja Nordlund (2015, s. 193) ovat todenneet, arki muotoutuu elämän-

tilanteen ja eri elämänvaiheiden mukaan. Videopelaaminen on yksi arjen liikku-

vista osista, kenties suurin kaikista, joka käsityksien mukaan muuttuu käytännöil-

tään mahdollisten merkittävien elämänmuutosten myötä. Myös Kallio ym. (2009, 

s. 9) ovat havainneet elämänmuutoksien vaikuttavan pelaamiseen, esimerkiksi 

pelaamisen mentaliteettien kautta. Käsityksissä oli kuitenkin havaittavissa sen 

verran peliorientaatiota (ks. Nevala, 2017, s. 5), että muuttuvissa tilanteissa pe-

laamista halutaan kuitenkin säilyttää ja sisällyttää jonkin verran omaan arkeen.  

 

Luvun 6.4 yläkategorian käsityksiä voidaan pitää vastakohtana Intensiivinen pe-

liarki -yläkategorian käsityksille. Pelaaminen on hillittyä ja määrittyy korostuneen 

paljon arjen ehdoilla. Tässä yläkategoriassa pelaaminen on kaikkia muita yläka-

tegorioita vähäisempää, ja käsitetään muutenkin pienemmän prioriteetin aktivi-

teettina verrattuna arjen muihin aktiviteetteihin. 
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6.5 Tulosten tarkastelua 

 

Haastateltavien käsityksistä muodostui yhteensä 12 ensimmäisen tason kuvaus-

kategoriaa, jotka kuvaavat videopelaamisen ja arjen yhtälöä. Nämä kuvauskate-

goriat tiivistyivät vielä neljään yläkategoriaan, jotka kuvaavat tutkittavaa ilmiötä 

yleisemmällä tasolla. Tulokset ovat tiivistettynä kuviossa 2. 

 

 

Kuvio 2. Videopelaaminen arjen toimintana. 

 

 

Ensimmäisen tason kuvauskategorioita tulee tulkita siten, että ne eivät sulje toi-

siaan pois. Useampi vastaaja voi olla osana samaa kuvauskategoriaa, ja vastaa-

vasti sama vastaaja voi olla osana useampaa kuvauskategoriaa. Kyseessä on 

arjen jatkuvasti tai ajoittain muuttuvat tilanteet (ks. Korvela & Nordlund, 2015, s. 

193), ja näiden myötä suhteutetut pelikäytännöt. Pelikäytännöt ovat jatkuvasti 

vuorovaikutuksessa arjen kanssa. Kuten Peteri (2006, s. 359) on todennut, tek-

nologiaa ja digitalisaatiota sovelletaan osaksi arkea, mutta samalla arki muok-

kaantuu näiden mukaan.  
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Kaikista neutraalein yläkategoria, jossa videopelaamisen ja arjen muiden toimien 

suhde näyttäytyi pääpiirteiltään kaikista tasaisimpana, oli Pelitilat arjen vakiintu-

neina käytänteinä. Pelaaminen arkiresurssina kallistui hieman enemmän suun-

taan, jossa pelaaminen oli runsaampaa ja sitä tehtiin arjen muita vapaa-ajan ak-

tiviteetteja enemmän. Intensiivinen peliarki kuvaa tilannetta, jossa kaikista arjen 

aktiviteeteista pelaamista tehdään eniten ja siihen käytetään eniten arjen resurs-

seja. Käsitysten mukaan tällainen tilanne ei ole kuitenkaan kovin tavoiteltavaa, ja 

se on yksinkertaisesti mahdollistunut arjen sen hetkisen tilanteen myötä. Hillitty 

arkipelaaminen sen sijaan kuvaa tilannetta, jossa arjessa on paljon muita toimia 

ja vapaa-ajan aktiviteetteja, jolloin pelaaminen on vähäistä, ja osaksi myös esty-

nyt käytännön tasolla. 

 

Jokaista yläkategoriaa yhdisti käsitykset, jossa pelaaminen nähtiin miellyttävänä 

ja merkityksellisenä toimintana, jota halutaan sisällyttää omaan arkeen. Tämä 

kuvaa hyvin ilmiötä yleisellä tasolla. Pelaamista on tehty lapsesta asti, ja vuosien 

saatossa omia pelikäytäntöjä on sovitettu ja muokattu muuttuvien elämäntilantei-

den mukaan. Kuten Eskelinen (2005) aikoinaan totesi, digitaaliset pelit sitoutuvat 

osaksi elinympäristöämme entistä enemmän ajan kuluessa, eikä niitä tule mieltää 

pelkäksi nuorison ajanvietteeksi. 

 

T: Eli tulkitsenko oikein, että toisaalta arki voi olla orientoitunut pelaamiseen? 
H: Joo, mutta ei. Ei sillä tavalla, että mä kokisin, että mun arki pyörii sillä tavalla 
pelaamisen ympärillä, että mä teen kaikki jutut sen takia, että mä saisin pelata. 
Vaan niinku just silleen, että mä hoidan muut elämäni osa-alueet sillä tavalla, että 
mä voin käyttää aikaa toimiin, mitä mä itse päätän tehdä, ja pelaaminen sattuu 
vaan olemaan yksi niistä. (C, s. 21–22) 

 

Käsityksistä on osaksi nähtävissä, mitä arjen digitalisoituminen yhtenä arkielä-

män isoimmista muutoksista (ks. Mullan, 2019a, s. 209) voi käytännössä tarkoit-

taa. Videopelaaminen on yksi niistä hyvinvointia tuottavista toiminnoista, joita yk-

silöt tekevät ja haluavat tehdä kodin vapautta ja autonomiaa tarjoavassa ympä-

ristössä (ks. Raijas, 2008, s. 118, 123). Videopelaamisen suhde arkeen on arjen 

digitalisaation tapaan hyvin vivahteikas ja kompleksinen. Joissain käsityksissä 

pelaaminen on niin sulavassa osassa arkea ja arjen rutiineja, että sitä ei ole mie-

lekästä erottaa muusta arjesta. (ks. Pink ym., 2018.) Näissä tapauksissa voidaan 

todeta, että pelaaminen on arkea, ja arki on pelaamista.  
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Mullanin (2019a, s. 209) ”yhdessä, mutta erikseen” ajatuksen tietokoneiden käy-

töstä voidaan pelaamisen yhteydessä kääntää myös toisinpäin. Esimerkiksi Pe-

laaminen sosialisoinnin alustana (ks. luku 6.2.1) ensimmäisen tason kuvauska-

tegorioista voisi käsitysten myötä muokata toteamuksen muotoon ”erikseen, 

mutta yhdessä”. Fyysinen tila on eri, mutta vuorovaikutuksellinen tila on sama 

(Peteri, 2006, s. 368). Discord voi toimia kotisohvan tai julkisen kahvilan kulma-

pöydän tavoin paikkana, jossa kaverit ja ystävät tavataan, ja jossa vuorovaiku-

tusta käydään. Samoin kuin kavereiden kanssa voitaisiin sopia tiettyyn aikaan 

tapaaminen urheiluhallin edustalla ennen alkavaa penkkiurheilutapahtumaa, 

verkkoon voidaan sopia tapaaminen tiettyyn aikaan ennen alkavaa peliturnausta 

(ks. luku 6.3.2). Tämän voidaan nähdä olevan mentaalista ja kulttuurista sopeu-

tumista digitaalisen median ympäristöön (ks. Alasuutari ym., 2012). 

 

Lopuksi tuloksia peilataan Haasion ja Riukulehdon (2020) virtuaalisen kotiseudun 

käsitteeseen, johon käsityksistä löytyi hyvin paljon yhteneväisyyksiä. Menneiden 

pelitilojen hetkistä oli nostalgisia muistoja (luku 6.2.3), tietyissä pelikäytännöissä 

oli kotoisuuden tuntua (luvut 6.1.1 ja 6.2.2) ja myös pelitiloihin liittyvästä kaipuusta 

oli mainintoja (6.4.3). Vaikka verkon tarjoamat sisällöt, pelit ja verkostoitumismah-

dollisuudet ovat käytännössä rajattomat, käsityksistä oli nähtävissä omat tutut ja 

tärkeät kokemustilat (ks. Riukulehto, 2020, s. 33), joissa aikaa vietetään ja peli-

käytäntöjä toteutetaan.   
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7 Luotettavuus 
 

Seuraavaksi tarkastellaan tämän tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä näkökul-

mia. Hirsjärven ja Hurmeen (2015, s. 184) mukaan haastattelupäiväkirjan pidolla 

voidaan parantaa tutkimuksen laatua. Tässä tutkimuksessa sen avulla pidettiin 

muistissa eri haastatteluiden aikana esiintyneitä ajatuksellisia pääkohtia, kunnes 

ensimmäisen tason kuvauskategorioita alettiin muodostamaan. Tämä oli myös 

luotettavuuden kannalta oleellista, koska haastattelupäiväkirjan avulla pystyttiin 

säilyttämään yhteys aineistoon haastatteluiden toteuttamisen ja analyysin aloit-

tamisen välisenä aikana.  

 

Haastattelurunko toimi kohtalaisen hyvin. Jokainen teema palveli asetettua tutki-

mustehtävää, ja niiden avulla pystyttiin vastaamaan tutkimuskysymykseen. Osa 

haastattelukysymyksistä olisivat kuitenkin voineet olla jonkin verran avoimempia, 

sillä nyt osassa kysymyksistä saattoi olla vastauksia johdattelevia vaikutuksia. 

Esimerkiksi teemassa viisi (ks. LIITE 1) käsiteltiin pelimaailman ja reaalimaailman 

välistä vuorovaikutusta, ja analyysivaiheessa kysymyksenasettelu vaikutti johdat-

televalta. Tämä näkyi muun muassa siten, että vastaukset eivät poikenneet juu-

rikaan toisistaan. Hieman avoimempi kysymyksenasettelu olisi saattanut johtaa 

uusien käsitysten ilmenemiseen, ja tuottanut mahdollisesti lisäarvoa tutkimuk-

selle.  

 

Vastaavasti vapaa sana toimi hedelmällisenä osiona haastattelurungossa. 

Vaikka haastateltavat osaltaan käsittelivät vapaan sanan aikana jo edellä kysyt-

tyjä ja käsiteltyjä teemoja, he saivat kuitenkin ilmaistua käsityksiään selkeämmin. 

He olivat ikään kuin vapautettuina ennalta määritetyn haastattelukysymyksen 

asettamista kahleista, ja saivat ilmaistua käsityksiään juuri siten, miten se heidän 

ajattelussaan oli jäsentynyt. Vapaan sanan voidaan katsoa olevan myös tutki-

museettiseltä kannalta oleellinen, sillä haastateltavat saivat keskustelun lopuksi 

kiteyttää ja painottaa omista videopelikäsityksistään juuri ne asiat, jotka he koki-

vat tärkeäksi. Vapaa sana toimi eräänlaisena hetkenä, jolloin he saivat niin sano-

tusti puhua suunsa puhtaaksi. 
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Aineistossa esiintyi analyysivaiheessa sellainen epäkohta, että kaikki maininnat 

eivät vastanneet tutkimusongelmaan. Tämä ilmeni esimerkiksi siten, että joissain 

merkitysyksiköissä käsiteltiin pelkästään videopelaamista, eikä siihen kytkeytynyt 

arjen näkökulmaa. Tällaiset maininnat jätettiin pois analyysistä, jolla osaltaan 

edesautettiin tutkimuksen luotettavuutta (ks. Ahonen, 1994, s. 145; Häkkinen, 

1996, s. 42). Tältä epäkohdalta oltaisiin voitu ainakin osittain välttyä, mikäli ana-

lyysi oltaisiin aloitettu jo ensimmäisten haastattelujen jälkeen. Tällöin kyseinen 

ongelma olisi voitu paikantaa, ja huomioida lopuissa haastatteluissa. Analyysin 

ulkopuolelle jääneitä mainintoja ja merkitysyksiköitä oli kuitenkin vain minimaali-

nen osa koko aineistoon verraten, joten ne eivät vaikuttaneet aineiston luotetta-

vuuteen merkittävästi.  

 

Analyysiin liittyen on luotettavuuden kannalta oleellista, että erilaiset käsitykset 

huomioidaan ja ne tulevat edustetuksi. Lisäksi kategorioiden keskinäisissä sisäl-

löissä ei tulisi olla päällekkäisyyksiä. (Larsson, 1986, Huuskon ja Paloniemen, 

2006, s. 169 mukaan; Häkkinen, 1996, s. 43.) Nämä seikat huomioitiin siten, että 

ajatuksellisesti poikkeavan merkitysyksikön ilmentyessä sille muodostettiin oma 

ensimmäisen tason kuvauskategoria. Kun kaikki kuvauskategoriat saatiin muo-

dostettua, merkitysyksiköt käytiin vielä yksitellen läpi, ja yritettiin sovittaa muihin 

ensimmäisen tason kuvauskategorioihin. Tämä toimi ikään kuin tarkastuksena, 

että merkitysyksikkö ei ole väärässä kuvauskategoriassa, ja että kuvauskatego-

rioiden yhteydessä ei esiinny keskinäisiä limittäisyyksiä. 

 

Edellisen osalta voidaan todeta, että kuvauskategorioiden limittäisyyden välttä-

misessä onnistuttiin hyvin. Jokaisen ensimmäisen tason kuvauskategorian välillä 

löytyy kuvattuna selkeät ja rajantekevät erot sekä perusteet. Lisäksi kaikki 12 en-

simmäisen tason kuvauskategoriaa saatiin sovitettua yläkategorioihin, joilla jokai-

sella on omat ja toisistaan poikkeavat ajatukselliset perusteet (ks. Ahonen, 1994, 

s. 146; Huusko & Paloniemi, 2006, s. 169). Joidenkin ensimmäisen tason kuvaus-

kategorioiden kohdalla herää kuitenkin kysymys, että olisiko niiden sisältämistä 

merkitysyksiköistä muodostunut todellisuudessa kaksi eri kuvauskategoriaa. Esi-

merkiksi negatiivisten vaikutusten kuvauskategoriassa (ks. luku 6.3.3) on nähtä-
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vissä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ilmentymiä. Näiden merkitysyksiköt vas-

taavat kuitenkin toisiaan ajatuksellisten yhteyksien muodossa, jonka takia niitä ei 

ollut mielekästä erottaa erillisiksi ensimmäisen tason kuvauskategorioiksi. 

 

Eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttisen tieteenfilosofian taustaoletuksien 

ja periaatteiden toteutumisen osalta voidaan todeta, että ne innoittivat tutkittavan 

ilmiön syvällisempään tarkasteluun. Esimerkiksi Heideggerin (1996, Heinilän, 

2009, s. 159 mukaan) olemisen filosofian voidaan katsoa olevan läsnä siinä, mi-

ten aineisto kerättiin ja analysoitiin sekä millaisia tuloksia niistä ilmeni. Videope-

laamista arjen toimintana käsiteltiin yhtenäisenä olevana ilmiönä tässä historialli-

sesti, avaruudellisesti ja kulttuurisesti jäsentyneessä ajassa, paikassa ja kulttuu-

risessa atmosfäärissä, jossa yhdessä olemme, ja ilmiöstä saatiin muodostettua 

historiallisesti yksityiskohtainen kuva yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä sijoitettuna 

(ks. Eskola & Suoranta, 1998, s. 14–15). Ilmiö tavoitettiin, avattiin ja kuvattiin sel-

laisena, kuin se on, jolloin ymmärrys tästä ilmiöstä eksistentialistis-fenomenolo-

gisen tradition mukaan voidaan saavuttaa (ks. Heinilä, 2007, s. 40).  

 

Myös hermeneuttinen tulkitsemistoiminta (ks. Heidegger, 2000, Heinilän, 2007, 

s. 17 mukaan; Metsämuuronen, 2008, s. 12) näkyi merkitysyksiköiden paikanta-

misessa haastateltavien ilmaisuista, niiden sijoittamisessa osaksi ensimmäisen 

tason kuvauskategorioita, sekä näiden yhdistelemisessä ylätason kategorioiksi. 

Sen sijaan Merleau-Pontyn (1995; 2002, Heinilän, 2007, s. 55 mukaan) havain-

non fenomenologia eletyn ruumiin käsitteestä ei juurikaan näkynyt tai esiintynyt 

tässä tutkimuksessa.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan fenomenografian toteutumista ja soveltumista tämän 

tutkimuksen tarkoitukseen. Ensinnäkin voidaan todeta, että fenomenografia so-

veltui hyvin tämäntyyppiseen tutkimusongelmaan. Videopelaamisesta arjen toi-

mintana saatiin muodostettua todella monisäkeinen kuva videopelaajien käsityk-

sien avulla. Puhtaassa fenomenografisessa lähestymistavassa pysyttiin myös 

kohtalaisen hyvin. Alun perin mukana oli vielä toinen tutkimuskysymys liittyen vi-

deopelaamisen käytäntöjen taustalla vaikuttaviin tekijöihin, mutta tästä luovuttiin, 
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sillä sen todettiin olevan irrallaan fenomenografisesta lähestymistavasta. Toi-

sesta tutkimuskysymyksestä luopuminen paransi siten tämän työn luotettavuutta 

fenomenografisena tutkimuksena.  

 

Haastattelukysymyksissä saattoi olla mukana kohtia, jotka eivät välttämättä pal-

velleet puhdasta fenomenografista lähestymistapaa. Osaltaan oli haastavaa 

muodostaa samaan aikaan monipuolisia kysymyksiä, mutta joiden sisältö ja in-

tentio suuntautuu suoraan käsityksen esiin tuomiseen. Osa kysymyksistä koski 

enemmän kokemuksia kuin käsityksiä. On kuitenkin huomionarvoista, että feno-

menografiassa myös kokemukset ovat osana käsityksiä (ks. Ahonen, 1994, s. 

116–117; Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164). 

 

Lopuksi tarkastellaan Kallion ym. (2009) pelaamismentaliteettimallin ja tähän liit-

tyvän pohdinnan soveltuvuutta tämän tutkimuksen tukena. Kyseinen malli sopi 

hyvin tämän tutkimuksen videopelaamiseen liittyvään taustakartoitukseen, koska 

siinä oli paljon hyviä arkielämään liittyviä näkökulmia. Nämä osaltaan ohjasivat 

myös tämän tutkimuksen taustaa. Tutkimusartikkelissa pelaaminen suhteutettiin 

osaksi arkea, kuten tässäkin tutkielmassa. Kulttuurisen pelitutkimuksen ja kotita-

loustieteen välillä voidaan nähdä olevan hyviä risteymiä tähän asiayhteyteen liit-

tyen. Edellä mainittu pelaamismentaliteettimalli on kuitenkin jo tässä vaiheessa 

aika vanha. Jokin uudempi malli olisi voinut olla ajallisesti relevantimpi, mutta 

vastaavaa ei kuitenkaan löytynyt. 
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8 Pohdintaa 
 

Tässä tutkimuksessa kuvattiin videopelaamista arjen toimintana ja tuotiin esiin 

tähän vaikuttavia taustatekijöitä. Videopelaamisen yleisyys Suomessa on kasva-

nut vuosikymmenten saatossa siihen pisteeseen, että enemmistö suomalaisista 

10–75-vuotiaista pelaa digitaalisia pelejä aktiivisesti tai vähintään joskus (Kinnu-

nen ym., 2020, s. 27–28). Videopelaamista voidaan siten pitää entistä arkipäiväi-

sempänä ilmiönä, eikä pelkästään lasten ja nuorten ajanvietteenä (ks. Kallio ym., 

2009, s. 13). Tämän tutkimuksen tulokseksi muodostui 12 erilaista haastatelta-

vien käsityksiä vastaavaa ensimmäisen tason kuvauskategoriaa, jotka kuvaavat 

videopelaamista arjen jokapäiväisissä ja muuttuvissa tilanteissa.  

 

Tulosten valossa videopelaaminen on ilmiö, joka on jatkuvasti vuorovaikutuk-

sessa arjen muiden toimien kanssa, ja sitä suhteutetaan omien mielenkiintojen, 

oman elämäntilanteen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan omaan arkiryt-

miin. Enimmäkseen se näyttää olevan miellyttävä ja positiivinen vaikuttaja, joka 

parhaillaan tuo merkityksellisyyttä, rutiineja ja voimavaroja yksilöiden arkeen. Toi-

sinaan pelaaminen voi esiintyä hyvinkin neutraalina asiana, joka kulkee tottumus-

ten myötä arjen mukana siinä, missä moni muukin asia. Myös videopelaamisen 

negatiivisia ja osaltaan epätoivottuja vaikutuksia esiintyi, enimmäkseen pientä 

harmitusta aiheuttavina mielentiloina, mutta muihin tuloksiin nähden selkeästi vä-

himmissä määrin. Videopelaamista itsessään ei kuitenkaan käsitetty missään 

kohtaa epätoivotuksi osaksi arkea. 

 

Haastateltavien rajaus vaikutti olennaisesti tutkimustuloksiin. Haastateltavaksi 

valikoitui kaksikymppisiä henkilöitä, jotka pelaavat tai ovat lähivuosien aikana pe-

lanneet videopelejä aktiivisesti. Lisäksi kaikki olivat joko töissä tai opiskelivat, ja 

asuivat osana itsenäistä kotitaloutta. Ulkopuolelle jäivät täten esimerkiksi van-

hempien kanssa kotona asuvat lapset ja nuoret, sekä itsenäisessä taloudessa 

asuvat aikuiset työttömät. Voidaan olettaa, että haastateltavien rajausta muutta-

malla aiheesta voitaisiin saada moninaisempia käsityksiä, ja näin kuvattua ilmiötä 

vielä yleisemmällä tasolla.  
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Yksi mielenkiintoinen näkökulma jatkotutkimuksille voisi liittyä lasten ja heidän 

huoltajien käsityksien tutkimiseen videopelaamiseen liittyen. Tulosten avulla voi-

taisiin saada kehitettyä esimerkiksi työkaluja perhetyölle, jossa tuetaan perheiden 

arjenhallintaa ja ajankäyttöä. Perheiden lasten ja nuorten videopelaamiseen liit-

tyviä mahdollisia ongelmia ja huolia voitaisiin kääntää voimavaroiksi suhteutta-

malla videopelaamisen käytäntöjä kestävälle ja arjen hyvinvointia tukevalle poh-

jalle. Tämän tutkimuksen tuloksissa videopelaamisen mielekkyyden ehdot poh-

jautuivat useimmiten siihen, että siitä ei aiheudu arjen muille toimille haittaa. Kun 

arjen velvollisuudet oltiin hoidettu ja pelaamista oli sopivassa suhteessa muiden 

toimien kanssa, pelaamisen käsitettiin olevan parhaimmillaan.  

 

Näitä lähtökohtia voidaan huomioida myös peruskoulun kotitalousopetuksessa. 

Esimerkiksi ajankäytön suunnittelu on oleellinen taito, joka on yksi kotitalousope-

tuksen tavoitteista (POPS, 2014, s. 438). Videopelaamiseen käytettävän ajan 

pohtiminen ja suhteuttaminen omaan peruskoululaisen arkirytmiin voisi olla yksi 

oppimistehtävä, jolla huomioidaan oppilaiden arjen hallinnan taitojen kehitty-

mistä. On huomionarvoista, että vaikka kaikki oppilaat eivät välttämättä pelaisi-

kaan videopelejä, se on silti hyvin yleistä nuorten keskuudessa. Viimeisimmän 

pelaajabarometrin mukaan 10–19-vuotiaiden ikäryhmä käyttää kaikenlaiseen pe-

laamiseen muihin ikäryhmiin verrattuna kaikista eniten aikaa, joka on keskimäärin 

16,9 tuntia viikossa (Kinnunen ym., 2020, s. 66–67). 

 

Parhaiten tulokset toimivat ilmiön kuvaajana. Niiden avulla voidaan kuvata, millä 

tavoin videopelaaminen voidaan suhteuttaa osaksi arkea, ja millaisia tekijöitä kä-

sitysten taustalla on. Varsinkin valtamediassa videopelaamiseen liittyy hyvin 

usein sen hyvyyteen tai huonouteen liittyvää pohdintaa (esim. Tikkanen, 2018). 

Näiden tulosten pohjalta voidaan todeta, että videopelaaminen on paljon moni-

säikeisempi, kuin hyvä-paha-dikotomialle asettuva ilmiö. Se on sosiaalista toimin-

taa, arjen rutiineja, ärsytyksen aiheuttaja, intensiivinen aktiviteetti, tavoitteellinen 

harrastus, pako arjesta, rentoutumisen mahdollistaja sekä paljon muuta. Lisäksi 

toiminnan taustalla on monia liikkuvia tekijöitä, jotka vaihtuvat yksilöllisten tilan-

teiden mukaan. Videopelaaminen sulautuu luontevaksi osaksi arjen laajaa koko-

naisuutta, joka voi parhaimmillaan olla otsikkoon viitaten isoin eli merkittävin asia, 

jota valinnaisesti eli autonomisen vapauden myötä omassa arjessaan tekee.  
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Liitteet 
 

 

LIITE 1 – Haastattelurunko  

 

Taustatietojen kartoitus 

• Ikä 

• Työ- tai opiskelutilanne 

• Mitä videopelejä pelaat ja millä laitteilla? 

• Millainen on pelihistoriasi, esimerkiksi minkä ikäisestä asti olet pelannut? 

• Kuinka monta tuntia pelaat normaalisti keskimäärin viikossa?  

• Arvioi montako tuntia olet pelannut enimmillään yhden viikon aikana viimeisen 
muutaman vuoden kuluessa? 

 
Teema yksi – arjen rakentuminen 

• Millainen arkesi oli sinä viikkona, kun pelasit eniten?  

• Millaista arkesi on silloin, kun koet sen normaaliksi? Mikä on tällöin oma näke-
mys omista pelikäytännöistäsi? 

• Millaista arki on silloin, kun pelaaminen on vähäistä tai et pelaa lainkaan? Onko 
pelaaminen esimerkiksi estynyt käytännön tasolla vai rajoitatko sitä itse omalla 
päätöksenteolla?  

• Mitkä ovat arjessasi sellaisia päivittäisiä toimintoja, jotka tehdään välttämättä 
ennen pelaamista? Esimerkiksi työnteko, ruokahuolto, harrastukset jne. Voi-
daanko näistä käytännöistä tarvittaessa joustaa? 

• Kerro harrastuksistasi. Onko pelaaminen harrastus? 

• Millaista vapaa-aika on arjessasi ja miten määrittelisit sen? Onko pelaaminen 
vapaa-ajanviettoa? 

• Miten ruokahuoltosi toimii? Vaikuttavatko pelikäytännöt siihen? 

• Millainen on päivärytmisi? Vaikuttavatko pelikäytännöt päivärytmiin? 

• Näetkö, että arjessasi voisi tulla jossain kohtaa jokin sellainen muutos, joka 
muokkaisi merkittävästi pelikäytäntöjäsi? Mikä sellainen tapahtuma voisi olla ja 
miten se vaikuttaisi pelikäytäntöihisi?  

 
Teema kaksi – pelikäytännöt ja -rutiinit 

• Miten pelaaminen sijoittuu päivärytmiisi? 

• Kerro pelirutiineistasi. 

• Millaisten tekijöiden seurauksena pelaat normaalia enemmän? 

• Liittyykö pelaamiseesi tällä hetkellä joitain tavoitteita, joita yrität saavuttaa? 

• Millaisia arjen toimintoja voidaan jättää tekemättä, lykätä tai käyttää normaalia 
vähemmän aikaa, että voit halutessasi pelata enemmän?  

• Pelaatko joskus normaalia vähemmän? Miksi, ja mitä silloin tehdään? 

• Liittyykö pelaamiseesi joitain oheistoimintoja, kuten pelivideoiden ja -lähetysten 
katsominen, e-urheilun seuraaminen, foorumien seuraaminen, cosplay, peli-
messuja jne. Miten nämä vaikuttavat arkeen esimerkiksi ajankäytöllisesti? Entä 
pelaamiseen arjen toimintana ylipäätään, onko pelaaminen samanlaista ilman 
näitä oheistoimintoja? 

• Jos arkeesi vapautuisi enemmän aikaa, muuttuisivatko pelikäytäntösi? 
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Teema kolme – sosiaalisuus ja vuorovaikutus 

• Pelaatko yksin vai muiden kanssa? Ovatko kanssapelaajat tuttuja vai tuntemat-
tomia? 

• Kommunikoitko kanssapelaajien kanssa esim. viestein tai puheyhteyden 
avulla? 

• Vaihtuvatko pelitoverisi/kanssapelaajat esim. pelin tai ajankohdan mukaan? 

• Mitä eroa on yksin ja muiden kanssa pelaamisella? 

• Oletko koskaan osallistunut lähiverkkotapahtumaan eli laneille? Millaisena tämä 
tapahtuma näyttäytyy pelaamisen ja arjen näkökulmasta, eli onko tällöin ky-
seessä normaali pelitapahtuma normaalissa arjessa vai jotain täysin muuta? 

• Oletko tekemisissä pelituttujen kanssa pelitilojen ulkopuolella? Esimerkiksi fyy-
sisten tapaamisten tai verkkoviestinnän välityksellä?  

• Miten pelitilojen ulkopuoliset kontaktit, esimerkiksi perhe, puoliso tai kaverit, 
ovat läsnä pelaamiseen liittyvissä asioissa? Keskustellaanko peleistä, kommen-
toidaanko pelaamista, tietävätkö he pelikäytännöistäsi? 

 
Teema neljä – pelaamisen merkityksellisyys 

• Mikä rooli pelaamisella on arjessasi ja elämässäsi ylipäätään? 

• Tuntuuko arkesi kokonaiselta/holistiselta, kun siihen sisältyy pelaamista? 

• Jos pelaaminen estyisi käytännön tasolla esim. tunniksi, päiväksi tai viikoksi, 
millaista arki olisi? Toteutuisiko arki silloin halutulla/miellyttävällä tavalla? 

• Voidaanko pelaaminen korvata jollain muulla toiminnolla? 

• Nautitko ajastasi pelatessa? Onko pelaaminen merkityksellistä? Onko näille joi-
tain pelin tai arjen sisäisiä ehtoja? 

• Voiko arki keskittyä pelaamisen ympärille? Miksi? 

• Onko pelaamisen ajankohdalla väliä? Eroaako pelaaminen eri viikonpäivinä tai 
viikonloppuna? Entä eri kausina esimerkiksi lomalla, pyhäpäivinä, kesällä? 

• Oletko tyytyväinen siihen, miten pelikäytäntösi toteutuvat tällä hetkellä? Jos sai-
sit muuttaa jotain, mitä se olisi? 

• Oletko pohtinut tai kohdannut videopelaamisen mahdollisia negatiivisia vaiku-
tuksia arjessa? 

 
Teema viisi – pelimaailma rinnakkaistodellisuutena 

• Kun suunnittelet tulevaa päivääsi, viikkoa, kuukautta ja niin edelleen, sisältyykö 
siihen ristikkäisiä tavoitteita ja suunnitelmia sekä arjesta että pelimaailmasta? 

• Onko pelimaailmassa jotain yhtä tärkeitä tai jopa tärkeämpiä tilaisuuksia, tapah-
tumia ja toimia, kuin reaalimaailmassa? Jos on, miten ne ilmenevät? 

• Onko pelimaailmassa joitain reaalimaailman ja arjen toimiin verrattavia toimia? 

• Voiko pelimaailman tapahtumat vaikuttaa siihen, miltä arki tuntuu? Miten? 

• Voiko arjen tapahtumat vaikuttaa siihen, miltä pelimaailma ja sen tapahtumat 
tuntuvat? 

• Mikä on käsityksesi arjen resurssien, kuten ajan ja rahan, käyttämisestä peli-
maailman toimia ja tavoitteita varten? 

• Onko pelaaminen osa arkea, vai onko pelimaailma selvästi erillään muusta ar-
jesta? 

• Oletko haaveillut pelaamisesta ammattina tai tulonlähteenä? Esim. sisällöntuot-
tajana, pelikehittäjänä, striimaajana, e-urheilijana, palveluntuottajana jne. 
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Vapaa sana 
 

• Haluatko vielä kertoa jotain arjesta tai pelaamisesta, jota ei kysytty tai käsitelty? 

• Haluatko tarkentaa tai selventää jotain aikaisempaa kysymystä tai vastausta? 

• Jäikö joku tutkimukseen liittyvä seikka mietityttämään? 
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LIITE 2 – Haastatteluissa mainitut videopelit 

 

Päätoimiset pelit ja mainintojen määrä Muut haastatteluissa mainitut pelit 

Counter Strike: Global Offensive (4) Back 4 Blood 

League of Legends (4) Fortnite 

Cyberpunk 2077 (3) Golf With Your Friends 

Old School RuneScape (2) Rust 

Apex Legends (1) Serious Sam 3: BFE 

Battlefield 2042 (1) Valheim 

Clash of Clans (1) Valorant 

EA SPORTS FIFA (1) Witcher 3 

EA SPORTS NHL (1) World of Warcraft 

New World (1)  

Overwatch (1)  

PlayerUnknown’s Battlegrounds (1)  

Rocket League (1)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


