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1 Johdanto 

Pelejä on pelattu jo kauan ennen ajanlaskumme alkua ja esimerkiksi antiikin Roomassa 

pelattiin lautapelejä, joista osa on säilynyt nykyaikaan saakka (Tikka, 2012). Pelit ovat 

olleet tärkeänä osana ihmisten arkea ajanvietteenä pitkän ajan ja ne ovat kehittyneet ajan 

myötä. Digitaaliset pelit ovat nousseet jo 80-luvulla tärkeäksi nuoriso- ja populaarikulttuu-

riseksi ilmiöksi ja suomalainen pelitutkimus on ollut kasvussa 1990-luvun lopulta lähtien 

(Suominen, Koskimaa, Mäyrä & Sotamaa, 2009). Digitaaliset pelit ovat tulleen entistä tär-

keämmäksi osaksi lasten arkea (Koivula & Mustola, 2015). 

Leikki sen sijaan on niin alkukantainen ilmiö yksinkertaisemmissa muodoissaan, että sitä 

harrastavat myös muut nisäkkäät ihmisen lisäksi. Muut nisäkkäät eivät kuitenkaan pysty 

leikkimään kaikkia samoja leikkejä kuin ihminen. Ihminen pystyy kuvittelemaan leikkito-

dellisuuden, jolla ei ole rajana kuin mielikuvitus. (Smith, 2006). Tämä mielikuvitusmaail-

ma voi saada kipinänsä mediasta kuten elokuvista tai digitaalisista peleistä. Kandidaatin-

tutkielmassani (Karvonen, 2015) tutkin kirjallisuuskatsauksena tätä digitaalisen pelin ja 

leikin vuorovaikutusta, josta Giddings (2014) käyttää käsitettä transduktio. 

Digitaalisten inspiraatiolähteiden ohella itse leikit ovat digitalisoituneet pelillistymisen 

muodossa. Pelillistymisen käsite viittaa pelillisten funktioiden liittämiseen laitteisiin, jotka 

eivät ole suunniteltuja pelikäyttöön esim. lelu voi saada kaksi leikkijää vuorovaikutukseen, 

jossa on pelimäisiä elementtejä. Vastakohtana tälle on lelullistuminen, jossa leikki ilmen-

tyy kulttuurin eri osa-alueilla. (Heljakka, 2015.) Lelullistuminen voi siis tapahtua myös 

digitaalisille peleille. 

Paavilainen, Korhonen ja Saarenperä (2009) kirjoittivat matkapuhelimesta tulevaisuuden 

pelialustana ja he ovat olleet oikeassa. Artikkeli on julkaistu juuri suomalaisen mobiilipe-

limenestyksen kynnyksellä, sillä vuonna 2009 Rovion julkaisemasta Angry Birds -pelistä 

tuli maailman ladatuin mobiilipeli ja maailmanlaajuinen tuotemerkki (Rovio, 

Entertainment Ltd, 2009 - 2015). Tänä kesänä maailmanlaajuisesti julkaistu Pokémon Go 

(Niantic, 2016) on mobiilipeli, josta muodostui välittömästi maailmanlaajuinen ilmiö 

(Statt, 2016). Tekniikan kehittyessä edelleen mobiilipeleihin voi tulla vielä lisää ennen 

näkemättömiä ominaisuuksia. 
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 Mobiilipelejä voi pelata missä vain ja digitaaliset pelit ovat olleet osa lasten, nuorten sekä 

aikuisten jokapäiväistä elämää jo vuosikymmenten ajan. Ihmisen historiassa muutama vuo-

sikymmen ei ole pitkä aika, mutta kehitys on ollut nopeaa tänä aikana. Digitaaliset pelit 

ovat tulleet elämäämme ryminällä ja ne ovat tulleet pysyäkseen. Seniorit ja vanhemmat 

ovat huolissaan digitaalisten pelien negatiivisista vaikutuksista kuten riippuvuudesta ja 

epäsosiaalisuudesta, kun nuoret aikuiset ajattelevat digitaalisten pelien positiivisia seurauk-

sia kuten rentoutuminen ja hauskanpito (Nap, IJsselsteijn & Kort, 2009). Tämä ero johtuu 

sukupolvien välisestä ”digitaalisesta kuilusta” (Ermi, Heliö & Mäyrä, 2004) eli sukupolvi-

en välisistä eroista, joista voi syntyä huolia (Suominen, Koskimaa, Mäyrä & Sotamaa, 

2009). Kasvatusalalla on tärkeää tiedostaa sukupolvien välisiä eroja ja kasvattajien täytyy 

olla perillä viimeisimmistä populaarikulttuurin ilmiöistä, sillä tietämällä mistä on kyse 

eivät huolet ilmiötä kohtaan nouse perusteettomasti esille. Tämän tutkielman tuotoksena 

toivottavasti syntyy lisää ymmärrystä digitaalisia pelejä kohtaan, mutta varsinaisena 

tarkoituksena tällä tutkielmalla ei ole puolustaa digitaalisia pelejä huolipuheilta.  

Kandidaatintutkielmassani (Karvonen, 2015) tutkin kirjallisuuskatsauksena kuinka digitaa-

liset pelit näkyvät lasten leikissä ja kuinka niiden välillä näyttäisi olevan kahdensuuntainen 

vuorovaikutus. Tässä Pro gradu-tutkielmassa olen jatkanut siitä, mutta olen kääntänyt nä-

kökulman päälaelleen eli olen tutkinut kuinka digitaalisessa pelissä voi leikkiä. Kandidaa-

tintutkielmani on kuitenkin pohjana tälle työlle. Olen laajentanut teoreettista viitekehystä 

uusilla lähteillä laajentaen näkökulmaa. 

Tämä tutkielma on tapaustutkimus kerhosta, jossa pelattiin Minecraft-peliä. Tutkin kuinka 

pelaajat pelasivat peliä ja pyrin löytämään pelaamisesta leikillisiä elementtejä. Tässä tut-

kielmassa tärkein kysymys on kuinka leikkiminen näkyy digitaalisessa pelissä ja siihen 

etsin vastauksia. Jotta digitaalisessa pelissä tapahtuvaa leikkiä eli digitaalista leikkiä voi 

ymmärtää, täytyy ensin ymmärtää mitä on leikki ja mitä on digitaalinen peli. Niitä käsitte-

len teoreettisessa viitekehyksessä, jonka jälkeen esittelen aikaisempia tutkimuksia aiheesta. 

Sen jälkeen esittelen tutkimuksessa käytetyt aineiston keruu- ja analyysimenetelmät, tut-

kimuksen toteutuksen ja osallistujat sekä kontekstin. Tutkimuksen tulososassa kuvaan 

kuinka leikki näkyi kerhossa pelattavassa Minecraft-pelissä ja lopuksi esittelen yhteenve-

don tuloksista sekä johtopäätökset. 
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2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän Pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten leikki näkyy digitaalisen pelin 

virtuaalisessa maailmassa ja kuinka reaalimaailma sekä virtuaalimaailma ovat vuorovaiku-

tuksessa keskenään digitaalisen pelin pelaamistapahtumassa. Pelaamistapahtumalla tarkoi-

tan tilannetta, jossa pelaaja pelaa peliä kerhossa. Tarkastelen pelaamistapahtumaa kokonai-

suutena, jossa havainnoin pelin sisäisiä tapahtumia ja kerhotilassa tapahtuvaa pelaajien 

välistä vuorovaikutusta sekä näiden asioiden suhdetta. Tämä on tapaustutkimus, jonka kon-

teksti on MinecrafEDU-kerhon tapaamiset ja pelin tapahtumat. Tutkimuksen tavoitteeseen 

vastataan seuraavien alakysymysten avulla: 

1) Kuinka perinteisen leikin osa-alueet näkyvät digitaalisessa leikissä? 

2) Kuinka digitaaliseen peliin uppoutuminen ilmenee MinecraftEDU-kerhossa?  

3) Onko digitaalisessa leikissä eroa verrattuna perinteiseen leikkiin ja millä tavalla se 

ilmenee MinecraftEDU-kerhossa?  
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3 Teoreettinen viitekehys 

Huizingan (1938) Homo Ludens sekä Roger Callois’n Les jeux et hommes (1958) teokset 

ovat usein mainittuja teoksia leikin ja pelien tutkimusten yhteydessä. Sotamaa (2009) esit-

tää kritiikkiä teosten käytöstä niin laajamittaisesti ja kritiikittömästi varsinkin peli -

käsitteen määrittäjinä. Sotamaa määrittelee ongelmallisen puolen teosten käytöstä seuraa-

vasti: ”[Ongelmana on], etteivät Huizingan käyttämä hollannin kielen sana spel tai Cail-

lois’n ranskankielinen jeux tunnusta selkeää jakoa leikkiin ja peliin, vaan ne voivat tapaus-

kohtaisesti merkitä kumpaakin.” Saksankielinen Spiel ja espanjankielinen juego eivät 

myöskään erota jakoa. (Sotamaa, 2009, s. 101.) 

Callois luokittelee pelin kahteen muotoon: paidia ja ludus. Paidia toiminnalle on tavallista, 

että se on viihteellistä, sekasortoista, vapaata improvisaatiota ja huoletonta ilottelua. Ludus 

on ääripää edellisestä, sillä siinä toiminnasta on kitketty pois kaikki impulsiivisuus ja se 

vaatii vaivannäköä, kärsivällisyyttä, taitoa tai nerokkuutta. (Callois, 1958/2001.) Nämä 

termit muistuttavat mielestäni määritelmältään suomen sanoja leikki ja peli. 

Käsitteellisesti pelit ja leikit ovat suomen kielessä hyvin lähellä toisiaan, mutta ne eivät 

korvaa toisiaan. Lyhyesti märiteltynä Turusen (1981) mukaan pelit ovat ajanvietettä, joissa 

on säännöt, joita pelaajat noudattavat. Pelit voivat olla myös vakavampaa urheilua ja kil-

pailua. Leikeissäkin on useimmiten säännöt ja leikiksi voi sanoa myös vapaata kisailua, 

mutta leikki on vapaamuotoisempaa toimintaa. (Turunen, 1981.) 

Suomen kielen kahden ilmauksen esiintyminen on erotettavissa myös verrattuna englannin 

kieleen, jossa ilmaus play a game voi tarkoittaa joko pelata peli tai leikkiä leikki. Omassa 

tutkimuksessani käytän suomenkielisten lähteiden lisäksi englanninkielisiä lähteitä. Käytän 

play ja game sanoista käännöksiä leikki ja peli sen mukaan, mitä tulkitsen termin milloin-

kin tarkoittavan tai kumpaa käsittelen tietyssä kohdassa. Käytän tietyissä kohdissa myös 

molempia sanoja, kun alkuperäisestä kirjoituksesta en ole voinut erottaa kumpaa toimintaa 

tarkoitetaan. Eriyisesti Callois (1958/2001) käyttää sanoja play ja game niin, että sanan 

tarkoitusta leikkiin ja peliin on vaikea erottaa. Tämän lisäksi Cross mainitsee erikseen pe-

laamisen (play) ”off screen” eli tietokone tai tv -ruudun ulkopuolella (Cross, 2009), missä 

suomenkielessä käytän sanaa leikki.  
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Huizinga ja Callois ovat keskenään muodostaneet pelitutkimuksen historiallista pohjaa, 

mutta ainoastaan kahden merkkiteoksen varaan muodostunut pohja on ohut (Suominen, 

Koskimaa, Mäyrä & Sotamaa, 2009). Tämän kritiikin huomioineena olen kriittisesti tulki-

ten käyttänyt Huizingan kirjaa lähteenä lähinnä leikin määritelmän osana ja Callois’n kir-

jaa sekä leikin että pelien käsitteiden määrittelyssä. Digitaalisten pelien määritelmän 

avaamiseen olen käyttänyt tuoreempaa tutkimustietoa, joka yhdistää mm. Huizingan ja 

Callois’n määritelmiä (ks. 3.3 Digitaaliset pelit). 

Digitaalisten pelien viitekehyksessä pelitutkimus on edelleen nuori tieteenala, mikä selittää 

tieteenalan historiattomuutta, mutta se on laajentunut huomattavasti vuosikymmenen aika-

na. Yksi osoitus sen laajenemisesta Suomessa on se, että digitaalisia pelejä käsitteleviä 

väitöskirjoja on tehty lisääntyvissä määrin. Vuosien 1998 ja 2008 välillä tehtiin 14 väitös-

kirjaa, kun vuosien 2010 ja 2012 välillä tehtiin 15 väitöskirjaa. (Sotamaa & Suominen 

2013.) 

3.1 Leikin määritelmä 

Huizinga (1938/1984) sanoo leikin olevan vapaata ja tarpeetonta toimintaa. Pakollinen 

leikki ei ole leikkiä ja ilman leikkiä pystyy elämään. Leikin tarve syntyy sen tuottamasta 

huvista, mutta sille ei ole fyysistä tarvetta, eikä se ole velvollisuus tai tehtävä. Vasta kun 

leikki sidotaan kulttuuriin, sille voi soveltaa pakon, tehtävän ja velvollisuuden käsitteitä. 

Leikin sitomista kulttuuriin ovat esim. urheilukilpailut. Leikki tuottaa huvia ja naurua, mut-

ta se ei kuitenkaan ole komiikkaa, vaan leikki otetaan tosissaan. Leikin vapaamuotoisuu-

desta huolimatta sen säännöt ovat ehdottomat, sillä niiden rikkoja tuhoaa leikin ja sen syn-

nyttämän illuusion. Vaikka leikissä synnytetään illuusio jostain tavallisen elämän ulkopuo-

lisesta, itse leikki on niin todellista, että sitä ei voi kieltää. (Huizinga, 1938/1984.) 

Callois (1958/2001) pitää myös leikkiä vapaana ja vapaaehtoisena toimintana. Se on lähde 

ilolle ja huville. Leikki, jota pakotetaan leikkimään, ei enää täytä tätä leikin vaatimusta. 

Siitä tulisi pakote, josta henkilö haluaisi pois. Se, että leikkijä omistautuu leikille spontaa-

nisti omasta vapaasta tahdostaan ja on vapaa poistumaan, hiljentymään ja lopettamaan, on 

leikin määritelmä. Kaiken yläpuolella on se, että leikkijä on vapaa valitsemaan, jos hän 

haluaa lopettaa leikkimisen. (Callois, 1958/2001.) 
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Leikki ja peli ovat erillään kaikesta muusta elämästä, ne ovat sidottu tiettyyn paikkaan, 

joka on määritelty: esimerkiksi shakkilauta, stadion, kilparata, nyrkkeilykehä, näyttämö, 

areena jne. [myös virtuaalinen maailma pelissä]. Mikään pelialueen ulkopuolinen ei ole 

relevanttia. Rajojen rikkominen voi johtaa pelissä rangaistuksiin ja peli täytyy tuoda takai-

sin sen asettamille rajoille. Aika tarkoittaa sitä, että peli alkaa ja loppuu annetusta signaa-

lista ja pelin kesto on yleensä määritelty etukäteen. Peliä ei ole sopivaa lopettaa kesken 

ilman pätevää syytä, kuten lasten leikeissä voi vain luovuttaa, mutta keskeytystapauksessa 

peliä esim. pitkitetään tai pelataan muuna ajankohtana loppuun osallistujien sopimuksesta. 

Lähtökohtaisesti pelin tila on rajoitettu, suljettu ja suojeltu maailma eli se on puhdas tila 

(engl. pure space). (Em.) 

Oikean maailman sekalaiset säännöt on korvattu kiinteällä paikalla tiettyyn aikaan tarkoilla 

säännöillä, jotka täytyy hyväksyä sellaisinaan. Jos huijaus (engl. cheat) rikkoo sääntöjä, 

pelaaja ainakin esittää kunnioittavansa sääntöjä. Tästä näkökulmasta huijaus ei riko peliä, 

mutta pelin [tai leikin] rikkoo henkilö, joka irtisanoutuu säännöistä ja kieltäytyy pelaamas-

ta. Peli on vapaata ja pelin edellytyksenä on myös lopputuloksen arvaamattomuus. Täysin 

arvattavissa oleva lopputulos ei sisälly pelin luonteeseen. Peli muodostuu tarpeesta löytää 

tai jatkaa reaktiota, joka on vapaata pelin sääntöjen rajoittamalla alueella. (Em.) 

Monet leikit eivät edellytä sääntöjä, kuten nukeilla tai sotilailla leikkiminen. Yleisesti lei-

kit, jotka ovat improvisaatiota ja sisältävät näyttelemistä. Tässä tapauksessa fiktio, tunte-

mus ”ikään kuin” (engl. as if), korvaa ja toimii samoin kuin säännöt. Säännöt itsessään 

luovat fiktiota. Esimerkiksi shakkia tai kirkonrottaa pelatessa sääntöjen noudattaminen on 

erillään oikeasta maailmasta, jossa ei ole kirjaimellisesti samanlaista toimintaa kuin peleis-

sä. Siksi shakkia tai kirkonrottaa pelataan ”oikeasti” ja silloin ajatus ”ikään kuin” ei ole 

tarpeellista. Vastaavasti leikissä, jossa esitetään todellista maailmaa, vaadittu käyttäytymi-

nen on esittämistä tai matkimista. Tämä epätodellisuuden tietoisuus on erillään oikeasta 

maailmasta ja mielivaltaisista säännöistä, jotka määrittelevät pelin. Sääntöjen vastaavuus 

leikin ja pelien välillä tarkoittaa sitä, että leikkijä, joka irtisanoutuu sääntöjen järjettömyy-

destä, rikkoo leikin illuusion. Esimerkiksi se henkilö, joka muistuttaa leikkivää poikaa, että 

hän ei ole oikeasti etsivä tai merirosvo. (Em.) 

Huizingan kuvaus leikistä on hyvä kuvaamaan leikin luonnetta ja Callois’n määritelmät 

kuvaavat hieman sekaisin sekä peliä että leikkiä. Kumpikaan teos ei käsittele syvällisesti 

sitä, että leikillä on tarkoituksia lapsen kehityksen kannalta ja lyhyesti esittelen myös niitä 
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seuraavaksi. Smithin (2006) mukaan leikki jaetaan kolmeen päämuotoon: liikunta- ja ka-

hinointileikit (engl. rough and tumble play), esinepelaaminen, sekä esittävä ja sosiodraa-

mallinen leikki (Smith, 2006). 

Liikuntaleikit kuten juokseminen ja kiipeily ovat nähtävissä myös muiden nisäkkäiden 

leikeissä. Samoin ovat nähtävissä muissa nisäkkäissä myös kahinointileikit kuten leikki-

tappelu ja hippa. Nämä leikit kehittävät fyysisiä taitoja, mutta lisäksi kahinoinnissa näky-

vät sukupuolten väliset erot. Kahinointileikeillä on merkityksensä partnerinvalintakysy-

myksissä ja pojilla se tarkoittaa valta-aseman tavoittelua sekä kilpailua vastakkaisen suku-

puolen huomiosta. (Em.) 

Esineleikki tarkoittaa yleensä ympärillä olevien esineiden kanssa leikkimistä ja nykyään 

leikkimiseen tarkoitetuilla leluilla leikkimistä. Sukupuolieroja esineleikissä ovat vain ikään 

ja leikin tyyppeihin liittyviä. Esineleikit kehittävät tarvittavia taitoja, kuten esim. ruuan 

valmistusta tai muita selviytymiseen tarvittavia taitoja. Tällainen leikki on tutkivaa ja ko-

keilevaa. (Em.) 

Esittävä, sosiodramaattinen, leikki kehittää mm. ajattelua, itsetietoisuutta ja kieltä. Esittä-

vää leikkiä leikitään sen itsensä takia, sillä se on hauskaa. Se on tietoista leikkitodellisuu-

desta ja oikeasta todellisuudesta. Esittävää leikkiä on matkiminen ja symbolinen leikki, 

jossa esim. esineet voivat esittää leikissä jotain muuta esinettä kuin oikeassa todellisuudes-

sa. (Em.) 

Callois (1958/2001) määrittää yhdeksi leikin osa-alueeksi matkimisen (engl. mimetism), 

johon hän käyttää hyönteisiä luonnon esimerkkinä tästä ilmiöstä. Hyönteisten maailmasta 

löytyy lukemattomia esimerkkejä siitä kuinka hyönteiset naamioivat itsensä esittämään 

jotain muuta kuin ovat, kuten ihminen käyttäytyy naamiaisissa. (Callois, 1958/2001.) Hui-

zingan mukaan leikkiä ei tarvitse sitoa rationaalisuuteen. Leikki ei ole syntynyt ihmisen 

tuottamana erityispiirteenä, eivätkä ihmiset hänen mukaansa ole lisänneet leikin käsittee-

seen mitään uutta, sillä eläimet leikkivät samoin kuin ihmisetkin. (Huizinga, 1938/1984.) 

Uudempi tutkimustieto toteaa kuitenkin toisin. Esittävä leikki on ihmisen oma luomus ja 

sen luonnetta ei ole nähtävissä muissa nisäkkäissä. Myös kahinointileikkiin kuuluu tietoi-

suus siitä, että osallistuja leikkii. Toisin sanoen osallistuja ymmärtää, että leikkitappelu ei 

ole todellista. Tämä on totta myös eläinten kohdalla, mutta eläimet eivät pysty esittävään 

leikkiin kuten ihmiset, sillä eläimet eivät pysty esittämään olevansa mitään muuta kuin ne 

ovat. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää erottaa mikä on totta ja mikä on esittämistä eli 
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leikkiä. (Lillard, 2006.) Täten Callois’n ja Huizingan vertaukset eläinmaailmasta eivät pidä 

täysin paikkansa. 

3.2 Pelin määritelmä 

Pelin täydellinen määrittely on ongelmallista ja ilmiöiden moninaisuus helposti yksinker-

taistuu määrittelyssä (Mäyrä, 2008). Tässä luvussa on tarkoitus välttää yksinkertaistettua 

määritelmää, jotta ilmiö ei osoittautuisi yksinkertaisena, sillä tässä tutkimuksessa on tarkoi-

tuksena ymmärtää peliä ja eritoten digitaalista peliä. 

Peli on ajanvietettä, jossa on säännöt ja jonka aikana pelaaja tekee peliin vaikuttavia valin-

toja (Suominen, Koskimaa, Mäyrä & Sotamaa, 2009). Kuten leikki, myös peli määritellään 

usein ajanvietteeksi, mutta ongelmallisuus tulee vastaan silloin, kun peleistä puhutaan tar-

koituksettomina tai tuottamattomina, mitä kuvaa paremmin englanninkielinen sana unpro-

ductive eli epäproduktiivinen. Näin ajateltuna pelit ovat puhtaasti ajanvietettä, jolloin pe-

leillä ei ole tärkeämpää tehtävää. Mutta se ei pidä paikkansa, sillä esim. uhkapelit ovat suu-

ri toimiala, jolla monet ihmiset elättävät itsensä. Kaikkia pelejä voi periaatteessa pelata 

ammattimaisesti, mutta peli ei lakkaa olemasta peli siinä vaiheessa, kun joku pelaa sitä 

ammatikseen ja elättää itsensä pelaamalla kyseistä peliä. (Juul, 2003.) Lisäksi pelistä voi 

myös oppia ja leikillisyys peleissä mahdollistaa luovan ympäristön opetukselle ja oppimi-

selle (mm. Krokfors, Kangas & Kopisto, 2014; Pelletier, 2009; Marsh, 2009; Colvert, 

2009). 

Huizinga (1938) tuo saman asian esiin pelin määritelmän ongelmallisuudesta, vaikka hän 

käsitteleekin peliä leikin näkökulmasta. Ammattimainen urheilu erkanee leikistä, kun pe-

listä tulee liian totista ja pelistä katoaa luonteenomainen leikkiaines. Vaikka urheilun alku-

perät ovat leikissä, sen muuttuessa ammattimaiseksi, se menettää leikin statuksen. (Huizin-

ga, 1938/1984.) Vaikka Huizinga ei pyrikään samassa yhteydessä suoraan määrittelemään 

peliä, vaan vertailee leikin ja pelin eroja, nousee ilmiö pelien vakavuudesta esille. Sama 

pätee nykyään digitaalisiin peleihin, joten peli tarvitsee monitasoisen määritelmän.  

Jesper Juul (2003) on tehnyt peleille 6-osaisen määritelmän. Hän on yhdistänyt Huizingan, 

Callois’n, Suits’n, Avedon & Sutton-Smithin, Crawfordin, Kelleyn ja Salen & Zimmerma-

nin pelien määritelmiä tehdäkseen yhden mallin, joka paremmin selittää myös digitaalisten 

ja muiden pelien suhteet toisiinsa. Hyvän pelin määritelmän täytyy kuvata kolmea osa-



9 

 

 

aluetta, joita ovat peli, pelaaja ja maailma. Peli osa-alue sisältää säännöt ja pelin asetelman. 

Pelaaja osa-alue kuvaa pelin sekä pelaajan suhdetta. Maailma osa-alue kuvaa pelaamisen 

suhdetta muuhun, olemassa olevaan, maailmaan. 

Juulin (2003) määritelmä peleille: 

1) Säännöt: Pelit perustuvat sääntöihin. 

2) Muuttuva, mitattavissa oleva tulos: Peleillä on muuttuvia, mitattavissa olevia tulok-

sia. 

3) Mahdollisille tuloksille on olemassa arvo: Erilaiset mahdolliset tulokset pelille on 

sidottu eri arvoille, jotkin ovat positiivisia, jotkin negatiivisia. 

4) Pelaajan yritelmä: Pelaaja investoi yrittämällä vaikuttaakseen tulokseen. Toisin sa-

noen pelit ovat haasteellisia. 

5) Tulos vetää puoleensa pelaajaa: Pelaajaa vetää puoleensa pelin tuloksiin niin, että 

pelaaja on voittaja sekä ”iloinen”, jos positiivinen tulos tapahtuu ja häviäjä sekä 

”onneton”, jos negatiivinen tulos tapahtuu. 

6) Neuvoteltavat seuraukset: Sama peli [joukko sääntöjä] voidaan pelata joko oikean 

elämän seurauksilla tai ilman. 

Peli on sääntöpohjainen formaalinen systeemi, jossa on muuttuva ja laskettavissa ole-

va tulos, missä eri tulokset ovat sidoksissa eri arvoihin, pelaaja investoi yrittämällä 

vaikuttaakseen tulokseen, pelaajaa vetää puoleensa tulos, ja toiminnan seuraukset ovat 

valinnaisia sekä neuvoteltavissa. (Juul, 2003.) 

Edelliseen voisi mielestäni lisätä vielä pelaajan investoinnin tavan, jota Callois käsittelee 

seuraavasti. Peleistä on loputtomia variaatioita ja eri pelit vaativat monia taitoja yhtäaikai-

sesti tai ei mitään varsinaisia taitoja. Sattumaan pohjautuvat pelit kuten esim. ruletti, veik-

kaus tai lotto ovat pelejä, joissa pelaajalla on tietynlainen asenne. Pelaaja ei varsinaisesti 

tee mitään, vaan hän odottaa lopputulosta. Nyrkkeilijä, juoksija tai shakinpelaaja sen sijaan 

tekee kaikkensa voittaakseen vastustajansa, joka toimii samanlaisissa olosuhteissa. Sillä ei 

ole väliä, perustuuko peli atleettisuuteen vai älyyn. (Callois 1958/2001.) Vaikka sattumaan 

pohjautuvissa peleissä pelaaja investoi peliin, ei hänellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa itse 

lopputulokseen samalla tavoin kuin taitoa tai älyä vaativissa peleissä. Lisään vielä, että 

pelien loputtomat variaatiot mahdollistavat sattuman, älyn ja taidon yhdistelmät, joita edel-

liset määritelmät eivät kumoa. 
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3.3.1 Digitaaliset pelit 

Digitaalisten pelien säännöt ovat paljon tärkeämpi ja laajempi osa-alue kuin sana ”sääntö” 

antaa aluksi ymmärtää. Edellä esitetyn pelin määritelmän lisäksi tämän luvun tarkoitus on 

esittää miten digitaaliset eroavat ei-digitaalisista peleistä. 

Digitaaliset pelit ovat pelejä, joita pelataan digitaalisilla laitteilla. Digitaalisten pelien peli-

tapoja on useita: 1) Sosiaalisessa pelaamisessa tärkeintä on sosiaalisuus ja vuorovaikutus 

pelaamisen ohella. 2) Kasuaalinen pelaaminen tarkoittaa satunnaista ja vaihtelevaa pelaa-

mista, jossa päätarkoituksena on ajan kuluttaminen ja irtautuminen arjesta. 3) Sitoutunut 

pelaaminen on pelaamista, jossa pelit ja pelaaminen ovat keskeisimmässä roolissa, sosiaa-

lisuus voi myös olla hyvin tärkeää ja pelaamiseen käytetään paljon aikaa. (Kallio, Mäyrä & 

Kaipainen, 2009.) 

Toinen tapa eritellä pelitapaa liittyy siihen, kuinka pelejä voi pelata eri tavalla kuin pelike-

hittäjät ovat alun perin suunnitelleet ja pelitapa sekä -kokemus riippuvat myös siitä, kuinka 

paljon pelaajalla on kokemusta pelattavan pelin pelaamisesta (Searle & Kafai, 2009).  Eri 

pelaamistyypit voivat heijastua pelien näkymiseen lapsen leikeissä. Tärkeää on huomata, 

että leikit voivat olla pelimäisiä ja vastaavasti peleillä voidaan leikkiä. Vaikka edellisen 

luvun määritelmä ei-digitaalisesta pelistä monesti pätee digitaaliseen peliin, voi digitaalista 

peliä pelata myös ilman varsinaiseen tulokseen tähtäämistä eli niillä voi leikkiä. 

Nicolas Esposito (2005) määrittelee digitaalisen pelin lyhyesti pelinä, jota pelataan audio-

visuaalisella laitteella, ja joka voi perustua tarinaan. Hän on koonnut pelin määritelmän, 

joka kuvaa peliä fiktionaalisena, arvaamattomana ja epäproduktiivisena toimintana, jossa 

on säännöt. Hän ottaa huomioon pelien määrittelyn rajatapaukset, jotka ovat vapaita ja 

leikkimäisiä pelejä, käyttäen niistä termiä ”leikkipelit”. Leikkipeleissä ei ole mitattavaa 

tulosta ja esimerkkinä sellaisista peleistä hän mainitsee pelit The Sims ja Sim City. (Espo-

sitio, 2005.) Sims pelin tai ”elämäsimulaattorin” kohdalla voi myös pohtia, onko kyseessä 

peli vai digitaalinen lelu ja nimenomaan Simsin vetovoima ulottuu vahvasti tyttöihin 

(Ermi,Heliö & Mäyrä, 2004). 

Juul (2003) on ottanut määritelmässään huomioon myös ”leikkipelit”, mutta käyttää niistä 

nimitystä rajatapaus, joka tarkoittaa peliä, jossa ei ole varsinaisesti lopputulosta tai peli 

pohjautuu sattuman varaan, jolloin kyseinen peli ei täytä kaikkia pelin määritelmän vaati-

muksia. Kun asian huomioi ja selventää miksi jokin peli on rajatapaus, se ei ole ongelma. 
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Sellaisiksi peleiksi hän mainitsee päättymättömät tietokonesimulaatiopelit kuten The Sims 

tai Sim City ja uhkapelit. (Juul, 2003.)  

Kraus (2009) sanoo, että jotkin digitaaliset pelit näyttävät olevan suunniteltu vapauden 

ympärille niin, että peli mahdollistaa seikkailemisen virtuaalisessa maailmassa vapaasti.  

Tällaisia pelejä kutsutaan hiekkalaatikkopeleiksi ja niistä tunnetuin on Grand Theft Auto eli 

GTA -pelisarja, joka on nostanut hiekkalaatikkopelit suosituiksi. Hiekkalaatikkopeli yhdis-

tää monet eri pelikategoriat kuten autopelin, ammuntapelin ja seikkailupelin yhteen peliin. 

(Kraus, 2009.) 

 GTA-pelisarjan peleihin on luotu kokonainen kaupunki tai jopa osavaltio (GTA: San And-

reas, 2004) asukkaineen ja autoineen. Pelin maailmassa pelaaja on vapaa liikkumaan, tut-

kimaan ja vuorovaikuttamaan tietokonehahmojen eli NPC-hahmojen (ks. tässä luvussa 

alla) simuloituun elämään. GTA pelit ovat pääosin yksinpelejä, joissa pelaaja on vuorovai-

kutuksessa simuloitujen hahmojen kanssa. Tällaisia vapaan maailman sisältäviä, mutta 

simuloitujen hahmojen vuorovaikutukseen perustuvia pelejä ovat myös aikaisemmin ”leik-

kipelien” yhteydessä mainitut The Sims pelisarjan pelit. Niissä ei ole varsinaista lasketta-

vissa olevaa päämäärää, mutta interaktio rajoittuu simuloituun virtuaalimaailmaan. 

Krausin (2009) mukaan pelkästään simuloitua peliä syvemmän interaktiivisen kosketuksen 

digitaalisista peleistä saa MMO-peleissä (engl. Massive Multiplayer Online) eli massiivi-

sissa verkkomoninpeleissä. Verkkomoninpeleissä pelaaja on vuorovaikutuksessa toisten 

ihmisten kanssa verkon välityksellä. MMO-pelit kuten Second Life (2003) ja Entropia 

(2003) ovat miljoonien pelaajien yhteisöjä, joissa on omat sääntönsä ja ekonomiansa. Niitä 

voi melkein pitää enemmän kuin vain digitaalisina peleinä: elämäsimulaatioina. (Kraus, 

2009.) 

DeLeon (2013) tarkentaa pohjautuen Juulin määritelmään digitaalisesta pelistä edelleen. 

Olennaisen tärkeä kohta digitaalisten pelien määritelmään verrattaessa niitä ei-digitaalisiin 

peleihin on DeLeonin selitys koskien pelien sääntöjä (painotukset minun): 

”säännöt määrittelevät joustavasti tilaa koskevia vuorovaikutuksia reaa-

liajassa. Säännöt digitaalisissa peleissä ovat kuin fysiikan sääntöjä, kun ei-

digitaalisissa peleissä säännöt ovat kuin yhteiskunnan sääntöjä”.  

Esim. oikeassa maailmassa tehty teipillä merkattu rata ei estä pelaajaa fyysisesti ylittämäs-

tä rataa ja pelaaja voi oikaista teipin ylitse, vaikka pelin sääntö kieltäisi sen. Digitaaliseen 
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peliin tehty rata sen sijaan voi estää ohjattavan hahmon menemästä viivan yli estäen hui-

jaamisen. Digitaalisen pelin säännöt ovat tässä suhteessa todellisia actual (kuten fysiikan 

säännöt) eivät keinotekoisia artificial (kuten yhteiskunnan säännöt). (DeLeon, 2013.) Gid-

dings huomauttaa myös, että säännöillä voi tarkoittaa ympäristön fysikaalisten ominai-

suuksien kuten gravitaation aiheuttamia rajoitettuja olosuhteita niin oikeassa kuin virtuaali-

sessa maailmassa. Tällöin säännöt ovat oikeastaan lakeja, joiden ympärillä peli pyörii. 

(Giddings, 2014.) 

Digitaalisen pelin sääntöjä on mahdollista rikkoa huijauskoodeilla, jotka voivat olla leik-

kimäinen elementti peliä pelattaessa (Giddings, 2014). Myös ammattipelaamisessa on ta-

pauksia, joissa on rikottu pelin ”fysiikan” säännöt (Hltv.org, 2014). Mutta se on loppuen 

lopuksi peliyhteisön ”yhteiskunnallisten” sääntöjen rikkomista. DeLeon ottaa huomioon 

tällaisen turnausasetelman, kuten ammattipelaamisen, jossa ei-digitaalisten pelien säännöt 

ovat digitaalisten pelien sääntöjen lisänä. Esim. turnauksessa, jossa pelataan digitaalista 

peliä, sovitaan sääntö, että tiettyä toimintoa pelissä ei saa tehdä. Tämä sääntö on yhteisölli-

nen sääntö, mikä ei fyysisesti estä pelaajia tekemästä kyseistä toimintoa, vaan pelaajat kes-

kenään sopivat mahdollisesta rangaistuksesta. (Deleon, 2013.) Yhteiskunnallisten sääntö-

jen kanssa olivat tekemisissä myös tämän tutkimuksen tapauksen kerhon pelaajat, sillä he 

muodostivat keskenään pienen yhteiskunnan, jossa sääntöjä täytyi noudattaa (liite 2). Osa 

kerhon pelaajista osasi käyttää huijauskeinoja, kun heille annettiin sellainen mahdollisuus 

viimeisellä tunnilla. Tässä tapauksessa se oli leikkimäinen elementti, sillä pelaajat eivät 

kilpailleet keskenään (ks. luku 6). 

Pelilaitteet kuten näppäimistö, näyttö ja kaiuttimet kytkevät pelaajan peliin, mahdollistavat 

pelaajan interaktion ja pelattavuuden pelin kanssa. Nämä ovat ns. input ja output, eli si-

sään- ja ulostulolaitteita. (Edelmann, 2005.) DeLeon (2013) on huomioinut myös seikan, 

jossa fyysiset muutokset pelilaitteistoon auttaisivat pelaajaa pelissä keinotekoisesti. Tämän 

huijaamisen ilmiön voi sivuuttaa, kun ajatellaan, että pelaaja on vuorovaikutuksessa peliin 

vain alkuperäisen peliohjaimen välityksellä. Tällöin ”on epätodennäköistä, että pelaajalla 

on edes mahdollisuus rikkoa mitään pelin sääntöjä, ainakaan samalla tavalla kuin lautape-

lin pelaajalla tai oikealla urheilijalla on mahdollisuus tehdä sääntöjen mukaan kiellettyjä tai 

ei-erikseen hyväksyttyjä toimintoja”. (Deleon, 2013.) 

Eli kun ohitetaan edellä mainittu turnausasetelma, huijaaminen ja alkuperäisen digitaalisen 

pelin muuttaminen, niin digitaalisen pelin sääntöjä pelaajan ei tarvitse erikseen opetella, 
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vaan ne ovat valmiina pelissä. Toisin sanoen digitaalinen peli on simuloitu universumi, 

jossa säännöt ovat rakennettu peliin. Siinä voi olla esim. ohjelmoitu tuomari kuten urheilu-

peleissä, mutta sitä tuomaria ei voi huijata, sillä digitaaliselta tuomarilta ei jää rikkeet 

huomaamatta, kuten oikeassa urheilussa tuomarilla saattaa jäädä. (Em.) 

Sääntöjen lisäksi digitaalisissa peleissä välttämätön asia on pelaajan ohjaama hahmo, jota 

voi esittää periaatteessa mikä tahansa objekti. Hahmot voi kategorisoida seuraavasti: 

1) Ohjattava avatar eli pelaajan liikkumista edustava hahmo tai objekti, päähenkilö.  

2) Pelaajan identiteettiä kuvaava avatar, joka voi olla oikeaa itseä esittävä, kokeileva 

identiteetti tai salainen identiteetti. (digitaalinen identiteetti ks. luku 4.1) 

3) NPC -hahmo (engl. non-player character, suom. ei-pelaaja hahmo) ts. tietokoneen 

hallitsema hahmo. (Giddings, 2014; Searle & Kafai, 2009; Kao, Galas & Kafai, 

2005 ja Westecott, 2009.) 

Digitaaliset pelit eroavat muista peleistä ja siksi on syytä erottaa mitä peliä milloinkin tar-

koitetaan. Pelkästään sanojen leikkiä ja pelata käyttö ei määrittele kaikissa tapauksissa tar-

peeksi tarkasti tapahtumaa, joka on meneillään tai jota tutkitaan. Digitaalisia pelejäkin on 

erilaisia, niitä voi pelata erilaisilla laitteilla ja eri tavoilla. Tässä tutkimuksessa termi digi-

taalinen peli kuvaa yleensä tarpeeksi tarkasti, kun puhutaan tietokoneella, konsolilla tai 

muulla digitaalisella laitteella pelattavaa peliä. Olen tarkoituksenmukaisesti välttänyt käyt-

tämästä sanoja tietokonepeli tai konsolipeli niissä tapauksissa, joissa olen tulkinnut, että 

pelaamislaitetta ei tarvitse eritellä, vaikka alkuperäinen lähde olisi niitä sanoja käyttänyt.  

Olen pyrkinyt kartoittamaan digitaalisten pelien säännöt edellä mahdollisimman laajasti, 

sillä tutkimusta tehdessäni olen huomannut, että digitaalisen pelit ikään kuin rakentuvat 

säännöistä. Säännöt digitaalisissa peleissä ovat erottamaton osa niiden luomaa virtuaalista 

maailmaa.  

”Voidaan sanoa, että interaktio pelin ja pelaajan välillä on se mitä [digitaaliset] pelit ovat ja 

mitä ne tekevät pelattavuuden ytimessä” (Mäyrä, 2008, s. 52). 

3.3 Imitaatio ja transduktio 

Erityisesti pojista osa leikki paljon mielikuvitus- ja roolileikkejä, joissa eläy-

dyttiin erilaisten sankareiden hahmoihin, sekä miekkoja tai muita aseita hy-

väksikäyttäen taisteltiin pahuuden voimia vastaan. Elokuvat, televisio-
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ohjelmat ja pelit toimivat usein virikkeenä näille leikeille tarjoten ne puitteet, 

joiden pohjalta lapset lähtivät kehittelemään oman leikkinsä hahmoja ja ta-

pahtumia.  

[…]  

Vaikka lapset ottivatkin leikkeihinsä vaikutteita elokuvista, televisio-

ohjelmista ja peleistä, oli heidän leikeissään paljon luovuutta ja innovatiivi-

suutta. Leikkivälineitä saatettiin käyttää uusilla tavoilla tai niiden ympärille 

rakentaa kokonaisia tarinoita ja maailmoja. (Ermi, Heliö & Mäyrä, 2004, s. 

43–45.) 

Virtuaaliset maailmat ovat aina olleet osana leikkiä jo ennen digitaalisia pelejä elokuvista, 

kirjoista ja muista medioista otettuina. Nämä virtuaaliset maailmat syntyvät tai siirtyvät 

esim. tietokonepelistä tai kirjoista konkreettisiksi esineiksi ja ympäristöiksi lasten leikeissä, 

mutta se virtuaalinen maailma pysyy, vaikka oikean konkreettisen elämän ympäristö vaih-

tuisi. (Giddings, 2014.) Star Wars on hyvä esimerkki transmediaalisuudesta ja transmedi-

aalisesta tarinankerronnasta, eli siitä on tehty mm. elokuvia, kirjoja ja digitaalisia pelejä 

(Newman & Simons, 2010). Star Wars on myös inspiraation lähde useille leikeille, mutta 

mitä tämä virtuaalisen ja konkreettisen välinen vuorovaikutus on? 

Imitaatio on osoitus lapsen älyllisestä kehityksestä ja se kehitys alkaa jo lapsen varhaisim-

mista kehitysvaiheista. Aikaisissa vaiheissa imitaatio tapahtuu esimerkiksi tiedostamatta eli 

lapsi imitoi jotain, mutta luulee keksivänsä sen itse (Piaget, 1951/1972). Imitaatio ei kui-

tenkaan tapahdu automaattisesti tai tahattomasti. Seitsemän tai kahdeksan vuoden iässä 

lapsen imitaatio on reflektiivistä ja älyn kontrolloimaa. Imitaatio ja leikki yhdistyvät vasta 

tässä myöhäisessä ja kehittyneessä imitaation vaiheessa, mikä on Piaget’n vaiheissa kuudes 

ja viimeinen vaihe imitaation kehityksessä. Ennen sitä vaihetta leikki ja imitaatio kehitty-

vät erikseen. Tässä kriittisessä kuudennessa imitaation kehitysvaiheessa imitaatio ei ole 

riippuvaista konkreettisesta toiminnallisesta mallista, vaan lapsi pystyy imitoimaan kuvien 

tai kehotuksien seurauksena käyttäen apuna omia sisäisiä mallejaan. Imitaatio kehittyy 

representatiiviseksi eli esittäväksi imitaatioksi. (Piaget, 1951/1972.) 

Beth Crossin tutkimuksessa näkökulmana on digitaalisen matkiminen eli tietokonepeleistä 

otettujen ideoiden tuominen muihin leikkiympäristöihin. Hän käyttää käsitettä matkiminen 

tai miimikointi (engl. mimesis), josta hän käyttää myös sanoja imitaatio ja lainaaminen. 
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Hänen näkökulmansa digitaalisten maailmojen näkymiseen leikeissä näyttäisi pohjautuvan 

lähtökohtaisesti matkimiseen. Hän esittää artikkelissaan havaintoja ”kuinka lapset […] 

lainaavat peleistä leikkiaktiviteetteihinsa eri tavoilla”. Matkiminen ei kuitenkaan ole suora 

ja yksinkertainen prosessi, vaan matkiessaan jokainen ottaa lainatut asiat omaan käyttöönsä 

omalla tavallaan. Matkiminen on myös tärkeä osa sosiaalisuutta ja lapsen kehityksessä se 

on ensimmäinen sosiaalisuuden askel dialogisena käyttäytymisenä. Lopulta imitaatiota ei 

pidä nähdä irrallisena osana uuden luomisesta, vaan pelien maailmat siirtyvät takapihalle ja 

uusia seikkailuja syntyy. (Cross, 2009, s. 125–128.) Cross ei viittaa Piaget’n imitaation 

vaiheisiin, mutta kyse näyttäisi olevan samasta ilmiöstä.  

Giddings ottaa esille myös saman ilmiön lasten leikeissä, mutta hieman eri näkökulmasta. 

Lapsen leikit näyttävät pohjimmiltaan olevan matkimista, mutta tosielämän tapahtumat tai 

ainekset eivät siirry yksinkertaisesti leikkiin sellaisinaan. Tosielämän mielikuvien tarvitsee 

vähintään muuntua eri hahmoihin ja rakenteisiin. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että 

tosielämän tapahtuman, jota lapsi leikkii, henkilöt muuntuvat lapsen leikissä leluiksi eli 

oikeita ihmisiä esittävät esim. nuket. Leikki saattaa aluksi vaikuttaa oikean elämän matki-

miselta tai imitaatiolta, mutta leikillä on taipumus siirtyä poispäin niistä todellisuuksista. 

(Giddings, 2014.) 

Mimikoinnin, matkimisen tai imitaation sijaan Giddings käyttää eri ilmaisuja. Ensin hän 

käyttää sanaa translation eli käännös tai muutos kuvaillessaan tapahtumaa, jossa digitaali-

sen pelin tai muun median virtuaalinen maailma muuntuu oikeaan maailmaan. Ilmiötä voi 

myös kuvata sanalla transfer eli siirtyminen, mutta monimuotoisemmin ja syvemmin il-

miötä kuvaa transduktio. Transduktiota käytetään mm. kybernetiikassa tietynlaisena siir-

tymisenä, mistä Giddings juontaa merkityksen, että transduktio ilmaisee virtuaalimaailmo-

jen ja oikeassa maailmassa tapahtuvan leikin välisiä siirtymiä, jossa on ”ulottuvuuksia ja 

uutuutta, mitkä juontuvat digitaalisista teknologioista sekä mediasta ja toisaalta leikistä”. 

(Em., s. 28.) 

Parhaiten tätä siirtymistä transduktiota kuvaa esimerkki, jonka Giddings itse taltioi video-

kameralla omien lastensa leikeistä. Lapsi oli pelannut tietokoneella Lego Racers 2 -peliä, 

jossa lapselle tutut Lego -palikat oikeasta maailmasta olivat simuloituna digitaalisesti pe-

lissä. Pelissä rakennettiin kulkupeli, jolla kilpailtiin virtuaalisella radalla. Virtuaaliset radat 

olivat virtuaalisessa maailmassa, jota oli mahdollista tutkia ajelemalla vapaasti ympäriinsä. 

Giddings oli videoinut lasten leikkiä, jossa pelin virtuaalinen maailma oli siirtynyt konk-



16 

 

 

reettisiksi rakennetuiksi ympäristöiksi oikeista Legoista rakennettuna. Lapset olivat raken-

taneet Legoista kilpa-autot, maisemat ja radan, jossa he kilpailivat äännähdellen moottorien 

pärinää ja huudellen ”Anna mennä!” ja ”Aja kovempaa!”, kunnes kilpailu loppui ja autot 

hidastivat vauhtiaan kiertääkseen maisemia, kuten he olivat tehneet digitaalisessa pelissä. 

He rakensivat tilan, joka simuloi tarkasti digitaalisen pelin sääntöjä ja virtuaalisen maail-

man fysiikan lakeja. He leikkivät Legoilla kuin ne olisivat digitaalinen peli. (Em.) 

Imitaatio ja transduktio näyttävät kuvaavan leikin ja virtuaalisten maailmojen välistä yhte-

yttä hieman eri näkökulmista. Imitaatio kuvaa ilmiötä sitä kautta, että lapsi matkii näke-

määnsä sekä kokemaansa ja lainaa elementtejä leikkiinsä, kun transduktiossa virtuaalisen 

ja todellisen maailman välillä on jatkuva virta, jonka välityksellä virtuaalinen muuntuu 

tosimaailmaan. Näin transduktion näkökulmasta ilmiöön sisältyy uudelleen luominen, kun 

imitaatio viittaa enemmän matkimiseen, vaikka ei sekään kiistä täysin luovuuden osuutta. 

Mielestäni Giddingsin käyttämä termi transduktio on kuvaavampi kuin Crossin käyttämä 

imitaatio. Transduktiivisen leikin monet ulottuvuudet, eivät välity imitaatio -termin muka-

na. 

Imitaation ja transduktion käsitteissä näkyvät yhteys esittävään leikkiin. Mutta onko digi-

taalisten pelien leikkiminen vain esittävää leikkiä, jolloin transduktio olisi itse asiassa turha 

käsite. Giddings (2014) on sortunut viittaamaan leikistä puhuessaan lähinnä Huizingan ja 

Callois’n teoksiin, jotka ovat vanhoja (Giddings, 2014). Täten häneltä on voinut jäädä 

huomioimatta esittävän leikin uudemmat tutkimukset. 

Olen itse rakentanut lapsena pieneen matkalaukkuun pelin, jossa pelihahmoa liikuteltiin 

naruilla. Laukun ollessa auki, pystyssä olevan kannen taustalle kiinnitin itse piirtämäni 

kentän täynnä vaaroja. Pelihahmo oli pieni lelu-ukko, johon kiinnitetyt narut pujotettiin 

kannen lukkojen läpi, jolloin naruja alaspäin vetämällä hahmoa liikuteltiin ylöspäin ja si-

vuille. Illuusio oli niin vahva, että kaverini halusi kotiinsa samanlaisen, vaikka hänellä oli 

oikea pelikone, minulla ei.  

Kyseinen esimerkki ei avaa transduktion käsitettä vielä kaikissa ulottuvuuksissaan. Gid-

dings on havainnoinut tapahtumaa, jossa leikki tapahtuu digitaalisen pelin sisällä. Lapsi 

tutki tapahtumaa, jossa pelihahmona toimiva auto ajettiin mereen kaikilla mahdollisilla 

tavoilla. Myöhemmin lapsi pelasi samaa peliä myös oikeilla Legoilla hukuttaen Legoauton 

vedellä täytettyyn pesualtaaseen. (Giddings, 2014.) Vaikka Giddings esittää ilmiön niin, 

että digitaalisesta pelistä on otettu vaikutteet Legoilla leikkimiseen, niin ilmiön voi nähdä 
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kaksisuuntaisena. Leikki tapahtui jo digitaalista peliä pelatessa. Tähän olen viitannut aikai-

semminkin jo sillä, että pelejä on mahdollista pelata eri tavalla kuin pelintekijä on tarkoit-

tanut, eli pelillä tai pelissä voi leikkiä. 

 Digitaalisissa peleissä ja muissa medioissa näyttäisi olevan merkittävä ero, kun niitä verra-

taan keskenään niin, että elokuvissa ja kirjoissa pelaaja on sivustakatsoja. Digitaalinen peli 

mahdollistaa sisällään uusien tarinoiden syntymisen, jolloin kahdensuuntainen vuorovaiku-

tus pelin ja leikin välillä on mahdollista, kun esim. elokuvan leikkiminen on imitaatiota. Eli 

transduktion ja imitaation käsitteillä on ero. 

3.4 Immersio 

Ermi, Heliö, ja Mäyrä (2004) ovat jakaneet pelikokemuksen ja eläytymisen eli immersion 

kolmeen osa-alueeseen: 

1) Aistimellinen immersio viittaa median audiovisuaaliseen antiin, joka on ensimmäinen ja 

helpoimmin ymmärrettävissä oleva median vuorovaikutusmuoto. Digitaalisen pelin pelaaja 

saa ärsykkeitä aisteilleen, jolloin reaalimaailman tarjoavat aistit yleensä ”peittyvät” 

digitaalisten ärsykkeiden alle.  

2) Toiminnallinen immersio on myös keskeinen digitaalisissa peleissä ja se viittaa flow-

kokemuksen saavuttamiseen pelien sisältämän toiminnan kautta eli siihen, mitä pelissä 

pitää tehdä. Pelaaja uppoutuu pelin antamiin tehtäviin, haasteisiin tai tavoitteisiin, joiden 

suorittamiseen tai saavuttamiseen tarvitaan taitoa sekä tietoa. 

3) Mentaalinen immersio on syventymistä virtuaaliseen maailmaan tarinan tai hahmon 

kautta. Tätä virtuaalisen maailman sisään uppoutumista voi kutsua myös transportaatioksi, 

kun median käyttäjä kokee siirtyvänsä median avulla toiseen maailmaan. (Ermi, Heliö & 

Mäyrä, 2004.)  

Immersio on monitahoinen ilmiö, joka eri tilanteissa eri henkilöiden kokemana näyttäytyy 

erilaisilla tavoilla. Pelaaja saattaa esim. autopelissä kallistella itseään keskittyessään radalla 

pysymiseen. Digitaaliset pelit luovat saman fantasian elementin kuin leikki. Digitaaliset 

pelit voivat olla houkuttelevia sen vuoksi, että niissä voi tehdä asioita, jotka olisivat reaa-

limaailmassa mahdottomia tai kiellettyjä. (Ermi, Heliö & Mäyrä, 2004.) Tähän lisäyksenä 

Searlen ja Kafain (2009) huomio, että virtuaaliset maailmat, kuten digitaaliset pelit, tarjoa-

vat maantieteellisen laajennuksen osallistujien pelitilaan (Searle & Kafai, 2009). 
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4 Aiheesta tehty aikaisempi tutkimus 

Tämä luku käsittelee aiheesta tehtyä aikaisempaa tutkimusta. Tästä osiosta on tullut laaja 

osa tutkimustani, sillä digitaalisten pelien virtuaalisissa maailmoissa tapahtuvaan leikkiin 

liittyy monia ilmiöitä ja niiden ymmärtäminen on olennainen osa tutkimustani. Nämä tut-

kimukset ovat muodostuneet merkittäväksi minun tutkimukseni kannalta ja ne ovat ohjan-

neet tutkimukseni fokusta sitä kautta, että ne ovat nostaneet esille sellaisia asioita, joita 

omasta aineistostani olen pystynyt havaitsemaan ja jalostamaan. Siis kuinka havainnoistani 

voi tehdä tieteellisiä johtopäätöksiä. Näiden tutkimusten lisäksi tässä luvussa on tutkimuk-

sia, jotka edelleen tukevat edellä mainittuja tutkimuksia ja niissä esiintyviä ilmiöitä.  

Ensinnäkin Pelitutkimuksen vuosikirja (www.pelitutkimus.fi) on vertaisarvioitu, avoin 

tiedejulkaisu, jota on julkaistu vuodesta 2009 lähtien. Se on ollut yksi lähtökohtani pelitut-

kimuksen tiedekirjallisuuteen. Digital Games Research Association (DiGRA, 

www.digra.org) on kansainvälinen pelitutkimusyhdistys, jonka digitaalisesta arkistosta 

olen etsinyt ja löytänyt suuren osan lähdeartikkeleistani. 

Aikaisemmat tutkimukset: 

Beth Cross (Mimesis and the Spatial Economy of Children’s Play Across Digital Divides, 

2009) teki tutkimusta kolmen vuoden aikana 9–11-vuotiaista pojista, joilla oli kiinnostus 

digitaalisiin peleihin. Hän tutki sitä, kuinka lapset ottivat vaikutteita digitaalisten pelien 

virtuaalisista maailmoista leikkeihinsä. Crossin tutkimuksen pojat ottivat ja valitsivat leik-

keihinsä haluamiaan elementtejä digitaalisista peleistä ja heidän leikeissään oli hänen mu-

kaansa paljon tarinallisia elementtejä, joita he suunnittelivat keskenään. Lapset ottivat leik-

keihin digitaalisista peleistä mm. hahmoja ja supervoimia. He mainitsivat kuinka heidän 

leikkinsä eivät olleet vain eri maailma, vaan eri galaksi. (Cross, 2009.) Crossin tutkimus on 

vastakohta digitaalisissa peleissä tapahtuvasta leikistä, mutta hänen tutkimuksessaan kes-

kiössä oleva imitaatio on olennainen osa myös digitaalisissa peleissä tapahtuvasta leikistä, 

sillä digitaalisessa leikissä voi olla myös imitoivia muotoja. 

Seth Giddings (Gameworlds: Virtual media and children’s everyday play, 2014) teki tut-

kimusta yli kymmenen vuoden ajan lapsistaan. Hänen havaintonsa osoittavat lasten leikki-

vän digitaalisilla peleillä ja toisaalta ottavan leikkeihinsä vaikutteita digitaalisista peleistä. 

Hän jopa havainnoi tilanteita, joissa leikki ikään kuin hyppii reaali- ja digitaalimaailman 
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välillä. Näissä tilanteissa sama leikki jatkuu, mutta maailma vaihtuu digitaalisesta ja virtu-

aaliseen sekä toisinpäin. Hän kutsuu tätä ilmiötä transduktioksi. (Giddings, 2014.) 

Ermi, Heliö ja Mäyrä (2004) tekivät tutkimusprojektia ”Pelien voima ja pelaamisen 

hallinta” fenomenografisella lähestymistavalla, jossa digitaalisia pelejä pelaavien lasten 

haastattelujen kautta on tutkittu lasten kokemuksia ja niistä syntyneitä käsityksiä. He ovat 

tutkineet miksi digitaaliset pelit ovat niin viehättäviä kuin ovat ja luoneet omien sanojensa 

mukaan ideakehyksen lasten pelaamisesta ilmiönä empiirisen tutkimustiedon kautta. 

Uppoutuminen peliin voi tapahtua kaikkien immersion ulottuvuuksien kautta yhtäaikaisesti 

tai painottuen eri ulottuvuuksiin. Heidän tutkimuksensa mukaan uppoutuminen tapahtuisi 

ensisijaisesti virtuaalisen maailman, eikä hahmon kautta. Heidän mukaansa digitaalisten 

pelien nautittavuus on parhaimmillaan, kun pelejä pelaa leikillisellä asenteella. Lisäksi 

digitaalisten pelien ainekset näkyvät myös lasten muissa leikeissä. (Ermi, Heliö & Mäyrä, 

2004.) 

Searle ja Kafai (Boys’ play in the fourth space: Freedom of movements in a tween virtual 

world, 2009) tutkivat poikien pelaamista Whyville.net pelin virtuaalisessa maailmassa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kuinka pojat pelaavat digitaalisia pelejä. He hyödynsi-

vät vapaata virtuaalista ympäristöä eli digitaalista peliä, jossa pelaajille ei aseteta valmiita 

tavoitteita tai tehtäviä. Pojat saivat pelata peliä omilla ehdoillaan ja tämä mahdollisti mas-

kuliinisuuden tutkimista poikien leikissä. He käyttivät tutkimuksessaan kvantitatiivista 

sekä kvalitatiivista tutkimusaineistoa ja kvalitatiivisen aineiston he keräsivät koulupäivän 

jälkeisessä kerhossa. Heidän tuloksensa osoittavat, että pojat leikkivät virtuaalisessa maa-

ilmassa ja siellä näkyvät leikit muodot: kahinointileikki, esineleikki ja esittävä leikki. Vir-

tuaaliset maailmat mahdollistavat vapaan liikkuvuuden ja tarjoavat pelaajalle mahdollisuu-

den ilmaista itseään. Heidän tutkimuksessaan tämä tarkoitti maskuliinisuuden osoittamista 

ja poikien kulttuurin ilmaisemisen mm. kilpailemalla, väkivallalla, huumorilla ja itsenäi-

syydellä. (Searle & Kafai, 2009.) 

Koivula ja Mustola (Leikisti pelissä – pohdintaa lasten digitaalisesta leikistä, 2015) ovat 

tutkineet pienten, alle kouluikäisten, lasten leikkimistä digitaalisilla laitteilla etnografisia 

menetelmiä soveltaen. Tavoitteena oli tutkia kuinka digitaalinen leikki ilmenee lasten 

pelatessa digitaalisia pelejä ja määritellä digitaalista leikkiä havaintojen perusteella. 

Analyysiensä mukaan pelaamisella ja leikillä on paljon yhteisiä piirteitä ja perinteisissä 

leikkiteorioissa on paljon samaa ainesta digitaalisen leikin kanssa. He ovat jaotelleen 
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leikille kaksi muotoa reaalisessa maailmassa tapahtuvaan ja digitaalisten pelien 

virtuaalisessa maailmassa tapahtuvaan leikkiin: a) Perinteinen leikki tarkoittaa lasten 

tavallista leikkiä, joka ei ole digitaalisen laitteen välittämää leikkiä. b) Digitaalinen leikki, 

joka on leikkimistä digitaalisen laitteen välityksellä. (Koivula & Mustola, 2015.) 

Carter, Bergstrom, Webber ja Milik (2015) tutkivat kirjallisuuskatsauksessaan ”EVE is 

Real” virtuaalisen pelimaailman syvällisyyttä ja todellisuutta. He lähestyvät aihetta EVE 

Online (2003) pelin yhteisön ilmauksien kautta esim. ”EVE is real” eli ”EVE (peli) on to-

dellinen” ja ”Internet avaruusalukset ovat vakavaa bisnestä”. He analysoivat näiden ilmai-

sujen tarkoitusta, sillä ne ovat välttämättömiä ymmärtääkseen kyseisen pelin pelaamista, 

kulttuuria ja identiteettiä. Ilmaisut kuvaavat pelaajien ammattimaisuutta ja pelin vertausta 

työhön tai ammattiurheiluun, joka viihteenmuotona on silti työtä urheilijoille. Kyseisen 

pelin pelaajat pitävät peliään todellisempana kuin muita digitaalisia nettimoninpelejä. 

(Carter, Bergstrom, Webber & Milik, 2015.) 

Tutkimuksissa esiintyvät ilmiöt ovat havaittavissa minun tutkimuksessani. Niitä täytyy 

ymmärtää syvemmin, jotta voin keskustella aikaisempien tutkimusten kanssa ja olen 

jaotellut tutkimuksissa esiintyvät osa-alueet: 1) Digitaalinen identiteetti, 2) Digitaalinen 

leikki ja 3) Virtuaalisen pelimaailman todellisuus. 

4.1 Digitaalisen identiteetin tutkimukset 

Crossin (2009) tutkimuksen pojat kehittivät virtuaaliseen leikkimaailman, jossa heillä oli 

virtuaalinen identiteetti. Verrattuna muihin medioihin, ovat digitaalisissa peleissä nimen-

omaan ohjattava hahmo eli pelaajan virtuaalinen identiteetti ainutlaatuinen, sillä pelaaja 

itse ohjaa hahmoa. Muokattava avatar luo pelaajalle persoonallisemman suhteen peliin 

(Kao, Galas & Kafai, 2005; Searle & Kafai, 2009). Oletettavaa on myös, että pelaaja kyt-

keytyy avatariin pelissä syvemmin kuin katsoja päähenkilöön elokuvassa, sillä pelaaja oh-

jaa avataria ja täten vaikuttaa tapahtumiin ja avatarin kohtaloon. Elokuvan katsoja on si-

vustakatsoja, joka ei vaikuta lopputulokseen. (Giddings, 2014.) Ermi ja kumppanit (2004) 

huomauttavat, ettei peliin eläytyminen ole automaattisesti voimakkaampaa kuin kirjoihin 

tai elokuviin eläytyminen, vaikka digitaalisissa peleissä onkin mentaalisen immersion li-

säksi toiminnallinen ulottuvuus, kun pelaaja ohjaa pelihahmoa:  
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Jos pelaajalta kesken pelin kysyttäisiin, hän osaisi varmasti kertoa, että ky-

seessä on peli eivätkä todelliset tapahtumat, mutta pelatessaan hän tahtoo 

antautua pelin maailmalle ja sääntörakenteille. (Ermi, Heliö & Mäyrä, 2004, 

s. 90.) 

Virtuaalisen identiteetin arvoa ovat tutkineet Kujanpää, Manninen ja Vallius (2007). En-

sinnäkin virtuaalinen maailma on rikkonut rajojansa ja sen seurauksena on syntynyt mm. 

virtuaalista sisältöä myyvää bisnestä ja ihmiset voivat ansaita elantonsa virtuaalista omai-

suutta myymällä oikeaa rahaa vastaan. Eli virtuaalisilla esineillä ja asioilla voi olla rahallis-

ta arvoa reaalimaailmassa. Moninpeleissä, kuten joukkueurheilussa, isoon arvoon nousee 

usein sosiaalisuus, eikä verkkomoninpelit ole siinä suhteessa poikkeus, vaan sosiaalisuus 

saattaa muodostua suurimmaksi motivaatioksi pelin pelaamiseen ja silloin virtuaaliset peli-

hahmot eli avatarit nousevat merkittävään arvoon. MMO-peleissä (engl. Massively Multi-

player Online eli Massiivinen Moninpelaaja Online-peli) pelaajat on ruumiillistettu avata-

reihin ja kaikki interaktio pelissä tapahtuu avatarin kautta eli virtuaalinen identiteetti on 

tärkeä osa pelikokemusta. (Kujanpää, Manninen, & Vallius, 2007.) 

Myös Gruningin (2013) mukaan virtuaalisilla esineillä voi olla arvoa itsessään, mutta arvoa 

lisää sosiaalinen yhteisö, jossa esimerkiksi tietty esine on harvinaisuus (Gruning, 2013). 

Yee (2006) on tehnyt jaottelun pelihahmon arvolle eli määritellyt perusteet, joiden mukaan 

pelihahmolla on arvoa pelaajalle. Hän on jakanut pelihahmon arvon kolmeen 

pääkomponenttiin, jotka ovat jaettu edelleen useampaan osa-alueeseen: 

1) Saavutukset osa-alue sisältää ensinnäkin etenemisen, joka tarkoittaa pelaajan halua tulla 

voimakkaaksi, edetä nopeasti ja kerätä pelin sisäisiä ominaisuuden tai statuksen symboleja.  

Toinen saavutusten sisältämä asia on mekaniikka eli pelaaja on kiinnostunut analysoimaan 

[pelin] taustalla olevat säännöt ja systeemin pelihahmon suorituskyvyn maksimoimiseen. 

Kolmanneksi saavutukset osa-alue sisältää kilpailun eli pelaajalla on halu haastaa ja kil-

pailla muita vastaan. 

2) Sosiaalisuus osa-alue sisältää ensinnäkin sosialisoinnin eli pelaajalla on halu auttaa mui-

ta sekä keskustella muiden kanssa. Toiseksi sosiaalisuus sisältää suhteet eli pelaajan halun 

muodostaa pitkiä ja merkityksellisiä suhteita muihin. Kolmanneksi sosiaalisuuden osa-alue 

sisältää ryhmätyön tai yhteistyön (engl. teamwork), joka on pelaajan tyytyväisyys siitä, että 

hän on osa joukkoa. 
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3) Immersion osa-alue sisältää ensinnäkin löytämisen (engl. discovery), joka tarkoittaa 

pelaajan halua löytää ja tietää asioita, joita useimmat muut pelaajat eivät tiedä. Toiseksi 

immersio sisältää roolipelaamisen, joka tarkoittaa persoonan ja improvisoidun tarinan luo-

mista. Persoonalla on taustatarina ja interaktiota muiden pelihahmojen. Kolmanneksi im-

mersio sisältää kustomoinnin eli pelaajalla on halu kustomoida hahmonsa ulkonäköä. (Yee, 

2006.) 

4.2 Digitaalisen leikin tutkimukset 

Verkossa pelattavat digitaaliset pelit, jotka mahdollistavat vapaan liikkuvuuden, tarjoavat 

pelaajalle mahdollisuuden ilmaista itseään ja sitä kautta mahdollistavat leikin eri muodois-

sa (leikin eri muodot ks. luku 3.1). Searlen ja Kafain (2009) tutkimuksen Whyville pelissä 

pelaaja luo itselleen avatarin eli identiteetin, joka voi esittää esim. kuuluisuuden hahmoa 

tai pelaajaa itseään oikeasta elämästä mahdollisimman tarkasti tai kuvitteellisesti. Siinä 

tapahtuu esittävää leikkiä. (Searle & Kafai, 2009.) 

Whyvillessä pelaaja voi kerätä esineitä, joille muodostuu arvo niiden hankkimisen vaikeu-

dessa ja harvinaisuudessa. Esineitä voi myydä pelin sisäisen rahan ansaitsemiseen, jota 

tarpeeksi ansaitsemalla tekee pelaajasta ”parhaan” Whyvillessä tarkoittaen mainetta, kun-

niaa ja rikkautta. Tämä on esineleikkiä. Tutkimuksen pelissä suosittu aktiviteetti on heittää 

heittoesineitä toisia pelaajia kohti. Tämä pelin ominaisuus osoittaa kahinointileikin piirteitä 

ja pojat tekivät sitä enemmän kuin tytöt. Pelaajilla saattoi olla tavaranheittelysotia tai he 

saattoivat heittää sydämen tai pusun toista kohti. Kun poikapelaaja heitti pusun tai sydä-

men tyttöpelaajaa kohti, se viittasi flirttiin. Kun poikapelaaja heitti pusun tai sydämen tois-

ta poikaa kohti, viittasi heittäminen kiusaamiseen tai ärsyttämiseen. (Em.) 

Whyville pelissä näkee siis jokaisen leikin päämuodon eli kahinointileikin, esineleikin ja 

esittävän leikin. Pojat selkeästi osoittivat kahinointileikin piirteitä tavaranheiton muodossa. 

Esineleikki taas näkyi sisäisen ekonomian muodossa, minkä eriarvoiset esineet muodosti-

vat. Esittävä leikki näkyi pelaajan muodostaman ja muutettavissa olevan identiteetin sekä 

pelaajan käyttäytymisen muodossa. Havaintoja näistä samoista leikkimuodoista löysi myös 

Marsh (2010) omassa tutkimuksessaan, mikä edelleen vahvistaa digitaalisen leikin saman-

kaltaisuutta perinteiseen leikkiin. Koivula ja Mustola (2015) pohtivat, ettei kaikki pelaami-

nen ole leikkiä, mutta niillä on paljon yhteistä: 
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Analyysimme osoittaa, että ainakin tämän aineiston kontekstissa digitaalisel-

la leikillä on paljon samaa ainesta, jota kuvataan perinteisissä leikkiteoriois-

sa. Kenties leikillä ja pelillä on niin paljon essentiaalisesti yhteisiä ominais-

piirteitä, että niiden polarisoiminen teoreettisesti on perusteetonta. (Koivula 

& Mustola, 2015, s.50.) 

Minun täytyy huomauttaa tähän, että Koivula ja Mustola ovat esittäneet asiansa hieman 

epäselvästi. Tekstistä ei aukottomasti voi tulkita, että mistä he keskustelevat jälkimmäises-

sä lauseessa. Sille on kaksi vaihtoehtoa: 1) Digitaalisen pelin pelaamisen ja digitaalisen 

pelin leikkimisen suhde, jota he myös pohtivat mm. niin, että kuka määrittelee milloin 

tapahtuu leikkiä ja milloin pelaamista. Eli niiden välillä kulkisi veteen piirretty viiva. Toi-

nen tulkinta on: 2) Digitaalisen leikin ja perinteisen leikin vertailu. Asiaa voi tulkita 

myös niin, että digitaalinen leikki ja perinteinen leikki ovat teoreettisesti lähes identtisiä eli 

niiden välillä kulkisi veteen piirretty viiva. Heidän päätöslauseensa viittaa ensimmäiseen 

vaihtoehtoon, sillä he toteavat, että ”usein lapset ovat leikisti pelissä”, mutta toisaalta he 

keskustelevat huolipuheesta perinteisen leikin ja digitaalisen leikin välillä (Koivula & 

Mustola, 2015, s.50). 

Tässä tutkielmassa pyrin antamaan näkökulman molempiin suhteisiin ja teoreettinen viite-

kehys on jo antanut vastauksia. Pelaamisella ja leikkimisellä on ero ja digitaalisten pelien 

kontekstissa asiat pitää myös erottaa toisistaan, tästä lisää vielä myöhemmin (luku 8).  

4.3 Virtuaalisen pelimaailman todellisuus 

EVE Online (CCP Games, 2003) on tieteisfiktio MMO -peli, jossa pelaajat ottavat roolin 

avaruusaluksen lentäjänä (engl. Capsuleer) yhtenäisessä virtuaalisessa maailmassa, jossa 

on yli 4000 aurinkokuntaa. Maailma on ”pelaajien käsissä” ja peli käsittää monimutkaisen 

ekonomian, jossa pelaajat keräävät materiaalit, joista avaruusalukset rakennetaan. Pelaajal-

la sanotaan olevan täysi vapaus valita oma reittinsä ja yhden pelaajan pienetkin valinnat 

voivat vaikuttaa merkittävästi maailman tapahtumiin. Sanonta ”EVE is real” (suom. EVE 

on todellinen) tulee siitä, kuinka EVE:n virtuaalisessa maailmassa ei päde muita sääntöjä 

kuin pelin sisäiset säännöt. Pelaajat voivat ja saavat käyttää pelin sisällä epärehellisiä kei-

noja, pois lukien huijauskoodit (luku 3.3.1), omien halujen tyydyttämiseen. Pelaajat voivat 

siis täysin vapaasti huijata toisia pelaajia anastaakseen toisten virtuaalista omaisuutta tai 
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saavuttaakseen korkean statuksen, kunhan teot tapahtuvat pelin sisällä. (Carter, Bergstrom, 

Webber, & Milik, 2015.) 

Artikkelissa pohditaan pelin todellisuutta myös historian kautta. Pelin tapahtumista on teh-

ty historiallisia tekstejä, joihin en tässä syvenny tarkemmin, mutta niiden antama yleinen 

sanoma on tärkeä: Pelillä on oikea historia, jossa oikeat ihmiset ovat olleet osallisina virtu-

aalisessa maailmassa tapahtuvissa hetkissä, jotka ovat oikeasti tapahtuneet. EVEn historian 

kirjoituksista on käyty keskustelufoorumeilla väittelyä siitä mikä on totta ja mikä ei, kuten 

ehkä oikeidenkin historiankirjojen kohdalla. Kolmas osapuoli EVE Online pelin todellisuu-

teen on sen pelaamisen vaatima ”työmäärä”. Peli on niin monimutkainen, että siinä menes-

tyminen vaatii sekä aikaa että vaivaa. Pelaajilla on rooleja teollisuusmiehistä pankkiireihin 

ja sotilaista johtajiin, mikä tekee pelistä hyvin ammattimaista ja vakavaa. Johtajat saattavat 

käyttää satoja tai tuhansia tunteja saavuttaakseen pelin sisäisiä tavoitteita ja kehittääkseen 

muille pelaajille sisältöä. Johtajat eivät välttämättä saa kiitosta muilta pelaajilta, jolloin 

riskinä on oikea burnout. Voisi siis sanoa, että pelin pelaaminen on työtä. (Em.) 

Pelin sanotaan olevan todellista silloin, kun pelaajat joutuvat huijatuksi tai petetyksi, sillä 

niin tapahtuu myös oikeassa elämässä. Pelin vaikutukset voivat siis näkyä reaalimaailmas-

sa, mutta pelin karun todellisuuden aspektit, joita ovat mm. huijaus, petos ja murha, itse 

asiassa tapahtuvat juuri siksi, koska peli ei ole todellisuutta. Näiden reaalisessa maailmassa 

laittomien tekojen toteuttamiseen virtuaalisessa maailmassa on paljon matalampi kynnys. 

Vaikka pelin virtuaalinen maailma on karu tai epärehellinen muiden ihmispelaajien takia, 

on se silti ”vain peli”. Kuitenkin argumentit pelin todellisuutta vastaan tai sen puolesta ovat 

niin monimutkaisia, että yksinkertaista vastausta ei ole. (Em.) 

Pelieettisiä kysymyksiä on käsitellyt myös Tero Pasanen (2015) kriittisessä analyysissään 

DayZ selviytymiskauhupelistä. Pelissä pelaaja ottaa ohjattavakseen ihmishahmon post-

apocalyptisessa maailmassa, jota zombit kansoittavat. Pelin jännitys juontuu siitä, että pe-

laajan hahmon kuolema on peruuttamaton eli kuollessaan pelaaja joutuisi aloittamaan alus-

ta. Monen tunnin pelaamisen jälkeen, saattaa pelaajalla olla hallussaan harvinaisia ja ar-

vokkaita varusteita, joten toisen pelaajan surmaaminen voi olla palkitsevaa, jos saa itsel-

leen hyvät varusteet surmaamaltaan pelaajalta. Tästä johtuen pelaajat eivät luota toisiinsa 

ja yleensä ampuvat ihmispelaajien pelihahmot heti ne nähdessään. Pelintekijät eivät ole 

tarkoituksenmukaisesti tehneet pelistä sellaista, vaan pelaajat itse tekevät sellaiset päätök-

set ja sellaiseksi peliyhteisö on kehittynyt. (Pasanen, 2015.) 
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EVE Online ja DayZ ovat pelejä, joissa eettinen päätöksenteko on jätetty pelaajan 

vastuulle (Pasanen, 2015) ja sen vuoksi näitä pelejä voi ajatella realistisina (Carter, 

Bergstrom, Webber, & Milik, 2015). Ermin, Heliön ja Mäyrän (2004) tutkimuksessa 

lastenkaan näkemysten mukaan realistisuudella ei kuitenkaan tarkoiteta reaalisen 

elinympäristömme jäljittelyä, vaan sitä, että pelin hahmot, juonenkäänteet sekä muut 

elementit muodostavat uskottavan kokonaisuuden (Ermi, Heliö & Mäyrä, 2004).  
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5 Menetelmät 

Empiirinen aineisto on kerätty ja analysoitu tapaustutkimuksen periaatteiden mukaan. Ta-

paustutkimuksen fokus on kehittää tarkka kuvaus ja analyysi tapauksesta (Creswell, 2013).  

Tapaustutkimuksen menetelmät eivät ole tarkasti strukturoituja tai rutinoituneita. Tutkijalla 

täytyy olla läheinen suhde aineistoon sekä teoriaan ja aineiston keräyksen aikana tutkijan 

täytyy peilata havaintoja teoriaan. Vain tällainen tutkija voi ottaa yllättävistä tilanteista 

kiinni aineiston keräyksen aikana ja välttää puolueellisuutta. (Yin, 1994 ja Syrjälä & 

Numminen, 1988.) 

Syrjälän ja Nummisen mukaan tapaustutkimuksen tekeminen edellyttää monipuolisia tieto-

ja sekä salapoliisin ja reportterin taitoja (Syrjälä & Numminen, 1988). Yinin (1994) mu-

kaan tapaustutkimuksen tekeminen vaatii aikaisempaa tietoa tapaustutkimuksesta ja tiettyjä 

tutkijan taitoja, jotka hän on sisällyttänyt tapaustutkimuksen tekemisen neljään vaiheeseen: 

1) Ensimmäiseksi tapaustutkimuksen vaiheeksi Yin (em.) määrittelee hyvän tutkijan taidot. 

Tutkijan täytyy olla hyvä kysymään kysymyksiä ja tulkitsemaan vastauksia. Tutkija koh-

distaa kysymyksensä itseensä ja tutkimukseen eli miksi mm. tilanteet tapahtuvat. Tärkeää 

on itse asiassa kysyä kysymyksiä, ei vain löytää vastauksia. Jos kysymyksen vastaus herät-

tää lisäkysymyksiä, se on hyvä merkki. Tutkijan täytyy olla hyvä kuuntelija, eikä olla ju-

miutuneena omiin ideologioihin ja ennakkoajatuksiin. Kuuntelemista on myös havainnointi 

ja aistiminen, ei vain korvilla kuuleminen. Kuuntelemisessa tärkeää on kontekstin ymmär-

täminen eli havainnoida ja aistia tutkittavan mieliala sekä siihen vaikuttavat tekijät sekä 

löytää viestit ”rivien välistä”. Tutkijan täytyy olla muuntautumiskykyinen ja joustava, jotta 

uudenlaiset tilanteet nähdään mahdollisuuksina, eikä uhkina, sillä tutkimus voi muuttua sen 

edetessä. Tutkijan täytyy olla kovasti tietoinen ongelmista, joita tutkitaan. Tällöin fokus on 

relevanteissa tapahtumissa ja informaatio pysyy hallittavissa mittakaavoissa. Tutkijan pitää 

tietää mitä hakee ja mistä sen löytää. Kaiken tämän lisäksi tutkijan täytyy pysyä puolueet-

tomana ja hyväksyä vastakkaiset argumentit. (Yin, 1994.) 

2) Toiseksi vaiheeksi Yin (em.) määrittelee harjoittelun ja tiettyyn tapaukseen valmistau-

tumisen, mutta käytännössä tämä kohta koskee vain tutkimustiimiä (Yin, 1994). Minä tein 

tutkimuksen yksin, vaikka kerhon järjestelyissä oli myös muita henkilöitä (ks. luku 5.4). 



27 

 

 

3) Kolmanneksi Yin(em.) määrittelee tapaustutkimuksen protokollan kehittämisen. Proto-

kollan tarkoitus on lisätä tutkimuksen reliabiliteettia ja sitä suositellaan käytettäväksi aina, 

mutta varsinkin usean tapauksen tutkimuksessa (engl. multiple-case design). Protokollassa 

pitäisi olla yleisnäkymä projektista, jossa on määritelty tavoitteet, ongelmat ja liittyvä kir-

jallisuus sekä projektin tausta eli mistä se tulee ja mikä se on. Kenttämenetelmät tapaustut-

kimuksessa ovat poikkeukselliset, sillä tapaustutkimus on todellisen elämän tilanne, eikä 

laboratoriossa tehty eli tutkijalla ei ole kontrollia tapahtumista. Tapaustutkimuskysymyk-

set, joita pidetään mielessä aineiston keräyksen aikana ja ne on kohdistettu tutkijalle, ei 

tutkittavalle. Tutkimuskysymykset ovat muistutukseksi siitä, mitä informaatiota ollaan 

keräämässä ja kysymyksien vastauksille pitäisi löytyä mahdolliset todisteet sekä se, missä 

todisteet ovat aineistossa. Lopuksi protokollaan kuuluu raportointi tapauksen tutkimisesta, 

kuinka se tapahtui jne. (Em.) 

4) Neljänneksi Yin (em.) määrittelee pilotti-tutkimuksen, joka on aineistonkeräyksen vii-

meinen vaihe, mutta se ei ole tapauksen esitutkimus ja se voi olla lopulta tärkeämpi kuin 

itse ”oikea” tapaustutkimus. Joskus koko tapaustutkimus käsitetään vain tutkimuksen tut-

kivaksi ikään kuin esivaiheeksi. Tapaustutkimus voi myös sekoittua etnografiseen tutki-

mukseen ja tapaustutkimuksen voi mieltää vain datankeräysmetodiksi, ei varsinaiseksi tut-

kimusmetodiksi. Pilottitutkimuksella on eniten arvoa sen tekijöille ja pilottitutkimuksen 

pitäisi raportoida siitä, mitä opittiin tapaustutkimuksen tekemisestä ja sen prosesseista. 

(Em.) 

Tätä tutkimusta täytyy kohdella Yinin (1994) määrittelyn mukaan pilottitutkimuksena. 

Minun ongelmanasetteluni on kehittynyt ja muotoutunut tätä tutkimusta tehdessä niin ai-

neiston keräyksen aikana kuin kirjoittaessa. Syrjälän ja Nummisen (1988) mukaan tällai-

nen menettely on tapaustutkimukselle ominaista (Syrjälä & Numminen, 1988).  

Tutkijan taidoistani olen jäävi tekemään arviota itse, mutta aineistoa kerätessäni sekä ana-

lysoidessani olen pyrkinyt puolueettomuuteen. Olen pyrkinyt analysoimaan tutkittavien 

mielialoja ja aineistoa kerätessä minun täytyi lukea kirjavia tilanteita ja tehdä päätös tilan-

teiden tallentamisesta videolle, kuinka ja mitä niissä videoin, jotta saisin relevanttia tutki-

musaineistoa. Aineistoa kerätessä muutin toimintatapaani tutkittavilta kyselevästä tutkijas-

ta havainnoivaan tutkijaan, sillä huomasin sen tavan olevan sopivampi tähän tutkimukseen 

(ks. luku 5.3).  
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5.1 Osallistujat ja tutkimuksen konteksti 

Osallistujia oli yhteensä 16, joista oli 11 poikaa ja 5 tyttöä. Osallistujat olivat pohjoissuo-

malaisen peruskoulun oppilaita ja heidän keski-ikä oli noin 11 vuotta. Lopullinen osallistu-

jamäärä määrittyi koulun tietokoneluokan mukaan, jossa MinecraftEDU peliä pelattiin 

kerhokokoontumisissa. Kaikki oppilaat osallistuivat vapaamuotoiseen iltapäiväkerhoon, 

jossa oli 8 kertaa 90 minuuttisia kokoontumisia. Osallistujat tulivat kerhoon vapaa-

aikanaan vapaaehtoisesti ja kerhoa mainostettiin heidän koulullaan 10–12-vuotiaille. Ikä-

haarukka valittiin, jotta osallistujat olisivat taidollisesti yhtenäinen joukko. (Ruotsalainen, 

2016.) 

Kerhon suunnittelivat sekä toteuttivat kaksi muuta, jotka tekivät omia opinnäytteitään sa-

masta aihepiiristä. Sain luvan toteuttaa omaa tutkimustani kerhon yhteydessä. Kerhon ajan 

he toimivat opettajien roolissa, joten viittaan heihin opettajina. Tässä lyhyesti, mitä ker-

hoon oli suunniteltu oppilaiden (osallistujien) tehtäväksi: 

Oppilaille annettiin pelin sisäisiä tehtäviä, joiden suorittamisesta he saisivat pelin sisäisiä 

palkintoja. Tehtävien suorittamisen jälkeen he saisivat pelata vapaasti. Kerhoa toteuttavat 

tutkijat suunnittelivat ja kehittivät käytännön toimintoja kerhon edetessä, mutta nämä muu-

tokset koskivat lähinnä tehtävänantoa ja tehtävien suorittamisen parantamista. Näiden 

muutosten tarkoituksena oli saada oppilaat keskittymään tehtäviin paremmin kuin muutok-

sia ennen. (Ruotsalainen, 2016.) 

5.2 Välineet ja kerho tutkimuskontekstina 

Tässä tutkielmassa MinecraftEDU -peliä käytettiin tutkimusvälineenä. MinecraftEDU on 

virallinen Minecraftin lisäosa. Minecraft on ”hiekkalaatikko-” tai ”leikkipeli” (ks. luku 

3.3.1), jonka on kehittänyt Mojang AB:n perustaja Markus Persson. Pelimaailmassa pelaa-

jat ovat vuorovaikutuksessa kolmiulotteiseen maailmaan, joka koostuu kuution muotoisista 

palikoista, joita pelaajat rikkovat ja asettavat paikalleen. Näistä palikoista pelaajat voivat 

rakentaa luovia rakennelmia. Minecraftin maailma on todella laaja, lähes loputon. 

(Minecraft Wiki, 2016.) 

TecherGamingin kehittämä MinecraftEDU (Minecraftedu, 2016) on opetusversio, jossa 

opettajalla on välineitä oppilaiden toiminnan kontrolloimiseen pelissä, jotta oppilaiden 

hallitseminen ja opettaminen olisi helpompaa. Esimerkiksi opettaja pystyy rajaamaan 
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pelialuetta ja pysäyttämään oppilaat paikalleen ja siirtämään (engl. teleport) heitä paikasta 

toiseen. MinecraftEDUn lisäksi pelissä oli muutama muu lisäosa (modi), jotka laajensivat 

pelin ominaisuuksia: 1) ElectricalAge  lisäsi peliin elektronisia laitteita mm. generaattorit, 

paristot, lamput ja tuulimyllyt. 2) ComputerCraft lisäsi ohjelmoitavat turtlet (eli robotit) 

sekä tietokoneet peliin. 3) Worldedit mahdollisti pelimaailman muokkaamisen ja isojen 

rakennelmien rakentamisen helposti, mutta tämä modi oli vain tutkijoiden tai opettajien 

käytössä, eikä täten vaikuttanut suoranaisesti oppilaiden pelaamiskokemukseen. 

Huomioitavaa tätä tapausta koskien oli se, että pelialue oli rajattu ja oppilaiden vapautta 

rajoitettiin myös tehtävien suorittamisen ajaksi. Lisäominaisuuksia antavat modit eivät 

sinänsä vaikuta minun tutkimukseni analyysiin tai tuloksiin, mutta ne olivat osana 

pelaajien pelikokemusta ja niiden ominaisuudet tulivat esille aineistossa. Oppilaiden rooli 

MinecraftEDU pelissä on lähes identtinen verrattuna normaaliin Minecraft peliin 

(Ruotsalainen, 2016), joten tämän tutkielman kontekstissa viitatessani Minecraftiin, 

tarkoitan sillä kerhossa käytettyä  MinecraftEDU-versiota. 

Kuva 1. Opettajien suunnittelema ja rakentama tiedekeskus, jossa hyödynnettiin MinecraftEDUn ja 

modien ominaisuuksia kuten kuvassa vesiturbiineja ja sähkölaitteita. 

Kerhossa pelattiin Minecraftia moninpelinä. Kaikki pelaajat pelasivat yhtäaikaisesti 

samalla serverillä eli verkossa sijaitsevalla pelipalvelimella yhteisessä virtuaalisessa 

pelimaailmassa. Tämä mahdollisti pelaajien vapaan pelaamisen myös kerhoaikojen 

ulkopuolella esim. heidän kotonaan. Virtuaalinen maailma oli yhtenäinen laaja alue, jonka 
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meri jakoi moniksi saariksi. Pelialueena oli saari, jossa pelaajat saivat liikkua vapaasti ja 

kaivaa alaspäin niin pitkälle kuin halusivat, mutta saaren rannasta pienen matkan päässä oli 

rajat, joita pelaajat eivät voineet ylittää tai alittaa. Toinen pelialue oli opettajien 

suunnittelema ”Tiedekeskus”, jonne pelaajat siirrettin tehtäviä suorittamaan (Ruotsalainen, 

2016). Tiedekeskus oli saaren rajojen ulkopuolella, eikä sitä nähnyt saarelta.   

Kuva 2. NPC-hahmoja, jotka vaeltavat yöaikaan pelaajien saarella, jonne pelaajat rakensivat 

talojansa ottaen huomioon yön uhkat, kuten kuvassa on pelaajan rakentama puumaja kotina. 

Minecraftia pelattiin kerhossa ns. survival-moodissa (suom. selviytymis-moodi), jossa 

pelaajahahmo voi kuolla ottamalla liikaa iskuja vastaan tai nääntymällä nälkään. Pelaajien 

kaksinvälinen taistelu oli pois päältä eli pelaajat eivät voineet tuhota toisiaan, mutta 

pelimaailmassa oli NPC-hahmoja (ks. luku 3.3.1), jotka pystyivät vahingoittamaan 

pelaajia. NPC-hahmot olivat Minecraftin maailman vihollisia kuten creepereitä, zombeja, 

isoja hämähäkkejä, luurankoja ja ne hyökkäsivät pelaajan kohdatessaan. Opettajat 

pystyivät hallitsemaan myös NPC-hahmoja joko lisäämällä tai poistamalla niitä 

pelimaailmasta. 

Tarkastelin pelaamistapahtumaa kokonaisuutena eli havainnoin pelin sisäisiä tapahtumia 

sekä kerhotilassa tapahtuvaa pelaajien välistä vuorovaikutusta ja niiden suhteita. Tässä 

tapauksessa oli tärkeää havainnoida pelaajien tekemisiä pelin sisällä, mutta yhtä tärkeää oli 

havainnoida reaalimaailmassa tapahtuvaa sosiaalista interaktiota. Irrallisina toisistaan 

kaikki tilanteet eivät avautuisi tai eivät vaikuttaisi merkittäviltä.  
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5.3 Aineiston keruu 

Tapaustutkimuksen aineistonkeruu voi tapahtua mm. havainnoimalla, kuvaamalla, äänit-

tämällä, haastattelemalla ja kerättyä dataa käytetään monipuolisesti tapaustutkimusta teh-

dessä (Yin, 1994; Syrjälä & Numminen, 1988; Creswell, 2013). Havainnoin oppilaita ker-

hossa yhteensä kuudella kerralla ja korostan olleeni havainnoitsijan roolissa, vaikka autoin 

oppilaita esim. teknisissä asioissa muutamia kertoja. En itse suunnitellut kerhon sisältöjä 

tai toimintamalleja. Minulle jäi käytännössä osa havainnoitsijana, eikä minulla ollut kont-

rollia tapahtumista, joten tässä toteutuu tapaustutkimuksen kenttämenetelmän vaatimus 

oikean elämän tilanteesta (ks. luku 5). Syrjälä ja Numminen (1988) kirjoittavat tapaustut-

kimuksesta, että tutkija usein joutuu tai pääsee tilanteeseen, jota hän on kiinnostunut tutki-

maan, eikä aina valitse tietynlaista tilannetta. Minun roolini määrittyi ensinnäkin siksi, että 

sain tietää kerhosta vasta viime hetkellä. En ehtinyt suunnitella tai valmistella aineiston 

keruuta, minkä takia minulla ei ollut ensimmäisellä kerralla kameraa, enkä kameran saa-

tuani tiennyt mitä kuvata. Havainnoitsijan roolista johtuen minulla ei ollut hallintaa tapah-

tumista, enkä pystynyt osallistumaan jokaiselle kerhotapaamiselle.  

Nämä olosuhteet eivät sinänsä vaikuttaneet tutkimukseni tekemiseen negatiivisesti, mutta 

kerhon toimintamalli, jossa oppilaat tekivät annettuja tehtäviä, ei mahdollistanut oppilaiden 

vapaata pelaamista kerhon tapaamiskerroilla kovinkaan paljoa. Minulla ei ollut käytössäni 

sellaisia menetelmiä, joilla olisin voinut saada tallennettua pelaajien vapaata pelaamista 

kerhotapaamisten ulkopuolella. Minun tutkimuksessani oli tärkeää havainnoida pelaajia 

reaalimaailmassa ja havainnoida sitä interaktiota, jota pelaajat käyvät virtuaalimaailman 

kanssa pelilaitteiden välityksellä. Tämän toteutumiseen kerhotilanteet olivat käytännössä 

ainoa tilaisuus. 

Ensimmäisellä kerralla tein havaintoja ja kirjoitin niitä ylös vihkoon, mutta tapahtumien 

ollessa ajoittain hyvin lyhyitä hetkiä täynnä pieniä yksityiskohtia, joita oli mahdotonta kir-

joittaa ylös tarpeeksi nopeasti ja kuvaavasti, päättelin videoimisen olevan hyvä ja kätevä 

vaihtoehto. Pystyin kuvaamaan normaalin videon lisäksi myös laajakuvamoodilla. Tämä 

mahdollisti yleiskuvan kuvaamisen kerholuokasta, jossa kaikki oppilaat näkyivät kerral-

laan. Kameran mikrofoni tallensi äänen niin hyvin, että yksittäisten oppilaiden puhetta pys-

tyi kuuntelemaan nauhalta, vaikka he eivät olisi aivan kameran lähellä. Käytin laajakuvaa 

muutamissa kohdissa, kun tilanne oli rauhallinen sekä muutamien opetustilanteiden nau-

hoituksessa. Olen litteroinut tekstit aina puhutulla kielellä. 
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Videokameran saatuani päätin kuvata lyhyitä hetkiä, joissa jotain mielenkiintoista tapah-

tuu. Ensimmäisellä kerralla kysyin videolla pelaavilta oppilailta mitä he tekevät, mutta 

huomasin, ettei kyseleminen välttämättä tuottanut kaipaamaani materiaalia. Etsimäni het-

ket tapahtuivat spontaanisti, jolloin kyseleminen olisi voinut rikkoa immersion eli hetken 

pelaajan ja pelin välillä. Kuten aikaisemmin (ks. luku 4.1) viittasin Ermiin ja kumppanei-

hin (2004), että pelaajalta kysyttäessä pelaaja tietäisi pelaavansa peliä, mutta pelatessaan 

pelaaja haluaa antautua pelin sisälle. Tämän immersion säilyttäminen oli tärkeää tutkimuk-

sen kannalta. Lisäksi minulle digitaalisten pelien pelaaminen on sen verran tuttua teknisesti 

ja mekaanisesti, etten kokenut pelaajien selostusta ruudun tapahtumista välttämättömäksi 

tulkitakseni tapahtumia. Pyrin olemaan hyvät kuuntelija ja tilanteen tulkitsija, jotta olisin 

saanut mahdollisimman aitoja sekä spontaaneja reaktioita pelaajilta heidän pelatessaan. 

Tutkimuksen luotettavuuden sekä oikeanlaisen aineiston saamisen kannalta (ks. 5.5) spon-

taani ja ei-osallistuvasti havainnoiva aineiston keruutapa oli hyvä aineiston keruutapa tässä 

tapauksessa. Syrjälä ja Numminen (1988) kuvaavat aineiston keruutapaa naturalistiseksi, 

jolla he tarkoittavat tutkimustilanteen luonnollisuutta eli tilanne ei ole keinotekoisesti ra-

kennettu. He jatkavat, että tutkimusmenetelmät ovat strukturoimattomia, jotta tutkittavien 

omat kokemukset tulevat myös luonnollisesti esille. Myös Yin (1994) viittaa samaan sillä, 

että tapaustutkimusta ei ole tarkoitus tehdä ns. laboratorio-olosuhteissa. 

5.4 Aineiston analyysi 

Tapaustutkimuksen analyysi on yksi vähiten kehitetyistä osa-alueista tapaustutkimuksen 

tekemisessä. Ensimmäinen strategia on seurata teoreettisia suhteita, joista tapaustutkimus 

syntyi. Teoreettiset suhteet ovat muokanneet datan keräystä ja siten antaneet pohjan ana-

lyysille. Toinen tapa on kehittää tapauksen kuvaus. Paras tapa tehdä analyysia on omaksua 

yleinen analyyttinen strategia ja valita joko teoreettiset suhteet tai kuvauksellinen tapa. 

Datalla voi myös ”leikkiä”. (Yin, 1994.) 

Creswellin (2013) mukaan tapaustutkimuksen analyysi koostuu tarkan kuvauksen tekemi-

sestä tapauksesta ja sen asetelmista. Analyysi on tulkintaa sekä toistuvien asioiden löytä-

mistä aineistosta. Creswell pitää tapaustutkimuksen tekemisen kannalta tärkeimpänä tapa-

uksen asetelman tarkkaa kuvausta ja faktojen esilletuontia. (Creswell, 2013.) 
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Tämän tutkimuksen tekeminen on alun perin lähtenyt liikkeelle tavalla, jotka muistuttavat 

kuvauksellisen tapaustutkimusanalyysin periaatteita Yinin (1994) mukaan. Olen lähtenyt 

keräämään aineistoa ilman tarkkaan määriteltyä strategiaa ja samantapainen menettelytapa 

vallitsi analyysin alkuvaiheessa, jossa keskityin tapahtumien kuvaamiseen. Analyysin ede-

tessä alkoi vaikuttaa siltä, ettei tapaukseni ollut erityisen ainutlaatuinen, kun vertasin ai-

neistoa muihin tutkimuksiin, jotka olen esitellyt luvussa neljä. Tämän tapauksen kuvauk-

sellinen analyysi on tapahtunut alkuvaiheessa toisaalta siksi, että aluksi olen tutkijana käy-

nyt läpi aineistoa, kategorisoinut sen karkeasti ja lopulta reflektoinut aineistoa muihin tut-

kimuksiin. Tämän jälkeen analyysi on ikään kuin luonnollisesti ilman tietoistakaan päätös-

tä jatkunut tulkitsemalla ilmiöitä aikaisempien tutkimusten kautta. 

Tämä menettelytapa muistuttaa Yinin (1994) kuvaamaa tapaustutkimuksen analyysitapaa, 

jossa luotetaan teoreettisiin suhteisiin. Yin määrittelee tämän strategian niin, että teoreetti-

set suhteet olisivat olleet tutkimuksen teossa heti alusta lähtien, jolloin nämä suhteet olisi-

vat ohjanneet tapaustutkimuksen tekemiseen. Käytännössä tutkimukseni on ohjautunut 

raiteilleen, kuten Yin on tämän strategian määritellyt, eli tutkimuskysymysten, kirjallisuu-

den ja uusien näkökulmien kautta, mutta en ole tietoisesti tehnyt tutkimusta kyseistä strate-

giaa käyttäen. 

Litteroinnin apuna käytin QSR Nvivo ohjelmaa (QSR Nvivo, 

www.qsrinternational.com/nvivo-product) ja litteroin avoimeksi vain osiot, joissa tapahtui 

jotain leikkiin viittaavaa tai esim. sosiaalista interaktiota oppilaiden välillä. Videomateriaa-

lia kertyi 89 videota pituudeltaan yhteensä 172 minuuttia ja 26 sekuntia. Ensimmäiseksi 

arvotin videot karkeasti: 

● Vihreä: Videossa tapahtuu leikkiä, interaktiota virtuaalisen ja reaalisen maailman 

välillä tai sosiaalista interaktiota leikin ja pelin kontekstissa 

● Keltainen: Videossa tapahtuu samoja asioita kuin vihreässä, mutta enemmän tul-

kinnanvaraisesti 

● Oranssi: Videosta löytyy mahdollisesti edellä mainittuja asioita, mutta vähissä 

määrin tai videossa on vapaata pelaamista, josta ei voi tulkita muuta 

● Lila: Videossa on sosiaalista interaktiota, viittauksia kulttuuriin, opetusta tai jokin 

hauska tilanne 

● Punainen: Videossa ei ole mitään merkittävää tutkimukseni kannalta 
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Videoista merkitsin 22 vihreää, 17 keltaista, 15 oranssia, 16 lilaa ja 19 punaista. Lyhyin 

vihreä video on 10 sekuntia ja pisin 35 minuuttia. Pitkistä videoista huomaa etsimäni tilan-

teiden laadun, sillä pitkissä videoissa on monta erillistä lyhyttä tilannetta, jotka ovat mie-

lenkiintoisia ja vastaavasti pitkiä hetkiä, joissa ei tapahdu mitään merkittävää. Puheen sori-

naa esiintyy videoilla paljon, mutta kaikki puhe ei ole tämän tutkimuksen kannalta merkit-

tävää. Lopulta tämän arvottamisen merkitys oli karsia pois videot, joissa ei ollut mitään 

merkittävää tutkimuksen tavoitteiden kannalta. 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

Aineiston keruun aikana kohdistin havaintoni tilanteiden mukaan ja kerhotapaamisten ra-

kenne ei ollut täysin vapaa, jolloin vapaaseen pelaamiseen ollut oppilailla mahdollisuutta 

aina. Vapaata pelaamista oli kerhotapaamisten aikana kuitenkin riittävästi ja se näytti tuot-

tavan vähintään leikillisiä tilanteita, jotka minua kiinnostavat. Leikki tapahtuu vapaasti ja 

spontaanisti, jolloin vapaa pelitilanne ilman vapaata pelaamista katkaisevia opetushetkiä 

olisi optimaalisempi ympäristö leikin tutkimiseen. Toisaalta leikkiä tapahtuu niin spontaa-

nisti, että olisi ollut mahdotonta saada kaikkia leikkihetkiä tallennettua, ellei pelitapahtu-

maa olisi tallennettu koko ajan, mutta silloin aineistosta tulisi todella laaja. Määrällisesti 

laaja aineisto ole tapaustutkimukselle välttämätöntä (Yin, 1994). Aineistoon olisi tullut 

paljon myös ylimääräistä tai turhaa materiaalia. Keräämässäni aineistossa esimerkiksi opet-

tajien tehtävänantotilanteet eivät olleet merkityksellisiä tämän tutkimuksen kontekstissa, 

koska niissä oppilaat olivat passiivisessa roolissa. 

Yinin (1993) mukaan tutkiva tapaustutkimus on antanut tapaustutkimukselle sen paha-

maineisen maineen. Sellaisessa tapaustutkimuksessa aineiston keräys on tehty ennen lopul-

lisesti määriteltyjä hypoteeseja ja tutkimuskysymyksiä. Tällainen tutkimus sopii ”oikean” 

tutkimuksen pilottitutkimukseksi, jonka jälkeen mm. tutkimuskysymykset, hypoteesit, da-

tan keräysmetodit ja datan analysointi metodit ovat selkeämmin määriteltyjä. Tällaisen 

pilottitutkimuksen jälkeen tutkija on valmis aloittamaan ”oikean” tutkimuksen tekemisen 

alusta ja hänellä on valmis tutkimussuunnitelma sekä informaationlähteet uuden datan ke-

räämiseen. (Yin, 1993.) 

Myös Syrjälän ja Nummisen (1988) mukaan tapaustutkimusta ei ole aina pidetty itseisar-

vossa. Tapaustutkimuksessa ongelmanasettelu ja ongelmat täsmentyvät tutkimusta tehdes-

sä ja tutkija pyrkii kehittämään ilmiötä koskevaa teoriaa. Tutkimus voi muuttua prosessin 
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aikana ja aineistonkeräyskin on opportunistista eli tietoa hankitaan mahdollisuuksien mu-

kaan. Tapaustutkimus on moniulotteista ja joustavaa, mikä edellyttää tutkijalta sitoutumista 

tutkimukseen koko persoonallaan. Tutkijan arvomaailma on sidoksissa tutkimukseen, mikä 

tarkoittaa sitä, että nämä arvot täytyy tiedostaa ja tuoda esille. (Syrjälä & Numminen, 

1988.) Tämä tutkimus on edennyt edellä kuvatulla tavalla käsillä olevista resursseista, olo-

suhteista ja tutkimusintresseistä johtuen. Aineiston keruutapa ja sen spontaanius rajasi ja 

lopulta määritteli tutkimustavan sekä -metodin. 

Tapaustutkimuksessa tutkija voi helposti sortua puolueellisiin havaintoihin ja johtopäätök-

siin. Kaikki todisteet täytyy raportoida rehellisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Toiseksi tapaustutkimukset antavat vain vähän mahdollisuuksia tehdä tieteellisiä yleistyk-

siä, mikä on ongelmana myös tieteellisissä kokeissa. Kuinka yhdestä kokeesta voi tehdä 

yleistyksiä? Yleensä tieteelliset faktat perustuvatkin monen kokeen tuloksiin ja samaa peri-

aatetta voi käyttää myös tapaustutkimukseen. Tapaustutkimukset ja myös tieteelliset ko-

keet ovat yleistettävissä teoreettisiin suhteisiin, mikä tarkoittaa sitä, että tapaustutkimus tai 

koe ei edusta näytettä, vaan tapauksista ja kokeista voi tehdä analyyttistä yleistystä tilastol-

lisen yleistyksen sijaan. (Yin, 1994.) 

Korkealaatuinen analyysi Yinin (1994) mukaan on, että 1) Analyysin täytyy pohjautua 

kaikkeen relevanttiin aineistoon. Aineiston pitäisi olla kylläinen. Analyysin täytyy osoittaa, 

että se käsitteli kaikkia todisteita, joita oli tarjolla aineistossa. Tulkintojen täytyy ottaa 

huomioon kaikki todisteet, eikä jättää aukkoja. 2) Analyysin täytyy sisältää kaikki kilpaile-

vat tulkinnat. Onko ristiriitaisia tulkintoja? Kuinka aihetta voisi tutkia lisää? 3) Analyysin 

täytyy puhutella ja osoittaa tärkein osa-alue tutkimuksessa. 4) Tutkijan oma asiantuntijan 

näkökulma, aikaisempi tutkimus, kokemus ja tietotaito. (Em.) 

Pyrin analysoimaan aineistoani edellä mainituin kriteerein. Ensimmäinen vaatimus on vai-

kein täyttää, sillä oma tulkintani ja havainnointini ovat subjektiivisia ja olen saattanut jättää 

jotain huomioimatta. En voi tehdä täysimittaisia yleistyksiä, mutta pyrin reflektoimaan 

havaintojani muihin tutkimuksiin. Olen pyrkinyt analysoimaan empiiristä aineistoani aikai-

sempiin tutkimuksiin, mutta tuskin olen löytänyt kaikkia aiheeseen liittyviä tutkimuksia. 

Olen etsinyt lähteitä eri paikoista ja mahdollisimman laajasti. Tärkeimmät osa-alueet tut-

kimuksessani ovat olleet koko tutkimuksen aikana analyysin alaisena ja tutkimuksen tar-

koituksen epämääräisyys todennäköisesti näkyy tässä tutkielmassa. 
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Viimeisenä kriteerinä on tutkijan oma asiantuntijuus. Tutkimalla ja tietämällä voi 

perusteellisesti argumentoida asioita vastaan tai niiden puolesta. Suominen ja kumppanit 

(2009) huomauttavat, että 1990-luvulla pelitutkimukseen saattoi erikoistua, vaikka ei olisi 

pelannut ollenkaan. Tätä verrataan kirjallisuustutkijaan, joka ei olisi lukenut ainuttakaan 

kirjaa (Suominen, Koskimaa, Mäyrä & Sotamaa, 2009). Minulle tämä aihe on hyvin lähei-

nen, sillä olen itse pelannut digitaalisia pelejä ja leikkinyt niillä. Perehdyttyäni digitaali-

seen leikkiin olen löytänyt teorioita, jotka ovat vahvistaneet käsitystäni ilmiön omalaatui-

suudesta ja se on saattanut hämärtää minun tulkintaani. Digitaalisessa leikissä on asioita, 

jotka eroavat reaalisessa maailmassa tapahtuvasta leikistä. Digitaalinen maailma on kuin 

toinen ulottuvuus, mutta mielikuvitusmaailman lapsen mielessä voi myös mieltää toiseksi 

ulottuvuudeksi. Koivula ja Mustola (2015) huomauttavat, että laajasti katsottuna digitaali-

nen leikki ei kuitenkaan eroa luonteeltaan perinteisestä leikistä.  

Tämä digitaalisen leikin omalaatuisuus ja toisaalta samankaltaisuus perinteiseen leikkiin 

verrattuna muodostaa vaikeasti määriteltävän ja erotettavan ilmiön. Samankaltaisuus 

muodostaa ongelman siinä, että tarvitseeko digitaalinen leikki omaa käsitteistöä vai ei. 

Tämän takia tutkimukseni punainen lanka on vaikea löytää ja koko prosessin aikana olen 

pohtinut tätä problematiikkaa. Mutta vaikuttaa siltä, että on tarpeellista määritellä 

tapahtuuko leikki perinteisesti vai digitaalisen laitteen välityksellä, sillä virtuaalinen 

maailma antaa uusia mahdollisuuksia. Esimerkkinä hyväntekeväisyysjärjestö Special 

Effect (http://www.specialeffect.org.uk/) auttaa liikuntarajoitteisia ihmisiä kehittämällä 

heille yksilöllisiä laitteistoja, joiden avulla he voivat pelata digitaalisia pelejä. Digitaaliset 

pelit mahdollistavat liikuntarajoitteisten ihmisten kokemaan pelaamisen ja leikin ilon, 

vaikka he eivät pystyisi pelaamaan jalkapalloa tai leikkimään hippaa ulkona. Tästä vielä 

lisää myöhemmin (ks. luku 6.1). 

Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt esittämään aikaisemmat tutkimukset sekä empiiriset 

havainnot objektiivisesti, mutta tulosten tulkinnassa on väistämättömästi näkyvissä tutkijan 

subjektiivinen näkökulma (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997/2005). Joku toinen voisi 

tehdä samoja havaintoja aikaisemmista tutkimuksista ja empiirisestä aineistostani, mutta 

tuoda ne esille omasta näkökulmastaan tulkittuna. Omat päätelmäni olen pyrkinyt pitämään 

eriteltynä niin, että lukija pystyy erottamaan ne, jolloin minun päätelmäni eivät esiinny 

objektiivisena tietona. 
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Olin tekemässä aineistonkeruuta projektissa, jossa oli muitakin tekijöitä, mutta emme ol-

leet varsinainen tutkimustiimi siinä mielessä, että teimme erillisiä tutkimuksia. Jaoimme 

aineiston keskenämme, mutta yhteistyömme ei ollut kovin tiivistä. Paremmalla suunnitte-

lulla yhteistyötä olisi ollut mahdollista tehdä syvemmin, mutta tarkoituksemme ei ollut 

tehdä yhteistä tutkimusta alusta alkaenkaan. Yhtälailla suunnittelemattomuus koski aineis-

ton keruuta ylipäätänsä, kuten aineiston keruu luvussa kuvasin (ks. luku 5.3). 

Aineiston keruussa on huomioitava aineiston luotettavuus, sillä tapaustutkimuksen on tar-

koitus olla ”oikean elämän tilanne”, ei laboratorion olosuhteita muistuttava (Yin, 1994). 

Kun siis kuvasin videota, minun täytyi olla herkkä sen suhteen, jotta tilanne pysyisi mah-

dollisimman luonnollisena. Kamera näytti vaikuttavan joihinkin oppilaisiin ainakin niin, 

että he huomioivat sen äänin tai elein. Esimerkiksi yksi oppilaista vaikutti huomioivan ka-

meran lähes joka kerta ja sanoi jopa muille oppilaille, että ”nyt se stalkkaa sua”, missä 

”stalkkaa” tarkoittaa vakoilemista. Suurimmaksi osaksi en kuitenkaan huomannut merkit-

tävää käytöksen muutosta kuvatessani luokassa ja sitä koskien tärkeä huomioon otettava 

seikka on se, että oppilaat käyttivät suhteellisen rumaa kieltä kamerasta huolimatta. En 

usko, että he olisivat käyttäneet kirosanoja ilmaisuissaan niin avoimesti, mikäli kamera 

olisi ollut vaikuttavana tekijänä. Käyttäessään rumaa kieltä, he siis mielestäni osoittivat 

olevansa rennossa ilmapiirissä. Kuvaamisella ei tässä vaikuttanut olevan vaikutusta, sillä 

kiroilu ei myöskään lisääntynyt tai lauennut kameran ollessa päällä. Tämä mielestäni hei-

jastaa luottamusta tutkittavien ja tutkijan välillä, mikä on tärkeää tapaustutkimuksessa 

(Syrjälä & Numminen, 1988). 

Aineistonkeruuseen vielä lisätäkseni, jos olisin esittänyt oppilaille aina kysymyksiä, kame-

ra olisi todennäköisesti vaikuttanut heidän käytökseensä paljon enemmän. Ensimmäisten 

kertojen jälkeen päädyin siis kuvaamaan oppilaiden pelaamista ilman utelemista ja antaen 

tilanteen olla mahdollisimman luonnollinen, kuten Syrjälä ja Numminen (1988) ovat mää-

ritelleet tapaustutkimuksen aineiston keruuta. Yksi mahdollisuus saada oppilaiden ajatuk-

sia olisi ollut kerhotunnin jälkeinen haastatteluhetki, mutta kerhon opettajat olivat suunni-

telleet ajankäytön tunnin loppuun asti, enkä vaatinut oppilaita jäämään lisä-ajaksi. Haastat-

telut olisi pitänyt suunnitella hyvissä ajoin ennen projektin alkua, mikä ei ollut tässä tapa-

uksessa mahdollista, tai vaihtoehtoisesti suunnitella projektin aikana. Lopulta yksi ryhmä-

haastattelu aivan projektin lopuksi tehtiin ja videoitiin.  
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6 Tulokset 

Minecraft kerhon peli alkoi siitä, että oppilaiden laiva oli haaksirikkoutunut saarelle ja hei-

dän täytyi etsiä laivan kapteeni ja hänen lokikirjansa. Useimmille oppilaille peli näytti ole-

van tuttu ja he lähtivät heti tutkimaan saarta, mutta moni löysi kapteenin lokikirjan, josta 

löytyi ohjeita. He saivat pelin sisältä linkin nettisivulle, jossa he täyttivät ensitietolomak-

keen, jossa kysyttiin mm. kuinka paljon he ovat ennestään pelanneet Minecraftia, kuinka 

paljon he pelaavat ja kuinka paljon he tietävät asioista, joita pelaajat tulevat kohtaamaan 

tehtävissä esim. ”Mikä on yhteiskunta?”. 

Aluksi tilanne oli hyvin kaoottinen. Monet huutelivat toisillensa ja toiset kysyivät apua. 

Huomasin yhden oppilaista manaavan, että hänen veneensä tuhoutui, kun se osui aikai-

semmin mainittuun näkymättömään ”voimakenttään” saaren ulkopuolella. Tämä tapahtui 

hyvin pian pelin alkamisen jälkeen ja osoitti kyseisen pelaajan olevan kokenut Minecraftin 

pelaaja, sillä monet muut vasta opettelivat pelin mekaniikkoja. Kun kaikki olivat saaneet 

täytettyä lomakkeet, eikä oppilaita tarvinnut neuvoa sen kanssa, kaoottista tilannetta oli 

helpompi seurata. Oppilaat olivat äänekkäitä kerhon loppuun asti. 

He alkoivat muodostaa pareja sekä ryhmiä ja rakentamaan talojaan. Yksi porukka alkoi 

suunnitella jo kauppaa oman talonsa oheen sekä Youtube videoiden tekemistä kotona. Täs-

sä tapauksessa vaikutti siltä, että nuoremmat pelaajat muodostivat ryhmiä tehden yhteistyö-

tä, mutta vanhemmat pelaajat halusivat pelata itsenäisesti. Vanhemmat pelaajat eivät olisi 

halunneet tehdä yhteistä kotitaloa toisen pelaajan kanssa, mikä oli annettu tehtävä. Nuo-

remmat pelaajat auttoivat toisiaan myös hätätilanteissa esimerkiksi silloin, jos pelihahmo 

kuoli, jolloin hahmon mukana olleet tavarat jäävät ruumiin luokse. Kuollut pelaaja sai uu-

den pelihahmon saman tien, mutta tavarat täytyi hakea sieltä, jonne edellinen pelihahmo oli 

kuollut. Silloin kaveri, joka oli jo lähellä ruumista, pystyi keräämään tavarat ja pitämään ne 

tallessa toiselle.  

6.1 Kuinka perinteisen leikin osa-alueet näkyivät digitaalisessa leikissä 

Yksi leikin kriteeri, Huizingan määrittelyn mukaan, tuli esille kerhossa jatkuvasti. Se oli 

leikin tuottama huvi ja nauru unohtamatta sitä, että leikki ei ole komiikkaa, vaan leikki 

otetaan tosissaan. Toisaalta nauru ei osoita suoraan, onko tietty tilanne leikkiä. Komiikan 

piirteitä näkyi mm. reaalimaailmassa mahdottomien asioiden mahdollistumisena virtuaali-
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sessa maailmassa esim. tilanteessa, jossa pelaajahahmo söi levykkeen (liite 4). Naurun li-

säksi aineistosta löytyy elementtejä edellä mainitusta leikin totisuudesta. Joissain tilanteis-

sa kahden pelaajan välille on syntynyt riita ja melkein tappelu, kun heillä on ollut erimieli-

syyksiä. Lisäksi monia pelaajia harmitti virtuaalisen omaisuuden menettäminen tavalla tai 

toisella. He saattoivat menettää omaisuuttaan pelin sisällä oleville tietokoneohjatuille 

monstereille, jotka olivat tuhonneet pelaajien hahmon. Tällöin heidän hahmonsa syntyi 

uudelleen toiseen paikkaan, mutta heidän mukanaan olleet tavarat jäivät pelihahmon ruu-

miin luokse, jolloin virtuaalisen maailman todellisuus iski (ks. luku 4.3). 

Varastaminen ja tuhoaminen olivat aiheita, joita oppilaille mainittiin ennen pelin alkua. Ja 

tarkoituksena oli, että niihin yhdessä tartuttaisiin, jotta yhteiskunta pysyisi rauhallisena ja 

huonosta käytöksestä seuraisi jokin rangaistus. Heille ei tarvinnut erikseen opettaa, että se 

ei ole ”vain peliä”. Pelin sisällä saavutetut, hankitut tai rakennetut asiat voivat olla hyvin-

kin tärkeitä pelaajalle, sillä niiden eteen on saattanut tehdä ison työn, kuten aikaisemmissa 

tutkimuksissa on todettu (ks. luku 4). 

Ison työn teki mm. pelaaja GretaEmil, kun hän yritti rakentaa sähköverkkoa tuulivoimalla 

taloonsa kaverinsa kanssa, mutta heiltä puuttui jokin osa ja sen valmistamiseen tarvittavaa 

kuparia. Hän lähti etsimään kuparia kaivokseensa, johon avautui ovi talon sisältä. Kaivos-

kuilu suuntautui aluksi alaviistoon ja siitä lähti sivuille useita käytäviä. Matkalla alaspäin 

oli vastassa zombie ja hieman syvemmällä vettä tulvi kaivokseen, jonka myötä lyhdyt oli-

vat sammuneet. Hän oli pettynyt tähän tulvimisongelmaan, jota hän ei ilmeisesti itse ollut 

aiheuttanut. Matka jatkui vielä syvemmälle, mutta hän lähti tietystä sivukäytävästä eteen-

päin. Sivukäytävä mutkitteli eri suuntiin ja myös siinä näytti olevan sivuhuoneita tai käytä-

viä, mutta hän jatkoi pitkälle eteenpäin etsien kuparia. 

Siitä kun hän lähti kaivokseen, kului lähes kaksi minuuttia, jonka aikana hän juoksi kai-

voksen uumeniin, kunnes video loppui. Kaivos oli todella laaja ja hän sanoi sen tekemiseen 

kuluneen pitkän ajan. Pelissä jokaisen kivenlohkareen rikkomiseen menee sekunti tai kaksi 

ja lohkareita pitää korkeussuunnassa rikkoa kaksi, jotta pelihahmo mahtuu eteenpäin. On 

selvää, että käytäväverkoston kaivamiseen todella on täytynyt käyttää huomattavasti aikaa 

ja vaivaa. Seuraava video alkaa siitä, kun hän on löytänyt kuparin ja lähtee takaisin maini-

ten, että mahtaakohan hän löytää tien ulos. Hän huomauttaa, että kaivos on itse asiassa 

paljon syvempi, mutta hän ei jatkanut eteenpäin löydettyään kuparia. 
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Jokaisen pelaajan täytyi kaivaa jonkin verran saadakseen materiaaleja. Pelissä edistyneiden 

ja harvinaisten materiaalien hankintaan ja jalostamiseen menee pidempi aika kuin esim. 

puun hankintaan. Pelaajat olivat käyttäneet paljon aikaa ja vaivaa talojensa rakentamiseen 

vaihtelevista materiaaleista ja jotkin pelaajat olivat rakentaneet lähes massiivisia raken-

nelmia. Opettajat pystyivät käyttämään rakentamisessa helpottavaa modia WorldEdit (ks. 

luku 5.2), mutta pelaajat rakensivat kaiken yksi palikka kerrallaan. 

Kuva 3. Pelaajien rakennelmia. Etualalla massiivinen kivitalo, jossa oviaukko näkyy maan tasolla. 

Takana näkyy lentävä merirosvolaiva. 

Minecraft kerhon pelaajat muodostivat pelihahmonsa arvoa mainittujen (Yee, 2006. ks. 

luku 4.1) osa-alueiden eli sosialisuuden, saavutuksien ja immersion kautta. Pelaajat olivat 

kerhon alkaessa jo luokkatovereita, mutta mahdollisesti ystävyyssuhteet vahvistuivat ker-

hon aikana. Tai he ehkä pelasivat sellaisten kanssa, joiden kanssa he eivät muualla olisi 

leikkineet, mutta sitä en tutkinut tarkemmin. Joka tapauksessa heti ensimmäiseksi monet 

heistä muodostivat ryhmiä ja halusivat tehdä yhteistyötä. Samalla he nopeuttivat etene-

mistään, mikä Minecraftissa tarkoittaa uusien teknologioiden ja materiaalien löytämistä. 

Löydetyt materiaalit ja teknologiat mahdollistavat esineiden kuten miekkojen ja haarnis-

kojen valmistuksen, mikä on osa hahmon pukeutumista eli ulkonäön kustomointia. Yksi 

pelaaja halusi mahdollisesti näyttää hänen mekaanisen osaamisensa pelissä, kun hän ra-

kensi välittömästi veneen ja pyrki tekemään tutkimusmatkaa yli pelialueen rajojen. Kaikki 

eivät sitä olisi osanneet tehdä heti ensimmäisellä tunnilla. Viimeistään hän näytti osaamis-
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taan silloin, kun viimeisellä kerhotunnilla pelin rajoituksia löyhennettiin ja hän pystyi käyt-

tämään huijauskoodia tai -ohjelmaa lentääkseen ympäriinsä. 

Ns. kahinointileikit (ks. luvut 3.1 ja 4.2) olivat usein nähtävissä pelissä. Pojat leikkivät 

keskenään hippaa useasti kerhon aikana ja he tykkäsivät taistella pelin sisäisiä tietokoneoh-

jattuja eli NPC hahmoja vastaan. Erityisen kiva tunti suurelle osalle oli se, jolloin opettajat 

toteuttivat ”Zombie Apocalypsen” eli maailmanlopun. Oppilaat tuotiin yhteen saaren kau-

pungintalon sisälle ja koko saari täytettiin zombeilla ja muilla NPC monstereilla, jotka 

pyrkivät tuhoamaan pelaajat. Oppilaiden tehtävänä oli selvitä yöstä, joka oli oppitunnin 

pituinen ja kirjoittaa lyhyt kertomus siitä. Kirjoittaminen tapahtui pelin sisällä, jossa oppi-

laat saivat oman hahmonsa inventaarioon tyhjän kirjan ja sulkakynän sekä mustetta. 

Pojat taistelivat ja huusivat kovaäänisesti, kun tytöt etsivät turvallisen ja hiljaisen paikan, 

jossa he aloittivat kirjan kirjoittamisen kesken kaiken taistelun ja he luulivat olevansa tur-

vassa. Tästä varomattomuudesta aiheutui harmia, sillä kirjoittaessaan he eivät olleet val-

miina puolustamaan itseään, kun monsterit pääsivät heidän kimppuunsa. Heidän turva-

paikkansa oli tyttöpelaaja CaptainSparrowin lentävä merirosvolaiva ja hän yrittikin suojel-

la laivassa olijoita taistelemalla monstereita vastaan, mutta ei yksin täysin siihen pystynyt. 

Myös pojat hakivat turvaa ja osalla olikin yhteinen salainen maanalainen bunkkeri, jonne 

monsterit eivät mitenkään päässeet. Siellä hekin kirjoittivat kirjojansa. Tämän taistelemi-

sen lisäksi kahinointileikkejä edustavat poikien rakentamat huomiota herättävät rakennel-

mat, kuten dildo, Natsisymboli tai Neuvostoliiton lippu, joita he rakensivat kaikkien nähtä-

ville, kun tilaisuus siihen tuli.  

Selkein kerhossa havaitsemani leikiksi määriteltävä tapahtuma oli hippa. Leikissä kiinniot-

tava pelaaja yritti ottaa muita pelaajia kiinni niin, että hän meni toisen pelaajan lähelle ja 

suoritti pelin sisällä iskulyönnin, jolloin iskun vastaanottajasta tuli kiinniottaja eli hippa. 

Tähän perinteiseen leikkiin tuli kuitenkin erilaisia ulottuvuuksia virtuaalisessa maailmassa. 

Ensinnäkin pelaajat joutuvat etsimään toisiaan toisin kuin reaalimaailmassa, jossa hipan 

leikkijät yleensä näkevät toisensa koko ajan. Piilosta leikitään yleensä niin, että piilossa 

olijat eivät lähde karkuun etsijää. Eli leikistä tuli automaattisesti hieman moniulotteisem-

paa. He leikkivät hippaa myös ampumalla toisiansa jousella ja nuolella. Piilohippaa on 

mahdollista leikkiä myös reaalimaailmassa, mutta fyysisen maailman rajoitukset ja ympä-

ristö eivät mahdollista sellaista vapautta kuin virtuaalinen maailma. Virtuaalisessa maail-

massa pelaajilla on mahdollisuus piiloutua kallion uumeniin ja liikkua suhteellisen pitkiä 
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välimatkoja. Reaalimaailmassa tosin ihminen voi ehkäpä piiloutua hieman ovelammin 

esim. vaatekaappiin, mikä ei Minecraftissa ole mahdollista, sillä pelaajan hahmo ei pysty 

muuntautumaan asennollisesti tai hypätä kaapin sisälle. On olemassa peli Garry’s Mod 

(2004), jossa on hippa pelimoodi. Siinä pelaajat kirjaimellisesti voivat muuttua lähes miksi 

tahansa pelimaailman objektiksi, kuten vaikkapa tuoliksi tai banaaniksi, jolloin etsijöiden 

täytyy olla todella tarkkoja löytääkseen etsittävät. Mahdollisuudet vaikuttavat jälleen ole-

van loputtomat virtuaalisissa maailmoissa. 

Reaalimaailmassa tapahtuvassa hipassa vaikuttaa myös leikkijöiden oma fysiikka eli kette-

ryys ja nopeus. Toinen merkittävä ero siis on, että virtuaalisessa maailmassa pelihahmojen 

liikkumisnopeus on vakio, jolloin pelaajat ovat fyysisiltä ominaisuuksiltaan samalla viival-

la. Pelihahmon liikuttamiseen voi kuitenkin vaikuttaa esim. tarkasti ajoitetuilla hypyillä, 

jolloin esteiden ylitys nopeutuu ja taitava pelaaja voi päästä karkuun vähemmän taitavalta 

pelaajalta. Digitaaliset pelit vaativat kyllä taitoa ja hyviä refleksejä, mutta fyysiset vaati-

mukset eivät ole lähelläkään reaalimaailmaa, jossa vaikkapa voltin tekeminen vaatii paljon 

fyysistä voimaa, nopeutta ja koordinaatiota. Digitaalisessa pelissä voltin tekeminen saattaa 

vaatia vain yhden napin painalluksen.  

6.2 Kuinka digitaaliseen peliin uppoutuminen ilmeni MinecraftEdu-kerhossa 

Nauraminen ja ilon hetket, joita todistin, osoittivat pelaajien yhteyden peliin ja sen kuinka 

innostuneita he olivat pelin sisällä tapahtuvista onnistumisista. Tällainen naurua ja innos-

tusta synnyttävä tilanne osoittaa mielestäni pelin leikillisyyttä. Tietenkin naurua tapahtui 

myös tavallisen sosiaalisen interaktion seurauksena, mutta en ole tutkinut naurun syitä tai 

yhteyttä sosiaaliseen interaktioon yleensä. Mutta tietyissä yhteyksissä oli selvää, että pelin 

virtuaalisessa maailmassa tapahtuvat asiat johtivat iloon ja nauruun. Tässä on esimerkki 

tilanteesta, jossa pelaajille on annettu tehtävä ohjelmoida” turtle” eli robotti navigoimaan 

sokkelon läpi. Käytän ”turtlen” sijasta robotti-sanaa: 

Laresure heiluttaa omia nyrkkejään ilmaan innostuksesta ja hradede on vie-

ressä, kun he seuraavat tietokoneen ruudulta Laresuren robotin navigointia 

sokkelossa. 

hradede: "nyt sä feilaat hehehe! (naurunsekaista kommentointia)” 

Laresure: "Don't fail." (sanoo omalle robotilleen ruutuun) 
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hradede: "nyt se oikeesti... (epäselvää kommentointia ja ruutuun osoittelua).. 

just tässä kohtaa..." 

Laresure: "Don't fail me now." 

hradede osoittaa sormella valkokankaalle huomatessaan, että suoritus näkyy 

sieltä ja kommentoi jotain epäselvää. Laresure on aivan innoissaan pitäen 

käsiä edessään eläytyen tilanteeseen kiljuen sekä karjuen (kiljuen 

falsettiäänella ja matalalta muristen "ooooh!"). Robotin selviydyttyä sokke-

losta hän nostaa kätensä ilmaan innostuksesta ja huitaisee hradedea 

silmälaseihin kädellään. Hän huomaa sen ja kääntyy hradeden puoleen 

ilmeisesti sanoen "I'm sorry!" Opettaja kommentoi taustalta suoritusta sano-

en: “Well done!” 

hradede: "He hit my face!" Sellaisella äänenpainolla, joka mielestäni osoittaa 

myötähäpeää. Laresure innostui kovasti ja huitaisi kaveriaan, minkä hradede 

ilmeisesti tulkitsee hieman noloksi. 

Innostuminen itsessään ei ollut nolouden aihe ja myös hradede on osoittanut innostumis-

taan peliä kohtaan silminnähtävästi ja korvien kuuleviksi ainakin yhdellä videolla. Hän 

löysi jotain todella kiinnostavaa ja huusi muita pelaajia nimeltä, jotta saisi heidän huomi-

onsa. Hän kiljui innosta, taputti käsiään silkasta ilosta ja halusi myös muiden tietävän löy-

döstään huutamalla sekä kirjoittamalla siitä pelin chattiin. 

Immersion syvyyttä kuvaa tilanne, jossa pelaaja kutsui toista pelaajaa (liite 1.). Reaalisen 

ja virtuaalisen maailmojen välillä ei ollut saumatonta yhteyttä, jolloin pelaajien oli vaikeaa 

saada yhteys toistensa välille. Kutsuvan pelaajan ääni ei kantautunut virtuaaliseen maail-

maan, koska pelaajilla ei ollut mikrofoneja. Tällöin ongelma syntyi, kun ääni kulki vain 

reaalimaailmassa ja pelaajien sijainnit reaali- ja virtuaalimaailmojen välillä eivät olleet 

oikeassa suhteessa toisiinsa. Toista pelaajaa kutsuva pelaaja ei näyttänyt ymmärtävän tätä 

ongelmaa, vaan yritti toistuvasti huutaa pelin sisälle. En saanut taltioitua toista vastaavaa 

tilannetta, sillä usein pelaajat keskustelivat ongelmitta toistensa kanssa, vaikka olosuhteet 

olivat samankaltaiset. Tämä tilanne oli ainutlaatuinen sillä kutsuttava pelaaja ei ollut tietoi-

nen toisesta pelaajasta, eikä pystynyt yhdistämään reaalimaailman ääniä virtuaalisen maa-

ilman kanssa.  
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7 Johtopäätökset 

Tässä kohtaa voimme palata takaisin leikin ja pelin määritelmiin. Callois’n kutsumat pai-

dia ja ludus ovat mielestäni lähellä suomenkielen leikin ja pelin käsitteitä. Tämä jaottelu on 

mielenkiintoinen digitaalisten pelien osalta ja osoittaa mielestäni digitaalisten pelien moni-

naisuuden ja toisaalta ehdottomuuden. Digitaalinen peli on ohjelmoitu, jolloin sen säännöt 

ovat ehdottomat eli pelin sääntöjä ei voi rikkoa. Näin ollen digitaalinen peli itsessään edus-

taa puhtaasti ludusta. Pelin sisällä kuitenkin voi olla mahdollista päästä lähes puhtaaseen 

paidiaan. Pelin ohjelmoidut ”fyysiset” säännöt ovat kyllä ehdottomat, mutta pelaajalla on 

periaatteessa mahdollisuus vuorovaikuttaa virtuaalisen maailman kanssa täysin vapaasti ja 

olla välittämättä pelin tarinasta tai sen antamista tehtävistä. Sitä voivat merkittävästi rajoit-

taa pelin säännöt kuten aikaraja tai virtuaalisen maailman rajat eli tila. 

Tässä tutkimuksessa oleva Minecraft -peli antaa paljon vapauksia pelaajalle. Minecraftissa 

pelaaja on vapaa liikkumaan jokaiseen ilmansuuntaan sekä ylös että alas loputtomasti 

(Minecraft Wiki, 2016, ”The Overworld”). Siis pelimaailma jatkuu loputtomiin ja pelaaja 

ei ikinä törmää maailman reunaan periaatteessa, mutta käytännössä pelimaailma on 

rajallinen, vaikkakin massiivinen ilmeisesti teknisistä syistä. Tässä tutkimuksessa 

pelimaailma oli rajattu muilla tavoin (ks. luku 5.2), joten rajoittamattomuus ei ole tämän 

tutkimuksen kannalta merkityksellistä. Pelaaja voi Minecraftissa periaatteessa tuhota 

kaiken ja rakentaa kaiken uudelleen täysin vapaasti eli toteuttaa täyttä kaaosta ja silti 

Minecraft pysyy ytimeltään samana pelinä. Vaikka peliä pelaisi millä tavalla tahansa, 

Minecraft pysyy samana pelinä. 

Mikään lautapeli tai urheilulaji ei näin ajateltuna pysty aivan samaan. Jos Monopolissa 

pelaajat alkavat tekemään satunnaisia toimintoja esimerksi hyppimään paikoista toiseen 

ilman nopan heittämistä, pelaajat rikkovat tai muuttavat pelin sääntöjä. Monopolin sääntöjä 

on mahdollista muuttaa mielikuvituksellisesti, mutta peli ei silloin ole ytimeltään enää 

sama peli, jos sääntöjä ajatellaan kuin pelissä ohjelmoituna koodina. Myös jalkapallosta 

voi keksiä monia eri versioita, mutta muuttamalla pelin sääntöjä, se on kuin pelin koodin 

muuttamista. Sääntöjen mukaan pelattaessa jalkapallopelissä pelaaja voi tehdä pallon 

kanssa aivan mitä tahansa, mikä on fyysisesti mahdollista, kunhan pelaaja ei koske palloa 

käsin ja hän kuljettaa palloa pelialueen rajojen sisäpuolella. Jalkapallon pelaajaa rajoittavat 
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reaalisen maailman fyysikan säännöt sekä jalkapallon säännöt, jotka eivät tällaisen 

tulkinnan mukaan mahdollista puhdasta paidiaa. 

Toisaalta jalkapallon pelaajat voivat jalkapallon sääntöjä noudattamalla saavuttaa paidian 

juoksemalla miten sattuu ja potkien palloa satunnaisiin suuntiin. He voivat myös esittää 

olevansa joku tähtipelaaja tai pelata peliä mahdollisimman tarkan strategian mukaan. Näin 

ajateltuna myös Monopolissa voi satunnaisesti tehdä valintoja, jotka eivät edistä pelaajan 

menestystä, mikä on yleensä pelin tarkoitus. Jalkapallotähden tavoitteena on osoittaa 

paremmuutensa vastustajaan verrattuna ja voittaa peli, mutta leikkiikö hän silloin, kun hän 

improvisoi harhautuksen, jolla hän yrittää päästä vastustajan ohitse.  

Tämä vapaus osoittautui Minecraft kerhossa samoin kuin aikaisemmin mainitun EVE On-

line ja DayZ pelien yhteydessä (ks. luku 4.3). Nimittäin virtuaalisen maailman karu todelli-

suus näkyi myös Minecraft kerhossa esimerkiksi hevosen tappamisen yhteydessä (liite 3). 

Toiselle menetys oli harmittava, mutta ikävän teon tekijä ei harkinnut tekoaan kovin vaka-

vasti ja virtuaalisen maailman karuus eroaa tässä reaalimaailmasta. Ikäviä tekoja voi virtu-

aalisessa maailmassa tehdä kevein perustein, koska maailma ei ole todellinen. Toisaalta 

näitä tekoja tehdään enemmän siksi, että teoilla ei ole reaalimaailman seuraamuksia, eli 

virtuaalisesta maailmasta tulee siinä mielessä karumpi kuin reaalisesta. Tässä Minecraft 

esimerkissä leikin tai pelin illuusio ei ollut tuhoutunut, sillä pelaaja oli toiminut peliin oh-

jelmoitujen ”sääntöjen” (ks. luku 3.3.1) mukaan. Toisin sanoen pelaaja pystyi pelin sisällä 

eli virtuaalisessa maailmassa kulkea vapaasti ja mennä toisen rakentamaan rakennukseen ja 

ottaa sieltä periaatteessa mitä tahtoo. Näiden pelin ”sääntöjen” lisäksi pelaajat olivat muo-

dostaneet yhdessä opettajien johdolla tietynlaisen yhteisön tai yhteiskunnan, jossa oli omat 

sääntönsä. Niiden sääntöjen rikkominen johti virtuaalisen maailman sisäisiin rangaistuk-

siin. Nämä yhteiskunnalliset säännöt olivat osa tätä ”leikkiä”, joka tapahtui pelissä, mutta 

niiden rikkominen ei rikkonut illuusiota. Tätä tapahtumaa kuvaa termi digitaalinen leikki. 

Loppuen lopuksi havaintoni vain tukevat aikaisempia tutkimuksia, eikä havainnoissani ole 

merkkejä mistään ennestään tuntemattomista ilmiöistä. Peli näyttäytyi hyvin immersiivise-

nä viihteenä kerhon osallistujille ja se tuotti huomattavaa iloa heille. Jotkut näkivät paljon 

vaivaa saavuttaakseen haluamiansa tavoitteita ja jotkut halusivat myös esitellä niitä toisille. 

Jotkut pyrkivät saavuttamaan tavoitteitaan epärehellisin keinoin pelin mahdollistaessa sen. 

Pelaaminen oli hyvin sosiaalista ja kerhon aikana luokka ei juuri hiljentynyt, vaan puhetta 

sekä spontaaneja huudahduksia oli jatkuvasti koko kerhon ajan, mutta osa pelaajista keskit-
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tyi omiin tekemisiinsä hiljaisestikin. Pelaajat seikkailivat pelin virtuaalisessa maailmassa, 

mitä voi pitää Minecraftin pelaamisen ydin osa-alueena ja he myös leikkivät virtuaalisessa 

maailmassa keskenään. 

Leikki ei ole uutta digitaalisten pelien kontekstissa, mutta yhtenäistä määrittelyä ei ole ai-

heesta tehty. Olen tullut sellaiseen johtopäätökseen, että digitaalisten pelien ”pelaaminen” 

on määritelmien mukaan lähempänä leikkimistä kuin pelaamista. Lisäksi digitaalisten peli-

en virtuaaliset maailmat ovat todellisempia kuin leikissä luodut mielikuvitusmaailmat. Seu-

raavassa vielä yhteenveto siitä, kuinka olen siihen johtopäätökseen päätynyt.  
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8 Yhteenveto 

Kandidaatintyössäni, tutkittuani kirjallisuuskatsauksena lasten leikkiä digitaalisten pelien 

kontekstissa, tulin siihen lopputulokseen, että digitaaliset pelit näkyvät lasten leikeissä kak-

sisuuntaisena vuorovaikutuksena eli transduktiona. Kandidaatintyön jälkeen tajusin, että 

ymmärtääkseen transduktiota täytyy tutkia digitaalisessa pelissä tapahtuvaa leikkiä, mikä 

vaatii empiiristä tutkimusta. On selvää, että lapset leikkivät leikkejä, joissa esim. digitaali-

nen peli on ollut inspiraation lähteenä, mutta vähemmän selvää on digitaalisissa peleissä 

tapahtuva leikki, josta käytän muiden tutkijoiden ohella (mm. Koivula & Mustola, 2015) 

termiä digitaalinen leikki. Transduktio käsitteen tarpeellisuutta voi kyseenalaistaa, sillä 

perinteiselle leikille, joka imitoi esim. digitaalista peliä, on käsite imitaatio ja käsite digi-

taalinen leikki kuvaa leikkiä, joka tapahtuu digitaalisen pelin virtuaalisessa maailmassa. 

Onko tarpeellista olla käsitettä, joka kuvaa näiden kahden välistä kaksisuuntaista vuoro-

vaikutusta? 

Itse löydän käsitteelle tarpeen siinä yhteydessä, että transduktiivinen leikki rikkoo reaalisen 

ja virtuaalisen maailman. Tutkittuani kirjallisuuslähteitä ja yhdistettyäni niiden johtopää-

töksiä olen tullut siihen lopputulokseen, että virtuaaliset maailmat ovat erillisiä reaalimaa-

ilmasta. Virtuaalisissa maailmoissa vallitsee toinen todellisuus, jossa on omat sääntönsä. 

Nimenomaan näiden kahden maailman erottaminen on tärkeää, sillä vaarallista on ajatella 

niitä yhtenä todellisuutena. Tätä ajatusta helpottaa mahdollisesti se, kun erotamme virtuaa-

lisen maailman lapsen luomasta leikkien mielikuvitusmaailmasta. 

Aikuisena tuntuu olevan mahdotonta eläytyä mielikuvitusmaailmaan yhtä voimakkaasti 

kuin lapsi sen tekee, mistä tulee mieleeni siskonpoikani leikkiessään junaa saunassa. Mi-

nun on vaikea kuvitella näkeväni saunaa junana, mutta lapselle todellisen maailman esi-

neet, asiat ja ihmiset muuttuvat mielikuvituksen avulla vaikka mihin. Huizingan mukaan 

leikistä voi sanoa, että se on ei–totta, mutta leikki on vakavaa (Huizinga, 1938/1984). Tä-

män voi tulkita niin, että leikkimaailmassa saunan ovi ei ole saunan ovi, vaan se on junan 

ovi. Aikuinen voi ajatella sen ”vain leikkinä”, mutta lapsi näkee sen ”kuin totena”. 

Digitaalisen pelin pelaaja eläytyy virtuaaliseen maailmaan ja tätä tapahtumaa voi kutsua 

immersioksi (ks. 4.1 Ermi,Heliö & Mäyrä, 2004). Pelaamisella on useita ulottuvuuksia ja 

sen vaikutukset voivat ulottua reaalimaailmaan. Varsinkin moninpelattavat digitaaliset 

pelit luovat ihmisten välisen interaktion kautta vaikuttavan virtuaalisen maailman, joka on 
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todellinen omassa arvossaan eli se on virtuaalinen todellisuus. Virtuaalisten maailmojen 

voimasta ja immersiivisyydestä kertoo se, kuinka aikuiset pystyvät eläytymään siihen. Sa-

maan mahdollisesti pystyvät myös roolileikit ja muut vastaavat, mutta virtuaaliset maail-

mat ovat ehkäpä helpommin lähestyttäviä ja niissä ihmisen ei tarvitse esittää mitään muuta 

kuin hän itse on. Se muodonmuutos virtuaalisen ja reaalisen välillä tapahtuu saumattomasti 

ja automaattisesti virtuaalisen sisällön välityksellä. Pelaaja on pelissä se mitä on. Sana pe-

laaja on hieman ongelmallinen tässä yhteydessä, kun ajatellaan leikin ja pelin määritelmiä, 

sillä niiden mukaan leikkijä voi kuvata paremmin toimijaa virtuaalisessa maailmassa. 

Leikin ja digitaalisen leikin välisen suhteen voi mielestäni nähdä kahdella tavalla. Ensim-

mäinen on näkemys, johon päädyin jo kandidaatintyössäni. Siinä digitaalisten pelien virtu-

aalinen maailma määritellään uudeksi leikin muodoksi liikunta- ja kahinointileikin, esine-

pelaamisen sekä esittävän ja sosiodraamallisen leikin oheen. Tämä näkemys aiheuttaa risti-

riidan, sillä digitaalinen leikki on leikin muoto, jossa yhdistyvät leikin perusmuodot. Toisin 

sanoen digitaalisessa leikissä voi olla mukana liikunta – ja kahinointileikkejä, esinepelaa-

mista sekä esittävää ja sosiodraamallista leikkiä.  

Toinen määritelmä on, että digitaalinen leikki on yksinkertaisesti leikkiä virtuaalisessa 

maailmassa, eikä vain leikin muoto. Toisin sanoen digitaalinen leikki synnyttää uuden ylä-

kategorian, jonka alla ovat leikille jo aiemmin määritellyt muodot. Tälle määritelmälle on 

vasta-argumenttina se, että tarvitseeko digitaalinen leikki erillistä määritelmää, jos digitaa-

linen leikki on vain leikkiä digitaalisella laitteella. Oikeastaan tälle ilmiölle on vielä kol-

mas näkemys, joka perustuu digitaalisen pelin perusteisiin. Siis digitaalisia pelejä kutsu-

taan peleiksi ja niitä pelataan. Mutta tämä on mielestäni koko ilmiöstä kieltäytymistä, eikä 

se istu täysin leikin tai pelaamisen määritelmiin.  

Pelaaminen virtuaalisessa maailmassa täytyy määritellä samalla tavoin kuin reaalimaail-

massa, jos ajatellaan, että digitaalisella pelillä voi myös leikkiä. Kaikkiin nykyisiin digitaa-

lisiin peleihin ei päde pelin määritelmät kuten mitattavissa oleva tulos tai haluttu päämäärä. 

Tällaisista peleistä Esposition (2005) ja Juulin (2003) (myös Ermi, Heliö & Mäyrä, 2004) 

mukaan voi käyttää termejä ”leikkipelit” tai ”rajatapaukset”. Puhekielessä tuskin luovutaan 

sanasta peli, mutta tieteellisessä tekstissä täytyisi tiedostaa, että esim. Minecraft-peli viittaa 

ohjelmistoon nimeltä Minecraft, mutta Minecraft on virtuaalinen maailma, eikä pelin mää-

ritelmä välttämättä päde jokaiselta osin ohjelmiston sisältöön. Olen siitä huolimatta käyttä-

nyt tässä työssä sanaa peli (viitaten digitaalisiin peleihin), sillä se on niin yleinen käsite. 
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Digitaalisille ”peleille” on omat määritelmät ja tässä työssä olen ne määritellyt mm. DeLe-

onin (2013) mukaan, että digitaalisten pelien säännöt ovat kuin fysiikan sääntöjä eli digi-

taalinen peli on oma virtuaalinen maailmansa. Näin ollen digitaalisten pelien kohdalla ei 

mielestäni tarvitse määritelmään ottaa erikseen huomioon ”leikkipelejä” tai ”rajatapauk-

sia”, vaan täytyy puhua tavasta toimia kyseisessä virtuaalisessa maailmassa. Nykyajan tie-

tokoneet ovat niin tehokkaita, että pelien virtuaaliset maailmat ovat entistä vapaampia, 

jolloin tapa toimia niissä on muuttunut. Kuten leikin kohdalla, mielestäni digitaalisten peli-

en kohdalla pätee sama Huizingan ajatus, että vasta leikin sitominen kulttuuriin asettaa 

sille velvoitteita. Eli leikistä esim. pallon potkimisesta tulee peliä, kun se sidotaan kulttuu-

riin, urheiluun, ja siinä kilpaillaan. Digitaalisten pelien kohdalla voisi ajatella samalla ta-

valla, sillä elektroninen urheilu on todellista kilpailua, mutta kotona digitaalisen pelin ”pe-

laaminen” on määritelmän mukaan itse asiassa lähempänä leikkiä kuin pelaamista. 

Mielestäni tulokset luvussa esitetyt asiat osoittavat Minecraft-kerhon tapahtumien leikilli-

syyden. Peli tuotti huomattavaa iloa pelaajille, mutta pelin pelaaminen ei ollut mikään vit-

si. He saattoivat käyttää paljon aikaa saadakseen jonkin tavaran tai rakentaakseen itselleen 

hienon kodin pelissä, jolloin nämä asiat tulevat arvokkaiksi. Pelaajat joutuivat miettimään 

rangaistusta rosvolle ja rangaistusehdotukset olivat pelin sisäisiä eli siinä mielessä digitaa-

lisen ja reaalisen maailman rajoja ei rikottu. Verrattuna reaalimaailmassa käytyyn leikkiin, 

jos leikkijä olisi tuhonnut esimerkiksi hiekkalinnan, olisivat muut leikkijät todennäköisesti 

halunneet rikkojan ulos leikistä kokonaan olettaen, että hiekkalinnan tuhoaminen ei kuulu 

itse leikkiin. Silloin myös leikin illuusio olisi tuhoutunut.  

Lopuksi vielä huomautus siitä, että me ihmiset emme ole digitaalisia olentoja, joten tarvit-

semme reaalimaailman laitteet ja ympäristön kytkeytyäksemme digitaaliseen. Digitaalinen 

leikki ei siis voi olla täysin digitaalista eli reaalimaailma kuuluu osaksi digitaalista leikkiä. 

Viimeiseksi vielä kiteytetty selvitys siitä, että digitaalinen leikki on leikkimistä digitaalisen 

pelin virtuaalisessa maailmassa ja näkemykseni mukaan se on yleisin tapa ”pelata” digitaa-

lisia pelejä. Digitaalisia pelejä on monenlaisia, joista osa on ”rajatapauksia” tai ”leikkipele-

jä”, mutta nämä termit voi unohtaa kokonaan, sillä tärkeämpää on määritellä tapa käyttää 

digitaalista peliä eli onko tapahtuma leikkimistä vai pelaamista. Virtuaalisen maailman 

sääntöjen vapaus lopulta määrittää, kuinka monella tapaa siellä voi toimia, mutta digitaali-

sia pelejä voi leikkiä tai pelata. 
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LIITTEET 

Liite 1.  

Video MVI_0111 ajassa 4:19–4:47 

Koho näkee ratsastajan, jolla on satula ja huutaa:  

- "Hey! I wanna buy your saddle from you!" pelimaailmassa katsoen ratsastajaa ja 

yrittäen kohdistaa huutonsa hänelle. 

- "I wanna buy your saddle!" Kohon äänenpaino on hieman kuin hän puhuisi 

itsekseen ja hän menee pelimaailmassa lähemmäksi. 

- "Hey dude! I wanna buy your saddle!" Äänenpainolla käskevämmin, ikään kuin 

huomaatko kun puhun? Samalla pelimaailmassa hän lyö porkkanalla ratsastajaa 

selkäpuolelta saadakseen huomion, mutta pelimaailman säännöt eivät mahdollista 

vahingontekoa kanssapelaajille eli toiminnosta ei ole hyötyä. 

- "I wanna buy your saddle!" Kohon äänenpaino: Hei etkö huomaaaaaaaaa? Hän 

menee ratsastajan eteen pelissä, jotta ratsastaja huomaisi. 

Hän kutsuu pelaajaa virtuaalimaailmassa, niin kuin hän itse olisi siellä sisällä, mutta huuto 

tapahtuu reaalimaailmassa. Kanssapelaajan fyysinen sijainti ei ole oikeassa suhteessa 

virtuaaliseen maailmaan, jolloin kanssapelaaja ei tajua, että hänelle puhutaan. Vasta kun 

hän huutaa kanssapelaajan nimellä, niin hän saa vastauksen: 

Koho huutaa jälleen: 

- "Captain Sparrow I wanna buy your... I wanna buy your saddle!" 

CaptainSparrow vastaa tiukasti: 

- "No!"  

- “Please.” sanoo Koho. 

- “No!” vastaa CaptainSparrow entistä tiukemmin. 

- “Ah, you are mean!” toteaa Koho. 
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Liite 2. 

Video MVI_0115 ajassa 0:19–2:16 

Keskustelu tilanne, jossa peli on pysäytetty ja opettaja on luokan edessä. Olen jättänyt pois 

joitakin oppilaiden huudahduksia, jotka eivät liittyneet keskusteluun ja kohdat, jossa opet-

taja oikaisee oppilaita keskittymään keskusteluun: 

Opettaja: "Now we are talking about the crime reports we have. So we have 

Koho you have been stealing stuff or so people claim. Is this true?" 

Koho: "Yes." 

Opettaja: "Why have you been stealing stuff?" 

Koho: "I don't know..." 

Opettaja: "We have the rule not stealing or breaking other peoples stuff." 

Tässä välissä luokka toteaa keneltä ja mitä on varastettu. Keskustelu jatkuu: 

Opettaja: "So now together we have to think about a punishment for the 

crimes." 

Monta oppilasta samanaikaisesti: "Prison! Prison! We can make a prison! 

Teacher we build a prison!" 

Hraponssi: "Prison doesn't make any sense!" 

Opettaja: "So we have an idea for prison. Can we do that?" 

Hraponssi: "He can escape by breaking." 

Opettaja: "Yeah he can break by breaking the walls..." 

TrollingKing: "NO! HE-HEY! Teacher don't we have lava? We can make 

obsidian and let him give out his all his dimond  stuff and put him..." 

Hraponssi: "Even still he can break with his fists it will just take a long time." 

Lopulta opettaja ehdottaa, että varastetut tavarat palautetaan ja varas maksaa sakon, joka 

hyväksytään yhteisesti. 
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Liite 3. 

Video MVI_0114 ajassa 0:00–0:11 

Kysyin pelaajalta TrollingKing, miksi hän tappoi hevosen: 

TrollingKing: ”I just saw a random horse and started killing them. 

CaptainSparrow: “Yeah it was on a lead on a… It was on a lead and had a saddle. That’s 

obviously tamed.” 

 

Liite 4. 

MVI_0169 ajassa 0:40–1:04 

Koho: "How can you eat that thing?!" BrosterG tulee katsomaan 

Koho jatkaa: "Mä vahingos, I accidentally eat my... Teach, I accidentally ate my chip!" 

(”chip” tarkoittaa tässä tapauksessa tietokoneeseen tarkoitettua muistivälinettä, joka muis-

tuttaa pelissä ulkonäöltään vanhanaikaista levykettä) 

TeacherHannu: "What?" 

Koho laughing. 

TrollingKing: "You can eat the chip, Teacher, since you're robot guy!" 

MMgaming: "You can?" Oppilaat nauravat. Ja myöhemmin muutkin haluavat näyttää, 

kuinka levykkeen voi syödä. 


