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Pelikulttuurien tutkimuksen historiaa 
Frans Mäyrä 

 

Pelin ja leikin suhde kulttuuriin on rikas ja monisäikeinen. Tässä luvussa hahmotellaan kuvaa 

kulttuurisesta pelitutkimuksesta, jossa juuri peleistä ja leikillisyydestä on toistuvasti löydetty 

kulttuurin ydin tai jopa ihmisyyden perusolemus. Toisaalta muutkin lajit kuin ihminen 

leikkivät, eikä pelien arvottaminen kulttuurina ole historiallisesti mitenkään itsestään selvää. 

Yhtä lailla kulttuurihistoriasta löytyy myös pelaamiseen kohdistuvaa moraalista paheksuntaa. 

Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen alueella pelien ja leikkien ohittaminen on ollut paljon 

yleisempää kuin niiden asiantunteva ja syventynyt tarkastelu. Pelikulttuurien tutkimuksella 

on kuitenkin oma, monivaiheinen historiansa. Tämä luku auttaa ymmärtämään paremmin sitä 

perustaa, josta nykyään kukoistava kulttuurinen pelitutkimus on noussut. 

On pitkän kehityksen tulos, että tieteiden kentältä löytyy ”pelitutkimus” omaleimaisena, 

pelien ja pelaamisen tieteellisen tutkimuksen muotona. Pelit ovat toisaalta ikiaikaisia ja 

kaikkialla: vuosituhantinen kulttuurihistoria kertoo, että pelejä on pelattu lähes aina ja joka 

puolella maailmaa. Biologit ja käyttäytymistieteilijät puolestaan kertovat, että 

leikkikäyttäytyminen ei ole ominaista vain ihmislajille. Monet eri eläinlajit, kehittyneistä 

lajeista varsin alkeellisiin, vaikuttavat harrastavan toimintoja, joilla ei ole mitään ilmeistä 

hyötytarkoitusta. Toisin sanoen eläimet leikkivät pääosin puhtaasta, toiminnan itsensä 

tarjoamasta mielihyvästä. Tämä pelien ja leikkien kaikkialle levittäytyvä, lähes universaali 

luonne on kuitenkin tuottanut pelitutkimuksen kehitykselle useita haasteita. Mikään 

yksittäinen teoria tai lähestymistapa ei vaikuta riittävältä koko pelien tutkimuskentän 

tarpeisiin. Nykypäivän digitaaliset pelit ovat myös sangen nopeasti muuttuva tutkimuskohde, 

joka myös haastaa jatkuvasti pelitutkimuksen merkityksen ja jatkuvuuden. 

Pelitutkimuksen historian eri kausia tai tutkimusjaksoja on pyritty tunnistamaan alan 

kirjallisuudessa aika ajoin. Esimerkiksi tanskalainen pelitutkija Jesper Juul on hahmottanut 

kolme ”aaltoa”, joissa pelitutkimuksen esihistoria ja varhaiset klassikot (kuten hollantilainen 

kulttuurihistorioitsija Johan Huizinga, ja ranskalainen sosiologi ja kirjailija Roger Caillois) 

edustavat ensimmäistä, jo 1900-luvun alkupuolella käynnistynyttä pelitutkimuksen aaltoa. 

Toinen aalto vuorostaan käynnistyi Juulin mukaan 1970-luvun alusta, ja vuosituhannen 

vaihteessa syntynyt moderni pelitutkimus edustaisi pelitutkimuksen kolmatta aaltoa.1 

Käytännössä pelitutkimuksen historian eri vaiheet eivät erotu toisistaan aivan näin 

selvärajaisesti, ja esimerkiksi tässä luvussa korostetaan, kuinka tiettyjen teemojen 

toistuminen ja jatkuvuus ovat vähintään yhtä tärkeitä kulttuurisen pelitutkimuksen 

 
1 Juul 2001. 



ymmärtämiselle kuin lähestymistapojen erojen hahmottaminenkin. Aihepiiriä koskevan 

ajattelun historia on myös huomattavasti pidempi kuin mitä moderneissa esityksissä yleensä 

huomioidaan. 

Pelitutkimuksen temaattisessa kehityksessä on mahdollista tunnistaa useita läpileikkaavia 

jännitteitä ja juonteita. Jännite universaalisuuden ja erityisyyden välillä on yksi näistä. Vaikka 

varsinaista pelin ja leikin teoriaa on kehitelty systemaattisesti vasta 1900-luvulla, erilaiset 

peleihin ja leikkeihin liittyvät kannanotot ovat kulkeneet yhtenä läpäisevänä juonteena 

länsimaisen filosofian historiassa. Antiikin filosofeista jo Platon (427–347 eaa.) esitti Lait-

dialogissaan näkemyksensä pelin ja leikin asemasta ihanneyhteiskunnassa. Platon esimerkiksi 

kirjoittaa: ”Mikä on siis oikea tie? Läpi elämän on leikittävä tiettyjä leikkejä – uhraten, 

laulaen ja tanssien – jotta saa osakseen jumalten suopeuden, pystyy torjumaan viholliset ja 

voittamaan ne taistelussa.”2 Platon tuo myös esiin ajattelutavan, jonka mukaan peli ja leikki 

kuuluvat kulttuuriin, koska niistä on hyötyä yksilöiden kasvussa ja kasvatuksessa. Myös 

nykypäivän suomalainen pelien tutkimus on mahdollista sijoittaa osaksi samaa jatkumoa, 

jossa keskustelu pelien ja leikin hyödyistä, hyödyttömyydestä ja erilaisista arvokysymyksistä 

on jatkunut jo ainakin yli kaksi tuhatta vuotta. 

Klassisten filosofien ajattelussa vapaamuotoinen leikki ja peli eivät kuitenkaan olleet kovin 

arvostettuja. Myös Platonin hyväksyntä kohdistuu lähinnä kurinalaista ponnistelua ja 

harjoittelua edellyttävään kilpaurheiluun3 – siis ”vakaviin peleihin”. Sen sijaan 1700–1800-

lukujen vaihteessa romantiikan ajan filosofit korottivat leikin ja pelin paljon perustavampaan 

ja keskeisempään rooliin kulttuurin ja yhteiskunnan kentällä. Moderni pelitutkimus onkin 

paljon velkaa juuri romantiikan perinteelle. 

Saksalainen kirjailija ja filosofi Friedrich Schiller (1759–1805) on pelitutkimuksen synnyn 

kannalta keskeisiä romantikkoja. Schiller esittää teoksissaan kritiikkiä valistuksen ajattelijoita 

kohtaan ja näkee, että esimerkiksi Ranskan vallankumouksen barbaarista väkivaltaa selittää 

osin järjen ylikorostus ja riittämätön ihmistunteiden merkityksen ymmärrys. 

Avainteoksessaan Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta Schiller kirjoittaa: 

”Tuntemiskyvyn kasvattaminen on siten ajan kiireellisin tehtävä, eikä vain siksi, että sen 

välityksellä parantunut tietämys pääsee vaikuttamaan elämässä, vaan nimenomaan koska se 

herättää parempaan tietämykseen.”4 Schiller tavoitteli ”aitoon ihmisyyteen” liittyvää ihmisen 

täydellistymistä ja irrottautumista aineellisten olosuhteiden pakottavista puitteista ja katsoi, 

että ihmisen tarve tai vietti leikkiin tai peliin5 on voima, joka kohottaa meidät tasapainoiseen 

luovuuteen. Kuten Schiller myöhemmin kirjoittaa: ”Sillä, sanoakseni sen vihdoin ääneen, 

ihminen leikkii ainoastaan ollessaan sanan täysimmässä merkityksessä ihminen, ja hän on 

kokonaan ihminen ainoastaan leikkiessään.”6 

 
2 Platon 1986, 195 [803d-e]. 
3 Roochnik 2016. 
4 Schiller 2013, 58 [Kirje 8]. 
5 ”Leikkivietti” on käännös Schillerin saksankieliselle käsitteelle Spieltrieb. 
6 Schiller 2013, 92–93 [Kirje 15; alkup. kursiivi]. 



Schiller edustaa siis näkemystä, jonka mukaan peli ja leikki ovat itseisarvoisia ja perimmäisiä 

kulttuurin ja ihmisyyden ulottuvuuksia: tuntevina kulttuuriolentoina täydennymme ja 

toteudumme aidoimmin leikissä ja pelissä. 

Schillerin filosofisen leikkiä ja pelejä koskevan ajattelun perintö on jättänyt vahvat jälkensä 

1900-luvun keskeisten aihepiirin teoreetikkojen ja historioitsijoiden tuotantoon. Kaikki 

pelitutkimuksen historialliset klassikot eivät kuitenkaan tavoittele laajoja, ihmisluonnon tai 

kulttuurin perusolemuksen synteesejä. Vaihtoehtoisesta kehityssuunnasta on esimerkkinä 

koulutarkastaja ja historioitsija Harold James Ruthven Murrayn teos A History of Chess, joka 

ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1913. Murrayn teoksessa on kyse erityistutkimuksesta, 

jossa tarkastellaan yhden lautapelin historiaa ja kehitystä. Tekstikriittinen ja ensyklopedinen 

tutkimusote liittää Murrayn tutkimuksen laajempaan, 1800-luvulla muodostuneeseen 

luonnontieteelliseen ja historiakeskeiseen tutkimusperinteeseen. Kirjansa johdannossa 

Murray määrittelee tutkimukselleen kolme keskeistä tavoitetta: koota yhteen mahdollisimman 

kattava esitys niistä erilaisista shakin7 variaatioista, joita eri puolilla maailmaa on esiintynyt; 

selvittää näiden pelien perimmäistä alkuperää; ja analysoida modernin eurooppalaisen 

lautapelin kehityskulku lähtien sen vanhimman esi-isän – intialaisen chaturanga-pelin8 – 

ensimmäisestä esiintymisestä 600-luvun alussa.9 

Käytännössä Murrayn tutkimuksen esimerkki paljastaa kulttuurisen pelitutkimuksen 

kahtalaisuuden: analysoidessaan shakkia Murray kertoo paljon niistä historiallisista ja 

kulttuurisista puitteista, joissa kyseinen pelimuoto on kehittynyt. Toisaalta kunkin 

shakkivariaation selittäminen ja tulkitseminen nojaa Murrayn tutkimuksessa erilaisten 

kirjallisten lähteiden, kertomusten, runojen ja tapakuvausten erittelyyn. Kulttuurisessa 

tutkimuksessa peli siis selittää kulttuuria, ja kulttuuria tarvitaan pelin selittämiseen. 

Toista tämän yli 900-sivuisen kirjan kaltaista, laajasti pohjustettua kulttuurihistoriallista 

esitystä ei ole todennäköisesti vieläkään julkaistu mistään muusta yksittäisestä lautapelistä 

(tai ylipäätään mistään pelistä). Shakki on monessakin mielessä erityinen peli, ja on 

todennäköistä, ettei minkään muun pelin kohdalla olisi edes löydettävissä yhtä laajoja 

yhteyksiä eurooppalaiseen taide-, kulttuuri- ja kirjallisuushistoriaan kuin mitä Murray nostaa 

esiin teoksensa toisessa osassa. Huomionarvoista Murrayn teoksessa on myös pelin 

rakennetta, sääntöjä ja pelaamisen konventioita koskevien analyysien yksityiskohtaisuus. 

Murray esimerkiksi esittelee suuren määrän erilaisia keskiaikaisia shakkiongelmia, joiden 

yhteydessä voi puhua erityisestä, yhden pelin pelikulttuurin sisälle muodostuneesta 

alakulttuurista, tai jopa pelaajalähtöisestä taidelajista. 

Suomalaisen kulttuurisen pelitutkimuksen historian kannalta erityisen kiinnostava on 

professori Yrjö Hirnin tutkimus Barnlek10 (1916), joka on yleensä jäänyt nykytutkimuksessa 

vähemmälle huomiolle. Hirn on kuitenkin 1900-luvun alkupuolen kansainvälisesti 

tunnetuimpia suomalaisia tieteentekijöitä, ja hänen tutkimuksensa leikin olemuksesta on 

tärkeä virstanpylväs hahmotettaessa filosofisesti painottuneen peli- ja leikkikulttuurin 

 
7 Tuntematon trad. 
8 Tuntematon trad. 
9 Murray 1913, 5. 
10 Hirn 1918. 



tutkimuksen historiaa. Pelikulttuurien tutkija Olli Sotamaa on ”Suomalaisen pelitutkimuksen 

monet alut” -katsausartikkelissaan11 kiinnittänyt huomiota Hirnin rooliin ja myös hänen 

teoksensa suomenkielisen käännöksen nimeen: Leikkiä ja taidetta (1918). Helsingin 

yliopiston estetiikan ja nykykansain kielten kirjallisuuden professori Hirn käsittelikin 

teoksessaan lasten leikkien ja leikkikalujen lisäksi esimerkiksi marionetteja, sirkusta ja 

teatteria. Kapeammassa mielessä Hirnin teos ei siis ole rajautunut nimenomaan pelien 

tutkimukseen. Hirn ja muut filosofisesti suuntautuneet 

leikkikulttuurin tutkijat ovat kuitenkin olleet keskeisessä 

asemassa, kun on pyritty ymmärtämään pelaamiseen ja 

leikkimiseen liittyviä erityisiä merkityksiä ja näiden asemaa 

kulttuurin laajemmalla kentällä. 

 

Kuva 1. Yrjö Hirn, suomalainen esteetikko ja 

kirjallisuuskriitikko. Kuva: Wikipedia, public domain; 

julkaistu teoksessa Olof Mustelin, Forskning och vitterhet. 

Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885–1985 II Det 

andra halvseklet. Helsinki, 1986. 

 

Kohti modernia pelikulttuurien tutkimusta 

 

Vaikutukseltaan kaikkein keskeisin ajattelija kulttuurifilosofisen pelitutkimuksen kehyksen 

rakentamisessa on epäilemättä ollut hollantilainen filosofi ja kulttuurihistorioitsija Johan 

Huizinga. Hänen Homo Ludens -teoksensa ilmestyi alun perin vuonna 1938, ja siitä on 

laadittu useita käännöksiä eri kielille, esimerkiksi englanniksi vuosina 1949 ja 1955 ja 

suomeksi vuonna 1967 nimellä Leikkivä ihminen. Huizinga oli historiantutkijana tunnettu 

muun muassa keskiajan ja uuden ajan taitetta käsittelevästä teoksestaan Keskiajan syksy 

(1919). Homo Ludens on samaan tapaan laajakaarinen ja synteesejä rakentava, 

esseenomainen teos, jossa kantavana ajatuksena on ”leikkielementin” keskeinen asema 

kulttuurissa. Hollannin kieli (samoin kuin monet muut kielet) ei tee suomen kielen tapaan 

käsitteellistä eroa pelaamisen ja leikkimisen välillä. Huizingan leikkiä koskevat 

luonnehdinnat laajentuvat moniin hyvin erilaisiin pelikulttuurin muotoihin. Huizinga katsoo, 

että useissa kulttuuriin ja yhteiskuntaan historian kuluessa vakiintuneissa ilmiöissä tai 

käytänteissä on perimmiltään kyse tietynlaisesta leikistä tai pelistä. Näin on hänen mukaansa 

esimerkiksi sodassa, runoudessa, oikeudenkäynnissä, filosofiassa ja ylipäätään taiteissa. 

Huizingan pelin ja leikin määritelmä on tästä näkökulmasta johtuen sangen yleinen: 

Muotonsa puolesta leikkiä voi siis nimittää vapaaksi toiminnaksi, jonka leikkivä 

käsittää tavallisen elämän ulkopuolella olevaksi – ”eihän sitä tarkoiteta” – mutta 

joka siitä huolimatta voi saada hänet täysin valtoihinsa, johon ei ole liittynyt 

mitään aineellisen edun tavoittelua ja josta ei saavuteta mitään hyötyä. Leikki 

 
11 Sotamaa 2009a. 



tapahtuu tietyn ajan kuluessa ja tietyssä paikassa määrättyjen sääntöjen mukaan 

järjestyksellisesti. Se luo yhteenliittymiä, jotka puolestaan kernaasti verhoutuvat 

salaperäisyyteen tai naamioitumalla erottuvat tavallisesta maailmasta.12 

On syytä huomata, että vanhahtava suomennos valitettavasti hieman hämärtää monia 

määritelmän kannalta olennaisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi salaperäisyyteen verhoutuvat 

”yhteenliittymät” tarkoittavat tässä pelikulttuureihin olennaisesti liittyviä pelaajayhteisöjä 

sekä pelisääntöjen sisäistämisen sivutuotteena syntyviä, kyseisen pelin merkityksiä jakavia ja 

ylläpitäviä alakulttuurisia sisäpiirejä. Peleihin ja pelaamiseen liittyvien merkitysten 

erityislaatuisuutta ja erillisyyttä alleviivaa Huizingan määritelmään olennaisesti liittyvä ero 

”aineellisen edun tavoitteluun”. Ammattimainen elektroninen urheilija tai voittojen 

motivoima rahapelaaja ei siis Huizingan määritelmän mukaan pelaa aidosti, tai ei ainakaan 

Huizingan tarkoittamassa mielessä ”leikinomaista peliä”. Huizinga myös painotti pelien ja 

leikkien rajautuvan aina tiettyyn, ajan ja paikan kehykseen. Huizinga käytti tässä yhteydessä 

ilmaisua ’taikapiiri’ (engl. ’Magic Circle’), jota on myöhemmin sovellettu ja usein myös 

laajasti kritisoitu myöhemmässä pelitutkimuksessa. Olennaista tälle käsitteelle ei kuitenkaan 

ole arjen ja leikin täysin ehdoton erillisyys. Huizinga korostaa leikin ja pelin lomittuvan 

monin eri tavoin arkielämän keskelle, normaalin elämän tärkeäksi vastinpariksi. Huizingan 

ajattelun kokonaisuudessa taikapiiri on ennemmin metaforinen ilmaus sille rajankäynnille, 

mitä pelitodellisuutta ohjaavien sääntöjen ja arkitodellisuuden tarpeiden ja toimintasääntöjen 

välillä ihmisen kokemuksessa, ajattelussa ja kulttuurissa ilmenee.13 

Myöhempi tutkimus on usein ponnekkaasti kritisoinut taikapiiri-käsitteen yksinkertaistavaa 

tulkintaa, jossa ohitetaan pelitodellisuuden monet sidokset ja yhteydet arkitodellisuuteen.14 

Huizingan määritelmän pohjalta käydystä keskustelusta on muotoutunut käytännössä 

eräänlainen kamppailu pelien ja pelaamisen kulttuuriluonteesta. Ajatus pelien ja leikkien 

omalakisuudesta ja erillisyydestä arjesta korostaa pelien riippumatonta taideluonnetta ja 

ainutkertaisuutta. Sosiologisemmin painottuneet tulkinnat kuitenkin korostavat sitä, että pelit 

ja pelaaminen niveltyvät monin eri tavoin arkitodellisuuden osiksi ja laajentumiksi. Nämä 

tulkinnat puhuvat taikapiiristä ”puoliläpäisevänä kalvona”, joka mahdollistaa pelien ja 

pelaamisen (mentaalisten) maailmojen samanaikaisen erillisyyden ja vuorovaikutuksen 

ympäröivän todellisuuden kanssa.15 Huizingaa on myös kritisoitu elitismistä, sillä leikkien ja 

pelien irrottaminen arkisista tarpeista on puhtaimmillaan mahdollista vain taloudellisesti 

etuoikeutettujen ja historiallisesti yläluokkaisten ihmisten kohdalla.16 

Huizingan työtä on edelleen kehittänyt ranskalainen kirjailija ja sosiologi Roger Caillois. 

Caillois on modernin kulttuurisen pelitutkimuksen kannalta keskeinen suunnannäyttäjä, 

koska hän toi klassiset pelejä ja leikkiä koskevat ajatukset lähemmäksi niitä kulttuurisia 

muotoja, joiksi pelit olivat alkaneet kehittyä modernissa yhteiskunnassa. Hän on myös saanut 

tutkijat hahmottamaan pelien ja pelaamisen moniulotteisuutta: eri pelityyppejä luonnehtivat 

 
12 Huizinga 1984, 23. 
13 Salen & Zimmerman 2003. 
14 Esim. Consalvo 2009. 
15 Tästä keskustelusta hyvän yhteenvedon tarjoaa Stenros 2014. 
16 Duncan 1988. 



erilaiset peruspiirteet.17 Esimerkiksi kilpailullinen pelaaminen ei Caillois’n näkemyksen 

mukaan suinkaan ole kaikkeen peliin ja leikkiin kuuluva ominaisuus, vaan hän erottaa sen 

yhdeksi neljästä pelin ja leikin päätyypistä. Caillois’n luokittelemat päätyypit ovat agôn 

(kilpailu), alea (sattuma), mimicry (simulaatio) ja ilinx (huimaus), jotka yhdistyivät 

käytännön peleissä eri tavoin. Lisäksi Caillois hahmotti toisen vaihtelun ulottuvuuden, joka 

kuvaa itse pelaamisen luonnetta joko vapaamuotoisena leikkinä (paidia) tai, toisessa 

ääripäässä, tiukasti sääntöihin sitoutuneena pelaamisena (ludus). Kaikkia Caillois’n 

tunnistamia pelityyppejä on siis mahdollista lähestyä joko improvisoidun leikin tai tiukkoihin 

sääntöihin sitoutuneen pelaamisen lähtökohdista – tai jostain niiden välimaastosta.18 Tiettyjä 

peruspiirteitä Caillois’n luomasta typologiasta on ollut mahdollista soveltaa myös 

digitaalisten pelien ja pelaamisen tarkasteluun; aivan ensimmäisiä kokeiluja lukuun ottamatta 

digitaaliset pelit eivät kuitenkaan olleet vielä syntyneet, kun Caillois’n teos Les jeux et les 

hommes julkaistiin vuonna 1958. 

Modernin pelitutkimuksen ja modernien pelien kehitys on tapahtunut osin rinnakkaisina 

mutta kuitenkin erillisinä kehityskulkuina. Kun ensimmäisiä digitaalisia pelejä ryhdyttiin 

kehittelemään 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa, pelitutkimus ei toiminut tässä työssä vielä 

keskeisenä herätteenantajana. Esimerkiksi Massachusettsin teknillisellä yliopistolla (MIT) 

Yhdysvalloissa opiskelijoiden kehittelemä Spacewar!-peliohjelma19 tai Al Alcornin Atarille 

kehittämä Pong20 ammensivat niin aiemmista, tietokoneiden mahdollisuuksia 

havainnollistavista interaktiivista demonstraatioista,21 perinteisistä peleistä ja leikeistä, kuin 

myös tieteisfiktion kaltaisesta populaarikulttuurista.  

Samoihin aikoihin tieteellistä pelitutkimusta harjoitettiin jo lukuisilla eri tieteenaloilla, joiden 

löydöksistä suuren osan amerikkalaiset pelaamista ja leikkiä tutkineet Elliott M. Avedon ja 

Brian Sutton-Smith keräsivät yksiin kansiin toimittamaansa teokseen The Study of Games 

(1971). Tämä paksu teos on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäinen käsittelee 

tutkimustietoa pelien historiasta ja alkuperästä, toinen pelien erilaisia käyttö- ja 

sovelluskohteita ja kolmas osa pelien rakennetta ja funktioita. Vaikka digitaalinen 

pelikulttuuri oli siis samaan aikaan syntymässä, peleillä tarkoitetaan tämän kokoelmateoksen 

kehyksessä vielä lähinnä perinteisiä pelejä: onnenpelejä, lautapelejä, korttipelejä, noppapelejä 

ja urheilupelejä. Avedon ja Sutton-Smith jakavat pelien käyttötarkoitukset viiteen ryhmään: 

viihdepelaamiseen, pelaamiseen sotilaskoulutuksen osana, yrityspelaamiseen, pelien 

opetuskäyttöön sekä pelien käyttöön terapiassa ja diagnostiikassa.22 Ajanvietteellisen 

viihdekäytön vahvana vastinparina esiintyvät tutkimuksen tässä vaiheessa pelien erilaiset 

välineelliset ja soveltavat käyttötarkoitukset, eikä peleistä taide- tai kulttuurimuotona 

juurikaan ole vielä mainintoja. Kulttuurinen pelitutkimus tarkoittikin vielä 1970-luvun alussa 

 
17 Vrt. Caillois 2012. 
18 Caillois 2001. 
19 Russell 1962. 
20 Alcorn 1972. 
21 Tällainen oli esimerkiksi amerikkalaisen fyysikon William Higinbothamin 

laboratoriovieraita varten toteuttama, analogisen tietokoneen oskillioskooppinäytöllä 

pelattava yksinkertainen Tennis for Two -peli (1958). 
22 Avedon & Sutton-Smith 1979. 



antropologista, kansantieteistä lähestymistapaa, jossa lähtökohtana on ajatus, että 

(tyypillisesti ei-länsimaisen) kansan pelejä ja leikkejä tarkastelemalla voidaan oppia 

hyödyllisiä seikkoja kyseisen kulttuurin historiasta ja ominaispiirteistä. 

Vaikka kansatiede ja historiantutkimus ovat olleet keskeisiä voimia modernin 

pelitutkimuksen kehityksessä, kasvatustiede on se tutkimusala, jolle ensimmäisenä 

perustettiin pelitutkimukseen keskittyvä tiedelehti. Simulation & Gaming on vuodesta 1970 

lähtien julkaistu tieteellinen lehti, joka on taustayhdistyksensä (ISAGA: The International 

Simulation and Gaming Association) tapaan korostetun monitieteinen mutta joka on 

painotuksiltaan suuntautunut oppimispelien ja -simulaatioiden tutkimukseen. Kirjallisuuden, 

median, kulttuurin- ja taiteidentutkimuksen sekä populaarikulttuuritutkimuksen traditioista 

ammentava moderni pelitutkimus on etenkin 2010-luvulla haastanut tämänkin julkaisun 

uudistamaan pelien kulttuurista luonnetta koskevia taustaoletuksiaan; uudistuneessa 

julkaisussa pelien merkitys ei rajoitu oppimispelien tai pelaamalla oppimisen 

hyötynäkökohtiin.23 

On selvää, että pelit ja pelikulttuurien kenttä ovat tämän teoksen ilmestyessä hyvin erilaisia 

kuin esimerkiksi 1970-luvun alussa. Audiovisuaalisen median, tieto- ja viestintäteknologian 

sekä laajemmin ympäröivän kulttuurisen kontekstin muutos on ollut ripeää, ja esimerkiksi 

digitaalisten pelien pelaaminen koskettaa 2020-luvulla paljon suurempaa joukkoa ihmisiä 

kuin 1970-luvulla tai vielä 1980-luvullakaan. Pelaajabarometri 2020 -tutkimus raportoi, että 

yli 60 prosenttia suomalaisista pelaa jotain digitaalista peliä ainakin kerran kuukaudessa.24 

Pelien aihepiirit, lajityypit ja pelaamisen tavat ovat myös monimuotoistuneet huomattavasti 

2000-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä. On ymmärrettävää, että aihepiirin tieteellinen 

tutkimuskaan ei ole voinut pysyä klassisten pelien teemoissa. 

Tutkimuksellinen käänne ja modernin pelitutkimuksen nousu ovat tapahtuneet yhden 

tutkijasukupolven aikana. Vaikka jo 1990-luvulla oli hyvin nähtävissä se populaarikulttuurin 

kannalta käänteentekevä merkitys, joka etenkin japanilaisilla ja amerikkalaisilla videopeleillä 

oli ollut yhä selkeämmin 1980-luvulta lähtien, tutkimus ei reagoinut tähän kovinkaan laajasti 

lähes kahteen vuosikymmeneen. Lukuun ottamatta muutamaa 1980-luvun pioneeritutkimusta, 

vasta 1990-luvun lopulla pelitutkimuksen alalle alkoi rakentua varsinainen tiedeyhteisö. 

Aikaisemmat tutkimukset aloittivat kukin vuorollaan pelien tutkimuksen aina uudelleen 

lähtöpisteestä, ilman tietoisuutta tai vuoropuhelua muun pelitutkimuksen kanssa. Esimerkiksi 

MIT:n teknologiakorkeakoulussa vuosikymmeniä vaikuttanut psykologi Sherry Turkle 

julkaisi vuonna 1984 kirjan The Second Self, jossa käsitellään ihmisten (etenkin MIT:n 

opiskelijoiden) psykologisesti ja kulttuurisesti syventyvää tietokonesuhdetta. Videopelien 

pelikokemukset ja niihin liittyvät merkitykset olivat osa tätä suhdetta.25 Turklen tutkimus ei 

kuitenkaan vielä synnyttänyt laajempaa ”pelipsykologisen” tutkimuksen aaltoa (esimerkiksi 

”kyberpsykologiaan” suuntautuneita tiedelehtiä alettiin perustaa vasta 1990-luvun lopulla ja 

2000-luvun alussa). Oppimispelitutkimuksen alueella puolestaan amerikkalainen 

organisaatiotutkija Thomas W. Malone oli julkaissut jo vuonna 1980 yksittäisen tutkimuksen 

 
23 Vrt. esim. Crookall & Arai 1995; Kriz ym. 2018. 
24 Kinnunen ym. 2020. 
25 Turkle 1984. 



videopeleihin liittyvistä vetovoimatekijöistä onnistuneen oppimispelin arvioinnin ja 

suunnittelun kriteereinä.26 

Tätä muutosta ja pelitutkimuksen laajenevaa kenttää on tässä yhteydessä hyödyllistä 

havainnollistaa Suomessa tehtävän pelitutkimuksen tarjoamien esimerkkien kautta. 

 

Herääminen kulttuuriseen pelitutkimukseen 

Muun maailman tapaan suomalaisen digitaalisen pelaamisen varhaisvaiheet kietoutuvat 

erilaisiin kolikoilla toimiviin viihdelaitteisiin. Suomeen ei kuitenkaan missään vaiheessa 

muodostunut sellaista kukoistavaa videopelihallien kulttuuria kuin monissa muissa maissa.27 

Suomalainen lainsäädäntö oli suunniteltu erityisesti rahapelihaittojen kontrolloimiseen, ja 

Raha-automaattiyhdistys oli saanut yksinoikeuden hallinnoida kaikenlaisia kolikkopelejä. 

Erilaiset yksinkertaiset elektroniset pelit alkoivat kuitenkin muuttaa pelaamisen todellisuutta 

myös suomalaisten arjessa 1970-luvun kuluessa, ja 1980-luvulle tultaessa varsinkin 

Commodore 64:n kaltaisten kotitietokoneiden ympärille oli alkanut syntyä ensimmäisiä 

aktiivisia digitaalisten pelien harrastajaverkostoja.28 

 

Kuva 2. Kansatieteistä pelitutkimusta Suomesta. Kansikuva teoksesta Pelit ja leikit: 

Kalevalaseuran vuosikirja 61. Toim. Pekka Laaksonen. Helsinki: SKS, 

1981.</KUVATEKSTI> 

 

 
26 Malone 1980. 
27 Ks. Suominen, tässä kirjassa. 
28 Saarikoski 2004. 



Suomessa ei-digitaalisten pelien ja leikkien kansatieteinen tutkimus muodosti pitkään pelien 

tutkimuksen valtavirran.29 Digitaalisten pelien tutkimusta alettiin tehdä ja julkaista Suomessa 

laajamittaisemmin vasta 1990-luvun loppupuolella. Elokuvatutkimuksen Lähikuva-lehti 

julkaisi vuonna 2004 ”Pelit ja pelikulttuurit” -teemanumeron, jonka toimittajat Sonja Kangas 

ja Tanja Sihvonen viittaavat esipuheessaan kolmeen tutkimussuuntaukseen: Johan Huizingan 

edustamaan ”ihmiskeskeiseen” traditioon, media-arkeologi Erkki Huhtamon edustamaan 

”mediahistorialliseen” tutkimukseen ja uuteen ”pelikeskeiseen” tutkimusotteeseen. Viimeksi 

mainitussa on kyse ”ludologiasta”, tiukasti pelien omalakista perusluonnetta korostaneesta 

modernista pelitutkimuksen suuntauksesta, jonka yhtenä ensimmäisenä edustajana pidetään 

uruguaylaista tutkijaa ja pelisuunnittelijaa Gonzalo Frascaa.30 

Kulttuurisena tutkimuksena digitaalisten pelien analyysi ja tarkastelu muodostivat niin 

kansainvälisesti kuin Suomessakin 1990-luvulla vielä sangen hajanaisen kentän. Varhaisia 

yksittäisiä teoreettisempia artikkeleita alkoi ilmestyä suomeksi vuosikymmenen kuluessa.31 

Pelitutkijoiden kansainväliset yhteydet alkoivat tiivistyä, ja Suomi oli eturintamassa, kun 

uuden aallon pelitutkimusta käynnisteltiin 1990-luvun lopulla. Esimerkiksi Gonzalo Frascan 

teoreettinen avainartikkeli on julkaistu suomeksi ensimmäistä kertaa Parnasson 

erikoisnumerossa vuonna 1999 otsikolla ”Ludologia kohtaa narratologian”. Tämä 

uraauurtava ja poleeminen artikkeli rakentaa jo otsikkonsa tasolla vastakkainasettelua 

kertomuskeskeisen (narratologia) ja pelejä simulaation ja dynaamisten järjestelmien 

näkökulmasta (ludologia) lähestyvän uuden tutkimuksen välille. Samana vuonna julkaistiin 

myös Aki Järvisen ja Frans Mäyrän toimittama Johdatus digitaaliseen kulttuuriin 32, joka toi 

kansainvälisen, digitaalisen taiteen ja populaarikulttuuritutkimuksen sekä kulttuurisen 

pelitutkimuksen kotimaisen tieteellisen keskustelun kentälle. Tässä kirjassa digitaalisia pelejä 

ja pelikulttuureja analysoidaan perusteellisimmin kahdessa luvussa: Aki Järvisen johdatus 

pelikulttuuriin ammentaa erityisesti media-arkeologisesta tutkimusperinteestä ja laajemmin 

audiovisuaalisen mediakulttuurin tutkimuksesta, ja Sonja Kangas puolestaan suuntaa katseen 

tekstipohjaisten MUD-roolipelien33 merkitykseen verkkopelaamisen kehityksessä. Oma 

analyysini varhaisesta (pöytä)roolipelikulttuurista ilmestyi muutama vuosi tämän teoksen 

jälkeen.34 

Digitaalisen pelitutkimuksen nousua vuosituhannen vaihteessa vauhdittanut ludologinen 

lähestymistapa sävytti 2000-luvun alun varhaista kulttuurista pelikulttuuritutkimusta 

laajemminkin tietynlaisella poleemisella asenteella. Esimerkiksi edellä mainittu Gonzalo 

Frasca, kulttuurintutkija Markku Eskelinen ja aiemmin esitelty Jesper Juul pyrkivät 

raivaamaan tilaa uudelle tutkimusalalle (ja samalla myös yliopistolliselle oppiaineelle) osin 

 
29 Ks. esim. Laaksonen 1981. 
30 Frasca 1999; Kangas & Sihvonen 2004. 
31 Ks. esim. Sihvonen & Stedt 1993. 
32 Järvinen & Mäyrä 1999. 
33 MUD on lyhennys englannin kielen sanoista multi-user dungeon eli ”monen käyttäjän 

luolasto”. Nämä monen käyttäjän tekstipohjaiset pelit välittivät pelimaailman tunnelit, 

huoneet, vastustajat ja tapahtumat eri tietokonepäätteiden ääressä istuneille pelaajille näytöllä 

vaihtuvan tekstikuvauksen keinoin, ilman grafiikkaa. 
34 Mäyrä 2003. 



hyvinkin kärkevillä ja provokatiivisilla kirjoituksilla, joissa pelitutkimuksen identiteettiä 

rakennettiin osoittamalla sen eroja suhteessa erityisesti kerronnan tutkimukseen ja laajemmin 

pelien tarinankerrontaluonteeseen painottuvaan tutkimukseen. Tämän vaiheen useilla 

keskeisillä tutkijoilla oli koulutustaustaa nimenomaan kirjallisuustieteen ja tekstuaalisuuden 

tutkimuksen parissa, mikä selittänee osaltaan kyseistä eronteon tarvetta.  

On kuitenkin tärkeää tuoda esille, että jo heti 2000-luvun alussa julkaistiin myös useita 

puheenvuoroja, joissa kritisoitiin tarkkarajaisia pelitutkimuksen rajanvetoja ja 

peräänkuulutettiin esimerkiksi kokeilevan pelisuunnittelun ja akateemisen pelitutkimuksen 

sekoittumista.35 Voimakkaasti formalistiseen kirjallisuuden- ja taiteentutkimukseen nojaava 

ludologinen pelitutkimus saa tutkimusalan historian esityksissä usein paljon huomiota. 

Vähemmälle huomiolle jäävät yleensä sellaiset keskeiset kulttuurisen pelitutkimuksen 

pioneerit, jotka ovat irrottautuneet jyrkistä vastakkainasetteluista. Esimerkiksi pelitutkijat 

Torill Mortensen, Mia Consalvo ja T. L. Taylor ovat kukin vuosituhannen vaihteesta lähtien 

julkaisseet johdonmukaisesti kirjoja ja muita tutkimuksia, joissa formaalista pelien analyysia 

yhdistellään muun muassa etnografian, sosiologian ja elokuva- ja televisiotutkimuksen sekä 

viestinnän tutkimuksen piirissä käytettyihin käsitteisiin ja tutkimusmenetelmiin.36 Oma 

oppikirjani An Introduction to Game Studies: Games in Culture (2008) painotti pelien 

merkitysten pohjautuvan formaalisten ja ei-formaalisten piirteiden sekoittumiselle 

pelikokemuksessa. Tämä merkitsee käytännössä sitä, miten esimerkiksi pelin säännöt ja 

pelimekaniikat sekä toisaalta pelien esittävät ja kertovat ulottuvuudet vaikuttavat 

erottamattomasti toinen toisiinsa. Kirjassa korostetaan, että kulttuurinen pelitutkimus 

perustuu kokonaisnäkemykselle, missä huomioidaan niin pelien rakenteet, pelaamisen 

prosessit, pelaajien kokemukset kuin laajemmat yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 

historialliset kehykset.37 

Monitieteisyys on ollut keskeinen piirre myös suomalaisessa pelien tutkimuksessa. Vuosien 

kuluessa pelitutkimuksen alueelle sijoittuvia tutkimuksia ja opinnäytetöitä on alkanut 

ilmestyä yhä tiheämmin Suomen yliopistoissa ja eri oppiaineiden piirissä; vuosina 1998–2012 

valmistui ja hyväksyttiin yhteensä jo ainakin 35 pelien tutkimukseen keskittynyttä 

väitöskirjaa.38 2010-luvulta lähtien kotimaisen pelitutkimuksen tutkimusvolyymi ja myös 

väitöskirjojen julkaisutahti vaikuttaa edelleen vain kasvaneen. 

Humanistinen ja taideteoreettinen työ ludologisen pelitutkimuksen parissa on ollut tiiviissä 

yhteydessä digitaalisen taiteen ja kulttuurintutkimuksen kansainväliseen kehitykseen, mistä 

ovat osoituksena suomalaisten tutkijoiden lukuisat esitykset ja julkaisut vuosituhannen 

vaihteen tutkimuskonferensseissa.39 Tutkimuksen uuden vaiheen heräämisestä kertookin 

 
35 Ks. esimerkiksi Copier 2003. 
36 Ks. esimerkiksi Consalvo 2007; Mortensen 2009; Taylor 2006. 
37 Ks. Mäyrä 2008, 1–12. Laajemman kriittisen tarkastelun pelitutkimuksen 

vastakkainasetteluista ja niiden akateemisesta ja kulttuurisesta kehyksestä tarjoaa Mäyrä 

2020. 
38 Sotamaa & Suominen 2013. 
39 Esimerkiksi ensimmäisessä Digital Arts and Culture (DAC) -sarjan konferenssissa 

Bergenissä 1998 esitelmöivät suomalaisista pelitutkijoista ja -taiteilijoista Raine Koskimaa, 



paljon juuri konferenssien ja uusien julkaisujen syntyminen. Nämä avaukset kytkeytyivät 

samaan intensiiviseen teoretisoinnin, yhteisen kielen ja tiedeyhteisöllisyyden luomisen 

aaltoon uuden pelitutkimuksen alueella kuin alan tiedelehtien, esimerkiksi Game Studiesin 

(2001) ja hieman myöhemmin Games and Culturen (2006), perustaminenkin. Tampereella 

vuonna 2002 pidetyn Computer Games and Digital Cultures -konferenssin yhteydessä tehtiin 

aloite kansainvälisen DiGRA-pelitutkimusyhdistyksen (Digital Games Research Association) 

perustamisesta. Yhdistys käynnistyi virallisesti vuotta myöhemmin, jolloin järjestettiin myös 

yhdistyksen ensimmäinen maailmankonferenssi Hollannin Utrechtissa. DiGRA 

paikallisosastoineen ja konferensseineen on myöhemmin laajentunut useisiin maanosiin. 

 

 

Andy Best, Merja Puustinen, Markku Eskelinen ja Aki Järvinen (ks. 

http://cmc.uib.no/dac98/program.htm).  



Kuva 3. DiGRA 2003: kansainvälisen pelitutkimusyhdistyksen ensimmäinen konferenssi. 

Konferenssi-illallisella pöytiin jaettiin kertakäyttökameroita, joihin kertyneistä kuvista tässä 

on näyte. Kollaasi: Frans Mäyrä. Alkuperäinen kuvalähde: https://digra2003.org/photos. 

 

Muotoutuva tutkimuskenttä ja uusi oppiaine  

Vuosituhannen vaihteessa heränneen kulttuurisen pelitutkimuksen piirissä vallitsi vahva 

tunne siitä, että pelikulttuurien kehitys ja tutkimustiedon tarve tulisi väistämättä johtamaan 

uuden, merkittävän oppialan syntymiseen. Esimerkiksi Game Studies -tiedelehden 

päätoimittaja Espen Aarseth kirjoitti julkaisun ensimmäisen numeron esipuheessa siitä, 

kuinka pelejä olisi kyllä mahdollista tutkia akateemisesti myös muiden, jo vakiintuneiden 

oppialojen puitteissa, mutta silloin olisi vaarana menettää jotain olennaista pelien taide- ja 

kulttuurimuodon omaleimaisuudesta.40 Esimerkiksi mediatutkimuksen osana pelitutkimus 

olisi Aarsethin mukaan vaarassa painottaa liikaa pelien visuaaliseen ulkoasuun liittyviä 

ulottuvuuksia: sitä, miltä pelit näyttävät, eikä sitä, miten ne toimivat ja mitä niiden 

pelaaminen merkitsee. Oma terminologinen sivujuonteensa liittyy pelitutkimuksen 

englanninkieliseen nimeen. Humanistisesta ja kulttuurintutkimuksellisesta perinteestä 

ammentavat tutkijat käyttävät yleensä ’game studies’ -nimikettä, ja ’games research’ -nimike 

puolestaan sisältää esimerkiksi kokeellisen tutkimuksen ja luonnontieteellisen perinteen 

ulottuvuuksia. 

Pelitutkimuksen historiasta löytyvät, eri suuntiin vetävät jännitteet vaikuttavat myös nykyään, 

ja nykytutkimuksessa tämä monijakoisuus on havaittavissa jopa aiempaa selvemmin. Siinä 

missä 1900-luvun alun kansatieteilijä saattoi amerikkalaisen Stewart Culinin tapaan jakaa 

kaikki pelien ja pelaamisen muodot onnenpelien ja taitopelien kahden väljän pääluokan 

perusteella,41 myöhäismodernissa yhteiskunnassa pelit ja pelaaminen ovat huomattavan 

moniulotteinen ja monimerkityksellinen ilmiö. Tietotekniikka on varsinkin 1970-luvulta 

lähtien mullistanut pelikulttuureja. Pelien ja pelaamisen olemuksesta pystytään toki sanomaan 

paljon jo perinteisten lauta-, kortti- ja liikunnallisten pelien avulla, mutta tietokonepelit ovat 

laajentaneet pelilautoja, pelimerkkejä ja pelisääntöjen teknisiä toteutuksia niin paljon, että 

esimerkiksi laajan virtuaalisen pelimaailman sisältämät erilaiset paikat, haasteet ja arvoitukset 

sekä tietokoneen ja toisten pelaajien ohjaamien pelihahmojen väliset rikkaat 

vuorovaikutusmahdollisuudet ovat monien tutkijoiden mielestä tuottaneet laadullisesti aivan 

uudenlaisen tutkimuskohteen. Keskustelu pelien mediaerityisyydestä kuitenkin jatkuu. Tässä 

keskustelussa on paneuduttu esimerkiksi siihen, missä määrin pelien toteuttaminen 

digitaalisen teknologian ja median avulla lopulta muuttaa itse pelien perusluonnetta tai pelien 

kokemista taiteen tai kulttuurin tutkimuksen näkökulmista.42 

Pelitutkimuksen paikka ja perusluonne ei ole parissa vuosikymmenessä ratkennut tai 

muuttunut ongelmattomaksi. Pelitutkijoiden koulutustaustaa ja julkaisukanavia analysoitaessa 

 
40 Aarseth 2001. 
41 Culin 1992a; 1992b. 
42 Ks. esim. Keogh 2015. 



on havaittu molempien olevan hyvin monialaisia ja jatkuvassa muutoksessa.43 Monitieteisyys 

voi näyttäytyä pelitutkijalle yhtä lailla haasteena kuin mahdollisuutenakin. Espen Aarseth on 

katsonut, että tutkimuskentällä kamppailee kaksi vastakkaista tapaa suhtautua pelien ja 

pelaamisen merkityksenantoon ja toimijuuteen: kun sosiologisesti suuntautunut tai muuten 

etnografisin metodein operoiva pelitutkija pyrkii tekemään empiirisiä havaintoja muiden 

ihmisten pelikäyttäytymisestä, on humanistisen tutkijan lähtökohtana hänen oma 

kokemuksensa ja näkemyksensä pelistä. Aarseth korostaa näiden tiedonintressien perustavia 

eroja: empiiriseen aineistoon nojaava tutkimus tähtää yleensä edustavuuteen tai 

yleistettävyyteen, kun taas humanistisen pelitutkijan lähtökohtana voi olla pelin tarjoamiin 

merkitystuotannon mahdollisuuksiin liittyvä oivallus. Humanistinen ”tutkijapelaaja” voi 

erilaisilla toimilla tai strategioilla paljastaa pelin tarjoamista monista mahdollisuuksista 

yllättäviä, oivaltavia tai muuten kyseisen pelin taideteosluonnetta laajentavia näkökulmia.44 

Pohjimmiltaan yleistettävyyden ja erityisyyden välinen jännite tiivistyy siinä, miten 

”kulttuuri” ymmärretään. Sosiaalitieteisesti orientoituneissa pelikulttuurien tutkimuksen 

muodoissa tavoitteena on ensisijaisesti kuvata, analysoida ja tulkita ihmisryhmien toimintaa 

pelaajina ja tätä kautta muodostaa (osin luonnontieteisen tiedonihanteen mukaista) 

perusteltua ja todistettavissa olevaa kuvaa ”heidän” kulttuuristaan. Esimerkiksi tietyn 

verkkopelin piiriin syntynyttä alakulttuuria tai vaikkapa ammattimaisten elektronisten 

urheilijoiden käytänteitä analysoivat tutkimukset kuuluvat selkeimmin tähän 

pelikulttuuritutkimuksen ryhmään.45 Sen sijaan humanistisen pelikulttuurien tutkimuksen 

lähtökohtana on ymmärrys kulttuurista ensisijaisesti taideteosten ja esteettis-kulttuurisen 

merkityksenannon alueena. Tämäntyyppisen pelikulttuurintutkimuksen parissa ei siis 

pääsääntöisesti pyritä vaikkapa todistamaan empiirisesti, että jotkin merkittävät ihmisryhmät 

pelaavat analysoitavaa peliä tutkimuksessa havainnollistetulla tavalla. Sen sijaan tavoitteet 

ovat pohjimmiltaan taideteoreettiset ja filosofiset: tutkija osoittaa kuinka tarkemmin, 

herkkäviritteisemmin ja innovatiivisemmin pelejä ja pelaamista on mahdollista ymmärtää, 

mikäli sovelletaan sellaisia käsitteitä, ajattelumalleja tai käytänteitä, jotka kriittinen ja 

kulttuurinen pelitutkimus on kyennyt paljastamaan. Kyse ei siis ole ”heidän” 

merkityksenannostaan, vaan siitä, että tutkijapelaaja omilla analyyseillaan tuottaa uusia 

näkökulmia ja tulkintoja ja täten laajentaa peleille ja pelaamiselle mahdollisten kulttuuristen 

merkitysten alaa. 

 

Soveltavaa pelitutkimusta ja kaupallisuuden lupausta 

Suomessa harjoitetussa pelitutkimuksessa on menestyksellisesti sovellettu molempia edellä 

kuvattuja kulttuurisen pelitutkimuksen pääsuuntauksia. Lisäksi pelien tutkimuskenttää on 

jatkuvasti laajennettu, ja useiden eri tutkimustraditioiden edustajat ovat kukin tuoneet 

mukanaan uusia hedelmällisiä näkökulmia pelien tutkimukseen. Muun muassa oikeustieteen, 

taloustieteen ja käyttäytymistieteiden kentältä on ammennettu aineksia tutkimuksiin, joissa 

huomion kohteena on esimerkiksi nykyaikaisissa digitaalisissa peleissä tapahtuva 

 
43 Esim. Mäyrä ym. 2013; Melcer ym. 2015. 
44 Aarseth 2007. 
45 Ks. esim. Corneliussen & Rettberg 2008; Taylor 2012. 



virtuaalihyödykkeiden myynti ja ostaminen.46 Myös suomalainen tutkimus pelaajien 

motivaatiotekijöistä47 tai laajemmin pelillistettyjen palvelujen käytöstä ja vaikuttavuudesta on 

saanut kansainvälistä huomiota. Nykyinen peleistä tehtävän tutkimuksen kenttä onkin 

laajentunut varsinaisen pelitutkimuksen ohi ja ulkopuolelle. Pelit, pelillistetyt palvelut ja 

erilaisissa pelimaailmoissa tapahtuva vuorovaikutus ovat jo niin merkittäviä ilmiöitä, ettei 

minkään modernia kulttuuria ja yhteiskuntaa vakavasti lähestyvän tutkimus- ja oppialan ole 

varaa jättää pelejä huomiotta. 

Vaikka näkökulma rajattaisiinkin tiukemmin varsinaiseen humanistis-sosiaalitieteiseen 

pelikulttuurien tutkimukseen, on monitieteisyydestä ollut alan kehitykselle selvästi hyötyä.48 

Varsinkin suomalaisen pelitutkimuksen erityispiirre on ollut esteettisesti ja 

kulttuuriteoreettisesti orientoituneen pelien ”perustutkimuksen” ja soveltavan tutkimuksen 

välinen hedelmällinen yhteys. Käytännön taustatekijät liittyvät osin puhtaasti tieteen 

tekemisen taloudellisiin ja käytännöllisiin edellytyksiin. Suomessa on toisaalta resursoitu 

yliopistojen omaa perustutkimusta monia länsimaita niukemmin, ja toisaalta painotettu 

yliopistojen, tutkimuslaitosten ja liike-elämän välistä vuorovaikutusta kilpaillun ulkopuolisen 

tutkimusrahoituksen alueella.49 Varsinkin rinnakkain toteutettu pelien perustutkimus ja 

liiketaloudelliseen hyödynnettävyyteen tähtäävä tutkimus (erityisesti aikoinaan Tekes-

rahoitteinen tutkimus) ovat osaltaan kannustaneet kehittämään menetelmiä ja malleja, jotka 

ottavat huomioon niin pelien taidemuodon kuin pelaamisen kulttuurien, teknologian ja 

peliteollisuuden nopean kehityksen. 

Tästä yksi käytännön esimerkki on paikkatietoisten mobiilipelien tutkimus Suomessa. Nokian 

merkittävä asema ja sitä kautta avautunut, erityisesti matkapuhelimiin liittyvälle soveltavalle 

tutkimukselle suunnattu Tekes-tuki tarjosivat pelitutkijoille merkittäviä mahdollisuuksia 

mobiililaitteiden ominaisuuksia hyödyntävien pelimuotojen tulevaisuuden tutkimuksessa. 

Tällä tutkimuksella hahmoteltiin jo 2000-luvun alussa esimerkiksi tulevaisuuden Pokémon 

Go50 -tyyppisten pelien teknisiä ja kaupallisia mahdollisuuksia. Toisaalta tutkimuksessa 

pystyttiin kehittämään myös muun muassa pelien suunnittelututkimuksen ja pelikokemuksien 

arvioinnin tutkimusmenetelmiä ja luomaan perustaa yleisemmille, pelien ja pelaamisen 

perusluonnetta koskeville taide- ja kulttuuriteorioille.51 

Hankelähtöisessä tutkimuksessa on ollut kotimaisen pelitutkimuksen kannalta myös omat 

rajoitteensa. Pitkäjännitteistä tutkimusstrategiaa on ollut vaikea muodostaa tilanteessa, jossa 

tieteenharjoitus (ja tutkijoiden työsuhteet) ovat käytännössä täysin riippuvaisia muutaman 

kuukauden tai korkeintaan parin vuoden mittaisesta projektimuotoisesta rahoituksesta. Uusia 

sovelluskohteita painottava tutkimusrahoitus on myös voinut johtaa poukkoilevaan 

 
46 Ks. esim. Lehdonvirta & Castronova 2014. 
47 Esim. Hamari ym. 2015. 
48 Mäyrä 2009. 
49 Ks. esim. Tieteen tila 2018 -katsaus (Suomen Akatemia 2018). Sandström & Van den 

Besselaar (2018) ovat tutkimuksessaan analysoineet 18 maan tutkimuksen rahoitusrakenteita 

ja todenneet, että hyvin voimakas kilpaillun tutkimusrahoituksen osuus vähensi tutkimuksen 

tuloksellisuutta. 
50 Niantic 2016. 
51 Mäyrä & Lankoski 2009; Montola ym. 2009. 



tutkimukseen, jossa teoreettista perustaa, tutkimusmetodologiaa tai tarkasteltavien ilmiöiden 

käsitteellistystä ei ehditä tekemään kunnolla, ennen kuin on jo siirrettävä huomio seuraavaan, 

sovelluskehityksen kannalta kiinnostavaan aihealueeseen. 

Toisaalta soveltavat hankkeet ovat edistäneet pelikulttuurien tutkimuksen mahdollisuuksia 

kerätä tutkimusaineistoja, jotka ovat ajankohtaisia ja kiinni uusissa ja kehittyvissä 

pelikulttuurisissa ilmiöissä. Kokemussuunnittelun ja pelillistämisen tutkijan Sebastian 

Deterdingin analyysin mukaan tilanne on vielä pelitutkimuksen kannalta muuttunut 2000-

luvun kuluessa.52 Kun vuosituhannen vaihteessa pelitutkimusta ei vielä juurikaan hyväksytty 

muiden tieteenalojen foorumeille, ovat esimerkiksi viestintätutkimus ja tietojenkäsittelytiede 

perustaneet nyt omien tieteenalojensa piiriin pelien tutkimukselle omistettuja konferensseja, 

tutkijaverkostoja ja julkaisukanavia. Deterding nimittää tätä pelitutkimuksen ”Pyrrhoksen 

voitoksi”: nuori tutkimusala on onnistunut legitimoimaan pelit ja pelikulttuurit 

tutkimuskohteena, mutta tämän menestyksen kääntöpuolena on, että monet vakiintuneet 

tieteenalat ovat nyt innokkaasti vetämässä omaan piiriinsä suuren osan pelien akateemisesta 

tutkimuksesta.53 Myönteisesti tulkittuna tilanteessa voi nähdä merkittäviä mahdollisuuksia 

uudistaa tieteenharjoituksen kenttää useiden eri tiedeyhteisöjen ja oppialojen vahvuuksia 

hyödyntämällä. 

 

Loputon leikki 

Suomalaisessa pelitutkimuksessa yksi merkittävä virstanpylväs saavutettiin, kun Suomen 

Akatemia myönsi tieteen huippuyksikön aseman ja pitkän, kahdeksan vuoden rahoituksen 

(2018–2025) Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikölle. Se koostuu Tampereen, Turun ja 

Jyväskylän yliopistojen pelitutkimusryhmistä. Antiikista periytyvä jännite laajakaariseen, 

universaaliseen ymmärrykseen ja toisaalta tarkasti paikantuvaan ja määriteltyyn tietoon tulee 

toteutumaan väistämättä uudenlaisissa puitteissa 2020-luvun pelitutkimuksessa. Pelien, 

pelaamisen, pelillistettyjen palvelujen, sovellusten ja leikillisen asennoitumistavan 

muodostama laajeneva ”ludosfääri” sekä koko pelillistyvä ja leikillistyvä kulttuuri ja 

yhteiskunta54 haastavat tutkijat entistä laajakatseisempaan ja intensiivisempään 

vuoropuheluun, joka ulottuu syvälle pelien ja tiedon perusolemusta koskeviin oletuksiin.55 On 

tutkijoita, joiden mielestä pelit ovat käytännössä niin monimuotoisia ja 

merkityksenmuodostukseltaan moniulotteisia, että ne edellyttävät ontologisesti ja 

epistemologisesti vääjäämättömän ”sotkuisia” lähestymistapoja.56 Toisaalta joidenkin 

mielestä pelitutkimuksen on tärkeää tieteenalana säilyttää perimmäinen kosketuksensa siihen 

alkuperäiseen iloon, leikillisyyteen ja ”ei-vakavuuteen”, jonka liian vakava ja älyllistävä 

tieteenharjoitus uhkaa kadottaa.57 Kulttuurisella pelitutkimuksella onkin myös oma 

kulttuurinsa: arvonsa, norminsa, kielensä ja käytänteensä. Niiden uudistamisen ja 

 
52 Deterding 2017. 
53 Emt. 
54 Käännös englanninkieliselle käsitteelle ludic society. 
55 Mäyrä 2017; Stenros & Kultima 2018. 
56 Bogost 2009. 
57 Simon 2017. 



kehittämisen täytyy tapahtua samalla, kun tutkijat pyrkivät yhä uusin tavoin vastaamaan koko 

ajan kehittyvien pelien, pelikulttuurien sekä yhteiskunnan leikillisten ja pelillisten 

ulottuvuuksien esittämiin haasteisiin. 


