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Tämän tutkielman tarkoitus on tarkastella vanhempien käsityksiä ikärajattujen 

digitaalisten pelien pelaamisen sallimisesta varhaiskasvatusikäisille lapsilleen. 

Tutkimme, miten vanhemmat perustelevat päätöstään.  Mitä myönteistä ja kiel-

teistä he näkivät lasten pelaamisessa? Valitsimme tutkimuskohteemme sen ajan-

kohtaisuuteen ja henkilökohtaiseen kiinnostukseemme vedoten. 

Toteutimme tutkielmamme teemahaastatteluna sähköpostitse sekä sähköi-

sellä kyselylomakkeella. Tutkielmaamme osallistui 10 vanhempaa, joista kaksi 

vastasi sähköpostilla ja kahdeksan kyselylomakkeella. Käytimme aineistomme 

analyysimenetelmänä sisällönanalyysia. 

Tutkimustuloksiin muodostamiemme kolmen pääluokan mukaan vanhem-

mat tiedostavat lasten harjoittaman ikärajatun pelin pelaamisen kielteisten vai-

kutusten riskit, mutta perustelevat sallimistaan pelaamisen myönteisillä vaiku-

tuksilla. Vanhemmat pitävät ikärajoja tärkeinä, mutta kyseenalaistavat ikäraja-

järjestelmän toimivuuden, ja perustelevat järjestelmän puutteilla ikärajoitusten 

ohittamista varsinkin matalan ikärajan peleissä. Tutkielmamme perusteella digi-

taalisten pelien suomalaisen ikärajajärjestelmän uudelleenarviointi voisi hyödyt-

tää perheitä, joissa on varhaiskasvatusikäisiä lapsia.  
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1 JOHDANTO  

Päädyimme tutkimaan vanhempien käsityksiä varhaiskasvatusikäisten lastensa 

harjoittamasta ikärajattujen digitaalisten pelien pelaamisesta keskusteltuamme 

varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa meitä kaikkia yhdistävästä kiinnostuksen 

kohteesta: pelaamisesta. Lapset kertoivat pelaamistaan peleistä mielellään. Tun-

nistimme osan peleistä sellaisiksi, joita heidän ikäisensä lapset eivät ikärajasuo-

situsten mukaan saisi pelata. 

Kokemuksemme mukaan pienten lasten vanhempien suhtautuminen ikä-

rajoihin vaihtelee. Osa vanhemmista noudattaa niitä, osa ei pidä niitä tärkeinä, ja 

osa ei tiedä lastensa pelaamien pelien ikärajoja. Meitä kiinnostavat erityisesti sel-

laisten vanhempien käsitykset pelien ikärajoihin, jotka sallivat lastensa pelata 

näiden omaa ikää korkeamman ikärajan pelejä. 

Varhaiskasvatustieteessä korostetaan kaikessa toiminnassa lasten edun 

huomioimista. Suomessa pelien ikärajoja säätelevän kuvaohjelmalainkin (L 

710/2011, 1 §) tarkoitus on kuvaohjelmien tarjoamista koskevista rajoituksista 

säätäminen “lasten suojelemiseksi”. Toisaalta esimerkiksi K-18-pelin pelaaminen 

myöhään töissä olevan vanhemman kanssa iltaisin voi olla lapsille ja vanhem-

mille tärkeää yhdessäoloaikaa. 

Aiheemme on ajankohtainen, sillä teknologian kehittyessä ja perhekokojen 

pienentyessä pelit ovat yhä nuorempien lasten ulottuvilla. Haluamme käsitellä 

aihetta tieteellisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti mahdollisimman objek-

tiivisesti, tuomitsematta. Näemme tutkielmallamme olevan mahdollisuuksia he-

rättää pohtimaan omaa suhtautumista aiheeseen sekä edistää sitä koskevaa kes-

kustelua. 

Vanhempien asenteita lastensa videopelien pelaamisesta ovat tutkineet 

Friedrichs, Gross, Herde ja Sander (2014). Heidän tutkimuksessaan vanhemmilla 

oli erilaisia rooleja, jotka mahdollistivat tai rajoittivat lasten pelaamista. Nämä 

roolit jakautuivat sen mukaan, miten paljon vanhemmilla oli tietoa lastensa vi-

deopeleistä. Samankaltaiseen roolijakoon päätyivät Vangsnes ja Økland (2015) 

tekemässään tutkimuksessa, jossa selvitettiin opettajien pedagogisia haasteita, 



 
 

 

joita nousee opetustilanteissa, kun lapset pelaavat pedagogisia tietokonepelejä 

päiväkodissa. Jiowin ja Limin (2012) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin, miten 

videopelien kehitys vaikuttaa vanhempien kykyyn rajoittaa tai mahdollistaa las-

tensa pelaamista eri roolein.      

Aikuisten suhtautumista ikärajoihin on aiemmin tarkastellut Pohjola 

(2009), jonka tutkimus suuntautuu elokuvien ikärajoihin. Pekkala, Pääjärvi ja 

Happo (2012) käsittelevät aikuisten suhdetta erilaisille medioille asetettuihin ikä-

rajoihin tutkimalla niiden perusteita. Ikärajojen perusteet kertovat yhteiskunnan 

arvomaailmasta ja siitä, miten se hahmottaa kehittyvän lapsen ja nuoren. 

Tutkielmamme tavoitteena on selvittää vanhempien perusteluja ikärajattu-

jen pelien pelaamisen sallimisesta varhaiskasvatusikäisille lapsilleen. Haluamme 

tietää, miten vanhemmat kokevat pelien pelaamisen vaikuttavan lapsiinsa. 

Emme taustatutkimustyössämme löytäneet tutkimusnäkökulmaamme vastaa-

vaa tutkimusta. Tutkielmamme tuloksia voidaan kenties hyödyntää ikärajakes-

kustelussa.  

Digitaalisia pelejä ja niiden yhteyksiä aggressiivisuuteen ja koulusuoriutu-

miseen on tarkasteltu paljon tutkimalla lapsia. Tässä tutkielmassa haluamme 

keskittyä lasten vanhempien näkökulmaan. Tutkielma valottaa vanhempien kä-

sityksiä siitä, miten digitaaliset pelit vaikuttavat lasten käyttäytymiseen tai hy-

vinvointiin. Se voi auttaa kasvattajaa tiedostamaan vanhempien käsitysten mah-

dolliset vaikutukset lasten toimintaan päiväkodissa. 
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2 IKÄRAJAT LASTEN MEDIASSA JA DIGITAALI-

SISSA PELEISSÄ

Määrittelyt lapsuudesta ja nuoruudesta ja näkemykset heistä toimijoina ovat 

pohjana ikärajoituksille (Pekkala, Pääjärvi & Happo 2012, 62—65) ja niiden tar-

kasteluun on monia tapoja. Yksi tarkastelutapa on Banduran sosiaalisen oppimi-

sen teoria. Sen avulla voi analysoida vanhempien käsityksiä ikärajatuille pelisi-

sällöille altistumisen ilmenemisestä lapsissa. Albert Banduran (2009, 94—95) luo-

massa sosiaalisen oppimisen teoriassa ihmisen käyttäytymiseen sekä hänen 

luonteeseensa vaikuttavat kolme elementtiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa kes-

kenään: henkilökohtaiset taustatekijät, ympäristötekijät ja käyttäytymiseen vai-

kuttavat tekijät. Käsittelemme ensimmäisessä alaluvussa lasten mediaa ja ikära-

joja. Medialla voidaan katsoa olevan suuri vaikutus yhteiskuntaan ja siksi on tär-

keää ymmärtää, miten se vaikuttaa ihmisten ajatteluun sekä toimintaan. Toisessa 

alaluvussa tarkastelemme lähemmin ikärajoja digitaalisissa peleissä sekä 

käymme läpi tämän aiheen aikaisempia tutkimustuloksia.  

2.1 Lasten media ja ikärajat 

Lasten kuluttamaa mediaa valvotaan ikärajoin, suosituksin ja rajoituksin. Yhteis-

kunta pyrkii estämään haitallisen sisällön pääsemisen lasten kuluttamaan medi-

aan. Tätä varten Suomessa on vuonna 2012 säädetty kuvaohjelmalaki, jonka tar-

koitus on asettaa rajoituksia siihen, mitä lapsille tarjottava media voi sisältää. Ra-

joituksilla estetään altistuminen sopimattomalle materiaalille, jota lapset eivät 

kykene ikänsä ja kehitystasonsa puolesta käsittelemään.  Kuvaohjelmalaissa (L 

710/2011, 3 §) kuvaohjelma määritellään tarkoittamaan “elokuvaa, televisio-oh-

jelmaa, peliä tai muuta liikkuvina kuvina teknisin keinoin katseltavaksi tarkoi-

tettua sisältöä”. Kuvaohjelmissa ikärajoiksi on määritelty S, joka merkitsee kai-

kenikäisille sallittua, sekä 7, 12, 16 ja 18 vuotta (L 710/2011, 6 §). Tutkielmas-

samme keskitymme varhaiskasvatus-ikäisiin, jolloin sallittua mediaa löytyy vain 

kaikenikäisille sopivista sisällöistä. 
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Arvioitaessa kuvaohjelman haitallisuutta tulee huomioida, miten ja millai-

sessa yhteydessä tapahtumat kuvataan ohjelmassa. Erilaisten tekijöiden vaiku-

tuksesta haitallisuuden arviointiin kertoo esimerkiksi kolmen vuoden jousto alle 

18-vuotiaille suunnatuissa elokuvissa, joihin maksimissaan kolme vuotta ikära-

jaa nuorempi lapsi voi päästä täysi-ikäisen seurassa. (L 710/2011, 6 §.)  Biologisen 

kehityksen lisäksi lasten kokemuksiin mediasta vaikuttavat kaveripiiristä ja van-

hemmilta opitut median käytön mallit, sekä lukuisat persoonalliset tekijät (Pek-

kala, Pääjärvi & Happo 2012, 62). Täysi-ikäisen läsnäolon voidaan siis olettaa ole-

van tekijä, joka voi suojata lasta elokuvan mahdollisesti pelottavalta tai muuten 

kielteisesti vaikuttavalta sisällöltä. Voidaan myös olettaa huoltajien tietävän las-

tensa rajat, milloin jokin sisältö on liian jännittävää tai pelottavaa. 

Suomessa kuvaohjelmalaki (710/2011) pohjautuu yleiseurooppalaiseen di-

gitaalisten pelien ikärajajärjestelmään PEGI:n ja hollantilaiseen Kijkwijzeriin. 

Luokittelujärjestelmää käytetään arvioidessa kuvaohjelmissa esiintyvää ahdista-

vuuden, seksin, päihteiden käytön ja väkivallan potentiaalisia haittoja eri-ikäi-

sille katsojille. Ikärajajärjestelmä vaatii pohjakseen oletuksen normien mukaisesti 

kehittyvästä keskivertolapsesta, vaikka lasten ja nuorten kehityksen tiedetään 

olevan yksilöllistä. (Pekkala, Pääjärvi & Happo 2012, 62.) Ikärajajärjestelmä tar-

joaa huoltajille nopean tavan arvioida lapsille tarkoitettu ohjelma. Vanhemman 

kannattaa kuitenkin käyttää omaa arvostelukykyään. Järjestelmä antaa ohjel-

malle ikärajan sekä tarvittaessa sisältösymbolin, joka kertoo kuvallisesti, jos me-

dia sisältää väkivaltaa, seksiä, kauhua tai päihteiden käyttöä. 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on puhuttu paljon median haitallisista 

vaikutuksista lapsiin. Median uskotaan tarjoavan lapsille haitallisia toimintamal-

leja. Ihmisen kohtaamat ulkoiset vaikutukset eivät usein ilmene hänen käyttäy-

tymiseensä suoraan, vaan kognitiivisten prosessien kautta. Tätä kutsutaan sosi-

aaliseksi oppimiseksi. Sosiaalista oppimista voi tapahtua tarkoituksella tai tahat-

tomasti, kun ihminen havainnoi lähiympäristönsä ajattelu- ja toimintamalleja. 

(Bandura 2009, 95). Näin ihminen oppii käyttäytymään sosiaalisen lähiympäris-

tönsä tavoin. Ehkäpä tässä on yksi syy kuvaohjelmalain ikärajoituksille: lasten ei 

haluta toistavan esimerkiksi elokuvan päähenkilön vaarallisia toimintatapoja.  



9 
 

 

Banduran (2009, 98—99) mukaan teknologian kehityttyä sosiaalinen oppi-

minen ei enää rajoitu vain lähiympäristöön, sillä uusia ajattelu- ja toimintamalleja 

kyetään etsimään maailmanlaajuisesti sosiaalisen median välityksellä. Kuitenkin 

tapahtumat ja toimintamallit eivät paljolti vaikuta ihmiseen, jos hän ei kykene 

muistamaan niitä.  Teknologian kehittyminen ja erilaisten laitteiden saatavuuden 

helpottuminen asettavat omat haasteensa lasten median käytön valvonnalle. Val-

vontaa on pyritty helpottamaan ikärajajärjestelmällä, mutta usein aikuisen on 

hyvä luottaa omaan arviointikykyynsä. 

2.2 Ikärajat digitaalisissa peleissä 

Ennen kuvaohjelmalain vuonna 2012 voimaan tullutta uudistusta digitaalisten 

pelien ikärajat määräytyivät PEGI:n kautta, mutta nyt digitaaliset pelit ovat osa 

kuvaohjelmalakia (Pekkala, Pääjärvi & Happo 2012, 62). Digitaalisten pelien voi-

daan katsoa eroavan muista mediamuodoista esimerkiksi niiden tarjoamassa va-

paudessa valintoihin, tai ainakin valintojen illuusioon, kuluttajan ja tuotteen vä-

lillä. Tämä valintojen tekeminen voi luoda immersiota, joka on tila, jossa pelaaja 

uppoutuu pelin maailmaan. Kenties tästä syystä digitaaliset pelit ovat toistuvasti 

herättäneet keskustelua mahdollisesta yhteydestä väkivaltaa sisältävien digitaa-

listen pelien ja niitä pelaavien kuluttajien pelimaailman ulkopuolella harjoitta-

man väkivallan välillä.  

Digitaalisissa peleissä väkivalta toisia kohtaan saatetaan kuvata oikeutet-

tuna, jolloin pelaajalla annetaan moraalinen etulyöntiasema käyttää väkivaltaa 

esimerkiksi jotakin vastustajaa kohtaan. Peleissä väkivaltaista käytöstä voidaan 

palkita eri tavoin, jolloin luodaan pelaajalle kannustin väkivaltaiseen toimintaan. 

Salokoski (2005, 13) toteaakin toistuvan ja pitkäaikaisen väkivaltaisille peleille al-

tistumisen johtavan aggressiivisten tietorakenteiden oppimiseen, kehittymiseen 

ja vahvistumiseen. Saman tyyppiseen tulokseen ovat tulleet Uhlmann ja Swan-

son (2004). Heidän tutkimuksessaan havaittiin, että väkivaltaisen digitaalisen pe-

lin pelaaminen saa pelaajan liittämään itseensä enemmän aggressiivista toimin-

taa ja aggressiivisia piirteitä kuin väkivaltaa sisältämättömän digitaalisen pelin 
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pelaaminen (Uhlmann & Swanson 2004). Tämä tarkoittanee, että pelaaja käyttäy-

tyy aggressiivisemmin pelaamisen ulkopuolella sen jälkeen, kun hän on pelannut 

väkivaltaa sisältävää peliä. 

Vaikka lasten ja aikuisten on hyvä keskustella yhdessä sopimattomasta pe-

lisisällöstä, ei hyvä kommunikointikaan aiheesta heidän välillään välttämättä 

suojaa lapsia aggressiivisten digitaalisten pelien ja henkilökohtaisen aggression 

yhteydeltä (Wallenius & Punamäki 2008.) Huono vuorovaikutus lasten ja aikuis-

ten välillä saattaa olla yksi digitaalisten pelien kielteisten vaikutusten voimistava 

osatekijä yksilökehityksessä.  Toisaalta yhteyttä lasten käyttäytymisen ja pelaa-

misen välillä ei kaikissa tutkimuksissa ole löydetty (Scott, 1995 Salokosken 2005, 

16 mukaan). Tulosten ristiriitaisuutta voidaan osittain selittää peliteknologiassa 

tapahtuneella kiivastahtisella kehityksellä, jolloin esimerkiksi grafiikoiden terä-

vöityessä väkivalta näyttää digitaalisissa peleissä realistisemmalta (ks.  Salokoski 

2005, 16). Ikärajoilla pyritään suojaamaan lasta näkemästä hänelle epäsopivaa si-

sältöä. Ikärajatkaan eivät kuitenkaan suojaa digitaalisissa peleissä lapsia väkival-

lalta, koska myös heille sallituissa peleissä esiintyy väkivaltaa. Lasten peleissä 

väkivalta esitetään hauskana ja sen seurauksia minimoidaan. (Salokoski 2005, 

93.) 

Ihmiset eivät aina toista näkemäänsä mallia fyysisesti, sillä he kykenevät 

oppimaan sen myös mielensisäisesti prosessoimalla (Bandura 2009, 99). Bandu-

ran teoriaa seuraten lapset, jotka seuraavat sisarustensa pelaavan väkivaltaa si-

sältävää digitaalista peliä, oppivat toimintamalleja pelistä kognitiivisesti, vaikka 

eivät fyysisesti toistaisikaan näkemäänsä mallia. Usein digitaalisista peleistä tuo-

daan esiin niiden haitalliset vaikutukset, mutta Banduran mallin mukaan lasten 

olisi myös mahdollista oppia positiivisia toimintamalleja digitaalisista peleistä: 

myötätuntoa, tunteiden nimeämistä ja käsittelyä, yhteistyötä ja vuorovaikutus-

taitoja. 
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3 VANHEMPIEN VAIKUTTAMINEN LASTENSA 

MEDIANKÄYTTÖÖN JA DIGITAALISEEN PE-

LAAMISEEN 

Tässä luvussa määrittelemme käsitteen vanhempien vaikuttaminen lastensa me-

diankäyttöön ja digitaaliseen pelaamiseen. Käsittelemme vanhempien vaikutta-

mista lastensa mediankäyttöön ja vanhempien vaikuttamista lastensa digitaali-

seen pelaamiseen omissa alaluvuissaan. Aihettamme koskevassa kirjallisuudessa 

Nikken ja Jansz (2006) tutkivat vanhempien tapaa vaikuttaa lasten pelaamiseen. 

Heidän mukaansa vaikutustapaa ennakoi lasten ikä, sukupuoli ja vanhempien 

oma pelaamistausta (Nikken ja Jansz 2006, 198). Kirjoitamme näistä vaikutusta-

voista lisää alaluvuissa. Käsittelemme myös vaikutustapoja, joilla vanhemmat 

voivat suojella lapsiaan haitalliselta mediasisällöltä. 

3.1 Vanhempien vaikuttaminen lastensa median käyttöön 

Mediasisältöjen vaikutusta lapsiin ja nuoriin on tutkittu esimerkiksi aggression 

näkökulmasta (Anderson, Berkowitz, Donnerstain, Huesmann, Johnson, Linz, 

Malamuth & Wartella 2003; Wilson 2008) ja sosiaalisten taitojen edistämisen nä-

kökulmasta (Mares, Palmer & Sullivan 2008). Lasten median käytöstä ovat pää-

vastuussa heidän vanhempansa. Nämä voivat valvoa lastensa median käyttöä 

erilaisin rajoituksin. Salokosken (2005, 20) mukaan vanhempien asettamat rajoi-

tukset median käytölle ja keskusteleminen mediasta lasten kanssa suojaavat lap-

sia, jotka eivät vielä kykene mediakriittisyyteen. Näin vanhemmat voivat estää 

mediasta opittujen haitallisten asenteiden ja käyttäytymismallien omaksumista 

lapsillaan (Salokoski 2005, 20). 

Teknologian kehitys vaikeuttaa vanhempien vaikuttamista lastensa median 

käyttöön. Langaton internetyhteys, kannettavat pelikonsolit ja älypuhelimet 

mahdollistavat digitaalisten pelien pelaamisen tai median selaamisen missä ta-

hansa paikasta riippumatta. (Jiow & Lim 2012, 456.) Vanhempien ja lasten välillä 
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on digitaalinen kuilu, joka saattaa heikentää vanhempien valvonnan aktiivi-

suutta, koska he eivät ymmärrä täysin lasten käyttämää teknologiaa. Vanhem-

mille tulisi tarjota mediakasvatusta, jotta heidän ymmärryksensä pelien mahdol-

lisista haitallisista sisällöistä kasvaisi. (Salokoski 2005, 98—99.) Peliyhtiöiden ja 

suosittujen sosiaalisen median sivujen tekemä strateginen yhteistyö on luonut ti-

lan, jossa lapset voivat tutustua ystäviensä kautta peleihin ja pelaamiseen ilman 

vanhempien valvontaa (Jiow & Lim 2012, 457).  

Lasten ympärillä olevien aikuisten tulee tiedostaa omien mediatottumus-

tensa vaikutukset lapsiin ja välttää lapsille haitallisen sisällön katsomista silloin, 

kun lapsia on paikalla. (Salokoski 2005, 99.) Vaikka vanhemmat ovat ensisijaisesti 

vastuussa lasten kuluttamasta mediasisällöstä, ei tule unohtaa myöskään pelin-

tekijöiden, maahantuojien, lainsäätäjien, kasvattajien ja median tuottajien vas-

tuuta. Salokosken (2005, 100–101) mukaan vastuun ottamisen lisäksi on tärkeää 

pyrkiä lasten turvallisempaan mediakulutukseen, kehittää nykyisiä median suo-

datinjärjestelmiä käyttäjäystävällisemmiksi, sekä opettaa lapsille riittävää kriit-

tistä medialukutaitoa. Tämä kiinnittyy aiemmin mainittuun tarpeeseen tarjota 

vanhemmille mediakasvatusta. 

3.2 Vanhempien vaikuttaminen lastensa digitaaliseen pelaa-

miseen 

Tarkasteltaessa vanhempien vaikuttamista lastensa digitaaliseen pelaamiseen ai-

hetta voidaan lähestyä jakamalla vanhemmat kolmeen erilaiseen ryhmään sen 

mukaan, miten vanhempi vaikuttaa lastensa digitaalisten pelien pelaamiseen. 

Ryhmiä ovat rajoittavat vaikuttajat (restictive mediation), aktiiviset vaikuttajat 

(active mediation) sekä yhteistyöpelaajat (co-playing). (Nikken ja Jansz 2006, 

182.) Tämän vanhemman vaikuttaminen -mallin voidaan katsoa olevan yleinen 

peliteorian saralla, mutta erittelytapoja on myös muita. Omassa tutkielmas-

samme tarkastelemme vanhempien perusteluja kolmeen pääluokkaamme poh-

jaavalla erottelulla (ks. luku 5).  
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Rajoittavat vaikuttajat (restrictive mediation) kontrolloivat lastensa digitaa-

listen pelien ostamista sekä pelaamiseen käytettävää aikaa säännöin ja aikarajoi-

tuksin. Tällaiset vanhemmat valvovat aktiivisesti sääntöjen ja rajoitusten noudat-

tamista ja toimivat esimerkiksi antamalla lasten pelata kotitöiden tekemisen jäl-

keen tai vain lomien aikana. (Jiow & Lim 2012, 455.) Nikkenin ja Janszin (2006, 

198) mukaan vanhemmat puuttuvatkin lastensa pelaamiseen sitä enemmän, mitä 

enemmän he pelkäävät pelien vaikuttavan lastensa käyttäytymiseen negatiivi-

sesti. Aktiivisiin vaikuttajiin (active mediation) kuuluvat vanhemmat, jotka ak-

tiivisesti tulkitsevat ja kääntävät digitaalisen pelin sisältöä lapsilleen keskustelun 

keinoin. Tällainen aktiivinen vaikuttaminen pitää sisällään pelistä nousevien fak-

tatietojen kertomista lapsille samalla, kun vanhempi arvostelee pelin sisältöä 

omien arvojensa pohjalta. (Jiow & Lim 2012, 456.) 

Pelien vaikutukset positiivisiksi mieltävät (Nikken ja Jansz 2006, 198) yh-

teistyöpelaajat (co-playing) ovat vanhempia, jotka hakeutuvat tarkoituksella pe-

laamaan lasten kanssa, kun he aikovat valvoa lasten pelaamista tai peli on heille 

mieluisa (Jiow & Lim 2012, 456). Salokosken (2005, 53) mukaan vanhempien oma 

kiinnostus peleihin, tieto peleistä ja kielteiset asenteet pelaamista kohtaan vaikut-

tavatkin vanhempien suorittamaan lastensa pelisisältöjen valvontaan. Yhteis-

työpelaamalla vaikuttaminen on haastavaa, sillä vanhemmilla ei aina ole riittäviä 

taitoja pelien pelaamiseen, peli on tehty pelattavaksi yksin tai vanhempien aika 

ei riitä lasten kanssa pelaamiseen (Jiow & Lim 2012, 456). 

Rajoittamisesta ja keskustelusta huolimatta pelien pelaamisessa on riskinsä. 

Digitaalisten pelien suurimpina riskeinä pidetään niiden sisältämää väkivaltaa 

sekä lasten liiallista pelaamista (Salokoski 2005, 50). Pelien animoitua väkivaltaa 

ei välttämättä koeta haitalliseksi väkivallaksi ja siksi se hyväksytään (Salokoski 

2005, 99).  Kupiaisen (2009, 171) mukaan lasten digitaalisten pelien kulutuksesta 

juontuvista uhista merkittävimpinä pidetään kognitiivisten taitojen heikkoa ke-

hittymistä ja eristäytymistä pelaamisen ulkopuolisesta sosiaalisesta elämästä. Sa-

lokoski (2005, 51) kertoo, miten lasten pelaamista motivoi sensaatiohakuisuus, 

ajan kuluttaminen, yhteinen ajanvietto kavereiden kanssa sekä pelien tuoma 

muu sosiaalinen hyöty. 
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Friedrichsin, Grossin, Herden ja Sanderin (2014) mukaan vanhempien tieto 

ja kokemukset videopeleistä ovat vaihtelevia, kun taas Kupiaisen (2009, 171) mu-

kaan vanhemmat tietävät pelaamisesta perinteisiä kuvaohjelmia, kuten televi-

siota, vähemmän. Joidenkin lasten vanhemmat eivät ole pelanneet, ennen kuin 

heidän lapsensa alkavat pelata (Friedrichs ym. 2014, 59). Nykyisten pelaajasuku-

polvien ikääntyessä tilanne on muuttumassa (Kupiainen 2009, 171). Osa vanhem-

mista on pelannut lapsuudesta lähtien ja pelaa vieläkin aktiivisesti (Friedrichs 

ym. 2014, 59). 

Kuten aiemmin kerrottiin, vanhempien aktiivisuus lasten pelien valvon-

nassa ehkäisee pelien mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Aktiivisella valvon-

nalla tarkoitetaan vanhempien osallistumista lasten pelaamiseen, yhteistä kes-

kustelua lasten kanssa peleistä ja niiden sisältämistä teemoista, sekä lasten ikäi-

sille sopivien pelien ostamista (Salokoski 2005, 53). Toisaalta esimerkiksi Walle-

niuksen ja Punamäen (2008) tutkimus kyseenalaistaa hyvän aikuisten ja lasten 

välisen kommunikaation suojaavana tekijänä (ks. luku 2.2). 

Vanhemmat sallivat pelaamisen myös, jos lapset ovat heistä tarpeeksi kyp-

siä ymmärtämään pelimaailman ja reaalimaailman eron (Friedrichs ym. 2014, 61; 

Salokoski 2005, 99). Parhaimmillaan lapsille soveltuvat pelit ovat hauskaa ajan-

vietettä ystävien kanssa ja ne voivat tukea lasten kehitystä (Salokoski 2005, 100—

101). Salokosken (2005, 99) mukaan vanhempien tulisi keskustella lasten kanssa 

näiden pelaamista peleistä ja osoittaa mielenkiintoa lasten peliharrastusta koh-

taan sekä tarjota lapsille monipuolista pelisisältöä. Vanhemmat antavat myös las-

ten pelata heidän ikäisiltään kiellettyjä pelejä, jos he kokevat, että lapsille ei ai-

heudu pelaamisesta harmia. (Friedrichs ym. 2014; Salokoski 2005, 99.) Pelaami-

sen vaihtoehdoksi tulisi kuitenkin muistaa tarjota yhteistä vapaa-aikaa läheisten 

kanssa tai mieluisia harrastuksia (Salokoski 2005, 100). Vanhempien aktiivinen 

rooli lasten peliharrastuksen ja vaihtoehtojen tarjoajana tukee siis lasten myön-

teisiä toimintamalleja digitaalisten pelien suhteen. 
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4 TUTKIMUSONGELMAT

Tarkastelemme aihettamme yhden pääongelman ja sen kahden alaongelman 

kautta. Pääongelmamme on: 

Miten varhaiskasvatusikäisiltä lapsiltaan ikärajattujen digitaalisten pelien pelaa-

misen näille sallivat vanhemmat perustelevat päätöstään?   

Alaongelmamme ovat: 

Mitä myönteistä vanhemmat näkevät lasten näiden ikäisiltä kiellettyjen pelien 

pelaamisessa? Mitä kielteistä vanhemmat näkevät lasten näiden ikäisiltä kiellet-

tyjen pelien pelaamisessa? 
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5 TUTKIELMAN EMPIIRISEN OSAN TOTEUTTA-

MINEN

Tutkimusotteemme on laadullinen ja analyysimenetelmänämme on sisällönana-

lyysi. Kohderyhmämme ovat lasten vanhemmat, jotka sallivat lastensa pelata 

näiden ikäisiltä digitaalisia kiellettyjä pelejä. Keräsimme tutkimusaineistomme 

sähköpostihaastatteluilla ja kyselylomakkeella (ks. liite 3). Pohdimme tässä lu-

vussa myös tutkielman eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisemista. 

5.1 Tutkimuskohde ja lähestymistapa 

Verrattuna määrälliseen eli kvantitatiiviseen tutkimukseen laadullisessa eli kva-

litatiivisessa tutkimuksessa korostuu enemmän teoria. Jako laadulliseen ja mää-

rälliseen tutkimukseen ei kuitenkaan ole mustavalkoinen; esimerkiksi mixed 

methods -tutkimuksissa aineistoa kerätään sekä määrällisin että laadullisin me-

netelmin. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009.) Pääpiirteissään laadullisen tutkimuksen 

voidaan nähdä syventävän ymmärrystä yksilöistä, kun taas määrällisessä tutki-

muksessa yksilöistä saaduista tuloksista muodostetaan yleistyksiä (ks. Tuomi & 

Sarajärvi 2009). Koemme, että laadullisen tutkimuksen lähestymistapa sopii van-

hempien käsitysten tarkasteluun sen mahdollistaman intiimimmän tutkija-tut-

kittavasuhteen vuoksi.  

5.2 Tutkimukseen osallistujat ja aineiston keruu 

Tutkielmaamme osallistuneet henkilöt olivat varhaiskasvatusikäisten lasten van-

hempia, jotka sallivat lastensa pelata näiden ikäisiltään kiellettyjä pelejä. Haasta-

teltavia oli 10. Haastateltavia etsittiin tutkielmaan lumipallometodilla hyödyn-

täen henkilökohtaisia sosiaalisia verkkojamme, kuten sukulaisia, ystäviä ja muita 

opiskelijoita (ks. Seymour 2012, 4). Lumipallometodi on lähestymistapa, jolla et-

sitään tutkimukselle keskeisiä informantteja. Pattonin (2002, 237) sekä Kingin ja 
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Horrocksin (2010, 34) mukaan lumipallometodia käytettäessä etsintä tapahtuu 

kyselemällä ihmisiltä, tietävätkö he ketään tutkimukseen sopivaa henkilöä. Kä-

sittelemme lumipallometodin saamaa kritiikkiä pohdinnassa (ks. luku 7.2). 

Etsimme haastateltavia myös peli- ja vanhemmuusaiheisista Facebook-ryh-

mistä ja Tumblrista haastattelukutsulla, jossa kiinnostuneita pyydettiin ottamaan 

meihin sähköpostilla yhteyttä tiettyyn päivämäärään mennessä (ks. liite 1). Saa-

daksemme lisää haastateltavia tutkielmaamme, loimme kyselylomakkeen inter-

netiin. Kyselylomakkeessa oli samat kysymykset kuin tekemissämme sähköpos-

tihaastatteluissa ja ne kysyttiin samassa järjestyksessä. Jaoimme linkkiä kyse-

lyymme ystävillemme ja sosiaaliseen mediaan jaettavaksi. 

Aineiston keruu tapahtui sähköpostihaastatteluilla ja nettikyselyllä. Tut-

kielmaan osallistuville tarjottiin mahdollisuutta toteuttaa haastattelu joko teema-

haastattelulla (ks. liite 2) eli puolistrukturoidulla haastattelulla (ks. Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 48) kasvotusten tai sähköpostitse tai nettiin laitettavan kyselylo-

makkeen avulla. Tarkoituksemme oli tehdä vastaamisesta haastateltaville mah-

dollisimman vaivatonta. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat 

kaikille samat, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole. Tällöin haastateltava 

voi omin sanoin vastata kysymykseen. (Eskola & Suoranta 2001, 86.) Valitsimme 

haastattelutavaksemme teemahaastattelun, koska se antaa haastattelulle kiinto-

pisteen sallien samalla henkilökohtaisten kokemusten ja perspektiivien ilmitulon 

(Patton 2002, 344). Teemahaastattelu tarjoaa myös joustavuutta kysymysjärjes-

tykseen ja kysymysten sanamuotoihin (Tuomi & Sarajärvi, 75).  Internetissä jaka-

massamme kyselylomakkeessa ei ollut valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan vas-

taajat saivat kirjoittaa kysymyksiimme vastauksen omin sanoin. Näin saimme 

tietoa siitä, miten vastaaja ymmärtää kysymykset ja millainen hänen näkökul-

mansa on tutkimaamme ilmiöön (ks. Patton 2002, 21). 

Tutkielmassamme olemme kiinnostuneita juuri vanhempien käsityksistä 

koskien varhaiskasvatusikäisiltä lapsiltaan ikärajattujen pelien pelaamisen salli-

mista näille. Sähköpostihaastattelussa haastateltavat kokevat vähemmän sosiaa-

lista painetta kuin kasvotusten järjestetyssä haastattelussa, jolloin vastaukset voi-

vat olla totuudenmukaisempia ja pidempiä (McCoyd & Schwaber Kerson 2012, 
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4; ks. Seymour 2012, 5). Kirjallisen haastattelun voidaan nähdä olevan kasvok-

kain tapahtuvaa haastattelua “tunnustuksellisempi” (Tuovinen 2014, 36).  Säh-

köpostihaastattelussa haastateltavien vastaukset saadaan valmiiksi kirjoitetussa 

muodossa ja tämä nopeuttaa vastauksien analysointia, sekä vastaajien muokkaa-

mista anonyymeiksi (McCoyd & Schwaber Kerson 2012, 4; ks. Seymour 2012, 5). 

Haastateltavat voivat vastata haastatteluun valitsemanaan ajankohtana, jol-

loin kiire tai vieras ympäristö ei vaikuta vastauksiin (McCoyd & Schwaber Ker-

son 2012, 4; ks. Seymour 2012, 5; James 2017, 14). Sähköpostihaastattelun hait-

toina voidaan pitää sitä, että haastateltavien tunnetiloja ei voida havainnoida, 

kuten kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa (McCoyd & Schwaber Kerson 

2012, 5). Tutkimukseen osallistujat jatkavat sähköisesti tapahtuvan haastattelun 

aikana elämäänsä ja reagoivat eri tunnetiloin kohtaamiinsa tapahtumiin ja toi-

mintoihin. (Seymour 2012, 5.) Toisaalta haastateltavien sähköpostit voivat kadota 

tai jäädä saapumatta teknisten ongelmien takia (McCoyd & Schwaber Kerson 

2012, 5). Valitsimme aineistonkeruumenetelmäksi sähköpostihaastattelun, koska 

saatoimme valita haastateltavaksi henkilöitä, joilla oli varmasti kokemusta tut-

kittavasta aiheesta.  Keräsimme aineistoa myös kyselylomakkeen avulla, sillä 

emme saaneet tarpeeksi vastauksia pelkän haastattelun avulla.  

5.3 Aineiston analyysi 

Analysoimme syntyneen tutkimusaineiston käyttämällä sisällönanalyysimene-

telmää sellaisena, kuten Tuomi ja Sarajärvi (2009) sen esittelevät. Sisällönanalyysi 

on tekstianalyysia ja sen tarkoitus on saada kuvaus tutkittavasta ilmiöstä ylei-

sessä ja tiivistetyssä muodossa. Se sopii myös strukturoimattoman aineiston ana-

lyysiin. Menetelmää on kritisoitu sen keskeneräisyydestä, sillä tutkijan saattaa 

olla hankalaa edetä johtopäätöksiin, vaikka olisi kuvannut analyysin tarkkaan. 

Monissa lähteissä sisällönanalyysi tunnetaan sisällön erittelyn synonyyminä. (ks. 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 103—106.) Onkin mielekästä jaotella sisällönanalyysin 

merkitys kahteen: sisällönanalyysin tarkoitus on kuvata sanallisesti dokument-

tien sisältöä, ja sisällöllinen erittely on kvalitatiivisesti esimerkiksi tekstin sisältöä 
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kuvaavaa dokumenttien analyysiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 106; Patton 2002, 

453). 

Sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa aineisto pelkistetään eli 

redusoidaan. Redusointi tarkoittaa aineiston sisältämän informaation pilkko-

mista osiin tai tiivistämistä, jolloin tutkimusongelmat ohjaavat pelkistämistä 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 109). Tätä varten määritellään analyysiyksikkö, joka 

meidän tutkielmassamme on ajatuskokonaisuus. Ajatuskokonaisuus voi olla 

yksi tai useampi lause. Tutkielmamme aineisto koostuu valmiiksi tekstimuo-

dossa olevista sähköpostihaastatteluista ja kyselylomakkeella saaduista vastauk-

sista. Aloitimme aineiston käsittelyn, kun meillä oli koossa tavoitemäärämme eli 

yhteensä kymmenen vastausta haastatteluista ja kyselyistä. Yksi kyselyvastauk-

sista piti kuitenkin hylätä, koska sen vastaaja ei edustanut tutkielman kohderyh-

määmme. Vastaaja ei sallinut lastensa pelata näiltä ikärajattuja pelejä ja hänen 

lapsensa olivat varhaiskasvatusiän ohittaneita. Hylätyn vastauksen jälkeen ai-

neistomme täydentyi takaisin vastaustavoitteeseemme. 

Aineisto muokataan selkeämmäksi ja tiiviimmäksi säilyttäen samalla siihen 

sisältyvän informaation (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108; Patton 2002, 463). Tulos-

timme kummallekin omaksi kappaleeksi kymmenen vastauksen kohderyhmän 

mukaisen aineistomme ja aloimme lukea sitä läpi, etsien aineistosta yhteyksiä 

tutkielmamme yhteen pääkysymykseen ja kahteen alakysymykseen. Aineistosta 

etsitään kertautuvia sanoja tai teemoja (Patton 2002, 453). 

Aineiston alustavan läpikäymisen jälkeen jaoimme sen suunnilleen puo-

liksi. Merkitsimme kumpikin lyijykynällä ja yliviivaustussilla mielestämme tut-

kielmamme kannalta merkittäviä ajatuskokonaisuuksia aineistosta. Käytyämme 

omat aineisto-osuutemme läpi vaihdoimme papereita, ja kävimme läpi tois-

temme merkinnät. Keskustelimme merkintöjen lisäämisen ja poiston tarpeesta. 

Saman asian sisältävän ajatuskokonaisuuden, esimerkiksi peliajan määrän mer-

kityksen, esiintyessä toistuvasti yksittäisen haastattelun sisällä, merkitsimme 

vain ensimmäisenä asiaa ilmaisevan ajatuskokonaisuuden. 
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Muodostimme aineistollemme koodiston, jossa koodista (esim. H1-4-1) nä-

kee kenestä haastateltavasta on kyse (H1, eli haastateltava 1), mistä kysymyk-

sestä yksittäisen haastattelun sisällä on kyse (4, eli 4. kysymys), ja monesko aja-

tuskokonaisuus on vuorossa yhdestä haastattelusta (1, eli 1. ajatuskokonaisuus). 

Olimme keränneet haastattelujen ja kyselyjen vastaukset Google Driveen teksti-

dokumenttiin. Merkittyämme ja koodattuamme ajatuskokonaisuudet aineis-

toomme paperiversioon, loimme netissä muokattavan dokumentin Google Dri-

ven Sheets -taulukko-ohjelmaan. Muodostimme yhdessä pelkistetyn käsitteen jo-

kaisesta ajatuskokonaisuudesta, ja merkitsimme tämän käsitteen koodinsa vie-

reen. 

Aineiston redusoinnin jälkeen loimme toisen dokumentin Sheets-taulukko-

ohjelmaan, ja keräsimme klusteroinnissa sinne alaluokat. Ryhmittelyssä eli klus-

teroinnissa pelkistetyistä käsitteistä haetaan käsitteitä, jotka kuvaavat aineistossa 

eroavaisuuksia ja/tai samankaltaisuuksia (Hämäläinen 1987 Tuomen & Sarajär-

ven 2009, 110 mukaan). Aloitimme pelkistettyjen käsitteiden yhdistelyn ja muok-

kaamisen alaluokiksi tarkastelemalla pelkistettyjä käsitteitämme ja etsimällä 

niistä samankaltaisuuksia. Taulukossa 1 kuvaamme tekemäämme abstrahointi-

prosessia. 
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TAULUKKO 1. Pelaamisen myönteiset vaikutukset -pääluokan abstrahointipro-

sessia kuvaava taulukko  

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Psyykkisen ke-

hityksen tuke-

minen 

Fyysis-sosiaa-

lisen kehityk-

sen tukeminen 

Psyko-fyysis-so-

siaalisen kehi-

tyksen tukemi-

nen 

Pelaamisen 

myönteiset 

vaikutukset 

Vanhempien käsityksiä 

ikärajattujen digitaalisten 

pelien pelaamisen sallimi-

sesta lapsilleen 

Leikin rikasta-

minen 

Pelaamisen 

tuoma ilo 

Pelaamisen 

tuoma rikkaus 

 

Klusterointi luetaan osaksi abstrahointia. Käsitteellistämisessä eli abstrahoin-

nissa tutkimuksen kannalta merkityksellinen tieto erotetaan aineistosta ja teo-

reettisia käsitteitä muodostetaan merkityksellisen tiedon pohjalta. Niin kauan 

kuin aineiston sisältö sallii abstrahoinnin yhdistelemällä luokituksia, sitä jatke-

taan. (Hämäläinen 1987 Tuomen & Sarajärven 2009, 111 mukaan.) Tutkielmas-

samme abstrahointi jatkui klusteroinnin jälkeen alaluokkien yhdistelemisellä ja 

muodostamisella yläluokiksi (ks. taulukko 1). Jaottelimme yläluokat seuraavaksi 

pääluokkakäsitteisiin, ja pääluokkakäsitteistä muodostui yhdistävä luokka.  

Abstrahoinnissa johtopäätökset ja teoria vertautuvat jatkuvasti alkuperäisaineis-

toon muodostettaessa uutta teoriaa. Osa tuloksia ovat luokitteluun pohjaavat ka-

tegoriat tai käsitteet ja niiden sisällöt. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 109—113.) Kä-

sittelemme saatuja tuloksia luvussa 5. 
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5.4 Eettiset ratkaisut 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 20) mukaan ihmistä tutkimuskohteenaan pitävässä 

tutkimuksissa tärkeimmiksi eettisiksi periaatteiksi mainitaan yleensä luottamuk-

sellisuus, informaatioon perustuva suostumus, yksityisyys ja seuraukset. Tutkit-

tavien suojaaminen muodostaa tutkimuksen eettisen perustan, jonka mukaan 

tutkijan on selvitettävä osallistujille tutkimuksen tavoitteet, menetelmät sekä 

mahdolliset haitat. Tutkimukseen osallistuminen tulee olla vapaaehtoista, ja tut-

kittavan tulee tietää, mistä tutkimuksessa on kysymys. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

131.) 

Lähestyimme haastateltavia yksityishenkilöinä, jolloin tutkimuslupana toi-

mii haastattelijan suostumus. Tämä ei vapauta meitä eettisestä vastuusta suojella 

haastateltaviemme anonymiteettiä ja tarjota ennen haastattelua niin paljon tietoa, 

että haastateltavan päätös osallistua haastatteluun on tietoon perustuvan suostu-

mus. Erillisen kirjallisen tutkimusluvan puuttuessa tiedotamme tutkittavien suo-

jaamisesta ja anonymiteetistä, aineiston käsittelystä ja tutkielman luottamuksel-

lisuudesta osallistujille haastateltavien hakemisen vaiheessa niin paljon, että tut-

kielmaan osallistujat ovat voineet antaa tietoon perustuvan suostumuksensa (ks. 

Byrne 2016; Patton 2002, 407). 

Pidämme tärkeänä, että tutkielmassamme kunnioitetaan haastateltavia ja 

heidän anonymiteettinsä taataan. Heti haastatteluaineiston saatuamme muu-

tamme haastateltavien oikeat nimet salanimiksi (ks. Flick 2011, 8). Tämän jälkeen 

emme viittaa haastateltaviin heidän oikeilla nimillään tutkielman missään vai-

heessa. Tutkimusprosessin aikana saatua materiaalia ja haastatteluja ei säilytetä, 

vaan ne tuhotaan tutkielman valmistumisen jälkeen. Toimimalla näin varmis-

tumme siitä, että saatua dataa ei voida käyttää väärin, eikä se joudu ulkopuolis-

ten käsiin. Tuhoamalla aineiston pyrimme siihen, että haastateltavien anonymi-

teetti ei vaarannu ja tutkielman tietoja ei voida käyttää muuhun kuin luvattuun 

tarkoitukseen (ks. Flick 2011, 9; Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan täytyy pohtia tekemiään ratkaisuja ja 

ottaa kantaa oman tutkimuksensa luotettavuuteen (Eskola & Suoranta 2001, 208). 

Yksi tapa tehdä tätä on pohtia tutkielmasta pois jääviä henkilöitä. Seymourin 
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(2012, 6) mukaan sekä laadullisessa että määrällisessä tutkimuksessa ihmiset, 

jotka eivät kykene tai halua osallistua tutkimusprojektiin jäävät näkymättömiksi. 

Tutkimukseen osallistumattomuudessa jää epätietoon, oliko haastateltavalla jo-

kin eettinen tai rationaalinen syy jättää vastaamatta haastatteluun tai kieltäytyä 

haastattelusta (Eskola & Suoranta 2001, 53). Haastatteluun valikoituvat henkilöt, 

joilla on halu ja mahdollisuudet osallistua (Seymour 2012, 6). 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuudella tarkoitetaan tutkimusproses-

sin luotettavuuden arviointia (Eskola & Suoranta 2001, 210). Tutkimuksessa py-

ritään objektiivisuuteen, ja Pattonin (2002, 93) mukaan tutkijan tuleekin tiedostaa 

omien ennakkokäsitystensä ja arvojensa vaikutus havainnointiin. Tämän takia 

tutkijan tulisi ottaa huomioon puolueettomuus luotettavuuspohdinnoissa, 

vaikka laadullisessa tutkimuksessa pidetäänkin väistämättömänä sitä, että tut-

kija suodattaa tutkittavan kertomukset näiden edellä mainittujen piirteiden tai 

omien ennakkokäsityksiensä läpi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134—136). 

Haastatteluaineiston kohdalla sen luotettavuus riippuu aineiston laadusta. 

Laatuun voivat vaikuttaa esimerkiksi haastattelutallenteiden huono kuuluvuus 

tai erilaisten litterointikäytäntöjen noudattaminen haastattelujen purkamisen vä-

lillä. Luotettavuus liittyy haastatteluaineiston lisäksi myös muuhun tutkimus-

prosessiin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 185.) Tutkimuksen luotettavuutta lisää tut-

kimusprosessin julkisuus. Prosessin julkisuus voi tarkoittaa esimerkiksi teke-

mänsä raportoimista yksityiskohtaisesti tutkijan taholta tai sitä, että tutkijan kol-

legat arvioivat hänen prosessiaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 142). Omassa tutkiel-

massamme tutkimusprosessin julkisuus toteutuu muun muassa analyysin tar-

kalla kuvauksella. Kandidaatintyön kirjoittamiseen kuuluvat myös ns. kandita-

paamiset, joissa kokoonnuimme ohjausryhmittäin antamaan toisillemme pa-

lautetta töistämme. Meillä oli myös opponointipari, joka antoi suullista ja kirjal-

lista palautetta työstämme.  Teimme kandidaatintyömme parina, jolloin ar-

vioimme samalla toisiammekin kollegoina. 

Ajatus tutkijasta yksilönä, joka kykenee pääsemään käsiksi objektiiviseen 

totuuteen ja todellisuuteen, toimii pohjana validiteetin ja reliabiliteetin käsitteille 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 185). Reliabiliteetin käsite tarkoittaa sitä, että saadaan 
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sama tulos kahdella eri tutkimuskerralla tutkittaessa samaa henkilöä (Hirsjärvi 

& Hurme 2001, 186).  Toisin sanoen tutkijan on mahdollista toistaa toisen tekemä 

tutkimus samanlaisena. Validiteetti käsittelee sitä, onko tutkimuksessa tutkittu 

luvattua asiaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). Pidättäydyimme omassa tutkiel-

massamme pohtimasta tutkielmamme luotettavuutta hyödyntämällä reliabili-

teetin ja validiteetin käsitteitä. Perustelemme päätöstämme samoin, kuin laadul-

lisen tutkimuksen piirissä yleisesti tehdään. Tuomen ja Sarajärven (2009, 136) 

mukaan reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden käyttöä ei suositella laadullisen 

tutkimuksen piirissä, koska näiden käsitteiden ala syntyi vastaamaan määrälli-

sen tutkimuksen tarpeisiin. 

Johtuen laadullisen tutkimuksen luonteesta tutkimuksen toistettavuuden 

eli reliabiliteetin pitäminen tavoiteltavana arvona voi syödä tutkimuksen laatua. 

Esimerkiksi yksi tutkimushaastatteluissa käyttämämme puolistrukturoidun tee-

mahaastattelun piirteistä on, että siinä ei anneta valmiita vastausvaihtoehtoja. 

Vapaamuotoiset vastaukset merkitsevät luonnollisesti mahdollisesti runsastakin 

vaihtelua vastauksissa. Tämä vaihtelun sisältö taas voi erota runsaasti toistaessa 

sama tutkimus myöhemmin. Sama ongelma on tarkasteltaessa laadullista tutki-

musta validiteetin näkökulmasta; vastaan nousee muun muassa laadullisen tut-

kimuksen piirre yleistämättömänä. Tämä yleistämättömyys näkyy myös tapaus-

määrässämme.  

Laadullisessa lähestymistapa tutkimus perustuu pieneen tapausmäärään. 

Tapausmäärästä saatu aineisto toimii tutkijan apuna hänen pyrkimyksessään 

ymmärtää tutkittavaa ilmiötä.  (Eskola & Suoranta 2001, 61—62.) Meidän tutkiel-

massamme tapausmääränä oli 10 haastateltavaa vanhempaa. 

Pyrimme hyödyntämään lähdekirjallisuutenamme mahdollisimman uutta, 

vertaisarvioitua ja kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Lähteiden ajantasaisuus 

oli tärkeää varsinkin tutkielmamme sivutessa digitaalisten pelien kaltaista nope-

asti kehittyvää teknologia-alaa. Tuomen ja Sarajärven (2009, 159) mukaan yleinen 

nyrkkisääntö kirjallisuudesta on, että sen tulisi olla julkaistu alle 10 vuotta sitten. 

Poikkesimme tästä säännöstä yleisesti sallituissa tapauksissa. Klassikoita 

tai merkittäviä alkuperäisiä lähteitä, joihin myöhemmät tutkijat ovat viitanneet, 
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voidaan käyttää (Tuomi & Sarajärvi 2009, 159). Painotimme tieteellisten artikke-

lien käyttöä tutkielmassamme, mutta menetelmäosuudessa tuli välttämättö-

mäksi hyödyntää myös käsikirjoja sopivien artikkelien puutteen vuoksi. Tukeu-

duimme toisen käden lähteen käyttöön tilanteessa, jossa alkuperäisen teoksen 

saaminen käyttöömme ei ollut mahdollista. Pyrimme kuitenkin kiertämään täl-

laisia tilanteita. Tiedostamme, että viittasimme runsaasti erityisesti Tuomen ja 

Sarajärven (2009) metodologiseen oppaaseen ja Salokosken (2005) tutkimukseen. 

Teimme tämän ratkaisun johtuen kummankin teoksen hyvästä saatavuudesta ja 

sisällöllisestä merkittävyydestä käyttämällemme analyysimenetelmälle ja tutki-

mallemme ilmiölle. 
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6 VANHEMPIEN KÄSITYKSIÄ IKÄRAJATTUJEN 

DIGITAALISTEN PELIEN PELAAMISEN SALLI-

MISESTA LAPSILLEEN

Analyysiprosessissamme muodostui kolme pääluokkaa ja kuusi yläluokkaa. Pe-

laamisen myönteiset vaikutukset -pääluokka koostui Psyko-fyysis-sosiaalisen kehityk-

sen tukeminen ja Pelaamisen tuoma rikkaus -yläluokista. Tämä pääluokka on linjassa 

tutkielmamme ensimmäisen alaongelman, ”Mitä myönteistä vanhemmat näke-

vät lasten näiden ikäisiltä kiellettyjen pelien pelaamisessa?”, kanssa. Pääluokka 

Pelisisällön kielteiset vaikutukset vastaa sisällöltään tutkielmamme toiseen alaon-

gelmaan: Mitä kielteistä vanhemmat näkevät lasten näiden ikäisiltä kiellettyjen 

pelien pelaamisessa? 

Vanhempien syitä ikärajojen sivuuttamiselle -pääluokka muodostui Van-

hemman suhtautuminen ikärajoihin, Pelisisällön ulkopuoliset tekijät, Vanhemman val-

vonta ja Lapsen vastuu pelaamisestaan -yläluokista. Sisältönsä puolesta tämä pää-

luokka vastaa päätutkimusongelmaamme: Miten varhaiskasvatusikäisiltä lapsil-

taan ikärajattujen digitaalisten pelien pelaamisen näille sallivat vanhemmat pe-

rustelevat päätöstään? Sen sisältöä ovat vanhempien haastattelu- ja kyselyvas-

tauksista ilmenevät syyt vanhempien päätökselle jättää digitaalisen pelin ikäraja 

huomiotta ja sallia tuotteen suositeltua ikärajaa nuoremman varhaiskasvatus-

ikäisten lastensa pelata sitä. 

6.1 Pelaamisen myönteiset vaikutukset 

Pelaamisen myönteiset vaikutukset -pääluokka muodostettiin yläluokista Psyko-fyy-

sis-sosiaalisen kehityksen tukeminen ja Pelaamisen tuoma rikkaus. Tämän pääluokan 

alle keräsimme pelkistettyjä ilmauksia, joissa vanhemman perustelu vastaa en-

simmäiseen alaongelmaamme. Vaikka lasten pelaamat pelit ovat heiltä ikärajat-

tuja, vanhemmat ovat löytäneet niistä paljon myönteisiä lasten kehitystä tukevia 

tehtäviä ja toimintoja. 
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Vanhemmat kertovat, miten pelaaminen kehittää lasten fyysisiä, psyykkisiä 

ja sosiaalisia taitoja.  Pelaamalla lapset oppivat avaruudellista hahmottamista, 

ongelmanratkaisua sekä heidän muistinsa kehittyvät ja hienomotoriset taidot ko-

henevat. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen lisäksi vanhemmat nä-

kevät pelaamisen tärkeänä koko perheen yhteisenä aikana (kolme mainintaa). 

Pelaamisen tuoma rikkaus -lukuun olemme keränneet vanhempien mainin-

toja siitä, miten pelaaminen inspiroi lasten leikkiä ja heidän mielikuvituksensa 

kehittyvät. Pelien tuoma inspiraatio näkyy leikeissä, kun lasten peleistä tutut 

hahmot ja juonenkäänteet tulevat mukaan leikkeihin (kaksi mainintaa). Vanhem-

mat arvostavat pelaamista myös oppimisen välineenä, jonka avulla lapset oppi-

vat netin käyttöä ja yhteistyötaitoja. Seuraavassa alaluvussa käymme tarkemmin 

läpi, miten pelit tukevat lasten psyko-fyysis-sosiaalista kehitystä. 

6.1.1 Psyko-fyysis-sosiaalisen kehityksen tukeminen 

Alaluokista Psyykkisen kehityksen tukeminen ja Fyysis-sosiaalisen kehityksen tukemi-

nen muodostettiin yläluokka Psyko-fyysis-sosiaalisen kehityksen tukeminen (ks. 

taulukko 1).  Tutkielmassamme kysyimme haastateltavilta, näkevätkö he jotain 

myönteistä lasten näiltä ikärajattujen pelien pelaamisessa. Haastattelemamme 

vanhemmat mainitsevat lasten pelaamisen myönteisinä vaikutuksina psyykki-

siä, sosiaalisia ja fyysisiä vaikutuksia.  

Psyykkisiä myönteisiä vaikutuksia (kahdeksan mainintaa) ovat lasten ava-

ruudellisen hahmottamisen, ongelmanratkaisun, muistin ja sinnikkyyden kehit-

tyminen pelatessa. Vanhemmista pelaaminen tukee myös lasten oppimista ja ko-

konaisvaltaista kehittymistä. Lapset oppivat käyttämään nettiä, ja pelatessa hei-

dän mielikuvituksensa sekä kielitaitonsa kasvavat ja kehittyvät. Kielitaidon ja ne-

tin käytön oppimisen toivotaan hyödyttävän lapsia myöhemmin näiden tule-

vissa opinnoissa.  Lasten sosiaaliset taidot kehittyvät samalla, kun he pelaavat 

digitaalisia yhteispelejä sisarustensa kanssa. Seuraavassa esimerkissä vanhempi 

kertoo, miten lapsilta ikärajattujen pelien pelaaminen kehittää lasten psyykkisiä 

ja fyysisiä taitoja. 
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Esimerkki 1 

Haastateltava 10: “Lapsi oppii ongelmanratkaisukykyä, muisti kehittyy, oppii sinnik-
kyyttä (aina ei onnistu pelin tehtävä ensimmäisellä kerralla), reaktiokyky ja sorminäppä-
ryys.” 

 

Kuten esimerkissä 1 näkyy, vanhemman mukaan myönteisiä fyysisiä vaikutuk-

sia lasten ikäiseltään ikärajattujen pelien pelaamisessa ovat reaktiokyvyn ja sor-

minäppäryyden kehittyminen (kaksi mainintaa). Pelit luovat lapsille mahdolli-

suuksia haastaa itseään kriittiseen ajatteluun sekä ongelmien ratkaisemiseen. 

Vanhemmat näkevät lasten psyko-fyysis-sosiaalisten taitojen kehittymisen ja tu-

kemisen tärkeänä, sillä näiden taitojen edistyminen ajatellaan olevan hyötyä las-

ten tulevaisuutta ajatellen. Vanhempien vastauksista voidaan tulkita, että pelit 

ovat yksi monista välineistä, joilla näitä haluttuja taitoja voidaan kehittää ja tu-

kea.  Seuraavassa alaluvussa käymme läpi pelaamisen lapsille ja vanhemmille 

tuomaa rikkautta.  

6.1.2 Pelaamisen tuoma rikkaus 

Pelien tuoma rikkaus -yläluokan alaluokkina ovat Leikin rikastaminen ja Pelaamisen 

tuoma ilo. Monet haastateltavat kertovat pelien pelaamisen olevan heille tärkeää 

koko perheen yhteistä aikaa, josta lapset nauttivat (kolme mainintaa).  Haastatel-

tavat ovat myös huomanneet, että lapset näyttävät mielellään pelitaitojaan pelaa-

mista vierestä seuraavalle vanhemmalle. Tästä kertoo esimerkin 2 haastateltava.   

 

Esimerkki 2 

Kysymys: “6. Miten vanhemman tulisi mielestäsi osallistua lapsensa digitaaliseen pelaa-
miseen?” 

Haastateltava 3: “Katsoa uudet pelit läpi yhdessä lapsen kanssa. Selittää pelejä lapselle ja 
kertoa, että ne eivät ole "totta". Lasta voi innostaa pelaamaan ja oppimaan uutta. Yhdessä 
pelaaminen on lapsesta mukavaa ja myös omien taitojen esittäminen vanhemmalle on 
mukavaa pelien kautta.”   

Pelaaminen nähdään välineenä, jonka avulla voidaan viettää yhdessä aikaa per-

heenä.  Vanhemmat pitävät hyvänä asiana, että sisarukset viettivät aikaa yhdessä 
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pelaten digitaalisia pelejä ja oppivat samalla yhteistyötä yhteispeleissä.  Esimer-

kin 1 vanhempi kertoo yhdessä pelaamisen myös innostavan lasta oppimaan 

uutta, mikä taas tukee psyko-fyysis-sosiaalisten taitojen kehittymistä. Kuten 

aiemmin mainitsimme, vanhemmista pelaaminen kehittää lasten mielikuvitusta. 

Tämä mielikuvituksen kehittyminen näkyy lasten leikin rikastumisena, jolloin 

peleistä tuttuja hahmoja ja esineitä löytyy lasten leikeistä. Esimerkeissä 3 ja 4 van-

hemmat kertovat, miten he näkevät lasten leikin rikastuvan.   

 

Esimerkki 3 

Kysymys 5: “Näkyykö lapselta ikärajattujen digitaalisten pelien pelaaminen lapsen käyt-
täytymisessä? Jos näkyy, miten?” 

Haastateltava 7: “Poika samaistua helposti esim. Ninja juttuihin. Valomiekat yms. kiin-
nostaa. Tosin tätä tapahtuu ehkä enemmän lasten ohjelmien kanssa.” 

 

Esimerkki 4 

Kysymys 5: “Näkyykö lapselta ikärajattujen digitaalisten pelien pelaaminen lapsen käyt-
täytymisessä? Jos näkyy, miten?” 

Haastateltava 5: “Peleistä saattaa saada ideoita leikkeihin, hahmoja ja juonikuvioita.” 

 

Esimerkeissä 3 ja 4 vanhemmat kertovat, miten lasten heiltä ikärajattujen pelien 

pelaaminen rikastaa heidän leikkiään, tuomalla siihen uusia juonikuvioita ja hah-

moja, joihin lasten on helppo samaistua. Esimerkissä 3 vanhempi kuitenkin poh-

tii, miten lasten samaistumista hahmoihin tapahtuu enemmän lastenohjelmien 

kuin digitaalisten pelien kanssa. Vanhemmat eivät kommentoi sitä, näkevätkö he 

lastensa peleistä tai mediasta inspiroidun leikin alempiarvoisena kuin leikin, jo-

hon lapset itse luovat omat alkuperäiset hahmonsa ja juonensa.       

Kokonaisuudessaan vanhemmista pelien pelaaminen on koko perheelle 

tärkeää yhteistä aikaa, jolloin peleistä voidaan saada koko perhettä yhdistävä pu-

heenaihe. Vaikka sisarukset viettävät aikaansa pelaten, vanhemmat arvostavat 
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sitä, että he viettävät sen ajan yhdessä. Sisarustensa kanssa on mahdollisuus op-

pia toimimaan yhteistyössä tavoitteen saavuttamiseksi. Vanhemmista on vain 

myönteistä, että pelien hahmot ja juonenkäänteet rikastuttavat lasten leikkejä ja 

tuovat heille iloa. Seuraavaksi siirrymme käsittelemään pelisisältöjen kielteisiä 

vaikutuksia lasten kehitykseen. 

6.2 Pelisisällön kielteiset vaikutukset 

Pelisisällön kielteiset vaikutukset -pääluokka muodostui Negatiiviset vaikutukset lap-

sen henkiselle hyvinvoinnille- ja Altistus ikäiselleen sopimattomalle sisällölle -ala-

luokista. Saatujen kyselyvastausten perusteella vanhemmat ovat tietoisia siitä, 

että digitaalisissa peleissä oleva pelisisältö saattaa olla liian sopimatonta lapsille 

ja aiheuttaa pelkoja ja painajaisia (kolme mainintaa). Eräs vanhempi kertoo, 

kuinka pelin ikärajaa voidaan mainostaa kaikille sallituksi, mutta siitä huoli-

matta pelisisältö vaikuttaa sopimattomalta. Vanhempien mukaan sopimaton ja 

liian jännittävä pelisisältö pelottaa lapsia, varsinkin silloin kun he pelaavat yksin. 

Näistä pelottavista pelisisällöistä lapset saattavat nähdä painajaisia.  Esimerkissä 

5 vanhempi on huolissaan siitä, että lapset näkevät pelatessaan ikäiselleen epä-

sopivaa sisältöä. 

 

Esimerkki 5 

Kysymys 9: “Mitä kielteisiä asioita näet siinä, että lapsi pelaa itseltään ikärajattua peliä?” 

Haastateltava 8: “Voi kuulla tai nähdä asioita joita ikäisensä ei viel tarvitsisi nähdä tai 
kuulla.” 

 

Kuten esimerkissä 5 ilmenee, vanhemmat eivät halua, että lapset altistuvat sopi-

mattomalle materiaalille, josta voisi olettaa olevan haittaa lasten hyvinvoinnille 

pelkojen ja traumojen muodossa (kaksi mainintaa). Tämän takia väkivaltaisten 

pelien pelaamisessa ei nähdä mitään myönteistä; niiden sisältö ei sovellu lasten 

pelattavaksi. Jos pelisisältö pelottaa lasta, vanhemmat käyvät pelkoa lasten 
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kanssa läpi keskustelemalla pelottavasta pelisisällöstä. Esimerkissä 6 vanhempi 

kertoo lasten leikkien muutoksesta ja näiden näkemistä painajaisista. 

 

Esimerkki 6 

Kysymys: 9: “Mitä kielteisiä asioita näet siinä, että lapsi pelaa itseltään ikärajattua peliä?” 

Haastateltava 6: “Lapsi näkee joskus painajaisia pelien pelottavista tai jännittävistä koh-
dista. Leikit joskus aika villejä.” 

 

Esimerkin 6 vanhempi näkee leikkien muuttumisen ja painajaisten näkemisen 

kielteisinä vaikutuksina, jotka johtuvat lasten näiltä itseltään ikärajattujen digi-

taalisten pelien pelaamisesta. Eräs vanhempi kertoo sallivansa varhaiskasvatus-

ikäisten lastensa ikärajattujen pelien pelaamisen, koska muuten lapset tuntevat 

jäävänsä ulkopuolisiksi kavereidensa peliaiheisista leikeistä. Tutkielmassamme 

vanhemmat ovat sitä mieltä, että epäsopiva materiaali voi järkyttää ja vahingoit-

taa lasten kehitystä sekä luoda traumoja. Siksi vanhemmat näkevät tärkeänä, että 

pelisisältö tarkistetaan tai lasten ei anneta pelata peliä yksin ilman vanhempien 

valvontaa. 

6.3 Vanhempien syitä ikärajojen sivuuttamiselle 

Yhdistelimme Vanhempien syitä ikärajojen sivuuttamiselle -pääluokan Vanhemman 

suhtautuminen ikärajoihin -, Pelisisällön ulkopuoliset tekijät -, Vanhemman valvonta -, 

ja Lapsen vastuu pelaamisestaan -yläluokista. Muodostui pääluokka, jonka sisältää 

vanhempien perusteita sille, miksi tietyissä tapauksissa digitaalisten pelien ikä-

rajojen sivuuttamista ei nähdä lapsille haitallisena. Tähän pääluokkaan kuuluvat 

vanhempien käsitykset pelien ikärajoista enemmänkin suuntaa-antavina työka-

luina, ja käsitykset varhaiskasvatusikäisille lapsille sallittujen digitaalisten pelien 

heikosta tarjonnasta. 

Vanhemmat vertaavat digitaalista pelaamista muuhun mediankäyttöön, pi-

täen digitaalisia pelejä turhaan parjattuna median muotona. Vanhemman valvonta 
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-yläluokkaan sisältyvät vanhempien tavat valvoa lasten digitaalisten pelien ku-

lutusta sekä tekemällä etukäteen taustatyötä hankittavien pelituotteiden sisäl-

löstä että seuraamalla lasten pelaamista. Lasten oma vastuu pelaamisensa sään-

telyssä korostuu Lapsen oma vastuu -yläluokan kautta. Tämä henkilökohtainen 

vastuu nostetaan aineistosta esiin osin vanhempien harjoittaman valvonnan 

haasteiden, osin vanhempien ja lasten välisen toiminnan ulkopuolisen paineen, 

kuten lasten kavereiden ja sisarusten, muodossa. 

6.3.1 Vanhemman suhtautuminen ikärajoihin 

Vanhempien vastauksista ilmenee, että digitaalisten pelien ikärajat eivät näyt-

täydy heille aina pelisisällön kanssa täsmäävinä (10 mainintaa). Lapsille sallittu 

sisältö saattaa sisältää esimerkiksi sellaista väkivaltaa, jolle vanhemmat ei halua 

altistaa lapsiaan. Toisaalta jotkin lasten ikäisiään vanhemmille tarkoitetut pelit 

voivat olla vanhemman näkökulmasta sisällöltään sopivia. Tämä korostuu käsi-

teltäessä matalan ikärajan K-7-pelejä. Kuten esimerkistä 7 näkyy, K-7-pelit voivat 

olla vanhempien silmissä vain vaativampia. Vanhempien suhtautumisen ikära-

joihin voi tiivistää kokemukseen pelisisältöjen sopivuuden yksilöllisyydestä. 

 

Esimerkki 7 

Kysymys: “Näkyykö lapselta ikärajattujen digitaalisten pelien pelaaminen lapsen käyt-
täytymisessä? Jos näkyy, miten?” 

Haastateltava 2: “Ei mielestäni näy, koska lapseni pelaa lähinnä 7-vuotiaille tarkoitettuja 
pelejä ja koen että ne ovat vain vaativampia pelejä.” 

 

Esimerkki 8 kuvaa sallittujen pelien heikon tarjonnan asettamaa ongelmaa (kaksi 

mainintaa) vanhemmalle, joka haluaa tarjota lapsilleen mahdollisuuden digitaa-

listen pelien pelaamiseen. Sallitut pelit koetaan myös liian helpoiksi. K-7-pelit 

tarjoavat varhaiskasvatusikäisille mielekästä haastetta, joka ei kuitenkaan edel-

lytä psyko-fyysisiä valmiuksia kyetä käsittelemään pelottavia sisältöjä. 
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Esimerkki 8 

Kysymys: “Miksi sallit lapseltasi ikäisiltään kiellettyjen pelien pelaamisen?” 

Haastateltava 2: “Lapseni on vasta 2 –vuotias, joten hänen ikäisilleen ei oikeastaan ole 
paljon pelejä. Melkein kaikki pelit ovat K7, minkä itse ajattelen tarkoittavan vaativampia 
pelejä, joissa tarvitaan esimerkiksi jo lukutaitoa. En koe pelien, joita lapseni pelaa olevan 
hänelle vaaraksi, vaan koen niiden olevan vain todella haastavia.” 

 

Vanhemmat ohittavat digitaalisten pelien ikärajasuosituksia erityisesti matalan 

ikärajan K-7-pelien kohdalla, koska ne koetaan teknisesti haastaviksi, mutta ei 

sisällöltään haitallisiksi. Varhaiskasvatusikäisille lapsille sallittu pelitarjonta on 

vanhempien mukaan heikkoa; pelejä on vähemmän saatavilla, mitä nuorempia 

lapset ovat, ja sallitut pelit ovat lapsille liian helppoja. K-7-pelit tarjoavat lapsille 

näiden kaipaamaa haastetta. Viittauksissa 0–6-vuotiaille lapsille sallitun pelitar-

jonnan vähäisyyteen ja haasteen puutteeseen niissä voidaan kenties havaita taus-

talla oletus pienen lasten yhtäläisestä oikeudesta digitaalisten pelien pelaami-

seen. Kun vastakkain ovat heikko sallittujen pelien tarjonta ja parempi ikärajat-

tujen pelien tarjonta, vanhemmat saattavat valita jälkimmäisen. 

6.3.2 Pelisisällön ulkopuoliset tekijät 

Vertaillessaan digitaalisia pelisisältöjä muuhun mediaan ja esimerkiksi lasten ka-

veripiireistä tuleviin tarinoihin (kolme mainintaa), vanhemmat näkevät jälkim-

mäiset lapsille enemmän pelkoa aiheuttavina. Esimerkki 9 ilmentää vanhempien 

kokemusta peleistä myös televisiota aktivoivampana median muotona. Vanhem-

mat kokevat, että peleillä on turhaan huono maine. 

 

Esimerkki 9 

Haastateltava 3: “Pelit koetaan usein vahingollisina, vaikka ne aktivoivat lasta enemmän 
kuin esimerkiksi television katsominen. Pelejä demonisoidaan aivan turhaan.” 

 

Pelaaminen on vanhempien näkökulmasta kielteistä, jos se vie aikaa muulta lei-

kiltä (kaksi mainintaa). Digitaalisten pelien pelaamisen voi siis tulkita olevan 
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alempiarvoista toimintaa verrattuna muuhun leikkiin (vrt. luku 6.1.2). Kuten esi-

merkistä 10 ilmenee, varsinkin matalan ikärajan peleissä varhaiskasvatusikäisten 

lasten pelaamiseen käytetyn ajan säätely on pelisisältöä tärkeämpää. 

 

Esimerkki 10 

Haastateltava 9: “Matalan ikärajan pelit sisällöltään usein harmittomia. Pelaamiseen käy-
tetyn ajan rajoittaminen sen sijaan tärkeämpää.” 

 

Pelaamiseen käytetyn ajan mahdollinen haitallisuus pelisisällön sijaan voi koros-

tua vanhemmilla silloin, kun on kyse matalan ikärajan peleistä. He haluavat 

säännellä peliaikaa, jotta muu leikki ei jäisi vähemmälle. Tämä säännöstely viit-

taa lasten muun leikin olevan vanhempien näkökulmasta pelaamista arvok-

kaampaa. Toisaalta vanhemmat kokevat digitaalisten pelien olevan mainettaan 

parempia ja muu media ja lasten kaveripiirit ovat pelottavampien kokemusten 

lähteitä. 

6.3.3 Vanhemman valvonta 

Vanhemmat pitävät tärkeänä olla jollakin tapaa tietoinen lasten harjoittamasta 

pelaamisesta (kahdeksan mainintaa), joko pelaamalla lasten kanssa yhdessä, tai 

olemalla muutoin “kuulolla”. Pelatessa yhdessä lasten kanssa vanhemmat voivat 

keskustella mahdollisista lapsia häiritsevistä pelisisällöistä heti niiden ilmesty-

essä ruudulle, kuten esimerkki 11 osoittaa. Keskustelemalla lasten kanssa pe-

leistä vanhemmat voivat auttaa lapsia ymmärtämään, että pelin tapahtumat eivät 

ole totta. 

Esimerkki 11 

Kysymys: “Miten vanhemman tulisi mielestäsi osallistua lapsensa digitaaliseen pelaami-
seen?” 

Haastateltava 4: “Olla läsnä pelitilanteessa, jotta on mahdollista huomata pelottavat sisäl-
löt ja keskustella pelin tapahtumista lapsen kanssa.” 
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Lasten pelaamien digitaalisten pelien sisältöjen seuraamisen lisäksi vanhemmat 

tutustuvat pelitarjontaan etukäteen (kuusi mainintaa). He selvittävät pelin sopi-

vuutta lapsille esimerkiksi lukemalla peliarvosteluja tai pelaamalla peliä ensin 

itse. Esimerkissä 12 haastateltava kertoo tutkivansa ostoharkinnassa olevan pelin 

sisältämää materiaalia katsomalla YouTube-pelivideoita. Voidaan siis ajatella, 

että vanhemmat eivät saa pelivalmistajilta tarpeeksi tietoa pelien sisällöistä. 

 

Esimerkki 12 

Haastateltava 10: “Olen tehnyt "taustatyötä" ennen ostopäätöstä. Tiedän siis jollain ta-
valla mitä peli pitää sisällään. YouTubesta löytyy videoita peleistä ja niistä voi tarkistaa, 
ettei pelissä ole väkivaltaa, verta, kauhua jne jne.” 

 

Vanhemmat valvovat lasten digitaalisten pelien kulutusta pelaamishetkellä ta-

pahtuvan seuraamisen lisäksi jo tehdessään taustatyötä pelin ostopäätöstä var-

ten. Varsinkin yhdessä lasten kanssa pelaaminen antaa vanhemmille mahdolli-

suuden keskustella pelissä vastaan tulevista sisällöistä lasten kanssa, mutta las-

ten pelaamista pidetään silmällä myös muutoin. Ennen pelin luovuttamista lap-

sille vanhempi saattaa pelata peliä ensin itse, tai tehdä peliä koskevaa taustatyötä 

ennen ostopäätöstä lukemalla arvosteluja tai katsomalla pelistä olemassa olevia 

pelivideoita. 

 

6.3.4 Lapsen vastuu pelaamisestaan 

Käsityksissään varhaiskasvatusikäisten lastensa harjoittamasta ikärajattujen di-

gitaalisten pelien pelaamisen sallimisesta vanhemmat nostavat esiin lasten oman 

roolin (kolme mainintaa). Lapset eivät ole vain suojeltavia kohteita, vaan heillä-

kin on mahdollisuus tehdä omia päätöksiään pelaamisesta. Kuten esimerkissä 13 

käy ilmi, vanhemmat näkevät lasten ikäistään vanhemmille tarkoitettujen digi-
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taalisten pelien pelaamisen mahdollisuuden antavan lapsille tilaisuuden rajo-

jensa kokeiluun. Vanhemmat seuraavat yhä lasten pelaamista ja ovat heidän tu-

kenaan, mutta lapsilla on päätäntävaltaa. 

 

Esimerkki 13 

Kysymys: “Mitä myönteisiä asioita näet siinä, että lapsi pelaa itseltään ikärajattua peliä?” 

Haastateltava 5: “Hän opettelee tuota itsensä suojelua: mikä on minulle sopiva juttu, 
mistä tykkään ja mikä aiheuttaa pahoja tunteita tai ajatuksia. Rajattomassa maailmassa 
lapsen on itse etsittävä omat rajansa, toki vanhemman tarkassa seurannassa ja tuella.” 

 

Lasten henkilökohtaisen vastuun näkökulma jatkuu tarkastellessa lasten pelaa-

miseen liittyvän valvonnan haasteita, joita vanhemmat kohtaavat (kaksi mainin-

taa). Esimerkissä 14 vanhempi kuvaa kodin ulkopuolelta tulevia haasteita lasten 

pelaamisen valvonnassa. Vanhempien ollessa kykenemättömiä valvomaan las-

ten pelaamista kaikissa tilanteissa, jää vastuu lapsille välttää esimerkiksi liian jän-

nittävän pelisisällön kuluttamista. Lasten pelaaminen kaverin luona tuo pohdin-

nan alle muidenkin vanhempien lastensa pelaamiseen asennoitumisen vaikutuk-

set oman kodin sisällä. 

 

Esimerkki 14 

Kysymys: “Mitä mieltä olet ikärajoista digitaalisissa peleissä?” 

Haastateltava 6: “Tarpeellisia. Ikärajojen valvominen on hankalaa, silloin kun lapsi pelaa 
kaverinsa luona pelejä.” 

 

Kodin sisäpuolella vanhemmat kokevat haastavaksi rajoittaa varhaiskasvatus-

ikäisten lasten digitaalisten pelien pelaamista näille sallittuihin tuotteisiin, jos 

perheessä on vanhempia sisaruksia (kaksi mainintaa). Tästä kertoo aineistoesi-

merkki 15. Vanhempien sisarusten varhaiskasvatusikäisiä vanhemmille tarkoi-
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tettujen pelien pelaamisen voidaan ajatella esimerkiksi luovan painetta vanhem-

mille sallia pelaaminen kaikille ikärajasta riippumatta, kun varhaiskasvatusikäi-

nen kiinnittää huomiota hänet pois sulkevaan toimintaan. Esimerkistä 15 nos-

tamme jälleen esiin lasten oman aktiivisuuden merkityksen: haastateltava kertoo 

lapsen valikoivan enimmäkseen itselleen soveltuvia pelejä luonnostaan. 

 

Esimerkki 15 

Kysymys: “Miksi sallit lapseltasi ikäisiltään kiellettyjen pelien pelaamisen?” 

Haastateltava 3: “Vaikea rajata pelejä niin, että vain isompi saisi pelata tiettyä peliä. Pie-
nemmän kohdalla en ole huomannut ongelmia/pelkoja peleistä johtuen. Valikoi pääasi-
assa itselle soveltuvia, helpompia pelejä myös luonnostaan.” 

 

Vanhempien näkökulmasta lapsilla on oma roolinsa päätettäessä tämän digitaa-

listen pelien pelaamisesta. Lapset ovat vanhempiensa tavoin aktiivisia toimijoita, 

jotka kokeilevat pelaamisen kautta rajojaan ja tekevät päätöksiä itsensä altistami-

sesta pelisisällölle. Vanhemmat saattavat käsittää lasten tekevän valintoja pelaa-

misestaan osin luonnollisesti, mikä voisi tarkoittaa myös pienten lasten voivan 

jossain määrin suojella itseään kielteiseltä pelisisällöltä. 
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7 POHDINTA

Pohdimme tutkielmamme tuloksia ja niistä tekemiämme johtopäätöksiä. Pohdin-

taamme vaikuttaa, että varhaiskasvatusikäisten pelaamat pelit olivat tutkielmas-

samme ikärajoiltaan korkeintaan ESRB-ikärajajärjestelmässä T (alimmillaan 13-

vuotiaille) ja PEGI-ikärajajärjestelmässä 12 (alimmillaan 12-vuotiaille). Tarkaste-

lemme myös tulosten merkittävyyttä. Tämän lisäksi käsittelemme jatkotutkimus-

haasteita.  

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkielmamme tavoitteena oli tarkastella vanhempien käsityksiä ikärajattujen 

digitaalisten pelien pelaamisen sallimisesta varhaiskasvatusikäisille lapsilleen. 

Tutkielmassamme tarkoitus oli saada vastaus siihen, miten varhaiskasvatusikäi-

siltä lapsiltaan ikärajattujen digitaalisten pelien pelaamisen näille sallivat van-

hemmat perustelevat päätöstään. Tutkielmallamme saimme tietoa vanhempien 

perusteluista siitä, miten digitaaliset pelit mahdollisesti vaikuttavat lasten käyt-

täytymiseen tai hyvinvointiin. Tutkielmassamme oli myös kaksi alaongelmaa, 

jotka auttoivat löytämään aineistosta vanhempien perusteluja päätökselleen an-

taa lastensa pelata häneltä ikärajattua peliä. Keskityimme lasten vanhempien nä-

kökulmaan, koska olemme kiinnostuneita, miten he perustelevat toimintaansa. 

Vanhempien perustelut ikärajattujen digitaalisten pelien pelaamisen salli-

miselle varhaiskasvatusikäisille lapsilleen voidaan jakaa muodostamiemme pää-

luokkien mukaisesti kolmeen luokkaan: Pelaamisen myönteiset vaikutukset, Pelisi-

sällön kielteiset vaikutukset ja Vanhempien syitä ikärajojen sivuuttamiselle. Käsitte-

lemme ensimmäisenä Pelaamisen myönteiset vaikutukset -pääluokkaa.  Tämän pää-

luokan alle keräsimme aineistosta vanhempien perusteluja lasten näiltä ikärajat-

tujen digitaalisten pelien pelaamisen myönteisistä vaikutuksista lasten kehityk-

seen. Salokoski (2005, 100) toteaa tutkimuksessaan, että pelit ovat parhaimmil-

laan hauskaa ajanvietettä läheisten kanssa ja niillä voidaan tukea lasten kehitystä 
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myönteisesti. Tutkielmamme vanhempien näkemykset ovat linjassa Salokosken 

tutkimustulosten kanssa.   

Myönteiset vaikutukset voidaan jakaa fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin 

vaikutuksiin. On mielenkiintoista huomata, että vaikka Kupiainen (2009, 171) 

kertoo digitaalisten pelien olevan uhka lapsien kognitiivisten ja sosiaalisten tai-

tojen kehittymiselle, tutkielmamme vanhemmat kokevat, että pelit tukevat hei-

dän lastensa psyko-fyysis-sosiaalisten taitojen kehittymistä. Vanhemmista pelien 

pelaamisen myönteisiä fyysisiä vaikutuksia on esimerkiksi reaktiokyvyn ja sor-

minäppäryyden kehittyminen. Myönteisinä psyykkisinä vaikutuksina vanhem-

mat mainitsevat lastensa pelaamisen tukevan näiden oppimista ja kehittymistä. 

Lasten avaruudellinen hahmottaminen, mielikuvitus sekä kielitaito kehittyvät ja 

he oppivat pelatessaan sinnikkyyttä ja ongelmanratkaisua. Näiden psyykkisten 

vaikutusten lisäksi lasten muisti kehittyy digitaalisia pelejä pelattaessa. Yhteis-

työpelien tai sisarustensa kanssa pelaamisen nähdään kehittävän heidän sosiaa-

lisia taitojaan. Lapset viettävät tärkeää yhteistä aikaa myös vanhempien kanssa 

yhdessä pelaten.   

Pelaamisen myönteisten vaikutusten lisäksi kysyimme haastateltavilta pe-

lisisältöjen kielteisistä vaikutuksista lapsiin. Vanhemmat kertovat, miten sopima-

ton pelisisältö saattaa pelottaa lapsia ja spekuloivat pelien haitallisen sisällön 

edesauttavan traumojen syntymistä. Eräs vanhempi kertoo joissain tapauksissa 

pitävänsä pelisisältöä lapsilleen sopimattomana, vaikka ikärajaksi on merkitty S 

eli kaikenikäisille sallittu. Ikärajat eivät kuitenkaan suojele lapsia digitaalisessa 

pelissä olevalta väkivallalta, sillä myös heidän ikäisilleen suunnatuissa peleissä 

esiintyy väkivaltaa, vaikkakin se esitetäänkin hauskana ja sen vaikutuksia mini-

moidaan (Salokoski 2005, 93). 

Suomessa kuvaohjelmalaki (710/2011) käyttää ikärajojen arvioinnissa luo-

kittelujärjestelmää, joka pyrkii arvioimaan sisällön potentiaaliset haitat katso-

jalle. (Pekkala ym. 2012, 62.) Vaikka Suomessa on tällainen luokittelujärjestelmä, 

se ei kuitenkaan ole täysin erehtymätön ja se ei ota huomioon lasten yksilölli-
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syyttä. Siksi onkin ymmärrettävää, että pelisisältö, joka luokitellaan kaikille so-

pivaksi, ei välttämättä ole juuri tietyille lapsille sopivaa katsottavaa tai pelatta-

vaa. 

Muutamassa vastauksessa vanhemmat huomaavat leikkien muuttuvan ra-

jummiksi, kun lapset saavat pelata ikärajattuja pelejä. Salokosken (2005, 13) mu-

kaan tämä voi johtua lasten peleistä oppimien aggressiivisten tietorakenteiden 

kehittymisestä. Tutkielmamme vanhemmat eivät näe paljon väkivaltaa sisältä-

vien pelien pelaamisessa mitään myönteistä, joten voidaan olettaa, että he rajoit-

tavat lapsiltaan pelejä, missä väkivaltaa on paljon. 

Jo varhaiskasvatusikäiset ovat hyvin ajan tasalla digitaalisista peleistä ja 

eräs vanhempi kertoo sallivansa lastensa pelaamisen, sillä muuten lapset jäävät 

kaveripiiriensä leikeistä ulos. Tämä on ristiriidassa Kupiaisen (2009, 171) tulok-

sen kanssa, jossa pelaaminen nähdään sosiaalisesta piiristä eristävänä tekijänä. 

Nykyajan yhteistyöpelit kuitenkin suosivat ja kannustavat laajojen maiden rajo-

jen ylittävien kaveriverkostojen luomista pelin sisällä. Salokosken (2005, 51) mu-

kaan pelaamiseen lasta motivoi yhteisen ajan viettäminen kavereiden kanssa pe-

laten, sensaatiohakuisuus tai pelkkä ajan kuluttaminen mieluisan puuhan pa-

rissa. Salokoski (2005,100) painottaa pelisisällöistä keskustelemisen tärkeyttä ja 

kehottaa vanhempia osoittamaan kiinnostusta lasten peliharrastusta kohtaan 

valvonnan helpottamiseksi. Vanhemmat korostavat myös omassa puheessaan 

valvonnan tärkeyttä ja kertovat usein keskustelevansa lasten kanssa jännittävästä 

pelisisällöstä, jotta lapsille ei jäisi pelkoa heitä ahdistaneesta tai pelottaneesta si-

sällöstä. 

Vanhempien syitä ikärajojen sivuuttamiselle -pääluokkaan sisältyvät peruste-

lut, jotka liittyvät vanhemman suhtautumiseen ikärajoihin, pelisisällön ulkopuo-

lisiin tekijöihin, vanhemman valvontaan ja lasten vastuuseen pelaamisestaan. Pe-

rusteluissa, jotka liittyvät vanhemman suhtautumiseen ikärajoihin, korostuvat 

vanhempien kokemukset pelien sisältöjen ja niille asetettujen ikärajojen ristirii-

taisuudesta, sekä käsitys varhaiskasvatusikäisille lapsille suunnatun digitaalisen 

pelitarjonnan heikkoudesta. Salokoski (2005, 93) toteaa, etteivät ikärajat suojaa 
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lapsia väkivallalta digitaalisissa peleissä, koska sallituissakin peleissä kuvataan 

väkivaltaa. Ikärajoihin suhtautumiseen liittyvissä perusteluissa painottuvat eri-

tyisesti vanhempien kokemukset pelien ikärajoista enemmänkin suuntaa-anta-

vina ohjeistuksina. 

Huolimatta lasten ja nuorten yksilöllisistä kehitysvaiheista, ikärajajärjestel-

män pohjaksi tarvitaan oletus keskivertolapsesta, joka kehittyy normien mukaan 

(Pekkala ym. 2012, 62). Varsinkin K-7-pelien koetaan olevan vain teknisesti haas-

tavampia, ei sisällöltään lapsille vahingollisia. Matalien ikärajoitusten ohittami-

sesta huolimatta vanhemmat pitävät digitaalisten pelien ikärajoja tärkeänä työ-

kaluna lasten suojaamisessa haitallisilta sisällöiltä. Vanhemmat kuitenkin ky-

seenalaistavat suomalaisen digitaalisten pelien ikärajajärjestelmän toimivuuden. 

Sallitun pelitarjonnan puutteita sivuavat perusteet ovat aineistossa harvinaisem-

pia; tällaisia perusteita antavien vanhempien mukaan sallittu pelitarjonta on 

määrällisesti vähäistä ja sopivanikäisten digitaaliset pelit ovat vanhempien ha-

vainnon mukaan liian helppoja lapsille. 

Ulkopuolisia tekijöitä käsittelevät perustelut kohdistuvat kumpikin muuta-

mia mainintoja saaneisiin elementteihin: pelaamiseen käytettyyn aikaan ja digi-

taalisten pelien vertaamiseen muuhun mediaan. Tämän aiheen kautta sallimis-

taan perustelevat vanhemmat pitävät matalan ikärajan pelien kohdalla pelaami-

seen käytettyä aikaa pelisisältöä merkittävämpänä tekijänä lasten hyvinvoinnille. 

Salokosken (2005, 100) mukaan pelaamiselle tulisikin muistaa tarjota vaihtoeh-

toja mieluisista harrastuksista tai läheisten kanssa vietettävästä yhteisestä vapaa-

ajasta. Pelaamisen ei haluta vievän aikaa muulta leikiltä. Digitaalisia pelejä muu-

hun mediaan vertaavat vanhemmat pitävät pelejä huonosti ymmärrettynä me-

dian muotona, joka aktivoi lapsia enemmän kuin televisio. Heidän mukaansa 

lapset altistuvatkin sosiaalisen median ja kaveriverkostonsa kautta jännittäväm-

mille asioille kuin pelimaailmassa. 

Oma tietämys, kiinnostus ja asennoituminen digitaalisiin peleihin vaikutta-

vat siihen, miten vanhemmat valvovat lasten pelisisältöjä (Salokoski 2005, 53). 

Mitä enemmän vanhemmat pelkäävät pelaamisen vaikuttavan kielteisesti lasten 
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käyttäytymiseen, sitä enemmän he puuttuvat näiden pelaamiseen (Nikken ja 

Jansz 2006). Vanhempien valvontaan liittyvistä perusteluista sekä lasten pelaa-

misen silmälläpitäminen että vanhemman suorittama digitaalisen pelin hankin-

taan liittyvä taustatyö mainitaan aineistossamme useamman kerran. Vielä me-

diakriittisyyteen kykenemättömien lasten median käytön rajoittaminen ja medi-

asta keskusteleminen näiden kanssa suojaavat lapsia haitallisten käyttäytymis-

mallien ja asenteiden omaksumiselta mediasta (Salokoski 2005, 20). Lasten pelaa-

misen seuraamisen kautta sallimistaan perustelevat vanhemmat pysyttelevät 

ajan tasalla pelaamalla lasten kanssa yhdessä tai järjestämällä pelitilanteen muu-

ten niin, että ovat tietoisia siitä, mitä lapset pelaavat. Lasten kanssa yhdessä pe-

laavat vanhemmat kertovat sen mahdollistavan pelin tapahtumista keskustele-

misen heti pelitilanteen aikana. 

Havainnoidun käytöksen toistamisessa motivaatiolla on merkittävä rooli; 

jos mallista on yksilölle enemmän hyötyä kuin haittaa, hän ei todennäköisemmin 

toista sitä (Bandura 2009, 99). Keskustelemalla mahdollisesta havainnoidusta 

kielteisestä pelisisällöstä lasten kanssa, vanhemmat voivat vaikuttaa heidän mo-

tivaatioonsa toistaa sisällön antamaa mallia lasten omassa käyttäytymisessä. Ikä-

rajattujen pelien pelaamisen sallimista varhaiskasvatusikäiselle lapsilleen pelisi-

sällöstä tekemällään taustatyöllä perustelevat vanhemmat tutustuvat sisältöön 

joko ennen ostopäätöstä, tai sen jälkeen. Ostopäätöksen jälkeen digitaalisen pelin 

sisällöstä varmistuu pelaamalla peliä itse ennen sen luovuttamista lapsille. En-

nen ostopäätöstä tapahtuvan taustatyön tekemisestä vanhemmat mainitsevat pe-

liarvosteluiden lukemisen ja pelivideoiden katsomisen YouTubesta. 

Lasten henkilökohtaiseen vastuuseen omasta pelaamisestaan liittyvissä pe-

rusteluissa nostamme analyysimme perusteella suosituimmiksi perusteluiksi 

luottamuksen lasten arviointikykyyn pelisisällön sopivuudesta, ja pelit yhtenä 

lasten omien rajojen kokeilun työkaluna. Vanhemmat sallivat ikärajatun pelin 

pelaamisen lapsille, jos lapset ovat tarpeeksi kypsiä ymmärtämään todellisuuden 

ja pelimaailman eron, eikä pelaamisesta aiheudu näille haittaa (Friedrichs ym. 
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2014; Salokoski 2005, 99). Vanhemmat mainitsevat muutamia kertoja myös val-

vomisen haasteet sekä vanhempien sisarusten harjoittaman digitaalisten pelien 

pelaamisen aiheuttaman paineen perusteluina. Pelaamisen valvomista hanka-

loittavat kodin ulkopuolella tapahtuva pelaaminen ja pelien ikärajamerkintöjen 

löytämisen ajoittaiset hankaluudet. 

Teknologinen kehitys kannettavien pelikonsoleiden, langattoman interne-

tyhteyden ja älypuhelimien muodossa vaikeuttavat vanhempien lastensa me-

dian käyttöön puuttumista (Jiow & Lim 2012, 456). Teknologisen kehityksen mer-

kitykseen viittaa myös Bandura (2009, 99), jonka mukaan kehityksen myötä sosi-

aalinen oppiminen laajenee yksilön lähiympäristöstä sosiaalisen median välityk-

sellä maailmanlaajuiseksi. Myös digitaalisten pelien ikärajajärjestelmissä on 

muokattavaa Salokosken (ks. 2005, 48) mukaan hänen arvioidessaan kaupallisen 

ESRB-järjestelmän sisällönkuvausten kertovan pelien sisällöistä suomalaiskäy-

tössä olevaa merkintäjärjestelmää paremmin. Vanhemmat kokevat myös haas-

teelliseksi kieltää varhaiskasvatusikäisiltä lapsilta ikärajattujen pelien pelaami-

nen silloin, kun lasten vanhemmat sisarukset saavat pelata kiellettyjä pelejä. So-

siaalista oppimista voi tapahtua myös tahattomasti (Bandura 2009, 98), joten pe-

laamisesta kommunikointi kieltämisen sijaan saattaa olla vanhempien näkökul-

masta sisarusten pelatessa varhaiskasvatusikäistä suojelevampi vaihtoehto. 

Koemme kentässä olleen tutkielmamme mentävä aukko, joten emme voi 

suoraan verrata sitä aiempiin tutkimuksiin. Salokoski (2005, 100) toteaa: “Nykyi-

sellään peliharrastus ei ole riittävän turvallinen lapsille.” Tutkielmamme osallis-

tuneet vanhemmat näkevät kuitenkin digitaalisten pelien pelaamisen lapsilleen 

enimmäkseen myönteisenä asiana, josta ei koidu lapsille merkittävää haittaa. Pe-

laaminen on vanhempien näkökulmasta psyko-fyysis-sosiaalisesti lapsia kehittä-

vää, sekä mukavan yhdessäolon ja lasten leikin rikastamisen lähde. Vanhemmat 

korostavat yhtenä perusteluna ikärajatun pelin pelaamisen sallimiselle lasten pe-

laamiseen liittyvää valvontaa muun muassa yhdessä pelaamisen ja pelisisällöistä 

keskustelun kautta. Banduran (ks. 2009, 94—95) sosiaalisen oppimisen teorian 
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mukaan yksilöt, tutkielmassamme lapset, eivät automaattisesti toimikaan näke-

mänsä mallin mukaan, vaan heidän käyttäytymiseensä ja luonteeseensa vaikut-

tavat erilaiset käyttäytymiseen, ympäristöön ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 

vaikuttavat tekijät. Nikkenin ja Janszin (ks. 2006, 182) vanhemman vaikuttami-

nen -mallissa tutkielmamme vanhemmat edustavat aktiivisten vaikuttajien ja yh-

teistyöpelaajien ryhmiä. 

Tutkielmamme tavoitteena oli tarkastella vanhempien käsityksiä varhais-

kasvatusikäisten lastensa harjoittamasta ikärajattujen digitaalisten pelien pelaa-

misesta. Tutkimme, miten vanhemmat perustelevat ikärajojen ohittamista sekä 

mitä myönteistä ja kielteistä vanhemmat näkevät lasten pelaamisessa. Onnis-

tuimme tavoitteessamme, mutta tutkielmamme laadullisuus rajoittaa mahdolli-

suuksia soveltaa sitä käytäntöön. Tutkielmamme antaa kuitenkin viitteitä van-

hempien tyytymättömyydestä suomalaiseen digitaalisiin peleihin sovellettavaan 

ikärajajärjestelmään. Tutkielmamme tuo myös vanhempien ääntä kuuluviin ikä-

rajakeskusteluissa, ja tuo siihen vanhempien perusteluiden käsittelyn kautta sy-

vyyttä.

 

7.2 Jatkotutkimushaasteet 

Tutkielmamme rajoituksiin voidaan lukea oma kokemattomuutemme tutkijoina. 

Se näkyi varsinkin alussa aikataulutuksen haasteellisuutena ja tieteellisten läh-

teiden löytämisen vaikeutena. Toisaalta tutkielmamme vahvuutena voidaan pi-

tää vertaisarviointia, johon olemme panostaneet luetuttamalla tutkielmaamme 

myös henkilöillä, jotka eivät opiskele alaamme. Tällaisen palautteen kautta kiin-

nitimme huomiota sellaisiin ominaisuuksiin tekstissämme, joita emme olisi muu-

ten huomanneet. Vahvuudeksi luemme myös lähdekirjallisuutemme kansainvä-

lisyyden; noin kaksi kolmasosaa tutkielmassa käyttämistämme lähteistä on kan-

sainvälisiä. Yksi tutkielmaamme osallistuneista vanhemmista kertoi kysymys-

temme kommenttiosiossa, ettei ollut varma, mitä digitaaliset pelit tarkoittavat. 

Vastaustensa perusteella hän osui arvauksessaan oikeaan, mutta jos voisimme 
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suorittaa aineistonkeruun uudelleen, olisimme voineet selittää lyhyesti, mitä tar-

koitamme käsitteellä digitaaliset pelit. 

Aloittaessamme aineistonkeruun oletimme, että vanhemmat, jotka sallivat 

varhaiskasvatusikäisten lastensa pelata näiltä ikärajattuja pelejä, ovat sinut pää-

töksensä kanssa. Tutkimusosallistujien löytäminen olisi siis tältä osin yksinker-

taista. Osa osallistujista oli helppo löytää, mutta riittävän laajan aineiston kerää-

minen osoittautui haasteelliseksi. Olisimme voineet olla aggressiivisempia haas-

tateltavien etsinnässä, sillä nyt odotimme liian pitkään, että haastateltavat vastai-

sivat sosiaaliseen mediaan laittamaamme haastattelukutsuun. Aktiivisempi ote 

myös lumipallometodin hyödyntämisessä olisi voinut edistää haastateltavien 

löytämisestä. Toisaalta Gerson ja Horowitz (2002, 205) kritisoivat lumipallome-

todia sen mahdollisesta tietyn näkökannan vaikutuksen painotuksesta ihmisten 

suositellessa uusia osallistujia sosiaalisista verkoistaan, jolloin tuloksista ei voi 

tehdä voimakkaita yleistyksiä. Tutkielmamme laadullisen luonteen vuoksi kyky 

tehdä yleistyksiä tutkimuksen pohjalta ei kuitenkaan ollut meille tärkeää. 

Eräs haastateltava mainitsee kokemastaan nolostumisesta tilanteissa, joissa 

ikärajojen ohittaminen paljastui muille vanhemmille. Ikärajoista keskustelemi-

nen kodin ulkopuolisille henkilöille saattaa siis olla vanhemmille vaivaannutta-

vaa. Näin voi olla siitä huolimatta, että tutkielmaamme osallistuneiden vanhem-

pien listaamat varhaiskasvatusikäisten lastensa pelaamat digitaaliset pelit olivat 

ikärajoiltaan korkeintaan ESRB T ja PEGI 12. Toisaalta Brinkmannin ja Kvalen 

(2015, 175) mukaan netin kautta tapahtuvissa haastatteluissa on usein helpompaa 

käsitellä avoimesti tutkijalta erityistä eettistä sensitiivisyyttä vaativia, ihmisten 

henkilökohtaisimpia elämän osa-alueita. Alkuperäisen, yhteydenottopyynnön 

sisältäneen haastattelukutsumme nähneet vanhemmat saattoivat ajatella tule-

vansa tuomituksi, koska sallivat lastensa pelata heiltä ikärajattuja pelejä, ja eivät 

siksi vastanneet. Toisaalta muotoilimme kutsumme mahdollisimman sensitiivi-

sesti. 
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Tutkielmamme käsitteli laadulliselle tutkimukselle luonteenomaisesti sy-

vemmin yksittäisten vanhempien henkilökohtaisia käsityksiä ikärajattujen digi-

taalisten pelien pelaamisen sallimisesta heidän varhaiskasvatusikäisille lapsil-

leen. Aiheesta voisi täten tehdä jatkotutkimuksia lisäämällä osallistujamäärää, ja 

tekemällä aiheesta määrällisen tutkimuksen. Haasteeksi nousee tällöin edellä 

mainitsemamme vaikeudet tutkimukseen osallistuvien vanhempien löytämi-

sessä. Jos määrälliseen jatkotutkimukseen saataisiin tarpeeksi osallistujia, laadul-

lisen tutkielmamme antamaa tietoa yksittäisten vanhempien vapaamuotoisista 

käsityksistä ja määrällisen tutkimuksen antamia lukuja tiettyjen perustelujen 

yleisyydestä voitaisiin tarkastella rinnakkain. 

Etsiessämme tietoa tutkielmaamme varten huomasimme, että vanhemmat 

toivat esille käsityksiään aiheesta myös nettikommentoinnin muodossa. Mielen-

kiintoinen jatkotutkimuksen aihe voisikin olla jälleen vanhempien käsitysten tut-

kiminen, mutta käyttäen tutkimusaineistona tällä kertaa nettikommentteja. Nii-

den voi tietyssä mielessä ajatella olevan vähemmän suodatettuja ajatuksia ai-

heesta. Nettikommenteissa esiintyi vanhemman omaan lapsiin kohdistuvan pe-

laamisen sallimista koskevien käsitysten lisäksi myös sallimisesta ja rajoittami-

sesta kumpuavat ristiriidat toisten lasten vanhempien kanssa. Haasteeksi saattaa 

muodostua sen varmistaminen, että erottaa esimerkiksi useiden nimimerkkien 

takana esiintyvän yksittäisin kommentoijan. Kohtasimme saman tyyppisen ris-

kin kerätessämme aineistoa anonyymillä nettikyselyllä. Miten varmistua, että 

tietty osallistuja vastaa vain kerran? 

Tekemämme tutkielma keskittyy vanhempien näkökulmaan, jättäen lasten 

kuulemisen vain vanhemman kertoman ja hänen tilanteesta tekemänsä tulkin-

nan varaan.  Sen takia jatkotutkimuksena voisi keskittyä varhaiskasvatusikäisten 

lasten näkökulmaan digitaalisten pelien vaikuttamisesta heidän käyttäytymi-

seensä tai hyvinvointiinsa. Kuten olemme aiemmin maininneet, tällaista tutki-

musta on tehty varsin vähän lapsia tutkien, ja vielä vähemmän lasten itsensä nä-

kökulmasta. Ottaen huomioon kohtaamamme ongelmat aikuisten osallistujien 

löytämisessä tämän osittain arkaluontoisen aiheen tutkimiseen, tutkimukseen 
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osallistuvia lapsia saattaisi olla vielä vaikeampi löytää. Olisi kuitenkin mielen-

kiintoista tutkia lasten asenteita digitaalisten pelien ikärajoihin sekä vaikutuk-

siin, ja verrata niitä vanhempien näkökulmiin ja asenteisiin. 

Yhteiskunnassamme peleihin liittyvä keskustelu on usein negatiivisesti sä-

vyttynyttä. Peleistä tehdään yleistyksiä, jossa niistä usein väritetään väkivaltai-

nen kuva. Pelit saatetaan liittää yhdeksi syyksi lasten aggressiiviselle käyttäyty-

miselle sekä huonolle koulumenestykselle. Vaikka tässä tutkielmassa kerromme 

pelisisällön kielteisistä vaikutuksista lapsiin, haluamme myös nostaa esiin pelien 

myönteisiä sekä kehittäviä puolia. Vanhemmat korostavat lasten peliharrastuk-

sen seuraamisen tärkeyttä, sillä omalla valvonnalla voidaan usein estää lasten 

haitalliselle sisällölle altistuminen. Digitaalisten pelien ja median ikärajoja pide-

tään ohjenuorana. Tutkimusongelmien rajauksen vuoksi vanhemmat, jotka eivät 

salli varhaiskasvatusikäisten lasten pelata ikärajattuja pelejä, jäivät ulkopuolelle 

tutkielmasta. Osallistujien rajaaminen pelaamisen salliviin vanhempiin saattoi 

vaikuttaa tutkielmamme tuloksiin painottamalla myönteisiä perusteluja. Tutkiel-

massamme vanhempien näkemykset peleistä ovat myönteisiä ja niiden ei koeta 

aiheuttavan lapsille merkittävää haittaa. Pelaaminen on parhaimmillaan per-

heelle tärkeää yhteistä aikaa, josta lapset nauttivat ja joka rikastuttaa heidän elä-

määnsä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Viesti Facebook-ryhmiin ja Tumblriin 

Hei! Olemme kaksi lastentarhanopettajaopiskelijaa Jyväskylän yliopistosta 

ja haemme haastateltavia kandityöhömme. Haluaisimme haastatella vanhempia, 

joiden 0-6-vuotiaat lapset pelaavat digitaalisia pelejä, joita eivät pelin ikärajan 

puolesta voisi pelata.  

Olemme kiinnostuneita tutkimaan vanhempien käsityksiä ikärajattujen pe-

lien pelaamisen sallimisesta: mitä positiivisia ja negatiivisia asioita he näkevät 

lapsen pelaamisessa. Haastattelut voidaan järjestää kasvotusten Jyväskylän kau-

pungin alueella tai sähköpostitse, jolloin haastateltava voi olla mistä tahansa päin 

Suomea. Haastattelut ovat luottamuksellisia ja haastateltavien anonymiteetti 

suojataan.  

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse Marika Heinoseen  hein-

mari@student.jyu.fi tai Riitta Engbäckiin riitta.m.engback@student.jyu.fi 

16.3.2017 mennessä.  
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Liite 2. Kysymysrunko 

1. Haastateltavalle kerrotaan tutkimuksesta. 

2. Esitiedot perheen lapsista 

o Kuinka monta lasta sinulla on ja minkä ikäisiä lapsesi 

ovat? 

o Ketkä lapsistasi pelaavat digitaalisia pelejä? 

o Mitä pelejä lapsesi pelaavat? 

3. Ikärajat 

o Mitä mieltä olet ikärajoista digitaalisissa peleissä? 

o Näkyykö lapselta ikärajattujen digitaalisten pelien pe-

laaminen lapsen käyttäytymisessä? Jos näkyy, miten?  

4. Vanhempien vaikuttaminen lastensa mediankäyttöön ja digitaali-

seen pelaamiseen 

o Miten vanhemman tulisi mielestäsi osallistua lapsensa 

digitaaliseen pelaamiseen? 

o Miksi sallit lapseltasi ikäisiltään kiellettyjen pelien pe-

laamisen? 

5. Mitä myönteistä vanhempi näkee lapsen tämän ikäiseltä kielletyn 

pelin pelaamisessa? 

o Mitä myönteisiä asioita näet siinä, että lapsi pelaa itsel-

tään ikärajattua peliä? 

6. Mitä kielteistä vanhempi näkee lapsen tämän ikäiseltä kielletyn pe-

lin pelaamisessa? 

o Mitä kielteisiä asioita näet siinä, että lapsi pelaa itseltään 

ikärajattua peliä?  

7. Muuta 

o Herättikö tutkimus jotain kysymyksiä tai ajatuksia?  
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Liite 3. Sähköpostihaastattelu-/kyselyviesti 
 

Hei! Kiitos osallistumisestasi tutkimukseemme. Olemme kaksi lastentar-

hanopettajaopiskelijaa Jyväskylän yliopistosta ja haastattelemme sinua kandityö-

hömme. Haastattelemme vanhempia, joiden 0-6-vuotiaat lapset pelaavat digitaa-

lisia pelejä, joita eivät pelin ikärajan puolesta voisi pelata.  

Olemme kiinnostuneita tutkimaan vanhempien käsityksiä ikärajattujen pe-

lien pelaamisen sallimisesta: mitä positiivisia ja negatiivisia asioita he näkevät 

lapsen pelaamisessa. Haastattelut ovat luottamuksellisia ja haastateltavien ano-

nymiteetti suojataan. Jos haastattelukysymyksissämme on sinulle epäselvyyttä, 

kysy tarkennusta.  

Jos tunnet henkilöitä, jos sopisivat tutkimukseemme haastateltaviksi: Et-

simme yhä haastateltavia. Haastattelut voidaan järjestää kasvotusten Jyväskylän 

kaupungin alueella tai sähköpostitse, jolloin haastateltava voi olla mistä tahansa 

päin Suomea. 

1. Kuinka monta lasta sinulla on ja minkä ikäisiä lapsesi ovat? 

2. Ketkä lapsistasi pelaavat digitaalisia pelejä? 

3. Mitä pelejä lapsesi pelaavat? 

4. Mitä mieltä olet ikärajoista digitaalisissa peleissä? 

5. Näkyykö lapselta ikärajattujen digitaalisten pelien pelaaminen lap-

sen käyttäytymisessä? Jos näkyy, miten?  

6. Miten vanhemman tulisi mielestäsi osallistua lapsensa digitaaliseen 

pelaamiseen? 

7. Miksi sallit lapseltasi ikäisiltään kiellettyjen pelien pelaamisen? 

8. Mitä myönteisiä asioita näet siinä, että lapsi pelaa itseltään ikärajat-

tua peliä? 

9. Mitä kielteisiä asioita näet siinä, että lapsi pelaa itseltään ikärajattua 

peliä?  

10. Herättikö tutkimus jotain kysymyksiä tai ajatuksia?  

 

 


