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1 JOHDANTO 

 

 

Suomeen on saapunut pakolaisena 42 500 henkilöä vuosina 1973-2012 (Suomen pakolais-

apu). Vaikka Suomi onkin nyt nettomuuton suhteen plussan puolella, muihin Euroopan 

maihin verrattuna Suomessa asuu vielä vähiten ulkomaalaisia. Suomen koko väestöstä oli 

vuonna 2012 ulkomaan kansalaisia vain 3,6%. (Väestöntutkimuslaitos, 2012) Vaikka 

Suomea siis tuskin voi vielä pitkään aikaan kehua kulttuurien sulatusuuniksi, kulttuurien 

kohtaamisilta ei enää vältytä meilläkään. 1980-luvun jälkeen tapahtunut muutos maasta-

muuttomaasta maahanmuuttomaaksi näkyy niin mediassa, politiikassa kuin arkisissa kah-

vipöytäkeskusteluissakin: suvaitsevuudesta, rasisimista ja ennakkoluuloista on tullut hyvin 

tuttuja yhteiskunnallisen keskustelun aiheita suomalaisille. Pakolaisten auttamista vastus-

tavia kommentteja näkyy lehdissä harvoin, enemmänkin jutuissa on pelätty huijareiden 

vievän “oikeiden” pakolaisten turvapaikat. Maahanmuuttoa kannattavat lausunnot taas 

useimmiten perustellaan mediassa työvoimatarpeella. (Raittila, 2002, 53) Jo vuoden 2006 

hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa pääpaino olikin työperäisen maahan-

muuton edistämisessä, koska edellisenä vuonna eläkkeelle päässeiden määrä ylitti työ-

markkinoille saapuneiden määrän (Jaakkola, 2009). Maahanmuuttoa siis tarvitaan myös 

taloudellisista syistä (Myrskylä & Pyykkönen, 2015) ja ongelmien välttämiseksi suoma-

laisten asenteiden on pysyttävä hyvinä. 

 

Suurin ruuhka Suomen vastaanottokeskuksissa oli 1990-luvulla. Tätä ennen pakolaisia ja 

muitakin ulkomaalaisia oli maahamme tullut vain suhteellisen pieniä määriä. Pahaksi on-

neksi samaan vuosikymmeneen sattuivat lamavuodet työttömyyksineen ja julkisten meno-

jen leikkauksineen, mikä osaltaan on aiheuttanut ensimmäisiä suuria pakolaisryhmiä vai-

vaavan suuren työttömyyden ja kotoutumisvaikeudet. Näiden taustatietojen valossa ei ole 

vaikea ymmärtää, miksi suomalaisten asenteet ovat olleet karsastavia. Myös media heräsi 
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90-luvun monikulttuuristumiseen kunnolla vasta vuosikymmenen loppupuolella (Horsti, 

2002). Kotoutumisen mittaaminen on nykyäänkin varsin vaikeaa, eivätkä käytössä olevat 

epäsuorat kotoutumisen mittarit ja tunnusluvut yleensä anna kovin positiivista kuvaa tilan-

teesta. (Nieminen, 2008) 

 

Ennakkoluuloja on yritetty Suomessa ja maailmalla murtaa monenlaisilla kampanjoilla: 

talkoisiin ovat osallistuneet monet järjestöt, tutkijat, julkkikset Oprahista Duudsoneihin 

sekä tietenkin valtiot itse säätämällä lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia ihmisten tasaver-

taisuudesta. Vaikka paljon työtä on tehty ja edistystä tapahtunut, perillä ei vielä olla: Sisä-

ministeriön vastikään julkaisema sisäisen turvallisuuden ohjelman raportti kertoo, että 

Suomalaisissa toisen asteen kouluissa “ilmenee kohtuullisen paljon aatemaailmaan perus-

tuvaa vihaa ja suvaitsemattomuutta” (Sisäministeriö, 2015, 3). 

 

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä ja maamme 

merkittävin humanitaarista apua antava järjestö (SPR, a). SPR:n vastuualuetta on Suomes-

sa muun muassa pakolaisten vastaanotto, kotouttamisapu sekä rasisminvastainen työ (SPR, 

b). Lisäksi Punainen Risti tekee humanitaarisen oikeuden disseminaatiotyötä, eli valistus-

työtä järjestämällä kursseja ja tietoiskuja sodan säännöistä ja pakolaisten oikeuksista. Sekä 

tähän tietoisuuden kasvattamiseen, että Punaisen Ristin syrjinnänvastaiseen työhön kuuluu 

myös tässä tutkimuksessa tarkastelun alla oleva Konfliktin keskellä -roolipelitapahtuma. 

(SPR, c)  

 

Tutkin jo kandidaatin tutkielmassani roolipelien käyttöä opetusmenetelmänä (Soanjärvi, 

2014). Aiheen pariin ajauduin harrastuksen myötä ja lopullisesti lamppu syttyi draamakas-

vatuksen sivuaineen kursseilla kun draamakasvatuksen ja roolipelin teoreettiset samankal-

taisuudet valkenivat minulle. Osallistuin Porissa vuonna 2013 Suomi Areenan yhteydessä 

järjestettyyn Konfliktin keskellä -peliin vapaaehtoisena. Peli oli vaikuttava kokemus ja 

teoriapohjalta se vaikutti hyvältä käytännön esimerkiltä pedagogisesta roolipelistä. Sopi-

vasti syksyllä 2013 tutkimusaihetta etsiessäni SPR:n Oulun piiri alkoi suunnitella kesälle 

2014 Konfliktin keskellä -peliä yhteistyössä Oulun kaupungin nuorisotyön kanssa. Pääsin 

mukaan projektin ohjausryhmään tarina- ja käsikirjoitusvastaavaksi ja sain järjestäjiltä lu-

van hyödyntää peliä tutkimuksessani. Konfliktin keskellä ei suinkaan ole SPR:n ainoa ko-

keilu tällä saralla. Humanitäärisen oikeuden kurssitarjonnassa on jo pitkään ollut käytän-

nön harjoituksiin keskittyvä kurssi, jossa on käytetty lyhyempiä roolipelejä. Myös SPR:n 
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henkisen tuen koulutuksissa käydään roolipelien kautta läpi kriisitilanteita, joissa henkistä 

tukea saattaa joutua antamaan, jotta harjoittelutilanne olisi mahdollisimman todentuntui-

nen.  

 

Kaukana ovat ne ajat kun oppimisen ajateltiin tapahtuvan yksinomaan hiljaa pulpetissa 

istuen ja opettajan karttakeppiä peläten. Vuonna 2016 voimaan tulevat Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2014) perustuvat käsitykseen oppilaasta 

aktiivisena toimijana ja velvoittavat opettajia luomaan monimuotoisia ongelmanratkaisuun 

perustuvia oppimista tukevia rakenteita. Yhä useampi poliitikko, johtaja ja kasvattaja on 

huolissaan siitä, kasvatammeko lapsiamme maailmaan, jota ei enää ole ja siis opetammeko 

heille taitoja, joilla ei enää ole merkitystä. Yksinkertaisen manuaalisen työn siirtyessä ko-

neille ja teknologian muuttaessa käsitystämme tiedosta ja tietämisestä, useita tulevaisuuden 

taitojen (“21st century skills”) listauksia on tuotu julkisuuteen. Yhdysvaltojen National 

Research Council NRC jakaa tulevaisuuden taidot kolmen kattotermin alle:  

 

“Kognitiiviset taidot: ei-rutiininomaiset ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu, systee-

miajattelu (systems thinking) 

Interpersoonalliset taidot: monimuotoiset viestintätaidot, sosiaaliset taidot, yhteistyötaidot, 

kulttuurinen sensitiivisyys ja moniarvoisuus 

Intrapersoonalliset taidot: itsensä johtaminen, ajanhallinta, itsensä kehittäminen, itsesääte-

ly, sopeutuvaisuus ja toimeenpanotehtävät (executive functioning)” 

(NRC 2010, 2, käännös omani)  

 

Nämä tulevaisuuden taidot eivät tietenkään ole uusia taitoja. Rotherham & Willingham 

(2009) korostavat, että tulevaisuuden taitojen listoissa ei ole yhtään vasta keksittyä taitoa, 

vaan varsinainen uutuus tulevaisuuden taitojen herättämässä keskustelussa on se, miten 

tärkeää juuri näitä taitoja olisi nyt opettaa kansainvälisesti. He peräänkuuluttavat lisää tut-

kimusta listan taitojen tutkimukseen, uusia opetussuunnitelmia, parempaa opettajankoulu-

tusta ja parempia oppimistulosten arviointitapoja. Opetusmetodeina he korostavat oppilas-

keskeisiä, ongelmalähtöisiä oppimistehtäviä. (Rotherham & Willingham, 2009) 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan pedagogista roolipelaamista. Roolipelaaminen opetuskäytös-

sä on kokonaisvaltainen ja toiminnallinen metodi ja sopii nykyaikaiseen ilmiöpohjaiseen 

opetukseen (Lintunen 1997). Vaikka tämän tutkimuksen keskiössä onkin tapaustutkimuk-
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sen tyyppisesti vain yksi koulun ulkopuolinen, informaaliin opettamiseen pyrkivä tapahtu-

ma, siihen peilattu teoria ja tapahtuman oppimistulokset luovat käypää pohjaa myös meto-

din koulusovelluksille.  
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Tavoitteena tässä tutkimuksessa on selvittää, toimiiko Konfliktin keskellä -liveroolipeli 

siten, kuin sen järjestävä taho sen toivoisi toimivan ja mitä voitaisiin tehdä pelin paranta-

miseksi jatkossa. Toisaalta tässä tutkimuksessa esitetään Konfliktin keskellä -peli myös 

käytännön esimerkkinä pedagogisesta roolipelaamisesta ja sen erityispiirteistä opetustapa-

na ja oppimisen mahdollistavana rakenteena.  

 

Tutkimuskysymyksien muovautumiseen on vaikuttanut tutkijan lisäksi myös tapahtuman 

järjestävät tahot, Punaisen Ristin Oulun osasto ja Oulun kaupungin nuorisotyö. Sain järjes-

täjiltä toiveen, että osa tutkimuslomakkeen kysymyksistä toimisi Oulun Konfliktin keskellä 

-pelin palautekyselynä. Tämän takia tutkimuskysymyksiin vastatessa pyritään erityisesti 

löytämään kehityskohtia, sillä Suomen Punaisen Ristin on tarkoitus ottaa Konfliktin kes-

kellä -pelit pysyväksi osaksi humanitaarisen oikeuden valistustyötään.  

 

Tutkimusta ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

1. Minkälainen oppimista tukeva rakenne Konfliktin keskellä -tapahtuma teoreettisesti on? 

2. Miten tapahtuma toimi asennekasvatuksen välineenä?  

3. Mitä Konfliktin keskellä -pelissä opitaan ja mitkä tekijät vaikuttivat oppimiseen?  

4. Mitkä tekijät pelissä vaikuttivat osallistujien eläytymiseen? 

 

Kysymyksiin 2-4 vastataan monimenetelmäisen empiirisen tutkimusaineiston pohjalta. 

Kysymykseen 1 taas haetaan vastaus pedagogisen roolipelaamisen teoriasta. Kaikkien tut-

kimuskysymysten tulokset esitellään luvussa 6 Tulokset.  

 

Kaikki kysymykset tähtäävät ensisijaisesti lisäämään ymmärrystä Konfliktin keskellä -

pelien toimimisesta asennekasvatuksen ja humanitaarisen oikeuden opetuksen välineenä ja 

sitä kautta ohjaamaan pelikonseptin kehitystä edelleen. Pelin teoreettisen rakenteen selven-



6 

 

 

täminen palvelee paitsi tämän tutkimuksen tekemistä, myös jatkotutkimusta ja helpottaa 

pelien suunnittelua kun pelin voi pilkkoa pienempiin rakenteisiin. Ilman selvää kuvaa ra-

kenteen osista, jokin pienempi osa saattaisi jäädä huomiotta. Kysymykset 2 ja 3 keskittyvät 

pelin tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseen toinen asennekasvatuksen ja toinen opetetta-

van aihealueen näkökulmasta. Eläytymiseen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen taas 

auttaa parantamaan pelaajien eläytymisen kokemusta tulevissa peleissä. Koska eläytymi-

nen on tärkeä osa pedagogisen roolipelin toiminnassa (Balzer, 2011), se on tärkeä kehitys-

kohta Konfliktin keskellä -pelille. 
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Tutkimuskysymykset keskittävät nämä pedagogisen roolipelaamisen ja sen avulla oppimi-

sen, sekä asenteiden muuttumisen tutkimuksen pääkohteiksi.  Pedagogisen roolipelin teoria 

tukeutuu vahvimmin konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, sekä draamakasvatuksen 

teoriaan, mutta lainaa luonnollisesti myös simulaatio- ja pelitutkimuksen perustuksista. 

Roolipelin asennekasvatukselliseen elementtiin on haettu teoriaa erityisesti sosiaalisen 

psykologian puolelta empatian ja asennetutkimuksen aloilta.  

 

Oppiminen roolipelaamisen kautta koetaan mieleenpainuvaksi, motivoivaksi ja hyödylli-

seksi harjoitukseksi (Crow & Nelson, painossa; Balzer & Kurz, 2015) ja metodi viehättää 

myös opettajia, tutkijoita ja kasvattajia yhä enenevissä määrin. Vankan ja yhteneväisen 

teorian puute on kuitenkin miltei viime vuosikymmeneen asti jättänyt pedagogisten rooli-

pelien harjoittajat hataralle pohjalle. Tanskassa 70- ja 80-luvulla noussut roolipeli opetus-

metodina -hehkutus lytättiin rankasti julkisuudessa. (Henriksen, 2003) Tätä teoriatyhjiötä 

on kuitenkin paikattu viime aikoina vauhdikkaasti niin eri ihmistieteiden tutkijoiden kuin 

roolipeliharrastajienkin toimesta ja kappaleessa 3.1 Roolipeli ja pedagoginen roolipeli 

hahmotellaan pedagogisen roolipelin teoreettiset rakennuspalikat ja toimintaperiaate.  

 

Asennekasvatus on perinteisesti pyrkinyt muuttamaan asenteita korjaamalla virheellisiä 

luuloja asenteiden kohteista esimerkiksi valistamalla. Asenteiden syntymisen ja muutoksen 

teoriaa on kuitenkin tutkittu pitkään psykologian alalla ja tutkimuksissa on havaittu, että 

puhtaan tiedollisesti valistamalla häivytetyt ennakkoluulot korvaantuvat herkästi uusilla, 

ellei empatialla ole mitään sijaa asennemuutoksessa (Ponterotto & Pedersen, 1993). Tämän 

tutkimuksen kontekstissa asenteita pyritään muuttamaan sekä tiedollisesti että affektiivises-

ti, joten kappaleessa 3.2 Asenteet kuvataan tähän soveltuvia asenneteorioita. 
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3.1 Roolipeli ja pedagoginen roolipeli 

 

 

Sekä pelin että roolipelin määritelmistä itsestään voisi kirjoittaa loputtoman pitkästi ja tar-

kempaa selvitystä tästä aiheesta suoritin kandidaatin tutkielmassani (Soanjärvi, 2014). 

Olen valinnut tutkimukseni perustermien määritelmät erityisesti sillä periaatteella, että 

määritelmät eivät ole liian kapea-alaisia. Roolipelitutkimuksessa määritelmissä on paljon 

laajuuseroja: Esimerkiksi sosiologi Gary Alan Fine teki uraauurtavan työn tutkiessaan 80-

luvun alussa amerikkalaista roolipelikulttuuria (1983), mutta kirjoittaessaan työssään roo-

lipeleistä tarkoitti vain fantasia-genren pöytäroolipelejä. Hänen määritelmänsä on erityises-

ti nykypäivän laji-, media- ja pelimekaniikkakirjon valossa liian suppea. Tiukan matemaat-

tisen voittoehdon tai pelaajien keskinäisen kilpailullisuuden vaatiminen peliä määritellessä 

taas esimerkiksi pudottaisi pedagogisen liveroolipelin kokonaan ulos pelien kentästä ja 

samalla rajautuisi ulos paljon muitakin yhteistyöpelejä. 

 

Sauvé, Renaud, Kaufman ja Marquis (2007) listaavat pelin oleellisiksi osiksi pelaajan tai 

pelaajat, konfliktin, säännöt, ennalta sovitun päämäärän sekä keinotekoisuuden. Pelintekijä 

Jane McGonigalin lista on hyvin samankaltainen: pelissä täytyy olla päämäärä, säännöt, 

palautemekanismi ja vapaaehtoinen osallistuminen (McGonigal 2011). McGonigal tiivistää 

tietämättään myös Sauvé et al.:n ajatukset lainatessaan filosofi Bernard Suitsia: "peli on 

vapaaehtoinen yritys selvitä tarpeettomista esteistä" (McGonigal 2011, 21-22, käännös 

omani).  

 

Pelillistämisen (gamifikaatio) teoriaa kirjassaan For the Win (2012) avaavat Werbach ja 

Hunter ovat samoilla jäljillä, mutta jakavat ilmiön peliteknisesti tarkemmin dynamiikkaan 

(esim. pelin tarina, hahmonkehitys), mekaniikkaan (esim. palautemekanismi, pelin pää-

määrä) ja komponentteihin (konkreettisia pelissä näkyviä mekaniikkoja esim. tehtävät, 

pisteytys, pelihahmot). Kaikkein tiiviimmän määritelmän ovat pelille tislanneet Salen ja 

Zimmerman (2004, 80): “A game is a system in which players engage in an artificial con-

flict, defined by rules, that results in a quantifiable outcome.” Peleihin tyypillisesti liitetty 

kilpailullisuus on moderneista määritelmistä poistettu uusien yhteistyöpelien, joihin rooli-

pelitkin kuuluvat, yleistyttyä (Fine 1983), mutta senkin kannattajia edelleen löytyy (ks. 

esim. Gredler 2004). Salenin ja Zimmermanin määrällisen tuloksen (“quantifiable outco-

me”) vaatimuksesta voisi vielä väitellä roolipelin kontekstissa, mutta kyllä roolipelissäkin 
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maaliin tullaan tavalla tai toisella: sovittu peliaika loppuu tai seikkailun tarina tulee kaikkia 

tyydyttävällä tavalla päätepisteeseensä. Roolipelin määritelmään jatkamisen tarkoitukseen 

Salenin ja Zimmermanin määritelmä siis riittää.  

 

Roolipeliä on aikojen saatossa määritelty paljon niin harrastajakunnan manifesteissa kuin 

roolipelitutkijoiden yleispätevämpiin sanoituksiin pyrkivissä määritelmissä. Harrastajien 

määritelmissä on tavattu ennemmin määrittelemään sitä, mitä roolipelin halutaan olevan 

kuin mitä se on (Harviainen, 2014). Akateemisella puolella roolipelejä on tarkasteltu niin 

esityksenä (performance) (ks. esim. Harviainen 2008, Stenros 2010) kuin tietorakenteena-

kin (Harviainen, 2013) ja tasaisin väliajoin myös pohdittu roolipelaamisen suhdetta teatte-

riin ja muuhun esittävään taiteeseen (Lampo, 2011). Roolipelaamisen pelistatuksestakin on 

väitelty suuntaan ja toiseen, mutta tämän tutkimuksen kontekstissa käytetään määritelmää, 

jonka mukaan roolipeli on peli. Tarinankerronnan ja roolipelien suhteesta on myös vään-

netty kättä, sillä vaikka roolipelit luovat narratiivisia kokemuksia, ne eivät ole tarinanker-

rontaa sen perinteisessä muodossaan (Montola, 2012, 89).  Stenrosin ja Hakkaraisen Mei-

lahti-mallin määritelmän mukaan roolipelin erottaa tarinankerronnasta se, että pelinjohtaja 

luovuttaa osan vastuusta pelaajille vaikka pysyykin päävastuussa tarinasta ja pysyy peli-

maailman portinvartijana uusien elementtien suhteen (2003).  

 

Erityisesti pedagogisesta roolipelistä kirjoittavilla tutkijoilla näkemykset roolipelin määri-

telmästä ovat kuitenkin alkaneet lähentyä. Määritelmissä on päädytty korostamaan hah-

moon eläytymistä sekä valinnan- ja toiminnan vapautta hahmon maailmassa. "Roolipeli on 

mikä tahansa peli, jossa yhdellä tai useammalla pelaajalla on mahdollisuus samaistua ku-

vitteelliseen roolihahmoon ja toimia hahmonaan tämän maailmassa suhteellisella vapaudel-

la" (Henriksen 2003, 112, käännös omani). Etukäteen sovitun ja joskus jopa matemaattisen 

tarkan pelimekaniikan olemassaoloa voikin pitää suurimpana erona roolipelin ja lasten 

roolileikin välillä (Bowman 2010, 26). Moni roolipelaaja selittääkin harrastuksensa ulko-

puolisille “aikuisten leikkinä”, sillä harrastajat usein hakevat pelistä yksinkertaisesti fanta-

siaan ja tarinaan eläytymisen tuomaa hauskuutta (Knip-Häggqvist, 2001). 

 

Roolipeleihin osallistujia kutsutaan pelaajiksi (player) ja roolipelin tekijää tai johtajaa (jot-

ka usein ovat yksi ja sama henkilö tai samat henkilöt) pelinjohtajaksi (game master, pöytä-

roolipeleissä myös: dungeon master). Tässä tutkimuksessa käyttämästäni roolipelien mää-

ritelmästä puuttuu tarkoituksellisesti pelinjohtajan vaatimus, vaikka useimmissa roolipe-
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leissä pelinjohtaja on välttämätön elementti. Joissain roolipelin määritelmissä pelinjohtaja 

mainitaan (esim. Stenros & Hakkarainen 2003), mutta jätän sen itse pois välttääkseni eri-

tyisesti pöytäroolipelipuolella yleistyneiden pelinjohtajattomien roolipelien (mm. Fiasco, 

SHOCK!) rajaamista ulos ja tietokoneroolipelien pelinjohtaja-problematiikkaa (onko pelin-

johtajana tällöin pelin tekijä vai tietokoneohjelma?). Myös Stenros ja Hakkarainen (2003) 

joustavat pelinjohtajan vaatimuksessaan lisäämällä, että pelinjohtajan ja pelaajan roolit 

voivat vaihtua tai muuttua kesken pelin. Pelinjohtaja-vaatimuksen poistaminen myös tuo 

määritelmän lähemmäs lasten luontaista roolileikkiä, jossa pelin säännöt selvitellään yh-

dessä neuvottelemalla. 

 

Liveroolipelaaminen tai larppaaminen (tapahtumasta: larppi. Tulee engl. “larp” joka on 

lyhenne termistä “Live Action Role Play”) on roolipelaamisen yksi eriytynyt muoto, jossa 

korostuu nimenomaan näyttelemisen kaltainen, kokonaisvaltainen rooliin eläytyminen. 

Lampo (2015) kuvailee liveroolipelaamista esityksenä (performance) kulttuuriseksi impro-

visaatioksi, joka ei ole pysyvää, vaan katoaa heti pelin loputtua. Tämä pätee myös pöytä-

roolipeleihin, sillä vaikka pelin tarinan kirjoittaisi muistiin, se ei kuitenkaan ole täydellinen 

kopio pelistä aivan kuten käsikirjoituskaan ei ole täydellinen kopio näytelmästä. Siinä mis-

sä pöytäroolipelaajat istuvat tyypillisesti pöydän ääressä ja kertovat sanallisesti pelihah-

monsa edesottamuksista, liveroolipelaajat ts. larppaajat ilmaisevat pelihahmonsa tunte-

mukset näytellen ja tilanteessa improvisoiduin vuorosanoin. Pöytäroolipeli näyttää siis 

fyysisesti paljolti lautapelaamiselta tai yhteiseltä tarinankerronnalta, vaikkakin erityisesti 

keskustelut saatetaan pöytäroolipelissa käydä täysin hahmoihin eläytyen. Liveroolipeli taas 

näyttää improvisaatioteatterilta tai harvinaisen hyvin varustellulta kuvitteluleikiltä. Näiden 

kahden vanhemman päälajin lisäksi teknologian kehitys on tuonut harrastajille tietokone-

roolipelit ja foorumi- tai chat-roolipelit, joita joskus käytetään myös osana tukemassa pe-

rinteisiä roolipelimuotoja. Liveroolipelaaminen ja pöytäroolipelaaminen ovat myös lähen-

tyneet muotoja sekoittelevissa, prosessidraamamaisissa freeform-roolipeleissä. 

 

Pedagoginen roolipeli on roolipeli, joka on suunniteltu opettamaan osallistujalleen määrä-

tyt tiedot tai taidot (Henriksen, 2010). Pedagogisen roolipelin opetustapahtumaan kuuluu 

yleensä itse pelin lisäksi olennaisena myös pelin, pelimaailman ja hahmojen kehittäminen 

yhdessä, sekä pelin jälkeinen purku ja huolellinen jälkityö yleensä sitä tarkemmin mitä 

rankempia aiheita peli käsittelee.  
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Roolipeleistä ja simulaatioista puhutaan joskus suoraan synonyymeinä (Ks. esim. Birt & 

Nichol, 1976), mutta termejä erottavalle määrittelylle on perustelunsa jo tieteellisen tekstin 

selkeyden ylläpitämisessä. Pedagogisen roolipelin erottaa simulaatiosta eläytyminen rooli-

hahmoon. Simulaatiossa eläydytään aidonkaltaisesti toimivaan, mutta yksinkertaistettuun 

tilanteeseen, jossa osallistujilla on selkeät tehtävät ja tietorikas, nopeaa palautetta antava 

ympäristö, jonka perusteella osallistujat voivat kokeilla erilaisia toimintatapoja. Vaikka 

tilanne on lavastettu aivan kuten roolipelissäkin, simulaatiotilanteeseen mennään kuitenkin 

pohjimmiltaan omana itsenä harjoittelemaan omia taitoja ja toimintaa varten otetaan kor-

keintaan sosiaalinen tai työrooli (esim. yrityksen johtajan rooli). Yleensä simulaatio korvaa 

käytännön harjoittelua silloin, kun kyseisen taidon harjoittelu olisi liian riskialtista tai syys-

tä tai toisesta mahdotonta (esim. autokoulun pimeänajo järjestetään simulaattorissa Suo-

men yöttömänä kesäaikana). (Sauvé et al., 2007; Gredler, 2004)  

 

Simulaatioiden, pelien ja roolipelien erosta on käyty pitkällistä kädenvääntöä, jota ei pi-

demmälti avata tässä, mutta päätöslauselma tällä hetkellä tuntuu olevan, että kaikki kolme 

ovat erillisiä termejä (Sauvé et al., 2007). Bowman (2010) näkee roolipelin yksinkertaiste-

tuimpana ja samalla yleisimpänä muotona hetkellisen eläytymisen mihin tahansa taiteeseen 

ja paljastaa näin eläytymisen kokemuksen roolipelin tärkeimmäksi peruspilariksi. Pedago-

gisessa roolipelissä eläydytään simulaatiota kokonaisvaltaisemmin roolihahmoon, tämän 

sosiaalisiin rooleihin ja roolihahmon maailmaan sekä tilanteeseen. Painotuserojen myötä 

roolipelien ja simulaatioiden didaktisten rakenteiden tuottama oppiminen on erilaista ja ne 

sopivat käytettäväksi eri tilanteisiin toivotusta oppimistuloksesta riippuen. (Feinstein et al., 

2002) Pedagogisen roolipelaamisen voi nähdä omana erillisenä sosiaalista kanssakäymistä 

sisältäviä tilanteita simuloivana muotonaan, simulaatio-kattotermin alla (Feinstein et. al., 

2002).   

 

Lampo (2015) argumentoi, että koska liveroolipelit pyrkivät olemaan ikään kuin todellista 

tai ainakin simuloitua elämää, niitä täytyisi tutkia samoin keinoin kuin todellista elämää. 

Hän tarjoaakin liveroolipelien esityksen selittämiseksi ekologista mallia (ecological ap-

proach to the performance of larping), joka koostuu tiedonkeruusta, mahdollisuuksien 

määrittämisestä, päätöksenteosta ja näiden fyysisestä ruumiillistumasta pelaajan toiminnas-

sa. Tämän tutkimuksen kontekstissa roolipeliä tarkastellaan erityisesti asettamalla se draa-

makasvatuksen yhteyteen. Tässä tutkimuksessa simulaatio ymmärretään osittain pedagogi-
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sen roolipelin yläkäsitteeksi, mutta yhtä aikaa tiedostetaan, ettei pedagoginen roolipeli aina 

ole simulaatio.  

 

Näillä määritelmillä pedagoginen liveroolipeli on se käsite, joka kuvaa tutkimuksen koh-

teena olevaa Konfliktin keskellä -tapahtumaa tämän tutkimuksen kontekstissa parhaiten. 

Pedagoginen roolipeli kuuluu pedagogisen draaman yläkäsitteen alle muiden draaman 

opetuskäyttöön sopivien metodien kanssa.  

 

Ulkomaalaisessa tutkimuksessa pedagogisesta liveroolipelaamisesta käytetään myös termiä 

edularp, mutta tässä tutkimuksessa pitäydytään pedagoginen liveroolipeli -termissä, sillä 

vaikka se onkin hieman pidempi ja osin lainasana, se on kenties harrastukseen perehtymät-

tömälle edularppia helpommin avautuva ja yhdistyy paremmin laajempaan termiin peda-

goginen roolipeli.  

 

Epäselvyyksien välttämiseksi täytyy vielä selventää ero kolmen toisiaan sivuavan pelitut-

kimusta ja didaktiikkaa yhdistelevän termin välillä, jotka sekoitetaan joskus keskenään. 

Oppimispelit (learning games), opetuksessa käytettävät pelit ja pelipohjainen oppiminen 

(game-based learning) voivat sisältyä samalle oppitunnille tai toteutua samassa oppimis-

tehtävässä, mutta ne eivät ole toistensa synonyymejä. Siinä, missä oppimispelit ovat ope-

tustarkoituksiin kehitettyjä pelejä, opetuksessa saatetaan käyttää myös kaupallisia, ensisi-

jaisesti viihdetarkoituksiin tuotettuja pelejä (ks. esim. MinecraftEdu). Pelipohjainen oppi-

minen taas tarkoittaa pelien kautta oppimista, siis pelien käyttöä opetuksen suunnitelmissa 

(didactical design). Pedagoginen roolipeli on oppimispeli, mutta myös viihteelliseksi 

suunniteltu roolipeli voidaan ottaa opetuskäyttöön. Se ei kuitenkaan tee tästä pelistä oppi-

mispeliä, vaan opetuksessa käytettävän pelin. (Henriksen, 2010) Näiden kolmen lisäksi 

nykypäivänä kasvatusalaa kiinnostaa myös pelillistäminen (gamification). Opetuksen pelil-

listäminen tarkoittaa pelimekaniikkojen tuomista opetuksen tueksi yleensä motivaation 

avuksi, esimerkiksi antamalla luokan kerätä yhdessä pisteitä oikein lasketuista matematii-

kan tehtävistä ja palkitsemalla tietty yhdessä saavutettu pistemäärä jollakin mukavalla ko-

ko luokan tekemisellä. (Werbach & Hunter, 2012; Sheldon, 2012) 
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3.1.2 Pitkän historian omaava opetusmenetelmä 

 

 

Pedagoginen roolipeli ei ole uusi keksintö, vaan sen juuret juontavat ainakin antiikin ai-

kaan asti eri aiheiden opetukseen tarkoitettujen simulaatioiden rinnalla (Kanerva & Viran-

ko 1997). Nykyisessä muodossaan roolipelaaminen on syntyisin 1960-luvun historiallisia 

taisteluita simuloivista miniatyyrifigureilla pelatuista sotapeleistä ja sen opetusmahdolli-

suudet on huomioitu jo 70- ja 80-lukujen vaihteessa useissa opettajille suunnatuissa op-

paissa (Fine, 1983; opetusoppaita ks. esim. Birt & Nichol, 1975; Milroy, 1982; van Ments, 

1987). Nykyään roolipelejä käytetään opetustarkoituksissa ammattilaisten koulutuksessa 

muun muassa opettajien (Crow & Nelson, 2015; Balzer & Kurz, 2015) ja lääkäreiden kou-

lutuksessa (Koponen, 2012). 

 

Sotilaiden koulutuksessa roolipelit ja simulaatiot ovat jo 1800-luvulta alkaen olleet tärke-

ässä asemassa (Gredler, 2004). Modernina esimerkkinä tästä Yhdysvaltojen armeija harjo-

tutti sotilaitaan täysmittaisilla kahdeksan vuorokauden pituisilla, äärimmäiseen todentun-

tuun pyrkivillä liveroolipeleillä Afganistanin ja Irakin operaatioita varten. Aidonnäköisten 

rakennusten, autenttisesti kohdealueiden kieliä puhuvien näyttelijöiden ja lasertunniste-

aseiden tavoite oli, etteivät sotilaat joutuisi kentällä kohtaamaan mitään tilannetta täysin 

ensimmäistä kertaa. (Vanek, 2012; National Training Center Fort Irwin). 

 

Henriksenin (2010) mukaan pedagoginen roolipeli koostuu roolipelaamisesta, pelillisestä 

oppimisesta ja oppimisesta. Draamakasvatukseen pedagogisen roolipelin liittää leikillisyy-

den lisäksi eläytyminen rooliin ja tapa, jolla oppiminen voi lähteä joskus hyvin tunteik-

kaankin kokemuksen läpikäymisestä ja sen tarkastelusta. Tällä perustelulla tässä kappa-

leessa kuvataan pedagogisen roolipelin sijoittumista opetuksen kentälle ja esitellään meto-

din toimintaa kuvaavaa teoriaa käyttäen ja yhdistellen sekä peli- ja simulaatiotutkimuksen, 

että draamakasvatuksen teoriaa. 

 

Tiukka jako liveroolipeli- ja pöytäroolipeligenrejen välillä on tyypillistä harrastajapiireissä, 

mutta harvoin tarpeellista opetuskäytössä. Kirjallisuudessa pedagogisen roolipelin muo-

doksi yleensä ehdotetaan jonkinlaista sekoitusta eri roolipelien muodoista. Sekatekniikkaa 

kannattaa muiden muassa tanskalainen sisäoppilaitos Østerskov Efterskole, joka perustaa 

kaikki opetusmetodinsa roolipeleihin (Hyltoft, 2008, 13-14). Joskus voi olla perusteltua 
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järjestää täysimittainen liveroolipeli savukoneineen ja pikkutarkkoine puvustuksineen, 

mutta toisessa tilanteessa pelkkä merikapteenin hattu saattaa riittää luomaan sopivan draa-

mallisen oppimistilanteen. (Hyltoft, 2008, 13–15; Hyltoft & Holm, 2009) Opetusmenetel-

mänä pedagoginen roolipeli voi siis olla hyvinkin joustava ja voi kattaa kaikki tutut pelaa-

misen muodot abstrakteista lautapeleistä ja tietokonepeleistä hetkittäin urheilunkaltaiseen 

fyysisyyteen yltäviin liveroolipeleihin. Määritelmällisesti pelin muoto voi olla mikä tahan-

sa, kunhan siinä voidaan eläytyä hahmoon ja toimia suhteellisella vapaudella. 

 

 

Kuten osallistujat leikissä, myös roolipeleissä pelaajat joutuvat välillä turhauttaviin tilan-

teisiin - maja kaatuu, “kotisen” äidille ja isälle tulee erimielisyyksiä kuravellipuuron koos-

tumuksesta, roolipelin sankarit epäonnistuvat hirviön huijaamisyrityksessä. Opetuksellisis-

sa roolipeleissä elon ei ole tarkoituskaan olla ruusuilla tanssimista, vaan vastassa pitää olla 

haasteita ja seikkailuja, joissa kokeilla erilaisia ratkaisumalleja ja joiden onnistumisista tai 

epäonnistumisista voidaan oppia. Henriksen (2010) muistuttaakin, ettei opetustarkoituk-

seen tehdyn roolipelin tarvitse olla suunniteltu olemaan viihdyttävä. Pelitutkimuksen puo-

lella on moni tutkija ja kehittäjä jo pitkän aikaa ollut sitä mieltä, että paras koukuttaja pe-

lissä on uuden oppiminen sopivien haasteiden edessä - pohjimmiltaan uuden oppiminen on 

siis itsessään mukavaa (Malone, 1980; Koster, 2004; McGonigal, 2011).  

 

Edellä määriteltiin roolipeli peliksi, jossa voi samaistua kuvitteelliseen hahmoon ja toimia 

hahmon maailmassa yhden tai useamman pelaajan kanssa ja todettiin, että kun tällainen 

peli rakennetaan opetustarkoituksia silmällä pitäen, syntyy pedagoginen roolipeli. Kuvaus 

on hyvin lähellä lapsuudesta tuttuja roolileikkejä (pretend play) kuten “kotista” tai “rosvon 

ja poliisin” leikkimistä, sekä näistä johdettuja aikuisen ohjaamaa leikkiä, jolla on joskus 

hyvin selkeät kasvatukselliset tavoitteet. Kauppaleikissä voidaan huomaamatta opetella 

laskemista ja koulua leikittäessä opitaan koulun toimintatapoja, kuten viittaamista. Jos 

leikkirahoja ei ole, niiden sijaan voidaan käyttää vaikka pieniä kiviä leikin siitä häiriinty-

mättä. Lapsen roolileikki vaatiikin roolipelin lailla kykyä muuntaa esineitä ja tekoja mieli-

kuvituksen avulla symbolisesti fantasiaan sopiviksi, roolin ottamista ja improvisaatiota 

(Bergen 2002).  

 

Roolipelien leikinkaltaisuus ohjaa hakemaan teoriaa muista leikille ja leikillisyydelle pe-

rustuvista pedagogioista. Yksi luonteva liittolainen onkin jo mainittu draamakasvatus, joka 
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tässä tutkimuksessa käsitetään pedagogisen roolipelin yläkäsitteeksi. Erityisesti liverooli-

pelillä vaikuttaa päällisin puolin olevan paljon yhteistä myös teatterin, erityisesti improvi-

saatioteatterin kanssa: roolit, puvustus, lavasteet löytyvät molemmista. Erotuksena draa-

makasvatuksesta, teatterintutkimuksen keinot toimivat roolipelien tutkimuksessa kuitenkin 

vain suuntaa-antavasti, sillä pohjimmiltaan liveroolipelaaminen korostaa tekoja (action), ei 

näkemistä tai havaitsemista (perception) (Lampo, 2010). Roolipeliä voi seurata sivusta ja 

yrittää dokumentoida, kuten tässäkin tutkimuksessa, mutta lopulta roolipelit ovat kuitenkin 

hetkellisiä ilmiöitä, jotka pääosin tapahtuvat pelaajien mielikuvituksessa ja jotka katoavat 

heti kun ovat valmiita (Stenros & Montola, 2010). Ollakseen teatteria, toiminnalla täytyy 

olla ainakin joku joka esitystä katsoo ja roolipeleissä yleisöä ei ole (Lampo, 2011). 

 

Heikkinen (2004) määrittelee draamakasvatukselle kolme genreä: katsojien draaman, osal-

listujien draaman ja soveltavan draaman. Näistä genreistä pedagoginen roolipeli sijoittuu 

selkeimmin osallistujien draamaan, sillä kuten aiemmin on esitetty, sitä leimaa yleisön 

puute. Osallistujien draamassa työskennellään aktiivisesti osallistujien kanssa luodun fik-

tiivisen maailman sisällä, eikä kukaan siis jää vain katsojaksi. (Heikkinen, 2004) Prosessi-

draama kuuluu saman genren alle ja sen kanssa pedagogisella liveroolipelillä onkin paljon 

yhteistä: ohjaajan järjestämä draamatarina ohjaa työskentelyä, fiktiota ja rooleja luodaan 

yhdessä ryhmän kanssa ja fiktiossa sekä ollaan että sitä tarkastellaan ulkopuolelta yhtä ai-

kaa. Ainoana erona näen, että pedagoginen roolipeli pitää osallistujat pidempään roolissa 

ilman keskeytyksiä, joskaan ei liene syytä miksei pedagogista roolipeliäkin voisi tarpeen 

tullen keskeyttää välipohdintaan.  

 

 

 

3.2 Roolipeli oppimista tukevana rakenteena  

 

 

Draama toimii hyvin eheytetyn oppimisen välineenä: Se luo käsiteltävästä aihealueesta 

laajoja, teemallisia kokonaisuuksia, sillä se on  kokonaisvaltainen ja toiminnallinen mene-

telmä (Lintunen, 1997). Heikkinen (2005) perustaa draamakasvatuksen oppimisen sosio-

kulttuuriseen ja sosiokognitiivisiin oppimisteorioihin ja tiivistää sen merkitysten tarkaste-

lemiseksi ja yhdessä luomiseksi. Roolipelin kautta oppija rakentaa yhteyksiä oman tietonsa 
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ja uuden kokemuksen välillä, luoden näin uutta tietoa. Se on siis konstruktivistinen, oppi-

laskeskeinen opetusmetodi. (Crow & Nelson, painossa) Pedagogista roolipeliä ilmiöpohjai-

sena menetelmänä kouluttaa opettajille Suomessa muun muassa Mauri Laakso. 

 

Kokemuksellinen oppiminen on Lintusen (1997) mukaan linkitettävissä tiiviisti pedagogi-

seen draamaan. Teorioiden yhteneväisyyttä Lintunen on löytänyt muun muassa vertaamalla 

toisiinsa Jonothan Needlandsin ja David Kolbin teorioita. Näiden teorioiden mukaan ko-

kemuksellinen oppiminen ja oppiminen pedagogisen draaman kautta luovat välittömän 

kokemuksen tuoman pohdinnan ja käsitteistön, sekä ilmiön parissa toimimisen kautta pe-

rustan uuden oppimiselle. Tästä syklisenä toimivasta, sosiaalipsykologiasta kotoisin ole-

vasta teoriasta löytyy pohjaa myös pedagogisen roolipelin toteutukselle. Oppiminen on 

prosessimaista, holistista vuorovaikutusta, jossa on tärkeää kokemukseen ja ongelmanrat-

kaisuun perustuva oppiminen. Teorian mukaan “draamassa lähdetään liikkeelle välittömäs-

tä, omakohtaisesta kokemuksesta, josta edetään reflektion kautta käsitteellistämiseen ja 

aktiiviseen toimintaan, joka on uuden oppimissyklin perusta.” (Lintunen, 1997, 113) 

 

Pedagoginen roolipeli täyttää oppilaskeskeisen opetusmenetelmän määritelmän (McCombs 

& Whisler, 1997): Oppijan oma kokemus on oppimisen pohjana. Jotta oppijalle voi antaa 

valtaa yhteisen draaman tai pelin muokkaamiseen, oppija täytyy käsittää uteliaaksi, oppi-

maan halukkaaksi ja pystyväksi. Menetelmä vaatii toimiakseen luottamusta ja turvallisen, 

positiivisen ympäristön, jossa kaikki osallistujat kokevat itsensä arvostetuksi ja tulevat 

kuulluksi. Oppijat käsitetään erilaisiksi ja erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia, oppimista-

poja ja tunnetiloja omaaviksi persooniksi ja pedagoginen roolipeli on toimiakseen sovitet-

tava näiden ominaisuuksien mukaan. (McCombs & Whisler, 1997) 

 

Seuraavissa alakappaleissa avataan tarkemmin niitä pedagogisen roolipelin tärkeitä vaihei-

ta, jotka voidaan kuvata draamakasvatuksen teorioin: siirtymistä fantasiaan eli pelin maa-

ilmaan, pelin rakenteen merkitystä, eläytymistä ja jälkityötä. Jokaisen vaiheen huomioimi-

nen on tärkeää toimivan oppimiskokemuksen rakentamiseksi. 
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3.2.1 Siirtyminen fantasiaan 

 

 

Jotta draaman tai roolipelin maailma säilyisi yhtenäisenä ja mielekkäänä, peliä ennen täy-

tyy sopia pelisäännöistä. Sopimus lisää ryhmän sisäistä luottamusta. Heikkinen (2007) ni-

mittää tätä draamasopimukseksi ja kuvaa, että draamasopimus sitouttaa yhteiseen toimin-

taan. Draamasopimuksessa määritellään mitä tehdään, miten ja kuinka kauan aikaa. Sopi-

mus hälventää draaman mystiikkaa opetusvälineenä ja oppiaineena, osoittaa osallistujien ja 

ohjaajan välisen toveruuden ja siihen voidaan vedota, jos joku poikkeaa sovitusta ja aiheut-

taa häiriötä. Sopimus voi olla suullinen, sanaton tai kirjallinen, riippuen ryhmän kokemuk-

sen määrästä draaman parissa ja draamatoiminnan luonteesta. (Heikkinen 2007) 

 

Sopimus tarjoaa myös kaikille osallistujille “roolisuojauksen”. Roolisuojaus tarkoittaa sitä, 

että roolihahmon tekoja ei arvioida roolia esittäneen ihmisen tekoina, vaan suhteessa draa-

man maailmaan. Tämä vapauttaa osallistujat kokeilemaan ja heittäytymään harjoitukseen. 

(Heikkinen 2007) Ilman luottamuksen syntymistä osallistujat eivät uskalla todella eläytyä 

hahmoon ja pelin maailmaan ja pelistä saattaisi tulla pelkkä simulaatio tai näytelmä, mikä 

vesittäisi roolipelin opetuksellisen tarkoituksen. 

 

Draamasopimus ja pelin sääntöjen ja tarkoituksen selittäminen pelaajille on tärkeää myös 

siksi, että vältettäisiin pelipohjaisen oppimisen perusongelmia. Harviaisen et al. (2014) 

mukaan pelaajat itse kokevat pelien opetuskäytössä useita ongelmia, joita huolellisten peli-

suunnittelijoiden olisi mahdollista välttää. Harviaisen et al. (2014) haastattelemat oppimis-

pelejä ja simulaatioita opiskelujensa osana pelanneet kokivat pelien epärealistisuuden on-

gelmalliseksi - kun peli tiedettiin “vain peliksi”, siinä saatettiin ottaa epärealistisia riskejä 

ja luottaa tuttujen pelaajien toimivan tutuilla tavoilla. Tähän voi vastata suunnittelemalla 

peliin mekaniikkoja, jotka rankaisevat epärealistisista riskeistä samoin kuin oikean maail-

man tilanne rankaisisi (esim. yritystoimintasimulaatioissa riskit voivat pudottaa yrityksen 

pörssiarvoa).  

 

Draamasopimuksen ja pelin sääntöjen ja tarkoituksen läpikäymisen lisäksi ennen peliä on 

hyvä lämmitellä aivan kuten draamatunneilla muutenkin. Pedagogista roolipeliä ennen 

lämmittelyksi käy myös eri tavoin tutustuminen pelimaailmaan ja valittuihin pelihahmoi-

hin. Huolellinen alkulämmittely on erityisen tärkeää, jos työtapa on osallistujille uusi. 
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3.2.2 Pelin rakenteen merkitys 

 

 

Ottaen mallia harrastajien roolipelityylien kirjosta, pedagogisen roolipelin rakenne voi olla 

muiden draaman muotojen tapaan mitä tahansa strukturoidusta tiukasta ennalta suunnitel-

lusta juonesta avoimeen ei-strukturoituun, jossa ei ole ennalta määrättyjä juonia tai loppu-

tulosta. Rakenteen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon haluttu oppimistulos. Podloznyn 

(2000) metatutkimuksen mukaan strukturoidulla draamaharjoituksilla on onnistuneesti 

parannettu lukemaan oppimisen valmiuksia, tarinan ymmärrystä ja kirjoitustaitoa, kun taas 

semi-strukturoiduilla tai täysin vapailla harjoituksilla voidaan parantaa suullisen kielen 

kehitystä. Podloznyn analysoimien tutkimusten harjoitukset olivat tosin nimenomaan näi-

den taitojen kehitykseen kohdistettuja, mutta antavat osviittaa draamaharjoituksen raken-

teen vaikutuksesta oppimistuloksiin. 

 

Opetuspeleissä sattumalla on harvoin sijaa ja pelissä menestyminen on suoraan verrannol-

lista pelaajien taitoihin. Tämän myötä moni pelaaja, ohjeistuksesta huolimatta, kokee ne 

kilpailutilanteiksi. Kun pelaajat ovat kilpailumielellä, he eivät kykene oppimaan pelistä 

kokeilemalla erilaisia luovia ratkaisuja, vaan keskittyvät vain puhtaaseen kilpailusuorituk-

seen. Kilpailullisuutta voi vähentää poistamalla mahdollisuuden vertailla eri ryhmien tai 

pelaajien tuloksia tai lisäämällä peliin sattumaa, jolloin kilpaillaan enemmän peliä eikä 

toisia pelaajia vastaan. (Harviainen et al., 2014) 

 

Kuten draamapedagogiassa, myös pedagogisessa liveroolipelissä ohjaajan tai opettajan on 

useimmiten järkevää olla itsekin roolissa, jolloin peliin pystyy vaikuttamaan sen sisäpuo-

lelta (Heikkinen, 2004). Podloznyn (2000) meta-analyysin mukaan ohjaaja roolissa -

metodi auttaa osallistujia ymmärtämään draaman tarinan kulkua paremmin. Mitä nuorem-

pia toimintaan osallistuvat ovat, sitä opettajajohtoisempaa draaman tulee olla, mutta van-

hempien kanssa ohjaajan ei välttämättä enää ole tarpeellista olla roolissa. (Lintunen, 1997). 

 

Siinä, missä ohjaajan rooli on yleensä aina avustava ja peliä enemmän tai vähemmän ohjai-

leva, pelaajien rooleissa voi olla paljonkin eroja. Birt ja Nichol (1976) suosittavat histo-
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rianopetuksen oppaassaan käytettäväksi ryhmärooleja, joita myös Østerskov Efterskolessa 

käytetään joissain peleissä. Ryhmäroolissa yksilöillä ei ole omia rooleja, vaan koko ryh-

mällä on yhteinen rooli (esim. poliittisessa väittelyssä vasemmisto ja oikeisto). Roolin sy-

vyys täytyy suunnitella oppimistuloksen mukaan - jos kyseessä on lyhyt, yhteen asiaan 

keskittyvä väittely, on tuskin tarpeen kirjoittaa pitkiä taustatarinoita tai alkaa valmistaa 

hahmoille asuja. Pidemmissä ja monimutkaisempiin sosiaalisiin tilanteisiin keskittyvissä 

pedagogisissa roolipeleissä taas etukäteistyön määrää kannattaa kasvattaa niin taustatutki-

muksen (esim. pelin historiallinen kehys), lavasteiden ja asujen valmistamisen, kuin peli-

hahmojen taustankin osalta eläytymisen lisäämiseksi. (Hyltoft, 2010)  

 

 

 

3.2.3 Peliin eläytymisen ja jälkityön merkitys  

 

 

Kuten muukin draamakasvatus, myös pedagoginen roolipeli antaa kokemusperäisen oppi-

mismahdollisuuden. Roolipelissä voidaan harjoitellen tai tutkien käydä läpi tilanteita, jotka 

olisivat mahdottomia tai vaarallisia tosielämässä. Juuri tämä konkreettinen tilanteiden har-

joittelu koetaan usein erityisen hyödylliseksi pedagogisissa roolipeleissä (Crow & Nelson, 

2015). 

 

Draamapedagogiikan ainutlaatuisuus kiteytyy siihen, että sen kautta käsiteltävää asiaa voi-

daan katsoa kahden maailman näkökulmasta, fiktion ja todellisen maailman (Teerijoki, 

2001). Ajatusta laajentaa Heikkinen (2004) esteettisen kahdentumisen käsitteellä. Esteetti-

nen kahdentuminen on tieto siitä, että roolipelin tai muun draaman aikana toimimme kah-

dessa eri maailmassa fiktion ja todellisuuden rajamailla. Termiin liittyy paitsi tietoisuus 

näistä kahdesta todellisuuden tasosta, myös kyky siirtyä niiden välillä roolin kautta. Esteet-

tinen kahdentuminen on draamakasvatuksen oppimisen ehto. Tämä tietoisuus luo draa-

maan ja leikkiin mukaansatempaavan jännitteen ja mahdollistaa uuden oppimista. (Heikki-

nen, 2004) Balzerin (2011) mukaan roolipelaaja toimii kuvitteellisen pelimaailman kanssa 

hyvin samaan tapaan kuin pelin ulkopuolella arkimaailman kanssa ja hän on sitä mieltä, 

että tässä piilee roolipelin didaktinen potentiaali.  
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Myös Bowman (2010) ymmärtää roolipelaajien identiteetin vaihtelun (identity alteration) 

hyvin samaan tapaan Heikkisen esteettisen kahdentumisen kanssa. Bowmanin etnografisen 

tutkimuksen mukaan erityisesti pidemmissä kampanjoissa pelatut hahmot kasvavat pelaaji-

ensa mielessä kokonaisiksi persooniksi, jotka tarjoavat pelaajilleen toisen näkökulman 

paitsi pelissä tapahtuviin tilanteisiin, myös pelin ulkopuolisiin tilanteisiin. Bowmanin mu-

kaan pelaajan oma identiteetti säilyy prosessissa kyllä ehjänä, mutta usein pelaajat hakevat 

aktiivisesti erilaisia hahmoja, joiden kautta kokeilla peilata maailmaa ja omaa minuuttaan. 

Hahmoon tutustutaan siis eri tavalla kuin toiseen ihmiseen, sillä se kasvaa pelaajansa mie-

lessä, mutta kun hahmo alkaa olla rakentunut persoonaksi, sen kautta voi asettua toisen 

ihmisen asemaan. (Bowman, 2010) Kappaleessa 3.3.2 Asenteiden muuttuminen palataan 

tähän ajatukseen kuvaten toisen ihmisen asemaan eläytymisen asenteisiin vaikuttavia pro-

sesseja. 

 

Eläytyminen tai immersio on pelitutkimuksessa paljon käytetty ja tärkeä termi, jonka 

yleispätevä määrittely on vielä kesken. Balzer (2011) pitää eläytymistä välttämättömänä 

opetuskäyttöön suunnitellun roolipelaamisen toimimiselle ja samansuuntaisia ajatuksia on 

Lintusella (1997, 109), joka puhuu “tunnekokemuksesta” draamasta oppimisen mahdollis-

tajana. Brown ja Cairns (2004) määrittelivät tietokonepelipelaajille tehtyjen haastattelujen 

pohjalta pelien immersiolle kolme eri asetetta: 1. tekemiseen sitoutuminen (engagement), 

2. mukaan tempautuminen (engrossment) ja  3. täysi eläytyminen (total immersion). Te-

kemiseen sitoutuminen vaatii pelaajan kiinnostuksen herättämistä (esim. mielekäs aihe), 

jotta pelaaja käyttäisi aikaa pelin pelaamiseen. Jotta pelaaminen jatkuu ja immersio syve-

nee, pelimekaniikka ei saa katkaista peliin syventymistä, eikä vaatia liian pitkällistä opette-

lua. Mukaan tempautuminen vaatii Brownin ja Cairnsin mukaan jo huomattavaa emotio-

naalista panostusta peliin. Kun peli herättää tunteita, se pitää koukussa, ellei jokin ulkopuo-

linen häiriötekijä pääse katkaisemaan peliin keskittymistä. Useat Brownin ja Cairnsin haas-

tattelemat pelaajat kertoivatkin tietoisesti järjestävänsä häiriövapaan ympäristön pelaami-

sen ajaksi. Pelaaja pyrkii tällä vapaaehtoisesti vaimentamaan epäuskonsa (willing suspen-

sion of disbelief) ja itse lisäämään pelin vaikuttavuutta. Täyteen immersioon pääseminen 

vaatii empatiaa pelihahmoa ja pelimaailmaa kohtaan. (Brown & Cairns, 2004) Emotionaa-

lisen sitoutumisen on todettu myös kokeellisesti liittyvän immersioon (Jennet et al., 2008) 

ja empatiaa on pidetty tärkeänä osana asennemuutokseen tähtäävää roolipelaamista (Clore 

& Jeffery, 1972). 
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Crookall (2014) painottaa tekemiseen sitoutumista - Brownin ja Cairnsin (2004) immer-

siomallin ensimmäistä askelmaa - ja on kirjannut matemaattiseen muotoon punotun yhtä-

lön ehdotukseksi simulaatioissa ja peleissä tapahtuvalle oppimiselle:  

 

[ ( Engagement + simulation/game ) + ( engagement + proper debriefing ) ] = learning 

(Crookall 2014, 419) 

 

Mallissa “simulation/game” tarkoittaa pelin tai simulaation elementtejä ja muuttuvaa toi-

mintaa pelin aikana, “engagement” on pelaajan sitoutuminen peliin kun hän on kiinni pe-

lissä tunteilla, toiminnalla, ymmärryksellään, päätöksillään ja havainnoillaan. Kunnollinen 

jälkityö (proper debriefing) on Crookallin mukaan strukturoitua ja huolella johdettua, sy-

vällistä, joskus kertaavaa ja sille täytyy varata tarpeeksi aikaa. Jälkityön täytyy myös olla 

sitouttavaa (engaging). Purku on tärkeää, sillä ilman jälkityön prosessointimahdollisuutta 

jääneet oppivat pelistä tai simulaatiosta vähemmän, vaikka olisivat saavuttaneet pelin tai 

simulaation sisäiset tavoitteet. Osalle osallistujista voi myös jäädä tilanteen aiheuttama 

stressitila päälle, jolloin purkamatta jääneestä tilanteesta voi jopa koitua haittoja osallistu-

jille. (Crookall, 2014) 

 

Kuten Crookall mallissaan painottaa, pelkkä kokemuksellisen oppimismahdollisuuden ai-

heuttaminen ei riitä. Kokemusta on käsiteltävä ja tekemisessä on oltava ajatus, tavoite ja 

yhteys kokonaisuuteen. Draaman keinoilla oppiminen on asioiden yhdistelyä, oivaltamista 

ja kokeilemalla oppimista. (Heikkinen 2005, 38) Lintusen (1997) mukaan draaman oppi-

misessa roolin kautta saatu vahva tunnekokemus on tärkeä oppimisen ja ymmärtämisen 

kannalta. Crookall (2014) korostaa pelaajan sitouttamista sekä peliin että pelin jälkeiseen 

jälkityöhön tärkeänä osana pelin tai simulaation oppimistulosta, sillä ilman sitoutumista 

kumpaankaan ei pysty osallistumaan kunnolla.  

 

 

 

3.2.4 Roolipelin oppimistulokset 

 

 

Edellä käsiteltiin sitä, miten pedagoginen roolipeli toimii oppimista edistävänä rakenteena 

ja millaiseen oppimiskäsitykseen metodi nojaa. Seuraavaksi keskitytään siihen, millaisia 
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sisältöjä pedagogisen roolipelin kautta voi opettaa. Heikkisen (2005, 39) mukaan “draa-

massa opitaan itsestä, sisällöstä ja draamasta” ja Bowmanin (2010) mukaan roolipelaami-

seen olennaisena kuuluva roolihahmoon eläytyminen herkistää pelaajan itsetutkiskelulle. 

Oppimista tapahtuu siis opetuksen aiheen lisäksi laajemminkin. Draamakasvatuksen lähtö-

kohtana voi pitää sitä, että sen parissa toimiminen on oppimista, taidetta ja tutkimista. 

Draama ja pedagoginen roolipeli eivät siis ole pelkkiä opetusmetodeja, vaan niiden kautta 

ikään kuin “samaan hintaan” oppii muutakin, kuin opettajan tai ohjaajan valitsemaa sisäl-

töä. (Heikkinen, 2005)  

 

Taideaineiden on useissa tutkimuksissa todistettu opettavan monia taitoja, jotka edesautta-

vat oppilaan akateemista menestystä. Musiikin kuuntelu edesauttaa avaruudellista hahmot-

tamista, musiikin opetus taas avaruudellista ongelmanratkaisukykyä ja draamakasvatus 

(classroom drama) vahvistaa kielellisiä taitoja (Hetland & Winner, 2008, 140). Draama-

kasvatuksen vaikutusta kielellisiin taitoihin on tutkittu useissa tutkimuksissa vuosien saa-

tossa. Podloznyn kokoamat seitsemän meta-analyysiä keräsivät kokoon yhteensä 80 vuo-

den 1949 jälkeen julkaistua draamakasvatuksen ja kielellisten taitojen yhteyttä tutkivaa 

empiiristä tutkimusta. Meta-analyysien tulosten perusteella draamakasvatuksen koulukäy-

töllä ja oppilaiden kielellisten taitojen välillä on selvä, osa-alueittain ja käytettyjen draa-

maharjoitteiden muodosta riippuen voimakkuudessaan vaihteleva yhteys. (Podlozny, 2000)  

 

Bergen (2002) käy läpi kattavan valikoiman tutkimuksia lasten roolileikeistä, joiden poh-

jalta hän alleviivaa roolileikkien tärkeyttä lasten kehitykselle. Bergenin mukaan laadukas 

roolileikki vaikuttaa positiivisesti niin metakognitioon, ongelmanratkaisutaitoihin ja sosi-

aalisen kognitioon kuin akateemisiin oppialueisiinkin.  

 

Roolipelien hyötyjä opetuskäytössä on listattu erityisesti eri aineiden opaskirjoissa. Birt ja 

Nichol (1976) kirjoittavat historian opettajille kirjoittamassaan opetusoppaassa roolipelien 

hyödyiksi pitkän listan: roolipeli motivoi oppilaita, kasvattaa empatiataitoja, auttaa ymmär-

tämään vaihtoehtoisen historian mahdollisuuden, helpottaa muistamista, kehittää sosiaali-

sia taitoja ja tuo vaihtelua historian opetukseen. Kieltenopettajille suunnatussa oppaassaan 

Milroy (1982) on sitä mieltä, että tärkeimmät hyödyt roolipelin opetuskäytöstä ovat yksin-

kertaisesti taitojen harjoittelu ja ihmisten käytöksen ymmärtäminen. Van Ments (1987) taas 

kertoo omassa opaskirjassaan hyödyiksi tunteiden ja asenteiden käsittelyn, näiden tunnis-

tamisen, empatian, sekä taitojen käytännön harjoittelun. Etnografisesta näkökulmasta roo-
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lipeleistä harrastuksena kirjoittavan Bowmanin (2010) mukaan roolipelaamisesta koituu 

kolme päähyötyä: yhteisöllisyyden rakentaminen (community building), identiteettikokeilut 

ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittaminen. Meriläisen (2012) kyselytutkimuksen mukaan 

suomalaiset roolipeliharrastajat kokevat harrastuksensa hyväksi tavaksi kokeilla erilaisia 

identiteettejä ja sosiaalisia rooleja, sekä kehittää luovuutta ja mielikuvitusta. Hän toteaakin, 

että oikein käytettynä roolipeleillä on potentiaalia sekä interpersoonallisten että intraper-

soonallisten taitojen kehittämiselle (Meriläinen, 2012).  

 

Taulukko 1. Eri kirjoittajien esittämät roolipelin oppimistulokset koottuna ja ryhmiteltynä 

kolmeen pääaiheeseen. 

 

 

Vaikka jokaisella kirjoittajalla on omat painotuksensa ja tapansa jäsennellä hyötyjä, kuu-

lostavat listat kaikilla hyvin samanlaiselta. Sosiaalisten taitojen kehittymistä korostetaan, 

samaten itsetuntemuksen kasvua. Toinen puoli hyötylistoissa on selkeästi didaktisempi: 

taitoja päästään harjoittelemaan konkreettisesti ja metodi motivoi. Näitä listoja Heikkisen 

(2005, 39) “draamakasvatuksessa opitaan itsestä, sisällöstä ja draamasta” -käsitykseen yh-

distellen voi Taulukon 1 esittämällä tavalla tiivistää neljä eri aluetta pedagogisen roolipelin 

oppimisalueiksi: intrapersoonalliset taidot, interpersoonaaliset taidot, pelin valittu aihe-

alue sekä roolipelista metodina oppiminen. 
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3.3 Asenteet 

 

 

Ääriliikkeiden nationalismiin verhottu muukalaisviha on nostanut suvaitsevaisuuden vii-

mevuosina tärkeäksi puheenaiheeksi Euroopassa ja Suomessakin (Jegorow, 2013). Niin 

kahvipöytäkeskusteluissa kuin lehtien gallupeissa asenteiden sävy on kiristynyt (Mäkinen, 

2013). Ukrainan sota ja ääri-islamistien iskut muun muassa Ranskassa Charlie Hebdo-

lehden toimitukseen kiristävät tunnelmaa entisestään. Yli 30 vuotta sitten psykologi All-

port kirjoitti tämänkin päivän asenneilmastoon sopivan toteamuksen: 

 

“Times have changed, and whenever they change for the worse, as they have, in-group 

boundaries tend to tighten.” (Allport, 1979, 35) 

 

Asenne on termi, josta puhutaan paljon ja jolle on olemassa kymmenittäin määritelmiä, 

joista on moneen otteeseen yritetty löytää selkeätä punaista lankaa, mutta yhteisymmärryk-

seen ei olla päästy. Asenteiden taustalla vaikuttavat useimpien teorioiden mukaan tunteet, 

uskomukset ja mielipiteet, sekä toimintatavat (Greenwald, 1986, 363). Kielitoimiston sa-

nakirjassa asenne määritellään synonyymilistalla (Kotimaisten kielten keskus & Kielikone 

Oy. 2014). Psykoanalyytikot näkevät asenteiden olevan osa ihmisen identiteetin defenssejä 

ja siten pakollinen osa ihmisen psyykettä. Tämän tutkimuksen kontekstissa riittävä määri-

telmä asenteelle on yksinkertainen ja käytännönläheinen: Asenne tarkoittaa yksilön taipu-

musta reagoida myönteisesti tai kielteisesti tiettyyn kohteeseen, tässä kontekstissa siis pa-

kolaisiin. (Sarnoff, 1960)  

 

Konfliktin keskellä -pelin yksi tarkoitus on karsia ennakkoluuloja. Kielitoimiston sanakirja 

määrittelee sanan ennakkoluulo “perusteettomaksi torjuvaksi tai tuomitsevaksi ennakkokä-

sitykseksi” (Kotimaisten kielten keskus & Kielikone Oy, 2014). Myös positiivisia ennak-

koluuloja on olemassa, mutta tämän tutkimuksen piirissä käsitellään nimenomaan negatii-

visia ennakkoluuloja. Ennakkoluulolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa siis negatiivista 

asennetta ja negatiivisia usein virheellisestä tiedosta tai kuulopuheista syntyneitä uskomuk-

sia. Ennakkoluulot eivät välttämättä aiheuta suoraa toimintaa kohdettaan vastaan. (Ponte-

rotto & Pedersen 1993) Asenteista puhuttaessa ei voida välttyä myöskään puhumasta mie-

lipiteistä. Termiä mielipide käytetään tässä tutkimuksessa osittain synonyyminä termin 

asenne kanssa, mutta mielipide käsitetään tiedostetummaksi kuin asenne. Edellä esitellyn 
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määritelmän mukaisesti ennakkoluuloa käytetään synonyyminomaisesti negatiivisen, pe-

rustelemattoman mielipiteen ja negatiivisen asenteen kanssa. 

 

Seuraavassa esitetään teoriaa asenteiden ja ennakkoluulojen syntymisestä sekä erityisesti 

tämän tutkimuksen kohteeseen soveltuvia asenteiden muuttumista kuvaavia teorioita.  

 

 

 

3.3.1 Asenteiden muodostuminen 

 

 

Jokainen meistä kuuluu erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin. Osa ryhmistä on selkeitä formaaleja 

ryhmiä kuten urheilujoukkueet tai koululuokat, osa hyvin tiiviitä mutta epäformaaleja ku-

ten kaveriporukat ja osa taas laajemman skaalan ryhmiä kuten kansallisuudet tai sukupuoli. 

Usein ajatellaan, että mitä suuremmaksi ryhmä kasvaa, sitä vähemmän muihin ryhmäläisiin 

kokee yhteyttä, mutta näin ei tarvitse käydä. Ryhmää, johon kuulutaan nimitetään sisäryh-

mäksi ja ryhmää, jonka ulkopuolella ollaan taas kutsutaan ulkoryhmäksi. Sisäryhmään voi 

kuulua vaikkei haluaisikaan, sillä ihmisiä ryhmitellään pysyvien ominaisuuksien (esim. 

seksuaalisuus, ihonväri, sukupuoli) mukaan vaikka tuo ominaisuus ei henkilölle itselleen 

tunnu erityisen identifioivalta. Yhden sisäryhmän tiivis jäsenyys ei myöskään poissulje 

toisen sisäryhmän yhtä tiivistä jäsenyyttä. Se, että kokee tiukasti yhteyttä omaan seurakun-

taansa ei estä kokemasta syvää yhteyttä muihin My Little Pony -harrastajiin ympäri maa-

ilman. Yleensä ihmisellä on lähinnä positiivisia ennakkoluuloja omaan sisäryhmäänsä kuu-

luvista (“hän on varmasti hyvä tyyppi, hänhän on yksi meistä!”), mutta omaa ryhmää voi 

myös inhota. (Allport, 1979) 

 

Negatiiviset ennakkoluulot ja asenteet syntyvät Ponterotton ja Pedersenin (1993) mukaan 

ihmisille luontaisesta oman sisäryhmän suosimisesta, jota nimitetään myös etnosentrisyy-

deksi, sekä siitä, että eri ihmisryhmät ovat vanhastaan asuneet erillään. Itsensä kaltaisten 

suosiminen on ollut ihmiselle aikanaan hyödyllinen piirre, mutta nykypäivän monikulttuu-

risessa ympäristössä siitä saattaa tulla ongelmallisten ennakkoluulojen rakennuspalikka. 

Riittävän kontaktin puuttuessa ihmisten käsitykset muiden kansojen ja ihmisryhmien edus-

tajista perustuvat yhä helpommin väärälle tiedolle ja synnyttävät pahimmillaan tiukkoja 

etnisiä kategorioita ja ankaria, yleistettyjä ennakkoluuloja. (Ponterotto & Pedersen, 1993) 
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Suoranainen rasistinen toiminta on nostanut päätään Suomessakin muun muassa skinhead-

liikkeen rantautumisen myötä (Puuronen, 2001). Jaakkolan (2009) mukaan puoluekannalla, 

koulutustasolla, sukupuolella ja iällä on yhteys suomalaisten rasististen asenteiden kanssa. 

Myös henkilökohtaiset kontaktit maahanmuuttajiin ovat tärkeässä roolissa. Rasistisia asen-

teita kannattavat liittävät Jaakkolan mukaan maahanmuuttoon niin sosiaalisia, terveydelli-

siä kuin kulttuurillisia ja taloudellisia uhkakuvia ja suhtautuvat muita kielteisemmin niin 

pakolaisten vastaanottamiseen kuin ulkomaalaiseen työvoimaankin. Euroopan kontekstissa 

O´Rourke et al. (2006) on saanut samankaltaisia tuloksia tutkiessaan eurooppalaisten asen-

teita maahanmuuttoa kohtaan. Heidän mukaansa maahanmuuttoa vastustavat matalamman 

koulutuksen saaneet ja vanhemmat ihmiset, sekä he, jotka eivät ole koskaan asuneet tai 

kuvittele voivansa asua ulkomailla. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että mahanmuuton 

vastustus liittyi patriotismiin. (O´Rourke et al., 2006) Huomionarvoista on sekin, ettei 

Jaakkolan (2009) tutkimuksessa rasistisia asenteita omaavien vastaajien ennakkoluuloisuus 

kohdistunut pelkästään maahanmuuttajiin, vaan myös homoseksuaaleihin sekä aseistakiel-

täytyjiin. Samanhenkisenä tuloksena Euroopan kontekstissa maahanmuuttokielteiset olivat 

muita useammin sovinistisia (O´Rourke et al., 2006). 

 

Allport muistuttaa, että vaikka yhteisen vihollisen (todellisen tai kuvitteellisen) edessä sisä-

ryhmän “me-henki” paranee suuresti, sisäryhmä ei vaadi pysyvyytensä säilyttämiseksi ul-

koryhmää (1979, 42). “Me” siis säilyy vaikka “niitä muita”, siis ulkopuolisia, ei koettaisi 

uhkaksi tai vaikkei ulkopuolisia olisi ollenkaan. Tämä on tietenkin lohduttavaa, sillä jos 

oman sisäryhmän yhtenäisyyden säilyttäminen määritelmällisesti vaatisi ulkoryhmien vi-

haamista tai edes jonkinlaista negatiivista käsitystä ryhmän ulkopuolisista, asennekasvatus-

työ ja tasa-arvoon pyrkiminen olisi tuhoon tuomittu yritys. Ihmisen psykologia ei kuiten-

kaan vaadi jatkuvaa sotatilaa tunteakseen yhteyttä ja samaistuakseen muihin ihmisiin, joten 

teoriassa on mahdollista saattaa jokainen ihminen tähän yhteen yhteiseen sisäryhmään. 

Kuten arkisesta elämästäkin tiedämme, mielipiteet ja asenteet muuttuvat kun kohtaamme 

uutta tietoa tai keskustelemme ihmisen kanssa, jolla on erilainen näkemys asioista kuin 

meillä.  

 

 

 

 



27 

 

 

3.3.2 Asenteiden muuttuminen 

 

 

Empatia on tärkeänä taustatekijänä teorioissa, joilla asenteiden muuttumista positiivisem-

miksi kuvaillaan ja  käytännön harjoitteissa tai ohjelmissa, joissa pyritään parantamaan 

ryhmienvälisiä asenteita (Finlay & Stephan, 2006). Hodges ja Wegner käsittelevät empati-

aa mielentilana. Heidän mukaansa empatia ei aina tarvitse tietoista vaivannäköä, vaan sen 

voi nähdä psyykkisenä tilana, joka on jatkuvasti olemassa ja joka auttaa meitä ymmärtä-

mään maailmaa. He käyttävät empatian vertauskuvana huoneen katsomista eri kulmista: 

oma näkökulma huoneen esineisiin on aivan erilainen, kuin ihmisen, joka seisoo toisessa 

päässä huonetta. (Hodges & Werner, 1997)  

 

Käsitteenä ja ilmiönä empatia on askarruttanut tutkijoita jo pitkään ja sitä on lähestytty 

monelta eri kantilta, monella eri tavalla ja siten tuottaen hyvin moninaisia teorioita ja tu-

loksia. Empatia on Duanin ja Hillin mukaan yritetty ymmärtää taitona tai luonteenpiirteenä 

(dispositional empathy), tilannekohtaisena kognitiivis-affektiivisena tilana (empathic expe-

rience) ja monivaiheisena ihmistenvälisenä prosessina (empathic process). (Duan & Hill, 

1996)  

 

Batson ja Ahmad (2009) taas ehdottavat empatialle neljään eri psykologiseen tilaan jakoa, 

joista ensimmäiset kaksi ovat kognitiivisia ja toiset kaksi affektiivisia tiloja. Itsensä toisen 

asemaan kuvitteleminen ja tilanteen herättämien omien ajatusten sekä tunteiden kuvittele-

minen (imagine-self perspective) ja tilanteen toisessa ihmisessä herättämien ajatusten ja 

tunteiden kuvitteleminen (imagine other-perspective) ovat Batsonin ja Ahmadin jaon kaksi 

kognitiivista psykologista tilaa. Toisen ihmisen tunteen kokeminen samanlaisena itse (emo-

tion matching) ja huolen tunteminen toisesta (empathic concern) taas ovat jaon loput kaksi 

affektiivista tilaa. Jokaisen näistä neljästä tilasta voidaan perustellusti väittää parantavan 

ryhmienvälisiä suhteita ja asenteita, mutta luonnollisessa tilanteessa kyseessä voi myös olla 

eri tilojen yhdistelmiä. (Batson & Ahmad, 2009)  

 

Yleistäen voidaan siis todeta, että empatia koostuu kongitiivisesta toisen näkökulman nä-

kemisestä ja useista erilaisista tunnereaktioista, joita toinen tilanteessa herättää. Teoriasta 

riippuen näitä kahta puolta painotetaan eri tavoin tai jopa irroitetaan erilleen. (Duan & Hill, 

1996; Hodges & Werner, 1997) 
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Kelmanin (1961) mukaan sosiaalisessa vaikuttamisessa on kolme erilaista prosessia. 1. 

Myötäillään uutta mielipidettä vain ulkoisesti, muiden miellyttämistarkoituksessa ja tällä 

jotain etua itselle hakien, mutta itse mielipidettä sisäisesti kannattamatta (compliance). 

Tällöin vain noudatetaan suotavaksi katsottua mielipidettä toiminnassa, mutta todellisuu-

dessa saatetaan ajatella jopa aivan päinvastaista. Mielipiteen muutos on tällöin vain näen-

näistä, väliaikaista ja tarkoitushakuista, sillä mielipidettä esittämällä yleensä haetaan sosi-

aalista hyväksyntää tietyssä tilanteessa. 2. Kun samaistutaan jonkin henkilöön tai ryhmään 

niin vahvasti, että halutaan tulla itse mahdollisimman samanlaiseksi tullakseen osaksi ryh-

mää, hyväksytään myös haluttuun identiteettiin kuuluvat mielipiteet eli samaistutaan niihin 

(identification). Tällöin mielipide omaksutaan sellaisenaan ja se jää riippuvaiseksi samais-

tumisen kohteesta. 3. Joskus taas uuden mielipiteen koetaan sopivan hyvin omiin arvoihin, 

jolloin sisäistetään mielipide omaksi mielipiteeksi, yleensä muuntaen sitä hieman itselle 

sopivammaksi (internalization). Luonnollisessa tilanteessa nämä prosessit tapahtuvat usein 

yhtäaikaisesti. (Kelman, 1961) 

 

Kelmanin (1961) teorian mukaista roolimallien kautta asenteisiin vaikuttamista tapahtuu 

tietenkin paljon nykyisessä tietoyhteiskunnassamme, kun uutissivustot ja aikakauslehdet 

kertovat mielellään tunteisiin vetoavia tarinoita erilaisten ihmisten kohtaamisista. Tavan-

omaisessa journalismissa maahanmuuttajat näkyvät usein viranomaisasioiden yhteydessä, 

tyypillisesti vain prosenttiyksikköinä ja numeroina uutisissa. Positiivisessa uutisoinnissa 

media ottaa mielellään Suomessa asuvat ulkomaalaiset esille eksoottista erilaisuutta juhlis-

taen. Toinen suosittu uutisoinnin tapa on tehdä maahanmuuttajista henkilökuvia, joiden 

mielenkiintoisin anti on, kun maahanmuuttaja kertoo, mitä Suomesta ja suomalaisuudesta 

ajattelee ulkopuolisen näkökulmasta. (Horsti, 2002) Toimittajilta  on Raittilan (2002) mu-

kaan vaikea saada omaa argumentointia sen puoleen maahanmuuton puolesta kuin vas-

taankaan, sillä uutisointi niin ulkomaalaisten tekemistä rikoksista kuin pakolaisten selviy-

tymistarinatkin kirjoitetaan lehden ulkopuolisten tahojen puheenvuoroina. Varsinkin maa-

hanmuuttoon negatiivisesti suhtautuvat lausunnot raportoidaan usein monimutkaisten kier-

toilmaisujen kautta joko haastatellun itsensä poliittisen korrektiuden tai toimituksellisen 

kaunistelun takia. (Raittila, 2002)  Vaikuttamaan pyritään siis epäsuorasti tarjoamalla sa-

maistuttavia esimerkkejä, joiden aiheuttama asennemuutos on Kelmanin teoriaa katsoen 

pääsääntöisesti samaistumisen kautta tapahtuvaa.  
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Seuraavaksi esitellään kaksi tutkimuksen kohteena olevan tapahtuman taustalla vaikuttavaa 

teoriaa asenteiden muutoksesta: Kontaktiteoria ja Social Perspective Taking-teoria. Mo-

lemmat pyrkivät vaikuttamaan ihmisiin paitsi kognitiivisesti oikaisemalla vääriä tietoja 

ennakkoluulojen kohteesta, myös affektiivisesti herätellen ihmisen empatiaa. Uusi tieto voi 

nimittäin korvata aikaisempia luuloja ennakkoluulojen kohteena olevasta ulkoryhmästä, 

mutta niin kauan kuin ihminen tunnetasolla kokee ennakkoluuloja, hän on hedelmällistä 

maata uusille virheellisille luuloille (Ponterotto & Pedersen, 1993). 

 

 

 

Social Perspective Taking -teoria  

 

 

Social Perspective Taking (SPT) -teorian mukaan ulkoryhmään kuuluvan henkilön aseman 

ottaminen joko kuvitteellisesti tai erilaisten harjoitusten ja simulaatioiden myötä parantaa 

asenteita ulkoryhmää kohtaan. Mikään automaattinen asennekasvattajan oikotie onneen 

SPT-menetelmä ei ole, vaan harjoitteet on suunniteltava huolella, sillä SPT voi myös jois-

sain tapauksissa vahvistaa tai jopa luoda uusia ennakkoluuloja (Skorinko & Sinclair, 

2013). 

 

Kelmanin (1961) sosiaalisen vaikuttamisen prosesseista SPT yltää ainakin samaistumisen 

(identification) kautta omaksuttuihin asenteisiin. SPT toimii myös vahvana kokemuksena 

herkistäen näkökulmaa vaihtavan henkilön huomaamaan selkeämmin omat ja muiden 

asenteet ulkoryhmää kohtaan. Tämän kokemuksen myötä SPT:n läpikäyneellä on mahdol-

lisuus arvioida ulkoryhmään kohdistamiaan asenteita ja niiden sopivuutta omaan arvomaa-

ilmaansa ja ellei vanha arvomaailma ole äärimmäisen rasistinen, kokemus voi saada henki-

lön sisäistämään (internalization) positiivisemmat asenteet ulkoryhmää kohtaan pysyvästi. 

  

 

Gehlbach, Marietta, King, Karutz, Bailenson ja Dede (2012) löysivät haastattelututkimuk-

sensa avulla 13 SPT:hen vaikuttavaa tekijää. Tutkimuksen mukaan toisen aseman ottamista 

edisti, jos tilanteen koettiin olevan erityisen kriittinen (esim. terapeutin auttaessa itsetuhois-

ta henkilöä), SPT:n avulla edistettiin jotakin hyödyllistä tavoitetta tai haluttiin oppia tilan-

teesta,  tutustua kohteeseen tai vaikuttaa kohteeseen (esim. saada tämä yhteistyöhaluisek-
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si), puhtaasti kiinnostuksesta tai uteliaisuudesta toisten ihmisten ajatuksia kohtaan, sekä 

toiveesta saada tietoa itsestä (esim. mitä työhaastattelun vastapuoli on mieltä minusta?). 

Negatiivisesti toisen aseman ottamiseen taas vaikutti henkinen tai fyysinen väsymys, yli-

mielisyys (esim. halu olla oikeassa) ja liika kognitiivinen paine (esim. opettaja, joka yrittää 

ottaa jokaisen oppilaansa perspektiivin yhtä aikaa).  Kolme tekijää vaikuttivat joskus nega-

tiivisesti ja joskus positiivisesti: tunteiden säätelykyky, koetaanko SPT osaksi omaa tehtä-

vää, roolia tai identiteettiä tilanteessa ja kohteen tuttuus. (Gehlbach et al., 2012) 

 

SPT:ssä on tärkeää saada tarpeeksi tietoa kohteesta, sillä itseään ei voi kuvitella toisen 

saappaisiin, jos ei tiedä kuka tämä toinen on. Jos tietoa ei ole, mutta yritetään silti katsoa 

asiaa toisen näkökulmasta neuvottelutilanteessa, toisesta pelätään usein pahinta. Pelkkä 

yksityiskohtainenkaan tieto vastapuolen tarkoitusperistä ja motivaatioista ei saa aikaan niin 

positiivisia asenteita, kuin toisen näkökannan kokeminen joko mielikuvituksen tai virtuaa-

lisen maailman kautta. Näin kokeellisesti toisen saappaissa käveleminen auttaa luomaan 

parempia suhteita ja luo myötämielisempää suhtautumista kohteeseen. Koska tutkimukses-

sa virtuaalisen simulaation ja mielikuvitusharjoituksen kautta “toisen saappaissa kävelemi-

nen” aiheuttivat molemmat yhtä vahvan tuloksen, olisi mielenkiintoista tietää, tuoko esi-

merkiksi pedagogisen liveroolipelin kehollisuus yhtälöön jotain uutta. (Gehlbach et al., 

2015)   

 

Skorinkon ja Sinclairin (2013) neljässä eri koeasetelmassaan tutkima SPT:n ongelmakohta 

tuo arvokasta tietoa asennekasvattajille. Tulosten perusteella tiedetään, että jos samaistu-

misen kohteesta on tarjolla vain vähän ja varsin stereotypioiden mukaista tietoa, SPT-

harjoitus aiheuttaa ennakkoluulojen vahvistumista, sillä paremman tiedon puutteessa tuttu-

ja stereotypioita käytetään pohjana toisen ihmisen kokemusten kuvittelulle. (Skorinko & 

Sinclair, 2013) Toisaalta jo aiemmin Vescio, Sechrist ja Paolicci (2003) testasivat samais-

tumisen vaikutusta asenteisiin stereotyyppisellä ja ei-stereotyyppisellä kohteella ja huoma-

si, että huolimatta kohteen stereotyppisyydestä, kaikkien SPT-harjoitukseen osallistuneiden 

ryhmienväliset asenteet paranivat. Myös tässä tutkimuksessa stereotypiat vahvistuivat niil-

lä koehenkilöillä, joiden samaistumisen kohteena oli stereotyyppinen ulkoryhmän jäsen. 

Stereotypioista huolimatta heilläkin kuitenkin oli jälkitestissä positiivisemmat asenteet 

ulkoryhmää kohtaan. Tutkimuksen verrokkiryhmänä toiminut, toisen aseman ottamisen 

sijaan objektiiviseen tarkkailuun kehotettu ryhmä taas esitti jälkitestissä negatiivisempia 

asenteita, mikä viittaa empatian ja toisen näkökulman ottamisen tärkeyteen. (Vescio et al., 
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2003) Näiden pohjalta ihanteellisen SPT-harjoitteen samaistumisen kohteen on siis hyvä 

olla ei-stereotypioita vahvistava, vaikka stereotyyppisyyskin tuottaa jotain hyötyjä. 

 

Yksi tunnetuimmista SPT-teoriaa soveltavista käytännön kokeista on Jane Elliottin aloit-

tama “Blue Eyes, Brown Eyes”-harjoitus. Tuolloin yhdysvaltalainen luokanopettaja Elliot 

jakoi 3-luokkalaisensa kahteen ryhmään silmien värin perusteella. Ensimmäisenä päivänä 

ruskeasilmäiset joutuivat syrjinnän kohteeksi: heidät laitettiin pitämään selvästi erottuvaa 

irtokaulusta merkkinä ruskeasilmäisyydestään, he joutuivat jonon hännille ruokajonossa, 

saivat viettää vähemmän aikaa välitunnilla ja opettaja selitti heidän pienimmätkin virheen-

sä sillä, että “kaikki ruskeasilmäiset ovat tuollaisia”. Seuraavana päivänä roolit vaihtuivat 

ja merkkikaulukset laitettiin sinisilmäisten oppilaiden kaulaan. Lopuksi kokemuksesta kes-

kusteltiin pitkään. (A Class Divided, 1985) 

 

Stewartin, Laduken, Brachtin, Sweetin ja Gamarelin (2003) toteuttamassa tutkimuksessa 

Elliottin harjoitus vähensi ennakkoluuloja ja lisäsi vastaajien todennäköisyyttä kertoa, että 

he “ovat vihaisia itselleen, kun huomaavat ajattelevansa tai tekevänsä jotain ennakkoluu-

loista”. Aikaisemmin tehdyn tutkimuksen erot Stewart et al. tuloksiin kertovat kahdesta 

mielenkiintoisesta vaihtoehdosta: joko (1.) Elliottin harjoitus vaatii täyden 8 tunnin keston 

toimiakseen kunnolla tai (2) asennemuutos ei ole välitöntä, vaan asenteet muovautuvat 

harjoituksen jälkeisten muutaman viikon aikana ja harjoitus toimii herkistäen osallistujan 

huomaamaan syrjintää ja ajattelemaan omaa suhtautumistaan siihen. (Stewart et al., 2003 ) 

 

Elliott testasi myös itse oppilaitaan, vaikkei kirjoittanutkaan tuloksistaan. Asennemuutok-

sen sijaan Elliott testasi koulumenestystä. Harjoituksestaan kertovassa dokumentissa A 

Class Divided  (1985) Elliott kertoi teettäneensä oppilaillaan matematiikan, oikeinkirjoi-

tuksen ja lukemisen kokeet muutamaa viikkoa ennen ja jälkeen Blue Eyes, Brown Eyes -

harjoitteen, sekä molempina harjoituspäivinä. Elliottin mukaan lasten tulokset paranivat 

sinä päivänä, kun heidän silmien värinsä oli arvostetussa asemassa ja madaltuivat, kun oli 

heidän vuoronsa saada syrjivää kohtelua. Muutama viikko harjoitteen ja purkukeskustelu-

jen jälkeen tehdyssä testissä kaikki oppilaat saivat parempia tuloksia, kuin aiemmin ja El-

liottin mukaan edistys oli pysyvää. Tämä huomio vihjaa siihen suuntaan, että SPT-

harjoitteilla olisi myös kognitiivisia taitoja harjoittava ominaisuus. 
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Kontaktiteoria 

 

 

Jaakkolan (2009, 35) tutkimustulosten mukaan henkilökohtaiset kontaktit ulkomaalaisiin 

selittivät suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisiin koko hänen asennetutkimuksensa 

ajanjaksolla 1987-2007. Mitä useampia ulkomaalaisia suomalaiset tunsivat henkilökohtai-

sesti, sitä positiivisemmin he suhtautuvat niin pakolaisten kuin ulkomaalaistenkin työnha-

kijoiden vastaanottamiseen. Samaan sävyyn O´Rourke et al. havaitsi eurooppalaisten asen-

teita tutkiessaan, että vastaajat, jotka vastasivat etteivät koskaan olleet asuneet kotimaansa 

ulkopuolella eivätkä olisi valmiita muuttamaan ulkomaille vastustivat muita yleisimmin 

maahanmuuttoa (O´Rourke et al., 2006).  

 

Kontaktiteoria (intergroup contact hypothesis) kuvaa juuri tätä ilmiötä ja perustuu siihen 

oletukseen, että kun ihminen tapaa toisen ryhmän jäseniä ja ystävystyy näiden kanssa, hä-

nen asenteensa kyseistä ryhmää kohtaan muuttuu positiivisemmiksi. Kelmanin (1961) so-

siaalisen vaikuttamisen teoriassa kontaktiteorioiden mukaisen asennemuutoksen voi sanoa 

olevan samaistumista (ystävään, ulkoryhmän jäseneen ja tämän positiiviseen asenteeseen 

omaa ryhmäänsä kohtaan). Ei voida kuitenkaan olettaa, että esimerkiksi O’Rourken et al. 

(2006) tutkimuksen vastaajista, jotka olivat asuneet ulkomailla, kaikki pitäisivät edelleen 

samaistumisen vaativaa tiivistä yhteyttä toisessa maassa tapaamiinsa ihmisiin. Loogisem-

paa olisi olettaa syvempää muutosta, sillä vaikutus säilyi takaisin kotimaahan muuton jäl-

keenkin. Ulkoryhmän jäsenen kanssa ystävystynyt huomaa mahdolliset ennakkoluulonsa ja 

toteaa ne kenties virheellisiksi tai ainakin uuteen ystävyyteensä sopimattomiksi (ystävien 

kunnioittava kohtelu kuuluu useimpien arkiseen arvomaailmaan olennaisena osana). Näin 

toimiessaan ulkoryhmäläisestä ystävän saanut siis saattaa todeta suvaitsevaisuuden sopivan 

aikaisempiin arvoihinsa ja omaksua sen osaksi arvomaailmaansa. 

 

Žeželj, Jakšic ja Jošic (2014) todistivat koulujen inklusiivisen ohjelman yhdistettynä opet-

tajien ja ohjaajien valvomaan ryhmienväliseen kontaktiin vähentävän sosiaalista etäisyyttä 

ja negatiivisia käsityksiä ulkoryhmään kuuluvista. Implisiittisiin asenteisiin (implicit atti-

tudes) taas vaikutti puhtaasti kohtaamisten määrä ulkoryhmän jäsenten kanssa. Eksplisiitti-

set asenteet (explicit attitudes) siis muuttuvat helpommin erityisesti ympäristössä, jossa 

suorasanainen ennakkoluuloisuus ei ole sosiaalisesti hyväksyttyä. (Žeželj et al., 2014) Täl-
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lainen muutos asettuisi Kelmanin (1961) mukaan vasta väliaikaisen myötäilyn alueelle, 

mutta Žeželj et al. tutkimuksessa suora kontakti ulkoryhmän jäseniin antoi mahdollisuuden 

myös samaistumisen kautta asenteiden muuttamiseen heille, jotka olivat kohtaamiseen 

valmiita.  

 

Wright et al. (1997) huomasi, että jo pelkkä tieto ryhmienvälisistä ystävyyksistä vähensi 

negatiivisia asenteita ulko- ja sisäryhmän välillä. Tutkimuksensa perusteella tutkijat listasi-

vat Extended Contact -hypoteesinsa vaihtoehtoiset toimintamekanismit seuraavanlaisesti: 

(a) ystävysten sisäryhmästä tuleva osapuoli luo hyvän esimerkin positiivisista asenteista 

ulkoryhmää kohtaan (b) ystävysten ulkoryhmän osapuoli kumoaa käytöksellään negatiivi-

set odotukset ja uskomukset ulkoryhmäläisten asenteista sisäryhmää kohtaan, (c) pelkkä 

tieto oman sisäryhmän jäsenen läheisestä ystävyydestä ulkoryhmän jäseneen aiheuttaa ul-

koryhmän osittaisen inkluusion omaan sisäryhmään. (Wright et al., 1997) 

 

Extended Contact -hypoteesia on sittemmin testattu ja teorian kehitystä laajennettu. Mallin 

on todettu toimivan hyvin lapsilla ja nuorilla: Cameron et al. (2006) totesi mallin toimivan 

jopa 5-11 -vuotiailla lapsilla ja Liebkind & McAlister (1999) testasivat hypoteesia hyvin 

tuloksin 13-15 -vuotiailla suomalaisnuorilla. Cameron et al. (2006) näkee Extended Con-

tact -mallin vahvana puolena sen, että siihen perustuvia harjoituksia voivat tehdä myös 

henkilöt, jotka syystä tai toisesta liittävät kohteena olevaan ulkoryhmään hyvin vahvoja 

negatiivisia tuntemuksia, sillä itse ulkoryhmän jäseniä ei mallin mukaan tarvitse kohdata. 

Toinen hyvin luonnollinen etu mallissa on se, että sillä kontaktiteorian mukainen ennakko-

luulojen vähenemisilmiö saadaan aikaiseksi laajemmalle joukolle, kuin keiden on mahdol-

lista luonnollisesti kohdata ja ystävystyä vähemmistöryhmän edustajien kanssa. (Cameron 

et al., 2006) 

 

Siinä missä suora kontakti ulkoryhmän jäseneen näyttää aiheuttavan melko pysyvän asen-

nemuutoksen, Liebkind ja McAlister (1999)  epäilivät oman interventionsa tulosten olevan 

samaistumisen aikaansaannosta ja täten kenties vähemmän pysyviä (Kelman, 1958). Lieb-

kind ja McAlister ehdottivatkin Extended Contact -mallin mukaisia harjoitteita käytettävän 

nuorten valmistelemiseen suoraan kontaktiin. 

 

Suomalaisten asenteet Suomessa asuvia ulkomaalaisia kohtaan ovat 90-luvun ongelmien 

selvittyä muuttuneet jatkuvasti yhä positiivisemmiksi. Suomalaiset ovat paitsi oppineet 
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uutta ulkomaalaisten kulttuureista, myös tutustuneet henkilökohtaisesti tulokkaisiin. Kun 

vuonna 1987 vain puolet suomalaisista tunsi henkilökohtaisesti edes yhden Suomessa asu-

van ulkomaalaisen, vuoteen 2007 mennessä jo kolme neljästä tunsi ulkomaalaisia. Erityi-

sesti kulttuurien kohtaamista on tapahtunut pääkaupunkiseudulla, jossa 89% tuntee ainakin 

yhden Suomessa asuvan ulkomaalaisen henkilökohtaisesti. (Jaakkola, 2009, 28) 

 

Maailma ei kuitenkaan globalisaation ja kontaktiteorian myötä ole automaattisesti muut-

tumassa suvaitsevampaan suuntaan. Pettigrew (1998) listaa kontaktiteorian haasteeksi sen, 

että ihmiset ja ihmisryhmät välttävät ryhmien välistä kontaktia sitä tiukemmin, mitä van-

kemmat ennakkoluulot ryhmillä toisistaan on. Kontaktia karttavat siis juuri he, joille se 

olisi tarpeen. Ryhmien välisestä konfliktista kärsivät yhteiskunnat rajoittavat ryhmienvälis-

tä kanssakäymistä ja erityisen ennakkoluuloiset ihmiset välttelevät tapaamasta ennakkoluu-

lojensa kohteita. Pettigrewn mukaan paras tulos kontaktista saadaan, jos luodaan tilanne, 

jossa ryhmät ovat tasavertaiset, pyrkivät yhteiseen päämäärään yhteistyötä käyttäen ja toi-

minnalle annetaan tukea ja hyväksyntää auktoriteetilta.  
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4 AIHEESTA TEHTY AIKAISEMPI TUTKIMUS 

 

 

Asenteiden muuttamista roolipelien avulla on kokeiltu useassa aikaisemmassa tutkimuk-

sessa. Vuonna 1972 Clore ja Jeffery asettivat Illinoisin yliopiston opiskelijoita tunniksi 

auto-onnettomuudessa kävelykykynsä menettäneen pyörätuolilla liikkuvan osaan. Tehtä-

vänä oli suorittaa tunnin aikana muutama tavanomainen arkiaskare yliopistolla pyörätuolil-

la liikkuen ja kuvitella olevansa ensimmäistä kertaa onnettomuuden jälkeen kampuksella. 

Toinen koeryhmä osallistui roolipeliin etäältä seuraten pyörätuolilla kulkijoita ja lisäksi 

kokeessa oli myös kontrolliryhmä. Koe todisti, että liikuntavammaisen roolin ottaminen 

luonnollisessa sosiaalisessa ympäristössä vaikutti paitsi välittömästi, myös pitkäkestoisesti 

jopa neljän kuukauden päähän molempiin koeryhmiin kuuluneiden asenteisiin liikunta-

vammaisia ihmisiä kohtaan. (Clore & Jeffery, 1972) 

 

Englund (2014) tutki pro gradu -tutkielmassaan liveroolipelien käyttöä rauhan rakennuksen 

työkaluna Israelin ja Palestiinan konfliktissa. Opettajien kouluttamisessa roolipelaamista 

ovat tarkastelleet Crow ja Nelson (painossa), sekä Balzer ja Kurz (2015), jotka molemmat 

ovat sitä mieltä, että opettajankoulutus hyötyisi metodista sen käytännönläheisyyden vuok-

si.  

 

Roolipelien toimintaa ja tehoa opetuksessa on tutkittu lähinnä yksittäisissä, pienen otoksen 

opinnäytetyö- tai pro gradu tutkimuksissa, joita tämäkin työ edustaa, joissa tyypillisesti 

tutkija itse on suurilta osin myös kehittänyt käytetyn roolipelin. Pro Gradu-

tutkimuksessaan Pitkänen (2008) totesi roolipelaamisen toimivaksi historiallisen empatian 

opetusmenetelmäksi tutkimassaan 6. luokassa, mutta huomasi metodin vaativan toimiak-

seen huolellista valmistautumista ennen peliä. Sajaniemi (2011) taas käsitteli opinnäyte-

työssään roolipeliä sosiaalipedagogisena työvälineenä ilkivallan vähentämisessä ja vastuul-

lisen kansalaisuuden kehittämisessä 7. luokkalaisilla ja Lehto (2013) taas kokeili roolipelin 

toimivuutta metodina 5-6 -vuotiaiden päiväkotilasten kanssa. Schormová (2013) määritteli 

luokkahuoneisiin sopivia liveroolipelin genrejä ja selvitti kyselytutkimuksella tsekkiläisten 
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opettajien kokemuksia erilaisten roolipelimetodien käytöstä oppiaineidensa opetuksessa. 

Myös online-roolipelejä on tutkittu opetuskäytössä eettisiä aiheita käsitellen (mm. Zdrav-

kova, 2013). Kaikki tutkimukset ovat päätyneet pitämään roolipelejä kehityskelpoisina 

vaihtoehtoina opetusmetodeiksi.  

 

Pohjoismaisten larppaajien kokoama kirja Nordic Larp (Stenros & Montola, 2010) doku-

mentoi ja esittelee eräitä harrastajipiirien kunnianhimoisimpia projekteja, joista tässä yh-

teydessä erityisen kiinnostavia ovat Jami Jokisen ja Jori Virtasen ydinsodan kauhua pom-

misuojassa maistellut Ground Zero, sekä erityisesti Eirik Flatlandin ohjaama ja Irene Tan-

kerin tuottama Europa, jonka vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa Pohjoismaat kokivat Jugo-

slavian hajoamisen ja sodan kaltaisen kohtalon. Neljän päivän ajan pelatussa Europassa 

pakolaiset ruotsista, norjasta, suomesta ja tanskasta tulvivat kuvitteelliseen Balkanin maa-

han Orsiniaan hakemaan turvapaikkaa. Molemmista peleistä on kirjoitettu ja puhuttu pal-

jon harrastajapiireissä ja erityisesti Europan pelaajien kokemuksissa kaikuvat samat tee-

mat, joita tässäkin tutkimuksessa käsitellään: 

 

“Of  course it is impossible to wholly put oneself in the shoes of a refugee - - - but even 

trying to imagine proved out to be a valuable exercise in understanding and empathy.” - 

Susanne Gräslund, Europa-pelaaja 

(Stenros & Montola, 2010, 108)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Roolipeleistä - niin pedagogisista kuin harrastuspohjaisistakaan - ei ole kovin runsaasti 

määrällistä tutkimusta tehty, sen sijaan laadullisia menetelmiä käyttäviä tutkimuksia löy-

tyy. Näistä syistä tässä tutkimuksessa on päädytty monimenetelmäisyyteen (mixed met-

hods). Puhtaan määrällinen tutkimuskin olisi ollut paikallaan, mikäli tapahtuman kävijä-

määrä vain olisi sallinut tulosten vahvemman yleistettävyyden. Nyt kävijämäärän riittä-

vyydestä oli epäselvyyttä miltei peliä edeltäviin viimeisiin päiviin asti, joten oli varmempi 

ratkaisu tukeutua tutkimussuunnitelmassa molempiin koulukuntiin.  

 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen konteksti, toteutus ja käytetyt analyysimenetelmät. 

Analyysimenetelmien kohdalla tukeudutaan sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen kou-

lukunnan lähteisiin, mutta myös näitä yhdistelevään monimenetelmälliseen metodikirjalli-

suuteen. 

 

 

 

5.1 Tutkimuksen konteksti 

 

 

Tässä kappaleessa kuvataan Oulussa 13.-14.6.2014 järjestetyn Konfliktin keskellä -

roolipelin kulku siinä määrin kuin se on tutkimuksen kohteen ymmärtämisen osalta tar-

peellista. Koska Konfliktin keskellä -pelejä tullaan järjestämään jatkossakin sisällöltään 

hyvin samanlaisina, tässä kuvauksessa pyritään välttämään turhia paljastuksia pelin yksi-

tyiskohdista, jotka eivät vaikuta tutkimukseen. Oulun pelissä muutama pelaaja oli kerännyt 

paljon tietoa edeltävistä Konfliktin keskellä -peleistä ja tullut “pelaamaan voittaakseen”. 

Nämä pelaajat häiritsivät muita pelaajia kertomalla etukäteistietojaan pelin tapahtumista. 
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Vaikka pelin käsikirjoitus olisi mielenkiintoinen lisäliite, jokaisen rastin taustatarinaa ja 

tapahtumia ei ole tarpeen yksityiskohtaisesti kuvata tutkimuskohteen ymmärtämiseksi. 

Pelipäivien aikataulu löytyy liitteestä 1. Lisätietoa pelistä ja tutkimuksen kontekstista 

luonnollisesti saa ottamalla yhteyttä tutkijaan. 

 

Pelin keskeisinä aiheina ovat pakolaiset ja humanitaarinen oikeus. Seuraavassa esitetään 

molemmille Konfliktin keskellä -pelissä ja sitä myöten myös tässä tutkimuksessa käytetty 

määritelmä. Sen jälkeen käydään läpi pelin kulkua ja tutkimustilanteita.  

 

Pakolainen on henkilö, jolla on perusteltu aihe pelätä vainon kohteeksi joutumista koti-

maassaan ja joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. Vaino, jota 

pakolainen kotimaastaan on paennut voi kohdistua häneen tietyn rodun, uskonnon, kansal-

lisuuden, yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen takia. (77/1968 Pako-

laisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, artikla 1)  

 

Humanitaarinen oikeus tarkoittaa SPR:n mukaan sodan oikeussääntöjä, jotka perustuvat 

kaikkien maailman maiden ratifioimiin Geneven sopimuksiin vuodelta 1949 lisäpöytäkir-

joineen. Sopimusten on tarkoitus toimia moraalisena kompassina ja olla “sääntöjä inhimil-

lisyyden puolesta sodan keskellä”. Säännöt kieltävät muun muassa hyökkäykset sairaaloita 

ja kouluja vastaan ja määrittelevät miten sotavankeja tulee kohdella. Humanitaarinen oike-

us ei määrittele, milloin valtioilla on oikeus sotia, vaan kenelle ja millä tavoin voimankäyt-

tö sotatilanteessa on sallittua. Vaikka sääntöjä on sodassa vaikea valvoa ja sotarikosten 

valvonnan vastuu on valtioilla itsellään, yhteiset säännöt antavat muun muassa medialle 

mittapuun osapuolten toimien julkiseen arviointiin. (SPR, d) Punaisen Ristin käyttäminen 

lähteenä humanitaarisen oikeuden määrittelemisessä on perusteltua, sillä humanitaarisen 

oikeuden sopimukset syntyivät Punaisen Ristin kansainvälisen komitean aloitteesta vuonna 

1949. (SPR, c) 

 

Vuonna 2014 ulkomaalaisia asui Oulussa yli 4500 (Oulun kaupungin verkkosivut) ja vaik-

ka seutu ei olekaan esimerkiksi Joensuun 90-luvun skini-epidemian (Puuronen, 2001) kal-

taista vakavaa asenneongelmaa kohdannut, ehkäisevä ennakkoluulojen vastainen työ on 

aina hyödyksi. Punaisen Ristin Oulun osastolla on paljon kokemusta monikulttuurisesta ja 

rasisminvastaisesta työstä muun muassa monikulttuurisen ystävätoiminnan myötä (SPR, 

2014b). Konfliktin keskellä -pelistä kiinnostuttiin, kun pieni joukko oululaisia osallistui 
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vuonna 2013 Porissa Suomi Areenan yhteydessä järjestettyyn Konfliktin keskellä -peliin3. 

Mukana Oulusta oli väkeä niin SPR:n Oulun osastosta kuin kaupungin nuorisotyön puolel-

takin, sekä joitakin omia reittejään pelistä kuulleita kiinnostuneita, minä mukaan lukien. 

Oulun pelin alustava suunnittelu alkoi heti Porista palattuamme ja käynnistyi johtoryhmän 

kokoamisella loppusyksystä 2013. Näin tapahtumaa kuvattiin sen verkkosivuilla (SPR, 

2014a): 

 

“Konfliktin keskellä on Punaisen Ristin kehittämä, yön yli kestävä roolipeli, jossa pelaajat 

asetetaan pakolaisen asemaan. He joutuvat pakenemaan sotaa ja käyvät läpi pakolaisen 

matkalla vastaan tulevia asioita ja tilanteita. Peli tutustuttaa osallistujat sodan sääntöihin, 

uhrin oikeuteen saada apua sekä Punaisen Ristin tehtäviin pakolaisten auttamiseksi.”  

 

Konfliktin keskellä pelejä on pelattu Punaisen Ristin järjestämänä vuosina 2012 Lopella, 

2013 Porissa ja kesällä 2014 Oulussa. Oulussa pelin pohjana käytettiin Porin pelin materi-

aaleja, mutta muun muassa käsikirjoituksen rooleja syvennettiin ja rastijärjestys päätettiin 

käytettävissä olevien tilojen ja maaston mukaan. Pelin suunnittelua johti johtoryhmä, joka 

koostui SPR:n Oulun piirin sekä Oulun kaupungin nuorisotoimen työntekijöistä ja vapaa-

ehtoisista. Itse olin mukana työryhmässä tarinavastaavana ja kirjoitin pelin käsikirjoituksen 

Porin pelin ja johtoryhmän kanssa sovittujen muutosten pohjalta. 

 

Peli idea on alun perin lähtenyt Ranskan ja Belgian Punaisen Ristin kehittämän Raid Cross 

-pelin pohjalta, jossa tilanteita pelataan rasteittain ja tilanteet puretaan heti pelin jälkeen. 

Suomen Punainen Risti jatkoi ideaa pidentämällä roolissaoloaikaa 15-20 tuntiin ja pitämäl-

lä pelaajilla samat roolit koko pelin ajan. Suomen pelissä purku tapahtuu vasta seuraavana 

päivänä kun itse peli on ohi. (Opas KKn järjestäjälle) Olen ollut mukana myös tuottamassa 

Konfliktin keskellä -materiaalia siitä lähtien, kun osallistuin itse vuonna 2013 Porin pelin 

järjestämiseen näytellen ihmissalakuljettajan osaa.  

 

Konfliktin keskellä -pelin kohderyhmää olivat 15-30 -vuotiaat Oulun seudun nuoret. Ta-

pahtumaa mainostettiin kouluvierailuilla mm. lukioissa ja Oulun yliopistolla. Organisaati-

on rekrytointi oli avointa - ilmoittautua saattoi kuka tahansa kiinnostunut SPR:n verk-

kosivujen kautta. Mukaan rekrytoitiin kokeneita liveroolipelaajia Oulun Interaktiiviset 

Eläytyjät ry:stä ja lisäksi organisaatioon pyydettiin erityisesti SPR:n humanitaarisen oikeu-

den vapaaehtoisia, joille pelin aiheet olivat tuttuja. Ensiapuun, henkiseen tukeen, logistiik-
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kaan ja muihin ei-roolitehtäviin rekrytoitiin SPR:n vapaaehtoisia ja muonitus hoidettiin 

yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. 

 

Jotta pelaajat saisivat aidon tuntuisen kokemuksen, Konfliktin keskellä -pelissä on tarkoi-

tus “saada nuoret kokemaan fyysisen väsymyksen lisäksi nälkää, turhautumista ja epävar-

muuden tunnetta pelin aikana” (Opas KKn järjestäjälle, 1). Tästä johtuen peliin kuului 

olennaisena osana fyysinen rasitus. Peli pelattiin Oulussa Sanginjoen leirikeskuksessa, 

Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa ja niiden välisessä maastossa. Maasto oli vaikeakul-

kuista ja osin soista, mikä palveli pelin tarkoituksia hyvin. Peliin kuului myös yksi vesistön 

ylitys kanooteilla. Pelin aikana pelaajat kulkivat noin 15 kilometrin matkan maastossa ja 

tiellä, eivätkä he saaneet ruokaa pelin alettua ennen kuin aivan pelin lopussa. Myös pelaa-

jien mahdolliset omat eväät takavarikoitiin pelin alkuun sijoitetulla tullirastilla. Vesihuolto 

järjestettiin joka rastille ja tarpeen tullen organisaation henkilöt antoivat pahimmin väsy-

neille pelaajille ruokaa, jos nälkä tuntui estävän peliin osallistumista tai pelaajaa alkoi hei-

kottaa. Väsymys oli myös osa peliä ja siksi peli kesti pitkälle aamuyöhön. Pelaajia oli va-

roitettu pelin fyysisyydestä. Pelaajien mukana kulkevat organisaation jäsenet tarkkailivat 

koko ajan pelaajien kuntoa muistutellen juomaan tarpeeksi vettä ja paikalla oli koko pelin 

ajan tavoitettavissa sekä ensiaputiimi että henkisen tuen päivystys. 

 

Fyysisen rasituksen lisäksi peli oli henkisesti raskas. Rasteilla pakolaisia pelaavat pelaajat 

kohtasivat syrjintää, rasismia ja epäreiluutta, sekä suoranaisia laittomuuksia. Pelaajaryhmi-

en oppaina ihmissalakuljettajia näytelleet organisaation jäsenet loivat tarkoituksellisesti 

pelaajille epätietoisen kuvan siitä, mihin ollaan menossa, mitä tehdään ja miksi, sekä koet-

tivat vaikuttaa mahdollisimman epäluotettavilta ja arvaamattomilta oppailta. Rasteilla pe-

laajat tapasivat mm. ennakkoluuloisia rajavartijoita, rahanahneita tullivirkailijoita ja julmia 

lapsisotilaita. Lisäksi jokaiseen perheeseen oli solutettu pelaajaa esittävä organisaation 

jäsen, joka jossain vaiheessa pakomatkaa katosi, esimerkiksi jäi tullissa kiinni väärenne-

tyistä passeista. Rasteilla tapahtui myös muita ennalta lavastettuja kohtauksia, joiden tar-

koituksena oli järkyttää pelaajia ja tuoda pakolaiseksi lähdön syy hyvin selvästi esille. 

Myös kielivalinnalla pyrittiin aiheuttamaan pelaajille lisästressiä: perheet saivat pelin aika-

na puhua suomea keskenään, mutta organisaation jäsenet puhuivat pelaajille vain englantia 

ja esittivät etteivät ymmärrä suomea. Fyysistä väkivaltaa pelaajiin ei missään vaiheessa 

kohdistunut, sillä pelin säännöt kieltävät fyysisen koskettamisen turvallisuussyistä.   
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5.2 Osallistujat ja näyte 

 

 

Tämän tutkimuksen kohdejoukkona olivat kaikki Oulun Konfliktin keskellä -peliin osallis-

tuvat pelaajat ja ne organisaation jäsenet, jotka olivat pelin aikana näyttelijöinä rasteilla. 

Varsinaista otantaa ei suoritettu, vaan Oulun Konfliktin keskellä -pelin osallistujat valittiin 

näytteeksi pedagogiseen liveroolipeliin osallistuneista. Valinta tehtiin sillä perusteella, että 

tutkijan oli mahdollista päästä seuraamaan pelin kehitystä ja vaikuttamaan pelin rakentee-

seen, mikä mahdollisti tulosten vertaamisen mahdollisimman hyvin peliä vastaavaan teori-

aan ja arvioimaan toteutuivatko järjestävän tahon suunnittelemat oppimistavoitteet. Tutki-

muksen vastaajien avulla saadaan hyvä kuva tämän yhden pedagogisen liveroolipelin tapa-

uksesta ja vaikka tietoja ei voidakaan yleistää suoraan, niitä voidaan käyttää Konfliktin 

keskellä -pelin kehittämiseen ja soveltaa samankaltaisiin projekteihin. 

 

Aineisto kerättiin Oulussa 13.-14.6.2014 järjestetyn Konfliktin keskellä -peliin osallistujil-

ta, sekä rooleissa toimivilta vapaaehtoisilta organisaation jäseniltä että pelin pelaajilta. Jä-

tin tutkimuksen ulkopuolelle ne organisaation jäsenet, jotka osallistuivat vain käytännön 

tehtäviin esimerkiksi muonituksessa, logistiikassa tai ensiapupäivystyksessä, sillä he eivät 

draamallisesti päässeet peliä kokemaan. Oulun kaupungin nuorisotoimea ja Oulun Punai-

sen Ristin osastoa varten sähköinen palautekysely lähetettiin kaikille, mutta tässä tutki-

muksessa tämän palautekyselyn vastauksia ei käytetä aineistona. Tiedonkeruun toteuttaja-

na toimi yksin tämän tutkimuksen kirjoittaja ja tutkija oli läsnä kaikissa tilanteissa, joissa 

tutkimuslomakkeita täytettiin, pois lukien post2-testissä, joka oli sähköinen lomake. 

 

Pre-kyselylomakkeeseen vastasivat kaikki 28 pelaajaa, 20 naista ja 8 miestä. Pelaajien ikä 

vaihteli välillä 13-38v. (ka = 19v. Mo = 15v.). Organisaatiosta vastaajia oli 33, joista 13 

miestä ja 20 naista ja ikähaarukka 16-53 (ka = 33v. Mo = 17v.). Pelaajista yksi oli osallis-

tunut aiemmin SPR:n järjestämään humanitaarisen oikeuden koulutukseen, organisaatiosta 

9 oli osallistunut ainakin yhteen koulutukseen aiemmin.  Pelaajista kukaan ei ollut aiem-

min osallistunut Konfliktin keskellä -peliin, mutta organisaatiosta 8 oli osallistunut johon-
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kin aikaisemmista peleistä. Lisäksi organisaatiolle oli järjestetty noin kuukautta ennen pe-

liä koulutusviikonloppu, jonka sisältönä oli luentoja pelin sisällöistä, sekä käytännön asi-

oista. Koulutusviikonlopulta ei saatu osallistujatietoja, joten tarkkaa määrää koulutukseen 

osallistuneista ei ole. Arviolta 80% organisaatiosta kävi koulutusviikonlopun. 

 

Koska pelaajat olivat iältään 15-29, osa tutkimukseen osallistuvista oli alaikäisiä. Alaikäis-

ten huoltajille ja täysi-ikäisille itselleen lähetettiin pelin infokirjeen mukana tutkimuksesta 

kertova tiedote, jossa kerrottiin, että kaikkien peliin osallistuvien toivottaisiin osallistuvan 

tutkimukseen, mutta että siitä saisi kieltäytyä. Ennen ensimmäisten kyselylomakkeiden 

täyttöä kerroin tutkimuksesta yleisluontoisesti ja ohjeistin, että jos tutkimukseen ei halua 

osallistua, siitä voi kirjoittaa lomakkeen reunaan ja jättää laput tyhjiksi. Organisaation jä-

senet olivat suurin osa täysi-ikäisiä ja kaikki saivat tutkimuksesta tietoa useaan otteeseen 

myös suoraan minulta. He ja alaikäisten huoltajat saivat myös luettavakseen pelaajille läh-

teneen infokirjeen.  

 

 

 

5.3 Aineiston keruu 

 

 

Aineistoa kerättiin kolmessa erässä kyselylomakkeilla: juuri ennen peliä (ks. Liite 2, pape-

rinen pre-lomake), heti pelin purun jälkeen (ks. Liite 3, paperinen post1-lomake), ja myö-

hemmin tapahtuman jälkeen (ks. Liite 4, sähköinen post2-lomake). Lisäksi kaikille tapah-

tumaan osallistujille lähetettiin sähköinen palautekysely, jonka vastauksia ei analysoida 

tässä tutkimuksessa.  

 

Aineiston keräämiseen kyselylomakkein päädyttiin sekä tutkimuskysymysten ohjauksesta, 

että aikataulurajoitteiden myötä. Kuten edellä on mainittu, liveroolipeleistä on aiemmin 

tehty laadullisia haastattelututkimuksia, mutta määrällistä tutkimusta on varsin vähän. Pe-

lin odotettu osallistujamäärä sekä tiukka aikataulu ei kuitenkaan antanut mahdollisuutta 

kovin pätevään puhtaasti kvantitatiiviseen tutkimukseen, joten päädyin käyttämään määräl-

lisiä metodeja laadullisten kanssa. Vaikka gradun tasoisessa työssä resurssit määrälliseen 

tutkimukseen ovat usein varsin rajatut, koin mielekkäämmäksi pyrkiä kohti tuntematto-
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mampaa, kuin jo osin tutkittua. Tapahtuman aikataulu oli melko tiukka sekä ennen että 

jälkeen pelin ja tapahtuman jälkeen pelaajat lähtivät väsyneinä kotiin. Vaikka suurin osa 

pelaajista todennäköisesti tuli lähikunnista ja Oulun seudulta, osa tuli myös ympäri Suo-

mea, mikä asetti haasteita muun muassa haastattelun toteuttamiselle. Koska oli mahdollista 

tavoittaa kaikki pelaajat sekä ennen että jälkeen pelin, oli järkevää kerätä tietoa heiltä kai-

kilta ja tällöin kyselylomake sopi tiedonkeruun välineeksi tarkoituksenmukaisimmin.  

 

Pelitapahtumassa aineistoa kerättiin kyselylomakkeella, joka koostui Likert-mittareista 

(asenne pakolaisia ja pakolaisuutta kohtaan, käsitys omasta tietotasosta pelin aiheista, sekä 

eläytymis-harrastuneisuus), yksittäisistä Likert-tyyppisistä väittämistä, sekä taustatiedoista. 

Post1- ja pre-testien asennemittarit olivat samanlaisia, mutta avoimet kysymykset olivat eri 

kysymyksiä ja post1-testin Likert-tyyppisten väittämien sekaan oli lisätty pelin sujumiseen 

liittyviä palauteväittämiä, joita käytettiin pelin onnistumisen arviointiin. Pelaajien ja orga-

nisaation lomakkeet olivat muuten identtiset, mutta organisaation lomakkeessa kysyttiin 

tarkentava kysymys roolista pelissä (salakuljettaja/ekstrapelaaja/rasteilla). Organisaation 

jäsenet täyttivät kyselylomakkeet peliä edeltävänä päivänä, pelaajat noin tuntia ennen pe-

liä. Kaikki vastasivat post1-lomakkeeseen peliyön jälkeisenä aamuna, organisaatio jo hen-

kisen tuen purkua ennen ja pelaajat koko purun sekä jälkityöskentelyn jälkeen. 

 

Marraskuussa 2014, viisi kuukautta pelin jälkeen suoritettiin viimeinen aineistonkeruu 

sähköisellä post2-lomakkeella, jonka linkki lähetettiin kaikille peliin osallistuneille sähkö-

postitse. Linkki laitettiin myös tapahtuman Facebook-sivulle ja ryhmään. Lomake toteutet-

tiin Google Forms-palvelulla. Lomake sisälsi post2-asennemittarin Likert-väittämät, avoi-

mia kysymyksiä sekä kysymyksiä, joilla kartoitettiin oliko peliin osallistuminen lisännyt 

osallistujien kiinnostusta Punaisen Ristin toimintaa tai muuta humanitaarisen oikeuden 

koulutusta kohtaan. 

 

Kaikki käytetyt tutkimuslomakkeet tehtiin alusta alkaen itse, sillä vapaasti saatavilla olevaa 

suomenkielistä asennemittaria ei ollut saatavilla. Asennemittari koostui pakolaisuuteen ja 

pakolaisiin liittyvistä väittämistä, joista puolessa oli positiivinen suhtautuminen pakolaisiin 

tai humanitaarisen työn tärkeyteen (esim. “Pakolaiset tarvitsevat erityiskohtelua”) ja puo-

lessa negatiivinen suhtautuminen (esim. “Suomeen tulevien pakolaisten pitäisi tulla alusta 

asti toimeen ilman yhteiskunnan tukea”). Asennemittarin väittämät olivat suurilta osin itse 

laatimiani, sillä en löytänyt tarkoitukseen sopivaa mittaria valmiina. Mallina asennemitta-
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rille käytin muutamia Ahosen (2008) hämeenlinnalaisten yhdeksäsluokkalaisten ulkomaa-

laisasenteita mittanneen pro gradun kysymyksiä mukaillen niitä pakolais- ja humanitaari-

nen oikeus -teemaisiksi. Post2-kyselystä pudotettiin pois osa asenneväittämistä, sillä säh-

köisessä muodossa lomakkeesta olisi tullut muuten liian pitkä. Lopulta mittarin väittämistä 

karsittiin mukaan mittariin vain hyvin keskenään korreloineet ja varmimmin juuri asennet-

ta pakolaisuuteen mittaavat väittämät. 

 

Testasin pre- ja post1-lomakkeet seitsemällä Oulun yliopiston roolipelikerho CRYO ry:n 

jäsenellä vapaamuotoisessa tilanteessa ja täytin myös lomakkeet kokeeksi itse. Testaajat 

olivat keskimäärin muutaman vuoden pelaajia vanhempia, suunnilleen organisaation jäsen-

ten ikäisiä ja kaikki olivat yliopisto-opiskelijoita. Valitsin heidät testaajiksi, sillä heidän oli 

harrastuspohjansa takia helppo kuvitella käyneensä Konfliktin keskellä -peli ja antaa viit-

teitä siitä, millaisia vastauksia lomakkeeni kysymyksiin tulisin saamaan. Testiryhmän eh-

dotusten perusteella lomake vielä korjaantui sanamuodoltaan yksiselitteisemmäksi ja hel-

pommaksi täyttää.  

 

Post2-lomake tehtiin post1-lomakkeen pohjalta, ilmaisella Google Forms -palvelulla. Lo-

make sisälsi vain asennemittarin, taustatietoja ja kaksi avointa kysymystä. Lomaketta testa-

si graduseminaariryhmä, jossa tutkimustani tein. Lomaketta testanneet opiskelijat olivat 

iältään vanhempia kuin pelaajat, mutta organisaation kanssa enemmän samassa ikähaitaris-

sa ja omasivat hyödyllistä teoreettista käsitystä lomakkeiden arvioinnista. Lisäksi heillä oli 

tiedossa tapahtuman luonne ja tutkimukseni aiheet.  

 

 

 

 

5.4 Tutkimusmenetelmät ja aineiston analyysi 

 

 

Johnsonin ja Onwuegbuzien (2004) mukaan monimenetelmällisyys on hyvä vastaus nyky-

päivän tutkimuksen poikkitieteellistymiselle. Roolipelien ollessa tutkimuksen kohteena 

monimenetelmällisyys on hyvin luonteva ratkaisu. Kun teoriaakin tuodaan niin pelitutki-

muksen, draamakasvatuksen kuin asennepsykologian puolelta, ei liene tarpeellista tai käy-
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tännöllistä juuttua yhteen muottiin tutkimusmetodienkaan kanssa. Tässä tutkimuksessa 

määrällisiä ja laadullisia menetelmiä sekoitetaan tulosten tulkinnassa ja molemmat aineis-

tot on kerätty samaan aikaan (Creswellin, 2013, mukaan: “convergent parallel mixed met-

hods”). Johnson ja Onwugbuzie määrittelevät monimenetelmällisyyden ”tutkimukseksi, 

jossa tutkija sekoittaa tai yhdistää määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä, tekniikoi-

ta, lähestymistapoja, käsitteitä tai kieltä yhdeksi tutkimukseksi” (2004, 17). Creswellin 

(2013) mukaan monimenetelmällisyyttä voidaan käyttää muun muassa silloin, kun esimer-

kiksi laadullisen aineiston toivotaan selittävän määrällisestä aineistosta tehtyjä havaintoja. 

Juuri tähän tässä tutkimuksessa monimenetelmällisyydellä pyritään. 

 

Tässä tutkimuksessa kvantitatiivisilla menetelmillä pyritään hakemaan vastausta dikotomi-

sempiin osiin tutkimuskysymystä, selvittämään tutkittavan tapahtuman aiheuttamien mah-

dollisten muutosten olemassaoloa ja mittaamaan sen voimakkuutta. Kvalitatiivisia mene-

telmiä taas käytetään selvittämään omillaan näiden vaikutusten laatua. Myös tiedon lähde 

on menetelmien välillä hieman eroava: kvantitatiivisilla menetelmillä pyrin erityisesti 

asennemittarin kautta mittaamaan pelaajien asennetta objektiivisemmin, kun taas avoimilla 

kysymyksillä tapahtuman osallistujat pääsevät itse ääneen ja voivat kertoa omin sanoin 

kokemuksistaan ja tutkijan oma tulkinta toimii apuvälineenä. Tuloksia tarkastellaan yhdes-

sä toisiinsa peilaten. Vaikka molemmista aineistoista saadaan myös erillistä tietoa, tulokset 

ovat osittain päällekkäisiä ja näin ollen niiden on mahdollista tukea toisiaan. Näin käytet-

tynä monimenetelmällisyys tuottaa sekä menetelmätriangulaation että aineistotriangulaati-

on suomat edut tutkimuksen luotettavuudelle (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006).  

 

 

 

5.4.1 Puuttuvan datan käsittely ja aineiston valmistelu 

 

 

Kyselylomakkeella kerätyssä datassa oli puuttuvia tietoja tämänkaltaiselle tutkimukselle 

hyvin tyypillisellä tavalla. Yhteensä puuttuvaa tietoa oli  10% datasta (N=3904). Muuttu-

jista  58%:ssa (N=64) on puuttuvia arvoja ainakin yksi.  30% vastaajista (N=61) puuttuu 

ainakin yksi arvo. Lähinnä tietoja puuttuu yksittäisistä kysymyksistä (item-nonresponse). 

Neljältä pelaajalta ja yhdeksältä organisaation jäseneltä jäi kokonaan post-testi vastaamatta 

(attrition, unit-nonresponse), joten heidän vastauksensa poistettiin aineistosta. Post-
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testeistä puuttuneiden pre-testin avoimien kysymysten vastaukset kuitenkin huomioitiin 

sisällönanalyysissä. Tämän lisäksi on teoriassa mahdollista, että joku organisaation jäsenis-

tä jäi pois sekä pre- että post1-testeistä, jos hän saapui tapahtumaan vain lyhyeksi ajaksi 

eikä ollut paikalla kummankaan testin aikana. Tämä mahdollisuus kuitenkin pyrittiin mi-

nimoimaan informoimalla organisaatiota tutkimuksesta reilusti etukäteen ja muutaman 

organisaation jäsenen kanssa pre- tai post-testi tehtiin näiden pyynnöstä erikseen kun hen-

kilö ei päässyt paikalle muiden täyttäessä testejä. Pelaajista kaikki olivat paikalla ja osallis-

tuivat pre-testiin. 

 

Sekä post1-testistä pois jääneet että yksittäisten kysymysten puuttuvat vastaukset ovat Litt-

len MCAR-testin mukaan täysin sattumanvaraisia puutoksia (Chi-Square = 343,823, DF = 

364, Sig. = 0,770). Todennäköisesti yksittäisten kysymysten puutteet selittyvät siis huoli-

mattomuusvirheillä, sillä vastaustilanteet eivät olleet parhaita mahdollisia, vaan tilassa oli 

ajoittain hälyä ja häiriötekijöitä. Erityisesti post1-testiin vastatessa tila oli melko ahdas ja 

osa vastaajista täytti lomakkeet lattiaa tai jotkut jopa seinää kirjoitusalustana käyttäen. 

Post1-testistä puuttuvat vastaajat olivat eri syistä lähteneet tapahtumasta etuajassa. Viralli-

nen ilmoitettu ohjelma jatkui vielä post-testien täyttötilanteen jälkeen ja niin pelaajien kuin 

organisaationkin oli toivottu osallistuvan koko ohjelmaan. Näistä mittauksista pois jääneil-

lä oli siis mitä todennäköisimmin tutkimuksen aiheista irrallinen pakottava syy poisjääntiin 

sekä post-testistä että tapahtuman purusta. Lisäksi organisaatioon kuuluneet täyttivät post-

kyselyt ennen pelin purkua, joten moni heistä jätti tämän takia vastaamatta kysymykseen 

purkuajan riittävyydestä (kyseisestä kysymyksestä puuttuikin kaikista eniten vastauksia, 

25%). Pelaajilla purku järjestettiin ennen post1-testiin vastausta.  

 

Muun muassa Grahamin mukaan on vaarallisempaa jättää puuttuva data huomioimatta, 

kuin korvata se nykyaikaisin menetelmin (2009). Koska tämän tutkimuksen kohdalla sekä 

post-testin pudokkuus että yksittäiset puuttuvat vastaukset ovat täysin sattumanvaraisia, 

valinnanvaraa metodien suhteen riitti. Post-testistä pois jääneitä oli lopulta sen verran vä-

hän, että poistin heidät aineistosta (listwise deletion). Post-testistä puuttuneiden poistami-

sen jälkeen Littlen testi näytti aineistoon jääneiden puutteiden olevan edelleen MCAR 

(Chi-Square = 115,471, DF = 243, Sig. = 1,000). Poiston myötä katosi hieman testien tilas-

tollista voimaa mutta kokonaisen post-vastauksen imputoiminen näin vähällä muulla ai-

neistolla ei tuntunut järkevältä, vaikka se useamman aallon pitkittäistutkimuksessa olisikin 
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perusteltua ja jopa hyödynnettävissä oleva aineistonkeruun metodi (ks. “planned missing-

ness” esim. Graham 2009).  

 

Tällä hetkellä vahvin menetelmä yksittäisten puuttuvien vastausten korvaamiseen on Mul-

tiple Imputation (Lieberman-Betz et al. 2014, 480; Schlomer et al. 2010, Asendorpf et al. 

2014), mutta sen käyttäminen aiheuttaisi huomattavasti lisää työtä aineiston jatko-

analysoinnissa. Päädyin lopulta käyttämään Expectation-Maximization (EM) -menetelmää. 

EM:n käyttö oli perusteltua, vaikka sen imputoimista arvoista puuttuukin keskivirhe (stan-

dard error), sillä koko aineistosta puuttuvan datan osuus oli enää alle prosentin (Schlomer 

et al. 2010, 4). Koska vastaajista 10%:lla oli edelleen puuttuvia arvoja, jonkin puuttuvan 

aineiston korvausmenetelmän käyttäminen oli tarpeellista vääristyneiden tulosten välttämi-

seksi, erityisesti koska näin pienellä aineistolla jokaisen vastaajan panos on tärkeä.   

 

Post2-testin määrällinen data käsiteltiin samoin menetelmin kuin edellä on esitelty. Yksit-

täiset puuttuvat arvot (< 1%) olivat satunnaisia (Littlen MCAR: Chi-Square = 11,209, DF 

= 17, p = 0,846), joten ne korvattiin samoin kuin edellä. Koska post2-testiin osallistui vain 

63% alkuperäisestä (N = 48) vastaajamäärästä, määrällisiä tuloksia käytettiin vain tuke-

maan pre- ja post1-testien tuloksia. Lisäksi post2-testissä ei tietosuojasyistä kysytty vastaa-

jien nimeä, joten vastauksia ei voida suoraan yhdistää - vain käyttää suuntaa antavana lisä-

lähteenä. Post2-lomakkeen tärkein anti olikin avoimiin kysymyksiin saadut vastaukset.  

 

Kvalitatiivista aineistoa käsitellessä puuttuvat vastaukset jätettiin huomiotta analyysissä. 

Analyysien kuvauksen yhteydessä kerrotaan käytetty vastaajamäärä kysymyksittäin. 

 

 

 

5.4.2 Kvantitatiiviset analyysimenetelmät  

 

 

Seuraavassa esitellään määrällisten mittareiden analyysi. Analyysissä olivat myös mukana 

kvantifioidut avoimien kysymysten vastaukset. 

 

Osallistujien roolipeleihin liittyvää harrastuneisuutta, omaa käsitystä tietopohjasta pelin 

aiheiden suhteen ja asennetta pakolaisia ja pakolaisuutta kohtaan mitattiin Likert-



48 

 

 

mittareilla (Likert-scale). Asenteiden mittaustekniikat ovat aina epäsuoria, sillä niillä pyri-

tään rakentamaan korkeamman asteen representaatio (Breckler & Wiggins 1989). Likert-

mittarin käyttäminen perustuu oletukseen, että kiinnostuksen kohteena olevaa ilmiötä voi 

mitata epäsuoraan ja että se se on vähintään järjestysasteikollinen, jatkuva muuttuja (Cla-

son & Dormody 1994).  

 

Likert-mittarissa on hyvä olla neljä tai useampia Likert-tyyppistä väittämää, joiden tulokset 

yhdistämällä saadaan kullekin tutkimushenkilölle mitattu arvo kysymysten aiheesta, tämän 

tutkimuksen kontekstissa siis muun muassa asenteesta pakolaisia kohtaan (Boone & Boone 

2012). Varsinaisten Likert-mittareiden lisäksi tutkimuksessa käytettiin myös joitakin yksit-

täisiä Likert-tyyppisiä väittämiä, joita ei yhdistelty keskenään mittariksi ja joiden tuloksia 

ei siten myöskään voida käsitellä täysin Likert-mittareiden tuloksien tapaan. Näitä tuloksia 

kuitenkin verrataan keskenään. 

 

Tässä tutkimuksessa pyritään välttämään sekaannusta, jota Likert-mittareiden ja Likert-

tyylisten kysymysten käyttäminen aineistonkeruuformaattina on aiheuttanut kokeneillekin 

tutkijoille (vrt. esim. Jamieson, 2004; Carifio & Perla, 2007; Norman 2010). Analyysien 

kuvauksissa mainitaan aina kumman tyyppisistä kysymyksistä on kyse. Kyselylomakkees-

sa mittareihin kuuluvat ja yksittäiset väittämät olivat kuitenkin satunnaisessa järjestykses-

sä, sillä vastaajan kannalta niillä ei ollut eroa ja kysymyksiä sekoittamalla pystyttiin paran-

tamaan mittauksen luotettavuutta vähentämällä vastaajan arvailua siitä, mitä kukin mittari 

mittaa ja mitkä kysymykset kuuluvat yhteen.  

 

Itseraportointiin (self-report) käytettyjen mittareiden luomisessa on pitkään uskottu että 

“mitä pidempi sen parempi”, mutta koska tutkija kuitenkin tekee tai valitsee mittarin väit-

tämät oman ymmärryksensä perusteella, väittämät eivät ole satunnaisesti valittuja vaan 

niiden laadussa voi olla eroja. Gardner et al. (1998) toteaakin, että reliabiliteetin ja validi-

teetin suhteen on mahdollista, että yksi hyvä väittämä voi olla parempi kuin useampi huo-

no. Tästä syystä vähemmän arkaluonteista tietoa kysyttäessä käytettiin vain yksittäisiä väit-

tämiä ja pisimmänkin Likert-mittarin, asennemittarin, väittämät karsittiin huolellisesti vain 

luotettavimpiin, mahdollisimman yksiselitteisiin väittämiin. Lisäksi vastaajille samantyyp-

pisten kysymysten käyttäminen helpotti lomakkeen täyttämistä ja näin tietoa myös saatiin 

kerättyä runsaasti eri aiheista venyttämättä kyselylomaketta kuitenkaan epäkäytännöllisen 

pitkäksi. (Gardner et al. 1998) 
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Asennemittari rakennettiin alunperin 23 Likert-tyyppisestä väittämästä, joista tutkimuksen 

edetessä karsittiin osa huonosti korreloivista kysymyksistä pois. Niiden huomattiin olleen 

huonosti muotoiltuja ja vastaajat saattoivat tulkita näiden väittämien mittaavan ennemmin 

vastaajan tietoa pakolaisasioista (esim. väittämä “Kansainvälinen oikeus suojaa siviilejä 

konflikteissa riittävästi” poistettiin tällä perusteella). Näin parannettiin mittarin tarkkuutta. 

Jäljelle jäi 16 Likert-väittämää, joista seitsemän oli negatiivisesti pakolaisiin ja pakolaisuu-

teen suhtautuvia ja yhdeksän positiivisesti. Mittarin kysymysten vastauksista laskettiin 

kullekin osallistujalle keskiarvo pre- ja post-testeistä kummastakin erikseen. Koska asteik-

ko oli 5-portainen, keskiarvot asettuivat välille 1-5. Asennemittarin Likert-kysymyksissä 

vastausvaihtoehtona oli 5-portaisen asteikon keskikohdan 3: “ei samaa eikä eri mieltä” ja 

selkeästi asteikosta erilleen sijoitettu “e”: ei minkäänlaista mielipidettä asiasta. “Ei min-

käänlaista mielipistettä asiasta” -vastausvaihtoehdolla pyrittiin vähentämään kokonaan 

vastaamatta jääviä kohtia ja saamaan käsitys siitä, mistä väittämistä vastaajilla oli huonoin 

käsitys. Koska “e”-vastaukset eivät kuitenkaan olleet toivottuja, vaihtoehto “e” sijoitettiin 

skaalan loppuun, jolloin siihen tutkimusten mukaan tulee vähemmän vastauksia (Kvanti-

MOTV, 2010). Kaikki Likert-tyyppiset väittämät uudelleenkoodattiin niin, että suurin vas-

tausarvo (5) edustaa aina positiivista asennetta tai mielipidettä ja pienin (1) negatiivista. 

EM-imputaatiota sekä tilastollisia testejä varten “e”-vastaukset koodattiin yhteen neutraalin 

mielipiteen kanssa  

 

Käsitys pelin aiheen tiedosta -mittari koostettiin kysymyksen “Kuinka tuttuja seuraavat 

aihepiirit tai harrastukset ovat sinulle?” kohdista: “Punaisen Ristin toiminta”, “Siviilien 

asema sodassa”, “Pakolaisuus” ja “Ihmisoikeudet”. Näihin vastattiin asteikolla 1 = aivan 

vieras asia, 2 = minulla on jonkinlainen käsitys, 3 = tunnen kohtalaisen hyvin, 4 = tunnen 

hyvin, 5 = tunnen erinomaisesti. Kuten asennemittarin valmistelussa, tämänkin mittarin 

kysymysten tuloksista laskettiin kullekin vastaajalle keskiarvo pre- ja post1 -testeistä. 

 

Eläytymisharrastusten tuttuus -mittari koostettiin Käsitys pelin aiheen tiedoista -mittarin 

kanssa saman kysymyksen kohdista “Roolipelaaminen”, “Näytteleminen” ja “Liveroolipe-

laaminen”. Mittari koostettiin samoin, kuin “Käsitys pelin aiheen tiedosta” ja Asenne -

mittari. 
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Yksittäisinä kysymyksinä analysoitiin seuraavat Likert-tyyppiset väittämät: “Odotan peliä 

innolla“, “Peli vastasi odotuksiani”, “Uskon oppivani pelistä paljon”, “Opin pelistä pal-

jon”. Lisäksi erillisinä kysymyksinä tarkastellaan kolmea osallistujien kiinnostusta pelin 

aiheisiin mittaavaa kysymystä, jotka olivat sekä pre- että post1-lomakkeissa: “Sodan sään-

nöt kiinnostavat minua”, “Kansainväliset asiat kiinnostavat minua” ja “Punaisen Ristin 

toiminta kiinnostaa minua”. Näistä etsitään syitä osallistujien motivaatioon ilmoittautua 

peliin. 

 

Kaikissa analyyseissä oletetaan datan olevan jakautunut epänormaalisti, koska otoskoko on 

varsin pieni (N=48) ja koehenkilöitä ei voitu seuloa otantaan satunnaisesti. On todennä-

köistä, että tapahtuma houkutteli mukaan tietynlaisia ihmisiä. Tästä johtuen analyysimene-

telmät valittiin parametrittömien menetelmien puolelta, jolloin datan poikkeaminen nor-

maalijakaumasta ei ole ongelma.  

 

Asennemittarin pre- ja post-arvojen vertailussa käytettiin Wilcoxonin related-samples sig-

ned-rank -testiä, joka perustuu aineiston sijoittamiseen järjestykseen ja arvottamiseen si-

joilla 1, 2, 3, … n. Testit tehdään käyttäen alkuperäisten havaintojen sijaan niiden sijaluku-

ja. (Wilcoxon 1945) Alunperin kun Wilcoxon vuonna 1945 julkaisi testin, hän mainosti 

sitä aikaisempia metodeja nopeampana tapana saada luotettavia tuloksia (Wilcoxon 1950). 

Nykytietokoneiden tehtyä laskenta-ajasta lähes merkityksetöntä, Wilcoxonin testin suurin 

arvo on sen parametrittomuudessa ja sitä suositellaan käytettäväksi kahden toisistaan riip-

puvan otoksen vertailussa, jos aineisto on pieni tai epänormaalisti jakautunut (ks. esim. 

Field 2013). Parametrillisetkin testit olisivat saattaneet joissain tapauksissa tulla kysymyk-

seen (Norman 2010), mutta tässä valinnassa päädyin varmuuden vuoksi konservatiivisem-

paan ratkaisuun.  

 

Korrelaatiokertoimien laskeminen epänormaalista datasta on aiheuttanut ajoittain hyvinkin 

kiivaaksi äitynyttä väittelyä (Kowalski 1972). Korrelaatioiden laskemisessa on tässä tutki-

muksessa käytössä Kendallin τ, jonka on yleisesti hyväksytty kestävän suositumpia 

Spearmanin ja Pearsonin korrelaatiokertoimia luotettavammin epälineaarisuutta ja outlier-

arvoja (ks. esim. Newson 2002, Field 2013 ja Howell 2012). Testien efektikoot on laskettu 

Pearsonin korrelaatiokertoimella (r). 
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5.4.3 Kvalitatiiviset analyysimenetelmät  

 

 

Kaikkiin kyselylomakkeisiin sisältyi avoimia kysymyksiä, joissa oli 2-4 riviä tilaa kirjata 

vastaus kysymykseen vapaassa  muodossa. Avoimilla kysymyksillä kysyttiin osin samoja 

asioita, joita kvantitatiivisten mittareiden oli tarkoitus mitata, joten niiden tarkoitus oli ke-

rätä erilaista, määrällisiä menetelmiä kommentoivaa, selittävää ja tukevaa tietoa samoista 

aiheista. Sisällönanalyysi valittiin analyysimenetelmäksi, sillä tarvittiin menetelmä joka 

taipuu kahteen tehtävään: olemassa olevan mallin testaamiseen ja uuden mallin rakentami-

seen (Hsieh & Shannon 2005). Valintaan vaikutti myös metodin sopivuus  määrällisen 

tutkimuksen avuksi, sillä osa avoimista kysymyksistä piti myös kvantifioida määrällisiä 

analyysejä varten ja tähän sisällönanalyysi on tarpeeksi systemaattinen ja objektiivinen 

apuväline (Elo & Kyngäs 2008). Kokemattomalle tutkijalle on hyödyllisempää opetella 

ennemmin yksi menetelmä kunnolla, kuin useampia vain pintapuolisesti. 

 

Koska datamäärä oli varsin pieni ja laadulliset analyysiohjelmat tutkijalle vieraita, kaikki 

sisällönanalyysi tehtiin käsin. Tätä tuki myös se, että yli  puolet tekstistä oli käsin kirjoitta-

en vastatuilla paperisilla tutkimuslomakkeilla. Yleisesti ottaen pre- ja post1-lomakkeiden 

avoimien kysymysten vastaukset olivat lyhyitä, puhekielisiä tekstejä: muutaman sanan 

listoista neljään lauseeseen. Vastauksissa oli jonkin verran eroja vastaajien välillä: toiset 

vastaajat selittivät ja perustelivat ajatuksiaan lähes essee- tai mielipidekirjoitusmaiseen 

tyyliin, kun taas osa tyytyi listaamaan asioita ranskalaisin viivoin tai lyhyellä tokaisulla. 

Vastausten tyyliin varmasti vaikutti se, että pre- ja post1-lomakkeet täytettiin käsin. Säh-

köisenä täytetyn post2-lomakkeen avoimien kysymysten vastauksissa oli joitakin pidem-

piäkin (muutaman kappaleen) vastauksia, mutta pääosin myös post2-lomakkeen vastaukset 

olivat melko lyhyitä muutaman virkkeen vastauksia. Vastausmäärät on raportoitu kysy-

myskohtaisesti.  

 

Koska sisällönanalyysi on aina subjektiivista tekstin merkitysten tulkintaa, tulosten var-

mentamiseksi olisi hyvä käyttää esimerkiksi useamman tutkijan tulkintaa (peer debriefing), 

triangulaatiota tai tehdä analyysiä pitkällä aikajänteellä (Hsieh & Shannon 2005). Tästä 

syystä kvalitatiivisten aineistojen analyysi alkoi jo pian aineiston keräämisen jälkeen useil-

la aineiston läpi luvuilla. Näistä lukukerroista tutkija kirjasi ylös toistuvia teemoja ja muita 



52 

 

 

lukiessa heränneitä huomioita, mutta ei vielä aloittanut varsinaista sisällönanalyysiproses-

sia. Nämä muistiinpanot avattiin seuraavan kerran vasta sisällönanalyysien alustavien tu-

losten valmistuttua ja niitä käytettiin vertailumateriaalina.   

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä vastaajien tekstejä luettiin järjestystä vaihdellen 

useita kertoja ja jokaisen analyysin kanssa pidettiin yksi tai useampi vähintään kahden päi-

vän tauko, jotta aineistoa saatettiin lähestyä taas taas uudelta kantilta. Useamman läpiluku-

kerran jälkeen aineistoa alettiin tiivistää merkitysyksiköittäin (meaning unit). Yleisesti pie-

nimpänä merkitysyksikköinä pidetään virkkeitä tai lauseita (Graneheim & Lundman 2004), 

mutta koska tässä tutkimuksessa osassa vastauksista oli listamaisia piirteitä, pienimpänä 

merkitysyksikköinä käytettiin yksittäisiä sanoja. Tiivistetyt merkitysyksiköt lyhennettiin ja 

koodattiin aineistosta valituilla koodeilla. Koodeja järjesteltiin teemoittain kokeillen mah-

dollisimman monia erilaisia ryhmittelytapoja ja vertaamalla niiden loogisuutta. Koska ai-

neiston koko antoi tähän mahdollisuuden, myös tiivistettyjä merkitysyksikköjä teemoitel-

tiin sellaisenaan, jotta varmistettiin koodien oikeellisuus. Teemajakoa testattiin aineistoon 

aloittamalla sisällönanalyysiprosessi alusta käyttäen löydettyä teemajakoa teorialähtöisen 

sisällönanalyysin testattavana teoriana. 

 

Pre-lomakkeen ainoa avoin kysymys “Mitä odotat tältä peliltä?” esitettiin sekä pelaajille 

että rooleissa toimineelle organisaatiolle pre-testissä. Pre-lomakkeeseen vastasi 33 organi-

saation jäsentä, joista tähän kysymykseen vastasi 31. Pre-lomakkeen täyttäneistä 28:sta 

pelaajasta tähän kysymykseen vastasi 27. Kysymys analysoitiin aineistolähtöisesti.  

 

Post2 -testin avoimeen kysymykseen “Minkälainen vaikutus peliin osallistumsella oli asen-

teisiisi?” vastasi  9 pelaajaa ja 12 rooleissa toiminutta organisaation jäsentä. Koska tekstiä 

oli vähän eikä merkittäviä eroja pelaajien ja organisaation välillä löytynyt, organisaation ja 

pelaajien vastaukset analysoitiin yhdessä. 

 

Post1-testin “Pystyitkö eläytymään pelin maailmaan?”  -avoimen kysymyksen vastaukset 

kvantifioitiin, mutta täsmentävään kysymykseen “Miksi/miksi et?” saadut vastaukset ana-

lysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysillä samoin kuin pelin odotukset. Pelaajien ja 

organisaation vastaukset analysoitiin erillään, sillä kokemus oli eläytymisen kannalta hyvin 

erilainen näille ryhmille: pelaajat olivat samalssa pakolaisen roolissaan koko pelin ajan 

eivätkä tienneet pelin kulkua, kun taas organisaatio vaihtoi roolia useaan kertaan (poisluki-
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en salakuljettajat) ja tiesi melko tarkkaan ainakin pelin rastijärjestyksen ja oman tehtävän-

sä.  Tähän kysymykseen vastasivat kaikki 24 pelaajaa ja 24 organisaation jäsentä.  

 

Post1-lomakkeen ensimmäinen avoin kysymys: “Mitä uutta opit pelistä?” analysoitiin teo-

rialähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Sama kysymys toistui avoimena myös post2-

lomakkeessa. Kysymykseen vastasi post1-lomakkeen täyttäneistä 24:stä organisaation jä-

senestä 23 ja 23:sta pelaajasta 21. Pelaajien vastauksista kahdesta oli selvästi nähtävissä, 

ettei kysymykseen oltu vastattu tosissaan, joten nämä vastaukset jätettiin pois analyysistä. 

Post2-lomakkeessa vastausprosentti oli huomattavasti pienempi: Pelaajista 11 vastasi 

post2-lomakkeeseen ja heistä 10 vastasi “Mitä uutta opit pelistä?” -kysymykseen, organi-

saatiosta 18 vastasi post2-lomakkeeseen ja heistä 16 tähän kysymykseen.  

 

 

 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus  

 

 

Ensisilmäyksellä yksi suurimpia haasteita tämän tutkimuksen luotettavuudelle on pienen 

näytteen luomat ongelmat tulosten yleistettävyyteen. Tässä tapauksessa kyseessä on kui-

tenkin tapaustutkimuksen piirteitä omaava tutkimus, jossa otoksen sijaan tutkitaan näyte, 

eikä puhdasta yleistettävyyttä haeta. Tarkoituksena on tutkia yhtä tapahtumaa ja siihen 

osallistuneissa ihmisissä tapahtuneita muutoksia asenteissa ja tapahtuman mahdollistamia 

oppimistuloksia.  

 

Aineiston keräyksessä pyrin saamaan kaikki Oulun Konfliktin keskellä -pelin roolipeli-

osaan osallistuneista mukaan vastaamaan sekä ensimmäiseen että toiseen kyselylomakkee-

seen. Koska lomakkeet oli mahdollista täyttää paikan päällä ohjatusti, tämä vastausprosent-

ti oli realistinen tavoite, joka miltei toteutuikin: pre-testiin vastasivat kaikki 28 pelaajaa ja 

kaikki testaushetkellä pelipaikalla olleet 33 rooleissa toiminutta organisaation jäsentä, yh-

teensä siis N = 61. Post-testiin pois jääneiden tai ei-käyttökelpoiset vastauksen jättäneiden 

karsinnan jälkeen näytteeksi jäi 79% toivotusta (N = 48). Oli jo suunniteltaessa selvää, että 

jälkikäteen lähetettävässä kyselyssä vastausprosentti jäisi huomattavasti alhaisemmaksi. 

Toive kuitenkin oli, että koska kysely olisi sähköisessä muodossa, pelaajat nuorina Interne-
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tiä sujuvasti käyttävinä kokisivat siihen vastaamisen mahdollisimman helpoksi ja että se 

vähentäisi vastaajakatoa verrattuna postikyselyyn. Näin ilmeisesti kävikin. Post2-testiin 

saatiin vastauksia 11 pelaajalta ja 18 organisaation jäseneltä, vastausprosentti pre- ja post1-

testiin osallistuneihin verrattuna oli siis 63%. Tulosten tulkinnassa painoarvoa annetaan 

testeille vastausprosentin mukaan. Pre- ja post1-testien tulokset merkitsevät eniten johto-

päätöksiä tehdessä ja post2-testin tuloksia käytetään niiden tukena. 

 

Erzbergerin ja Prein mukaan (1997) on vaikeaa tutkia ihmisiin liittyviä ilmiöitä yhtä aikaa 

laajasti ja intensiivisesti edes monimenetelmällisin keinoin. Myös Johnsonin ja Onwueg-

buzien (2004) mukaan monimenetelmällisyys vaatii oikein toteutettuna paljon resursseja ja 

tutkijalta huolellista perehtymistä sekä määrällisiin että laadullisiin tutkimusmenetelmiin. 

Tässä tutkimuksessa ongelma ratkaistiin valitsemalla pieni näyte ja tutkimalla heidän op-

pimistuloksiaan ja kokemustaan kyseisestä pelissä. Tällöin voitiin käyttää kahta menetel-

mää, mutta koska vastaajamäärä ja aineisto oli pieni, kumpikaan analyysivaihe ei vaatinut 

liikaa resursseja ja analyyseissä pystyttiin pitäytymään suhteellisen yksinkertaisissa ratkai-

suissa. Esimerkiksi sisällönanalyysin suorittaminen suuremmalle tekstimäärälle - suurem-

malle vastaajamäärälle ja useammille kysymyksille - olisi vienyt huomattavasti enemmän 

aikaa.  Laajuutta siis uhrattiin jotta tutkimukseen saatiin intensiivisyyttä.  

 

Tilanteet joissa paperiset kyselylomakkeet täytettiin eivät olleet ideaalisia. Pre-testissä pe-

laajilla oli varmasti jo toive päästä pian pelaamaan ja post-testiä tehdessä kotiin lepäämään 

rankan pelin jälkeen. Keskustelujen perusteella organisaation jäsenet tuntuivat ymmärtävän 

tutkimukseen osallistumisen tärkeyden paremmin, mutta eittämättä heitäkin väsytti post-

testiä tehdessä.  

 

Ainoastaan pelaajien pre-testissä käytössä oli luokkahuonemainen tila, jossa jokaisella oli 

pöytä kirjoitusalustana. Organisaation pre- sekä molempien ryhmien post1-testit tehtiin 

leirikeskuksen salissa, jossa pöytiä ei riittänyt puolellekaan vastaajista, joten osa kirjoitti 

lattialla tai seinää vasten, sillä vain osalle riitti kirjoitusalustoja alustaksi. Tämä hankaluus 

saattoi aiheuttaa huolimattomuusvirheitä lomaketta täyttäessä ja todennäköisesti vähensi 

avoimiin kysymyksiin saatuja vastauksia tai ainakin niiden pituutta. Vastaustilanteissa oli 

myös jonkin verran hälinää mm. keittiöhenkilökunnan tehdessä töitään ja kyselyn muita 

nopeammin täyttäneiden rupatellessa keskenään. Ohjeistuksesta ja parhaista yrityksistäni 

huolimatta työrauha ei siis ollut rikkoutumaton, mikä saattoi entisestään lisätä huolimatto-
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muusvirheitä ja lyhentää avoimiin kysymyksiin vastaamista. Lopulta vaikutus ei kuiten-

kaan ollut merkittävän suuri yksittäisiin kysymyksiin vastaamatta jättämisen (item nonres-

ponse) osalta. 

 

Tiesin etukäteen, että testaustilanteet tulevat todennäköisesti olemaan melko epäformaaleja 

ja siitä kenties oli enemmän hyötyä kuin haittaa. Esitellessäni itseni tutkijana vähemmän 

formaalissa tilanteessa toivoin lisääväni tutkittavien luottamusta itseeni ja sen myötä toi-

voin saavani rehellisempiä vastauksia kyselyihin. Tutkimuksesta kertoessani kerroin rooli-

pelien kouluopetuskäytön mahdollisuudesta, jolla toivoin vakuuttavani vastaajat tutkimuk-

sen merkityksellisyydestä. Erityisesti halusin hälventää pelaajien ennakkoluuloja tutkijasta 

valkokauluspaitaisena pönöttäjänä, sillä organisaatioon kuuluvat tunsivat minut jo aikai-

semmasta koulutustilaisuudesta ja heidän kanssaan olin enemmän tekemisissä muutenkin 

tutkimuksen ulkopuolella. Pelaajille saatoin olla enemmän tutkijan roolissa, mutta pyrin 

esiintymään luotettavana ja helposti lähestyttävänä.  

 

Pyrin minimoimaan vastaustilanteista aiheituvia haittoja jo ennakkoon tekemällä kysely-

lomakkeesta mahdollisimman selkeän ja nopean täyttää, sillä lomakkeen ulkoasu vaikuttaa 

suoraan vastausprosenttiin (KvantiMOTV, 2010). Yksinkertaistaminen kostautui osittain 

aineistoa siirrettäessä digitaaliseen muotoon, sillä selkeyden nimissä en ollut esimerkiksi 

numeroinut asennemittarin kysymyksiä, vaan jouduin käsin laskemaan kysymyksiä tarkis-

taessani koodausta lyöntivirheiden varalta. Vastaajia ei kuitenkaan ollut liian paljon tällai-

seen käsin tehtävään työhön. Tärkeimpänä kriteerinä lomaketta laatiessani pidin sitä, ettei 

lomakkeesta tulisi liian pitkän ja raskaan näköinen ja tämä tietenkin rajoitti kysymysten 

määrää. Päätin, että tärkeintä oli saada mukaan riittävä määrä asennemittarin kysymyksiä. 

Päädyin pitämään kyselyn yhtenä kaksipuoleisena A4-paperina.  

 

Kaikki asenteen mittaustekniikat ovat epäsuoria, sillä niillä pyritään rakentamaan korke-

amman asteen representaatio (Breckler & Wiggins, 1989 ). Koska sopivan lyhyttä, suo-

menkielistä, pelkästään pakolaisiin ja pakolaisuuteen liittyvää asennetta mittaavaa asenne-

mittaria ei löytynyt valmiina, päädyin rakentamaan mittarin itse. Mittari koostui alun perin 

useammasta Likert -tyyppisestä väittämästä, mutta alustavien korrelaatiotestien ja väittä-

mien uudelleenarvioinnin myötä mittariin valittiin vain selkeimmin pakolais-asennetta mit-

taavat ja keskenään korreloivat kysymykset (ks. Liite 5 ja Liite 6).  
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Parametrittömien menetelmien käyttö kenties pienensi havaittujen vaikutusten voimak-

kuutta ja lisäsi 2-tyypin virheen mahdollisuutta, mutta toisaalta niillä mitatut efektit ovat 

tällaisen aineiston kanssa luotettavampia kuin parametrillisillä menetelmillä saadut (Field, 

2013).  

 

Tutkimuksen teoreettisen osan luotettavuuteen vaikuttaa moni asia. Kuten edellä on kuvat-

tu, roolipeliteoria on kasvanut monitieteelliseksi tutkimusalaksi harrastajien erilaisten aka-

teemisten taustojen myötä. Pelkkä pelitutkimuksen teoriaperinne ei riitä kattamaan kaikkia 

ilmiön rajoja, joten erityisesti ensimmäisen aallon roolipelitutkijoilla on kirjava akateemi-

nen tausta ja he tulevat esimerkiksi taiteen, ihmistieteiden tai pelien suunnittelun alalta. 

Roolipeliteorian kasvaessa monitieteelliselle pohjalle tärkeänä osana sitä ovat olleet semi-

akateemiset harrastajien kirjoittamat tekstit pohjoismaisten liveroolipelaajien Knutepunkt-

tapaamisten kirjoista. Osa erityisesti ensimmäisten kirjojen esseistä ja artikkeleista on saa-

vuttanut akateemista mainetta koska jokin tärkeä teoria tai sen siemen on esitetty niissä 

ensimmäisen kerran ja osaa taas voi sanoa täysin akateemiseksi kirjoituksesi jo sellaise-

naan. Koska kyse on harrastuksesta, on toki luontaista, että teoria kumpuaa alkuun harras-

tajilta. Moni nykyinen roolipelitutkimuksen tekijä, minä mukaan lukien, on myös itse har-

rastanut tai harrastaa roolipelejä. (Harviainen, 2014)  

 

Tässä tutkimuksessa Knutepunkt-tekstejä ja muita harrastajien kirjoittamia lähteitä on käy-

tetty lähteinä vain yhdistellen niiden tuomaan käytännöstä kumpuavaa teoriaa vankemmin 

akateemisiin lähteisiin. Kaikkien tässä tutkimuksessa yhdisteltyjen tutkimusalojen puolelta 

on pyritty käyttämään sekä uutta että vanhaa vertaisarvioitua tutkimusta, erityisesti kun on 

turvauduttu myös vähemmän akateemisiin lähteisiin. Roolipeliä harrastuksena ja sen käy-

tänteitä kuvatessa pitkän linjan harrastajien kuvaukset ovat kuitenkin täysin päteviä, erityi-

sesti siksi, koska harrastus on elävä ja jatkuvasti kehittyvä. 

 

Koehenkilöitä informoitiin tutkimuksesta monessa vaiheessa. Liitteistä 7, 8 ja 9 voi lukea 

pelaajien ja organisaation jäsenten saamat kirjalliset tiedonannot tutkimuksesta ja siihen 

osallistumisesta. Lisäksi tutkija kertoi tutkimuksesta sekä pre- että post1-lomakkeiden täyt-

tötilanteessa ja pyrki olemaan tavoitettavissa mahdollisten lisäkysymysten varalta. Lomak-

keiden täyttötilanteessa tehtiin selväksi, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 
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6 TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa käydään ensin läpi tutkimushenkilöitä ja aineistoa kuvailevat luvut ja niiden 

jälkeen esitetään sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin saadut tulokset tutki-

muskysymyksittäin ryhmiteltynä. Kaikki kvantitatiivisten tulosten ilmoitetut efektikoot on 

laskettu Pearsonin korrelaatiokerrointa (r) käyttämällä. Tässä luvussa esitetään myös vas-

taus kysymykseen 1. “Minkälainen oppimista tukeva rakenne Konfliktin keskellä -

tapahtuma teoreettisesti on?”, jonka kohdalla vastaus pohjautuu edellä luvussa 3. esitettyi-

hin tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin.  

 

Puuttuvan datan siivouksen jälkeen pre- ja post1-lomakkeiden aineistossa oli vastaajia 24 

pelaajaa (19 naista ja 5 miestä) ja 24 organisaation jäsentä (17 naista ja 7 miestä), yhteensä 

48 vastaajaa. Ikäjakauma on pelaajilla 15-26v (ka = 18v., Mo = 15v.) ja organisaation jä-

senillä 16-42v. (ka = 27v., Mo = 17v. ja 22v.). Vastaajien roolit on eritelty kuvassa 1 ja 

ikäjakauma sukupuolen mukaan kuvassa 2. Naisia oli reilusti miehiä enemmän sekä pelaa-

ja-, että organisaatiopuolella. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ei ole mukana näyttees-

sä. 

 

Kuvio 1. Tutkimukseen osallistuneiden koehenkilöiden roolit tapahtumassa. 
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Kuvio 2. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden koehenkilöiden ikäjakauma sukupuolen 

mukaan. 

 

 

Pelaajista kukaan ei ollut aiemmin käynyt SPR:n humanitaarisen oikeuden koulutuksia tai 

Konfliktin keskellä -peliä, mutta kaksi kertoi osallistuneensa muun tahon humanitaarisen 

oikeuden koulutukseen. Organisaation jäsenistä kuusi oli osallistunut aiemmin SPR:n hu-

manitaarisen oikeuden koulutukseen ja kolme jonkin muun tahon koulutukseen. Seitsemän 

organisaation jäsentä oli osallistunut aikaisemmin Konfliktin keskellä -peliin. Sitä ei eritel-

ty, olivatko he osallistuneet peliin organisaationa vai pelaajina, mutta tiedän, että molempia 

tapauksia vastaajista löytyi. Edellisen pelin roolilla ei kuitenkaan nähty suurta vaikutusta, 

vaan tärkeintä oli tieto siitä, oliko osallistuja jollain tavalla päässyt kokemaan pelin jo ai-

kaisemmin. 

 

Pelaajista kolme vastasi tuntevansa liveroolipelaamisen  hyvin tai erinomaisesti. Näyttele-

minen oli tutumpaa, hyvin tai erinomaisesti näyttelemisen koki tuntevansa yhdeksän pelaa-

jaa. Organisaation jäsenistä 11 tunsi liveroolipelaamisen hyvin tai erinomaisesti ja 14 näyt-

telemisen. Punaisen ristin toiminta oli hyvin tai erinomaisesti tuttua vain viidelle pelaajalle 

ja kuudelle organisaation jäsenelle.  
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6.1 Konfliktin keskellä -roolipeli oppimista tukevana rakenteena 

 

 

Punaisen Ristin tarkoitusperät pelin suhteen on kuvattu Porin pelin jälkeen kirjoitetuissa 

Konfliktin keskellä -tapahtuman järjestämistä koskevissa oppaissa Ohje nimenomaan piirin 

työntekijälle ja Opas Konfliktin keskellä -roolipelin järjestäjälle, joita käytän lähteenä 

määritellessäni pelin tavoitteita ja tarkoitusta. Näiden lisäksi Oulun pelin rakenne ja tarina 

on kuvattu kyseisen pelin käsikirjoituksessa, joka tehtiin Porin pelin käsikirjoituksen poh-

jalta. Koska iso osa pelin vaikuttavuudesta perustuu pelaajien kokemiin yllätyksiin ja epä-

varmuuteen, SPR haluaa pitää pelin rakenteen salassa, eivätkä nämä oppaat ole julkisesti 

jaossa. Niitä voi kuitenkin akateemisiin tarkoituksiin pyytää nähtäväksi SPR:n keskustoi-

mistosta tai tämän tutkimuksen kirjoittajalta. Seuraavassa kuvataan Oulun Konfliktin kes-

kellä -peli teoreettisesti peilaten luvussa 3. esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen sekä 

luvussa 5.1 kuvailtuun pelin kontekstiin.  

 

Piirin työntekijän oppaassa Konfliktin keskellä -roolipelin kuvataan olevan nonformaalin 

oppimisen keino, jossa oppiminen on kehollista ja käytännön kokemuksiin sekä tunteisiin 

pohjautuvaa. Pelin tavoitteena on tutustuttaa pelaajat roolipelin kokemuksen kautta huma-

nitaarisen oikeuden sääntöihin, pakolaisen asemaan, sekä Punaisen Ristin työhön konflikti-

alueilla.  Ennen liveroolipeliä pelaajia lämmitellään ryhmäytymis- ja hahmonluontiharjoi-

tuksien avulla, jotta he pystyisivät paremmin eläytymään pelin maailmaan. Liveroolipelis-

sä käydään läpi tietyt ennalta käsikirjoitetut tilanteet pakolaisen näkökulmasta. Välittömäs-

ti pelin jälkeen suoritetaan henkinen purku, jossa pelin aiheuttamia tunteita käsitellään. 

Purun jälkeen pelissä koettua hyödynnetään ja pelaajien ymmärrystä tilanteen humanitaari-

sen oikeuden aihealueista jälkityössä. (Opas nimenomaan piirin työntekijälle) Jälkityö 

koostui Oulun tapauksessa humanitaarisen oikeuden luennosta, pakolaisen puheenvuorosta 

ja pakolaisleirillä työskennelleen SPR:n vapaaehtoisen puheenvuorosta. Toive on, että pe-

lin jälkeen pelaaja jatkaisi ajatustyötään joko itsenäisesti tai SPR:n humanitaarisen oikeu-

den kursseille ja toimintaan osallistuen. Luvun 3. teoriaan pohjaten Oulun Konfliktin kes-

kellä  -pelin opetusta tukevan rakenteen voi kuvata kuvion 3 mukaisena. 
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Kuvio 3. Konfliktin keskellä -pelin opetuksellinen rakenne Oulun pelissä. 

 

 

Oulun Konfliktin keskellä -pelissä oli harrasteroolipeliin verrattuna erilainen ote: Pelaajien 

valinnan vapautta oli rajoitettu (peli kulki rastilta toiselle ennalta määrätyssä järjestykses-

sä) ja pelaajien hahmot olivat varsin pinnalliset (hahmokuvaukseksi riitti esim. “Aatta 

Kuomo, suurperheen isä”). Pelissä on myös ajoittain teatteriesitysmäisia piirteitä, erityises-

ti rasteilla, joissa organisaation työntekijöiden näyttelemillä hahmoilla oli tarinankerronta-

vastuuta (esim. rastilla, jossa pakolaiset kohtaavat haavoittuneen sotilaan ja vastapuolen 

taistelijoita, jotka teloittavat haavoittuneen). Pelin jälkeen eräs roolipelejä harrastanut or-

gansaation jäsen sanoi, ettei kokenut pelin olleen lainkaan liveroolipeli vaan simulaatio. 

Peliä voisi käsitellä modernina temppuradan ja osallistuvan teatteriesityksen yhdistelmänä, 

mutta ollakseen simulaatio, pelaajilla olisi täytynyt olla selkeät tehtävät ja mahdollisuus 

kokeilla erilaisia strategioita pakolaisena selviämiseen (Sauvé et al., 2007; Gredler, 2004). 

Simulaatiomaisuudesta puhuva organisaation jäsen tarkoittikin kommentillaan ilmeisesti 

hahmoon eläytymisen puuttumista ja tarinan ohuutta harrastajien liveroolipeleihin verrat-

tuna.   

 

Konfliktin keskellä -roolipelin tarkoitus oli kuitenkin saada pelaajat eläytymään pakolaisen 

rooliin eikä harjoittelemaan pakolaisena olemista. Pelaajien immersion eteen nähtiin paljon 

vaivaa: mietittiin tilanteiden todellisuudentuntua niin lavasteiden, äänitehosteiden, kuin 

näyttelijöiden suoritusten ja ulkonäönkin kannalta sekä järjestettiin pelaajille pakolaisen 

tilanteeseen sopivaa fyysistä rasitusta ja nälkää. Pelaajien nälässäpitäminen ja rastien väli-

set pitkät välimatkat olisivat olleet tarpeettomia ja itseasiassa jopa haitaksi, jos kyseessä 

olisi ollut vain pakolaisista kertovan osallistavan teatteriesityksen passiivinen seuraaminen. 

Huolimatta siitä, ettei tavoite kaikkien pelaajien kohdalla välttämättä toteutunut, pelissä 

käytettiin kuitenkin liveroolipelaamisen käytänteitä, ja tästä johtuen määrittelen sen tässä 

tutkimuksessa pedagogiseksi liveroolipeliksi.  
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Aikaisemmin esitellyn kuvion 1 mukaan pedagogisesta roolipelistä opitaan interpersoonal-

lisia ja intrapersoonallisia taitoja, pelin aiheen tietoja ja taitoja sekä roolipelaamisesta itses-

tään. Konfliktin keskellä -pelissä erityisesti pelin aiheen sisältöjen toivottiin korostuvan 

oppimisessa, vaikka intrapersonaalisista taidoista tavoitteena oli myös osallistujien ennak-

koluulojen ja negatiivisten asenteiden vähentäminen pakolaisia kohtaan. Vaikka pelin jär-

jestämisen oppaissa korostuu tavoitteena nimenomaan humanitaarisen oikeuden valistustyö 

(Opas nimenomaan piirin työntekijälle), niin Oulun pelin johtoryhmän keskusteluissa su-

vaitsevaisuusnäkökulma kuitenkin nousi usein esille. Pakolaisen asemasta toivottiin opitta-

van kahdella tavalla: eläytyen pakolaisen asemaan ja uutta tietoa saaden. Tämän mallin 

mukaan olisi loogista odottaa, että pelaajat oppisivat pelistä kuvion 4 mukaisesti. 

 

Kuvio 4. Konfliktin keskellä -pelin oppimistavoitteet. 

 

 

Asennekasvatuksen näkökulmasta Konfliktin keskellä -peli pyrkii muuttamaan peliin osal-

listuvien asenteita positiivisemmaksi pakolaisia kohtaan asettamalla pelaajat pakolaisen 

asemaan miltei vuorokauden kestävän liveroolipelin ajaksi. Myös pelin jälkityön työpajois-

sa ja luennoilla saatava faktatieto pakolaisten asemasta on osaltaan vaikuttamassa osallistu-

jien asenteisiin. Konfliktin keskellä -pelin oppimiskäsityksen mukaan siis ihmisten mielipi-

teisiin ja asenteisiin voi vaikuttaa oikaisemalla mahdolliset väärästä tiedosta johtuvat en-

nakkoluulot oikealla tiedolla ja asettamalla ihminen hetkeksi asenteiden kohteena olevan 

tilanteeseen. Ajatuksena on, että toisen tilanteeseen eläytyminen ja oikea tieto parantaisivat 
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pelaajien asenteita pakolaisia kohtaan. (Ohje nimenomaan piirin työntekijälle) Pelin toisen 

asemaan eläytymiseen ohjaavat rakenteet pohjautuvat hyvin SPT-teoriaan, kun taas pelin 

jälkeen tapahtuvissa jälkityöskentelyissä lähennytään enemmän kontaktiteoriaa, erityisesti 

oikean pakolaisen puheenvuoron ja pakolaisleirillä työskennelleen luennon osalta. 

 

Konfliktin keskellä -pelin asetelma, jossa pelaajat ottavat opetusaiheen kohteen, pakolai-

sen, roolin viittaa siihen, että pelissä pyritään Kelmanin sosiaalisen vaikuttamisen teorian 

samaistumisen kautta asenteen muokkautumiseen (1961). Pelin jälkeen tapahtuvan jälkikä-

sittelyn osalta oikean pakolaisen sekä avustustyöntekijänä toimineen tapaaminen ohjaavat 

molemmat myös samaistumiseen.   

 

Valtaväestön ja maahanmuuttajien välisten kontaktien lisääntyessä sekä kontaktiteorian 

että SPT-teorian mukaisille asennemuutoksille avautuu yhä uusia tilaisuuksia ja asenneil-

mapiiri muuttuu luontevasti sallivammaksi. Tämä luonnollinen kehitys ei kuitenkaan saavu 

koko Suomeen yhtä aikaa tai tasaisesti. Kontakteja maahanmuuttajiin on erityisen vähän 

maanviljelijöillä ja eläkeläisillä sekä pikkukaupungeissa ja maaseudulla, mikä johtuu nii-

den kaupunkeihin verrattuna erilaisesta väestörakenteesta. Tärkeimmät asenteita maahan-

muuttajia kohtaan selittävät tekijät suomalaisilla ovat Jaakkolan mukaan koulutus, puolue-

kanta, henkilökohtaiset kontaktit ulkomaalaisiin sekä pakolaisten kohdalla henkilön ikä. 

(Jaakkola 2009, 28, 34)  

 

Crookallin mukaan vahvojen tunteiden, niin negatiivisten kuin positiivistenkin, syntyminen 

on välttämätöntä, sillä ne lisäävät osallistujan sitoutumista peliin ja sitä kautta oppimiseen. 

Huolellisen jälkityön kautta nämä kokemukset eivät jää vaivaamaan, vaan muodostavat 

pohjaa oppimiselle. (Crookall, 2014) Crookall menee jopa niin pitkälle, että väittää kunnol-

lisen jälkikäsittelyn jättämisen pois opetustarkoitukseen järjestetystä simulaatiosta tai pelis-

tä olevan epäeettistä. Konfliktin keskellä -pelin kaltaisen rankan kokemuksen jälkeen pur-

ku onkin välttämätöntä henkisen hyvinvoinnin takaamiseksi. Roolipelintekijä Mochocki 

puolustaa jälkityön merkitystä pedagogisissa liveroolipeleissä (2013). Mochockin mukaan 

liveroolipeli yksin voi aikaansaada vain hetkellistä muutosta ihmisissä. On tietenkin mah-

dollista, että jollakulla voi olla halu ja kyky oppia jo pelkästä yhdestä pelistä, jos se puhut-

telee häntä henkilökohtaisella tasolla, mutta tähän sattumaan Mochocki ei kehota luotta-

maan. Syvemmän muutoksen aikaansaamiseksi Mochocki kehottaakin käyttämään jälki-

työn suunnitteluun saman verran aikaa kuin itse pelin suunnitteluun. Hän ehdottaa jälki-
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työn muodoiksi online-oppimateriaalia, tapaamisia roolipelin jälkeen ja jos kohderyhmänä 

on koulut, jopa valmiiden tuntisuunnitelmien kirjoittamista opettajille. (Mochocki, 2013) 

 

Konfliktin keskellä -pelissä jälkityö tapahtui peliä seuranneena aamuna. Henkisen purun 

aikana pelaajilla oli mahdollista purkaa pelin aikana kokemiaan tunteita ja päästä irti hah-

mosta sekä sen maailmasta. Humanitaarisen oikeuden rastien purkuluennolla käytiin pelin 

rastit ja niissä kohdattuja tilanteita varten laaditut sodan säännöt läpi. Oikean pakolaisen 

puheenvuoro ja pakolaisleirillä työtä tehneen vierailu antoivat pelaajille mahdollisuuden 

kysyä kysymyksiä ja kuulla henkilökohtaisempia tarinoita tietopohjaisten luentojen aiheis-

ta. 

 

Liebkind ja McAlister (1999) olivat oman tutkimuksensa yhteenvedossa huolissaan inter-

ventionsa jättämien asennemuutosten pysyvyydestä. Kelmanin (1961) sosiaalisen vaikut-

tamisen kolmesta prosessista heidän interventiossaan käyttämänsä asennemuutoksen läpi-

käyneiden vertaisten kirjoittamat tarinat ja erityisesti ne esitelleet tutkimusavustajina toi-

mineet yliopisto-opiskelijat rohkaisivat ainakin teoriassa samaistumaan tarinoiden kerto-

jaan ja näkemään kirjoittajat sekä tarinat luettaviksi tuoneet vanhemmat opiskelijat rooli-

malleina. Kelmanin (1961) mukaan uusien asenteiden syvimpään sisäistämiseen vaaditaan, 

että omaksuttava mielipide on sovitettavissa yhteensopivaksi henkilön omien arvojen kans-

sa ja että mielipide on järkevän oloinen. Liebkindin ja McAlisterin interventiossa käytiin 

tarinoita läpi myös keskustelemalla, mikä varmasti auttoi niitä lapsia, joiden sisäiseen ar-

vomaailmaan suvaitsevaisuus sopi hyvin luoden myös aitoa mielipiteen omaksumista. In-

tervention keskusteluaika oli kuitenkin melko lyhyt ja keskittyi nimenomaan tarinoiden 

esimerkillisyyden korostamiseen. Konfliktin keskellä -pelissä intervention aika on yhtälail-

la varsin lyhyt ja samaistumiseen pohjautuva, joten nämä ongelmat koskettavat myös tätä 

tapahtumaa. 
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6.2 Miten tapahtuma toimi asennekasvatuksen välineenä?  

 

 

Pre- ja post1-testien keskiarvojen muutosta verrattiin Wilcoxonin related-samples signed-

rank -testillä. Testi tehtiin erikseen sekä pelaajille että organisaatiolle. Pelaajien (N = 24) 

asenteet olivat merkitsevästi positiivisemmat pelin jälkeen (p= 0,002, T = 256). Havaitun 

vaikutuksen efektikoko (r = 0,438) on suuren ja keskisuuren väliltä. Organisaatiolla (N = 

24) merkittävää eroa ei havaittu (p = 0,055, T = 143).  

 

Post2-lomakkeen asennemittaria käytettiin vain verratessa sitä pre- ja post1 -

asennemittareiden keskiarvoihin. Vertailu on kuvattu taulukossa 2. Mittarin keskiarvoa 

katsomalla voi todeta, että vaikka pre- ja post1-testien osoittama positiivinen asennemuu-

tos onkin näkyvä, yhtä näkyvä on keskiarvon negatiivinen muutos post1-testistä post2-

testiin, itse asiassa hieman pre-testin arvoja matalammallekin tasolle. Taulukkoa tulkittaes-

sa on tietenkin muistettava, että post2-lomakkeeseen vastasi vain 63% pre- ja post1-

testeihin osallistuneista 11 pelaajaa ja 18 organisaation jäsentä.  

 

Taulukko 2. Asennemittarin keskiarvovertailu pre-, post- ja post2-testien välillä. 

 

 

Post2-testin “Minkälainen vaikutus peliin osallistumisella oli asenteisiisi?” -avoin kysymys 

antaa tukea asennemittarin tulokselle. Vastaajista (N = 21) kuusi kirjoitti suoraan, ettei 

uskonut asenteensa muuttuneen lainkaan ja muutama oli epävarma muutoksesta. Heistä, 

joiden asenne ei ollut sanomansa mukaan muuttunut, kaikki kuusi korostivat sen johtuvan 

siitä, että asenne oli jo valmiiksi ollut positiivinen. Kahdeksan vastaajaa oli sitä mieltä, että 

peli oli vaikuttanut positiivisesti heidän asenteeseensa ja heidän vastauksissaan korostui 

erityisesti kokemuksen aiheuttama halu auttaa - moni kuitenkin myönsi, ettei aikaa tai ra-

hallisia resursseja auttamiselle ole löytynyt. Useassa vastauksessa aihetta kuitenkin oli sel-

västi herkistytty pohtimaan ja vastaajista neljä mainitsikin pelin herättäneen kysymyksiä ja 
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pohdintoja. Kaikki yksisanaisia pidemmät vastaukset kertoivat nimenomaan asenteista 

pakolaisia kohtaan, vaikkei tätä kysymyksessä erikseen mainittu.  

 

 

 

6.3 Mitä Konfliktin keskellä -pelissä opitaan ja mitkä tekijät vaikuttivat oppimiseen?  

 

 

“Käsitys pelin aiheen tiedosta” -mittarin tulokset analysoitiin Wilcoxonin related-samples 

signed-rank -testillä. Testin mukaan sekä pelaajat että organisaation jäsenet kokivat tunte-

vansa nyt paremmin pelin aiheita (pelaajat: p < 0,001, T = 250; organisaatio: p = 0,004, T 

= 151). Organisaation kohdalla efektin koko (r = 0,418) oli kuitenkin pienempi kuin pelaa-

jien (r = 0,581).  

 

Taulukko 3. Likert-tyyppisten väittämien vertailua asennemittarin pre-post muutokseen ja 

käsitys pelin aiheen tiedosta -mittarin pre-post muutokseen. 

 

 

Korrelaatiot laskettiin kaikilta vastaajilta yhteensä (N=48). Kendallin kaksisuuntaisella 

korrelaatiotestillä “Opin pelistä paljon uutta” -vastaukset korreloivat positiivisesti “käsitys 

pelin aiheen tiedosta” -mittarin positiivisen muutoksen (r  = 0,316, p = 0,006) sekä asen-

nemittarin positiivisen muutoksen kanssa (r  = 0,396, p < 0,001). Kuten taulukko 3 näyttää, 

“Uskon oppivani pelistä paljon” -väittämä korreloi positiivisesti “Opin pelistä paljon uutta” 
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-väittämän kanssa, asennemuutos -mittarin kanssa ja “Käsitys pelin aiheen tiedoista” -

mittarin kanssa. Kaikista osallistujista ne, jotka olivat odottaneet oppivansa pelistä eniten 

myös kokivat oppineensa siitä eniten. 

 

Kuvio 5. Pelaajien ja organisaation erot oppimisen odotuksista ja uuden oppimisen koke-

misesta. 

 

 

Kuvioon 5 koottuja pylväsdiagrammeja vertaamalla voi huomata, että pelaajien ja organi-

saation vastaukset kysymykseen “Uskon oppivani pelistä paljon” vaihtelivat hieman. Sa-

man tyyppistä vaihtelua on havaittavissa myös väittämän “Opin pelistä paljon uutta” koh-

dalla. Molemmissa väittämissä organisaation jäsenet olivat hieman varovaisempia myön-

tämään oppimistaan tai oppimisen odottamistaan. 

 

Pre-testin ainoa avoin kysymys oli “Mitä odotat peliltä?”. Organisaation  vastauksien mu-

kaan yleisimmin peliltä odotettiin viihdettä, tapahtuman toteuttamista, uutta tietoa aiheesta, 
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sekä uutta kokemusta. Pelaajien vastauksissa korostui edellisten lisäksi myös uuden koke-

muksen, aiheeseen liittyvän tiedon oppimisen sekä viihteen odottaminen, mutta pelaajat 

myös odottivat pelin olevan fyysisesti raskas ja toivoivat pääsevänsä eläytymään. Organi-

saation vastauksissa näitä teemoja korosti vain muutama vastaaja. Post1-lomakkeen “Peli 

vastasi odotuksiani hyvin” -väittämän vastausten  mukaan sekä pelaajat (ka = 3,79, Mo = 

4, s.d. = 0,98) että organisaatio (ka = 3,78, Mo = 4, s.d. = 0,81) koki pelin vastanneen hei-

dän odotuksiinsa melko hyvin.  

 

Kuvio 6. Konfliktin keskellä -pelin oppimistavoitteet ja muut oletetut oppimistulokset -

malli. 

 

 

Post1 ja post2-testeissä ollut avoin kysymys, “Mitä uutta opit pelistä?” analysoitiin teo-

rialähtöisellä sisällönanalyysillä verraten sitä kuvion 4 kuvaaman malliin pedagogisen roo-

lipelin oppimistuloksista. Konfliktin keskellä -pelin odotettujen tavoitteiden lisäksi malliin 

lisättiin kategoriat muille tiedoille/taidoille, muille intrapersoonallisille taidoille, interper-

soonallisille taidoille ja pedagogiselle liveroolipelistä tai roolipelaamisesta oppimiselle 

kuvion 6 mukaisesti. Vastauksissa annetut opitut asiat luokiteltiin näiden kohteiden välillä.  

Post1-lomakkeen vastauksissa mallin ulkopuolelle jäi vain neljän organisaation jäsenen 

vastaukset, joissa vastaaja ilmoitti, ettei oppinut pelistä mitään uutta. Puolet heistä kertoi 
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syyksi sen, että kaikki aiheen tieto oli jo käyty organisaation koulutuksessa. Pelaajien il-

moittamiin oppimistuloksiin malli taas toimi moitteetta ja vastaukset kasaantuivat eniten 

nimenomaan pelin varsinaisiin oppimistavoitteisiin, siis humanitaariseen oikeuteen, Punai-

sen Ristin toimintaan kriisialueilla ja pakolaisuuteen liittyviin aihealueisiin. Vain muutama 

huumorilla höystetty vastaus jäi pelin tavoitteiden ulkopuolelle (esim. “ei kannata pitää 

lenkkareita”).  

 

Organisaation vastauksissa muu tieto/taito ja pedagoginen liveroolipeli erottuivat yleisim-

min mainituiksi oppimisen kohteiksi. Pelin varsinaiset tavoite-oppimiskohteet jäivät orga-

nisaation osalta hyvin pienelle maininnalle ja enemmän koettiin opitun tapahtuman käy-

tännön asioista ja välineistä, esimerkiksi maastossa liikkumista ja kanootin käyttöä.  

 

Pelaajien vastauksissa pakolaisen asema korostui todella vahvasti, joka toinen vastaaja 

kertoi oppineensa uutta tältä alueelta. Vastauksissa oli havaittavissa kahdenlaista lähesty-

mistapaa pakolaisuudesta oppimiseen. Toiset vastaajat nostivat esille tunnepohjaisempia 

asioita pakolaisuudesta (epäreiluus), toiset taas lähestyivät asiaa tietopohjaisemmin kertoen 

oppimiaan faktoja (esim. avun saanti perille vaikeaa). Myös tietopohjaista oppimista koros-

taneissa pelaajien vastauksissa nimenomaan pakolaisen asema ja näkökulma korostui. Vain 

kolme pelaajista mainitsi humanitaarisen oikeuden tai sodan säännöt post1-vastauksessaan. 

 

Pelaajien post1-vastausten sävystä näkyi, että peli oli niitä kirjoittaessa juuri takana ja mo-

nessa pelin aiheuttamat tunteet näkyivät. Useissa vastauksissa korostui pelaajien kokemus 

siitä, miten epäreilun rankkaa pakolaisen elämä on: 

 

“Pakolaiset joutuvat hirveisiin tilanteisiin ja heillä ei todellakaan ole helppoa. Peli oli vain 

pieni osa siitä, mitä he oikeasti joutuvat kokemaan.”  -pelaaja, nainen, 16v. 

 

“Opin paljon pakolaisuuteen liittyvää, esim. kuinka raskasta se on ja kuinka vaikeaa on 

olla pakolainen.” -pelaaja, nainen, 15v. 

 

“Pakolaisilla on rankempaa kuin mitä kuvittelin.” -pelaaja, nainen, 18v. 

 

Post2-kyselyn tuloksissa organisaation (N = 14) kohdalla vastaukset jakautuivat melko 

tasaisesti oppimisalueiden välillä, kolmena yleisimpänä vastauksissa ilmenneinä teemoina 
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olivat humanitaarinen oikeus, pakolaisten asema ja pedagoginen roolipeli. Pelaajien (N = 

10) vastauksissa oli selkeästi yhtenäisempi linja: pakolaisten asemaan, sekä ennakkoluulo-

jen vähenemiseen liittyviä vastauksia oli eniten. Suoraan asenteen muuttumisesta tai en-

nakkoluulojen vähenemisestä kirjoitti kuitenkin harva, useimmin puhuttiin uuden näkö-

kulman saamisesta. Humanitaarinen oikeus jäi pelaajilla vain muutaman vastaajan mainin-

naksi. Kukaan post2-vastaajista ei suoraan kertonut jääneensä vaille mitään oppia, mutta 

osa kentän tyhjäksi jättäneistä (n = 6) saattoi kokea näin. 

 

“Peli havainnollisti hyvin, miten pieni osa pakolaisista lopulta saa turvapaikan ja miten 

pakolaiset eivät tosiaankaan huvikseen hakeudu toiseen maahan.“ -organisaation jäsen 

 

“Osaan ajatella monipuolisemmin minkälaista pakolaisten elämä on sotatilanteessa.” -

pelaaja 

 

 

 

6.4 Mitkä tekijät vaikuttivat eläytymiseen pelissä? 

 

 

Post1-testin “Pystyitkö eläytymään pelin maailmaan?”  -avoimen kysymyksen vastaukset 

kvantifioitiin kolmiportaisella asteikolla “kyllä”, “vähän”, “en”. Mielenkiintoista kyllä, 

roolipelaamisen tai liveroolipelaamisen tuttuus ei korreloinut merkittävästi sen kanssa, 

oliko pelissä pystynyt eläytymään. Näyttelemisen tuttuus taas korreloi positiivisesti eläy-

tymiseen pystymisen kanssa merkittävästi (r  = 0,258, p = 0,042). Jaoteltuna organisaati-

oon ja pelaajiin näytekoko pieneni kuitenkin niin paljon, ettei korrelaatiota enää voitu ha-

vaita kummallakaan joukolla. 

 

Avoimen “Pystyitkö eläytymään pelin maailmaan?”-kysymyksen täsmentävään kysymyk-

seen “Miksi/miksi et?” saadut vastaukset analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysillä. 

Pelaajien aineistosta löytyneet teemat on kuvattu kuviossa 7. Ehkä hieman yllättäen pelin 

fyysinen rasittavuus koettiin sekä eläytymistä haittaavaksi että hyödyttäväksi tekijäksi, 

joskus jopa saman vastaajan kirjoituksessa.  
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Kuvio 7. Pelaajien ilmoittamat eläytymiseen vaikuttaneet tekijät teemoittain. 

 

 

Kuvio 8. Organisaation ilmoittamat eläytymiseen vaikuttaneet tekijät teemoittain. 

 

 

Kuvio 7 pätee monilta osin myös organisaatioon, mutta eroja pelaajiin verrattuna oli kui-

tenkin jonkin verran. Fyysinen rasitus esiintyi organisaation kohdalla ainoastaan eläytymis-

tä haittaavana. Muutama vastaaja myös mainitsi, että hyvä huolenpito järjestäjien fyysisistä 

tarpeista edisti heidän eläytymistään. Pelin puitteet - lavastus ja valittu maasto - kerrottiin 

auttaneen myös organisaation eläytymisen kokemusta. Organisaation vastauksista nousi 
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myös erottelu roolipelaamisen ja “vain näyttelemisen” välillä. Vastaajat kertoivat, että pe-

lin käytännön asioiden järjestely katkaisi eläytymistä ja pakotti “vain näyttelemään”. Ku-

vio 8 kokoaa organisaation kokemat eläytymiseen vaikuttaneet tekijät teemoittain. Kuvios-

ta nähdään, että organisaatiolle pelimekaniikoista oli myös apua eläytymiseen, mutta että 

pelin tarinaa koskevat sekä sosiaaliset kokemukset olivat pitkälti samat kuin pelaajilla.  

 

Organisaatiolla ja pelaajilla molemmilla teemat jakautuvat fyysisiin kokemuksiin, sosiaali-

siin kokemuksiin, pelimekaniikkaan, ja pelin tarinaan eli fantasiaan liittyviin teemoihin. 

Lisäksi organisaation kohdalla nousi esiin viides osa-alue, henkilökohtainen panostus. 

Osassa organisaation vastauksissa kuului vahva vastuunkanto omasta osastaan pelin fanta-

sian ylläpitäjänä pelin järjestäjäroolin takia, kun taas osa korosti harrastuneisuuden tuomaa 

kokemusta jonka avulla voi eläytyä vaikkeivät olosuhteet optimaaliset olisikaan: 

 

“Pystyin [eläytymään], koska olen larpannut ja impronnut ja olin seurassa, joka hallitsi 

larppaamisen.” - nainen, organisaatiota 

 

“Kyllä [pystyin eläytymään] ja sain monet pelaajat mukaan esim. tullipisteellä eläytymään 

rohkeasti.” - mies, organisaatiota 

 

 

 

  



73 

 

 

 

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Todennäköisesti Konfliktin keskellä -peliin osallistujilla oli jo entisestään valtaväestöön 

suhteutettuna positiivisemmat asenteet pakolaisia kohtaan ja näin post2-testiin vastanneet 

itse kertoivatkin kysyttäessä pelin vaikutuksista asenteisiin. Koska ennakkoluuloisimmat 

välttävät kontaktia ennakkoluulojensa kohteisiin (Pettigrew 1998), tämäntyyppiseen pää-

symaksulliseen (30e/pelaaja) tapahtumaan ilmoittautuminen kertoo kiinnostuksesta ja 

avoimuudesta asian suhteen, vaikka nuorimpien kohdalla myös vanhemmat ovat saattaneet 

vaikuttaa osallistumispäätökseen suuresti.  

 

Naispuolisia osallistujia oli pelissä sekä organisaatio- että pelaajapuolella selvä enemmistö. 

Tutkimuksen mukaan niin Euroopassa kuin myös Suomessa naiset ovat miehiä suvaitse-

vaisempia niin pakolaisten kuin muidenkin maahanmuuttajien suhteen ja sukupuolien väli-

nen asenne-ero on kärjistynein nimenomaan nuorten keskuudessa (Jaakkola, 2009, 78; 

Liebkind & McAlister, 1999, 773). Tästä syystä Konfliktin keskellä -pelin kohdentaminen 

nimenomaan nuoriin oli perusteltua. Jaakkolan tilasto selittänee myös naisosallistujien 

enemmistöä, jos oletus osallistujien keskivertoa positiivisemmista asenteista pakolaisia 

kohtaan on oikea, sillä ennakkoluuloisimmat tapaavat välttää kontaktia ennakkoluulojensa 

kohteen kanssa.  

 

Jotta pelistä saataisiin enemmän hyötyä asennekasvatukseen, sen kohdennusta kannattaisi 

tarkentaa edelleen, jottei peliin osallistuisi vain jo ennestään suvaitsevaisia ja aiheesta kiin-

nostuneita. Oulun pelin mallilla tapahtumaan osallistui nuoria, jotka omasivat jo muutenkin 

varsin positiivisen asenteen pakolaisia kohtaan. Peli on kuitenkin selvästi vaikuttava ko-

kemus, sillä se vahvisti entisestään nuorten positiivista suhtautumista merkittävästi. Tä-

mänkaltaiselle asennekasvatuksen välineelle olisi tarvetta nimenomaan negatiivisesti pako-

laisiin suhtautuvien nuorten asennekasvatuksessa - tosin ensin olisi tarpeen varmistaa tut-

kimuksin, toimiiko peli myös alkujaan ennakkoluuloisempiin osallistujiin asenteita paran-
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tavasti. Konfliktin keskellä -pelin kanssa voisi olla hedelmällistä tehdä yhteistyötä koulu-

jen kanssa, erityisesti niissä yläkoulujen ikäryhmissä, joissa negatiiviset asenteet ovat kär-

jistyneimmät. Peruskoulun viimeisillä luokilla voidaan tavoittaa koko ikäryhmä kerralla ja 

kouluilla saattaisi olla kiinnostusta tämänkaltaisiin tapahtumiin uuden Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman (Opetushallitus, 2014) korostaessa ilmiöpohjaisempaa, eheytetympää ope-

tustapaa. Koska peli on fyysisesti varsin vaativa ja pelin fyysisyys pelaajien mielestä toi 

peliin eläytymiseen lisäarvoa, se ei kuitenkaan sovi kaikille koululaisille.  

 

Asennemittarin ja oppimisaiheisten avoimien kysymysten sisällönanalyysien perusteella 

Oulun Konfliktin keskellä -peli saavutti asennekasvatuksellisen tavoitteensa ainakin het-

kellisesti: pelaajien asenteet paranivat asennemittarilla mitattuna pre ja post1-testien välillä 

merkittävästi ja avoimien kysymysten vastauksissa pelaajat kertoivat kokeneensa oppivan-

sa juuri niiltä aihealueilta, joita järjestäjät olivat toivoneetkin. Vaikka muutos ei asennemit-

tarissa merkittävänä erona näkynytkään, myös organisaation vastauksissa pre1- ja etenkin 

post2-lomakkeen avoimiin kysymyksiin näkyi, että peli oli herättänyt pohtimaan aihetta. 

 

Valitettavasti post2:n asennemittarin tuloksesta verrattuna muihin näkyi selvästi, ettei Kon-

fliktin keskellä -pelin asennemuutos kantanut enää viiden kuukauden päähän. Pysyvämpi 

muutos saattoi jäädä saavuttamatta siksi, että Oulun pelin loppupurkua ja jälkityötä ei seu-

rannut pidempiaikainen jälkityö. Asennemuutoksen ylläpitäminen tai jatkaminen oli siis 

osallistujista itsestään kiinni. Näiden tulosten valossa järjestäjien kannattaisi suunnitella 

peliin  Mochockin (2013) ehdottamia jälkityöskentelymahdollisuuksia esimerkiksi helposti 

saatavilla olevan online-materiaalin tai pelin jälkeen järjestettävien työpajojen muodossa.  

 

Sekä pelaajat että organisaation jäsenet kokivat oppineensa uutta humanitaarisesta oikeu-

desta ja pakolaisen asemasta. Pelaajien oppimistulosten kohdalla erityisesti pakolaisten 

epäreilun vaikeaksi koettu asema korostui ja heidän vastauksissaan kaikui oman eläyty-

miskokemuksen tuoma tunnelataus. Organisaatio taas koki oppineensa vähemmän pelin 

aiheesta, mutta moni mainitsi tapahtuman opettaneen pedagogisesta roolipelaamisesta it-

sestään ja tapahtuman järjestämisestä. Viisi kuukautta myöhemmin pelaajat muistivat edel-

leen oppineensa pakolaisuuteen liittyviä asioita, mutta organisaation jäsenet mainitsivat 

post1-testiä enemmän pelin aiheisiin liittyviä opittuja aiheita. Yleisesti ottaen pelaajien 

pre-testin odotukset tulevasta oppimisesta ja post1-testin oma mielipide oppimisestaan 

olivat hieman suuremmat kuin organisaation. Samantyyppinen ilmiö havaittiin post1 ja 
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post2 -lomakkeiden avoimien kysymysten sisällönanalyysistä: usea organisaation jäsen 

kertoi, ettei ollut oppinut mitään pelistä ja moni kertoi oppineensa jotain aivan muuta kuin 

järjestäjien tarkoittamia aiheita. Organisaation roolina oli kuitenkin tapahtuman järjestäjä-

nä, mikä saattoi estää heitä huomaamasta oppimistaan. Moni varmasti myös koki painetta 

osoittaa olevansa jo muutenkin hyvin suvaitsevainen pakolaisia kohtaan. 

 

Eläytymiseen vaikuttaviksi tekijöiksi tämän tutkimuksen kontekstissa nousi viisi kategori-

aa: fyysiset kokemukset, pelimekaniikan sujuvuus, sosiaaliset kokemukset, pelin fantasia ja 

henkilökohtainen panostus peliin. Peliin eläytymistä haittaavissa elementeissä oli jonkin 

verran samaa aikaisempien tutkimuksen löytämien ongelmien kanssa (Harviainen et al. 

2014). Näiden kategorioiden erottelu voi auttaa tulevien Konfliktin keskellä -pelien järjes-

täjiä helpottamaan sekä pelaajien että organisaation eläytymistä pelimaailmaan. Yksinker-

taisimmillaan tuloksia voi hyödyntää katsomalla sekä pelaajien että organisaation eläyty-

mistä haittaavien tekijöiden listaa ja kokeilemalla eri tapoja vähentää näitä elementtejä 

pelistä.  

 

Pelimekaniikan pitäisi olla erityisesti pelaajille “näkymätön”, siis peliin eläytyessä meka-

niikkojen pitäisi olla niin yksinkertaisia ja luontevia, että ne pitäisi voida unohtaa. Pelaajat 

kertoivat kokeneensa esimerkiksi fyysisen koskemattomuuden säännön häiritsevän epäto-

dellisena mekaniikkana pelin maailmaan nähden - kenties eri mediat luovat kuvaa, jonka 

perusteella pelaajat olettivat pakolaisten joutuvan paljon fyysiseen uhkaan ja siksi kokivat 

uhkan puuttumisen rikkovan immersiotaan. Sosiaalisten kokemusten eläytymishaittoja 

voinee vähentää vain kehottamalla osallistujia ottamaan vastuuta omasta ja muiden peliko-

kemuksesta niin, etteivät ainakaan tahallaan riko toisten eläytymistä. Taustatarinaan kan-

nattaa myös kiinnittää entistä enemmän huomiota niin rasteja suunniteltaessa kuin pelaaji-

en hahmonluonnissakin. Oulun pelissä hahmojen luontiin ja perhedynamiikan rakentami-

seen oli pelaajien vastauksien perusteella varattu aivan liian vähän aikaa. Koska parempaan 

eläytymiseen vaaditaan empatiaa eläytymisen kohdetta kohtaan eikä empatiaa synny jos 

kohteesta ei ole tarpeeksi tietoa (Brown & Cairns 2004), täytyy jatkossa myös huomioida, 

että alun hahmojen rakentamisessa hahmojen taustoista ja pelin tarinan alkutilanteesta an-

netaan riittävästi tietoa.  

 

Näytteleminen oli eläytymisharrastuksista ainoa, joka korreloi merkittävästi pelissä eläy-

tymiseen pystymisen kanssa. Tämä tulos yhdistettynä kokeneiden liveroolipelaajien kri-
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tiikkiin Konfliktin keskellä -pelin “simulaatiomaisuudesta” on mielenkiintoinen. Sitä selit-

tää kenties osin eläytymisharrastusten erot: Liveroolipeleissä ja roolipeleissä eläytyminen 

pyritään tekemään helpoksi lavastuksella ja kanssapelaajien rooliin sopivalla käytöksellä, 

sekä pitkällä katkeamattomalla peliajalla. Näyttelijä taas toimii yleensä yleisön edessä, 

jolloin näyttelijällä on edessään jatkuva muistutus fantasian ulkopuolisesta maailmasta. 

Voi ajatella, että näyttelijä eläytyy hahmoon luodakseen katsojalle illuusion fantasiasta, 

kun taas roolipelaaja eläytyy hahmoon luodakseen itselleen illuusion fantasiasta. Tässä 

tapauksessa näyttelemisen tuntemus oli tarpeen ehkä erityisesti organisaatiolla, mutta myös 

pelaajilla, sillä nälkä ja tutut pelitoverit toimivat jatkuvana muistutuksena pelin fantasian 

ulkopuolisesta maailmasta.  

 

Asennemittarin ja avointen kysymysten vastausten perusteella erityisesti jo ennestään pe-

laajia positiivisemmin pakolaisiin suhtautuvat organisaation jäsenet eivät kokeneet pelistä 

merkittävää hyötyä asennekasvatuksen osalta. Vaikka miltei kaikki organisaation jäsenet 

olivat löytäneet pelistä mahdollisuuksia oppia jotain uutta, pelin varsinaiset tavoitteet eivät 

heidän osallaan toteutuneet. Muutama organisaation jäsen mainitsi ennen peliä tapahtuneen 

koulutuksen olleen hyödyllisempi kuin itse pelin. Pelin aikana organisaatiolla on vastuu 

pelin toimimisesta ja pelin teemoja enemmän heitä mietityttää niin logistiikka kuin turval-

lisuuskin. Jos pelistä haluaa opetuksellisesti ja asennekasvatuksen kannalta kaiken hyödyn 

irti myös organisaation kohdalla, täytyy organisaation etukäteiskoulutukseen siis panostaa. 

Koska tapahtumaa varten tarvittiin Oulussakin enemmän organisaatiota kuin pelaajia, olisi 

tehokasta pyrkiä tuomaan hyötyjä myös organisaatiolle.  
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8 YHTEENVETO 

 

 

Konfliktin keskellä -pelin kaltaisille asennekasvatuksen välineille on tarvetta. Asennekas-

vatuksen kohdennuksessa täytyisi keskittyä nuoriin ja erityisesti nuoriin miehiin (Jaakkola 

2009). Suomessa väkivaltainen ekstremismi ei vielä näy arjen tekoina, mutta merkkejä 

väkivaltaisesta ääriajattelusta on nähtävissä suomalaisnuorten asenteissa. Koska väkivaltai-

sen ajattelun merkkejä on havaittu enemmän ammattikouluissa kuin lukioissa (Sisäministe-

riö, 2015), olisi tärkeää kohdentaa asennekasvatusta juuri tähän väestönosaan tai enna-

koivasti juuri yläkoulua lopetteleville. Koska niin tieto- kuin asennekasvatukselliset hyödyt 

koskettavat myös peliin osallistuvaa organisaatiota, osa organisaatiosta voitaisiin rekrytoi-

da kohderyhmästä. Tämä tietenkin vaatii vankkaa pelinjohtamista ja organisaation hyvää 

kouluttamista tehtäväänsä. 

 

Teorian ja tämän tutkimuksen tulosten perusteella Konfliktin keskellä -pelin kehittämisessä 

tulisi keskittyä peliä ennen ja pelin jälkeen tapahtuviin asioihin. Käytännössä tämä tarkoit-

taa itse roolipeliosuuden tärkeyden pienentämistä joko lyhentämällä peliä tai tekemällä 

tapahtumasta pidempi ja käyttämällä lisäaika peliin valmistautumiseen ja pelin purkuun. 

Kuviossa 9 on kuvattu alunperin luvussa 6.4 esitellyn kuva 3:n mukainen Oulun Konfliktin 

keskellä -tapahtuman rakenne muokattuna tutkimustulosten osoittamaan suuntaan. Tär-

keimpinä muutoksina lämmittelyn ja jälkityön roolia on kasvatettu liveroolipelin kustan-

nuksella ja konseptiin on ehdotuksena lisätty tuki itsenäiseen jälkityöhön. 
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Kuvio 9. Teorian ja tämän tutkimuksen tulosten perusteella Konfliktin keskellä -pelille 

ehdotettu rakenne. 

 

 

Lämmittelyssä pelaajien hahmonrakennusta ja peliryhmän yhteisen tarinan kehittämistä 

tulisi tukea ja antaa näin paremmat lähtökohdat pelissä eläytymiselle. Itse peliin kohdistu-

vat kehityskohdat ovat melko vähäiset, sillä eläytymistä haittaavista tekijöistä kaikkiin 

muihin paitsi pelimekaniikkoihin voidaan vaikuttaa alkulämmittelyä kehittämällä. Pelime-

kaniikkoja Konfliktin keskellä -peleissä on hyvin vähän ja vaikka esimerkiksi ehdoton fyy-

sisen koskettamisen kielto joidenkin pelikokemusta häiritsi, se on tärkeä sääntö turvalli-

suuden kannalta. Jälkityön osalta pelissä on kenties eniten kehitysmahdollisuuksia. Heti 

pelin jälkeen pelaajat tuskin jaksavat kovin paljon pidempää purkua, kuin tapahtumakon-

septissa nykyisellään on, mutta peliä seuraavia jälkityön muotoja kuten työpajoja tai itse-

näisiä, esimerkiksi sähköisessä online-ympäristössä tehtäviä pelin aihetta jatkavia tehtäviä 

voitaisiin kehittää. 

 

Tutkimuksensa pohdinnassa Liebkind ja McAlister (1999) haaveilevat jatkotutkimuksesta, 

jossa verrattaisiin heidän tutkimuksessaan testatun työpaja-intervention (lapset lukivat ja 

keskustelivat vertaisten kirjoittamista tarinoista asennemuutoksesta) aiheuttamia vaikutuk-

sia pelkkään suvaitsevuutta kannattavaan sosiaaliseen paineeseen (social desirability effect, 

esim. reaktiona opettajan toteamuksiin) ilman erityistä työpajaa tai muuta varsinaista inter-

ventiota. Olisi todella mielenkiintoista päästä vertaamaan näitä kahta asenteiden muuttami-

seen pyrkivää mallia kolmanteen: Konfliktin keskellä -roolipelin tai Jane Elliottin harjoi-

tuksen tapaiseen aikaa vievämpään, mutta syvempää elämystä tarinan ja oman kokemuk-

sen kautta luovaan. Mielenkiintoisia tuloksia saataisiin varmasti aikaan myös metatutki-

muksella nyt kun tutkimus myös roolipeleistä opetusmetodeina alkaa lisääntyä. 

 

Jatkossa pedagoginen roolipeli hyötyisi huomattavasti oppimisen suunnitteluun (design for 

learning) keskittyvästä tutkimuksesta. Konfliktin keskellä -pelissäkin oli havaittavissa tar-

kemmalla suunnittelulla korjattavia virheitä, sekä suunnitelmien jäykkyyttä verrattuna pe-
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lin todelliseen tilanteeseen, jossa muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin aiheuttivat niin 

ihmiset kuin sääolotkin. Erityisesti Konfliktin keskellä -pelin kaltainen pedagoginen live-

roolipeli, jossa osallistujilla on paljon vapautta toimintansa suhteen tarvitsee käsitystä siitä, 

että on eri asia mitä on suunniteltu ja minkälaiseen oppimista mahdollistavaan toimintaan 

osallistujat ryhtyvät. Goodyear ja Dimitriadis (2013) korostavat, ettei kenenkään oppimista 

voi suunnitella, mutta oppimista auttavia välineitä ja rakenteita voi. Paraskaan opettaja ei 

voi oppia oppilaansa puolesta ja Konfliktin keskellä -pelissäkin osa pelaajista ei ottanut 

pelin tarjoamia oppimismahdollisuuksia täysin vastaan. Tämän tutkimuksen perusteella 

peli kuitenkin herätti kiinnostuksen, laittoi pohtimaan aihetta ja sai aikaan todellisen, mitat-

tavissa olevan asennemuutoksen. Punainen Risti saa siis olla tyytyväinen uuteen työka-

luunsa humanitaarisen oikeuden levittämistyössä ja sitä kehitetään jatkuvasti edelleen jo-

kaisen uuden pelinjärjestäjän oppiessa edellisten virheistä ja onnistumisista.  

  



80 

 

 

 

 

LÄHTEET 

 

 

Ahonen, K. (2008). Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten ulkomaalaisasenteet Hämeenlin-

nassa. Tampereen yliopisto. Haettu osoitteesta: 

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/79700/gradu02940.pdf?sequence=1  

 

Allport, G. W. (1979). The Nature of Prejudice. 25th Anniversary Edition. Addison-

Wesley Publishing Company. 

 

Asendorpf, J., van de Schoot, R., Denissen, J., Hutteman, R. (2014). Reducing bias due to 

systematic attrition in longitudinal studies: The benefits of multiple imputation. Interna-

tional Journal of Behavioral Development, 38(5), 453–460. Haettu osoitteesta: 

http://www.psychologie.hu-

berlin.de/prof/per/pdf/2014/IJBD%20Asendorpf%20et%20al.%202014.pdf 

 

Balzer, M. (2011). Immersion as a Prerequisite of the Didactical Potential of Role-Playing. 

International Journal of Role-Playing, 2. Haettu osoitteesta: 

http://www.ijrp.subcultures.nl/wp-content/issue2/IJRPissue2-Article3.pdf  

 

Balzer, M. & Kurz, J. (2015). Learning by Playing: Larp As a Teaching Method. 

Teoksessa: Nielsen, C. & Raasted, C. (edit.) The Knudepunkt 2015 Companion Book. 

Rollespilsakademiet, Tanska.  

 

Batson, C. D., Ahmad, N. Y. (2009). Using Empathy to Improve Intergroup Attitudes and 

Relations. Social Issues and Policy Review, 3(1), 141-177. 

 

Bergen, D. (2002). The Role of Pretend Play in Children’s Cognitive Development. Early 

Childhood Research & Practice, 4 (1). Haettu osoitteesta: 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED464763.pdf  

 

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/79700/gradu02940.pdf?sequence=1
http://www.psychologie.hu-berlin.de/prof/per/pdf/2014/IJBD%20Asendorpf%20et%20al.%202014.pdf
http://www.psychologie.hu-berlin.de/prof/per/pdf/2014/IJBD%20Asendorpf%20et%20al.%202014.pdf
http://www.ijrp.subcultures.nl/wp-content/issue2/IJRPissue2-Article3.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED464763.pdf


81 

 

 

Birt, D. & Nichol, J. (1976). Games and Simulations in History. Hong Kong: The Hong 

Kong 

Printing Press Ltd. 

 

Boone, H. N., & Boone, D. A. (2012). Analyzing Likert data. Journal of Extension, 50(2), 

1-5. 

 

Bowman, Sarah Lynne. (2010). The Functions of Role-Playing Games: How Participants 

Create Community, Solve Problems and Explore Identity.  McFarland. 

 

Breckler S. J. & Wiggins, E. C. (1989). On Defining Attitude and Attitude Theory: Once 

More with  Feeling. Teoksessa: Pratkanis A. R., Breckler S. J., Greenwald, A. G. (edit.) 

 Attitude structure and function. 407- 1989. 

 

Brown, E. & Cairns, P. (2004). A Grounded Investigation of Game Immersion. Teoksessa: 

CHI'04 extended abstracts on Human factors in computing systems (pp. 1297-1300). 

ACM. 

 

Cahill, H. (2010). Re-thinking the fiction–reality boundary: investigating the use of drama 

in HIV prevention projects in Vietnam. Research in Drama Education: The Journal of 

Applied Theatre and Performance, 15(2), 155-174, DOI:10.1080/13569781003700052 

 

Cameron, L., Rutland, A., Brown, R., & Douch, R. (2006). Changing children's intergroup 

attitudes toward refugees: Testing different models of extended contact. Child Develop-

ment, 77(5), 1208-1219. 

 

Carifio, J., & Perla, R. J. (2007). Ten common misunderstandings, misconceptions, persis-

tent myths and urban legends about Likert scales and Likert response formats and their 

antidotes. Journal of Social Sciences, 3(3), 106. 

 

Clore, G. L., & Jeffery, K. M. (1972). Emotional role playing, attitude change, and attrac-

tion toward a disabled person. Journal of personality and social psychology, 23(1), 105. 

doi: http://dx.doi.org/10.1037/h0032867 

 



82 

 

 

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Sage publications. 

 

Crookall, D. (2014). Engaging (in) Gameplay and (in) Debriefing. Simulation and Gaming 

 45 (416-427). DOI 10.1177/1046878114559879 

 

Crow, M. L. & Nelson, L. P. (in press). The Effects of Using Academic Role-Playing in a 

Teacher Education Service-Learning Course. International Journal of Role Playing, 5. 

Haettu osoitteesta: http://ijrp.subcultures.nl/?p=357  

 

Duan, C. & Hill, C. E. (1996). The Current State of Empathy Research. Lehdessä Journal 

of Counseling Psychology.  43(3) s.261-274. 

 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of ad-

vanced nursing, 62(1), 107-115. 

 

Englund, T. (2014). Live action role play (larp) in a context of conflict: An ethnographic 

study of larp in Ramallah. 

 

Erzberger, C., & Prein, G. (1997). Triangulation: Validity and empirically-based hypothe-

sis construction. Quality and Quantity, 31(2), 141-154. 

 

Etherton, M & Prentki, t. (2006). Drama for change? Prove it! Impact assessment in ap-

plied theatre. Julkaisussa: Research in Drama Education Vol. 11, No. 2, June 2006, pp. 

139-155. 

 

Feinstein, A. H., Mann, S. & Corsun, D. L. (2002). Charting the experiental territory. Clar-

ifying definiteions and uses of computer simulation, games, and role play. Julkaisussa: 

Journal of Management Development  21 issue 10, 732-744. 

http://dx.doi.org/10.1108/02621710210448011 

 

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. (4th edition) Sage. 

 

http://ijrp.subcultures.nl/?p=357
http://dx.doi.org/10.1108/02621710210448011


83 

 

 

Fine, G. A. (2002). Shared fantasy: Role playing games as social worlds. University of 

Chicago Press. 

 

Finlay, K. A., & Stephan, W. G. (2000). Improving Intergroup Relations: The Effects of 

Empathy on Racial Attitudes1. Journal of Applied Social Psychology, 30(8), 1720-1737. 

doi:10.1111/j.1559-1816.2000.tb02464.x  

 

Gardner, D. G., Cummings, L. L., Dunham, R. B., & Pierce, J. L. (1998). Single-item ver-

sus multiple-item measurement scales: An empirical comparison. Educational and Psycho-

logical Measurement, 58(6), 898-915. 

 

Gehlbach, H., Marietta, G., King, A. M., Karutz, C., Bailenson, J. N., & Dede, C. (2015). 

Many ways to walk a mile in another’s moccasins: Type of social perspective taking and 

its effect on negotiation outcomes. Computers in Human Behavior. 

doi:10.1016/j.chb.2014.12.035 

 

Gehlbach, H., Brinkworth, M. E., & Wang, M.-T. (2012). The social perspective taking 

process: What motivates individuals to take another’s perspective? Teachers College Rec-

ord, 114 (1), 197-225. 

 

Graham, J. W. (2009). Missing data analysis: Making it work in the real world. Annual 

review of psychology, 60, 549-576. doi:10.1146/annurev.psych.58.110405.085530 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 

24(2), 105-112.  

doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Gredler, M. E. (2004). Games and simulations and their relationships to learning. 

Teoksessa: Handbook of research on educational communications and technology, 2, 571-

581. Haettu osoitteesta: 

 http://www.coulthard.com/library/Files/gredler_2004_gamesandsimsandrelationtolearning

.pdf  

 

http://www.coulthard.com/library/Files/gredler_2004_gamesandsimsandrelationtolearning.pdf
http://www.coulthard.com/library/Files/gredler_2004_gamesandsimsandrelationtolearning.pdf


84 

 

 

Greenwald, A. G. (1968). On defining attitude and attitude theory. Teoksessa: Psychologi-

cal foundations of attitudes, 361-388. 

 

Goodyear, P. & Dimitriadis, Y. (2013). In medias res: Refraiming design for learning. Re-

search in Learning Technology Supplement 2013, 21: 20290. Haettu osoitteesta: 

http://dx.doi.org/10.3402/rlt.v21i0.20290 

 

Harviainen, J. T. (2013). Systemic perspectives on information in physically performed 

role-play. Informaatiotutkimus, 31(4). 

 

Harviainen, J. T. (2014). From hobbyist theory to academic canon. Teoksessa: Back, J. 

(Toim.) The Cutting Edge of Nordic Larp.   

 

Harviainen, J. T., Lainema, T., & Saarinen, E. (2014). Player-reported impediments to 

game-based learning. Transactions of the Digital Games Research Association, 1(2). 

 

Henriksen, D. T. (2003). Learning by Fiction. Teoksessa As LARP Grows Up. Theory and 

Methods in Larp (Toim.). Fredriksberg: Projektgruppen KP03 

 

Henriksen, D. T. (2010). Moving Educational Role-Play Beyond Entertainment. Lehdessä 

Teoría de la Educación. Universidad Dsalamanca. 

 

Hetland, L. & Winner, E. (2008). Cognitive Transfer From Arts Education to Nonarts Out-

comes: Research Evidence and Policy Implications. Teoksessa: Handbook of Research and 

Policy in Art Education Eisner, E. & Day, M. (edit.) Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 

Publishers, New Jersey. 

 

Hodges, S. D., & Wegner, D. M. (1997). Automatic and controlled empathy. Teoksessa: 

Empathic accuracy, 311-339. 

 

Horsti, K. (2002). Maahanmuuttojournalismi - välivaihe monikulttuuriseen journalismiin. 

Teoksessa: Raittila, p. (Toim.) Etnisyys ja rasismi journalismissa. Suomen Journalistiliiton 

Mediakriittinen julkaisusarja 6. Tampere University Press 2002. 

 

http://dx.doi.org/10.3402/rlt.v21i0.20290


85 

 

 

Howell, D. (2012). Statistical methods for psychology. Cengage Learning. 

 

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. 

Qualitative health research, 15(9), 1277-1288. 

 

Hunter, D. & Werbach, K. 2012. For the Win. How Game Thinking Can Revolutionize 

Your 

Business. Philadelphia: Wharton Digital Press. 

 

Hyltoft, M. 2008. The Roleplayers' School: Østerskov Efterskole. Teoksessa Playground 

Worlds - Journals and Community. 

 

Jaakkola, M. 2009. Suomalaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan 1980-2000. Helsingin 

kaupungin tietokeskus. Haettu osoitteesta: 

http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/09_02_19_tutkimus_jaakkola.pdf  

 

Jamieson, S. (2004). Likert scales: how to (ab) use them. Medical education, 38(12), 1217-

1218. 

 

Jegorow, S. (2013). Eurooppalaisten ääriliikkeiden nousu ja uho. (Uutisartikkeli). Elävä 

arkisto. Yle. Haettu osoitteesta: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/22/eurooppalaisten-

aariliikkeiden-nousu-ja-uho 

 

Jennet, C., Cox, A. L., Cairns, P., Dhoparee, S., Epps, A., Tijs, T., Walton, A. 2008. Meas-

uring and defining the experience of immersion in games. Julkaisussa: International Jour-

nal of Human-Computer Studies 66 iss9 p.641-661. 

 

Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research para-

digm whose time has come. Educational researcher, 33(7), 14-26. 

 

Kanerva, P. & Viranko, V. 1997. Aplodeja etsijöille. Näkökulmia draamaan sekä taidekas-

vatuksena että opetusmenetelmänä. Painorauma Oy. 

 

http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/09_02_19_tutkimus_jaakkola.pdf
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/22/eurooppalaisten-aariliikkeiden-nousu-ja-uho
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/22/eurooppalaisten-aariliikkeiden-nousu-ja-uho


86 

 

 

Kelman, H. 1961. Processes of Opinion Change. Julkaisussa: The Public Opinion Quarter-

ly, 25, no.1, 57-78. Oxford University Press.  

 

Knip-Häggqvist E. 2001. Levande rollspelet - populärkultur och meningsbygge. Kirjassa: 

Østern, A-L. (toim.) Laatu ja merkitys draamaopetuksessa. Draamakasvatuksen teorian 

perusteita. Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä. 

 

Koponen, J. 2012. Kokemukselliset oppimismenetelmät lääketieteen opiskelijoiden vuoro-

vaikutuskoulutuksessa. Väitöskirja. Tampere University Press. 

 

Koster, Ralph. 2004. A Theory of Fun for Game Design. Phoenix: Paraglyph Press. 

 

Kotimaisten kielten keskus & Kielikone Oy. 2014. Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio. 

ISSN 2323-3370. Osoitteesta: 

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80  

 

Kowalski, C. J. (1972). On the Effects of Non-Normality on the Distribution of the Sample 

Product-Moment Correlation Coefficient. Julkaisussa: Journal of the Royal Statistical So-

ciety. Series C (Applied Statistics), . 21, No. 1, p. 1-12. 

 

KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. (2010). Kyselylomakkeen laatiminen. 

[verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. 

 

Lampo, M. (in press). Ecological Approach to the Performance of Larping. Julkaisussa: 

International Journal of Role-Playing, 5. Haettu osoitteesta: 

 http://ijrp.subcultures.nl/?p=357  

 

Lampo, M. (2011). Larp, Theatre and Performance. Kirjassa: Think Larp. Academic Writ-

ings from KP 2011. Henriksen, T. D., Bierlich, C., Hansen, F. K., Koelle, V. 

Rollespielakademiet, Copenhagen, Denmark. http://nordiclarp.org/w/images/c/c5/2011-

Think.larp.pdf  

 

Lehto, T. (2013). Designing an educational role-playing game for five to six year olds. 

(opinnäytetyö) Laurea University of Applied Sciences, Otaniemi. 

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80
http://ijrp.subcultures.nl/?p=357
http://nordiclarp.org/w/images/c/c5/2011-Think.larp.pdf
http://nordiclarp.org/w/images/c/c5/2011-Think.larp.pdf


87 

 

 

 

Lieberman-Betz, R. G., Yoder, P., Stone, W. L., Nahmias, A. S., Carter, A. S., Celimli-

Aksoy, S., & Messinger, D. S. (2014). An Illustration of Using Multiple Imputation Versus 

Listwise Deletion Analyses: The Effect of Hanen's “More Than Words” on Parenting 

Stress. American journal on intellectual and developmental disabilities, 119(5), 472-486. 

Haettu osoitteesta: 

http://www.psy.miami.edu/faculty/dmessinger/c_c/rsrcs/rdgs/emot/Multiple_Imputation_2

014.pdf  

 

Liebkind, K. & McAlister, A. (1999). Extended contact through peer modelling to promote 

tolerance in Finland. European Journal of Social Psychology 29, 765±780 

 

Lintunen, J. (1997). Kokemuksellinen oppiminen ja pedagoginen draama. Teoksessa Leh-

tonen & Lintunen (toim.) Draama. Elämys. Kokemus. Jyväskylän yliopiston täydennys-

koulutuskeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 24. 

 

Malone, T. (1980). What Makes Things Fun to Learn? A Study of Intrinsically Motivating 

Computer Games. Teoksessa Dissertation Abstracts International,  41 (5-B).  

 

“Meillä on leikki kesken” - Mauri Laakson kotisivut. Haettu osoitteesta: 

http://www.maurilaakso.com/main/?p=170  

 

McCombs, B. L., & Whisler, J. S. (1997). The Learner-Centered Classroom and School: 

Strategies for Increasing Student Motivation and Achievement. The Jossey-Bass Education 

Series. Jossey-Bass Inc., Publishers, 350 Sansome St., San Francisco, CA 94104. 

 

McGonigal, J. (2011). Reality is Broken. Why Games Make Us Better and How They Can 

Change the World. Iso-Britannia: Clays Ltd, St Ives Plc. 

 

Meriläinen, M. (2012). The self-perceived effects of the role-playing hobby on personal 

development - a survey report. International Journal of Role-Playing, 3. 

 

Milroy, E. (1982). Role-play. A practical guide. Aberdeen: Aberdeen University press. 

 

http://www.psy.miami.edu/faculty/dmessinger/c_c/rsrcs/rdgs/emot/Multiple_Imputation_2014.pdf
http://www.psy.miami.edu/faculty/dmessinger/c_c/rsrcs/rdgs/emot/Multiple_Imputation_2014.pdf
http://www.maurilaakso.com/main/?p=170


88 

 

 

MinecraftEdu -sivusto. Haettu osoitteesta: http://minecraftedu.com/  

 

Mochocki, M. (2013). Less Larp in Edu-Larp Design. Teoksessa: Meland & Svela (toim.) 

2013 Crossing Habitual Borders. Norja: Fantasiforbundet. 

 

Myrskylä, P. & Pyykkönen, T. (2015). Tulevaisuuden tekijät. EVA-analyysi no 42. Haettu 

osoitteesta: http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2015/01/Tulevaisuuden-

tekij%C3%A4t.pdf  

 

Mäkinen, E. (2013). Maahanmuuttajien toivotaan pyrkivän suomalaisten kaltaisiksi. (Uu-

tisartikkeli). Helsingin Sanomat. Haettu osoitteesta: 

http://www.hs.fi/politiikka/a1305720859342  

 

National Research Council, (U.S.). (2010). Assessing 21st Century Skills. Washington, 

D.C.: National Academies Press. 

 

National Training Center Fort Irwin. (n.d.) NTC Box Tours. Haettu osoitteesta: 

http://www.irwin.army.mil/Visitors/Pages/TheNTCBoxTours.aspx  

 

Newson, R. (2002). Parameters behind “nonparametric” statistics: Kendall’s tau, Somers’ 

D and median differences. Stata Journal, 2(1), 45-64. 

 

Nieminen, M. (2008). Kasvava maahanmuutto lisää kohtaamisia ja kotoutumistarpeita. In: 

Tanner, A. (Toim.) Poliisi ja maahanmuuttajat. pp.25-43. 

 

Norman, G. (2010). Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statistics. Ad-

vances in health sciences education, 15(5), 625-632. 

 

Ohje nimenomaan piirin työntekijälle. (n.d.). Suomen Punaisen Ristin julkaisematon ohje-

materiaali Konfliktin keskellä -pelistä. (Voi pyytää nähtäväksi SPR:n keskustoimistolta tai 

tutkijalta.) 

 

http://minecraftedu.com/
http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2015/01/Tulevaisuuden-tekij%C3%A4t.pdf
http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2015/01/Tulevaisuuden-tekij%C3%A4t.pdf
http://www.hs.fi/politiikka/a1305720859342
http://www.irwin.army.mil/Visitors/Pages/TheNTCBoxTours.aspx


89 

 

 

Opas Konfliktin keskellä -roolipelin järjestäjälle. (n.d.). Suomen Punaisen Ristin julkaise-

maton ohjemateriaali Konfliktin keskellä -pelistä. (Voi pyytää nähtäväksi SPR:n keskus-

toimistolta tai tutkijalta.) 

 

O´Rourke, K. H. & Sinnot, R. (2006). The determinants of individual attitudes towards 

immigration. European Journal of Political Economy.  22 s838-361. 

 

Oulun kaupunki. (n.d.) Maahanmuutto Oulussa. Haettu osoitteesta: 

http://www.ouka.fi/oulu/villavictor/tietoa-maahanmuutosta-oulussa  

Pettigrew, T. F. 1998. Intergroup Contact Theory. Lehdessä: Annu. Rew. Psychol. 46:65-

85. 

 

Peters, W. (Producer & director). (1985). A Class Divided [Documentary]. Frontline: USA. 

Saatavilla osoitteesta: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/divided/  

 

Pitkänen, J. (2008). Pedagoginen liveroolipelaaminen historian opetusmetodina. (Pro gra-

du) Haettu osoitteesta: 

https://www.researchgate.net/publication/47931630_Pedagoginen_liveroolipelaaminen_his

torian_opetusmetodina  

 

Podlozny, A. (2000). Strengthening Verbal Skills through the Use of Classroom Drama: A 

Clear Link. Julkaisussa: Journal of Aesthetic Education  34. 

 

Ponterotto, J., G. & Pedersen, P., B. (1993). Preventing Prejudice. A Guide for Counselors 

and Educators. SAGE Publications, United States of America. 

 

Raittila, P. (2002). Etniset aiheet, vähemmistöt ja niiden suhteet suomalaisessa journalis-

missa vuonna 2000. Teoksessa: Raittila (Toim.) Etnisyys ja rasismi journalismissa. Suo-

men Journalistiliiton Mediakriittinen julkaisusarja 6. Tampere University Press 2002. 

 

Rotherham, A. & Willingham, D. 2009. 21st Century Skills: The Challenges Ahead. 

Teaching for the 21st Century, 67(1), 16-21. Haettu osoitteesta: 

 http://www.claytonschools.net/cms/lib/MO01000419/Centricity/ModuleInstance/10651/2

1st_Century_Skills-The_Challenges_Ahead.pdf 

http://www.ouka.fi/oulu/villavictor/tietoa-maahanmuutosta-oulussa
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/divided/
https://www.researchgate.net/publication/47931630_Pedagoginen_liveroolipelaaminen_historian_opetusmetodina
https://www.researchgate.net/publication/47931630_Pedagoginen_liveroolipelaaminen_historian_opetusmetodina


90 

 

 

 

Puuronen, V. (2001). Skinit maailmalla ja Joensuussa. Teoksessa: Puuronen, V. (Toim.) 

Valkoisen vallan lähettiläät. Rasismin arki ja arjen rasismi. Vastapaino, Tampere. 

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tie-

tovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja 

tuottaja]. Haettu osoitteesta: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L2_3_2_4.html  

 

Sajaniemi A. (2011). Draamapeli kansalaiseksi kasvamisen välineenä vahingontekojen 

estämisessä. (Thesis) Mikkeli University of Apllied Sciences. Haettu osoitteesta: 

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26726/sajaniemi_asta.pdf?sequence=

1  

 

Salen, K., & Zimmerman, E. (2003). Rules of Play: Game Design Fundamentals. The MIT 

Press. 

 

Sauvé, L., Renaud, L., Kaufman, D., & Marquis, J. S. (2007). Distinguishing between 

games and simulations: A systematic review. Julkaisussa: Educational Technology & So-

ciety, 10 (3), 247-256. 

 

Schlomer, Bauman, Card. (2010). Best Practices for Missing Data Management in Coun-

seling Psychology. Julkaisussa: Journal of Counseling Psychology 2010, . 57, No. 1, 1–10. 

 Haettu osoitteesta: 

http://myweb.brooklyn.liu.edu/cortiz/PDF%20Files/Best%20practices%20for%20missing

%20data%20management.pdf 

 

Schormová, L. (2013). Larp (Live Action Role-Playing) as a Teaching Tool. (Diploma 

thesis) Haettu 17.2.2015 osoitteesta: http://is.muni.cz/th/179749/pedf_m/Thesis_final.pdf 

 

Sheldon, L. (2012). The Multiplayer Classroom: Designing Coursework as a Game. United 

States of America. 

 

Sisäministeriö. (2015). Väkivaltainen ekstremismi Suomessa - tilannekatsaus 1/2015.  [Re-

port] Haettu osoitteesta: 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L2_3_2_4.html
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26726/sajaniemi_asta.pdf?sequence=1
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26726/sajaniemi_asta.pdf?sequence=1
http://myweb.brooklyn.liu.edu/cortiz/PDF%20Files/Best%20practices%20for%20missing%20data%20management.pdf
http://myweb.brooklyn.liu.edu/cortiz/PDF%20Files/Best%20practices%20for%20missing%20data%20management.pdf
http://is.muni.cz/th/179749/pedf_m/Thesis_final.pdf


91 

 

 

http://www.intermin.fi/download/58696_Vakivaltainen_ekstremismi_Suomessa_-

_tilannekatsaus_1-2015_FINAL.pdf?f3ad0f8f1f1ed288  

 

Skorinko, J. & Sinclair, S. (2013). Perspective taking can increase stereotyping: the role of 

apparent sterotype confirmation.Lehdessä: Journal of Experimental Social Psychology  49, 

issue 1, jan 2013, pages 10-18. doi:10.1016/j.jesp.2012.07.009  

 

Soanjärvi, N. (2014). Pedagoginen roolipeli opetusmetodina. (Kandidaatin tutkielma, Oulu 

yliopisto) doi: 10.13140/2.1.1857.1041 

 

Suomen pakolaisapu. (n.d.) Pakolaistilanne vuonna 2013. Haettu osoitteesta: 

http://www.pakolaisapu.fi/fi/tietoa/tietoa-pakolaisuudesta/pakolaisuus-suomessa.html  

 

Suomen Punainen Risti. (n.d. a) Työmme maailmalla. Haettu osoitteesta: 

https://www.punainenristi.fi/tyomme-maailmalla  

 

Suomen Punainen Risti. (n.d. b) Työmme Suomessa. Haettu osoitteesta: 

https://www.punainenristi.fi/tutustu-punaiseen-ristiin/tyomme-suomessa  

 

Suomen Punainen Risti. (n.d. c) Perusperiaatteet sitovat kaikkia. Haettu osoitteesta: 

https://www.punainenristi.fi/node/1070/sodan-oikeussaannot  

 

Suomen Punainen Risti. (n.d. d) Geneven sopimukset, humanitaarisen oikeuden ydin. Ha-

ettu osoitteesta: https://www.punainenristi.fi/node/1070/sodan-

oikeussaannot/humanitaarisen-oikeuden-sopimukset  

 

Suomen Punainen Risti  (2014a) Konfliktin keskellä -roolipeli Oulussa. Haettu osoitteesta: 

https://www.punainenristi.fi/tapahtumat/konfliktin-keskella-roolipeli-oulussa 

 

Suomen Punainen Risti. (2014b) Oulun osasto: Toiminnan esittely. RedNet - Punaisen 

Ristin sivusto vapaaehtoisille. Haettu osoitteesta:  https://rednet.punainenristi.fi/node/6474  

 

Stenros, J. & Hakkarainen, H. (2003). The Meilahti Model. In: As Larp Grows Up. 

BookPartner.  

http://www.intermin.fi/download/58696_Vakivaltainen_ekstremismi_Suomessa_-_tilannekatsaus_1-2015_FINAL.pdf?f3ad0f8f1f1ed288
http://www.intermin.fi/download/58696_Vakivaltainen_ekstremismi_Suomessa_-_tilannekatsaus_1-2015_FINAL.pdf?f3ad0f8f1f1ed288
http://www.pakolaisapu.fi/fi/tietoa/tietoa-pakolaisuudesta/pakolaisuus-suomessa.html
https://www.punainenristi.fi/tyomme-maailmalla
https://www.punainenristi.fi/tutustu-punaiseen-ristiin/tyomme-suomessa
https://www.punainenristi.fi/node/1070/sodan-oikeussaannot
https://www.punainenristi.fi/node/1070/sodan-oikeussaannot/humanitaarisen-oikeuden-sopimukset
https://www.punainenristi.fi/node/1070/sodan-oikeussaannot/humanitaarisen-oikeuden-sopimukset
https://www.punainenristi.fi/tapahtumat/konfliktin-keskella-roolipeli-oulussa
https://rednet.punainenristi.fi/node/6474


92 

 

 

 

Stewart, T., Laduke, J. R., Bracht, C., Sweet, B. A. M., Gamarel, K. E. (2003). Do the 

“Eyes” Have It? A Program Evaluation of Jane Elliott’s “Blue-Eyes/Brown-Eyes” Diversi-

ty Training Exercise. In: Journal of Applied Social Psychology, 33. 1898–1921. doi: 

10.1111/j.1559-1816.2003.tb02086.x 

 

Stenros, J. & Montola, M. (Toim..) (2010). Nordic Larp. Fëa Livia, Stockholm. 

 

Teerijoki, P. (2001). Draamapedagogiikan teoriaa etsimässä. In: Østern, A-L. (toim.) Laatu 

ja merkitys draamaopetuksessa. Draamakasvatuksen teorian perusteita. Jyväskylän yliopis-

topaino, Jyväskylä. 

 

Valtionsopimukset: Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus 77/1968, artikla 1, 

1951 Geneve.  

 

Vanek, A. (2012). Inside the Box, the United States Army’s Taxpayer Funded Larp. Teok-

sessa:  Bowman S. L. & Vanek A. (edit.) WyrdCon Companion (2012). Haettu osoitteesta: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1793415/WyrdCon%20Three%20CompanionBook.pd

f  

 

Van Ments, M. (1987). The effective use of role-play : a handbook for teachers and train-

ers. New York: Nichols Publishing.  

 

Vescio, T., Sechrist, G., Paolucci, M. (2003). Perspective taking and prejudice reduction: 

the mediational role of empathy arousal and situational attributions. European Journal of 

Social Psychology, 33(4). 

 

Väestöntutkimuslaitos. (ca. 2012) Maahanmuuttajien määrä. Haettu osoitteesta: 

http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja-ja-

linkkeja/tilastotietoa/maahanmuuttajat/maahanmuuttajien-maara/  

 

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. Biometrics bulletin, 80-

83. 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1793415/WyrdCon%20Three%20CompanionBook.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1793415/WyrdCon%20Three%20CompanionBook.pdf
http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja-ja-linkkeja/tilastotietoa/maahanmuuttajat/maahanmuuttajien-maara/
http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja-ja-linkkeja/tilastotietoa/maahanmuuttajat/maahanmuuttajien-maara/


93 

 

 

Wilcoxon, F. (1950). Some rapid approximate statistical procedures. Annals of the New 

York Academy of Sciences, 52(6), 808-814. 

 

Wright, S., Aron, A., MacLaughlin-Volpe, A., Ropp, S. (1997). The extended contact ef-

fect: knowledge of cross-group friendships and prejudice.  In: Journal of Personality and 

Social Psychology 73 bi1 73-90 

 

Zdravkova, K. (2014). Learning computer ethics and social responsibility with tabletop 

role-playing games. Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 12(1), 

60-75. doi: http://dx.doi.org/10.1108/JICES-09-2013-0038  

 

Žeželj, I., Jakšic, I., Jošic, S. (2014). How contact shapes implicit and explicit preferences: 

attitudes toward Roma children in inclusive and non-inclusive environment. Journal of 

Applied Social Psychology. 

  



94 

 

 

Liite 1. Pelipäivien aikataulu. 

 

Perjantai 13.6. 
11.00 Ruokailu Sanginjoella ja pelaajailmoittautuminen Paviljongissa sekä ruokailu 
13.00 Peli- info teltassa (Sari ja Päivi, mitkä asiat tulee käydä läpi?) 
13.30  Roolienjako ja ryhmäytyminen parkkipaikalla (Jani A. ja Mese ?)  
- > Rooliin meneminen ja perheen rakentamien  
14.00 PELI ALKAA! 
 
Lauantai 14.6. 
4.00 Saapuminen Sanginjoen leirikeskukseen, jossa Pakolaisleirirasti ja pelaajat pääsevät nuk-

kumaan teltoissa 
9.00 Herätys ja kiintiöpakolaisen statuksen saaneiden julistus,  
PELI PÄÄTTYY!!! – PELI PÄÄTTYY!!!  
9.30 Roolin purku ”ravistelemalla” + perhekunnittain, extra pelaajat mukana 
10.00 Ruokailu 
11.00 Henkinen tuki ryhmille  
- Salakuljettajat  
- Pelaajat  
- Peliorganisaatio 
12.00 Humanitaarisen oikeuden tietous, rasteilla kohdatut asiat käydään läpi  
12.45 Kokemuksia pakolaisuudesta ja pakolaisteltta  
14.00 Turvallista kotimatkaa!!! 
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Liite 2. Pre-kyselylomake. 

Nimi: ________________________________________    

Ikä: _______  Sukupuoli:        □ nainen        □ mies        □ muu     

 

Oletko aiemmin osallistunut Punaisen Ristin humanitaarisen oikeuden koulutukseen?  

□ En    □ Kyllä, minkä/mitkä koulutukset? ____________________________________________ 

Oletko osallistunut muun tahon järjestämään humanitaarisen oikeuden opetukseen?     

□ En   □ Kyllä, mikä koulutus?  ____________________________________________________ 

Oletko aiemmin osallistunut Konfliktin keskellä roolipeliin? 

□ En   □ Kyllä, milloin? ___________________________________________________________ 

 

Mitä odotat tältä tapahtumalta? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Kuinka tuttuja seuraavat aihepiirit tai harrastukset ovat sinulle?  
1= aivan vieras asia, 2=minulla on jonkinlainen käsitys, 3=tunnen kohtalaisen hyvin, 4=tunnen hyvin, 5=tunnen erin-

omaisesti 

Roolipelaaminen 1         2         3         4         5 

Liveroolipelaaminen 1         2         3         4         5 

Näytteleminen 1         2         3         4         5 

Punaisen Ristin toiminta 1         2         3         4         5 

Siviilien asema sodassa 1         2         3         4         5 

Pakolaisuus  1         2         3         4         5 

Sotaoikeus  1         2         3         4         5 

Ihmisoikeudet  1         2         3         4         5 

 

Ympyröi se vastaus, joka parhaiten kuvastaa mielipidettäsi väittämistä. Jos sinulla ei ole jonkin väittämän 

käsittelemästä asiasta minkäänlaista mielipidettä, ympyröi ”e”. 
1= eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri, 4=osittain samaa mieltä, 5=samaa mieltä 

Odotan peliä innolla 1         2         3         4         5            e 

Uskon oppivani pelistä paljon 1         2         3         4         5            e 

Pakolaisten asema kiinnostaa minua 1         2         3         4         5            e 

Sodan säännöt kiinnostavat minua 1         2         3         4         5            e 

Kansainväliset asiat kiinnostavat minua 1         2         3         4         5            e 

Punaisen Ristin toiminta kiinnostaa minua 1         2         3         4         5            e 

Pakolaiseksi Suomeen on vaikea päästä.  1         2         3         4         5            e 

Monet pakolaiset tulevat Suomeen vain  

käyttääkseen hyväksi sosiaalietujamme.  1         2         3         4         5            e 

Suomen pitäisi ottaa vastaan lisää pakolaisia.  1         2         3         4         5            e 

Pakolaisleireissä on tarpeeksi hyvät oltavat.  1         2         3         4         5            e 
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1= eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri, 4=osittain samaa mieltä, 5=samaa mieltä  

Suomeen tulevien pakolaisten pitäisi tulla  

alusta asti toimeen ilman yhteiskunnan tukea.  1         2         3         4         5            e 

Suomi on jo tehnyt tarpeeksi  

pakolaisongelman ratkaisemiseksi.  1         2         3         4         5            e 

Yhteiskuntamme ei huolehdi riittävästi  

täällä asuvien pakolaisten hyvinvoinnista.  1         2         3         4         5            e 

Jos pakolaiset aikovat jäädä Suomeen,  

heidän on yritettävä tulla  

mahdollisimman suomalaisen kaltaisiksi.  1         2         3         4         5            e 

On hyvä, että Suomeen tulevat pakolaiset  

säilyttävät oman äidinkielensä ja opettavat  

sitä lapsilleen.  1         2         3         4         5            e 

Uutisissa puhutaan pakolaisuudesta  

liian paljon.  1         2         3         4         5            e 

Kansainvälinen oikeus suojaa siviilejä  

konflikteissa riittävästi.  1         2         3         4         5            e 

Pakolaiset tarvitsevat erikoiskohtelua. 1         2         3         4         5            e 

Lapsisotilaat eivät itse ole halunneet  

sotilaiksi, joten hekin ovat sodan uhreja.  1         2         3         4         5            e 

Sotarikolliset yleensä jäävät kiinni ja 

saavat rangaistuksen.  1         2         3         4         5            e 

Uutiset pakolaisasioista ovat turhia.  1         2         3         4         5            e 

Minua ei kiinnosta ulkomaiden asiat.  1         2         3         4         5            e 

Suomen pitäisi tehdä enemmän työtä  

maissa, joista pakolaisia tulee.  1         2         3         4         5            e 

Pakolaisilla on oikeus saada apua.  1         2         3         4         5            e 

Pakolaisten ongelmista ei anneta  

tarpeeksi tietoa uutisoinnissa.  1         2         3         4         5            e 

Kansainvälisen oikeuden ja sodan sääntöjen  

noudattamista tulisi valvoa tiukemmin.  1         2         3         4         5            e 

Pakolaisleiri ei ole hyvä paikka elää.  1         2         3         4         5            e 

Avustusjärjestöt tekevät turhaa työtä.  1         2         3         4         5            e 
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Liite 3. Post1-kyselylomake. 

Nimi:_______________________________________   

Mitä uutta opit pelistä?   

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Pystyitkö eläytymään pelin maailmaan? Miksi/miksi et?  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Kuinka tuttuja seuraavat aihepiirit tai harrastukset ovat sinulle?   
1= aivan vieras asia, 2=minulla on jonkinlainen käsitys, 3=tunnen kohtalaisen hyvin, 4=tunnen hyvin, 5=tunnen erin-

omaisesti 

Punaisen Ristin toiminta 1         2         3         4         5 

Siviilien asema sodassa 1         2         3         4         5 

Pakolaisuus  1         2         3         4         5 

Sotaoikeus  1         2         3         4         5 

Ihmisoikeudet  1         2         3         4         5 

Ympyröi se vastaus, joka parhaiten kuvastaa mielipidettäsi väittämistä. Jos sinulla ei ole jonkin väittämän 

käsittelemästä asiasta minkäänlaista mielipidettä, ympyröi ”e”. 
1= eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri, 4=osittain samaa mieltä, 5=samaa mieltä 

Punaisen Ristin toiminta kiinnostaa minua 1         2         3         4         5            e 

Pakolaiseksi Suomeen on vaikea päästä.  1         2         3         4         5            e 

Monet pakolaiset tulevat Suomeen vain  

käyttääkseen hyväksi sosiaalietujamme.  1         2         3         4         5            e 

Suomen pitäisi ottaa vastaan lisää pakolaisia.  1         2         3         4         5            e 

Pakolaisleireissä on tarpeeksi hyvät oltavat.  1         2         3         4         5            e 

Suomeen tulevien pakolaisten pitäisi tulla  

alusta asti toimeen ilman yhteiskunnan tukea.  1         2         3         4         5            e 

Suomi on jo tehnyt tarpeeksi  

pakolaisongelman ratkaisemiseksi.  1         2         3         4         5            e 

Yhteiskuntamme ei huolehdi riittävästi  

täällä asuvien pakolaisten hyvinvoinnista.  1         2         3         4         5            e 

Jos pakolaiset aikovat jäädä Suomeen,  

heidän on yritettävä tulla  

mahdollisimman suomalaisen kaltaisiksi.  1         2         3         4         5            e 

Uutisissa puhutaan pakolaisuudesta  

liian paljon.  1         2         3         4         5            e 
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1= eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri, 4=osittain samaa mieltä, 5=samaa mieltä 

Uutiset pakolaisasioista ovat turhia.  1         2         3         4         5            e 

On hyvä, että Suomeen tulevat pakolaiset  

säilyttävät oman äidinkielensä ja opettavat  

sitä lapsilleen.  1         2         3         4         5            e 

Kansainvälinen oikeus suojaa siviilejä  

konflikteissa riittävästi.  1         2         3         4         5            e 

Sodan säännöt kiinnostavat minua. 1         2         3         4         5            e 

Kansainväliset asiat kiinnostavat minua. 1         2         3         4         5            e 

Pakolaiset tarvitsevat erikoiskohtelua. 1         2         3         4         5            e 

Lapsisotilaat eivät itse ole halunneet  

sotilaiksi, joten hekin ovat sodan uhreja.  1         2         3         4         5            e 

Sotarikolliset yleensä jäävät kiinni ja 

saavat rangaistuksen.  1         2         3         4         5            e 

Peli oli sopivan raskas fyysisesti.  1         2         3         4         5            e 

Peli oli sopivan raskas henkisesti. 1         2         3         4         5            e 

Tapahtuman tiedotus oli riittävää.  1         2         3         4         5            e 

Tunsin oloni turvalliseksi koko pelin ajan.  1         2         3         4         5            e 

Pelin tapahtumien purkamiseen oli  

sopivasti aikaa  1         2         3         4         5            e  

Minua ei kiinnosta ulkomaiden asiat.  1         2         3         4         5            e 

Suomen pitäisi tehdä enemmän työtä  

maissa, joista pakolaisia tulee.  1         2         3         4         5            e 

Pakolaisilla on oikeus saada apua.  1         2         3         4         5            e 

Pakolaisten ongelmista ei anneta  

tarpeeksi tietoa uutisoinnissa.  1         2         3         4         5            e 

Kansainvälisen oikeuden ja sodan sääntöjen  

noudattamista tulisi valvoa tiukemmin.  1         2         3         4         5            e 

Pakolaisleiri ei ole hyvä paikka elää.  1         2         3         4         5            e 

Avustusjärjestöt tekevät turhaa työtä.  1         2         3         4         5            e  

Peli vastasi odotuksiani hyvin. 1         2         3         4         5            e 

Opin pelistä paljon uutta. 1         2         3         4         5            e 

Pakolaisten asema kiinnostaa minua. 1         2         3         4         5            e 
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Liite 4. Post2-lomake. 
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Liite 5. Asennemittarin Likert-tyyppiset väittämät koodeineen (vrt. Liite 6 korrelaatiotau-

lukkoon) 

 

7. Pakolaiseksi Suomeen on vaikea päästä. 

8. Monet pakolaiset tulevat Suomeen vain käyttääkseen hyväksi sosiaalietujamme. 

9. Suomen pitäisi ottaa vastaan lisää pakolaisia.                 

10. Pakolaisleireissä on tarpeeksi hyvät oltavat. 

11. Suomeen tulevien pakolaisten pitäisi tulla alusta asti toimeen ilman yhteiskunnan tu-

kea.           

12. Suomi on jo tehnyt tarpeeksi pakolaisongelman ratkaisemiseksi. 

13. Yhteiskuntamme ei huolehdi riittävästi täällä asuvien pakolaisten hyvinvoinnista. 

14. Jos pakolaiset aikovat jäädä Suomeen, heidän on yritettävä tulla mahdollisimman suo-

malaisen kaltaisiksi. 

5. Kansainväliset asiat kiinnostavat minua 

15. On hyvä, että Suomeen tulevat pakolaiset säilyttävät oman äidinkielensä ja opettavat 

sitä lapsilleen. 

16. Uutisissa puhutaan pakolaisuudesta liian paljon. 

17. Kansainvälinen oikeus suojaa siviilejä konflikteissa riittävästi. 

18. Pakolaiset tarvitsevat erikoiskohtelua. 

19. Lapsisotilaat eivät itse ole halunneet sotilaiksi, joten hekin ovat sodan uhreja. 

21. Uutiset pakolaisasioista ovat turhia. 

22. Minua ei kiinnosta ulkomaiden asiat. 

23. Suomen pitäisi tehdä enemmän työtä maissa, joista pakolaisia tulee. 

24. Pakolaisilla on oikeus saada apua. 

25. Pakolaisten ongelmista ei anneta tarpeeksi tietoa uutisoinnissa. 

26. Kansainvälisen oikeuden ja sodan sääntöjen noudattamista tulisi valvoa tiukemmin. 

28. Avustusjärjestöt tekevät turhaa työtä. 
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Liite 6. Korrelaatiot asennemittarin Likert-kysymyksille. 
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Liite 7. Pelaajakirjeen ohessa ollut kuvaus tutkimuksesta. Lähetettiin postitse pelaajille ja näi-

den huoltajille 26.5.2014 sekä myöhemmin myös sähköpostitse organisaation jäsenille. 
 

 
Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelija Nuppu Soanjärvi kerää pelitapahtumassa aineistoa 

pro gradu -työhönsä. Työssä tutkitaan pedagogista roolipeliä opetusmetodina.  Tutkimukseen 

osallistuminen ei ole pakollista ja ennen aineiston keräämisvaihetta tutkimuksesta kerrotaan 

osallistujille tarkemmin. Toivomme tietenkin kaikkien osallistuvan tutkimukseen, sillä yksi sen 

tavoitteista on auttaa Punaista Ristiä kehittämään Konfliktin keskellä -roolipeliä eteenpäin. 

Lisätietoja voi kysyä myös etukäteen Nupulta sähköpostitse os. nuppusoanjarvi@gmail.com. 
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Liite 8. Tutkimuksesta kertova muistutuslappu, joita oli pelissä saatavilla alaikäisille kotiin 

vietäväksi. 
 
Kuten leirikirjeessä mainittiin, Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelija Nuppu Soanjärvi on 

kerännyt Konliktin keskellä -pelitapahtumassa aineistoa pro gradu -työhönsä. Työssä tutkitaan 

pedagogista roolipeliä opetusmetodina. Yksi tutkimuksen tavoitteista on auttaa Punaista Ristiä 

kehittämään Konfliktin keskellä -roolipeliä eteenpäin. 
Tutkimukseen osallistuneet ovat täyttäneet lomakekyselyn ennen ja jälkeen pelin ja osaa heistä 

on pelin jälkeen haastateltu. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vastaaji-

en nimet, sekä kaikki muut tunnistettavissa olevat tiedot muutetaan. Ennen aineiston keräämis-

vaihetta tutkimuksesta on kerrottu osallistujille tarkemmin. 

 

Lisätietoja saa Nupulta sähköpostitse os. nuppusoanjarvi@gmail.com tai puh. 040 5369726 
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Liite 9. Post2-lomakkeen vastauspyyntö, lähetetty  sähköpostitse 10.11.2014. 

 

Hei! 

Osallistuit kesällä Konfliktin keskellä -peliin ja vastasit siellä luokanopettajaksi opiskelevan 

Nuppu Soanjärven tutkimuksen kyselyihin. Pelistä on nyt jo useampi kuukausi aikaa, joten nyt 

on aika kysyä teiltä osallistujilta vielä viimeisen kerran, mitä pelistä jäi käteen. Tutkimukseni 

valmistuu hiljalleen ja lomakkeen lähetettyäsi saat kuulla muutaman alustavan nippelitiedon, 

jota Sinunkin vastauksesi on ollut tuottamassa! 

Tällä viimeisellä kyselyllä kerätään tietoa siitä, miten tällainen roolipeli vaikuttaa pitemmän 

ajan päähän. Tämän sorttista tutkimusta ei ole tietääkseni vielä ainakaan Suomessa tehty, vas-

tauksesi on siis hyvin tärkeä! 

Kyselyn täyttämisessä kestää noin 5 minuuttia ja hommaan pääset tämän linkin kautta: 

https://docs.google.com/forms/d/1QbhWbF0DXtxYQEKlxISW7nO_tkCOV4ZXoBJb-

eNo7g4/viewform?usp=send_form 

Jos Sinulla herää kysymyksiä tutkimukseen liittyen tai haluat kuulla lisää tuloksia kunhan niitä 

syntyy, voit ottaa yhteyttä Nuppuun joko sähköpostitse nuppusoanjarvi@gmail.com tai puhe-

limitse 040 5369726. 

Suurkiitos avusta! 

Järjestävän tahon puolesta, 
Päivi Jurvakainen 
Järjestötyönsuunnittelija 
Suomen Punainen Risti 
Oulun piiri 

 

https://docs.google.com/forms/d/1QbhWbF0DXtxYQEKlxISW7nO_tkCOV4ZXoBJb-eNo7g4/viewform?usp=send_form%20
https://docs.google.com/forms/d/1QbhWbF0DXtxYQEKlxISW7nO_tkCOV4ZXoBJb-eNo7g4/viewform?usp=send_form%20
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