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1 JOHDANTO  

  

Kandidaatintutkielmani päämääränä on selvittää, kuinka Kirjastolehti käsittelee 

digitaalisia pelejä ja niiden pelaamista vuosien 2015–2021 numeroissaan. 

Tarkoituksenani on tarkastella aihepiiriä käsittelevien artikkelien teemoja ja niiden 

yhtäläisyyksiä. 

Kirjastolehti on yleisten kirjastojen ammattilehti, mutta myös niiden asiakaslehti. Lehti 

käsittelee monia kirjastojen kannalta tärkeitä asioita, kuten niiden palveluita, kirjallisuutta 

ja kirjastojen toimintaan vaikuttavavia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Kirjastolehti on 

aatteellisesti sitoutumaton, mutta se pyrkii tarjoamaan näkökulmia eri aatteista ja 

ajattelutavoista. 

Pelaamisen tutkiminen Kirjastolehden näkökulmasta on minulle henkilökohtaisesti 

mielenkiintoista, koska olen itsekin innokas pelaamisen harrastaja. Pelaamisen lisäksi 

minulla on ammatillista taustaa kirjastoalalta, joten tutkielmani yhdistää kaksi minulle 

olennaista mielenkiinnon kohdetta.   

Informaatiotutkimuksen opinnoissani vastaani on tullut pelaamisen tutkimukseen 

liittyvää materiaalia. Tutkin esimerkiksi informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen 

opintojaksolla artikkelia nimeltään What Games Have to Offer: Information Behavior and 

Meaning-making in Virtual Play Spaces (Adams 2009). Artikkeli käsittelee pelaamista ja 

informaatiotutkimusta.   

Pelaamisen tutkiminen Kirjastolehden artikkeleita tarkastelemalla on siis loogista 

jatkumoa suuntauksille, joista olen jo aikaisemminkin ollut kiinnostunut. Pelaaminen on 

tärkeä osa nykyistä mediakulttuuria, mikä tekee siitä jo itsessään mielekkään 

tutkimuskohteen kirjastojen näkökulmasta.   
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2 KESKEISET KÄSITTEET  

  

Tässä luvussa esittelen tutkielman kannalta tärkeitä käsitteitä. Määrittelen ensin 

tutkielman asetelman kirjastojen näkökulmasta. Sen jälkeen kerron käyttämistäni 

pelaamisen käsitteistä.   

 

2.1 Yleinen kirjasto  

Yleiset kirjastot ovat kaikille avoimia kirjastoja, joiden pyrkimyksenä on tarjota 

jokaiselle tasa-arvoiset mahdollisuudet sivistykseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin. 

Yleisten kirjastojen tulee tarjota jokaiselle mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ja 

kansalaistaitojen kehittämiseen. (1492/2016.) Tutkielmani perustuu yleisten kirjastojen 

toimintaan, eikä esimerkiksi tieteellisten tai muiden erikoiskirjastojen näkökulmaan.  

 

2.2 Pelaaminen sekä pelit 

Pelaaminen viittaa leikkimieliseen toimintaan, jolla on selvä rakenne ja päämäärät 

(Brown 2014). Oman tutkielmani kannalta rajaan kuitenkin käsitettä siten, että se sisältää 

ainoastaan digitaaliset pelit ja mobiilipelit sekä niiden pelaamisen.  

 

2.3 Pelillistäminen  

Pelillistämisellä tarkoitetaan sitä, että pelien mekaanisia ja rakenteellisia ominaisuuksia 

yhdistetään normaalisti ei-pelillisiin tapahtumiin. Pelillistäminen voi tarkoittaa 

käytännössä esimerkiksi luku- tai oppikokemuksen edistämistä erilaisten haasteiden 

avulla tai palkintojen saamista edistymisen perusteella. (Sarilampi 2019.) 
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3 PELAAMINEN JA KIRJASTOT 

 

Digitaaliset pelit herättävät runsaasti keskustelua muustakin kuin viihteellisestä 

näkökulmasta, kuten opetuksen ja sosiaalisuuden kannalta. Digitaalinen pelaaminen on 

ajankohtainen ilmiö kirjastojen toiminnassa, koska pelaaminen kirjastoissa on kasvanut 

selvästi osana niiden toimintaa viimeisten vuosikymmenten aikana. (Smale 2011.) Laki 

yleisistä kirjastoista (1492/2016) määrittelee yleisten kirjastojen tehtäväksi edistää 

kaikkien ihmisten tasaveroisia mahdollisuuksia harrastustoimintaan ja kulttuuriin. 

Mielestäni pelit voidaan nähdä tärkeänä harrastuksena, sillä digitaaliset pelit olivat 

yleinen harrastus valtaosalle suomalaisista vuonna 2020, jolloin 78,7 prosenttia 

suomalaisista pelasi jotain digitaalista peliä säännöllisesti (Kinnunen, Taskinen & Mäyrä 

2020). Digitaalisten pelien suosio on siis kasvanut vuodesta 2011, jolloin säännöllisesti 

pelaavien ihmisten määrä oli 56 prosenttia (Karvinen & Mäyrä 2011). 

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) puhuu myös monipuolisen lukutaidon 

edistämisestä. Monet pelit edistävät nykyaikaisten lukutaitojen kehittämistä, sillä ne 

vaativat suurenevan informaatiomäärän käsittelemistä ongelmanratkaisussa, jotta pelaaja 

voi edetä pelissä. Onnistuneet pelitapahtumat vaativat pelaajalta aktiivista otetta, uusien 

taitojen opettelemista ja uuden informaation soveltamista. Aktiivinen osallistuminen 

uuden oppimisessa auttaa saavuttamaan parempia tuloksia. Pelit pakottavat pelaajat 

käyttämään heidän oppimiaan asioita käytännössä, mikä näkyy sekä oppimiskokemuksen 

mielekkyydessä että tehokkuudessa. (Felker 2014.)  

Pelien mielekkyyden voidaan katsoa rakentuvan seitsemästä tekijästä. Ensimmäinen on 

pelien asettamista haasteista selviäminen ja kehittyminen pelissä. Toinen tekijä pohjautuu 

ajanvietteeseen ja viihtymiseen. Kolmas tekijä on erilaiset yhteisöllisyyden muodot, 

kuten sosiaalisuus ja yhteenkuulumisen tuntemukset. Neljäs on luovuus, sillä esimerkiksi 

verrattuna elokuviin, pelaaja voi itse vaikuttaa pelin tapahtumiin. Viides on elämysten ja 

erilaisten tuntemusten kokeminen. Kuudes on kilpaileminen. Seitsemäs tekijä perustuu 

arvostuksen saamiseen omaa kyvykkyyttä osoittamalla. (Noppari 2014.) 

Vaikka Nopparin (2014) näkökulma ei liitykään suoraan kirjastojen näkökulmaan, monet 

hänen esiintuomistaan teemoista tulevat pinnalle kirjallisuudessa, joka käsittelee 

kirjastojen uusia suuntauksia. Erityisesti ajanvietto, yhteisöllisyys ja elämyksellisyys ovat 
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yleistä toimintaa, jota kirjastot pyrkivät nykyään tarjoamaan asiakkailleen (Launonen 

2015). Kirjastolle voidaan määritellä seitsemän pääkohdetta. Suhde yhteisöön, palvelut, 

teknologia, sähköiset kokoelmat ja palvelut, tila, henkilökunta ja rahoitus. Tästäkin 

näkökulmasta on helppoa löytää pelejä ja kirjastoa yhdistäviä tekijöitä. Esimerkiksi suhde 

yleisöön ilmenee tarjoamalla kirjaston kohderyhmille erilaisia palveluita ja korostamalla 

kirjaston yhteisöllistä ja yhteiskunnallista roolia. Edellä mainitusta näkökulmasta 

pelaaminen voidaan yhdistää kirjastojen toimintaan teknologian, kokoelmien, 

palveluiden ja sähköisten aineistojen kategorioihin. Lisäksi kirjastot voivat hyödyntää 

pelaamista ohjelmallisuuden näkökulmasta, jolloin kirjastot järjestävät pelaamiseen 

liittyviä tapahtumia. (Hawkins 2019.) 

Varsinkin tila nousee esiin vertaamalla aihepiirin eri lähteitä keskenään (Hawkins 2019, 

Launonen 2015). Kirjastojen tapahtumien järjestäminen vaatii tarpeelliset tilat, mutta 

monien kirjastojen tilat ovat turhan puutteelliset tapahtumien järjestämiseksi. Kirjastojen 

tilojen joustavuuden kehittäminen on eräs kehityskohde, jonka parantaminen auttaisi 

tapahtumien järjestämisessä huomattavasti. Kirjastot tarvitsevat myös henkilökunnan 

täyden tuen, sillä henkilökunnan asenteet ja motivaatiot kirjastojen toiminnan 

kehittämiseen vaikuttavat pitkälti kirjastojen toiminnan laatuun. Asiakaslähtöisyys on 

kirjastojen toiminnassa avainasemassa, mistä johtuen niiden tulisi keskittyä aidon 

lisäarvon tuomiseen asiakkaalle uudistamalla kirjastojen toimintaa ja kyseenalaistamalla 

vanhoja toimintatapoja.  (Launonen 2015.) 

Pelaaminen mielletään erääksi valttikortiksi tulevaisuuden kirjastoille. Esimerkiksi 

Mikkelin kirjaston toteuttama kokeilu tuli siihen tulokseen, että pelaaminen ja 

kilpaileminen ovat elämyksellisten kirjastojen tärkein tekijä oppilaiden keskuudessa. 

Pelaamisen tärkeä asema erityisesti nuorisotyössä korostaa kirjastojen henkilökunnan 

mielenkiinnon tärkeyttä peleihin ja ammattitaitoon hyödyntää sitä. Pelejä voidaan käyttää 

nuorisotyössä muun muassa luomaan yhteys nuoriin, mikä voi johtaa lisääntyneeseen 

yhdessäoloon esimerkiksi tutkimalla pelaamiseen liittyvää kirjallisuutta 

nuorisotyöntekijän kanssa. (Uotila 2015.)  
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3.1 Pelaaminen lukukulttuurissa, -taidoissa ja opetuksessa 

Lukemisen ja lukemiskulttuurin edistäminen, ohjauksen tarjoaminen ja monipuolisen 

lukutaidon tukeminen ovat kaikki tehtäviä, jotka Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) 

asettaa yleisille kirjastoille. Pelaamista voidaan hyödyntää tavoitteen saavuttamiseksi 

esimerkiksi hybridikirjojen muodossa. Hybridikirja voi tarkoittaa pelaamisen 

näkökulmasta muun muassa kirjoja, joihin liittyy vahva aktiivinen ja pelillinen 

ulottuvuus. Lukijalla on näiden ominaisuuksien ansiosta mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa kirjan tapahtumiin. Hybridikirjojen vahvuutena lukemisen edistämiselle on, että 

ne houkuttelevat tavallisia kirjoja vältteleviä ihmisiä kokeilemaan kirjallisuutta, mutta 

tarinan interaktiivisuus kannustaa myös jatkamaan lukemista eteenpäin. (Aerila & 

Kauppinen 2019.) On tärkeää huomioida, etteivät kaikki pelillistetyt kirjat tähtää 

pelillistettyjen ominaisuuksien varsinaiseen hyödyntämiseen. Usein kyseessä on 

puhtaasti teoksen kiinnostavuuden ja viihdearvon nostaminen. (Järvenpää 2020.) 

Intertekstuaalisuus tarkoittaa pelien osalta, että ne liittyvät ja toisinaan kannustavat 

pelaajia tutkimaan pelien ulkopuolisia tekstejä, jotka yhdistyvät jollain tavalla kyseisiin 

peleihin. Muun muassa pelien ohjekirjat, muut oppaat, fanisivustot ja arvostelut ovat 

esimerkkejä peleihin liittyvästä intertekstuaalisuudesta. (Jones & Hafner 2021.) Toinen 

intertekstuaalisuuteen verrattava lukemista tukeva ilmiö ovat tapahtumat, jolloin 

pelaamista voidaan käyttää mielenkiintoa tukevana ja luovana tekijänä oppimisen 

kannalta. Mikäli pelejä hyödynnetään päämäärätietoisesti vaikkapa erilaisissa 

opetustilanteissa, ne voivat sytyttää pelaajien mielenkiinnon kohteita. Herätetyt 

mielenkiinnon kohteet voivat olla esimerkiksi historialliseen peliin liittyviä teoksia 

samalta aikakaudelta. (Martin & Martinez 2016.) 

Pelien tarinankulku voidaan jakaa neljään osaan. Pelin suunnittelijan päätöksiin, 

esimerkiksi itse tarinaan, hahmoihin, esineisiin ja pelin ympäristöön, kuten karttaan ja 

pelin muihin alueisiin.  Seuraavaksi tulevat pelaajan päätökset, mitkä vaikuttavat osaltaan 

myös tarinaan. Tällaisia päätöksiä voivat olla erilaiset valinnat pelin muiden hahmojen 

kanssa tai eri alueiden tutkimisjärjestys. Kolmas osa liittyykin siihen, kuinka pelaajan 

tekemät päätökset vaikuttavat pelin kulkuun ja tarinaan. Monet pelit mahdollistavat 

tarinalle useita eri ratkaisuja, jotka määräytyvät pelaajan valintojen mukaan. Neljäs osa 

viittaa pelaajan päänsisäiseen ajatusmaailmaan, kuten mielikuviin tarinasta ja 



6 

välittäminen tai kiintyminen pelimaailmaan ja sen hahmoihin. Pelin tarinankulun 

tulkitseminen osa-alueiden avulla mahdollistaa pelien vertaamisen kirjallisuuden 

lukemiseen. Pelaaminen ja tarinan eteneminen on jatkuvaa vuoropuhelua pelaajan ja pelin 

suunnittelijan välillä, jolloin pelaajan ratkaisut edistävät tarinaa. Vastaavasti kirjallisuutta 

voidaan tulkita myös vuoropuheluksi lukijan ja kirjailijan välillä, vaikka kirjallisuus ei 

olekaan välttämättä yhtä dynaamista kuin pelit. Esimerkkinä interaktiivisuuden 

eroavaisuudesta voidaan käyttää jonkin hahmon menehtymistä. Mikäli lukijan 

suosikkihahmo menehtyy kirjassa, lukija ei voi juurikaan vaikuttaa tapahtuneeseen. 

Vastaavat tilanteet voivat ratketa pelaamisessa siten, että pelaaja voi muuttaa kyseisen 

hahmon kohtalon omalla toiminnallaan. (Jones & Hafner 2021.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2012–2015 järjestämä Lukuinto-ohjelma 

kannusti kirjastoja osallistumaan lasten ja nuorten motivoimiseen lukemiseen ja 

monipuolisten lukutaitojen kehittämiseen. Hanke yhdisti myös pelit ja pelaamisen 

lukemiseen, esimerkiksi kiinnittämällä lasten ja nuorten huomion kirjallisuuteen pelien 

avulla, sillä monet pelit perustuvat historiaan tai fiktiiviseen kirjallisuuteen. Lukuinto 

puhuu pelien aktivoivien vaikutusten puolesta. Ihmiset, jotka pitävät lukemisesta, mutta 

kaipaisivat siihen enemmän omaa aktiviisutta voivat hyötyä pelaamisesta tai 

interaktiivisista kirjoista lukemisen motivaation lisäämiseksi. Myös pelien sosiaalista 

luonnetta voidaan käyttää lukemisen ja monilukutaitojen edistämiseksi. Erilaiset 

tapahtumat, joita kirjastot voivat järjestää ovat hyvä tapa saavuttaa lukutaidoille asetettuja 

päämääriä, mutta ne kasvattavat myös osallistujien sosiaalisia taitoja. Pelityöpajat ovat 

yksi pelaamiseen liittyvä esimerkki luku- ja sosiaalisia taitoja kasvattavasta tapahtumasta. 

(Ikonen, Innanen & Tikkinen, 2015.) 

Pelaamisesta puhutaan myös eräänä modernin mediakasvatuksen muotona. Onnistunut 

pelikasvatus nojautuu ennen kaikkea pelisivistykseen, eli pelien arvon hahmottamiseen 

muun muassa yhteiskunnallisesta ja kulttuurillisesta näkökulmasta. Lisäksi 

pelikasvatukseen osallistuvan ammattilaisen tai vanhemman ymmärrys subjektiviisille 

merkityksille, mitä peleistä saadaan, on tärkeämpää, kuin varsinainen pelaaminen tai 

pelien syvällinen tuntemus. Hyvällä pelikasvatuksen asiantuntijalla ei ole pakollista 

käyttää suurta määrää aikaa uppoutuakseen pelimaailmoihin, vaan laajamittainen 

tietämys peleistä ilmiönä on tärkeämpää. Suuria määriä pelaavilla ihmisillä ei ole 

välttämättä parempia edellytyksiä ymmärtää pelejä ilmiönä. Pelisivistystä ei ole 
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kuitenkaan järkevää mitata absoluuttisena arvona, vaan sen laajuuden pohtiminen on 

tarkoituksenmukaisempaa. (Meriläinen 2016.) 

Yksi tapa yhdistää pelaaminen ja opetus keskenään ovat erilaiset lisätyn todellisuuden 

pelit. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi koululaisten ja opiskelijoiden 

informaatiolukutaitojen kehittämisessä. (Guo, Goh & Luyt 2017, Jerrett, Bothma & de 

Beer 2017.) Lisätyn todellisuuden peleillä voidaan katsoa olevan kolme tärkeintä 

kriteeriä. Ensimmäinen on pelien syventävä vaikutus pelaajiin, toinen tarinan eteneminen 

ja viimeisin on pelaajien välinen yhteistyö tarpeellisten tulosten saavuttamiseksi (Jerrett 

ym. 2017.) Opetuspelien mielekkään rakenteen ja pelattavuuden pohtiminen ovat tärkeitä 

edistääkseen motivaatiota. Nimenomaa motivaatio nähdään yhtenä onnistuneen 

oppimiskokemuksen kulmakivistä. Uuden oppimisen epäonnistumisen riski kasvaa 

suuresti, mikäli oppijan motivaatio on puutteellinen. Vastaavasti järjestelmät, jotka 

kasvattavat oppijoiden motivaatiota saavat heidät hyödyntämään kyseisiä järjestelmiä 

toistuvasti. (Guo ym. 2017.)   

Kirjastojen kannalta on tärkeää, että ne tarjoaisivat erilaisia lisätyn- ja virtuaalisen 

todellisuuden toimintoja sekä opastusta virtuaalitodellisuuden kanssa. 

Virtuaalitodellisuutta voidaan verrata menneisyyden tilanteisiin, kun kirjastot ottivat 

älylaitteet, kuten tietokoneet ja tabletit osaksi palveluitaan. Virtuaalitodellisuuden 

omaksuminen kirjastoihin tarkoittaisi käytännössä, että kirjastot tarvitsisivat lisää 

osaavaa henkilökuntaa ohjeistamaan toimintojen käytössä. Virtuaalitodellisuuden 

tarjoamat hyödyt, kuten informaatioluku- ja tiedonhankintataitojen kehittyminen, ovat 

kuitenkin lisääntyneiden vaatimusten arvoisia. (Kirsch 2019.) 

  

3.2 Pelien ja kirjastojen yhteisöllisyys 

Yhteisöllisyys on pelaamisessa keskeinen ilmiö, koska se esiintyy peleissä hyvin 

monimuotoisesti. Yhteisöllisyys tarkoittaa useamman kuin yhden ihmisen yhdessäoloa. 

Yksilön kokemus osana yhteisöä on olennainen osa yhteisöllisyyttä. Toisin kuin 

esimerkiksi yhteiskunnallisuus, jossa yksilöt tekevät yhteistyötä tuntematta toisiaan, 

yhteisöllisyys viittaa paikallisuuteen ja toisten aitoon tuntemiseen. (Lehtonen 2021.)   

Yhteisöllinen pelaaminen voi keskittyä esimerkiksi moninpeleihin ajanviettona tuttujen 

henkilöiden kanssa tai uusien tuttavuuksien luomiseen erilaisissa virtuaalisissa 
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ympäristöissä. Pelien välittämä yhteisöllisyys voi pohjautua myös yksinpeleihin, jolloin 

yksi pelaa ja muut seuraavat pelaamista. Pelaaminen ei ole kuitenkaan itseisarvoltaan 

yhteisöllinen aktiviteetti, sillä toisinaan ihmiset pelaavat yksinpelejä nimenomaa siksi, 

ettei niihin liity yhdessäoloa muiden kanssa. (Lee et al. 2017.)   

Kirjastot pyrkivät aktiiviseen työhön syrjäytymisen ehkäisyssä ja käyttävät 

yhteisöllisyyttä tärkeänä työkaluna päämäärien saavuttamiseksi. Yhteisöllisyyden 

edistäminen nähdään eräänä kirjastoammattilaisen tärkeimmistä ammattitaidon osista. 

Yhteisöllisyys ei saa tukeutua satunnaisiin kohtaamisiin, vaan toiminnan on oltava 

jatkuvaa ja järjestelmällistä. Järjestelmällinen ja laaja yhteisöllisyys auttaa kirjastoja 

huomioimaan myös syrjäytyneiden ihmisryhmien tarpeet, mutta toisaalta ehkäisemään 

muidenkin ryhmien syrjäytymistä. (Hyttinen & Tanskanen 2018.) Suomen kirjastot 

tavoittavatkin joka vuosi 97 prosenttia nuorista ja 67 prosenttia kaikista muista 

ikäryhmistä (Kokkonen 2017). Kirjastojen tavoittamattomat käyttäjäryhmät ovat 

syrjäytymisen ehkäisyn puolesta haastavia, sillä muun muassa nuoret, joiden lukutaidot 

jäävät heikoiksi, eivät koe kirjastoa itselleen ominaiseksi paikaksi. Tämä johtaa siihen, 

että he joutuvat tilanteeseen, jossa kirjastojen tarjoamat palvelut eivät vastaa heidän 

tarpeitaan, mutta he eivät myöskään koe olevansa kirjastojen kohderyhmää. (Hyttinen & 

Tanskanen 2018.) 

Kirjastojen yhteisölliset palvelut ovat hyödyllisiä varsinkin nuorten kannalta, sillä heidän 

houkuttelunsa kirjastoihin edistää lukemista ja lukutaitojen kehittymistä. Tämä taasen 

ehkäisee osaltaan syrjäytymistä. Nimenomaan nuoret tulevat kasvattamaan tulevaisuuden 

kirjastojen mahdollista käyttäjäkuntaa, joten on tärkeää, että heidän kokemuksensa 

kirjastosta ovat olleet myönteisiä. Lisäksi kirjastojen nuorille tarjoamat tilat ja palvelut 

ovat tärkeitä niiden vapaamuotoisuuden vuoksi. Nuoret saavat aikatauluttaa toimintaansa 

itse, eivätkä aikuiset kontrolloi sitä jatkuvasti. Juuri kirjastojen osallistuminen nuorten 

tilojen ja palveluiden järjestämiseen on tärkeää, sillä nuorilla ei ole nykyään tarpeeksi 

kokoontumispaikkoja. Kirjastot voivat täyttää puutteen myös niiden toiminnan kannalta 

hyödyllisesti kutsumalla nuoria viettämään aikaa tiloissaan. (Purhonen 2015.) 

Nuorten houkutteleminen kirjaston käyttäjiksi ja sen toimintaan osallistumiseen voi 

hyödyttää kirjaston omaa toimintaa esimerkiksi sen kautta, että nuorilla on usein paljon 

tietämystä pelimaailmoista ja niissä toimimisesta. Mikäli kirjastot kykenevät aktivoimaan 



9 

nuoria osallistumaan erilaisiin pelitapahtumiin, niistä saatua osaamista voidaan hyödyttää 

myös muiden käyttäjäryhmien kanssa. Kirjaston ja nuorten yhdessä toteutettu Minecraft-

päivä on esimerkki tapahtumasta, jolloin kirjasto yhdistää nuorten aktivointia ja 

yhteisöllisyyttä. Kyseinen pelitapahtuma oli kirjaston toiminnan kannalta mielekäs, sillä 

Minecraftin sosiaaliset ja opettavaiset vaikutukset edistivät tapahtumaan osallistuvien 

yhteistyökykyjä, kaikkien sosiaalista mukaan ottamista, yhteisöllisyyttä ja lukutaitojen 

kehittymistä. (Cilauro 2015.)   

 

3.3 Tutkimuksen tavoitteet 

Pelaaminen on tässä pääluvussa käsiteltyjen syiden takia ilmiö, joka voidaan yhdistää 

vahvasti kirjastojen toimintaan. Pelien suosio (esimerkiksi Kinnunen ym. 2020, Smale 

2011) ja hyödyllisyys (Aerila & Kauppinen 2019, Felker 2014) luovat nähdäkseni tarpeen 

tarkastella, kuinka Kirjastolehti käsittelee pelaamista ja pohdinnalle vastaako 

Kirjastolehden asiasisältö muita aihepiirin kirjallisuudesta ilmeneviä käsityksiä 

pelaamisesta.  Haluan rakentaa omalla tutkimuksellani erityisesti pelaamisen tutkimusta 

kirjastojen näkökulmasta, mutta jatkaa myös Kirjastolehden sisällön analysoimista. 

Kirjastolehden sisältöä on tutkittu aikaisemmissa opinnäytetöissä, vaikkakin muista kuin 

pelaamisen näkökulmasta. Esimerkki tällaisesta opinnäytteestä on Myllymäen (2018) pro 

gradu -tutkielma ”Käsitykset kirjastosta ja kirjastonhoitajuudesta Kirjastolehden vuosien 

2011–2016 vuosijulkaisujen teksteissä”.  

Kandidaatintutkielmani tutkimuskysymys on ”Millaisia teemoja Kirjastolehti nostaa esiin 

pelaamiseen liittyen?”   
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT  

  

Tässä osiossa esittelen ensin käyttämäni tutkimusmenetelmän, minkä jälkeen kerron 

aineiston analyysistä tarkemmin. Viimeisenä kerron siitä, mistä tutkimusaineistoni 

muodostuu ja millaisia ajatuksia taustalla on. 

  

4.1 Tutkimusmenetelmät  

Valitsen tutkielmaani laadullisen tutkimusmenetelmän, sillä tarkoituksenani on tutkia 

pelaamiseen yhdistettäviä merkityksiä ja niiden herättämiä teemoja. Laadullinen tutkimus 

rakentaa ja tutkii osaltaan ilmiön sosiaalista ja kulttuurillista todellisuutta, mikä tukee 

laadullisen menetelmän valitsemista tutkielmaani. Laadullinen tutkimus painottuu 

tutkittavaan ilmiöön, eli oman tutkielmani tapauksessa pelaamiseen, sekä siihen liittyvien 

asianyhteyksien huomioimiseen. Tämä puolestaan mahdollistaa pelaamisen merkitysten 

moniulotteisuuden pohtimisen. Laadullinen tutkimustapa tarkoittaa tulkintapohjaista 

lähestymistapaa tutkimukseen. Se mahdollistaa ihmisten arkipäiväisen sosiaalisen 

todellisuuden pohtimisen, joten se on hyvä lähestymistapa tutkimuksissa, joiden 

tarkoituksena on kuvailla tutkittavaa ilmiötä muiden ihmisten näkökulmasta tai tutkia 

monitulkintaisia tai subjektiivisia merkityksiä. (Vilkka 2021 a.) 

Valitsen aineiston analysointimenetelmäksi sisällönanalyysin, koska pyrin tulkitsemaan 

Kirjastolehden artikkelien teemoja, jolloin sisällön ymmärtäminen auttaa minua 

hahmottamaan eri ryhmiä.  Sisällönanalyysi perustuu tutkimusaineiston ominaisuuksien 

merkitysten sanalliseen tulkitsemiseen. Sisällönanalyysi voi olla joko aineisto- tai 

teorialähtöisestä. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, minkä 

päämääränä on etsiä tutkimusaineistosta jonkinlainen logiikka tai kertomus. (Vilkka 2021 

b.) 

Aloitan tutkimusaineiston analyysin perehtymällä kerättyyn tutkimusaineistoon 

paremmin lukemalla sitä toistuvasti. Tutkimusaineiston jatkuva lukeminen antaa vihjeitä 

siitä, miten sitä voisi ryhmitellä. Perehdyn samanaikaisesti aiheen kirjallisuuteen, mikä 

auttaa osaltaan aineiston kategorioinnissa, sillä kahdesta näkökulmasta aloitettu aineiston 

analyysi auttaa yhdistämään tutkimusaineistosta löytyneet teemat ja merkityksen muuhun 
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aihepiirin kirjallisuuteen. Seuraavaksi pelkistän tutkimusaineiston, jolloin 

tarkoituksenani on poimia omalle tutkimusasetelmalleni olennainen informaatio. 

Pelkistäminen vaatii, että tutkimusaineistoa tiivistetään ja ryhmitetään. (Puusa, Juuti & 

Aaltio 2020.) Keskityn itse ryhmittelyyn tutkimusaineiston piirteiden ja ominaisuuksien 

perusteella. Ryhmät määräytyvät sillä perusteella, millaiset teemat ovat yleisiä kunkin 

ryhmän sisällä. Käytän lisäksi kirjallisuutta apuna hahmottamaan, millaisiin aiheisiin 

kirjastot yhdistävät pelaamisen.  

Ryhmittelyn jälkeen pyrin nimeämään jokaisen ryhmän mahdollisimman kuvaavalla 

nimellä. Tarkoituksena on muodostaa käsitteitä, luokitteluja tai teoreettinen malli, mutta 

oma tutkimukseni keskittyy käsitteisiin ja luokitteluihin. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) 

Ryhmittelyn jälkeen aloitan tutkimusaineistosta tekemieni tulkintojen kirjoittamisen. 

Tässä vaiheessa tarkoituksenani on kytkeä tutkimusaineisto omaan ajatteluuni ja 

tulkintoihini. Analysoin ensin jokaisen teeman kerrallaan, jonka jälkeen yhdistän omat 

tulkintani tutkimusaineistosta aikaisempiin tutkimuksiin. (Eskola 2018.) 

Analyysi tapahtuu pohtimalla aineiston sisältöä pelkkää ryhmittelyä syvällisemmin. 

Tämä tapahtuu tekemällä aineistosta johtopäätöksiä, joiden tarkoituksena on löytää 

tutkimuksen kannalta olennaisia ja kiinnostavia huomioita. Johtopäätösten syntyyn 

vaikuttavat esimerkiksi aineiston yhtenäisyydet, mutta toisaalta myös eroavaisuudet. 

Tarkoituksena on hyödyntää aineiston yksityiskohtia ja luoda niistä järkevä kokonaisuus. 

(Vuori 2021.) Sisällönanalyysin voi toteuttaa kahdella eri tavalla, ensimmäinen perustuu 

aineiston esille tuomien sisältöjen pohtimiselle, jolloin merkityksiä käsitellään sellaisina, 

kuin aineisto kuvailee ne. Toinen tapa on pohtia aineistossa piileviä merkityksiä tutkijan 

omien tulkintojen kautta. (Graneheim, Lindgren & Lundman 2017.) Käytän tässä 

tutkielmassa jälkimmäistä tapaa, koska pelaamista käsittelevien artikkelien yhdistäminen 

kirjastojen toimintaan vaatii tulkintoja pelaamisen roolista Kirjastolehdessä. 

 

4.2 Tutkimusaineisto  

Tutkimusaineistoni lukeutuu mediatekstiksi. Mediatekstit yhdistelevät usein erilaisia 

ilmaisun muotoja, kuten tekstiä, kuvaa tai ääntä. Tutkimusaineistona mediatekstit 

haastavat tutkijan pohtimaan, että tutkitaanko pelkästään tekstin merkityksiä vai muitakin 

tekstissä käytettyjä ilmaisumuotoja ja -keinoja. Mikäli aineisto esiintyy useassa eri 
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muodossa, kuten painetuissa lehdissä ja digitaalisessa lehdissä, tutkijan on myös 

päätettävä, että keskittyykö hän ainoastaan yhteen vaihtoehtoon vai pitäisikö muitakin 

vaihtoehtoja soveltaa tutkimukseen. (Vuori 2021.) Tutkielmani keskittyy painettuun 

sanaan. Eri versioiden pohtiminen ei ole myöskään tarpeellista, sillä Kirjastolehden 

verkkonumerot ovat sisällöltään identtisiä painettujen lehtien numeroihin. 

Tämän tutkielman aineisto koostuu vuosina 2015 ja 2021 ja niiden välisenä aikana 

julkaistuista Kirjastolehden numeroista. Vuoden 2021 osalta aineistoon sisällytetään 

ainoastaan Kirjastolehdet 2021/1, 2021/2 ja 2021/3, koska kyseiset numerot olivat 

aineistoa kerätessä ainoat saatavilla olevat vuoden 2021 Kirjastolehden numerot. 

Tutkimusaineistosta tulee poimia otoksia, jotka vastaavat tutkimusongelman kriteereihin. 

Otokset voivat olla systemaattisesti satunnaisia, kuten tietyin väliajoin ilmestyneet 

artikkelit jostain tietystä lehdestä, tai ne voivat perustua tutkijan omaan harkintaan. 

(Vuori 2021.) Tässä tutkielmassa käytetään tutkijan harkinnanmukaisia otoksia, koska 

tutkimusasetelma itsessään määrittelee sen, millaisia otoksia tutkimusaineisto tarvitsee. 

Valitsen artikkelit, joissa on maininta pelaamisesta tai pelistä. Mikäli artikkeli käsittelee 

ainoastaan ei-digitaalisia pelejä, se hylätään. Poimintojen jälkeen ryhmitän jäljelle 

jääneen aineiston.  

Tutkimukselle olennaisia artikkeleita löytyy tarkasteltavista lehdistä yhteensä 21 

kappaletta. Artikkeleista poistetaan kolme, sillä en onnistunut ryhmittämään niitä 

tutkimusmenetelmäni määrittelemällä tavalla tai yhdistämään niitä muuhun 

tutkimusaineistoon. Ensimmäinen hylätty artikkeli koskee koodaamista. Pelaaminen 

ilmenee artikkelissa mainintana, että miehet koodaavat pelejä samalla, kun artikkeli pohtii 

naisten vähäistä osallistumista koodaamiseen. Toinen käsittelee lautapelejä ja mainitsee 

digitaaliset pelit osana kirjaston toimintaa, minkä näkyvyyden eteen on tehty paljon töitä. 

Kolmas puhuu teknologiasta ja mainitsee peliteollisuuden tärkeäksi valttikortiksi, johon 

suomalaistenkin tulisi tarttua. Aineisto muodostaa lopulta 18 artikkelia. 

Tutkimusaineistoon valikoituneet artikkelit on eritelty tarkemmin sekä tulokset-osiossa, 

että tutkielman liitteen taulukossa (Liite 1). Tutkielman seuraamisen helpottamiseksi 

taulukkoon lisätään kirjain kullekin artikkelille siten, että vanhin artikkeli saa tunnuksen 

A, minkä jälkeen aakkoset etenevät artikkelin julkaisupäivän perusteella. Mikäli kaksi 

artikkelia esiintyy samassa lehdessä, aikaisemmin esiintynyt on esitetty ensin. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET  

  

Luokittelen tutkimusaineistooni valikoituneiden artikkelien aiheet seuraaviin teemoihin: 

elämyksellisyyteen ja yhteisöllisyyteen, henkilökunnan ammattitaitoon ja 

mielenkiintoon, nuorten lukemisen tukemiseen ja lukemattomuuteen, sekä virtuaali- ja 

lisättyyn todellisuuteen. Lasken kuitenkin yhden aineiston artikkelin (E) sekä 

virtuaalitodellisuuden teemaan, että lukemisen tukemisen teemaan, koska se ilmentää 

pelaamisen ja virtuaalitodellisuuden positiivisia vaikutuksia lasten lukemisen 

edistämiseksi.  

Elämyksellisyys ja yhteisöllisyys näkyvät parhaiten kirjastojen olohuonemaisessa 

toiminnassa, jossa kirjastot pyrkivät lisäämään valmiuksiaan toimia yhteisön sosiaalisena 

tilana ja toimijana. Henkilökunnan ammattitaito ja mielenkiinto painottuu vahvasti 

henkilökunnan monimuotoisuuden ympärille. Laajakatseinen henkilökunta mahdollistaa 

kirjastojen kyvyn vastata ihmisten muuttuviin tarpeisiin. Nuorten lukemisen tukeminen 

ja lukemattomuus olivat selkeästi kiistanalaisin aihepiiri, sillä se oli ainoa teema, jossa 

Kirjastolehden sisältö ei ollut yhtenäistä. Osa artikkeleista pohtii pelaamista kielteisenä 

tekijänä, joka haastaa lukemisen ja keskittymiskyvyn. Osa taas kertoo pelien hyödyllisistä 

vaikutuksista lukemisen edistämiseksi. Virtuaalitodellisuuden teema keskittyy melko 

vahvasti toivomuksiin teknologian yleistymisestä, jotta kirjastot kykenisivät 

hyödyntämään sitä paremmin tulevaisuudessa ja kirjastojen käyttämiin lisätyn 

todellisuuden peleihin. Seuraavaksi käsittelen kutakin teemaa ja aineistoni artikkeleita 

tarkemmin. 

 

5.1 Kirjastojen elämyksellisyys & yhteisöllisyys  

Pelit ja pelaaminen ovat keskeinen tekijä kirjastojen elämysten ja yhteisöllisyyden 

rakentamisessa varsinkin lapsille ja nuorille. Kirjastot käyttävät pelejä esimerkiksi 

konsolipeliturnausten muodossa houkutellakseen lapsia ja nuoria viettämään aikaa 

kirjastoissa lomien aikana (K). Pelejä voidaan kuitenkin käyttää myös elämyksellisen ja 

yhteisöllisen toiminnan tuomiseen lasten ja nuorten arkeen. Lapsille ja nuorille 

kohdennetut tilat ovat oivallinen esimerkki arkisesta sosiaalisesta toiminnasta. Lasten- ja 
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nuorten tiloihin sijoitetut pelikonsolit ja niihin lainattavat pelit sekä ohjaimet ovat erittäin 

suosittuja lainauskohteita sekä suomalaisissa että ulkomaisissa kirjastoissa. (M, P.)  

Peleihin liittyvät elämykset, yhteisöllisyys ja nuorisotoiminta aiheuttavat 

konfliktitilanteita ja kysymyksiä eri käyttäjäryhmien välille. Konfliktiasetelmat johtuvat 

pelaamisen näkökulmasta yleensä kirjastojen kehityksestä yhteiskunnan olohuoneeksi 

sen sijaan, että ne keskittyisivät kirjallisuuteen ja toimintaan kulttuuritemppelinä. 

Kirjastoissa koetaan, ettei niiden tavanomainen rooli enää riitä, vaan niiden täytyy keksiä 

uusia keinoja houkutellakseen käyttäjiä luokseen.  

”Kirjastojen vastatessa ihmisten tarpeisiin vuokrattavin kokoushuonein, 

ompelukonein ja pelitiloin, vastaanotto ei ole ollut ainoastaan positiivinen. 

Esimerkiksi Helsingin keskuskirjasto Oodin avautuessa kirjojen suhteellinen 

vähäisyys herätti keskustelua – eikö kirjastojen tehtävä ole enää tarjota 

kirjoja?” (N, s. 26–27.)  

Kritiikistä huolimatta kirjastojen kehitys sosiaalisena tilana auttaa esimerkiksi syrjäytymisen 

ehkäisyssä, sillä kirjastot avustavat erityisesti vähäosaisia tarjoamalla heille pääsyn 

internettiin ja neuvomalla sen käytössä (N). Jotkut kirjastojen käyttäjistä kokevat lapsille 

suunnatut pelihuoneet kielteisinä, sillä heidän mielestään kirjastojen tulisi painottua 

kirjallisuuteen ja sivistykseen. Erilaiset elämyksellisyyden ja yhteisöllisyyden muodot 

ovat kuitenkin olleet pitkään tärkeä osa kirjastojen toimintaa. Esimerkiksi monien lasten 

vanhempien omassa lapsuudessa järjestettiin elokuvailtoja. (C.) 

Kirjastojen toimijuus yhteiskunnan olohuoneena vaikuttaa toisinaan perinteisestä 

kirjastosta nauttivien käyttäjien kokemuksiin myös käytännössä. Elämyksellisyyteen ja 

yhteisöllisyyteen painottuva toiminta, kuten pelitilojen lisääminen, tuo kirjastoihin entistä 

enemmän ääntä. Liiallinen ääni huonontaa kirjastojen perinteisistä palveluista nauttivien 

käyttäjien kokemuksia. Tutkimusaineisto tarjoaa kuitenkin ääneen liittyviin ongelmiin 

myös ratkaisuja. Käytännöllisin lienee tapahtumien järjestäminen kirjaston toisessa 

päässä, missä olisi lupa toimia äänekkäämmin, jolloin kirjaston toinen puoli pysyttelisi 

hiljaisempana. Lisäksi pelitilojen olisi hyvä olla jossain äänieristetyssä paikassa. Tilaan 

nojautuva ratkaisu on kuitenkin ongelmallinen pienempien kirjastojen näkökulmasta, 

mutta tilan sijaan ääntä voidaan säädellä ainakin osittain ajalla. Jokin tietty päivä ja aika 
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voidaan varata äänekkäille tapahtumille, jokin muu ajankohta voisi olla hiljaisempaa 

aikaa. (A.) 

Vaikka tutkimusaineistoni kertookin melko paljon yhteisöllisyyden ja elämyksellisyyden 

aiheuttamista konflikteista eri käyttäjäryhmien kesken, kirjastot haluavat kuitenkin jatkaa 

monipuolisen toiminnan lisäämistä palveluihinsa. Esimerkiksi Rovaniemen 

kirjastotoimenjohtaja pohti vuonna 2017, että kirjastoa olisi hyvä remontoida 

kokoontumis-, peli- ja soittotilojen lisäämiseksi (F).  

 

5.2 Henkilökunnan ammattitaito ja mielenkiinto  

Kirjastojen henkilökunnan kiinnostusta pelaamiseen pidetään tärkeänä. Kirjastot 

järjestävät ammattitaitoa kasvattavia koulutuksia pelien suhteen, mutta tutkimusaineisto 

rakentaa mielikuvaa, että kirjastoalan ammattilaisten tulisi tarttua ja tutustua peleihin 

aidosta mielenkiinnosta parempien tulosten saavuttamiseksi. Peleihin tutustumiseen 

pätevät samat säännöt, kuin muuhunkin kirjaston aineistoon. Aineisto tulee parhaiten 

tutuksi, kun henkilökunta tutustuu siihen omatoimisesti. (B.) Kirjastot tarvitsevat 

perinteisten kirjavinkkarien rinnalle myös henkilökuntaa suosittelemaan muuta aineistoa, 

kuten elokuvia, pelejä ja sarjakuvia. Kirjavinkkaaja tarvitsee mielenkiintoa sekä 

vinkattavaan aineistoon, että siitä kertomiseen. (J.) Lisäksi kirjastoilla on erilaisia 

podcasteja, jolloin niiden järjestämiseen osallistuvan henkilökunnan mielenkiinnon 

kohteet ja ammattitaidon monipuolisuus korostuu. Esimerkiksi Lahden kirjastolla on oma 

podcastinsa, Ääniä kirjastossa, joka käsittelee erilaisia kirjastoon liittyviä teemoja. 

Podcastin kannalta olennaiseksi mainitaan työntekijöiden monipuolinen osaaminen ja 

kiinnostuksen kohteet, sillä aiheet vaihtelevat paljon, mutta pelaaminen mainitaan 

yhdeksi vaihtoehdoksi. (R.)  

Pelit viittaavat kuitenkin henkilökunnan osalta muuhunkin, kuin käytännön taitoon pelien 

ja pelaamisen parissa. Pelit ovat vain osa kirjastojen toimintaa, joka vaatii 

erikoisosaamista ja mielenkiintoa uutta kohtaan. Uuden oppimisen tärkeys näkyy siinä, 

että kirjastot tarvitsevat motivoitunutta henkilökuntaa opastamaan asiakkaita esimerkiksi 

musiikin tai elokuvien tekemisessä, pelaamisessa ja uuden teknologian kokeilemisessa. 

Kirjastoala tarvitsee ennen kaikkea asiakaslähtöistä henkilökuntaa, jolta löytyy halua ja 

motivaatiota tarttua uusiin haasteisiin. (L.) Kirjastojen henkilökunnan uudet vaatimukset 
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näkyvät myös alan opiskelijoissa, sillä hiljaiset ja kirjallisuuteen painottuvat opiskelijat 

eivät ole enää ainoita, jotka haluavat työskennellä kirjastoalalla. Yhä monimuotoisempi 

joukko ihmisiä kiinnostuu alasta. Muun muassa pelaamistaustaisten opiskelijoiden määrä 

oli vuonna 2019 kasvussa. (I.) 

 

5.3 Lasten ja nuorten lukemisen tukeminen ja lukemattomuus 

Pelaaminen luo konfliktiasetelmia myös lukemisen suhteen. Pelit mielletään tärkeäksi 

tekijäksi nuorten vähenevälle lukemiselle (O) ja erääksi mahdollisuudeksi, joka vie 

nuorten aikaa ja kiinnittää suuren määrän heidän huomiostaan (Q). Seuraavat sitaatit 

antavat vaikutelman, että pelaamisella on kielteisiä vaikutuksia nuorten lukemiselle ja 

keskittymiskyvylle. ”En tiedä mikä perimmäinen syy on, että menekki vähenee. Onko 

niin, että suoratoisto ja pelit vievät aikaa niin paljon sitten siltä nuorisolta, joka aiemmin 

alkoi lukemaan sarjakuvia.” (O, s. 28) ja “Siskollani on myös ärsyttävä piirre pelata 

kännykällä samaan aikaan, kun hän katsoo elokuvaa. Eli leffaakin katsoessa on pakko 

näprätä jotain, eikä vain istua hiljaa paikoillaan sen parisen tuntia.” (Q, s. 29). 

Pelaaminen on lukemisen edistämisen ja lukemattomuuden osalta mielenkiintoisessa 

asemassa, koska artikkelit O ja Q pohtivat pelaamisen haitallisia puolia, mutta kaikki 

tutkimusaineisto ei ole täysin yhtenäistä. Kirjastoissa on onnistuttu myös houkuttelemaan 

lapsia lukemaan ja tekemään kirjastokortteja pelaamisen avulla.   

“Britanniassa lasten ensimmäinen lisätyn todellisuuden hitti ei ollut 

Pokemon Go vaan maassa jo perinteikäs kesäkirjahaaste, jota kolme vuotta 

sitten keksittiin laajentaa lisätyn todellisuuden puolelle. Kirjoja lukemalla 

ja kirjastoa tutkimalla lapset keräsivät taikaotuksia, joiden kanssa voi pelata 

yksinkertaisia mobiilipelejä. Uusi ulottuvuus lisäsi kampanjan suosiota, ja 

lapsille myönnettyjen kirjastokorttien määrä kasvoi yli viidenneksellä 

edeltävästä vuodesta.” (E, s. 10.) 

Kirjastot pyrkivät edistämään lukemista lisäämällä uusia kirjallisuuden muotoja, kuten 

lisätyn todellisuuden kirjoja tai multimediakirjoja. Erityisesti interaktiiviset 

multimediakirjat ovat ominaisuuksiltaan samankaltaisia pelien kanssa. Sähköiset kirjat 

ovat kuitenkin kirjastoille erittäin ongelmallisia, sillä monet myyjät eivät ole halukkaita 
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myymään lisenssejä kirjastoille ja monet sähkökirjat eivät sovi yhteen kaikkien 

lukuohjelmien kanssa. Lisäksi sähkökirjoja tuotettiin vuonna 2017 vähemmän, kuin 

perinteistä kirjallisuutta. (H.) Myös peleihin kielteisesti suhtautuvat näkemykset pohtivat 

digitalisaation käyttöä lukemisen tukemiseksi.  

”Oja myöntää, että digitaalisella formaatilla on mahdollisuuksia etenkin 

säännöllisesti julkaistavilla sarjakuvalehdillä, kuten supersankarisarjakuvia 

sarjatuotantona tuottavalla Marvelilla. Digitaaliset julkaisut eivät 

kuitenkaan kiinnosta Ojaa henkilökohtaisesti. Tabletilla sarjakuvien 

huolella tehdyt piirrokset eivät pääse hänestä oikeuksiinsa. Eikä digitaaliset 

julkaisut valtavia myyntejä takaa.” (O, s. 28–29.)  

 

 5.4 Virtuaali- ja lisätty todellisuus  

Virtuaalitodellisuus yhdistetään usein pelaamiseen. Esimerkiksi virtuaalilasien 

yleistyminen koetaan mielekkäänä mahdollisuutena, jolloin niiden käyttö voitaisiin 

yhdistää pelaamiseen (G). Virtuaalilasit koetaan kirjastoissa niin myönteisenä asiana, että 

osa kirjaston henkilökunnasta toivoisi niitä jokaiselle kirjastolle. Kirjastojen pelitilat 

olisivat luonnollinen paikka sijoittaa kirjastojen virtuaalikalustoa. Virtuaalilaseja voitaisi 

käyttää sekä huvitteluun, että hyödyllisempiin asioihin, esimerkiksi teollisuuteen ja 

opiskeluun. (D.)  

Lisätyn todellisuuden pelit näkyvät kirjastojen toiminnassa selvimmin eri 

käyttötarkoituksiin luotuina peleinä.  Esimerkiksi Lahden kirjasto toteuttaa koululaisten 

tutustumis- ja tiedonhakuopetuskäynnit hyödyntäen mobiilipeliä. Peli antaa koululaisille 

erilaisia vihjeitä, jotka auttavat ratkaisemaan tehtäviä muun muassa ottamalla valokuvia. 

Kyseinen peli on ilmeisesti saanut hyvän vastaanoton, sillä peliä pelanneet oppilasryhmät 

ovat olleet tyytyväisiä sovellukseen ja sen tuomaan opetukseen. Myös kirjastossa on 

koettu, että pelin käyttäminen on hyödyllistä opastuksessa. Lisäksi aikaisemmin 

mainitussa lukemisen tukemisen ja lukemattomuuden yhteydessä esitelty britannialaisen 

kirjaston mobiilipeli osoittaa, millaisiin eri käyttötarkoituksiin kirjastot hyödyntävät 

lisätyn todellisuuden mobiilipelejä. (E.) 
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6 POHDINTA  

 

Pohdin tässä luvussa lyhyesti päällimmäisiä ajatuksia tutkimustuloksistani. Seuraavaksi 

käyn läpi jokaisen teeman ja pyrin peilaamaan tuloksiani muun kirjallisuuden avulla. Sen 

jälkeen pohdin käyttämieni tutkimusmenetelmien soveltuvuutta ja sitä, mitä voisi vielä 

kehittää. Viimeisenä esittelen mahdollisen jatkotutkimusehdotuksen.   

 

6.1 Tutkimustulokset  

Hyvin suuri osa Kirjastolehden aineistosta painottui ilmiöihin lasten ja nuorten 

näkökulmasta. Varsinkin artikkelit, jotka tutkivat pelaamista syvällisemmin keskittyvät 

yleensä lapsiin ja nuoriin. Mikäli pelaamisesta puhutaan kirjastojen laajamittaisena 

palveluna, se liitetään usein osaksi jotakin käsittelemääni ryhmää eikä niinkään itsessään 

pelaamista. 

Aineistossa oli yllättävää, ettei se juuri puhunut lukutaidoista. Pelien opettavaiset 

elementit olivat muutenkin aineistossa melko puutteellisia. Ainoastaan virtuaali- ja 

lisätyn todellisuuden artikkelit mainitsivat pelaamisen opetuskäytössä. Vastaavasti 

kirjastoja ja pelaamista käsittelevä kirjallisuus puhuu pelien opettavaisuudesta erittäin 

usein.  

Kirjastolehden pelaamista käsittelevät artikkelit yleistyivät huomattavasti käyttämäni 

aikarajan loppupäätä kohden. Erityisesti vuosi 2020 sisälsi 8 tutkimusaineiston 18 

artikkelista. Tutkimani vuoden 2021 lehdet eivät kuitenkaan sisältäneet yhtään 

tutkimusaineistolle olennaista artikkelia.  

Mielestäni tutkimustulokseni kertovat paljon siitä, kuinka kirjastoissa suhtaudutaan 

peleihin ja pelaamiseen, mutta myös sen, ettei pelaaminen ole keskiössä kirjastojen 

toiminnassa, vaan osana niiden muita palveluita. Kirjastot hyödyntävät pelejä, mutta 

myös huomioivat pelaamisen osana niiden toimintaa jatkuvasti ja monesta eri 

näkökulmasta. Tutkielmani ei nähdäkseni tuo kirjastojen toimintaan mitään mullistavaa, 

mutta tulokseni tukevat pelien paikkaa kirjastojen keskustelussa ja toiminnassa.  
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 6.2 Elämyksellisyys ja yhteisöllisyys 

Kirjastojen nuorisotilat mielletään tärkeäksi osaksi kirjastojen toimintaa. Nuorisotiloihin 

toivottaisiin esimerkiksi pelikonsoleita, lautapelejä tietokoneita ja niihin liittyvää 

toimintaa (Launonen 2015). Nuorten toiveisiin pyritään mitä ilmeisimmin vastaamaan. 

Vuonna 2017 Rovaniemen kirjastossa pohdittiin, että kirjaston tiloja olisi hyvä 

remontoida uusien tilojen, kuten pelitilojen, lisäämiseksi (F). Vuonna 2020 kerrottiin jo 

kirjaston nuorisotilasta, missä voi esimerkiksi pelata konsolipelejä ja siitä kuinka suosittu 

kyseinen nuorisotila on (M). Kirjastojen nuorille suunnatut tilat ja palvelut houkuttelevat 

paikalle myös huonosti käyttäytyviä nuoria, mikä aiheuttaa konfliktitilanteita kirjastoissa 

(Purhonen 2015). Kirjastolehden käsittelemät konfliktitilanteet eivät mainitse huonosti 

käyttäytyviä nuoria syynä siihen, miksi nykyisen kirjaston toiminta aiheuttaa eri 

käyttäjäryhmien kesken ongelmia. Kirjastolehden kuvailemat tilanteet syntyvät 

kirjastojen toiminnan rakenteesta ja niiden olohuonemaisesta toimijuudesta (A, N).  

Kirjastojen elämyksellisyyden ja yhteisöllisyyden hyödyntäminen syrjäytymisen 

ehkäisyssä, ja nuorten houkutteleminen käyttämään kirjastojen tiloja ja palveluita, ovat 

selvästi tärkeitä asioita niiden toiminnassa. Muun muassa nuorille tarkoitetut 

konsolipeliturnaukset (K) ja nuorisotilat (M) ovat esimerkkejä syrjäytymisen ehkäisystä, 

kuten järjestelmällisen yhteisöllisyyden hyödyntämisestä (Hyttinen & Tanskanen 2018) 

tai nuorten houkuttelusta kirjastojen käyttäjiksi tarjoamalla heille tiloja, joissa aikuiset 

eivät ole jatkuvasti määräämässä toiminnasta (Purhonen 2015). Tutkimusaineisto ja 

löytämäni kirjallisuus keskittyy pelaamisen ja syrjäytymisen näkökulmasta pitkälti 

lapsiin tai nuoriin, mutta on tärkeää muistaa, että suomalaiset kirjastot tavoittavat 

ainoastaan 67 prosenttia kaikista ikäryhmistä (Kokkonen 2017). On kuitenkin myös 

mahdollista, että muita ikäryhmiä pyritään saavuttamaan jollain muilla keinoin kuin 

pelaamisella.  

 

6.3 Henkilökunnan ammattitaito ja mielenkiinto 

Kirjastot eivät keskity enää ainoastaan painettuun kirjallisuuteen, vaan monet kirjastojen 

tarjoamat aineistot voivat olla myös visuaalisia tai multimediaalisia. Kirjastojen vinkkarit 

eivät saisi keskittyä ainoastaan yksittäisten mediatuotteiden vinkkaamiseen, vaan heidän 

tulisi osata suositella aineiston ohella myös erilaisia medioita, kuten musiikin kuuntelua, 
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pelien pelaamista ja visuaalisten tuotteiden tutkimista. Teosten suositteleminen on 

monimutkainen ilmiö erityisesti toisistaan poikkeavien medioiden kohdalla. Eräs 

monimediaisen aineiston suosittelun haastavimmista tekijöitä on se, että monien 

kirjastojen asiakkaiden mieltymykset vaihtelevat median mukaan. Esimerkiksi 

rikoskirjallisuudesta kiinnostunut henkilö ei halua katsoa ensisijaisesti rikoselokuvia tai 

pelata rikollisuutta käsitteleviä pelejä. Asiasisällön tai rakenteiden sijaan, kirjaston 

henkilökunnan olisikin hyvä ajatella aineiston kokemuksellisuutta asiakkaan 

näkökulmasta. (Keren, Vannier & Douglass 2020.) Kirjastolehti tukee 

monimuotoistunutta vinkkaustyötä siinä mielessä, että kirjastoissa on huomattu tarve 

monien eri mediatuotteiden vinkkaamiselle (J). Näkökulmat eivät varsinaisesti tue 

toisiaan, mutta molemmat osoittavat, että kirjastojen vinkkaustyö on selvästi 

murroksessa, jolloin ne pyrkivät laajentamaan vinkkaustyötä perinteisen 

kirjavinkkauksen ulkopuolelle. 

Kirjastoihin kaivattaisiin motivoitunutta henkilökuntaa, joka olisi aidosti kiinnostunutta 

ja halukasta opastamaan uusien palvelujen ja teknologian kanssa (L). Toiveet 

oppimishaluisesta henkilökunnasta heijastuvat siten, että esimerkiksi 

virtuaalitodellisuuden laajamittaisempaan käyttöön tarvittaisiin lisää henkilökuntaa, joka 

olisi halukasta ja kyvykästä auttamaan asiakkaita (Kirch 2019). Kirjastojen 

henkilökunnan aito halu auttaa näkyy käytännöllisesti katsoen myös niiden tarpeesta 

kehittyä asiakaslähtöisinä organisaatioina (Launonen 2015). Lisäksi näen kirjastoalan 

opiskelijoiden monipuolisemmat taustat (I) hyvänä asiana kirjastojen asiakaslähtöisten 

päämäärien saavuttamiseksi, sillä henkilökunnan laaja-alainen osaaminen ja 

kiinnostuksen kohteet lisäävät henkilökunnan edellytyksiä aitoon kiinnostuneisuuteen 

uusien palveluiden opastamisessa.  

6.4 Lasten ja nuorten lukemisen tukeminen ja lukemattomuus 

Toisinaan pelaaminen nähdään haitallisena tekijänä lasten ja nuorten lukemiselle, sillä 

pelien oletetaan joko vievän runsaasti heidän aikaansa (O) tai aiheuttamalla haittaa heidän 

keskittymiskyvylleen (Q). Olen kuitenkin itse sitä mieltä, että tilanteet, joissa pelaaminen 

suoranaisesti haittaa lukemista ovat ongelmallisia myös muussa elämisessä ja olisi 

järkevämpää pohtia, onko kyseessä peliriippuvuus. 
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”Yleensä ongelmallinen pelaaminen on sekä oire muista ongelmista, että 

lääke, jolla pelaaja yrittää hoitaa itseään. Pelaaminen voi tarjota 

turvapaikan, sosiaalisia kontakteja ja onnistumisen kokemuksia tilanteissa, 

joissa arki tuntuu raskaalta. Pelaaminen voi olla ainoa asia, joka näyttäytyy 

pelaajalle positiivisena, ja siksi on tärkeää tarkistaa ensin omia pelaamiseen 

liittyviä ennakkoasenteita, kun ongelmaa lähdetään selvittämään.” 

(Tossavainen 2018, s. 68.) 

Mikäli kyseessä on niin haitallinen pelaamisen määrä, että se aiheuttaa haittaa elämän 

muilla osa-alueilla, on mielestäni järkevämpää pohtia ongelmallista pelaamisen paljoutta, 

kuin pelaamisen ongelmallisuutta lukemiselle. 

Toisaalta pelien positiiviset vaikutukset lukemiselle osoittavat mielestäni sen, että niiden 

järjestelmällinen tuominen kirjastojen toimintaan lisää mielenkiintoa lukemista kohtaan. 

Kirjastot voivat esimerkiksi pelillistää omaa toimintaansa, jolloin pelit palkitsevat ahkeria 

lukijoita uusilla ominaisuuksilla (E). Peleihin liittyvä intertekstuaalisuus on toinen 

esimerkki, jossa pelaajien huomio voidaan kiinnittää kirjallisuuteen, kuten historiaan tai 

peleihin liittyviin teoksiin (Jones & Hafner 2021, Martin & Martinez 2016). Myös 

Lukuinto-hankkeen käsittelemät interaktiiviset kirjat (Ikonen, Innanen & Tikkanen 2015) 

osoittavat, että pelit ovat itseisarvoltaan hyödyllisempiä lukemiselle, kuin haitallisia sille.  

 

6.5 Virtuaali- ja lisätty todellisuus 

Virtuaalitodellisuuden tuominen kirjastoihin ja sen käyttömahdollisuudet pelaamiseen 

nähdään tärkeinä osina kirjaston tehtäviä. Pelaaminen on tärkeä osa kulttuuria, joten myös 

virtuaalitodellisuuden edistäminen kuuluu kirjaston kehityskohteisiin kulttuurin 

edistämiseksi. Virtuaalikaluston sijoittaminen kaikkiin kirjastoihin ei ole kuitenkaan 

mahdollista, sillä jokaisessa kirjastossa ei ole esimerkiksi tarpeellisia tiloja 

virtuaalikalustolle. (Virranniemi 2017.) Tilojen puutteellisuus voi aiheuttaa ongelmia 

kirjastojen toivomuksille saada virtuaaliteknologiaa osaksi jokaisen kirjaston palveluita 

(D).  Kirjastoilla on siitä huolimatta suuri rooli uuden teknologian pelikenttänä, minkä 

takia juuri kirjastot ovat hyviä paikkoja virtuaalitodellisuuden julkiselle käytölle. 

Kirjastot myös hyötyisivät siitä, sillä virtuaalitodellisuus voisi lisätä kirjastojen 

mahdollista käyttäjäkuntaa ja parantaa niiden mahdollisuuksia osallistua opetukseen. 
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(Negin et al. 2020.) Lisätyn todellisuuden pelit ovat täsmällinen esimerkki siitä, että 

kirjastot voivat käyttää pelaamista ja lisättyä todellisuutta opastuksessa ja opetuksessa 

(E).  

Virtuaali- ja lisätty todellisuus ylittävät teemoina tutkimuksessani muodostamien 

luokittelujen rajat, sillä niiden käytön pohtiminen näkyy myös muissa teemoissa. Eräs 

mielenkiintoinen huomio virtuaalitodellisuusteknologiasta on sen käyttömahdollisuudet 

yhteisöllisyyden rakentamisessa. Virtuaalitodellisuus voi mahdollistaa paikallisten 

yhteisöjen levittäytymisen paikasta riippumattomaksi, mikä edistäisi yhteenkuuluvuuden 

ja yhdessä tekemisen edellytyksiä. (Negin et al. 2020.) Kyseiset ajatukset ovat kaikkein 

ilmeisimpiä elämyksellisyyden ja yhteisöllisyyden teemassa, jossa virtuaalitodellisuuden 

yhteisöllisen käytön voisi mieltää uudeksi kokeiltavaksi teknologiaksi (N). Yhteisöllisen 

käytön lisäksi virtuaaliteknologia on vahvasti kytköksissä henkilökunnan ammattitaitoon 

ja mielenkiintoon, sillä ryhmä pohtii kirjastojen uusia palveluita ja niiden opastamiseen 

tarvittavaa henkilökuntaa (Kirsch 2019). 

 

6.6 Tutkimusmenetelmät  

Tutkimusaineiston suuri tulkinnanvaraisuus hankaloitti mielestäni tutkimuksen 

tekemistä, sillä pelit tai pelaaminen ovat Kirjastolehden artikkelien keskipisteenä 

käytännössä erittäin harvoin. Pelit jäävät tutkimusaineistossa usein sivurooliin, joten 

niiden käsittelyn tutkiminen vaati ennen kaikkea pelaamiseen liitettyjen artikkelien 

muiden teemojen pohtimista ja analysointia. Mielestäni aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi oli tutkimuksen kannalta toimiva ratkaisu, koska se auttoi minua 

pohtimaan tutkimusaineiston teemoja mahdollisimman syvällisesti tilanteessa, jossa 

tutkimusaineistoa olisi ilman sen syvällistä analysoimista erittäin rajallinen määrä.  

Tutkielman lukemisessa kannattaa huomioida, että olen erittäin kiinnostunut 

pelaamisesta. Erityisesti yhteisölliset pelit ovat olleet vuosia tärkeässä asemassa omia 

harrastuksiani. Aikaisemmat kokemukseni kirjastotyöstä ovat antaneet minulle omat 

käsityksensä kirjastojen arvoista ja toiminnasta. Lisäksi kannattaa muistaa, että 

käyttämäni tutkimusaineisto ja kirjallisuus puhuvat pääsääntöisesti kirjastojen äänellä. 

Kykenin vastaamaan asettamaani tutkimuskysymykseen tarkasti, mutta jos voisin tehdä 

jonkin asian toisin tutkimusmenetelmien suhteen, pyrkisin soveltamaan jotakin valmiiksi 
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määriteltyä viitekehystä, kuten lähteenäni käyttämää Paul Hawkinsin (2019) tutkimusta 

kirjastojen seitsemästä tärkeästä kehityskohteesta. Kirjastolehden artikkelit olisi tällöin 

mahdollista jaotella jo valmiiksi määriteltyihin kategorioihin, jolloin aineiston 

tulkitseminen olisi järjestelmällisempää.  

 

6.7 Jatkotutkimusehdotukset 

Eräs mielenkiintoinen jatkotutkimusehdotus tutkielmalleni voisi olla pelien unohtaminen 

tutkimusasetelmasta ja keskittymisen pohtimaan jotakin löytämääni ryhmää tarkemmin. 

Esimerkiksi elämyksellisyyden ja yhteisöllisyyden tutkiminen Kirjastolehden 

näkökulmasta voisi olla toimiva tutkimusidea. Tällöin pelit voisivat olla edelleen osa 

tutkimusaineistoa, mutta ne eivät määrittelisi tutkimusasetelmaa niin tiukasti, kuin ne 

tekivät tässä tutkielmassa. Tutkimusaineistoa voisi mahdollisesti supistaa, mikäli 

tutkimuksen kohteena olisivat kaikki elämyksellisyyteen ja yhteisöllisyyteen liittyvät 

artikkelit, kuin ainoastaan ne, jotka mainitsevat pelit tai pelaamisen. Supistaminen olisi 

hyödyllistä, koska tutkija voisi keskittyä kaikkein uusimpiin Kirjastolehden numeroihin.  
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Liite 1: Kirjastolehden pelaamista käsittelevät artikkelit 

Kirjoittaja  Artikkelin nimi  Julkaisu  Sivunumero  Teema  Tunniste 

Jokitalo 

Päivi  

Myrsky 

olohuoneessa  

2015:3  12–13  Elämyksellisyys 

ja yhteisöllisyys  

A 

Göös Pia  Tutustun peleihin 

pelaamalla  

2016:2  16  Henkilökunnan 

ammattitaito ja 

mielenkiinto  

B 

Friman 

Laura  

Kirjasto 2.0  2016:5  19  Elämyksellisyys 

ja yhteisöllisyys 

C 

Vaarne 

Ville  

Vaari otti 

virtuaalilasit 

nenälleen - koki 

lapsen riemun  

2017:2   4  Virtuaali- ja 

lisätty todellisuus 

D 

Junttila  

Johanna  

Todellisuus 

kaikilla mausteilla  

2017:2  8–11  Lasten ja nuorten 

lukemisen 

tukeminen ja 

lukemattomuus, 

virtuaali- ja 

lisätty todellisuus 

E 

Inkeroinen 

Kaisa  

Johtaja jahtaa  

Pokemoneja  

2017:3  2–5  Elämyksellisyys 

ja yhteisöllisyys 

F 

Rikkilä 

Jarkko  

Virtuaalilasit 

päässä kirjastosta 

tulee  

fantasiamaailma  

2017:3  10–11  Virtuaali- ja 

lisätty todellisuus  

G 

Hjelt Marja  Muistilista e-

kirjoihin 

2017:4  12–13 Lasten ja nuorten 

lukemisen 

tukeminen ja 

lukemattomuus 

H 

Jussila Pia- 

Rask  

Opettajan työstä 

kirjastoalalle  

2019:3  40–41  Henkilökunnan 

ammattitaito ja 

mielenkiinto  

I 
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Liukkonen 

Juho  

Lohikäärmeet 

tulivat  

kirjavinkkaukseen  

2019:5  16–18  Henkilökunnan 

ammattitaito ja 

mielenkiinto  

J 

Tervonen 

Kaisu  

Pakopelejä suksien 

sijaan  

2020:1  11  Elämyksellisyys 

ja yhteisöllisyys 

K 

Kaisti 

Hanna  

Kulttuurityötä 

kuukausipalkalla  

2020:1,   33  Henkilökunnan 

ammattitaito ja 

mielenkiinto  

L 

Saarikettu  

Anne  

Pleikkari on 

suosituin 

nurkkiksessa  

2020:2,   46  Elämyksellisyys 

ja yhteisöllisyys 

M 

Parkkinen 

Meri  

Vapaa tila ja 

digitaalisuus vievät 

tulevaisuuteen  

2020:3  26–27  Elämyksellisyys 

ja yhteisöllisyys 

N 

Liukkonen 

Juho  

Rakkaudesta 

sarjakuvaan  

2020:3  28–30  Lasten ja nuorten 

lukemisen 

tukeminen ja 

lukemattomuus 

O 

Kivimäki 

Sanna  

Saksalainen 

kulttuurikehto  

2020:3,   44–45  Elämyksellisyys 

ja yhteisöllisyys 

P 

Sipola 

Saana  

Kadonnutta 

lukuaikaa 

etsimässä  

2020:4  28–29  Lasten ja nuorten 

lukemisen 

tukeminen ja 

lukemattomuus 

Q 

Ikävalko 

Laura  

Podcastia 

kirjastossa  

2020:4  40–43  Henkilökunnan 

ammattitaito ja 

mielenkiinto  

R 


