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1 Johdanto  
 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan naisten pelaamista kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Tavoit-

teena on tutkia 1) miksi naiset pelaavat, 2) mitä ja miten he pelaavat, 3) millaisia pelitavoittain ja ikäryhmit-

täin eroavia pelaajatyyppejä heidän joukostaan on erotettavissa sekä 4) mitä vaikutuksia pelaamisella on 

naisiin? Kyseessä on ensimmäinen sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntävä 

tutkimus naisten pelaamisesta Suomessa.  

 

Aihe on ajankohtainen, sillä viime vuosina rahapelit ovat yleistyneet ja monipuolistuneet. Tiedetään myös, 

että Suomessa naispelaajat pelaavat enimmäkseen rahapelejä. Tähän asti naisten pelaamista on tarkasteltu 

Suomessa ikäihmisten pelaamista (esim. Kämppi & Pajunen 2010) ja nuoria pelaajia (esim. Ilkas & Aho 

2006; Järvinen-Tassopoulos & Metso 2009) koskevien tutkimusten yhteydessä. Kaikki naisten ikäryhmät 

kattavaa tutkimusta ei sen sijaan ole tehty. On tärkeää saada uutta ja laaja-alaista tietoa naispelaajista ja 

heidän elämästään. 

 

Kun naispelaajia ja naisten pelaamista tarkastellaan kulttuurisena ilmiönä, auttavat tutkimuksen tulokset 

muun muassa ikäryhmittäisten pelitapojen ja niiden vaikutusten tunnistamisessa. Yhteiskunnallisesta näkö-

kulmasta tuloksista on hyötyä pelaamiskulttuureista tietoa tarvitseville peliyhtiöille sekä ongelmallisen pe-

laamisen kannalta pelaajille, heidän läheisilleen sekä tuki- ja hoitopalveluissa työskenteleville. 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia naispelaajaprofiileita. Pelaamista käsitellään suhteessa naisten eri 

rooleihin, kuten naisiin työntekijöinä, puolisoina, äiteinä ja isoäiteinä sekä suhteessa niihin odotuksiin, joita 

yhteiskunnassa naisiin kohdistetaan. Tutkimuksen kohderyhmään kuulumisen kriteerinä ei ole vastaajan 

vakava peliongelma, vaan tutkimus käsittelee myös ns. viihdepelaajia. Tutkimuksen lähtöasetelmissa ei ole 

muutenkaan vedetty tarkkoja rajoja ongelmattoman, riskipelaamisen, ongelmapelaamisen ja peliriippuvuu-

den välille. Näiden erojen tekeminen on aiemmissa tutkimuksissa todettu vaikeaksi (ks. esim. Pelin merkit 

2008). Suurimmalle osalle pelaajista rahapelaaminen ei aiheuta haittoja, jolloin voidaan puhua kohtuupe-

laamisesta tai vastuullisesta pelaamisesta. Blaszczynski ja Nower (2002) kirjoittavat osuvasti siitä, että on-

gelmallinen pelaaminen ei ole lukkiutunut, vaan liikkuva tila, jossa ihmiset liukuvat pelaamiseen ja siitä pois. 

Tätä on kiinnostavaa tarkastella myös naisten pelaamisessa ja siinä, millaisiin tekijöihin liikkuvuus on sidok-

sissa. 

 

Kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta on tärkeää saada uutta tietoa myös esimerkiksi kolikko-

pelejä pelaavista eläkeläisnaisista ja nuorista nettipelaajanaisista. Näistä ryhmistä meillä ei ole tällä hetkellä 

riittävästi tietoa naissukupuolen näkökulmasta. Ongelmallista pelaamista koskevissa tutkimuksissa ja selvi-

tyksissä (esim. Murto & Niemelä 1993; Villikka 2004; McGovan 2004; Murto 2005; Turja 2006; Huotari 

2007) on tullut ilmi, että osalla niin sanotuista peliriippuvaisista on ”pelkkä” peliongelma. Osalla on pelion-

gelman lisäksi vakava päihdeongelma. Monella ongelmapelaajilla on myös laaja-alaisia ongelmia eri elämän 

alueilla. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että ongelmapelaajilla saattaa olla esimerkiksi vakavia talous-, 

ihmissuhde- ja mielenterveysongelmia sekä ongelmia hoito- ja tukipalvelujen saamisessa (esim. Huotari 

2007; Kämppi 2007; Ahonen & Halinen 2008). Tutkimuksessa piirretään naispelaajien profiilia myös suh-

teessa mahdolliseen moniongelmaisuuteen. 
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Tutkimuksella on kansainvälistä kiinnostavuutta muun muassa siksi, että kansainvälisissä naispelaajia kos-

kevissa tutkimuksissa on tyypillisesti tutkittu naisten pelaamista sekä kulttuurisena ilmiönä että yhteiskun-

nallisesta näkökulmasta keskittyen ongelmallisesti pelaaviin naisiin ja heidän hoitopalveluihinsa (esim. 

Dow-Schüll 2002; Toneatto, Boughton & Borsoi 2002; Piquette-Tomei, Norman, Corbin & McCaslin 2008). 

Suomesta kuitenkin puuttuu syvällinen tieto naisten pelaamisesta. Saatavilla ei ole kokonaisvaltaista tietoa 

siitä, mitä pelejä ja millaisissa yhteyksissä naiset pelaavat tai millaisia ryhmittymiä naisten pelaamisessa on 

löydettävissä tai miten eri pelit vaikuttavat naisiin. Lähtökohtaisesti tutkijoiden kiinnostus aihepiirin 

tutkimiseen nousi siitä, että pelaaminen voi olla myös elämän sisältöä lisäävää ajanvietettä sekä 

hallittua ja miellyttävää sosiaalista toimintaa, joka samalla tuottaa rahaa hyviin tarkoituksiin.  

 

Tämän tutkimuksen on toteuttanut työryhmä VTT Sinikka Törmä, YTM Sari Pitkänen ja VTT Kari Huotari. 

Tutkijoista Sinikka Törmä ja Kari Huotari työskentelevät Referenssi Oy:ssä ja Sari Pitkänen Kuntoutussääti-

össä. Kiitos Alkoholitutkimussäätiölle apurahan myöntämisestä, minkä avulla saatoimme toteuttaa tutki-

muksen sekä Kuntoutussäätiölle tutkimuksen julkaisemisesta. Kiitos myös kaikille niille naisille, jotka vasta-

sivat kyselyymme ja antoivat meille haastattelun.  

 

Tutkimusraportti etenee siten, että ensin luvussa 2 esitetään tutkimusongelma ja metodologia. Luvussa 3 

tarkastellaan lyhyesti tämän tutkimuksen yhteyksiä aiempaan tutkimukseen pelaamisesta yleensä sekä 

johdatellaan suomalaiseen aiempaan tutkimukseen naisista ja pelaamisesta. Luvussa 4 käsitellään tutki-

muskirjallisuuden pohjalta pelaamista laaja-alaisesti; tarkastelua tehdään sukupuolen näkökulmasta tarkas-

tellen muun muassa pelaamisen eri jaottelutapoja, pelipaikkoja, internetin pelimaailmaa, pelikulttuureita ja 

naisten pelitiloja. Luvussa 5 tarkastellaan niin ikään tutkimuskirjallisuuden pohjalta naisten pelaamista suh-

teessa miesten pelaamiseen sekä sukupuolten välisiä eroja pelaamisessa. Luvussa 6 käsitellään lyhyesti 

ongelmapelaamista kansainvälisesti ja Suomessa. Luvussa 7 analysoidaan tutkimuksen empiirisen osan ky-

selyn ja haastattelujen tulokset. Luku 8 sisältää yhteenvedon ja luvussa 9 pohditaan tulosten merkitystä.   
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2 Tutkimuksen kohde ja metodologiset ratkaisut 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää naisten pelaamista kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 

sekä sitä, millaisia pelaajaryhmiä naisten joukosta erottuu. Tavoitteena on saada tietoa naisten kiinnostuk-

sesta pelaamiseen, naisten pelaamisen tavoista, pelaamisen merkityksestä naisten elämässä, naisten pelaa-

miseen liittyvästä elämäntavasta, pelaamisen suhteesta naisiin yhteiskunnassa asetettuihin rooliodotuksiin, 

naisten pelikulttuureista sekä pelaamisen vaikutuksesta naisten elämään. Naisten pelaamista tarkastellaan 

heidän omista kokemuksistaan käsin. Aineistolle asetetaan seuraavat tutkimuskysymykset:  

 

1) Miksi naiset pelaavat?  

Mikä saa naiset kiinnostumaan pelaamisesta ja erityyppisistä peleistä? Tarkastelun keskiössä ei ole 

naispelaajien elämä ennen pelaamista tai pelaamisen johtaneet ulkoiset syyt, mutta niitä kartoitetaan 

pelaamisen taustatekijöinä. Tärkeää on, miten naispelaajat itse merkityksellistävät pelaamisen. Merki-

tyksillä tarkoitetaan sitä, minkälaisia sisältöjä naiset itse antavat eri asioille. Tärkeää on tarkastella myös 

naispelaajien elämäntapaa ja mahdollisia alakulttuureita, sillä aiempien tutkimusten mukaan (esim. 

Huotari 2009; Törmä, Huotari & Pitkänen 2010), monet ongelmapelaajat salaavat pelaamisensa ja hä-

peävät sitä.  

 

2) Miten naiset pelaavat? 

Tavoitteena on eritellä monipuolisesti sitä, mitä pelejä naiset pelaavat, millaisissa yhteyksissä he pelaa-

vat sekä millaisissa ryhmissä naiset pelaavat. Tarkastelukohteena ovat myös naisten elämäntapa ja 

elinolosuhteet sekä niiden suhde pelaamiseen.  

 

3) Millaisia pelitavoittain ja ikäryhmittäin eroavia pelaavien naisten ryhmiä on löydettävissä?  

Millaisia ryhmittymiä on löydettävissä eri pelejä erilaisissa tilanteissa pelaavista ja eri ikäluokkiin kuulu-

vista naisista? Tutkimuksessa pyritään etsimään ja löytämään hienojakoisempia suomalaisessa naispe-

laajakulttuurissa esiintyviä ryhmiä ja pelaajaprofiileja kuin pelkästään jako ongelmapelaajiin ja viihdepe-

laajiin tai rahapelaajiin ja ei-rahapelaajiin.  

 

4) Mitä vaikutuksia pelaamisella on naisiin? 

Millaisia vaikutuksia pelaamisella on esimerkiksi naisten ihmissuhteisiin, naisena sekä äitinä olemiseen 

sekä naiseuteen. Miten he sovittavat eri roolit toisiinsa, ja miten avoimesti he voivat esiintyä pelaajina? 

Tutkimuksessa käsitellään sitä, miten naiset kokevat pelaamisen ja miten he pyrkivät estämään haital-

lista pelaamista ja hakevat neuvoa tilanteissa, joissa he havaitsevat pelaamisensa ongelmalliseksi. Tar-

kastelemme myös sitä, miten eri-ikäiset ja erilaisia pelejä pelaavat naiset ovat päässeet palveluiden pii-

riin, miten he ovat saaneet apua ja millaisia tuki- ja hoitopalvelukokemuksia naispelaajilla on.  

 

Tutkimuksen viitekehyksenä toimii laaja kirjallisuuskatsaus ulkomaiseen ja kotimaiseen pelialan tutkimuk-

seen. Uuden empiirisen aineiston keruussa on metodisesti kyse kvalitatiivisen (esim. Alasuutari 2001; Ruu-

suvuori & Tiittula 2005) ja kvantitatiivisen aineiston keräämisestä ja käyttämisestä. Tutkimuksen keskeiset 

aineistonkeruumenetelmät ovat sähköinen kysely ja haastattelut. Sähköisen kyselyn etuna on sen laaja-
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alaisuus, kun taas haastattelut mahdollistavat syvällisten ja kokonaisvaltaisten kertomusten esille saamisen. 

Tavoitteena oli saada molempien menetelmien avulla mukaan tutkimukseen elämäntilanteeltaan ja pelita-

valtaan mahdollisimman monenlaisia naisia sekä eri pelejä pelaavia naisia. Saadut aineistot on esitetty tar-

kemmin luvussa 7.  

 
Tutkimuksessa on tarkoin huomioitu myös eettiset kysymykset, sillä pelaaminen on monille naisille erityi-

sen arka asia. Tutkimuksen haastatteluosuudessa on pyritty luottamukselliseen suhteeseen haastateltavien 

kanssa ja pidetty tärkeänä varjella heidän anonymiteettiään. Kaikilta haastateltavilta on pyydetty kirjallinen 

lupa heitä koskevien tietojen käyttämiseen tutkimuksessa. Tutkimusraportti on laadittu niin, että kukaan 

ulkopuolinen ei voi tunnistaa siitä yksittäisiä haastateltuja. Tunnistukseen johtavat tiedot kuten haastatel-

tavien nimet, kotipaikkakunnat, iät ja ammatit on poistettu tai niitä on muutettu.  

 

Keskusteluissa haastateltavien kanssa on haluttu tavoittaa kaikki pelaamiseen liittyvät erilaiset variaatiot ja 

kokemukset, ilman että tutkijoiden omat käsitykset tai arvot olisivat päässeet vaikuttamaan haastatteluti-

lanteeseen. Laadullisen ja myös kvantitatiivisen tutkijan etiikan yksi ratkaiseva valinta on siinä, miten avoin 

tutkija on erilaisille tulkinnallisille vaihtoehdoille.  



7 

 

 

3 Yhteydet aiempaan suomalaiseen pelitutkimukseen  
 

Kansainvälinen ongelmapelaajia ja -pelaamista koskeva tutkimustoiminta on ollut melko laajaa (esim. 

McGovan 2004). Sen sijaan Suomessa ongelmana oli pitkään aiheeseen liittyvä, ongelman laajuuteen näh-

den, vähäinen tutkimustoiminta (vrt. esim. Niinikoski ym. 2005; Varvio 2007). Rahapelaamista koskevan 

tutkimuksen voi katsoa Suomessa virinneen laajemmin vasta 2000-luvulla. Suomessa on tehty 2000-luvulla 

myös useita rahapelaamista koskevia opinnäytetöitä (esim. Hotti 2000; Kinnunen 2002; Pajula 2004; Murto 

2005; Taskinen 2007a; 2007b; Varvio 2007; Kämppi 2007) ja muita tutkimuksia (esim. Huotari 2007; Aho-

nen & Halinen 2008), joissa on eritelty aiempaa rahapelaamista koskevaa tutkimusta. Erityisesti viime vuo-

sina peliongelmatutkimus on laajentunut nopeasti (ks. esim. Halme & Tammi 2008).  

 

Rahapelitutkimuksen rinnalle on tullut pelitutkimus (ks. www.pelitutkimus.fi), jonka parissa toimivien tutki-

joiden huomion keskiössä on digitaalisten pelien erikoisluonne. Aihepiiristä on julkaistu esimerkiksi pelitut-

kimuksen vuosikirjat vuosina 2009-2014 (ks. esim. Suominen ym. 2014). Vuosikirjoissa tulee esille pelaami-

sen ja pelien moniulotteisuus monista eri näkökulmista. Pelejä on tarkasteltu esimerkiksi taiteellisina, sosi-

aalisina, teknisinä, kulttuurisina ja taloudellisina ilmiöinä. Paloheimon (2010) mukaan digitaalinen pelaami-

nen on kasvanut hurjaa vauhtia viime vuosikymmeninä ja sen rinnalla myös digitaalinen rahapelaaminen. 

Tutkimusalueina rahapelit ja muut pelit erottuvat silti toisistaan. Rahapelikentällä aihetta lähestytään usein 

ongelmanäkökohdasta ja pelitutkimuksessa yksinkertaistettuna viihdenäkökulmasta. Digitaaliset pelit 

muokkautuvat kuitenkin suuntaan, jonka myötä aikaisemmin puhtaasti viihteelliset pelit lisäävät rahape-

liominaisuuksia pelien sisään. Rahapelien ja digitaalisten pelien välisen raja-aidan hälventyminen ei kulje 

vain yhteen suuntaan. Rahapelitutkimuksen puolella on pitkä perinne ongelmallisen pelaamisen tutkimises-

ta, mistä voidaan ammentaa tietoa digitaalisten pelien puolelle ja käsitellä myös viihteellisten pelien ei-

toivottuja ominaisuuksia. (Paloheimo 2010.) 

 

Naisten pelaamisen näkökulmasta katsottuna aiempien suomalaisten tutkimusten ongelmana ja puutteena 

kokonaiskuvan saamisen kannalta on ollut se, että ne ovat pitkälti keskittyneet jonkin tietyn pelaajaryhmän 

tai pelaajien läheisten tarkasteluun (esim. nuorten rahapelaaminen, Ilkas & Aho 2006; Pajula 2004), tuki- ja 

hoitopalveluihin (esim. Poteri & Tourunen 1995; Heinonen 2004; Villikka 2004; Murto 2005; Turja 2006; 

Halme & Tammi 2008; Huotari 2009), erilaisiin tilastollisiin tarkasteluihin (esim. rahapelitutkimus, Aho & 

Turja 2007; elintapa- ja terveysongelmakysely Piispa ym. 2009), interventio-, kuntoutus- ja/tai hoitomalli-

kartoituksiin (esim. Huotari 2007; Ahonen & Halinen 2008; Pitkänen & Huotari 2009) tai tiettyyn rajattuun 

teemaan (esim. velkaantuminen, Lähteenmaa & Strand 2008) tai näkökulmaan (esim. sosiaalieettisyys, 

Nikkinen 2008; digitaalisten pelien naishahmoesitykset, Friman 2013).  

 

Lähes kaikista aiemmista tutkimuksista ja selvityksistä on puuttunut taustoiltaan erilaisten (esim. ikä, asuin-

paikka, pelimuoto, päihde- ja muut ongelmat) naispelaajien laaja-alainen tarkastelu naissukupuolen näkö-

kulmasta, vaikka naisten pelaamista on sivuttu monissa tutkimuksissa (esim. Ilkas & Aho 2006; Järvinen-

Tassopoulos & Metso 2009; Kämppi & Pajunen 2010). Näissä tutkimuksissa saatu tieto on kuitenkin tärkeää 

oman tutkimuksemme kannalta. Siksi tarkastelemme seuraavaksi näitä aiempia tutkimuksia.  

 

http://www.pelitutkimus.fi/
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Suomalaista pelaamista koskevan tutkimuksen (Aho & Turja 2007) mukaan 91 % miehistä ja 83 % naisista 

on pelannut joskus elämänsä aikana rahapelejä. Naiset pelaavat eri pelejä kuin miehet. Naiset pelaavat 

arpapelejä miehiä useammin ja esimerkiksi lottoa ja nettipelejä miltei yhtä usein kuin miehet. Naiset pelaa-

vat miehiin verrattuna harvemmin useita rahapelejä kerrallaan, he pelaavat harvemmin kuin miehet ja 

käyttävät miehiä vähemmän rahaa pelaamiseen. Naiset ovat myös peliriippuvaisia harvemmin kuin miehet. 

Naiset mainitsevat kuitenkin keskimääräistä useammin rahapelien pelaamisen olevan vakava ongelma ja 

naiset ovat kokeneet peliongelmien lisääntyneen miehiä useammin. (Aho & Turja 2007) Uutena ilmiönä on 

tullut esille internetpelaaminen naisille ongelmia aiheuttavana pelaamisen muotona. Tämä on ilmennyt 

ensimmäistä kertaa peliongelmissa auttavan puhelimen Peluurin vuoden 2009 tilastoissa. 

 

Ikäryhmittäiset tutkimukset osoittavat, että naisilla pelaaminen ja ongelmallinen pelaaminen yleistyvät iän 

myötä. Suomalaisten nuorten rahapelaamista on selvitetty muun muassa valtakunnallisen puhelinhaastat-

telututkimuksen (Ilkas & Aho 2006), ESPAD-koululaistutkimuksessa 9-luokkalaisille suunnatun kyselyn (Jär-

vinen-Tassopoulos & Metso 2009), nuorten naisten rahapelaamista koskevia käsityksiä selvittävän haastat-

telututkimuksen (Hotti 2000) ja nuorten peliongelman syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja rahapelaamisen vai-

kutuksia selvittäneen haastattelututkimuksen avulla (Taskinen 2007b).  

 

Koululaistutkimuksen perusteella nuoret raha-automaatteja pelaavat tytöt käyttävät muita nuoria run-

saammin päihteitä. Nuoret tytöt, jotka pelaavat raha-automaateilla viikoittain, käyttävät pelaamattomia 

tyttöjä useammin alkoholia humaltumiseen ja kokeilevat kannabista sekä rauhoittavia ja unilääkkeitä päih-

teinä. Vaikka nuoret tytöt pelaavat poikia vähemmän, pelaamisen ja päihteiden käytön yhteys edellyttää 

huomion kiinnittämistä heihin. Sukupuolen ja rahapelaamisen välisen yhteyden selvittämisen tarpeesta 

kertoo tutkimuksen mukaan myös se, ettei pelaamaan pyrkiviltä nuorilta tytöiltä ole edellytetty yhtä usein 

iän todistamista kuin pojilta. Tämä kertoo tyttöjen pelaamisen mieltämisestä vaarattomammaksi, mitä se ei 

tutkimuksen havaintojen perusteella kuitenkaan ole (Järvinen-Tassopoulos & Metso 2009). Nuorten raha-

pelaamista koskevan haastattelututkimuksen mukaan tytöt pelaavat poikia useammin kolikkoautomaatteja. 

Nuorten tyttöjen pelaaminen on poikien pelaamista useammin todellisuudesta pakenemisen ja elämänkrii-

sien aiheuttamaa ns. pakopelaamista. (Taskinen 2007b.)  

 

Suomessa on selvitetty ikäihmisten rahapelaamista haastattelututkimuksella. Ikäihmiset pelaavat nuorem-

pia ikäryhmiä useammin kolikkoautomaateilla. Peluurin puhelutilastojen (2004-2008) perusteella yli 65-

vuotiaat naiset pelaavat rahapelejä useasti viikossa. Vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvien naisten rahapelaami-

seen liittyy taloudellisia vaikeuksia, sillä naiset rahoittavat pelaamisensa eläkkeellä, lainalla tai perintöra-

hoilla. Lisäksi joillakin naisilla on myös mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä ja päihdeongelmia. Ikäihmisiä 

altistavat ongelmalliseen pelaamiseen taloudellisen tilanteen haavoittuvuus ja ikääntyneiden kokemat elä-

mänmuutokset, kuten muutokset terveydentilassa, sosiaalisissa suhteissa ja ajankäytössä. Ikäihmiset eivät 

yleensä hae hoitoa peliongelmiinsa. (Kämppi & Pajunen 2010.) 

 

Rahapelaamisen ja lainanoton yhteyttä tarkastelleen tutkimuksen mukaan naiset ottavat miehiä useammin 

pelaamisensa rahoittamiseen pikavippejä ja käyttävät pelaamisensa rahoittamiseen muitakin rahanlainaa-

mistapoja useammin kuin miehet (Lähteenmaa & Strand 2008). Naiset eroavat miehistä myös ongelmape-

laamiseen ja sen hoitoon liittyvien kokemusten perusteella. Peluurin vuositilastojen (2009) mukaan puhe-

linpalveluun soittaneilla naisilla mielenterveysongelmat olivat huomattavasti yleisempiä kuin miehillä, min-

kä lisäksi naiset toivat esille myös muita samanaikaisia ongelmia miehiä huomattavasti useammin. Myös 
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ongelmapelaamisen hoidon tueksi tarkoitetun Peli poikki -ohjelman asiakkaista nuoret naiset (ks. Pitkänen 

& Huotari 2008) olivat kansainvälisillä mittareilla tehdyn testauksen perusteella keskimääräistä masentu-

neempia. Ohjelman myötä naiset kokivat psyykkisen terveydentilansa parantuneen miehiä useammin (Pit-

känen & Huotari 2008). 

 

Monissa tutkimuksissa (esim. Poteri & Tourunen 1995; Huotari 2007; Taskinen 2007a) on todettu, että pe-

laaminen alkaa kokeilusta peliautomaateilla. Useiden tutkimusten mukaan (esim. Taskinen 2007a) rahape-

laaminen on alkanut hyvin nuorena tai jo lapsuudessa. Ulkomaisten tutkimustulosten mukaan varhaisella 

rahapelien pelaamisella on todettu olevan yhteyksiä aikuisiällä ilmenevään peliriippuvuuteen (esim. Dere-

vensky & Gupta 2001; Taskisen 2007a mukaan). Nämä huomiot ovat tärkeitä tutkimuksemme kannalta, 

mutta pelkkä naisten ongelmapelaamisen aloittamisen riskien ja taustatekijöiden tarkastelu ei ole tässä 

tutkimuksessa riittävää. Pelaamisen syiden ja seurausten erittely on huomattu haastavaksi monissa tutki-

muksissa (ks. esim. Huotari 2009). Murto ja Niemelä (1995) havaitsivat 1990-luvun lopussa, että erään hei-

dän tutkimuksensa ongelmapelaaja-asiakasryhmän osalta ei voitu todeta, olivatko ongelmat edeltäneet 

pelaamista vai päinvastoin. Oleellista on, että aiempien tutkimusten perusteella naispelaajien pelirutiinien 

koko kirjosta ei tiedetä Suomessa riittävästi tai siitä ei ole aiempaa tutkittua tietoa. 

 

Pelitutkimuksessa ja -kulttuurissa1 on viime vuosina tapahtunut paljon muutoksia. Pelaajabarometri-

tutkimus (ks. esim. Mäyrä & Ermi 2014), samoin kuin joukko muitakin pelaajia ja pelaamista kartoittavia 

selvityksiä ovat kuitenkin kerta toisensa jälkeen osoittaneet, että myös digitaalisten pelien alueella pelaaja-

kunta on peruuttamattomasti laajentunut nuorten miesten joukon ulkopuolelle. Kotimaisen Pelaajabaro-

metri 2013 -tutkimuksen mukaan miesten ja naisten määrissä kaikki pelityypit huomioiden ei ollut merkit-

tävää eroa, mutta miespelaajien pelaamiseen käyttämä aika oli pidempi kuin naispelaajien käyttämä aika. 

Pelisisällöissä laajat toiminta-, urheilu- ja seikkailupelit olivat miespelaajien suosiossa, naisten kohdalla puo-

lestaan ongelmanratkaisupelit ja The Sims -elämäsimulaatiopeli olivat suosittuja – tosin pasianssin ja Angry 

Birdsin kaltaiset ajanvietepelit olivat niin miesten kuin naistenkin suosituimpien pelien kärjessä. (Mäyrä & 

Ermi 2014; ks. Suominen ym. 2014.) 

 

Naiseuden ja pelien ongelmallista suhdetta digitaalisten pelien naishahmoesityksissä tarkastellut Friman 

(2013) määritteli naishahmon roolin osaksi, joka hahmolla oli pelin tarinassa. Yhdellä hahmolla voi määrit-

telyssä olla useita rooleja. Friman löysi aineistostaan 14 eri roolia, jotka hän jakoi kahteen ryhmään: 1) ih-

missuhteisiin liittyviin rooleihin (ystävä, rakastaja, vaimo, sisar, äiti ja tytär) ja 2) toimintaan liittyviin roolei-

hin (johtaja, asiantuntija, avustaja, sankari, antagonisti, pelastaja, pelastettava ja uhri). Naishahmoille kol-

me yleisintä roolia olivat 1) pelastettava (12 pelissä), 2) uhri (11 pelissä) ja 3) avustaja (myös 11 pelissä). 

Frimanin mukaan tämä vastaa melko hyvin aiempien naishahmotutkimusten tuloksia, joten naishahmojen 

rooli pelissä ei vaikuta tältä osin radikaalisti muuttuneen vuosien kuluessa. Toisaalta positiivisena yllätykse-

nä lähes puolessa hänen aineiston peleistä (7 pelissä) oli naishahmo tai useampia jonkinlaisessa johtajan 

                                                           
1 Pelitutkimus ei viittaa pelkästään pelien tai pelitilanteiden tutkimukseen. Se tarkoittaa myös pelikulttuurien tutki-
musta tavalla, jossa pelikulttuurit ymmärretään väljästi. Pelien ja pelitilanteiden lisäksi pelikulttuurit sisältävät kaiken, 
mikä ehdollistaa pelejä ja pelaamista ja mihin pelaamisella on vaikutuksia. Näin ollen pelikulttuurit käsittävät muun 
muassa peleihin liittyvän julkisen keskustelun, pelien hyödyntämisen eri alueilla, pelien markkinoinnin ja mainonnan, 
pelialan organisaatiot, säätelykeinot, erilaiset taloudelliset rakenteet – ja myös peleihin liittyvän tutkimuksen ja ope-
tuksen. Pelikulttuurit sisältävät niin digitaaliset, ei-digitaaliset, kuin niiden väliset hybridiset muodotkin. (ks. Suominen 
ym. 2014, 4-5.) 



10 

 

roolissa, mikä puolestaan saattaa kertoa merkittävästä muutoksesta. Nykypelien naishahmot vaikuttavat 

olevan sivustaseuraajien sijaan aktiivisia toimijoita. (Friman 2013.)  

 

Aiempien tutkimusten (esim. Huotari 2007; Taskinen 2007a) perusteella tiedetään, että moni pelaaja jää 

koukkuun esimerkiksi rahapelien tuomaan mielihyvän tunteeseen, jännittäviin elämyksiin, suurien voittojen 

tavoittelemiseen tai yritykseen saada jo hävittyjä rahoja takaisin. Onkin kiinnostavaa tutkia, millaisia tapah-

tumia naispelaajilla liittyy tällaiseen pitkittyneeseen pelaamisen vaiheeseen. Entä millaisia eroja ja yhtäläi-

syyksiä löytyy esimerkiksi eri-ikäisillä ja eri pelejä (esim. rahapelejä tai digitaalisia pelejä) pelaavilla naisilla? 

Tärkeitä teemoja ovat myös pelaamisen hallintaan saamisen keinot sekä kokemukset ja tarve tuki- ja hoito-

palveluille.  
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4 Pelaamisen tarkastelunäkökulmat eri aikakausina 
 

Peleihin ja pelaamiseen suhtaudutaan tyypillisesti kaksijakoisesti. Ne nähdään joko uhkana tai mahdollisuu-

tena. Gerda Reithin (2002) pelaamisen historiaa käsittelevässä teoksessa on tarkasteltu pelaamista keskei-

senä arkipäiväisenä toimintona. Pelit on historiallisesti nähty Platonin ja Huizingan tavoin jumalaisena leik-

kinä tai vallitsevamman lähestymistavan mukaisesti Aristoteleen tavoin yhteisöä uhkaavan ahneuden ja sen 

moraalin heikentämisen näkökulmasta. (Reith 2002, 2-5; Sotamaa 2009, 36-45.) 

 

Keskiajalla uhkapeli kiellettiin tuottamattomana ja väestöä hajottavana toimintana. Pelaamista yritettiin 

säädellä jo 1300-luvulla kieltämällä kortinpeluu arkipäivisin. Esimerkiksi katolinen kirkko kielsi pelaamisen 

sen synnillisyyden vuoksi. Myös protestanttinen liike omaksui saman linjan ja paheksui pelaamista, jonka 

todettiin vähentävän mahdollisuuksia vaurauden saavuttamiseen. Valistuksen ajalla pelin synnillisyyden 

korostaminen korvautui sen epärationaalisuuteen vetoamisella. Valistuksen aikana ei arvosteltu pelaamista 

sinänsä, vaan liiallista pelaamista. Valistuksen ajalla pelättiin työväestön pelaamisen häiritsevän sosiaalista 

järjestystä. Tämä pelko johti pelitalouden säätelyyn. Teollistumisen aikana 1800-luvulla pelaamista arvos-

teltiin sen työvoimaa heikentävän ja turmiollisen vaikutuksen vuoksi. Pelaamisessa kiinnitettiin erityistä 

huomioita työväestöön ja pelaajaa pidettiin henkilönä, jolla on ongelmia ajan, rahan ja kurin säilyttämisen 

kanssa. (Reith 2002, 5, 69-70, 81-86.) 

 

Seuraavassa vaiheessa pelaamista tarkasteltiin terapeuttisesta näkökulmasta ja sitä pidettiin sairautena, 

joka pitää parantaa. Psykoanalyyttisessä perinteessä pelaajia pidetään masokisteina. Esimerkiksi Sigmund 

Freud piti pelaamista masturbaatiota korvaavana toimintana ja vertasi pelaamisesta aiheutuvaa häpeää 

Oidipus-kompleksiin. 1970-luvun lopulla tähän hallitsevaan ajattelutapaan tuli säröjä. Uuden behavioristi-

sen suuntauksen myötä patologisesti pelaavat eroteltiin muista pelaajista ja yritettiin löytää syitä, miksi 

joku ryhtyy pelaamaan liiallisesti. Lisäksi pelaamista ryhdyttiin tarkastelemaan myös systeemisestä näkö-

kulmasta. Systeemisestä näkökulmasta pelaaminen on miellyttävä tapa käsitellä yhteiskunnassa taloudellis-

ta turhautumista, paineita, ristiriitoja ja epävarmuutta, ilman, että se järisyttäisi sosiaalista järjestystä. 

(Reith 2002, 6-8.)  

 

Pelaamista ja sosiaalista rakennetta on selvitetty pitkään sosiologisissa tutkimuksissa. Ensimmäinen näistä 

oli Veblenin tutkimus vuodelta 1899. Se käsitteli yläluokan suosimaa pelaamista. Tämän jälkeen tutkimuk-

sissa tarkasteltiin pelaamista poikkeavien ja alaluokkaisten henkilöiden toimintana. Seuraavaksi pelaamista 

tarkasteltiin marxilaishenkisen vieraantumisteorian ja deprivaatio- eli puuteteorian (mm. Merton 1938) 

näkökulmista. Näitä seuranneissa rakennefunktionaalisissa analyyseissä irtaannuttiin viettejä korostavasta 

lähestymistavasta ja siirryttiin järjestelmien tarkasteltuun. Laajin tämän perinteen tutkimus on Edward De-

vereuxin teos (1949), jossa pelaaminen nähtiin yhteiskunnan suojaventtiilinä ja pohdittiin, miksi pelaamista 

jatketaan yhteiskunnassa sen saamasta tuomiosta huolimatta. Rakenneteorioita on kritisoitu empiirisestä 

kestämättömyydestä ja niiden keskittymisestä syiden ja toiminnan sijasta sen seurauksiin. (ks. Aasved 2003, 

22-35.) 
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Yksi merkittävä tutkimussuunta on pelaamisen tarkastelu taloudellisesta näkökulmasta, jolloin pelaamista 

on tarkasteltu muun muassa arvon maksimoinnin sekä taloudellisen riiston näkökulmasta. Pelaamista on 

tutkittu myös laadullisilla ja havainnoitiin perustuvilla lähestymistavoilla. Tunnetuimpia tätä lähestymista-

paa edustavia tutkimuksia ovat Irving Zolan kenttätutkimus (1963), jonka taustalla on vieraantumisteoria 

sekä Robert Hermanin tutkimus, jossa on selvitetty pelaamisen erilaisia merkityksiä eri yhteiskuntaluokille. 

Pelaamisesta on laadittu empiiristen tutkimusten lisäksi kirjallisuuskatsauksia, kuten Joseph Scimeccan 

(1971) sekä Henry Lesierien ongelmapelaamisen positiivisia ja negatiivisia tarkoituksia koskeva teos. (ks. 

Aasved 2003, 36-51, 55-67.) 

 

Merkittävää tutkimussuuntaa edustavat myös tutkimukset, joissa pelaamista tarkastellaan pienyhteisön 

roolien näkökulmasta. Tunnetuimpia ovat toiminnan vuorovaikutukseen keskittyvät Erving Goffmanin teok-

set (1959-1969). Niissä pelaaminen nähdään vertauskuvana sille, mikä länsimainen kilpailuyhteiskunta on 

pienoiskoossa. Muita merkittäviä tutkimuksia ovat David Oldmanin teokset pelaamisen salatuista identitee-

teistä ja sen ulkoisesti näkyvistä ominaisuuksista kuten pelistrategioista sekä John Roseacrancen tutkimus 

kasinon vakiokävijöistä, jossa on selvitetty pelaamisen sosiaalista maailmaa vuorovaikutusteorian näkökul-

masta. Pienyhteisön vuorovaikutukseen perustuvat myös pelaamisen perhedynamiikan huomioivat tutki-

mukset. Näitä ovat muun muassa Robert Ingramin vuorovaikutusteorian ja psykoanalyysin yhdistävät on-

gelmapelaamista käsittelevät tutkimukset, W. H. Boydin ja D.W. Bolen ja perhejärjestelmäteoriaan perustu-

vat pelitutkimukset sekä Valier Lorenzin ongelmapelaajien perheen rikkoutumisen vaiheita käsittelevät 

tutkimukset. Vuorovaikutusteorioita on kritisoitu niiden liiallisesta funktionaalisuudesta ja perustumisesta 

kahteen perustoimintoon eli ahdistuksen poistoon ja sosiaalisten suhteiden ja yhteisöllisyyden vahvistami-

seen. (ks. Aasved 2003, 68-87.) 

 

Edellä mainituissa tutkimuksissa tutkijat olivat itse erillään pelimaailmasta. Uutena tutkimussuuntana syn-

tyivätkin pelitutkimukset, joissa pyrittiin menemään niin sanotusti pelaajan pään sisälle. Thomas Martinesin 

ja Robert Lafranchin tutkimuksessa typologisoitiin pokerinpelaajia. David Hayanon tutkimuksessa tarkastel-

tiin pokerin pelaamista työnä. John Rosecrancen tutkimuksessa selvitettiin ongelmapelaamisen syitä ja 

tarkasteltiin sitä kognitiivisessa suuntautumisessa tapahtuneena muutoksena. Basil Brownen tutkimuksessa 

käsiteltiin tunteiden hallintaa. Näitä psykologisemmin pelaamista tarkastelevia tutkimuksia on kritisoitu 

siitä, että ne ovat rajautuneet yksittäisiin pelimuotoihin, kuten pokeriin ja hevoskisoissa pelattaviin pelei-

hin. (ks. Aasved 2003, 94-117.) 

 

Viimeisimpänä pelaamista koskevana tutkimussuuntana kehittyivät määrälliset lähestymistavat. Ensimmäi-

set kvantitatiiviset pelaamista koskevat tutkimukset, joissa on tarkasteltu eri väestöryhmien pelaamista, 

toteutettiin 1960-luvun puolivälissä. Määrällisen tarkastelun taustalla olivat turhautumisen ja tavoitteen 

teoriat sekä kulttuurisen determinismin teoriat, joiden lähtökohtana olivat ryhmän paine ja pelaamisen 

alakulttuuri sekä funktionalismin ja poikkikulttuuriseen korreloinnin huomioivat tutkimukset, joissa tarkas-

teltiin ympäristön paineita ja päihteiden käyttöä. Ensimmäisen gallup-kyselyn, jossa tiedusteltiin vastaajien 

pelaamista, tekivät W.L. Li & M.H. Smith vuonna 1971 Yhdysvalloissa. Tämän jälkeen on toteutettu eri mais-

sa useita laaja-alaisia sosiologisia survey-tutkimuksia pelaamisesta: Ensimmäiset kyselytutkimukset tehtiin 

peliteollisuuden toimeksiannosta ja 1980-luvulla kuvaan tulivat suuren yleisön pelaamista käsittelevät kyse-

lytutkimukset, joita toteutettiin Yhdysvalloissa ja Australiassa. Määrällisiä tutkimuksia on tehty myös peli-

muodoista, kuten yhdysvaltalaisesta lotosta ja laillistetuista peleistä Minnesotassa. Kvantitatiivista lähesty-

mistapaa on kritisoitu siitä, että väestötutkimukset ovat pikemminkin kuvailevia kuin ilmiötä selvittäviä ja 
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niiden johtopäätökset ovat usein ristiriitaisia. Määrällisten korrelaatiotutkimusten yleisenä puutteena on 

se, että osassa niistä kohderyhmä on hyvin suppea, tieto perustuu vastaajien itsearviointeihin, korrelaatiot 

eivät kerro syistä eivätkä tutkimukset vastaa kysymyksen, miksi kaikista vaikean taustan ihmisistä ei tule 

ongelmapelaajia. (ks. Aasved 2003, 140-147, 157-167,  206-217, 226-236, 314-327.) 

 

1990-luvulla on alettu tehdä akateemisesti neutraalimpaa tutkimusta, jossa on tarkasteltu (mm. brittiläisis-

sä tutkimuksissa) pelien historiallista kehitystä. On syntynyt myös kansainvälisesti vertailevaa pelikulttuure-

ja koskevaa tutkimusta (esim. McMillen 1996). Kahdesta perinteestä on muodostunut 2000-luvulla kaksi eri 

tutkimussuuntausta. On ensinnäkin olemassa suuntaus, jossa pelaamista tarkastellaan talouden ja valtion 

viranomaisten kannalta harmittomana toimintana. Toisena on hoitotutkimus, jossa pelaamista käsitellään 

moraalisemmasta ihmisten toivon murtamisen näkökulmasta. (ks. Reith 2002, 9.)  

 

4.1 Pelimuotojen jaottelutavat ja lajityypit  
 

Pelit on jaoteltu perinteisesti taitoja, harjoittelua ja kuria edellyttäviin peleihin sekä tuuriin ja sattumanva-

raisuuteen perustuviin peleihin (Reith 2002, 3). Monet modernit kortti- ja noppapelit ovat perua ikivanhois-

ta arvonnoista, joihin liittyi mystis-uskonnollisuutta. Nopat ovat ihmiskunnan vanhin peliväline, josta on 

tietoa 6000-luvulta ennen ajanlaskumme alkua. Myös 1100-luvulta lähtien pelatut korttipelit ovat uskon-

nollista alkuperää. Materiaalisia palkintoja tarjoavia arvontoja on tehty roomalaisen keisari Augustuksen 

ajoilta lähtien ja mm. Iso-Britanniassa ensimmäinen julkinen lottoarvonta suoritettiin 1500-luvulla. Kunin-

kaiden urheiluksi määriteltyjä hevoskisoja ajettiin jo 1500-luvulla ennen ajanlaskumme alkua Assyriassa. 

(Reith 2002, 44-64, 72-81.) 

 

Pelit yleistyivät barokin yltäkylläisyyttä korostavalla aikakaudella 1600-luvulla. Pelaamisen yleistymiseen 

vaikutti merkantilismin tuoma taloudellisen vaurauden kasvu sekä numeroita korostavan järkevyysperustai-

sen maailmankatsomuksen yleistyminen. Yhtenä pelaamisen muotona voidaan pitää osakekauppaa, joka 

syntyi 1600-luvun lopulla. Aristokraatit tekivät 1600–1700 luvuilla kehittynyttä vedonlyöntiä epävarmoista 

tapahtumista ja mielipiteistä. Vedonlyönti oli tapa saada rahaa. Teollistumisen ja tilastollisen ajattelun li-

sääntymisen myötä syntyi uusia pelimuotoja: esimerkiksi korttipeleihin syntyi uusia muotoja ja noppape-

leissä kasvoi ymmärrys todennäköisyyksistä. Myös pelikoneet kehittyivät teollistumisen myötä. Vuonna 

1905 otettiin käyttöön San Franciscossa ensimmäinen ns. yksikätinen rosvo, joka on nykyisten rahapeliko-

neiden prototyyppi. Aihepiirin käsittely sanomalehdissä vaikutti esimerkiksi hevospelien yleistymiseen eli 

niiden siirtymiseen aatelisilta myös muille kansanryhmille. Lisäksi kaupallistumisen kasvu kannusti vähem-

män varakkaita ihmisiä pelaamiseen. (Reith 2002, 44-64, 72-81.) 

 

Nykyisin pelit ovat jakautuneet erilaisiin tyyppeihin. Viihdesisältöjen lisäksi peleissä on muun muassa oppi-

miseen, yhdessä työskentelyn tavoitteisiin ja luovan taiteen tekemiseen liittyviä pelejä. Tämän vuoksi on 

harhaanjohtavaa puhua yhdenlaisesta pelikulttuurista ja pelaajista. Suurin muutos on tapahtunut 2000-

luvulla, kun pelaaminen on tullut sosiaalisemmaksi ja yhteisöllisemmäksi harrastukseksi, kun aiemmin pe-

lattiin selkeämmin yksin- ja moninpelejä. Uusia pelejä on tullut myös sosiaalisen median alustojen kautta 

kuten Facebook-pelit ja pelattavat pienpelit eli kasuaalipelit. (Sihvonen 2010, 21.) Nykyisin pelattavia pelejä 

on luokiteltu laitteiston (pc, pelikonsolit, käsikonsolit ja matkapuhelimet), ilmenemismuotojen (yksin, use-
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at), genren (esim. toiminta, fantasia ja kauhu) ja miljöön (visuaalinen ilme) mukaan (Ruddock & Ruhala 

2010, 37-38).  

 

Verkkopelejä on tyypitelty toiminta- ja taistelupeleihin, seikkailupeleihin, tasohyppelypeleihin, roolipelei-

hin, ongelmanratkaisupeleihin, strategiapeleihin, simulaatiopeleihin, auto-, ajo- ja rallipeleihin, urheilupe-

leihin sekä opetuspeleihin (Oksanen & Näre 2006 64-70). Yksi luokittelu on pelien lajittelu simulaatio- eli 

jäljittelypeleiksi, toimintapeleiksi, strategiapeleiksi ja roolipeleiksi. Peligenrejä voidaan tarkastella tarkem-

min esimerkiksi 42-luokkaisella jaottelulla. (Ruddock & Ruhala 2010, 38-44.) Videopeli on elektroninen peli, 

jonka pelaamiseen tarvitaan käyttöliittymä ja näyttölaite. Videopeleissä superpelit ovat nopeimmin ja taita-

vimmin suoritettuja pelejä, joiden hallinta vaatii peliohjeisiin perehtymistä ja tarkkaa suunnittelua sekä 

muunlaista voimakasta paneutumista voittoon pyrkimisessä (Newman 2008). 

 

Roolipelaaminen käynnistyi Suomessa 1970-1980-luvuilla, mutta se on vieläkin suhteellisen tuntematon 

harrastus. Roolipeleissä osallistujat tuntevat pelin yhteiset säännöt ja noudattavat niitä. Pelin sääntöjen 

taustalla ovat sotastrategiapelit, joita pelattiin jo 1700-luvulla. Vuonna 1974 syntynyt Dungeon & Dragons 

oli ensimmäinen roolipeli, jossa oli julkaistut säännöt. Se on edelleen tunnetuin roolipeli. Roolipelissä osal-

listujat ottavat itselleen sovitun pelihahmon roolin ja kuvailevat tai esittävät sitä. Roolipeli muistuttaa leik-

kiä, sillä se ei tuota eikä tavoittele mitään toiminnan ulkopuolella. Kuitenkin pelissä on säännöt ja pelien 

järjestäjä voi ottaa rahaa osallistumisesta kattaakseen kulut. Roolipelien päägenret ovat fantasia, scifi ja 

kauhu. Näiden lisäksi on olemassa paljon alaryhmiä ja erilaisia yhdistelmäpelejä. Pelilajit ovat yhdistettävis-

sä kirjallisuuden ja elokuvien lajeihin, joiden vaikutus näkyy roolipeleissä. Fantasiapelejä suosivat etenkin 

nuoret ja aloittelevat pelaajat. Suomessa roolipelien pelaajat aloittavat pelaamisen tavallisesti 12-15 -

vuotiaina. Muihin maihin verrattuna Suomessa roolipeliteollisuus on vähäisempää, pelimaksuja ei yleensä 

kerätä eikä pelaaminen edellytä kaupasta ostettavia tuotteita kuten sääntökirjoja, vaan pelataan vapaam-

min kaveriryhmissä. Suomessa on tavallisempaa oman pelimaailman yksityiskohtainen luominen, jolloin 

prosessi voi kestää vuosia. (Leppälahti 2009, 7-8, 15, 23-24, 34-42.)  

 

Yksi roolipelaamisen muoto on pöytäroolipelit, joita voidaan pelata myös muualla kuin pöydällä, mutta 

kuitenkin paperia ja kynää käyttäen. Näitä kutsutaan paperipeleiksi. Larppaaminen on pelaamista, jossa 

pukeudutaan pelihahmoiksi, jota esitetään itselle ja toisille pelaajille pelaamiseen järjestetyssä tilaisuudessa 

(live action role play). Peleistä tiedotetaan nettisivuilla tai sähköpostitse. Pelipaikka voi olla mikä paikka 

tahansa ja peleissä käytetään propeiksi kutsuttavia esineitä lavasteina. Julkiset tilauslarpit ovatkin vaihtoeh-

toinen viihdemuoto näytelmälle. Kolmas roolipelaamisen muoto ovat kirjasarjoihin pohjautuvat pelit, jollai-

sia on syntynyt esimerkiksi Harry Potterin hahmon ympärille. Neljäs yleinen roolipelaamisen muoto on kau-

punkipelaaminen, joka aloitettiin 1990-luvun puolivälissä ja on yleistynyt 2000-luvulla. Pelin hahmot tunnis-

tavat kadulla toisensa sovituista merkistä kuten käsinauhasta. (Leppälahti 2009, 15-33, 42-48, 68-77.)  

 

Muita roolipelaamisen tapoja pöytä- ja liveroolipelien lisäksi ovat postipelaaminen ja tietokoneella toteu-

tettava roolipelaaminen. Chat-peleissä pelaajat kirjoittavat vuorosanoja ja lähettävät viestejä pelaajille. 

Roolipelejä lähellä oleva pelimuoto on miniatyyripeli, jossa hahmoja siirrellään pelialueella ja joissa pelaa-

minen eli voitto on vahvemmin esillä kuin perinteisissä peleissä. Roolipelaamiseen liittyvät myös esillä roo-

lipelitapahtumissa olevat keräilykorttipelit, historian elävöittäminen eli keskiaikaharrastus sekä fanta-

siafanitus, jossa pelaajat ovat kiinnostuneet muun muassa peliin liittyvästä genrekirjallisuudesta. (Leppälah-

ti 2009, 15-33, 42-48, 68-77.)  
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Rahapelit voidaan jaotella onnenpeleihin ja taitopeleihin. Näkyvin verkkorahapeli on nettipokeri. Sen lisäksi 

on olemassa taitopelisivustoja ja vedonlyöntipörssejä. (Kinnunen 2010, 15-22.) Nettipokeri on suhteellisen 

uusi peli. Nettipokeria voidaan pelata rahasta korttipelinä, digitaalisena pelinä ja internetissä pelattavana 

pelinä. Verkkokyselyllä ja havainnoinnilla tehdyn suomalaisen tutkimuksen mukaan rahapanoksilla on mer-

kittävä vaikutus peliin. Nettipokerin pelaajat eivät koe mielekkääksi pelaamista ”leikkirahasta”. Taidolla ja 

onnella on erityinen suhde nettipokerin pelaamiseen. Korttien sattumanvarainen jakaminen tekee pelistä 

onnenpelin, mutta pelaajien määrän vuoksi siitä tulee vain taidoiltaan voittavien peli. Pelitaitojen kehittä-

minen vaatii aikaa ja rahaa. (Svartsjö ym. 2008, 17-24.) Ruotsissa vuonna 2006 tehdyn tutkimuksen mukaan 

keskimäärin kaksi prosenttia pelaajista oli pelannut nettipokeria. Miehet pelasivat sitä 10 kertaa enemmän 

kuin naiset. Vain kaksi prosenttia niistä, jotka eivät käyttäneet rahaa nettipelaamiseen, oli kokenut pelion-

gelmia, kun nettipokerin pelaajista 27 %:lla oli ongelmia. (Lähteenmaa & Strand 2008, 14.) 

 

Rahapelitoiminta on Suomessa erityisen säätelyn kohteena. Sitä koskee arpajaislaki2. Sisäministeriö vahvis-

taa rahapeliyhteisön hakemuksesta rahapelien pelisäännöt. Rahapelien toimeenpanon valtakunnallisesta 

valvonnasta vastaa Poliisihallitus. Rahapelejä on Suomessa toimeenpantu yksinoikeudella jo yli 70 vuotta. 

Rahapelejä toimeenpanee kolme julkisen vallan valvomaa rahapeliyhteisöä, jotka ovat Veikkaus Oy, Raha-

automaattiyhdistys ja Fintoto Oy. Rahapeleistä kertyvät tuotot käytetään yleishyödyllisen toiminnan tuke-

miseen eli urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen sekä terveyden ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Totopelien tuotto käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun 

edistämiseen. Rahapelien vuosittainen tuotto on noin 1,1 miljardia euroa. 

(https://www.intermin.fi/fi/turvallisuus/rahapelit). Talouspoliittinen ministeriryhmä on 24. maaliskuuta 

2015 kokouksessaan puoltanut virkamiesvalmistelun jatkamista, niin että rahapeliyhteisöjen rahapelitoi-

minta yhdistetään. Rahapelitoiminnan yhdistämistä ehdotettiin Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoi-

sia ratkaisumalleja selvittäneen työryhmän raportissa, joka luovutettiin sisäministeri Päivi Räsäselle 13. 

maaliskuuta 2015.  

 

4.2 Erilaiset pelit sukupuolen näkökulmasta tarkasteltuina 
 

Pelejä luokitellaan lajityypin, kohderyhmän, teknisen suuntauksen tai muun määrittävän tekijän mukaan. 

Pelit ovat perinteisesti olleet poikien leluja. Elektronisia pelejä koskevassa tutkimuksessa on havaittu, kuin-

ka poikien ja tyttöjen kulttuurien erottelu näkyy selvästi lelumarkkinoilla ja pelimarkkinoilla. Tyttö- ja poika-

kulttuurien tutkimuksessa on jaoteltu pojille tyypillisenä piirteenä kilpailullisuus ja tytöille yhteydenpidon 

korostaminen. Elektronisia pelejä edeltäneet flipperit ja kolikkopelit ovat olleet maskuliinisia samoin kuin 

pelihallit. Pelejä pidettiin uutena kiinnostavana kulttuurimuotona ja kaupallisesti kannattavana massaviih-

teenä. Pelien julkisuuskuva muuttui, kun kolikkopelit siirtyivät ostoskeskuksiin ja huvipuistoihin. Myös uu-

denlaiset pelit kuten 1980-luvun Mario Bros ja PacMan vaikuttivat muutokseen. 1980-luvulla jäljiteltiin me-

nestyksellisiä peli-ideoita, ja teollisuus rakentui pienen poikavaltaisen joukon keskuudessa. Vuonna 1995 

Sonyn Playstation oli suurelle yleisölle tarkoitettu tuote, joka brändättiin epäsosiaalisen näpräämisen sijasta 

muodikkaaksi vapaa-ajanviettotavaksi. Uusien päätelaitteiden ja pelien kuten rytmi- ja tanssipelien ja erityi-

sesti tytöille suunnattujen pelien myötä käyttäjäkunta kasvoi. 1980-luvulla hittipelejä olivat neutraalisti 

tytöille ja pojille markkinoidut Pacmania ja sen jatko-osa Ms. Pac-Man, seikkailupelien klassikko Myst oli 

                                                           
2 ks. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047  

https://www.intermin.fi/fi/turvallisuus/rahapelit
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047
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suosittu molempien sukupuolten keskuudessa. (Huhtamo & Kangas 2002, 93-94; Kangas 2002, 131-136,  

147; Kline, Dyer-Witherford & de Peutet 2003;  Sihvonen 2010, 24-25.) 

 

Tytöille suunnattujen pelien lippulaiva olivat naistutkijoiden ja feministien kehittämät Purple Moon Com-

panyn pelit, joissa korostettiin luomista ja keräilyä tuhoamisen sijasta. Purple Moon Companyn peleissä 

ovat keskeisessä asemassa interaktiiviset tarinat. Näiden lisäksi on erillisiä stereotyyppiseksi mainittuja 

tyttöjen pelejä kuten Barbie-peli ja My Little Pony. USA:n johtava pelinvalmistaja Mattel uskoo nuorten 

nukkeleikkien siirtämiseen peleihin. Tytöille tarkoitettujen pelien laaja-alaisempi tuotanto alkoi 1991–1993, 

jolloin perustettiin Segan alajaosto ja pieniä tyttöjen peleihin erikoistuneita pelitaloja. Imagon muutos oli 

yhteydessä uusien käyttäjäryhmien huomioimiseen. Tyttöjen peleissä hahmot olivat helpommin lähestyttä-

viä kuin peleissä keskimäärin. Vuonna 1997 markkinoille lanseerattiin noin 2000 tytöille suunnattua peliä. 

Girl games –painotukset vahvistavat oletusta, että tyttöjen pelit poikkeavat oleellisesi poikien peleistä. Tyt-

töjen pelejä julkaistaan cd-muodossa, vaikka tytöt ovat kiinnostuneempia tietoverkon käyttömahdollisuu-

desta. Monet tyttöjen suosimista peleistä tulevat myös valmiiksi tietokoneeseen asennettuina. (Kline ym. 

2003, 259-261; Huhtamo & Kangas 2002, 93-94; Kangas 2002, 132-137, 148.)  

 

Digitaalisissa peleissä pelihahmon sukupuolta rakennetaan toistamalla sukupuoliin liittyviä stereotyyppisiä 

ominaisuuksia ja toimintatapoja. Japanissa populaarikulttuurissa on manga- ja animehahmoissa andro-

gyynejä hahmoja ja virtuaali-idolien tuotanto on laaja bisnes. Länsimaissa teollisuudenalan ja markkinoiden 

seksistisyydestä johtuen tytöt ovat stereotyyppisissä rooleissa passiivisina palkintoina tai ilkeinä uhkina 

(virgin or vixen syndrone). Peleistä löytyy naisten lisäksi olioita, jotka voidaan käytöksensä tai olemuksensa 

perusteella määritellä mies- tai naispuolisiksi. Vaikka alalle on tullut naissuunnittelijoita, pelikulttuuri on 

sisällöltään edelleen hyvin maskuliininen. Naispelihahmot ovat perinteisesti satuprinsessoja, jotka sankari 

pelastaa, tai vaihtoehtoisesti naispuolisia sankareita. Avuton prinsessa muuttui 1980-1990-lukujen vaih-

teessa vähäpukeiseksi naiseksi. (Kline ym. 2003, 259-261; Huhtamo & Kangas 2002, 93-94; Kangas 2002, 

138-148; Oksanen & Näre 2006, 73-74.) 

 

Lisäksi peleissä on aktiivisia naistoimijoita kuten Tomb Raiderin Lara Croft ja Mortal Kombatin Sonya Blade. 

Toimintaseikkailupeli Tomb Raiderin päähenkilö Lara Croftissa yhdistyvät provosoitu seksuaalisuus ja väki-

valta. Lara Croftia kuvataan plastiikkakirurgin vastaanotolla käyneeksi anorektikoksi, joka taistelee kuin 

terminaattori. Lara on tarkoitettu tyttöjen houkuttelemiseksi pelaamaan, mutta samalla se vahvistaa miehi-

siä markkinoita. Quake on tyttöjen ja poikien suosiossa oleva 1993 julkaistu seikkailu ja ampumapeli, jota 

pelataan verkkomonipelinä. Esimerkiksi Quake clan -pelissä käytetään miehille suunnatuissa pelissä olevaa 

väkivaltaisuutta muunnellusti siten, että pelissä taistellaan klaaneissa tai Lara Croftin tavoin yksin. Toisaalta 

Quake-pelissä naispuolisten pelaajien klaanit ovat suosittuja ja niiden välillä järjestetään kamppailuja. Klaa-

nit on nimetty provokatiivisesti sellaisilla nimillä kuten esimerkiksi Crackwhores ja Psycho men Slayers. Tyt-

töjen peleihin suhtaudutaan muutenkin ironisesti, tämä näkyy esimerkiksi Quake for girls -verkkosivuilla. 

Peliväkivallan lisäksi seksistisyys on herättänyt vastustusta, sillä naisten rooli pelissä on usein vain eroottis-

esteettinen. 1980-luvulla Custer’s revenge -pelissä oli tavoitteena päästä paaluun sidotun intiaanitytön luo 

ja raiskata hänet. Tällaiset suoranaiset pornopelit saivat kielteistä julkisuutta ja katosivat markkinoilta. (Kli-

ne ym. 2003, 259-261; Huhtamo & Kangas 2002, 93-94; Kangas 2002, 138-148; Oksanen & Näre 2006, 73-

74.)  
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Tyttöjen on sanottu nauttivan pelimaailmojen kiireettömästä tutkistelusta toisin kuin poikien. Pelien suosi-

on kannalta on tärkeää, että ne sallivat laaja-alaisesti erilaiset motivaatiot ja intressit. (Sihvonen 2010, 25.) 

Suomalaisen pelipsykologisen tutkimuksen (Kankaanranta, Neittaanmäki & Häkkinen 2004) mukaan mo-

lempia sukupuolia kiinnostavien pelien luominen on haasteellista, sillä vain Super Marion kaltaiset tasopelit 

kiinnostavat sekä tyttöjä että poikia. Kiinnostuksen kohteet eroavat selvästi pelien fantasiamaailmoissa; 

”tyttöjen maailmoissa oli usein kilttejä kettuja ja kukkia, kun taas poikien maailmoissa käytiin taistelua ja 

pommit räjähtelivät” (Kankaanranta ym. 2004, 41). Yhteisesti kiinnostavia elementtejä ovat kauhun ja jän-

nityksen elementit, kuten pelottavat äänet ja vihaiset kummitukset (Kankaanranta ym. 2004, 41-43). Pelejä 

tehdään enemmän poikien ehdoilla, mikä voi vahvistaa tyttöjen vähemmistöasemaa pelien harrastajina. 

Sims-peli on poikkeuksellinen, sillä puolet sen maailmanlaajuisista rekisteröinneistä on naisten tekemiä. Peli 

on myös 10–12-vuotiaiden tyttöjen suosiossa. Virtuaalitodellisuuksien mahdollistamat sosiaaliset pelit ovat 

erityisesti tyttöjen suosiossa samoin kuin elämäsimulaatiopelit kuten juuri Sims. (Oksanen & Näre 2006, 72-

74, 93.)  

 

Monien pelien suosio liittyy toimintaan ja audiovisuaalisuuteen, jossa keskeistä ei ole hahmo vaan pelin 

tuottama elämys. Tyttöjen peleissä on pidetty pelihahmoa keskeisenä samastumisen kohteena, jolloin 

hahmo on lähes aina tyttö tai naispuolinen olento. Virtuaaliset pop-tähdet ja rakkaussimulaattorit ovat 

pelejä, joissa sukupuolta merkittävämpi seikka on hahmon persoona ja uskottavuus. Elektronisessa medias-

sa ovat keskeisiä mielihyvän tuottajia immersio eli siirtyminen toiseen todellisuuteen, ihastus ja vuorovai-

kutteinen toiminta. Tytöille tarkoitetuissa peleissä ei usein ole ns. pelin vetovoimaa (holding power). Tyttö-

jen pelit ovat monesti myös huonosti pelattavia ja hitaita toiminnaltaan. (Kline ym. 2003, 261; Huhtamo & 

Kangas 2002, 94; Kangas 2002, 131, 141-143, 146; Jenkins 2002, 167; Kylmäkoski ym. 2006, 129; Sihvonen 

2010, 24-25; Suoninen 2002, 126-128.)  

 

Kaikille kohderyhmille suunnatut pelit ovat edelleen suositumpia, mistä on poikkeuksena vuonna 1996 lan-

seerattu Barbie Fashion Designer –ohjelma. Barbie Fashion Designerin on todettu typistäneen pelityypin 

peruspiirteet muotiin, shoppailuun ja meikkeihin. Tällaista tyttöpelien tyyppiä on kutsuttu vaaleanpu-

naiseksi myrkyksi. Tytöille räätälöidyt pelit ovat pettäneet niihin kohdistuneet odotukset ja suosiostaan 

huolimatta ne ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin. Lisäksi on arvioitu, että tyttöpelit voivat johtaa ste-

reotypioiden vahvistumiseen sekä tyttökulttuurin perinteisen naisen ja kodin yhteyttä korostavien asentei-

den uusintamiseen. Keskustelua on herännyt siitä, että naiset haluavat pelata samoja pelejä kuin miehet, 

mutta ilman sukupuolistereotypioita. Tytöille tarkoitetut pelit ovat olleet liian orjallisesti tyttöjä kiinnosta-

via ja heidän leikkejään simuloivia, kuten barbien pukemis- ja hevosenhoitopelejä. Koululaisille tehdyn kyse-

lyn perusteella tytöt eivät ole vakuuttaneita siitä, että heillä olisi erityinen tarve heille suunnattuihin pelei-

hin ja arvelevat poikien runsaan pelaamisen johtuvan muiden harrastusten puutteesta. (Kline ym. 2003, 

261; Huhtamo & Kangas 2002, 94; Kangas 2002, 131, 141-143, 146; Jenkins 2002, 167; Kylmäkoski ym. 

2006, 129; Sihvonen 2010, 24-25; Suoninen 2002, 126-128.)  

 

4.3 Pelipaikat ja peliyhteisöt 
 

Pelaamiseen liittyvät keskeisesti pelipaikat ja peliyhteisöt. 1600-luvun puolessavälissä erottuivat toisistaan 

yksityinen ja julkinen peliviihdemaailma. Yksityistä rahapelaamista tapahtui aateliskartanoissa. Rahapelaa-

misesta tuli antiikin aikaan viittaava rituaali, jossa aateliset järjestivät ”peliorgioita”. Aristokraattista pelaa-
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mista on pidetty yksilöllisenä, jolloin sitä on tarkasteltu henkilökohtaisena yksilön ja hänen vastustajiensa 

ristiriitatilanteena. Kaupallinen pelaaminen syntyi täyttämään porvariston sosiaalisia arvoja ja käynnisti 

näkyvien pelipaikkojen syntymisen. Pelipaikkojen hierarkian yläpäässä olivat klubit, kun keskiluokka ja ala-

luokka kävivät peliluolissa. 1700-luvulla julkisiin pelitiloihin ryhdyttiin palkkaamaan ns. crupiereja, tarjoilijoi-

ta ja muuta henkilökuntaa, mikä muutti pelaamiseen liittyvää työnjakoa. 1800-luvulla uusia pelipaikkoja 

olivat kasinot, jotka syntyivät teollistumisen myötä tapahtuneen työn ja vapaa-ajan jaottelun siivittämänä. 

Kasinot syntyivät erityisesti pelaamiseen tarkoitetuiksi paikoiksi, toisin pelaamista aiemmin järjestäneet 

pelihuoneet ja kylpylät. (Reith 2002, 65-75.) 

 

1900-luvulla uskonnollisuus muuttui maallistumiseksi, sosiaaliset arvot liberalisoituivat ja kaupallistuminen 

kasvoi entisestään. Toisen maailmansodan jälkeinen täystyöllisyys ja vaurastuminen heikensivät perustaa 

taloudellisia uhkia korostavalta pelaamisen kritisoinnilta. Kasvavan suvaitsevaisuuden myötä rahapelit kiel-

tävä lainsäädäntö höllentyi. 2000-luvun nykypelaamista onkin tuotteistettu teknologian edistymisen, vies-

tintäjärjestelmien kehittymisen ja massaviihteen kautta. Reithin mukaan nykyisin pelipaikan valintaan vai-

kuttavat osaltaan pelaajien profiilit. Iso-Britanniassa keskiluokan suosiossa ovat kasinot ja hevosurheilupai-

kat, kun työväen miehet suosivat veikkauskauppoja, työväenluokan naiset bingoa ja nuoret kolikkoauto-

maatteja. Iso-Britannian lotosta on tullut monipuolisesti eritaustaisten henkilöiden suosima peli. Kolikkoau-

tomaatteja on yleisesti julkisissa tiloissa ja viihdepaikoissa. Sen sijaan laukkakisoissa on säilynyt alkuperäistä 

kuninkaallista vivahdetta ja lajin laajenemista kaikkien ulottuville on yritetty rajoittaa mm. sijoittamalla 

pelipaikat kauemmaksi keskustoista. Vedonvälitys on ollut laillista aristokraateille ja laitonta työväestölle. 

Vasta vuonna 1995 laki salli vedonlyöntipaikkojen mainostamisen sekä niiden toimimisen ilman pimennet-

tyjä ikkunoita ja tuplaovia. Pelipaikat sijaitsevat työväestön alueilla ja ovat miesten suosimia. Kasinot ovat 

selkeimmin pelaamiseen tarkoitettuja paikkoja, jotka muodostavat sisäpiirisen mikrokosmoksen. Tunnetuin 

on Las Vegasin kasinokeskittymä. (Reith 2002, 88-123.) 

 

4.4 Tietokoneiden ja internetin pelimaailma  
 

Internet puolestaan on oma pelimaailmansa, joka arvioidaan 10 biljoonan euron vuositason bisnekseksi 

(Reith 2002, 123-126). Ensimmäiset tietokonepelit olivat yliopistojen ja tutkimuskeskusten kokeellisten 

projektien tuloksia ja pelaajat olivat samalla pelinkehittäjiä eli pääasiassa paikallisten atk- ja tietokoneker-

hojen miesjäseniä. Digitaalisten pelien yleistyminen liittyy tietokoneiden yleistymiseen. Pelaaminen yleistyi, 

kun lapsetkin voivat pelata televisiovastaanottimiin kytkettävillä pelilaitteilla, kuten 1980-luvun Commodo-

rella. Vaikka pelaaminen yleistyi ja pelituotteiden kysyntä kasvoi, oli pelien laatu huono ja vasta Nintendon 

laadukkaammat videopelit elvyttivät alaa. Pelijaksojen sukupuolittuneisuuden näkökulmasta 1980-luku oli 

merkittävä, sillä miesvaltaiset atk-kerhot taantuivat jo vuosikymmenen puolivälissä ja tilalle tulivat nuorten 

omat kaveripiirit ja niiden kautta järjestäytyneet sosiaaliset verkostot. Sosiaaliset piirit olivat sisäänpäin 

kääntyviä ja tyttöjen oli erityisen vaikea päästä niihin mukaan. Kerhotoiminta ja pelien harrastajapiirit olivat 

poikien kulttuuria. 1980-luvulta tunnistettiin tilanne ja yhdysvalloissa virisi girls’ games -liike, sillä tyttöjen 

saaminen mukaan pelaamiseen nousi liiketaloudelliseksi kysymykseksi. (Sihvonen 2010, 23-24.) 

 

Pelien teknologisoituminen liittyy tiiviisti sosiaalisten suhteiden muutokseen ja kulttuurin kaupallistumi-

seen. Informaatio- ja viestintäteknologiassa on tehty suuria edistysaskeleita ja virtuaalimaailmat, kuten 

Habbo-hotellin kaltaiset paikat, ovat lähes yhtä todellisia kuin reaaliset tilat. (Oksanen & Näre 2006, 20-21.) 
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Pelitutkimuksessa puhutaan magic circle -käsitteestä. Se on vahva tila, jossa ns. todellinen maailma jää ul-

kopuolelle ja pelin todellisuus tulee kokemusta määrittäväksi. Se on hauras ja tarvitsee jatkuvaa ylläpitoa. 

Peli sekoittuu arjen muihin toimintoihin. (Toivonen 2010, 5-6.) 

 

Videopelaamisen merkitystä ja asemaa on tutkittu mediaympäristön näkökulmasta. Tästä perspektiivistä 

tarkasteltuna videopelaaminen on yhteisen luovuuden mahdollistava media, jossa on mahdollisuus osallis-

tua pelien laatimiseen ja personointiin kuten anime-pelien ”fansubbingiin”. (Newman 2008, 158, 163-169.) 

Pelaamisen yhteisöllisyyden voi siten katsoa laajentuneen verkkopelien myötä esimerkiksi perheen ja lä-

hiyhteisön kanssa pelattavista peleistä laajempaan sosiaalisten suhteiden verkostoon. Kun pelaamista on 

kritisoitu passivoivaksi ja eristäväksi, liittyy videopelaamiseen sosiaalista toimintaa. Verkkopelaajien on 

peleihin osallistumiseksi osallistuttava myös nettiyhteisöön. Rahapelaamiseen liittyvä sosiaalisuus on taas 

ensisijaisesti pelin sisäistä sosiaalisuutta, jolloin pelataan mieluummin toista ihmistä vastaan muiden ollessa 

paikalla. Verkkopelaamisen sosiaalisuus on ulkopuoliseen sosiaalisuuteen suuntautumista, jolloin henkilö 

voi olla peliympäristössä pelaamatta, keskustellen ja tavaten muita pelaajia. Näin pelaamista pidetään ensi-

sijaisesti sosiaalisena toimintana. Verkkopelaamisesta on ollut kasvava osuus taitopelaamista eikä viihdepe-

laamista. Nämä sosiaaliset puolet voivat suojata pelihaitoilta, vaikka toisaalta verkkopelaamiseen saatetaan 

käyttää enemmän aikaa kuin yksin pelaamiseen. (Kinnunen 2010, 29-30, 40.)  

 

Vuonna 2003 tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, että 73 % vanhemmista ei pidä lasten tietokone- ja konsoli-

peleistä, vaikka suurin osa lapsista pelaa niitä. Lasten kanssa ei myöskään keskustella peleistä eikä pelata 

heidän kanssaan. Pelaaminen on lasten oma areena, ja Suomessa esimerkiksi kaupallisen Habbo-Hotellin 

ikäraja on ollut muita Euroopan maita alhaisempi. Suomessa ikäraja on 10 vuotta kun esimerkiksi Espanjas-

sa se on 14 vuotta. Tutkimusten mukaan riskipelaaminen on kuitenkin vähäisempää, kun vanhemmat val-

vovat peliä. (Oksanen & Näre 2006, 38-44, 111.) Suomalaisessa tutkimuksessa on tarkasteltu jyväskyläläistä 

nettikahvilaa VisioCafeta nuorten pelitilana. Suurin osa nettikahvilan pelaajanuorista on poikia. Tilan kävi-

jänuorilla ei havaittu peliriippuvuutta, vaan pelaaminen oli hallittua kavereiden kanssa oleskelua. Peliriip-

puvaisten arvioitiin pelaavan kotonaan. Nettikahvilassa aggressiivisesti tai hiljaisena itsekseen runsaasti 

pelanneet pojat oppivat pohtimaan ja hallitsemaan tunteita. He myös pelasivat vähemmän ja ottivat 

enemmän yhteyttä sosiaaliseen maailmaan pelatessaan työntekijöiden avustamana samassa tilassa. (Kyl-

mäkoski ym. 2006, 133, 142-143.) 

 

Verkkopelaamiseen liittyvät kiinnostusryhmät ovat nettiyhteisöjä, joilla on yhteinen vahvan kiinnostuksen 

kohde. Kiinnostusryhmille on keskeistä yhteinen intohimoinen päämäärä eikä niiden jäseniä erottele ikä tai 

muu taustatekijä. Kiinnostusryhmissä jokainen jäsen voi tuottaa sisältöä peleihin vuorovaikutuksessa mui-

den kanssa, eikä vain kuluttaa pelejä. Kiinnostusryhmissä on mukana erikoistujia ja yleistietäjiä. Kiinnostus-

ryhmissä arvostetaan hiljaista tietoa ja kannustetaan sekä yksilöllisen tiedon hankkimiseen että tiedon ja-

kamiseen. Arvostetun aseman saamiseen ryhmässä on useita reittejä. Ryhmän jäsenten roolit ovat vasta-

vuoroisia ja jokainen pelaa molempia rooleja eri aikaan. Yhteisössä katsojat ja vertaisryhmät antavat pa-

lautetta ja rohkaisevat toisiaan. Simulaatio- ja strategiapeli Sims on suuri verkostoyhteisö, jossa on tärkeää 

ideoiden jakaminen, avun saaminen ja toisilta oppiminen. Sims-peli nostaa esille tarpeen muuttaa oppimi-

sen käsitystä. James Paul Geen ja Elizabeth R. Hayesin mukaan naisten luomasta Sims-pelistä kannattaa 

oppia tulevaisuutta varten. Tulevaisuudessa tarvitaan muutosta kouluopetukseen ja pelien hyödyntämiseen 

opetuksessa. Kirjoittajien mukaan opetuksessa pitäisi hyödyntää kiinnostusryhmiä sekä tähteyttä ja pää-

määrän saavuttamista erilaisten urien kautta. (Gee & Hayes 2010, 105-113, 167-184.) 



20 

 

Lisäksi videopelaamiseen liittyy muuta vuorovaikutusta kuten keskustelua, jota käydään muun muassa peli-

brändien ympärille rakentuneissa ja koulujen iltapäivien pelikerhoissa. Videopeleistä käydään internetissä 

yhteisöllistä keskustelua myös blogeissa ja wikeissä sekä muilla vastaavilla areenoilla. Peleihin liittyy myös 

lehtikulttuuri, jossa ovat tärkeässä roolissa peliarvostelut. Lisäksi peliyhtiöiden ja muiden toimijoiden inter-

net-sivustot toimivat pelien välittämisen ja keskustelun areenana. Videopeleihin liittyy vahvasti myös fanien 

tuottama taide, musiikki ja cosplay (pukuroolipelit). (Newman 2008, 25-45, 69-88; Sotamaa 2009 86-91.) 

Simsiin liittyvät fanitarinat ovat suuri osa yritystoimintaa. Vuonna 2010 fanitarinoita oli noin 160 000. Ylei-

simpiä ovat vampyyriromanssitarinat. (Gee & Hayes 2010, 125-144.) 

 

Tietokonepelaajien tavoin myös roolipelaajilla on olemassa roolipelaajien yhteisö eli sisäpiiri, jolle on yleistä 

sisäpiirihuumori ja yhdistävät tuotteet kuten rintamerkit, harrastelehdet ja verkkosivut. Pelitapahtumissa 

on erilaisia peliryhmiä ja pelaajat liikkuvat eri ryhmissä. Lisäksi pelaajilla on Suomessa harrastajatapaamisia 

kuten vuodesta 1998 järjestetty Ropecon. Pelaajat pitävät yhteyttä tapaamisten ja kerhojen avulla sekä 

netin sivustojen ja lehtien kautta. Roolipelaajia yhdistävä tekijä on myös fanifiktio, jonka harrastajat kirjoit-

tavat itse fiktiota faniuden kohteestaan. (Leppälahti 2009, 54-60, 77-81, 59-60.) 

 

4.5 Erilaiset pelikulttuurit ja naisten pelitilat 
 

Olli Sotamaa on väitöskirjassaan (2009) lähestynyt pelien tuottamista kulttuurisesta näkökulmasta. Uusim-

pien kulttuuristen ja teknisten tutkimusten mukaan digitaalisia pelejä määrittelevät erilaiset sosiaaliset, 

kulttuuriset, taloudelliset ja poliittiset arvot. Pelaajia koskevan tutkimuksen tulisikin kattaa a) peleissä käy-

tettävät laitteet ja sovellukset, b) pelaamiseen ja peleihin liittyvät jokapäiväiset käytännöt ja c) yhteisöjen ja 

verkostojen sosiaaliset sopimukset, joita on pelaajien ja muiden toimijoiden kuten pelinsuunnittelijoiden ja 

myyjien välisissä suhteissa. (Sotamaa 2009, 58-59.)   

 

Yhden pelikulttuurin sisällä on useita alakulttuureita. Pelit ovat aina sosiaalisia vuorottain tapahtuvan pe-

laamisen, internet-keskusteluiden ja muun kanssakäymisen vuoksi. Tästä syystä pelikulttuuri pitäisi määri-

tellä toisiinsa kytkeytyneiden toimintojen verkostoksi, joka tapahtuu samanaikaisesti useissa paikoissa. 

Pelitila määritellään pelaajien keskuudessa, heidän välillään ja pelituottajien kanssa. Nämä neuvottelut 

rajaavat pelien rajoja ja pelit sulautuvat enemmän arkeen. Myös pelaajien ja pelien tuottajien rajoista käy-

dään jatkuvaa neuvottelua. (Sotamaa 2009, 54, 71-75, 101-105.) Marko Siitosen väitöskirja (2007) käsitte-

lee monen osallistujan nettipelien peliyhteisöjen sosiaalista vuorovaikutusta. Myös tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan peliyhteisöjen sosiaalisessa verkostossa käydään jatkuvaa neuvottelua arvoista, normeista 

ja säännöistä, jotka muokkaavat jaettua sosiaalista identiteettiä.  

 

Koululaisten (1, 4, 7 ja 9-luokkalaisista) pelaamista koskevan tutkimuksen mukaan poikien kotona oli tieto-

koneita ja konsoleita selvästi tyttöjä enemmän. Ekaluokkalaisten kotona pelikone oli 84 %:lla pojista ja 73 

%:lla tytöistä. Neljännellä luokalla erot olivat kasvaneet: tietokone oli kotona 78 %:lla pojista ja omassa 

huoneessa 40 %:lla, kun tytöistä tietokone oli kotona 60 %:lla ja omassa huoneessa 12 %:lla. Osa tytöistä oli 

sitä mieltä, että vanhemmat ostavat pojalle selvästi helpommin koneen kuin heille. Ero tietokoneen omis-

tuksessa kaventuu iän myötä. Yläasteella tietokone oli kotona 78 %:lla pojista ja 67 %:lla tytöistä. Myös 

kansainvälisten tutkimusten mukaan pojilla on 2-3 kertaa useammin tietokone omassa huoneessaan. Tytöt 

ja pojat käyttävät tietokoneetta eri asioihin. Pikkupojat ovat kiinnostuneita tietokoneista pelien vuoksi, kun 
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taas nuoret tytöt käyttävät konetta cd-rom kirjojen selailuun tai piirto-ohjelmiin ja hyötyohjelmien kuten 

tekstinkäsittelyn käyttöön. Tytöt suhtautuvat välineellisemmin tietokoneeseen ja internetin käyttöön, kun 

pojille kone on useammin pelikone ja viihteen väline. (Suoninen 2002, 100-103.)   

 

Elektroniset pelit ja pelaamien on olennainen osa poikakulttuuria, mutta marginaalinen osa tyttöjen kult-

tuuria. Pojat pelaavat pelejä enemmän ja puhuvat niistä enemmän muun muassa kertomalla laite- ja pe-

liuutuuksista, kun tytöt käyvät mediakeskusteluita esimerkiksi televisio-ohjelmista. Vastaavia tuloksia on 

saatu kansainvälisestä tutkimuksesta, jonka mukaan 61 % pojista ja 23 % tytöistä puhuu peleistä ystäviensä 

kanssa. Pelien merkityksestä kertoo se, että pojat lukevat erittäin paljon aihepiirin lehtiä, joita tytöt eivät 

mainitse suosikeikseen. Pojat vaihtelevat pelejä keskenään ja ystäväpiirien sisäiset vaihtorenkaat ovat tär-

kein tapa saada uusia pelejä. Koneilla ja peleillä on poikien keskuudessa statusarvoa ja hyvän koneen tai 

pelin omistajaa pidetään haluttuna kaverina. Tavaran lisäksi tietotaito on arvostettua poikaporukassa. Peli-

tilanne on monesti sosiaalinen tapahtuma. Nuorimmat pelaavat usein pelejä kaverien kanssa. Nuorimmille 

halutuin pelikaveri on itseä vanhempi lapsi, joka voi neuvoa pelaamisessa. Vanhemmat lapset alkavat pela-

ta pelejä yksin ja vertaisopetuksen merkitys vähenee. (Suoninen 2002, 109-111.)  

 

Tietokonepelejä pelaavat naiset jäävät usein näkymättömiksi. Pelikulttuuri on määrittynyt miesten kulttuu-

riksi eivätkä pelaavat tytöt tule esille paljon pelaavien hard core -pelaajien poikavaltaisuuden vuoksi. Aphra 

Kerrin vuonna 2002 konsolipeleistä tekemän tutkimuksen mukaan naiset eivät kerro pelaavansa tietoko-

neella, ellei tähdennä, ettei kyse ole pelaamisen määrästä eikä pelityypistä. (ks. Toivonen 2010, 7.) Myös 

Katja Ketolan (2000) tutkimuksessa tulee esille pelaamisen sukupuolispesifisyys, kun suomalaiset nuoret 

miehet puhuvat peleistä ja pelaajaidentiteetti on vahvasti sidoksissa maskuliiniseen identiteettiin. Pelit ovat 

miesten maailmaa, jossa feminiinisyyttä edustavat tyttöystävät ja äidit. Tytöt tulivat esiin vain haastattelijan 

kysyessä heistä ja tyttöpelaajista puhuttiin huumorin kohteina. Naisia ei yhdistetty pelaamiseen tai heistä 

puhuttiin riskejä välttelevinä ja liian rationaalisesti pelaavina henkilöinä. (Ketola 2000, 51-53, 60.) 

 

Samoin kun perinteiset pelipaikat eriytyvät sukupuolen mukaan, on digitaalisissa peliympäristöissä tutki-

muksen mukaan eroa tyttöjen ja poikien välillä. Varhaisimmat lastenkirjat olivat tyttökirjoja, sillä lukuhar-

rastus yhdistettiin naisiin, mutta tytöt saattoivat lukea myös poikakirjoja. Myös virtuaalimaailmoissa on 

mahdollisuus sukupuoliroolien ylittämiseen. Videopelien aikakaudella tyttöjen pelien kehittämisellä on 

tähdätty lajityyppien uudistamiseen. Tyttöjen on todettu olevan kiinnostuneita erilaisista pelitiloista kuin 

poikien. Tyttöjä kiehtoi ajatus vain tytöille tarkoitetusta paikasta, jossa pelin tapahtumapaikat ovat salaisia, 

yksityisiä, hiljaisia ja mietiskelyyn sopivia romanttisia tiloja. Tytöille suunnattujen pelitilojen tavoitteena on 

tarjota verkkaisempia ja vähemmän pelottavia pelitiloja, jotka houkuttelevat tutkiskeluun ja löytöihin. Vaik-

ka kyse on fyysiseen maailmaan tutustumisesta, pelien keskiössä ovat henkilöhahmojen tunnesiteet. Goot-

tilainen Salainen puutarha -teoksen perinne jatkuu Purple Moonin Pathsin the Forest -pelissä, jossa tytöt 

voivat tutustua erilaisiin oloihin ja voivat suunnitella mielikuvituskasveja. Päämääränä on oppia elämään 

luonnon kanssa tasapainossa eikä alistaa sitä. Pelissä on paljon oppaina toimivia eläimiä ja luonnon rytmit 

ovat toistuvia ja muodostavat jatkuvan kiertokulun. Secret paths -peli on suunniteltu toipumispaikaksi jossa 

tytöt voivat etsiä vastauksia tunneongelmiinsa. Tytöille on tarjolla maaseutuun ja kaupunkiin liittyviä peliti-

loja. Toinen tyttötila on pelikaupunki, Sim City -peli, jossa pelaaja voi suunnitella ja muokata maisemaa tai 

aiheuttaa luonnonkatastrofeja. Osa kaupunkipeleistä on 1960-luvulla kirjoitetun Harriet the spy -romaanin 

digitaalisia versioita, joissa pelaajat voivat tutkia kaupunkien laita-alueita tai esimerkiksi makuuhuoneiden 

kaappeja. Pelien kautta halutaan antaa tytöille tutkiva ja ihmettelevä asennoituminen sekä mahdollistaa 
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tyttökirjoille tyypillisen juoruilun ja spekuloinnin. Tyttökirj ojen pedagogisen perinteen mukaisesti ZeroZer-

to -peli tarjoaa johdannon Ranskan historiaan ja kieleen ja Smarty edesauttaa kirjoitus- ja matemaattisia 

taitoja. (Jenkins 2002, 168-181.) 

 

Quake-tyttöjen eli perinteisen miehisiä kamppailu-, toiminta- ja seikkailupelejä pelaavien tyttöjen näkyvyys 

on kasvanut. Monet tytöt pitävät vallalla leikkimistä ja voivat kamppailla paremmin videopelikentillä kuin 

voimaa edellyttävissä takapihan peleissä. Jenkinsin mukaan tytöille olisikin tarjottava enemmän mahdolli-

suuksia osallistua perinteiseen poikakulttuuriin ja opettaa tutkimaan myös turvattomia ja vihamielisiä tiloja. 

Osassa kirjoista lajityypit sekoittuvat keskenään kuten Pieni talo preeria –kirjassa, joka vetoaa oletettavasti 

toiminnallisuudellaan ja juonellaan miehiin ja ihmissuhteiden käsittelyllä naisiin. Nights into Dreams -pelissä 

pyritään poikien ja tyttöjen pelien sulauttamiseen. Pelissä on kyse liitelystä, ryntäilystä ja hortoilusta ja ydin 

on matkan teossa eikä määränpään saavuttamisessa. Poikien peleille tyypillinen vauhti ja liikkuvuus yhdis-

tävät pelissä tyttöjen pieniin hiottuihin ääniraitoihin ja reheviin luonnonmaisemiin. Rajatyö toteutuu poi-

kien ja tyttöjen leikkiessä samoissa tiloissa. Rajatyön aikana sukupuolirajoista tulee jyrkkiä ja eroa liioitel-

laan. Androgyyninen Nights -peli vaatii, että pelaajan on voittaakseen muututtava nais- ja miespuolisiksi 

päähenkilöiksi, joiden on yhdistettävä voimansa viimeiselle pelitasolle pääsemiksi. (Jenkins 2002, 183-186.) 

 

Koululaisille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan puolet 4, 7 ja 9 -luokkalaisista pelaa yksin, neljännes 

jonkun kanssa ja puolet vaihtelevasti yksin tai yhdessä. Tietokone- ja konsolipelejä pelataan tavallisimmin 

kyllästymisen vähentämiseksi: lähes kolmasosa pojista ja noin 10 % tytöistä kertoo syyksi pelaamiseen pit-

kästyneisyyden. Yhdessä pelaamisen luonne muuttuu iän myötä, nuoremmat pelaavat vuorotellen ja van-

hemmat yhdessä kaverin kanssa eli pelataan moninpeliä. Hot set -peleissä vaihdetaan paikkaa koneen ää-

rellä ja jokainen pelaa omaa peliään. Suosituin peli on Worms, jota pelaavat tytöt ja pojat. Kehittyneempiä 

kaksin- tai moninpelejä ovat reaaliaikaiset taistelu- ja strategiapelit. (Suoninen 2002, 112-113.)   

 

Saara Toivosen (2010) tutkimuksen tulosten mukaan tietokonepelaaminen saa naisten arjessa erilaisia mer-

kityksiä ja pelaavat naiset eroavat tosistaan monessa suhteessa. Tietokonepelaaminen on kuitenkin luonte-

va osa arkea ja kotia. Pelaavan naisen kulttuurinen ja sosiaalinen paikka näyttää olevan vaiettu ja näkymä-

tön. Naispelaajat ovat törmänneet siihen, ettei heitä oleteta olevan olemassa. Tästä syystä naiset vaikene-

vat pelaamisestaan tai naiseudestaan peliyhteisöissä. Vaikeneminen liittyy yleisemmin sukupuolen ja tekno-

logian suhteeseen kulttuurisessa ja tarpeeseen rikkoa teknologian sukupuolittuneita määrityksiä. Tytöille ja 

naisille nettitilan merkityksen on todettu olevan sosiaalisempi kuin pojille ja miehille, jotka korostavat sen 

teknistä ja välineellistä luonnetta (Oksanen & Näre 2006, 93). Tyttöjen poikia sosiaalisemmassa netin käy-

tössä on pelikulttuurin piirteitä kuten irc-galleriassa käytävässä tunnetiloja esittävässä, nopeassa ja valp-

pautta vaativissa keskusteluissa. Tytöt harjoittelevat irc-galleriassa itsensä arvostelulle altistamista. 

Itsebrändäys ja sosiaalinen pelaaminen ovat suoria jatkeita taidoille, joita on opittu sosiaalisten pelien maa-

ilmasta. Internetissä pelattavilla roolipeleillä harjoitellaan rajojen vetämistä ja suojautumista liian päälle-

käyviltä lähestymisiltä eli käydään naamioituna ja roolien kautta läpi tilanteita, joita halutaan välttää. (Ok-

sanen & Näre 2006, 93-99, 102.)  

 

Naisten tietokonepelaamista koskevassa suomalaistutkimuksessa (Toivonen 2010) on selvitetty pelaamisen 

sosiaalisuutta varsinaisen sosiaalisuuden ja koneen hallinnan näkökulmasta. Sosiaalisuutta on kartoitettu 

pelaamiseen liittyvien suhteiden, pelaamisen ohessa tapahtuvan kanssakäymisen, pelaamista kohtaan ko-

ettujen asenteiden ja muiden pelaamiseen vaikuttavien osa-alueiden näkökulmasta. Ryhmittelyanalyysin 
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perusteella suurin naispelaajien ryhmä oli muita sosiaalisempi. Heillä pelaaminen internetissä oli yleistä, 

minkä lisäksi pelaamisesta keskusteltiin reaalimaailmassa, verkossa tai molemmissa. Pelaamisella oli heille 

merkitystä sosiaalisena kanssakäymisenä ja puolet piti sitä yhtä tärkeänä kuin pelikokemusta. Yli puolet 

koki, että heillä oli enemmän yhteistä pelaajien kanssa kuin pelaamattomien kanssa. Pelaamiseen liittyväs-

sä kanssakäymisessä oli kilpailua ja leikkimielisyyttä. Tällä ryhmälle, johon kuuluvia oli lähes puolet vastaa-

jajoukosta, pelaaminen oli ennen kaikkea sosiaalista toimintaa. Kolmessa muussa ryhmässä pelaaminen oli 

harvinaista. Yhdessä näistä ryhmistä jäsenet joutuivat perustelemaan pelaamista ja pelaamisen sosiaalisiin 

puoliin liittyi enemmän negatiivista kuin muissa ryhmissä, sillä muut ihmiset häiritsivät naisten pelaamista. 

(Toivonen 2010, 57-60.) 

 

Edellä mainitussa tutkimuksessa naisilta tiedusteltiin yksin ja yhdessä pelaamisesta, tietokoneen sijaintipai-

kasta ja koneen käyttöön liittyvästä päätösvallasta, pelitilan ja -ajan kokemisesta sekä pelaamiseen uppou-

tumisen tärkeydestä. Suurin naisten ryhmä kertoi tietokoneen olevan omassa hallinnassa, peliin uppoutu-

misen olevan heille tärkeää ja pelaamisen tapahtuvan yhdessä muiden kanssa samalla koneella. Näille nai-

sille pelaaminen oli sosiaalinen harrastus, jonka tapahtumapaikkana oli koti. Toiseksi suurimmassa ryhmäs-

sä pelikone sijaitsi omassa huoneessa tai rauhallisessa tilassa. Naiset käyttivät tietokonetta sekä töissä että 

kotona ja kone oli henkilökohtaisempi kuin muilla. Kolmannessa ryhmässä pelikone sijaitsi jonkun muun 

kotona tai se oli kannettava tietokone, jonka sijainti vaihteli. Naiset käyttivät konetta eri paikoissa eikä kone 

ollut henkilökohtainen eikä kotiin olennaisesti liittyvä laite. Pelaavilla naisilla tietokone oli kotoutunut osak-

si kodin tilaa, suhteita ja toimintaa. Valtaosalla tietokone oli täysin tai lähes täysin omassa hallinnassa. (Toi-

vonen 2010, 60-62.) 

 

Yhdysvaltalaisen ikäihmisten pelaamista koskevan tutkimuksen mukaan miehet pelasivat useammin puoli-

soidensa kanssa, kun taas naisilla oli yleisempää ystävien kanssa pelaaminen (Aasved 2003, 277). Naisten 

tietokonepelaamista selvittäneen tutkimuksen (Toivonen 2010) mukaan Suomessa puolestaan puoliso tuli 

esiin tärkeänä pelaamisen sosiaalista tilaa määrittävänä ihmisenä, jonka kanssa naiset keskustelevat pe-

laamisen lomassa tai käyvät neuvotteluita pelaamiseen käytettävästä ajasta. Pelaajat jakautuivat tulosten 

perusteella selvästi sosiaalisiin ja ei-sosiaalisiin pelaajiin. Monipelejä pelaavat naiset kokivat velvollisuudeksi 

pelata, vaikkei heitä itseä aina huvittanut. Osalla oli ollut sosiaalisen ympäristön paineita vähentää pelaa-

mista ja he olivat tehneet sen. Puolisot toimivat pelaamisen rajoittamisen lisäksi pelikavereina. Suurelle 

osalle naisista pelaaminen oli yksinäistä toimintaa eivätkä he keskustellet pelaamisesta kuin satunnaisesti. 

Samoin suurelle osalle pelaaminen oli sosiaalista toimintaa, jossa pelattiin toisten kanssa ja peleistä keskus-

teltiin kasvokkain ja verkossa. Pelaamisesta puhumiseen liittyi harrastuskavereiden kanssa tapahtuvan ko-

kemusten jakamisen lisäksi muitakin puolia, kuten pelaamisen selittely muille ihmisille. Suurin osa pelaajista 

suhtautui pelaamiseen itsetietoisen positiivisesti, mutta osa naisista vähätteli pelaamistaan. (Toivonen 

2010, 62-67.) 

 

4.6 Pelaajatyyppien luokittelu 
 

Monet nykypelaajista ovat aloittaneet pelaamisen 1970–1980-luvulla pelikonsoleilla, joista on jäänyt mieli-

kuva peleistä lasten ja nuorten kulttuurina. Kuitenkin pelaajien keski-ikä on länsimaissa yli 30 vuotta. Pelaa-

jabarometrin mukaan ainakin jonkin verran digitaalisia pelejä pelaavat ovat keskimäärin 36 vuotiaita, yli  

70 % pelaajista kuuluu tähän ikäryhmään. (Sihvonen 2010, 23.) 



24 

 

 

Joseph Scimecca on erotellut vuonna 1971 valmistuneessa tutkimuksessaan pelaajat 1) ammattilaispelaa-

jiin, 2) osa-aikaisesti pelaaviin ja lisärahaa haluaviin prosenttipelaajiin, jotka kokevat itsensä pelaajiksi ilman 

kiinnostusta toimia pelialan ammattilaisena, 3) huiputtajiin, 4) rahanhimoisiin, mutta pelitaidoiltaan huo-

noihin taloudellisiin pelaajiin, 5) pakkopelaajiin eli peliriippuvaisiin, 6) jännityspelaajiin sekä 7) funktionaali-

siin pelaajiin, jotka ovat tavallisesti arvostuksen saamisen vuoksi pelaavia työväestöön kuuluvia miehiä. (ks. 

Aasved 2003, 62-65.)  

 

Pelaamisen ongelmallisuuden lisäksi pelaajia on tyypitelty tutkimuksissa myös pelimuodoittain. Thomas 

Martinesin ja Robert Lafranchin tutkimuksessa laadittiin typologioita pokerinpelaajista. Näitä olivat toimin-

tapelaajat eli pakkopelaajat, eristäytyneet häviäjät, voittajat sekä tasaajat, joilla oli rationaalinen ote pe-

laamiseen eli vähän uskoa omaan tuuriin ja vain harvoin kontrollin pettämistä. Sue Fisher ja Mark Griffiths 

ovat jaotelleet tutkimuksessaan hedelmäpelien pelaajat 1) arvostetuiksi pelihallien kuninkaiksi, 2) auto-

maattien voittajiksi, jotka hallitsevat pelitaidot ja pelaavat yksin itsekurin säilyttäen, 3) toiminnan etsijöiksi, 

jotka pelaavat rahapelejä jännityksen ja odotuksen tunteen vuoksi, 4) pakoilijoiksi, jotka ovat masentuneita 

ja sosiaalisesti eristäytyneitä ja pelaavat paetakseen ongelmia sekä 5) tilan vuokraajiksi, joille pelaaminen 

on sivuasia. Tilan vuokraajat ovat pääosin tyttöjä, jotka pelaavat pelihallin tiloissa poikaystäviään odotelles-

saan. (ks. Aasved 2003, 94-100, 126-130; Ketola 2000, 49-51.)  

 

Otto Newman on tarkastellut vedonlyöntipaikkojen kulttuuria ja luokitellut niissä kävijät urheilijoihin, ratio-

naalisiin pelaajiin ja tasoittajiin, ammattilaisiin, petkuttajiin, pelijärjestelmiä käyttäviin oleellistajiin, vasta-

hakoisiin lopettamista haluaviin, uudistuviin, pakonomaisesti pelaaviin, anti-pelaajiin ja kirjanpitäjiin. (ks. 

Aasved 2003, 147-157). Gerda Reithin tutkimuksessa jaotellaan puolestaan vedonlyöntipaikkojen kävijät 

aamupelaajiin, joilla pelaaminen on jokapäiväinen sosiaalinen rutiini, lounasaikapelaajiin, jotka ovat mata-

lan tai keskisuoritustason työntekijöitä ja hakevat tauon aikana vaihtelua päivän yksitoikkoisuuteen korkean 

riskin peleillä sekä iltapäiväpelaajiin, jotka ovat epäsäännöllisen työn tekijöitä, kuten tarjoilijoita, joille peli 

on tapa saada rutiinia päiviin. (Reith 2002, 112-113.) Digitaalisista peleistä laaditussa tutkimuksessa pelaa-

jat on tyypitelty ajanvietteen vuoksi pelaaviksi satunnaispelaajiksi (kokeilijat, seikkailijat), harrastuksen 

vuoksi pelaaviksi keskivertopelaajiksi (suorittajat, harrastajat, fanittajat sekä toisena kuluttajat, genrepelaa-

jat) sekä paljon pelaaviksi vakaiksi pelaajiksi (ammattipelaajat ja peliaddiktit). (Ruddock & Ruhala 2010, 45-

46.)  

 

Tietokonepelaamisessa puhutaan hard core -pelaajista ja casual-pelaajista. Hard core -pelaajat ovat pelihar-

rastajia, jotka pelaavat paljon ja pitkäkestoisia pelejä ja harrastavat muutakin pelaamiseen liittyvää toimin-

taa, kuten pelilehtien lukemista ja pelitapahtumia. Casual-pelaajat ovat satunnaisesti lyhyitä pelijaksoja 

pelaavia henkilöitä, jotka pelaavat helposti omaksuttavia pienpelejä eivätkä koe olevansa pelaajia. Nämä 

tiukat jaot ovat kuitenkin harhaanjohtavia. (Toivonen 2010, 6.)  

 

Pelaajista on tehty luokitteluita myös heidän rahapeliongelmansa perusteella. Mark Griffithin tunnetussa 

uhkapelaamista koskevassa tutkimuksessa ihmiset on jaoteltu rahapelikäyttäytymisen perusteella a) ei lain-

kaan pelaaviin, b) sosiaalisesti tai ongelmattomasti pelaaviin, c) runsaasti pelaaviin pelihaihin, d) ammatti-

pelaajiin, e) ongelmapelaajiin, f) tuuripelaajiin sekä g) patologisesti pelaaviin peliriippuvaisiin. Rahapelaajis-

ta on tehty ryhmittelyitä myös heidän pelitapojensa perusteella. Yksi tällainen luokitus on pelaajien jaottelu 

jännityksen etsijiksi, yksinäisiksi seurustelijoiksi ja on-off -tyypeiksi. (ks. Lund 2010, 63-66. ) Pakonomaisesti 
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pelaavia on eroteltu pelaamisen mallien perusteella toiminnan, kokemusten ja elämysten vuoksi pelaaviksi 

(action gambling) ja pakopelaajiksi (escape gamblers) (Coombs 2004, 138-139). 

 

Katja Ketola on kartoittanut pro gradu -tutkielmassaan (2000) nuorten rahapelaajien pelaajaidentiteettejä. 

Tutkimuksen haastatteluiden mukaan pelaajaidentiteetit ovat harrastelija, seikkailija, kilpailija, todellisuu-

den karkottaja ja addikti/peliongelmainen. Harrastelija pelaa pienessä mittakaavassa ja tietyissä tilanteissa 

ajankulukseen. Nuorilla seikkailijoilla pelaaminen liittyy tietynlaiseen elämänvaiheeseen, kuten huoletto-

man nuoren elämään itsenäistymisvaiheessa. Pelaamisesta haetaan kokemuksia ja elämyksiä arjen vasta-

painoksi samalla tavoin kuin huvielämään liittyvistä päihdekokeiluista. Samanlaisista peleistä kiinnostunut 

ystäväpiiri vahvistaa pelaamista. Kilpailijoille on keskeistä pelin hallitseminen ja voittaminen joko konetta, 

muita pelaajia tai itseä vastaan. Rahapelien lisäksi kilpailija on kiinnostunut muista peleistä ja urheilusta. 

Pelaamista perustellaan kilpailuvietillä ja pelaajan on vaikea irrottautua pelistä, jos hän on häviöllä. Todelli-

suuden karkottaja pelaa arjen vastapainoksi. Seikkailijasta poiketen todellisuuden karkottajalla ei korostu 

pelaamisen sosiaalinen puoli, vaan pelaaminen on terapeuttista eristäytymistä arkisista asioista ja sen on-

gelmista. Todellisuuden karkottajalle on tyypillistä pessimismi eikä pelaamista koeta ongelmaksi, kun mieltä 

ahdistavat muut asiat. Addiktin identiteetti rakentuu pelaamiselle ja riippuvuudelle, jossa pelaaja ei hallitse 

riippuvuuttaan ja pelaamisesta on tullut sisäinen pakko. Addikti ei voi hallita peliin käyttämäänsä aikaa ja 

rahamäärää. Pelaaja määrittelee itsensä addiktiksi ja päätös pelaamattomuudesta on pettänyt. Pelaaminen 

ei tuota enää mielihyvää, vaan pelaaja on masentunut, väsynyt ja ahdistunut omasta pelaamisestaan. (Ke-

tola 2000.) 

 

Verkkopelaamisen muodonmuutosta tarkastelleessa tutkimuksessa (Kinnunen 2010) on luokiteltu taitope-

lipalvelun erilaisia pelaajaryhmiä ja analysoitu niitä tilastollisesti. Verkkopelaamisharrastuksessa on luokitel-

tu osallistujat roolipelaajiin, yleispelaajiin, kasinopelaajiin ja rahapelaajiin. Rahapelejä verkossa pelaavat on 

luokiteltu arvostettujen ominaisuuksien mukaan taitopelaajiksi, viihdepelaajiksi, voitonjahtaajiksi ja epäluu-

loisiksi. Ongelmallista verkossa tapahtuvaa rahapelaamista voidaan tarkastella peliin uppoutumisen näkö-

kulmasta ja erotella sen kautta erilaisia pelaajaryhmiä. Ongelmaisilla verkkopelaajilla pelaaminen vie kaiken 

vapaa-ajan, he pelaavat yli varojen, ovat huolestuneita ja haluavat hakea apua. Immersoituvat pelaajat 

eläytyvät peliin ratkaisuhetkillä ja eläytyminen lisääntyy visuaalisuuden, rahan tai haastavuuden kasvaessa. 

Pakenijat pelaavat tylsyyteen ja heillä muiden seura estää uppoutumisen peliin. Verkkopelaajista voidaan 

tutkimuksen perusteella muodostaa erilaisia ryhmiä pelien eri ominaisuuden ja peleihin liittyvän sosiaali-

suuden perusteella. Uudenlaiset rahapelaamisen muodot kiinnostavat enemmän niitä pelaajia, joita yleises-

ti kiinnostavat pelien sosiaaliset puolet. Pelien sosiaalisuutta arvostavat etenkin taitopelaajat, jotka halua-

vat mitellä kykyjä toisia pelaajia, eivätkä koneita vastaan. Onneen perustuvat pelit eivät kiinnosta taitope-

laajaa, vaan heille on tärkeää pelipaikoissa viihtyminen ja muiden pelaajien läsnäolo. Ongelmapelaamiseen 

on yhteydessä se, että raha on pelaamisen päämotivaatio eikä pelaajalle ole tärkeää pelaamisen sosiaali-

suus. (Kinnunen 2010, 26-31, 40.) 

 

Suomalaisen nettipokeria ja sen vaikutuksia selvittäneen tutkimuksen (Svartsjö ym. 2008) mukaan rahan 

voittamisen mahdollisuus, rahan menettämisen jännitys ja toisia pelaajia vastaan tehtävä taitojen mittely 

tekee pelistä potentiaalisesti peliriippuvuutta aiheuttavan. Pelissä erottuu riskiryhmä, jonka tunnekoke-

mukset eroavat muista. Riskiryhmälle on tyypillistä tavoitella pelistä tai pelitilanteesta kokemuksia, kun 

muille pelaajille on tärkeää pelitaitojen kehittyminen ja pitkän aikavälin menestys. Koepelien fysiologiset 
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mittaukset tukevat kyselyllä saatua tulosta. Peliongelmiin liittyy jännityksen hakeminen ja tunnepainottei-

nen suhtautuminen sekä etäännytetty ja välillinen suhde pelaamiseen. (Svartsjö ym. 2008, 29-31. 43-58.)  

 

4.7 Pelaamisen merkitys sukupuolen mukaan tarkasteltuna 
 

Pelaamisen merkityksestä keskusteltaessa huomioidaan tavallisesti pelaamisen määrä, pelityypit sekä pe-

laamisen vaikutukset. Pelien merkitykseen vaikuttaa se, kuinka intensiivisesti pelaaja uppoutuu peleihin ja 

minkälaiseksi peliharrastus muodostuu. Nuorista tehtyjen tutkimusten perusteella nuoret pelaavat tavalli-

sesti digitaalisia pelejä hauskuuden, haastavuuden ja kilpailun vuoksi sekä viihtyäkseen yksin tai yhdessä 

kavereiden kanssa. Pelaamisella on myös henkilökohtaisia, sosiaalisia, emotionaalisia ja yhteiskunnallisia 

ulottuvuuksia. Lapsille ja nuorille pelaaminen on etenkin sosiaalista toimintaa ja hauskaa ajanvietettä tove-

reiden kanssa. Pelaaminen mahdollistaa identiteetin rakentamisen osana ryhmää ja se voi olla jäänmurtaja 

sosiaalisiin tilanteisiin, sillä esimerkiksi monen pelaajan verkkopelit ovat hyvä alusta pelaajien välisille kave-

ruussuhteille. Griffithin (1997) tutkimuksen mukaan noin puolet nuorista ei kokenut pelaamisessa olevan 

mitään pahaa. Pelaamisen huonoiksi puoliksi nimettiin riippuvuuden aiheutuminen, kalleus ja arkitehtävien 

tekemättä jättäminen. (ks. Kankaanranta ym. 2006, 125-127.) Myös roolipelaamisessa viehättävät mieliku-

vituksen käyttömahdollisuus ja ystävät. Roolipelien hyviksi puoliksi mainitaan kielitaidon koheneminen, 

ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen, päihteiden käytöstä poissa pitäminen, onnistumisen kokemukset, 

sosiaalisten taitojen karttuminen sekä itsevarmuuden ja esiintymiskyvyn paraneminen. (Leppälahti 2009, 49 

-53.)  

 

Orfordin vuonna 2011 tekemän tutkimuksen mukaan pelaaminen liittyi naisilla useammin mielialan koho-

tukseen ja pakoon, kun miehet hakivat pelaamisella jännitystä. Pelaaminen lisäsi siten rentoutumista ja 

rauhallisuutta naisilla ja jännitystä miehillä. (ks. Dickerson & O’Connor 2006, 91.) Naisten tietokonepelaa-

mista selvittäneessä tutkimuksessa pelaajanaiset perustelivat pelaamistaan rentoutumisella ja omalla peli-

historialla (Toivonen 2010, 67).  

 

Suomalaisen pelien sisällönanalyysin ja koululaiskyselyn avulla tehdyn tutkimuksen perusteella pelaamisen 

sosiaalisissa motiiveissa oli eroa sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Pojilla oli tyttöjä enemmän sosiaalisia 

motiiveja pelaamiseen. Eniten sosiaalisia motiiveja oli nuorilla pojilla ja vähiten vanhimmilla tytöillä, jotka 

hakivat etenkin elämyksiä. Pojilla oli tyttöjä useammin väkivaltafantasia motiivina pelaamiseen (4-6 lk ja 7-9 

lk). Tytöt näkivät poikia useammin pelaamisen haitallisena asiana. Nuoremmat tytöt pitivät pelaamista 

hyödyllisempänä kuin vanhemmat tytöt. Se, että nuoremmat tytöt suhtautuvat pelaamiseen myönteisem-

min kuin vanhemmat tytöt ja kokevat pelaamisen hyödyllisemmäksi tietotekniikkataitojen kasvamisen 

vuoksi, voi olla merkki tulevasta muutoksesta, joka ilmenee niin, että tytöt pelaavat useammin ja kuilu su-

kupuolten välillä vähenee. (Salokoski 2005, 72, 74, 86.)   

 

Suomessa on koottu kokemustietoa veikkauspeleistä Veikkauksen 60-vuotisjuhlien yhteydessä toteutetussa 

kirjoituskilpailussa. Lottovoittajien tarinoiden lisäksi teos sisältää kuponkien vastaanottajien ja lottotyttöjen 

ja kuponkien käsintarkastajien kokemuksia. Naisten kirjoittamissa tarinoissa tuli esille veikkauspelaamisen 

suhde rahaan ja tunteisiin kuten jännitykseen, uskoon, toivoon ja pettymykseen. Loton pelaaminen koettiin 

viihteeksi, joka oli perinteen ylläpitoa ja osa arkirutiinia. Naiset kertoivat tarinoissaan veikkauksesta ”uskon-

tona”, lottoamisen lopettamisesta sisäisen uskonnollisen puhuttelun seurauksena sekä pelaamisen lopet-



27 

 

tamisesta rahan säästymisen vuoksi. Jotkut pelaajanaisista olivat jatkaneet isänsä perintönä veikkausperin-

nettä, vaikkeivät uskoneet rahan kautta onnellistumiseen. Tarinat sisälsivät perustelutarinoita lottorivien 

valinnalle sekä kertomuksia siitä, mitä tekisi lottovoitolla. Toisaalta lottovoitto oli auttanut yhtä itsemurhan 

partaalla ollutta naista. Suomalaisten naisten kertomuksissa ilmeni naisten suhtautumisen muutos pelaami-

seen. Veikkauksen alkuaikoina suhtautuminen oli varauksellista, sittemmin suhtautuminen pelaamiseen oli 

arkipäiväistynyt. Naisten lottoamistarinoissa näkyvät elämänhistoriat siten, että esimerkiksi eri elämäntilan-

teissa saattaa olla käytössä eri vakituinen lottorivi. Tarinoissa kerrottiin muun muassa isoäidin lottovoitto-

toiveista ja siitä, kuinka oli pelattu isovanhempien esimerkin vaikutuksesta. Ikääntyneet isät olivat huoleh-

tineet sairasvuoteellakin lottoamisesta, sillä lottovoitto voisi auttaa lapsia. Tyypillisiä olivat lapsuusmuistot 

kuten muistikuvat loton katsomisesta ja voitoista, lasten pelaamisesta ja erityisesti tyttölasten voittoriveis-

tä. Veikkaaminen oli myös naisten yhteinen asia, kuten peliporukkajuttuihin sisältyvä kertomus akkojen 

yhteisestä veikkausrivistä osoittaa. (Kauppi 2001.) 

 

Varhaisessa tutkimuksessa on digitaalisen pelaamisen vaikutukset nähty ennen kaikkea negatiivisina, kuten 

väkivaltaisuuden kasvuna, sosiaalisuuden heikentymisenä, sukupuolten välisen eriarvoisuuden kasvamisena 

ja riippuvuuden syntymisenä. Uutena pelimuotona levinneitä videopelejä on arvosteltu pelikuvien brutaali-

suuden ja kuvista johtuvien huonojen vaikutusten vuoksi. Muut yleisimmät kritiikin aiheet liittyvät pelien 

aiheuttamaan luovuuden heikkenemiseen sekä ajankäytön muutoksesta johtuvaan tuottavuuden vähene-

miseen. (Leppälahti 2009.) Yhdysvalloissa on koettu roolipeleihin liittyvän okkultismia ja maassa on ollut 

roolipelaamista vastustavia liikkeitä, jotka ovat yhdistäneet nuorten itsemurhia pelaamiseen. Kriittisissä 

näkemyksissä todetaan pelien ja todellisuuden sekoittuvan, jolloin pelien on arvioitu jäävän niin sanotusti 

päälle, jolloin todellisuutta ei enää eroteta. Pelaajat pitävät kumpaakin kritiikin aihetta kaukaa haettuina, 

sillä esimerkiksi pelien yksityiskohtia muistetaan harvoin ja harvoin roolipeliin pystytään edes koko pelin 

ajan eläytymään vahvasti. (Leppälahti 2009, 61-64.)  

 

Suomalaisen Janne Viljamaan (2011, 47-48) mukaan live-elämä vaihtuu netti- ja rahapelaajilla virtuaalielä-

mään. Kummallakin ryhmällä on taipumus eristäytyä pelin ääreen. Viljamaa ottaa esille haitallisena esi-

merkkinä moninpelit kuten world of witchcraftin, maailman suosituimman maksullisen pelin, jonka hän 

kuvaa pakottavaksi: ”kun klaanimme hyökkää tänä iltana, kaikkien täytyy olla mukana hyökkäyksessä, ei-

vätkä muut klaanilaiset katso lintsaria hyvällä” (Viljamaa 2011, 48). Oksasen ja Näreen (2006) mukaan tyttö-

jen internetin käytön haitat saattavat liittyä ystävyyssuhteiden pirstaloitumiseen ja riskeihin, joiden parissa 

nuoret joutuvat tasapainottelemaan. Netissä nähty aineisto saattaa jäädä muistiin ja vaikuttaa tiedostamat-

tomasti mielipiteisiin, kuten sukupuoli- ja rotuennakkoluuloihin. Runsas pelaaminen on haitallista varsinkin 

niille lapsille, jotka elävät turvattomissa kiintymissuhteissa. (Oksanen & Näre 2006, 105, 108-110.) 

 

Videopelien ja rahapelaamisen tarkasteluun on tehty porttihypoteesi. Se perustuu oletukselle, että runsaal-

la videopelaamisella on samoja piirteitä kuin rahapeleillä ja niihin liittyvän peliriippuvuuden kehittymisellä. 

Molemmat pelimuodot tarjoavat paljon jännitystä ja pettymyksiä, joiden vuoksi tietyt vietit vahvistuvat. 

Peleissä on myös toistoa, mikä lisää addiktoivuutta. Tulosten mukaan miehet sekä pelaavat naisia useam-

min että pelaavat videopelejä naisia useammin. Lisäksi paljon pelaavat kertovat vähän pelaavia useammin, 

että pelaaminen saa heidät kokemaan itsensä tärkeiksi. Pojat häviävät tyttöjä useammin peleissä, sillä vaik-

ka heillä on enemmän taitoa, he ottavat myös useammin riskejä. Paljon videopelejä pelaavat tytöt ovat 

todennäköisemmin myös rahapelaajia ja heistä tulee useammin viikoittain rahapelaavia. Lisäksi paljon vi-



28 

 

deopelejä pelaavat tytöt häviävät enemmän rahaa kuin vähän pelaavat tytöt. Tämän tutkimuksen tulosten 

kausaalisuhteita ovat pohtineet kriitikkojen lisäksi myös tutkijat itse. (Aasved 2003, 258-262.)  

 

Pelaamisen vaikutuksista on kuitenkin saatu ristiriitaista ja kiistanalaista tietoa. Ongelmat koskevat pelaa-

jien vähemmistöä. Tästä syystä pidetään tärkeänä, että pelaamista ja sen vaikutuksia jäsennettäisiin todel-

listen pelitilanteiden sekä pelaamisen tarkoitusten ja merkitysten perusteella. Viime vuosina on kiinnostut-

tu myös pelaamisen myönteisistä vaikutuksista. Pelaamisella on todettu olevan ihmisen oppimisen ja kehit-

tymisen kannalta huomattavaa opetuksellista ja terapeuttisia arvoa muun muassa nuorille. Etenkin pojat ja 

nuoremmat tytöt näkevät pelaamisella olevan merkitystä atk-taitojen oppimiselle ja yleisemmin tulevai-

suuden kannalta tärkeiden asioiden, kuten kielitaidon ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. (Kankaanranta 

ym. 2006, 130-131.)  
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5 Naisten pelaaminen 

  

5.1 Sukupuolen huomioivan pelaamisen tarkastelutavat ja näkökulmat 
 

Ensimmäisiä pelaajien sukupuolen huomioivia määrällisiä tutkimuksia tehtiin 1970-luvulla Iso-Britanniassa, 

jolloin havaittiin miesten naisia runsaampi pelaaminen: surveyn mukaan miehet pelasivat 123 kertaa vuo-

dessa, kun naiset pelasivat vain 35 kertaa vuodessa. Lisäksi miehissä oli naisiin verrattuna kolme kertaa 

useammin runsaasti pelaavia. Sen sijaan Yhdysvalloissa Iowassa tehdyn määrällisen tutkimuksen mukaan 

miehet pelasivat naisia useammin, mutta eivät poikenneet ongelmapelaamisen suhteen naisista. 1990-

luvun alussa kyselytutkimuksissa huomioitiin laajalti sukupuoli taustatekijänä. Nebraskassa tehdyn tutki-

muksen mukaan naiset pelasivat miehiä vähemmän ja käyttivät vähemmän rahaa pelaamiseen. Naiset oli-

vat kiinnostuneita pelaamisen riskeistä ja halusivat pelata enemmän omissa yhteisöissään. Esille tuli myös 

naisten erilainen kiinnostus pelimuotoihin, naiset esimerkiksi käyttivät miehiä enemmän aikaa ja rahaa 

bingon pelaamiseen. (Aasved 2003, 168-186, 218-225.) 

 

Naisten pelaamista on tutkittu myös erityisesti naiset huomioivasta feministisestä näkökulmasta: Henry 

Lesierin ja Sheila Blumen vuonna 1991 tekemä tutkimus oli ensimmäisiä ongelmapelaamista naisten näkö-

kulmasta tarkastelleita tutkimuksia. Tutkimuksessa haastateltiin GA-ryhmien naisia. Lesier ja Blume käyttä-

vät viettipohjaista behavioraalista teoriaa, varhaisesta sosiologiasta omaksuttuja vieraantumisen ja anoma-

lian teorioita. (ks. Aasved 2003, 263, 265.) Tutkimusta on kritisoitu siitä, että sen kohdejoukolla oli päihde-

ongelmia ja masennusta, jotka eivät olleet syynä pelaamiseen. Tutkimuksessa ei ole huomioitu naisten eri-

laisia motivaatioita pelaamiseen eli muita tekijöitä kuin ns. pakopelaamista. Lisäksi perhejärjestelmäteoriaa 

hyödyntäneen tutkimuksen perheellisyyden syy-seuraussuhdetta on arvosteltu loogisesta virheestä. (Aas-

ved 2003, 266, 276.) 

 

Sukupuolen ja tietokonepelaamiseen liittyvän teknologian suhdetta ovat tutkineet mm. Judy Wajckman ja 

Donna Harawayn sekä Suomessa Marja Vehviläinen (2004) ja Virve Peteri (2006). Vehviläisen ja Peterin 

mukaan tekniikka tunnistetaan tekniikaksi silloin kun se ei ole vielä kotoutunut arkeemme; arkeen lomittu-

neena se purkautuu arkisiksi käytännöiksi. Peterin mukaan miehille annetaan kotona asiantuntija-asema 

teknologiasta, kun naiset vastaavat teknologian soveliaasta asettautumisesta kotiin ja osoittavat miehen ja 

lasten soveliaat paikat suhteessa teknologiaan. (ks. Toivonen 2010, 16-20.)   

 

Digitaalisesta pelaamisesta on tehty runsaasti sukupuolinäkökulman huomioivaa tutkimusta. Aihetta koske-

va perusteos on Elizabeth Buchananin vuonna 2000 tekemä tutkimus, jonka mukaan vuorovaikutteinen 

viihdepelaaminen on mieskeskeistä ja seksististä (ks. Kline ym. 2003, 256). Digitaalista pelaamista on tutkit-

tu kulttuurin, teknologian ja markkinatalouden näkökulmista (Kline ym. 2003). Myös Suomessa on tehty 

elektronisten pelien maailman monimuotoistumista ja pelikulttuurin kehitystä selvittäviä tutkimuksia, joissa 

on huomioitu sukupuolinäkökulma (esim. Huhtamo & Kangas 2002). Saara Toivonen (2010) on selvittänyt 

pro gradu -tutkielmassaan tietokonepelaamisen asettautumisesta suomalaisten naisten arkielämään sekä 

erilaisia toimijuuksia, joita naiset tietokonepelaamisessaan toteuttavat. Teknologiaa ja sukupuolta on tar-
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kasteltu toisiinsa kietoutuvina järjestelminä, joiden ulottuvuuksia ovat ajankäyttö, sosiaaliset suhteet, pe-

laaminen ja pelikokemus. 

 

Kuten peliyhteisöjä ja pelien rakentumista koskevat tutkimukset osoittavat (esim. Siitonen 2007; Sotamaa 

2009) pelaajat osallistuvat pelien rakentamiseen sekä vaikuttavat vuorovaikutteisesti pelien ja pelikulttuu-

rien syntymiseen. Tyttöjä ja naisia ei ole tarkasteltu vain kohteina, vaan myös subjekteina pelien tuottami-

sessa. James Paul Geen ja Elizabeth Hayesin tutkimuksessa (2010) tarkastellaan videopelaamista sen mah-

dollistajien kuten suunnittelun, tuottamisen ja oppimisyhteisöjen näkökulmasta sukupuoli huomioiden. 

Teoksessa selvitetään naisten roolia pelien suunnittelijoina, tuottajina, kirjoittajina, luojina ja yhteistyöta-

hoina. Teoksen lähtökohtana on, ettei ole olemassa suurta eroa (vrt. Walkerdine 2007), vaan ainoastaan 

jakosuuntia nais- ja miespelaajien ja heidän psykologisten lähtökohtiensa suhteen.  

 

5.2 Naisten ja miesten pelaamisen erot  
 

5.2.1 Pelaamisen määrä 

 

Brittiläisen pelaamiskyselyn mukaan 76 % miehistä ja 68 % naisista oli pelannut viimeisen vuoden aikana. 

Miehet olivat pelanneet naisia useammin useita pelejä, neljää tai useampaa peliä pelasi 16 % miehistä ja 7 

% naisista. (Orford ym. 2003, 152.) Naiset aloittavat pelaamisen myöhemmällä iällä kuin miehet. Naisista 59 

% on aloittanut pelaamisen yli 55-vuotiaana, kun 72 % miehistä on aloittanut pelaamisen alle 35-vuotiaana. 

(Poutiainen 2008.) Myös kansainvälisten tutkimusten mukaan naiset aloittavat pelaamisen myöhemmin 

(32-vuotiaina) kuin miehet (20-vuotiaina), mutta naisilla pelaaminen muuttuu kaksi kertaa nopeammalla 

vauhdilla ongelmalliseksi (Aasved 2003, 265). 

 

Yleensä puhutaan naisten vähäisestä osallistumisesta pelaamiseen. Sukupuolinäkökulma on huomioitu 

laajoissa kouluille suunnatuissa kyselytutkimuksissa Minnesotassa vuosina 1992 ja 1995. Tulosten mukaan 

pojat pelaavat enemmän ja käyttävät enemmän aikaa pelaamiseen, samoin heillä on enemmän ongelmal-

lista pelaamista. (Aasved 2003, 242-243.) Naisten osuus tietokonepelien pelaajista on yhdysvaltalaisen pe-

liyhdistyskyselyn mukaan 43 % ja konsolipelaajien 35 % (Kangas 2002, 151). Suomessa ei ole kuitenkaan 

harvinaista, että nettipelien pelaajista 40-50 % voi olla naisia. Nettipelaamisessa sukupuolijako on tasai-

sempi kuin tietokonepelaamisessa. (Siitonen 2007, 23-24.) Suomalaisten tutkimusten mukaan pojat pelaa-

vat innokkaammin kuin tytöt. Pojat pelaavat enemmän ja erilaisia pelejä, mikä johtuu saatavilla olevista 

peleistä ja odotuksista, joiden mukaan pelaaminen on sallitumpaa pojille. Tarja Salokosken tietokonepe-

laamista ja sen taustatekijöitä koskevan väitöskirjan kyselytutkimukseen (noin 1000 otos) vastanneissa ty-

töissä oli neljä kertaa poikia enemmän niitä, jotka eivät pelanneet lainkaan. Heistä suurin osa pelasti satun-

naisesti tai muutamana päivänä viikossa. Pojat myös pelasivat useammin, ja noin 1/10 pojasta pelasi vähin-

tään neljä tuntia kerralla, kun tytöistä vastaavaa teki vain muutama. 95 % pojista ja 79 % tytöistä pelasi 

tietokonepelejä ainakin satunnaisesti. (Salokoski 2005, 19, 52, 63-64 , 85.)  

 

Eriarvoinen lapsuus -tutkimuksen mukaan 90 % suomalaisista pojista ja 53 % tytöistä pelaa viikoittain tieto- 

tai pelikoneella. Pelastakaa lapset ry:n tekemän kyselyn mukaan 7-10 -vuotiaista pojista 51 % ja tytöistä  

37 % pelaa päivittäin (Oksanen & Näre 2006, 38-39). Ermin ja Mäyrän (2003) tutkimuksen mukaan vain 
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tytöissä on sellaisia, jotka eivät pelaa pelejä. Suonisen (2001) tutkimuksen perusteella innokkaimmin pelaa-

vat 13-15 vuotiaat pojat, joista 3/4 pelaa viikoittain ja noin 1/3 joka päivä. Pojat myös käyttävät pelikerralla 

enemmän aikaa pelaamiseen kuin tytöt. Pelaamisen suurkuluttajista suurin osa on poikia ja 60 % heistä 

käyttää pelaamiseen yli 20 tuntia viikossa. Jyväskyläläisen nettikahvila VisioCafen kävijänuorista neljäsosa 

pojista pelaa päivittäin ja puolet kerran viikossa, tytöistä ei kukaan. (ks. Kylmäkoski ym. 2006, 129-130, 

134.) Tilastollisen suomalaistutkimuksen (Karvinen & Mäyrä 2009; ks. Toivonen 2010) mukaan ikä erottelee 

enemmän digitaalista pelaamista kuin sukupuoli. Konsolipeleissä sukupuolten ero on merkittävät, mutta 

tietokonepelejä miehet ja naiset pelaavat suunnilleen yhtä paljon. Tutkimuksen mukaan 10–75-vuotiaista 

suomalaisnaisista pelaa digitaalisia pelejä ainakin joskus 81 % ja 53 % vähintään kerran kuussa. Eri tutki-

musten mukaan tytöistä pelaa vähintään neljä kertaa viikossa noin kymmenes-neljäsosa. (ks. Toivonen 

2010, 8.)  

 

Annikka Suoninen (2002) on tehnyt kysely- ja haastattelututkimuksen 1,4,7 ja 9 luokkalaisille. Sen mukaan  

1 luokkalaisista yli 90 % pelasi tietokone- tai konsolipelejä. Pikkupojat olivat tyttöjä kiinnostuneempia pe-

laamisesta ja tietokoneesta. Tytöt tiedostivat yhteiskunnan arvot ja asenteet, vaikkeivät tunnustaneet su-

kupuoliroolien vaikuttavan valintoihin. Yli 90 % pojista ja lähes 85 % tytöistä pelasi tietokone- tai konsolipe-

lejä edes joskus. Useimmille pojille pelaaminen oli säännöllinen harrastus kun se tytöille oli satunnainen 

ajanviete. Pojista 87 % pelasi tietokone- tai konsolipelejä vähintään kerran viikossa ja 60 % vähintään neljä-

nä päivänä viikossa, kun tytöistä 59 % pelasi viikoittain ja 23 % vähintään neljänä päivänä viikossa. Pojista 

pelasivat eniten neljäsluokkalaiset. Tyttöjen pelaaminen vähenee iän myötä. 1 luokkalaisista pelasi viikoit-

tain 72 %, kun 9 luokkalaisista pelasi viikoittain 39 %. Vuonna 1999 kerätty aineisto 13-19-vuotiaitten nuor-

ten mediakäytöstä on samansuuntainen. Poikien peli-istunnot ovat pidempiä kuin tyttöjen: tytöt pelaavat 

muutamasta minuutista korkeintaan tuntiin, kun monilta pojilta menee peleissä tuntikausia. Tytöistä 10 % 

pelaa vähintään kaksi tuntia ja pojista 43 %. Kansainvälisten tutkimusten mukaan elektronisia pelejä pelan-

neet pojat pelaavat kesimäärin 38–89 minuuttia, kun tytöt pelaavat 17-39 minuuttia. Pelaamisen yleistyes-

sä erot käytetyssä ajassa ovat kasvaneet. Maissa, joissa lähes kaikki pelaavat pelejä kuten Suomessa ja 

Ruotsissa, pojat käyttävät aikaan pelaamiseen neljästä viiteen kertaa tyttöjä enemmän. Pojista 17 % ja ty-

töistä 2 % voi luokitella pelien suurkuluttajiksi, jotka pelaavat tietokone- tai konsolipelejä vähintään kolme 

tuntia ja vähintään neljänä päivänä viikossa. (Suoninen 2002, 99, 104-108.)   

 

Naisten tietokonepelaamista selvittäneessä kyselytutkimuksessa on kartoitettu naisten pelaamisen ajan-

käyttöä. Tutkimuksessa erottui ryhmä, joka pelasi vähintään yhtenä päivänä viikossa. Tästä ryhmästä suuri 

osa pelasi yli viitenä päivänä viikossa ja yli 1,5 tuntia yhtenä pelipäivänä. Ryhmän naiset olivat jonkin verran 

muita useammin ihmisiä, joilla pelaaminen aiheutti jonkinasteisia ajankäytöllisiä ristiriitoja. Toisena ryhmä-

nä olivat pelailijat, ns. kasuaalipelaajat, jotka pelasivat satunnaisesti kun se sattui sopimaan muun toimin-

nan lomaan. Kolmas ryhmä oli säännöllisesti harrastuksena pelaava. Pelaamiseen keskityttiin ja sitä tehtiin 

yhdestä viiteen päivänä viikossa ja yli 1,5 tuntia päivässä. Tulosten perusteella pelaaminen on toimintaa, 

joka vie aikaa joltakin muulta toiminnalta. Naiset pelaavat tavallisesti iltaisin ennen nukkumaanmenoa, 

mikä sopii sekä itselle että pelikavereille. Myös muu vapaa-aika mainittiin sopivana pelaamiseen, ja pelaa-

misen yhteyttä vapaa-aikaan korostettiin normimaisesti. Useat naiset kertoivat pelaavansa kotitöiden lo-

massa. Pelaaminen toimii naisille siirtymäriittinä, joka auttaa siirtymään rennommin seuraavaan tietoko-

netehtävään kuten pankkiasioiden hoitoon tai sähköpostin lukemiseen. Yli puolet naisista oli tyytyväisiä 

pelaamiseen käyttämäänsä aikaan. Vaikka pelaamisesta jouduttiin tinkimään, se oli oma valinta. Pelaamista 
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pidettiin mielekkäänä ja antoisana. Eniten hankausta tuottivat sosiaaliset velvoitteet ja koukuttuminen sil-

loin, kun pelaamista ei tullut lopettaneeksi, vaikka olisi pitänyt tehdä muuta. (Toivonen 2010, 49-57.) 

 

5.2.2 Pelimuodot 

 

Pelaajabarometrin mukaan pelaaminen on sukupuoli- ja ikäneutraalia toimintaa siten, että sekä naiset että 

miehet pelaavat kaikissa ikäluokissa. Kansainvälisten ja Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan naiset pe-

laavat kuitenkin tyypillisesti eri pelejä kuin miehet. Tytöt ja naiset pelaavat aktiivisesti kännykkä- ja käsikon-

solipelejä. Iäkkäämmät naiset suosivat ei-digitaalisia pulmapelejä kuten sudokua. Nuoret miehet suosivat 

eläytymis- ja roolipelejä ja keski-ikäiset miehet raha-automaattipelejä. (Sihvonen 2010, 22-23.) 

 

Britannialaisen pelaamiskyselyn mukaan bingo on naisten peli, naisista 19 % pelaa bingoa ja miehistä vain 5 

%. Miehille yleisempiä pelejä ovat vedonlyönti, hevoskisat, jalkapallon tulosveikkaus sekä hedelmäpelit, 

joita pelaa 20 % miehistä ja 8 % naisista. (Orford ym. 2003, 152.) Yhdysvaltaisen GA-ryhmän naisista tehdyn 

tutkimuksen tulosten perusteella naisten pelaamat pelit ovat erilaisia kuin miesten. Miehet pelaavat naisia 

useammin korttipelejä, kolikkoautomaattipelejä, videopokeria, hevospelejä ja lottoa. Lisäksi miehet pelaa-

vat naisia useammin laittomia hevospelejä ja kolikkopelejä. (Aasved 2003, 264.)  

 

Yhdysvaltalaisen GA-ryhmän naisista tehdyn tutkimuksen mukaan 90 % ryhmään kuuluvista naisista oli riip-

puvaisia videopokeripeleistä ja he käyttivät pelaamiseen 7-25 tuntia tauotta. Naisista 21 % oli pelannut 

vuorokauden tai sitä pidempään yhdellä kertaa. (Aasved 2003, 269.) Ruotsissa vuonna 2006 tehdyn tutki-

muksen mukaan keskimäärin 2 % pelaajista oli pelannut nettipokeria, jota miehet pelasivat 10 kertaa 

enemmän kuin naiset (Lähteenmaa & Strand 2008, 14).  

 

Australialaisen klubilla pelaaville naisille (1 257 vastaajaa) suunnatun kyselytutkimuksen mukaan naisten 

suosimia pelejä ovat bingo, lotto, urheilupelit ja peliautomaattipelit, joista etenkin bingo on naisten peli. 

Naiset pitävät pelikoneista, mutta eivät pelaa niillä miehiä useammin. Peliautomaateista pitävät naiset pe-

lasivat pidempiä aikoja kuin miehet ja yrittävät peliajalla saada minimoitua häviönsä useammin kuin mie-

het. Naiset pelasivat miehiä pienemmillä panoksilla (2 ja 5 sentin kolikoilla vrt. miesten 10 sentin - 2 dollarin 

panoksiin) ja ottivat miehiä harvemmin rahallisia riskejä. Vaikka naiset pelasivat useampia tunteja kuin 

miehet, he käyttivät miehiä vähemmän rahaa peliautomaateilla pelikerroittain ja viikoittain. Naisten pie-

nemmästä SOGS-asteesta huolimatta sukupuolten välillä ei ollut tilastollista eroa peliriippuvuudessa. (Aas-

ved 2003, 269-271.) 

 

Fantasiapelaamista identiteettien, roolien ja kulutuksen näkökulmasta selvittäneen tutkimuksen perusteel-

la pelimaailmassa hallitsevat miesfantasiat ja maskuliinisen voiman ihanteet. Miesten eroottiset fantasiat 

uusintavat naisten eriarvoisuutta. Larppauksen ja roolipelaamisen yhteydessä tulee usein esille sukupuoli. 

Roolipelaamisessa miehet voivat esittää äärityypin naisia kuten kylmäverisesti tappavaa Ballictic-hahmoa 

tai vamppia. Miehet esittävät siten stereotyyppisesti taistelukonemaisesti toimivia naisia tai yliseksualisoi-

tuneita naistyyppejä. Toiseksi naiset esiintyvät miesten fantasioissa kohtalokas nainen -hahmoina, jotka 

liittyvät tirkistelyyn ja fetisismiin. Yksittäiset naispelaajat pelaavat kuitenkin rajatummin miesrooleja. Naiset 

tekevät miehiä harvemmin sukupuolirajojen ylitystä ja toimivat useammin femme fatale -hahmoina kuin 

machotyyppeinä. (Williams, Hendricks & Winkler 2006, 132-138.)  
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Myös Suomessa roolipelit ovat poikien harrastus, sillä pelaajat ovat enimmäkseen nuoria noin 20 vuotiaita 

opiskelijapoikia. Naiset ovat pelaajina poikkeuksia, ja pelaavat naiset ovat usein tulleet mukaan poikaystä-

vän mukana. Saman tuloksen on saanut Fine (1993), joka selittää tulosta sillä, että pelaaminen kiinnostaa 

poikia sen sotapeleihin liittyvän taustan takia sekä sen vuoksi, että pelien päähenkilöt ovat tavallisesti mies-

puolisia. Mahdolliset naishahmot ovat sivuosissa ja joissakin peleissä on naisvihamielisiä piirteitä. Jotkut 

miespelaajat ovat haluttomia ottamaan naisia pelaajiksi, sillä he pitävät naisia huonompina pelaajina ja ko-

kevat näiden haittaavan peliä. Naispelaajat kokevat pelien sisällön liittyvän aarteiden haalimiseen, hirviöi-

den tapaamiseen ja pisteiden keräämiseen, mitä naiset eivät pidä miesten tavoin hauskana. (ks. Leppälahti 

2009, 11-12.)   

 

Kansainvälisesti ja kotimaassa on tehty runsaasti tutkimusta verkkopeleistä ja niiden sukupuolittuneisuu-

desta. Suomalaisten tutkimusten mukaan tyttöjen ja poikien pelisuosikit ovat erilaisia. Koululaisille suunna-

tun kyselyn perusteella tytöt pitivät eniten tasohyppelypeleistä ja pojat ajo-, taistelu- ja räiskintäpeleistä 

(Salokoski 2005, 85). Lasten ja nuorten pelaamista koskevien tutkimusten mukaan pojat suosivat taistelu- 

toiminta-, urheilu- ja ajopelejä, ja tytöt enemmän simulaatiota, tasohyppelyitä ja ongelmaratkaisupelejä, 

mutta eivät juurikaan strategia- ja urheilupelejä. (Oksanen & Näre 2006, 72.) Lasten suosikkipelit vaihtele-

vat myös iän mukaan ja iän karttuessa halutaan haastavampia ja monimutkaisempia pelejä.  

 

Jyväskyläläisen nettikahvila VisioCafen nuorten suosituimpia pelejä ovat 3D räiskintäpeli kuten Counter-

Strike ja Half-Life ja strategiapeli Warcraft 3. Tytöt pitävät pääasiassa samoista peleistä kuin pojat. Tyttöjen 

suositumpia pelejä olivat Counter-Strike, Simpsons Hit and run sekä Colin McRae. Toisaalta nettikahvilassa 

ei ole lainkaan varsinaisia ns. tyttöjen pelejä. Pelitilan nuoret toivoivat yleisimmin pelejä, joissa on yhteistoi-

mintaominaisuuksia: noin kolmannes kehui pelin moninpeliominaisuutta. (Kylmäkoski ym. 2006, 128, 135-

139.)   

 

Koululaisille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan pojista 84 % ja tytöistä 56 % pystyy nimeämään yhden suo-

sikkipelinsä, kolme suosikkipeliä mainitsee 25 % tytöistä ja 59 % pojista. Tyttöjen suosikkipelit ovat pääasi-

assa tasohyppelypelejä sekä kortti- ja puzzlepelejä. Poikien suosikkipelit jakautuvat selväsi iän mukaan. 

Tasohyppelypelejä pelaavat vain nuorimmat, kun taas vanhemmat suosivat toiminta- ja taistelupelejä sekä 

strategiapelejä. Kaikenikäiset pojat pitävät urheilu- ja ajopeleistä ja -simulaattoreista. Myös vuoden 1999 

tutkimuksen 13-19 -vuotiaat nuoret ilmoittivat suosikeikseen samantyyppisiä pelejä. Yhteinen peli tytöille ja 

pojille on Super Mario, jonka suosiota selittää sen yleisyys. Tyttöjen pelaaminen on melko satunnaista ei-

vätkä he suhtaudu siihen vakavasti. Tytöillä ei ole samanlaista yhtenäistä pelikulttuuria kuin pojilla, mistä 

kertovat epätasaisesti jakautuneet pelivalinnat. Tytöillä on käytössään suppeampi valikoima pelejä eivätkä 

työt vaihtele pelejä kuten pojat. Tyttöjen suosikkipelit ovat tyypillisesti yleisesti saatavilla kuten Nintendon 

mukana tuleva Super Mario ja Segan mukana tuleva Sonic the Hedgehog. Poikien suosikkipelit muuttuvat 

iän ja pelitaitojen kehittyessä, vaikka kolmiulotteiset räiskintäpelit ovat kaikenikäisten poikien suosiossa. 

Pelin suosiota lisää se, että tarinan etenemiseen voi vaikuttaa. Tytöt ovat poikia kiinnostuneempia saippua-

oopperasimulaattoreista ja chattaamisesta kun pojat pelaavat enemmän verkkopelejä ja imuroivat pelioh-

jelmia verkosta. (Suoninen 2002, 115-121, 129.) 

 

Tyttöjen ja poikien erilainen suhde peleihin vaikuttaa pelivalintoihin, sillä tytöt eivät suhtaudu yhtä kunni-

anhimoisesti pelimaailmojen valloittamiseen eivätkä ole valmiita ponnistelemaan kauan pelien vaatimien 

erityistaitojen hankkimiseksi. Esimerkiksi 9-luokkalaiset tytöt eivät halua pelata strategiapelejä, joiden pe-
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limanuaaliin tutustuminen ja pelikenttien luominen vievät tuntikausia. 15-vuotias vähän pelannut tyttö voi 

olla pelimotorisilta taidoiltaan 5-vuotiaan pojan tasolla. Tytöt pitävät enemmän ongelmanratkaisupeleistä 

kuin nopeaa reaktiokykyä ja kokemuksen myötä kasvavaa pelimotoriikkaa vaativista peleistä. Myös ta-

sohyppelypeleissä tytöt pitävät enemmän ongelmaratkaisuun ja pisteiden keruuseen perustuvista peleistä 

kuin vihollisten nopeaan tuhoamiseen perustuvista peleistä. Tytöt pitävät myös enemmän vuoropohjaisista 

strategiapeleistä kuin reaalisaikaisista strategiapeleistä. Erilainen pelimaku liittyy pelien sisältöön ja luon-

teeseen. Useimmat pelit ovat sukua poikien suosimille reaalimaailman toiminnoille ja populaarikulttuurin 

genreille, kuten sotaelokuville ja poikien suosimille urheilulajeille.  

 

Tyttöjen vähäisempää kiinnostusta pelaamiseen selitetään usein samastumiskohteiden vähäisyydellä (ks. 

Suoninen 2002, 122-125). Margareta Rönnberg on tuonut esiin väitöskirjassaan (1996), että tietokone- ja 

konsolipeleissä pelaaja sitoutuu henkilöhahmoon päinvastoin henkilökohtaisemmin kuin esimerkiksi televi-

sio-ohjelmaa seuratessaan ja saattaa pelatessaan käyttää esimerkiksi ”nyt minä kuolin” -tyylisiä ilmaisuja. 

Suonisen tutkimuksessa (2002) samastumisen kohteena olevan pelihahmon sukupuolella ei ole yhtä suurta 

merkitystä kuin vastaavilla hahmoilla elokuvissa ja tv-sarjoissa. Tutkimusaineiston tytöt eivät tuoneet esille 

naishahmojen roolia avuttomina pelastettavina uhreina, vaan kertoivat pelaavansa peliä sen kiinnostavuu-

den takia, oli hahmo putkimies tai leijona. Sen sijaan pelien väkivaltaisuus selittää tyttöjen ja poikien erilai-

sia pelityppi- ja pelivalintoja. Tytöt eivät pidä realistista väkivaltaa sisältävistä peleistä, joiden pelaaminen 

on pojille miehuuskoe. Pojat haluavat pelata mahdollisimman hurjia pelejä, isommat pojat puhuvat myös 

paineita purkavasta pelikäyttäytymisestä. (ks. Suoninen 2002, 122-125.)   

 

Vaikka naiset pelaavat Suomessa nettipelejä miltei yhtä usein kuin miehet, naiset ovat kuitenkin kiinnostu-

neita eri peleistä. Naisten suosimia pelejä ovat fantasiapelit ja moninpelattavat pelit, kun taas ammuntape-

lejä suosivat miehet. (Siitonen 2007, 24.) Naisten tietokonepelaamisen arkeen kytkeytymistä selvittäneessä 

tutkimuksessa naiset kertoivat pelaavansa tavallisimmin pasianssia, mahjongia ja muita pienpelejä, sekä 

logiikkapeli Tetristä eli puzzlea. Nämä ovat tyypillisiä casual-pelejä eli satunnaisesti pelaavien tietokonepe-

lejä. Osa naisista pelasi pitkäkestoisia, usein itselle hankittavia strategia-, rooli-, simultaatio- ja taistelupele-

jä, joista useat verkossa pelattavat ovat massamoninpelejä. Kaksi haastatelluista 30:stä naisesta pelasi tais-

telupelejä ja yksi avaruuteen sijoittuvaa Eve Online -monipeliä, jossa pelaajat voivat tehdä rajattomasti mitä 

haluavat. (Toivonen 2010, 46-47.)  

 

Peliharrastuksen tiedetään olevan ensimmäinen askel tietotekniikan harrastamisen suuntaan. Etenkin tyt-

töjen pelaamattomuus on nähty yhteiskunnallisena ongelmana, sillä tyttöjen pelätään syrjäytyvän tietoyh-

teiskunnan johtavilta paikoilta vähäisen tietokonekiinnostuksen takia. (Sihvonen 2010; Suoninen 2002, 

126.) Melkein kaikki lapset pelaavat ennen murrosikää samoja pelejä ja suunnilleen yhtä paljon, mutta noin 

12-vuotiaana erot nousevat jyrkästi. Tytöt eivät innostu suurimmista ja eniten markkinoiduista tietokone- ja 

konsolipeleistä poikien tavoin. Pelit suunnitellaan vastaamaan murrosikäisten poikien voimafantasioita, 

mikä näkyy pelihahmoissa: miespuoliset hahmot ovat hypermaskuliinisia ja naispuoliset pelastettavia prin-

sessoja tai bikineihin pukeutuneita amatsoneja. Lisäksi pelien maailma on synkkä ja epätodellinen ja teemat 

vihantäytteisiä ja antisosiaalisia, mistä tytöt eivät useinkaan pidä. Saksalaisten Tilo Hartmanin ja Christoph 

Klimmtin mukaan tytöt eivät kiinnostu nykyisistä markkinoilla olevista peleistä, koska niissä ei ole merkityk-

sellistä kanssakäymistä, vaan väkivaltaista sisältöä ja sukupuolirooleihin liittyviä stereotypioita. Naispelaajat 

eivät myöskään pidä kilpailullisista elementeistä, vaan toivovat muunlaisia kanssakäymisen tapoja. Tytöt 

joutuvat kehittämään vastavirtaisia pelaamisen tapoja. Pelaamisen sosiaalinen konteksti on edelleen poik-



35 

 

keuksellisen miehinen eivätkä naiset koe oloaan kotoisaksi miesvaltaisessa harrastuspiirissä. Alice Taylorin 

mukaan myös julkisuus vahvistaa alan miesvaltaisuutta, sillä pelien markkinointi on yksi suurimmista suku-

puolten epätasa-arvoa vahvistavista tekijöistä. Esimerkiksi Englannissa on markkinoitu yhtä Nintendon peliä 

mainoslauseella: ”saatko tytön palkinnoksi vai aiotko pelata kuin tyttö”. (Sihvonen 2010, 26-28.) 

 

Lasten videopelaamista ja sukupuolen muotoutumista pelaamisessa tutkinut Valerie Walkerdine (2007) on 

käyttänyt tutkimuksessaan psykologisen, kulttuurisen ja sosiaalitieteellisen näkökulman lisäksi feministisiä 

teorioita. Walkerdinen mukaan videopelit ovat uudenlainen maskuliinisuuden saavuttamisen väline, jonka 

avulla pojat pyrkivät saamaan itsenäisyyttä äidistään. Pojat haluavat voittaa ja kuulua voittajien joukkoon, 

sillä toimintasankarina oleminen ja pelin hallinta ovat tärkeitä osia nykymaskuliinisuutta. (Walkerdine 2007, 

33-46.) Lisäksi vanhemmat suhtautuvat eri tavoin tyttöjen ja poikien pelaamiseen. Kaikki tytöt eivät saa 

haluamaansa pelikonsolia, vaikka heidän isoveljellään on ollut sellainen. Pääasiassa vain poikien pelaamista 

pyritään rajoittamaan ja heidän pelaamiselleen asetetaan aikarajoituksia, kun tyttöjen pelaamisen säätelyä 

ei pidetä tarpeellisena. Tyttöjen ei koeta olevan kiinnostuneita videopelaamisesta, joten sen kontrollointia 

ei pidetä tarpeellisena. Tyttöjä myös rohkaistaan pelaamaan opettavaisia pelejä toisin kuin poikia. (Walker-

dine 2007, 101, 109-115.)  

 

Henry Jenkins (2002) on verrannut lasten perinteisiä pelejä ja lastenkirjallisuutta digitaalisiin maailmoihin, 

joista molemmissa sukupuolierot määrittävät lasten pääsyä erilaisiin tiloihin. Pojat ovat liikkuvampia ja 

nauttivat paljon laajemmasta liikkuma-alueesta kuin samanikäiset ja saman luokkataustan omaavat tytöt. 

1900-luvun poikakulttuurissa videopelit ovat erillään vanhempien elämänpiiristä olevasta tilasta, jossa poi-

kien välinen hierarkkisuus, ruumiilliset mielikuvat ja fyysinen väkivalta siirtyy symboliselle alueelle aikuisten 

miesten roolien näyttelemiseksi. Pelit toimivat poikien sosiaaliselle vuorovaikutukselle perustan tarjoavana 

leikkitilana ja leikkikaverina, mutta samalla poikakulttuuri eriyttää sukupuolet toisistaan. (Jenkins 2002, 

156-166.) Myös suomalaisten poikien pelaamista selvittäneessä tutkimuksessa on tullut esille poikien pe-

laamiseen liittyvä maskuliinisen identiteetin rakentaminen ja poikien välisen yhteenkuuluvuuden korosta-

minen. Maskuliininen identiteetti liittyy ennen kaikkea sosiaaliseen pelaamiseen. Poikien yhteisen harras-

tuksen korostaminen tuli esille etenkin kilpailemiseen liittyvässä pelaajaidentiteetissä, johon kytkeytyvät 

urheilu ja päihteiden käyttö ovat sukupuolisesti eriytyneitä. (Ketola 2000, 51-53.) 

 

Tytöt eroavat videopelaajina pojista. Tytöt käyttävät enemmän passiivimuotoa pelissä puhuessaan, koros-

tavat tuhoamisen sijasta kuolemattomuutta pelissä ja suhtautuvat hahmonsa kuolemiseen poikia rennom-

min. Lisäksi tyttöjen asemista neuvottelu on monimutkaisempaa, sillä kilpailun ja yhteistyön ristiriita on 

huomattava. Videopelaamisessa syntyvä uusi naisellisuus on yhdistelmä perinteistä maskuliinisuutta ja 

feminiinisyyttä. Walkerdinen mukaan tärkeää ei ole pelien muokkaaminen tyttöystävällisiksi, vaan kyse on 

nykyisestä naisellisuuden muodostamisen monimutkaisuudesta. Videopelaamisessa tytöt haluavat voittaa 

ilman, että he liikkuvat liikaa maskuliinisuuden suuntaan. Tytöt pitävät söpöistä hahmoista myös pelimaa-

ilmassa ja valitsevat niitä hahmoikseen (esim. Picachu, Princess Peach, Donkey Kong). Tytöt valitsevat hah-

mokseen usein myös tv-hahmoja (Zena, Buffy), joiden roolihahmokokoelma on monipuolisempi kuin peleis-

sä. Monet hahmot ovat versioita klassisesta femme fatale-tyypistä, joka on aktiivinen ja intohimoinen, mut-

ta myös paha. Valinta söpön ja kohtalokkaan naishahmon välillä on tapa, jolla yritetään ratkaista feminiini-

syyden ja maskuliinisuuden ristiriitaa. (Walkerdine 2007, 47-54, 99.) 
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Perinteisesti naisten vihaenergioita on säännelty ja patologisoitu. Muun muassa Sue Austinin mukaan it-

seinho on tyypillinen naisellinen aggressiivisuuden muoto, jossa negatiivista energiaa käännetään itseen 

eikä ulospäin. Pelit ja uudet teknologiat voivat muuttaa tilannetta. Tyttöjen täytyy pidättäytyä väkivallan 

osoittamisesta säilyttääkseen pehmeän naisellisuutena. Tästä poikkeuksena on girl power -idea, joka sallii 

tyttöjen aktiivisuden. Tyttöjen oletetaan olevan väkivallan kohteita, joten heidän täytyy neuvotella esiinty-

misistään ristiriitaisessa tilanteessa. Pareina pelatessaan tytöt neuvottelevat ja vitsailevat keskenään, jotta 

täyttäisivät vaatimuksen heille asetetusta kiltteydestä ja yhteistyövaatimuksesta. Esimerkiksi nelinpelissä 

yksi tytöistä voi ottaa maskuliinisemman aseman ja yksi hiljaisen ja puolustavan. Tällöin ryhmä vaikuttaa 

kokonaisuutena demokraattiselta ja ystävälliseltä. (Walkerdine 2007, 55-62, 70-72, 86.) Myös suomalaisen 

tutkimuksen mukaan pelaaminen näyttäytyy vakavampana asiana pojille kuin tytöille. Tytöille pelaaminen 

on usein hetken mielijohteesta alkanut tapahtuma, jossa nauretaan avoimesti virheille eikä muutoinkaan 

oteta pelaamista vakavasti. (Kylmäkoski ym. 2006, 142.)  

 

5.2.3 Nainen subjektina: pelien kehittäjänä ja pelaajana 

 
Pelejä on perinteisesti tehty miessuunnittelijoiden käsitysten pohjalta eivätkä pelinsuunnittelijoiden stereo-

tyyppiset näkemykset vastaa välttämättä tyttöjen omia mielikuvia. Ohjelmoijat rakentavat tyttöjen pelit 

opetusohjelmiksi ja poikien pelit peleiksi. Nykyinen tyttöjen pelien kehityssuuntaa laajentaa näkemystä 

pelien luonteesta ja nostaa leikin ajatuksen voimakkaammin esille. Tämän vuoksi tytöillä tulisi olla käytös-

sään välineitä pelien pelaamiseen, sillä kiinnostus voi olla kiinni pelien ulkopuolisista asioista. Tytöille tar-

koitettujen pelien lisäksi pitäisi tuottaa vaihtoehtoisia pelejä. Tytöille tarkoitetuista pelisuunnitteluideoista 

näkyy populaarikulttuurin vaikutus ja pelisuunnittelu perustuu muiden välineiden kautta koettuihin sisäl-

töihin. Pelisuunnittelusessioissa tytöt ovat tuoneet esille heitä kiinnostavia elementtejä kuten virtuaalito-

dellisuuden, uramahdollisuudet, kanssakäymisen poikien kanssa, saippuaoopperan, talk showt, matkat ja 

kulttuurien välisen kommunikaation. (Kangas 2002, 149-151.) 

 

James Paul Gee ja Elizabeth Hayes (2010) ovat tutkineet harvemmin kartoitettuja ei-väkivaltaisia pelejä. 

Tällainen on Sims, kaikkien aikojen myydyin peli, jonka pelaajien enemmistö on tyttöjä ja naisia. Sims on 

simulaatio- ja strategiapeli, jossa voi pelata valmiilla hahmoilla ja esineillä tai rakentaa niitä itse (life simula-

tor), pelissä voi myös ”huijata” toisilta pelaajilta rahaa. Peli perustuu romaaniin, joka on muokattu peliksi. 

Teoksessa esitellään tarinoita pelin taustalla olevista naisista, jotka toimivat opettajina, mentoreina ja sään-

töjen vartijoina. Naisten aktiivisesta roolista kertoo tarina pelin suunnittelijasta ja teknologiapuolen vastaa-

vasta, joka halusi siirtyä pelissä kuluttajasta tuottajaksi, kuten tekemään vaatteita tietokoneella peliä var-

ten. Nainen siirtyi sen jälkeen opiskelemaan graafista suunnittelua ja muuttui pro-amiksi (profession ama-

teur) ja prosumeriksi (kuluttajaksi joka tuottaa ja muuttaa eikä vain passiivisesti käytä) ja siitä kiinnostus-

ryhmän jäseneksi (passionate affinity group). Eräs esimerkki kertoo 60-vuotiaasta naisesta, joka ryhtyi aut-

tamaan pelissä lapsenlastaan ja on nykyisin kuuluisa Sims-suunnittelija. (Gee & Hayes 2010, 41-104.)  

 

Mary Flanagan on kehittänyt maskuliinisia toimintamalleja korostavien pelien sijasta vaihtoehtoja, kuten 

yksinpelattavan tanssiseikkailupeli Rapunselin, joka kehittää 10-12 -vuotiaiden tyttöjen ohjelmointitaitoja. 

Peli rikkoo sukupuolirajoja sisältäen kilpailullisia ja yhteistyön elementtejä sekä ymmärrettävää syy-

seuraussuhteiden käsittelyä. Positiivisia suunnitteluarvoja, kuten luovuutta, turvallisuutta ja tasa-arvoa 

sisältävät it-ympäristöt voivat lisätä tyttöjen kiinnostusta tietotekniikkaan ja pelisuunnitteluun. Peleillä pi-

täisi tukea tyttöjen käsitystä peleistä rakentavina ja voimaannuttavina tiloina, jotta myös murrosikäiset 
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tytöt harrastaisivat niitä. Pelikulttuurit ovat murroksessa kun sosiaalisessa verkkoympäristössä tapahtuva 

pienpelaaminen yleistyy ja tulee pelaamisesta kiinnostumattomien ihmisten arkeen. Erityisen tärkeää nai-

sille peleissä on sosiaalinen kanssakäyminen, joka ei rakennu yksinomaan kilpailun varaan. Pelikulttuurien 

monipuolistuminen on pelaajien toivelistalla sukupuolesta huolimatta. (ks. Sihvonen 2010, 28-29.)  

 

Vaikka pelikulttuuri on miehinen, sen historiasta on löydettävissä tyttöjä kiinnostaneita pelejä (esim. Sihvo-

nen 2010, 26- 28). Suomalaisen naisten tietokonepelaamista koskevassa tutkimuksessa selvitettiin naisten 

pelaamisen tunteisiin liittyviä kokemuksia. Suurimmalle osalle pelaamiseen liittyi paljon tunnetta, naiset 

raportoivat vähintään kymmenestä tunteesta. Toiseksi suurimmalle ryhmälle olivat tyypillisiä pelistä saata-

vaan nautintoon liittyvät tunteet, kuten kiinnostus, ilo, viihtyminen ja saavutuksen ja onnistumisen tunteet. 

Kolmannella ryhmällä painottuvat jotkin positiiviset ja jotkin negatiiviset tunnekokemukset. Neljännessä 

ryhmässä pelaajanaiset kokivat ainoastaan rentoutumisen tunnetta, viidennelle ryhmälle oli tyypillistä tun-

teiden vähäisyys, heille yleisiä olivat ongelmaratkaisukokemukset. Samassa tietokonepelaamista koskevas-

sa tutkimuksessa selvitettiin myös naisten pelaamisen ruumiillisia kokemuksia. Pelaajissa on eroteltavissa 

pelaamisen kautta todellisuudesta irti pääsevät, voimakkaasti eläytyvät ja peleihin uppoutuvat sekä ruumiil-

lisen kokemuksen yhdentekeväksi kokevat tai ne jotka, eivät osaa kuvata ruumiillista kokemustaan. Suurin 

ryhmä oli ne, jotka kokivat pelaamisen vaikutukset monella tavalla: he eläytyivät voimakkaasti pelimaail-

maan. Puolet naisista kertoi unohtavansa ruumiinsa pelatessaan ja kolmasosa pelasi ruumiillisen kokemuk-

sen vuoksi. Enemmistö naisista piti hauskana mahdottomien asioiden tekemistä pelissä ja puolet tosielä-

mässä kiellettyjen asioiden tekemistä. Suurimmalla osalla oli kokemuksia siitä, että aika kuluu hitaasti pelis-

sä taukojen tai hitaampien vaiheiden vuoksi. Eniten erilaisista tunteista kertoivat roolipelejä pelaavat. Pe-

laaminen koettiin ruumiissa tavallisimmin jännityksen merkkeinä, mikä oli toisille miellyttävä ja toisille väl-

tettävä kokemus. (Toivonen 2010, 69-74.) 

 

Naisten tietokonepelaamista selvittäneessä tutkimuksessa (Toivonen 2010) moninpelejä pelaavat naiset 

kertoivat, ettei sukupuolella ole merkitystä pelaamisessa. Naiseutta ei haluttu tuoda esille pelitovereille, sil-

lä verkkopeleissä elävän myytin mukaan naispelaajia ei ole olemassakaan. Peliyhteisöissä on myös naisviha-

mielisiä asenteita ja naisia loukkaavaa kielenkäyttöä, kuten huora-sanan käyttöä. Sukupuoli on myös positii-

vinen voimavara ja palvelee oman sukupuolisen itsetunnon paranemista, kun on pelaajana miesten veroi-

nen tai parempi. Miehiin ei samastuttu ja miehet määriteltiin tavallisimmin teini-ikäisesti käyttäytyviksi. Pe-

litavat yhdistettiin naissukupuoleen, jolloin kerrottiin pelattavan erilaisia älypelejä ja kerrottiin taistelujen 

välttämisestä. Sukupuoli miellettiin tavallisesti hahmon kautta ja hahmon sukupuoleen kiinnitettiin huomi-

ota sen valinnassa tai luomisessa. Sukupuoli on vahvasti hahmon ominaisuus ja neutraalien pelien pelaami-

nen oli omaan sukupuoleen liittyvää eikä sukupuolesta irtautumista palveleva valinta. (Toivonen 2010, 76-

78.) 

 

Osa naisista pelaa kotitöiden lomassa. Tietokonepelaajan paikka on määritelty miehiseksi, joten sukupuo-

lesta ei puhuta pelaamisen yhteydessä. Tämä pitää yllä käsitystä, etteivät naiset pelaa. Tietokonepelaami-

sessa kulttuurisen kuvan sukupuolittuneisuus on suuressa ristiriidassa kotoisuuden ja tuttuuden kanssa, jos-

ta tutkittavat naiset kertoivat pohtiessaan pelaamisen ja arjen suhdetta. Naisten pelaamista erottelee se, 

onko heillä tunteita pelaamisessa ja onko tunne ruumiillinen. Naisia erottelevat pelaamisen kokemisen 

tavat ja suhteet pelaamisen aikana, sosiaalisuudelle ja muiden ihmisen pelaamiselle tuottamat mahdolli-

suudet ja rajoitukset. Ajankäyttö, sosiaaliset suhteet, suhde kotiin ja oma kokeminen ovat yhteydessä toi-

siinsa, mutta yhteydet ovat moninaisia eli muodostuvat erilaisiksi eri ihmisillä. (Toivonen 2010, 79-84.) 
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6 Ongelmapelaaminen 
 

6.1 Ongelmapelaamisen määrittely ja taustatekijät  
 

Peliongelmien diagnosointiin on esitetty kolmen c:n sääntöä, joka sisältää pelaamisen pakonomaisuuden 

(compulsive activity), hallinnan menetyksen (loss of control) ja pelaamisen jatkamisen haitallisista seurauk-

sista huolimatta (continued use despite adverse consequences). Peliongelman diagnosoinnissa on käytetty 

mm. DSM-kriteereitä, peliongelman arviointiin tarkoitettua SOGS-menetelmää, GA:ssa käytettyä testiä 152, 

psykologisia testejä, Minnesotan monivaiheista persoonallisuustestiä sekä Roschardin testiä. (Coombs 2004 

134-138, 145-157.)  

 

Suomalaisen addiktioita koskevan tutkimuksen mukaan toiminnallista riippuvuutta tulee tarkastella psyyk-

kisen, sosiaalisen käyttäytymisen ja piintyneiden tapojen kautta, sillä siihen ei ole yhtä syytä. Henkinen riip-

puvuus tulee helposti nettipeleihin. Sosiaaliseen käyttäytymiseen liittyvää riippuvuutta on esimerkiksi 

Witchcraft -moninpelin pelaaminen, josta poissaolijaa ei katsota hyvällä. Tapariippuvuutta on esimerkiksi 

pelaaminen aina kaupassa käynnin yhteydessä. (Viljamaa 2011, 9-10.) 

 

Tapio Jaakkola (2006) on tuonut esille, että peliongelma on monisyinen asia, ja ongelmapelaajat ovat 

heterogeeninen ryhmä. Heidän ongelmansa aiheutuvat monimuotoisista psykologisista vaikutteista, 

ympäristö- tai sosiaalisista tekijöistä. Pelaamisen motiivina voi olla raha, toiset hakevat viihdettä tai jän-

nitystä ja osa pakenee arjen huolia ja murheita pelaamisen pariin. Pelaajat voidaan pelaamisen kautta 

jakaa neljään tasoon: 0-tason henkilö ei ole koskaan pelannut rahapelejä, 1-tasoon kuuluvat sosiaaliset 

tai viihdepelaajat, 2-tasoon kuuluvilla on liikapelaamista, he kuuluvat riskiryhmään, ovat ongelmapelaajia 

tai holtittomia pelaajia, 3-tasoon kuuluvilla pelaaminen on pakonomaista, heidän pelaamisensa on pato-

logista ja he ovat peliriippuvaisia. 

Peliriippuvuudelle on määritelmä, mutta ongelmapelaamiselle ei löydy yhtä yhteisesti hyväksyttyä mää-

ritelmää. Yleensä peliongelman nähdään olevan peliriippuvuutta edeltävä vaihe. Jaakkolan määritelmä 

kohdentuu rahapelaamiseen ja sen mukaan ongelmapelaaminen on liiallista rahapelien pelaamista, joka 

vaikuttaa kielteisesti henkilön muihin elämän alueisiin, kuten hänen psyykkiseen tai fyysiseen ter-

veyteensä, suoriutumiseen koulussa tai työelämässä, talouteen ja/tai ihmissuhteisiin. Sille, missä vai-

heessa ongelmallisesti pelaavasta tulee patologinen pelaaja eli peliriippuvainen henkilö, ei ole selvää 

rajaa. Pelihimo tai peliriippuvuus luokitellaan psykiatriassa käyttäytymis- ja hillitsemishäiriöihin. Peliriip-

puvuuden diagnoosi on kuvailtu sekä amerikkalaisessa (DSM) että eurooppalaisessa (ICD) psykiatrisessa 

diagnoosijärjestelmässä. DSM-IV -luokittelussa peliriippuvuus edellyttää, että henkilöllä täyttyy vähin-

tään viisi seuraavista kriteereistä: 

1. Kokee voimakasta kiinnostuta pelaamiseen. 

2. On pelattava jatkuvasti suuremmilla rahasummilla saadakseen haluamansa jännityksen. 

3. On toistuvia epäonnistuneita yrityksiä hallita, vähentää tai lopettaa pelaaminen. 

4. Pelaamisen vähentäminen tai lopettaminen aiheuttaa levottomuutta tai ärtyisyyttä. 
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5. Pelaa paetakseen tai helpottaakseen oloaan. 

6. Hävittyään palaa pian takaisin tasoittaakseen tappionsa. 

7. Valehtelee perheelle, terapeutille, hoitajille tai muille salatakseen pelaamisen aiheuttamia raha-

määrien menetyksiä. 

8. On syyllistynyt rikokseen kuten petos, väärennys tai kavallus pelaamisen rahoittamiseksi. 

9. On vaarantanut tai menettänyt tärkeän ihmissuhteen, työpaikan tai tilaisuuden pelaamisen takia. 

10. Tukeutuu muihin selvitäkseen pelaamisen aiheuttamasta taloudellisesta ahdingosta. 

Peliongelma voidaan määritellä myös toiminnalliseksi riippuvuudeksi. Tällöin ne, jotka jäävät koukkuun, 

ovat riippuvaisia siitä, mitä tekevät ja tekemisen aikaansaamista tunteista. Nuo tunteet voivat olla yhtä 

lailla kiihottumista jännityksestä ja voitoista tai helpotusta ahdistukseen. (Jaakkola 2006.)  

Mark Griffithin tutkimuksen (1993) mukaan syitä pelaamiseen ovat sen alkuvaiheessa rahan voittaminen, 

jännityksen etsintä, omien taitojen esittäminen sekä hauskanpito ja kavereiden kanssa pelaaminen, mutta 

jatkossa torjutaan masennusta ja hämmennystä. Pelitaidot merkitsevät aluksi arvostusta ystäviltä ja jatkos-

sa mahdollisuutta viettää enemmän aikaa pelin äärellä. (ks. Ketola 2000, 53-54.) Ongelmallisessa pelaami-

sessa on eri kehitysvaiheita. Aluksi pelaaminen on intohimoista ja samalla ongelmat laajenevat ja syvene-

vät. Seuraavaksi psyykkiset oireet kasautuvat ja sen jälkeisessä vaiheessa pelaamisesta tulee patologista ja 

pelaaja joutuu epätoivon syöveriin. Patologiseen pelaamiseen on erilaisia fyysisiä syitä, joista osa liittyy 

persoonallisuuteen ja psykososiaaliseen tilanteeseen ja osa ympäristöön. (Rautee & Merikallio 2009, 109, 

116-125.)  

 

Toimintapelaamista edistäviä tekijöitä ovat perheeseen ja persoonallisuuteen liittyvät tekijät sekä peleihin 

tutustuminen esimerkiksi omien perheenjäsenten kautta. Voittovaiheeseen liittyvät voittohaaveet ja valeh-

telu pelaamisesta. Häviövaiheeseen liittyvät rahan lainaus, masentuneeksi tai ärsyyntyneeksi tuleminen, 

poissaolot työstä tai koulutuksesta. Epätoivon vaiheeseen liittyvät maksukyvyttömyys, häpeä, vetäytyminen 

kauemmas ystävistä ja sukulaisista. Pakopelaamisen taustalla ovat mm. menetykset, huonot suhteet ja 

hyväksikäyttö, arvot kuten pelaamisen ongelmallisuuden kieltäminen, pelitavat kuten myöhäinen aloi-

tusikä, osallistuminen vain tuuripeleihin sekä sosiaalisen toiminnan ja viihteen hakeminen. Pakopelaamista 

edistävät myös pelaamisesta johtuvat vaikutukset tunteisiin kuten masennus, paljastumisen pelko ja pe-

laamisen salailu. Lisäksi pakopelaamista edistävät pelaamisen taloudelliset seuraukset, kuten luotto-

ongelmat ja perheen säästöjen käyttäminen pelaamiseen tai pelivelkoihin. (Coombs 2004, 149-143.) 

 

6.2 Ongelmapelaaminen Suomessa ja kansainvälisesti  
 

Noin 130 000 suomalaisella on rahapeliongelma. Rahapelaajat ovat yleisesti 20-30-vuotiaita miehiä. (Vilja-

maa 2011, 39-40, 47.) Monien ongelmapelaamiseen liittyviä riskitekijöitä kartoittaneiden tutkimusten mu-

kaan peliriippuvuus on yleisempää miehillä kuin naisilla.3 Muita suuremman riskin ryhmiä ovat nuoret sekä 

parisuhteessa olevia useammin sinkut, eronneet ja leskeksi jääneet. (Aasved 2003, 286.) Tutkimusten mu-

                                                           
3 Suomessa Anneli Poutiainen (2008) on kirjoittanut omaelämänkerrallinen naisen tarinan pelaamisesta, peliriippu-

vuudesta ja siitä selviämisestä.  
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kaan peli- ja aineriippuvuudet kasautuvat samoille henkilöille, minkä lisäksi ongelmapelaajilla on muita use-

ammin ADHD-piirteitä ja autistisia piirteitä. (Viljamaa 2011, 39-40, 47.) 

 

Naiset aloittavat pelaamisen miehiä myöhemmin, mutta pelaamisesta tulee nopeammin ongelma. Naiset 

myös pelaavat useammin paetakseen muita ongelmia. (Viljamaa 2011, 39-40, 47.) Suomessa tehdyn tutki-

muksen (Lähteenmaa & Strand 2008) mukaan pelaavilla naisilla on yllättävästi enemmän maksuhäiriömer-

kintöjä kuin miehillä. Perinteisesti naisten on arvioitu ottavan pienempiä riskejä pelaamisessa. Toisaalta 

naisilla on pienempi tulotaso kuin miehillä ja talous on haavoittuvaisempi. Vuoden 2007 alussa kaikista 

maksuhäiriömerkinnän saaneista 63 % oli miehiä ja 43 % naisia, kun tutkimusta varten tehdyssä kyselyssä, 

erityisesti lainattua rahaa pelaamiseen käyttäneistä naisista 24 %:lla ja miehistä 19 %:lla oli maksuhäi-

riömerkintä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa tehdyissä tutkimuksissa on vastaavalla tavalla saatu tuloksia, jotka 

kertovat naisten talouksien suuremmasta haavoittuvaisuudesta ja eläkeläispelaajanaisten säästöjen hupe-

nemisesta pelaamiseen: näissä maissa enemmistö eläkeläispelaajista on naisia. (Lähteenmaa & Strand 

2008, 28-29.)  

 

Tutkimuksen mukaan naiset ottavat rahapelaamiseen pikavippejä useammin kuin miehet (51 % naisista ja 

42 % miehistä). Naiset käyttävät muitakin institutionaalisia lainaamistapoja eli muita kuin lähi-

ihmissuhteisiin ja tuttavuuksiin liittyviä tapoja pelaamisen rahoittamiseen. Poikkeuksen tähän muodostaa 

opintolaina, jota miehet käyttävät naisia useammin. Naiset käyttävät myös luottokorttia rahapelaamiseen 

useammin kuin miehet (58 % naisista ja 41 % miehistä). Tutkimuksessa arvellaan, että pelaaminen on mie-

hille sosiaalisempi ja kaveripiirissä jaetumpi asia, mikä mahdollistaa lainaamisen läheisiltä. Lisäksi esimer-

kiksi perheellisillä ja yksinhuoltajanaisilla voi olla vaikeampi turvautua ylitöiden tekoon pelaamisen rahoit-

tamiseksi. (Lähteenmaa & Strand 2008, 28-29, 41-42.) Suomalaisten peliongelmaisten naisten talousvai-

keuksista kertovat tulokset ovat vastaavanlaisia kuin kansainvälisissä tutkimuksissa (ks. Aasved 2003).  

 

Naisten ongelmallisesta pelaamisesta on tehty yhdysvaltalainen tutkimus, jonka mukaan ongelmapelaajista 

38 % on naisia. Ongelmallisesti pelaavat naiset pelaavat miehiä useammin bingoa (38 % - 22 %) ja käyvät 

kasinolla (28 % -25 %). Miehillä on yleisempää pelaaminen urheilutapahtumissa. Vuonna 1999 tehdyn ruot-

salaistutkimuksen mukaan patologisesti pelaavia on 0,9 % miehistä ja 0,2 % naisista. Australialaistutkimuk-

sen mukaan peliautomaattien käyttö on yleisempää naisten keskuudessa. Ongelmallisesti pelaavat naiset 

pelaavat enemmän automaateilla ja bingoa. Miehiä harvemmin he pelaavat korttipelejä tai pelejä pelihal-

leissa ja urheilukisoissa. Pelaaminen on yleistynyt naisten keskuudessa ja yksi ongelmallisesti pelaava ihmis-

ryhmä onkin ollut 1998 tehdyn tutkimuksen mukaan virkistysalueilla ja kaupoissa peliautomaatteja pelaavat 

naiset. Australiassa Victorian alueella ongelmapelaamiseen hoitoa hakeneista 46 % on naisia. DSM-IV  

-luokittelun mukaan ongelmallisuudesta kertova pistemäärä on naisilla keskimäärin 5,8 ja miehillä 6,1. Apua 

hakeneisiin miehiin verrattuna naisilla on huomattavasti vähemmän velkaa ja vähemmän ongelmia lain 

kanssa, mutta enemmän henkisiä ja fyysisiä pelaamiseen liittyviä oireita. (Orford ym. 2003, 80-82.)   

 

Dickersonin ym. (1998) tekemän kasino-, kortti- ja urheilukisapelejä pelaavia koskevan tutkimuksen mukaan 

jatkuvasti pelaavista ongelmapelaamisen riskirajoissa olevista miehistä 40 % ja naisista 15 % sai 8 pistettä 

tai enemmän Audit-testistä eli he käyttivät runsaasti alkoholia. Muunlaisia pelejä pelaavista, kuten loton 

pelaajista sai vastaavat Audit-tulokset miehistä noin 20 % ja naisista alle 5 %. Yhden tutkimuksen mukaan 

miehistä 21 % ja naisista 14 % kertoi hankkineensa rahaa pelaamiseen laittomin keinoin. (ks. Dickerson & 

O’Connor 2006, 13, 80.) 
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Lesierin ja Blumen GA-ryhmän naisista tekemässä tutkimuksessa (1991) tuli ilmi, että mitä enemmän nais-

ten perhetaustassa oli päihdeongelmaa (esim. vanhemmat päihdeongelmaisia tai puolisolla päihdeongel-

ma), sitä enemmän sillä oli yhteyttä pelaamiseen. GA:han liittyneet naiset ovat useammin sinkkuja ja eron-

neita kuin miehet eikä heillä ole siten sosiaalista tukea. Naisilla on useita reittejä pelaamisen rahoittami-

seen, kuten petokset ja huijaripelien järjestäminen. Naiset harjoittavat myös prostituutiota, kun taas mie-

hillä on enemmän veropetoksia ja varastetun tavaran kätkemistä. Ongelmapelaavilla naisilla on myös muita 

ongelmia pelaamisen lisäksi: 26 % kertoi masennuksesta ja 12 % kertoi itsemurhayrityksistä, joita oli ollut jo 

ennen pelaamisen aloittamista, 48 %:lla oli päihdeongelmia, 24 %:lla oli pakonomaista tuhlausta, 20 %:lla 

oli ahmimishäiriö ja 12 % oli yksiseksuaalisia. Lisäksi 26 %:lla oli vainoharhaisuuden piirteitä, jotka liittyivät 

usein päihteiden käyttöön tai velkojien pelkoon. Ongelmapelaamisessa naisille tyypillistä on suuri stressi ja 

kokemus ylittämättömistä vaikeuksista. Naiset kokevat yleensä suurempaa vastuuta läheisimmistä, jolloin 

pelaaminen saattaa lisätä huolta ja aiheuttaa syyllisyyden tunteita. Osa ongelmista johtuu työpaikan ja ko-

din seksistisistä asenteista, sillä miesvaltaiset ympäristöt luovat naiselle huonoa itsetuntoa ja -kunnioitusta. 

Ongelmapelaavat naiset ovat tutkijoiden mukaan sosiaalisten stereotyyppien ja naisille asetettujen rajoitus-

ten uhreja. Tästä syystä naiset käyttävät selviytymiskeinona pakoa. Toisaalta osalle naisista pelaaminen 

miesvaltaisessa ympäristössä antaa kokemuksen voimaantumisesta, joka muutoin kielletään heiltä. Ongel-

mapelaavien naisten yksinäisyys ja eristäytyneisyys tuli esille australialaistutkimuksessa, mutta sitä ei pidet-

ty pelaamisen syynä ja tarkastelu vaatisi jatkotutkimusta. (ks. Aasved 2003, 263-265, 268.) 

 

Toinen GA-ryhmän asiakasnaisista kertova tutkimus on tehty Las Vegasissa kyselytutkimuksena. Kaikkiaan 

52 GA-naisasiakkaan tuloksista kertovan tutkimuksen naiset olivat keskimäärin 30-40-vuotiaita, suurin osa 

oli naimisissa ja heillä oli lapsia. Useimmilla naisilla oli sisaruksia ja kolmasosalla vanhemmat olivat eron-

neet ennen kuin he olivat täyttäneet 15 vuotta. Asiakkaista noin 40 %:lla oli päihdeongelmainen vanhempi 

tai ongelmapelannut vanhempi, kolmasosalla perhe oli käyttänyt väkivaltaa tai hyväksikäyttänyt lasta sek-

suaalisesti. GA-ryhmän naisista 69 % oli pohtinut itsemurhaa ja 23 % oli yrittänyt sitä, 23 % käytti päihteitä 

ja oli mukana hoito-ohjelmassa, 65 % oli käyttänyt psykiatrista apua. Naisilla oli huomattavasti taloudellisia 

ongelmia: 87 % oli tuhlannut perheen säästöt, 76 % oli ylittänyt luottokorttirajat, 73 % väärentänyt shekke-

jä, 60 % pantannut omaisuuttaan, 37 % varastanut työnantajiltaan, 27 % harkinnut prostituutiota, 10 % 

harjoittanut prostituutiota, 6 % kiristänyt rahaa ja 25 % oli joutunut vararikkoon pelaamisen takia. (Aasved 

2003, 268-269.) 

 

Ongelmallisesti pelaavien hoitoon hakeutuminen on harvinaista. On arvioitu, että vain alle 10 % peliongel-

maisista hakeutuu hoitoon. Yhdeksi haasteeksi nostetaan naiset, joita ei ole tarpeeksi huomioitu erityis-

ryhmänä peliongelman hoidettavuutta koskevassa tutkimuksessa. (Coombs 2004, 165-170.) Ennen GA-

ryhmää 70 % miehistä ja 24 % naisista oli hakenut apua peliongelmaan. Vaikka 93-98 % GA:sta apua hake-

neista on miehiä, kolmasosa mahdollisista ongelmapelaajista on naisia. Tulos kertoo siitä, että naiset ovat 

huonosti tavoitettu kohderyhmä ongelmapelaamisen hoidossa. Tähän on syynä pelaajista vallalla oleva 

kuva sliipatusta ja runsaasti rahaa kuluttavasta miehestä. Las Vegasin GA-asiakkaille tehdyssä kyselyssä 

huomattiin, että naisista 72 % oli aiemmin saanut psykiatrista apua, mutta heidän terapeuttinsa ei ollut 

huomannut heidän peliongelmaansa. Naisista 62 % ei myöskään tiennyt ennen GA-ryhmän aloittamista, 

että pelaaminen voi olla sairaus. (Aasved 2003, 264, 269.)    
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7  Naisten pelaaminen empiirisen tutkimuksen valossa  
 

7.1 Kysely- ja haastatteluaineistot 

 

Tämän tutkimuksen uusi empiirinen aineisto kerättiin kysely- ja haastattelumenetelmillä. Liite 2 sisältää 

tutkimuksessa käytetyn kyselylomakkeen ja haastatteluiden teemarungon. Seuraavassa esitellään tutkimus-

ta varten kerätyt aineistot: 

 

1) Sähköinen kysely (208 vastaajaa) 

 

Sähköisen kyselyn vastaajiksi pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia pelejä pelaavia, eri 

elämäntilanteissa olevia ja eri-ikäisiä naisia. Kyselyaineiston monipuolisuuden takaamiseksi kyselylinkkiä 

levitettiin usean eri kanavan kautta. Yksi tärkeä levityskanava oli Peluuri-sivusto, joka on tarkoitettu henki-

löille, jotka kokevat haittoja pelaamisesta. Kyselylinkin välittämiselle Peluuri-sivustossa hankittiin palvelua 

ylläpitävän A-klinikkasäätiön tutkimuslupa. Avoin linkki sähköiseen kyselyyn laitettiin myös suosituille pe-

laajia tavoittaville keskustelufoorumeille (Valtti-keskustelufoorumi, Pelaajalehti, teknologia-aiheinen kes-

kustelupalsta Muropakettisivusto) sekä ongelmapelaajia tavoittavien palveluiden, kuten Päihdelinkin inter-

net-sivustoille. Kyselylinkkiä välitettiin lisäksi Facebookin eri ryhmien, kuten muun muassa Pelirajat’on-

Facebook-sivuston sekä eri-ikäisille tarkoitettujen verkkofoorumeiden kautta. Samoin linkkiä levitettiin ja 

tutkimuksesta tiedotettiin mm. yleiseen keskusteluun tarkoitetun Suomi 24 -keskustelupalstan, nuorille 

tarkoitetun Demi-lehden keskustelufoorumin, nuorille aikuisille suunnattujen Meidän perhe ja Vauva-

lehtien sekä ikäihmisille kohdennettujen ET-lehden ja MTV 3:n Studio 55 -keskustelufoorumeiden kautta. 

 

Kyselyssä saavutettiin alkuperäisen 200 vastaajan tavoite, sillä siihen vastasi kaikkiaan 208 henkilöä. Vas-

tauksia saatiin ympäri maata, jokaisesta maakunnasta, eniten Uudeltamaalta, Pohjois-Pohjanmaalta, Varsi-

nais-Suomesta ja Pirkanmaalta. Vastaajista noin 60 % asui kaupungeissa, 25 % taajamissa ja noin 20 % maa-

seudun haja-asutusalueilla. Keski-ikä oli 26 vuotta vaihdellen 14 ja 67 vuoden välillä. Kahdella prosentilla 

vastaajista äidinkieli oli muu kuin suomi. Noin 40 % vastaajista ei ollut parisuhteessa tai oli eronnut, noin 40 

% oli seurustelusuhteessa tai avoliitossa ja noin 15 % avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Kyselyyn 

vastanneista 20 %:lla oli alaikäisiä ja yhdellä prosentilla täysi-ikäisiä kotona asuvia lapsia. Muualla asuvia 

alaikäisiä tai täysi-ikäisiä lapsia oli 7 %:lla vastaajista. Lapsia oli tavallisimmin yksi, mutta lapsimäärä vaihteli 

yhden ja neljän välillä. (ks. liitetaulukot 1, 2, 5, 6) 

Kyselyyn vastaajista noin 40 % oli suorittanut alemman tai ylemmän perusasteen tutkinnon eli peruskoulun 

tai kansakoulun ja vajaa 40 % keskiasteen tutkinnon eli ammattitutkinnon tai ylioppilastutkinnon, Korkea-

asteen koulutuksen suorittaneita oli noin viidennes vastaajista ja lopuilla oli alin korkea-asteen tutkinto eli 

opistotasoinen tutkinto. Reilu puolet (55 %) vastaajista oli opiskelijoita, noin 20 % oli palkkatyötä tekeviä tai 

yrittäjiä, lisäksi jotkut kävivät sekä palkkatyössä että opiskelivat. 10 % oli kotiäitejä, joista osa vanhempain- 

tai hoitovapaalla. Eläkkeellä olevia oli 2 %. Loput 11 % oli muussa työtilanteessa, tavallisimmin työttöminä, 

sairaslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä, jotkut osallistuivat kuntouttavaan työtoimintaan ja jotkut toimi-

vat omaishoitajina. (ks. liitetaulukot 3, 4) 
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Kyselyyn vastanneista noin kahdella kolmasosalla fyysinen terveys oli erinomainen tai hyvä ja noin kolme 

neljäsosaa piti henkistä terveyttään hyvänä tai erinomaisena. Pitkäaikaissairauksia oli noin neljäsosalla vas-

taajista. Pitkäaikaissairauksia olivat mm. astma, verenpainetauti, diabetes, migreeni, kilpirauhassairaudet, 

psoriasis ja nivelongelmat. Pitkäaikaissairauksina mainittiin myös mielenterveyden ongelmat kuten masen-

nus, paniikkihäiriö, ahdistuneisuushäiriö ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Päihdeongelmia oli noin kymme-

nesosalla vastaajista. Noin 80 % heistä oli alkoholin väärinkäyttäjiä. Loput kertoivat käyttävänsä huumeita 

tai he olivat alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden sekakäyttäjiä. (ks. liitetaulukko 7) 

 

2) Haastattelut (19 henkilöä) 

 

Haastateltavia haettiin kyselyn yhteyteen liitetyn haastattelupyynnön avulla. Koska näin saatiin haastatelta-

viksi lähinnä nuoria viihdepelaajia ja vanhempien pelaajien ja ongelmapelaajien osuus jäi pieneksi, ulotet-

tiin haastattelupyyntö myöhemmin myös Peliklinikalle4, joka tarjoaa hoitoa ongelmapelaajille. Peliklinikan 

kanssa sovittiin siitä, että heidän työntekijänsä esittivät naisasiakkailleen pyynnön osallistua haastattelui-

hin. Samoin pyyntö laitettiin Peliklinikka-kokonaisuuteen kuuluvan vertaistukea tarjoavan Pelivoimapiirin 

sivuille. Haastateltavia saatiin kaikkiaan 19, joista vain yksi tuli hoitotahojen kautta.  

Sähköisen kyselyn etuna oli sen laaja-alaisuus, kun taas haastattelut mahdollistivat syvällisten ja kokonais-

valtaisten kertomusten esille saamisen. Haastateltavia ei ollut mahdollista valita tutkimukseen ennalta, 

mutta tavoitteena oli saada mukaan mahdollisimman monenlaisia eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia 

naisia. Mukaan pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolisesti eri pelejä pelaavia naisia sekä naisia, joilla 

on erilainen suhde pelaamiseen, kuten aktiivisia pelaajia, jotka eivät koe pelaamista ongelmallisena ja pe-

laajia, jotka halusivat vähentää pelaamistaan. Haastateltavien joukossa oli vain neljä rahapelejä pelaavaa 

naista. Suurin osa (15) haastatelluista pelasi siis muita kuin rahapelejä, eivätkä he kertomansa mukaan tun-

teneet käytännössä lainkaan kiinnostusta rahapeleihin. He tekivät myös jyrkän pesäeron rahapelaajiin, joi-

den kanssa heillä ei mielestään ollut mitään yhteistä. Silloin kun tässä tutkimuksessa puhutaan rahapelaajis-

ta, käytetään heistä aina termiä rahapelaaja. Muista käytetään termiä pelaaja tai ei-rahapelaaja.  

 

Haastateltujen naisten keski-ikä oli 26 vuotta. Nuorin heistä oli 16-vuotias ja vanhin 52-vuotias. Suurin osa 

(yhdeksän) heistä oli opiskelijoita, seitsemän kävi töissä, kaksi oli työttömänä ja yksi työkyvyttömyyseläk-

keellä. Neljällä haastateltavalla oli lapsia ja yksi oli raskaana. Yhdellä äidillä oli yksi lapsi, yhdellä kaksi ja 

kahdella useita lapsia. Suurin osa haastateltavista oli parisuhteessa. Neljä haastateltua asui yksin, samoin 

neljä asui vanhempiensa luona. Kaikki haastatellut olivat suomalaisia ja Suomessa syntyneitä. Haastatellut 

tulivat muuten tasaisesti eri puolilta Suomea, mutta pääkaupunkiseudulta heitä oli hieman muita alueita 

enemmän. Pohjoisimmat haastateltavat tulivat Oulun ja Lapin läänistä.  

 

 

                                                           
4 Peliklinikka on Helsingissä toimiva rahapeliongelmiin erikoistunut kokeiluhanke, joka palvelee pelaajia, heidän lähei-
siään ja näitä auttavia ammattilaisia. Peliklinikan hankekumppaneita ovat Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä A-
klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosped säätiö, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca sekä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL. 
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7.2 Pelaamisen aloittaminen  
 

Kyselyyn vastanneet naiset olivat aloittaneet pelaamisen keskimäärin 12-vuotiaina. Pelaamisen aloittamis-

ikä vaihteli kahden ja 62 ikävuoden välillä. Naisista 55 % oli aloittanut pelaamisen alle 10-vuotiaana, 30 % 

10–19-vuotiaana, 10 % 20-30-vuotiaana ja 3 % sitä vanhempana. Myös tutkimusta varten haastatellut nai-

set olivat aloittaneet pelaamisen hyvin nuorena. Keskimäärin mainittiin noin 13 vuotta aloittamisikänä.  

Tyypillisimmin pelaaminen on alkanut ajanvietteenä tai tietokoneisiin tutustumisen kautta. Tällaista pelaa-

misen aloittamista kuvattiin noin kolmasosassa kyselyn avovastauksista. Pelisivuille on menty sattumalta ja 

kiinnostuttu digitaalisesta pelaamisesta.  

”Kun sain aikanaan oman tietokoneen kiinnostuin netissä pelattavista ilmaisista peleistä. Aloitin to-

dennäköisesti aikaa kuluttaakseni. Eksyin pelisivustoille jonkin keskustelupalstan linkin kautta.” 

 

Noin viidesosassa kyselyvastauksista kerrotaan, että kaverit tai poikaystävä olivat saaneet vastaajan kiin-

nostumaan pelaamisesta. Poikaystävän kanssa oli haluttu aloittaa yhteinen harrastus esimerkiksi etäsuh-

teen aikana. Naiset olivat saattaneet myös tutustua pelaamiseen seuraamalla miehen pelaamista ja olivat 

samalla pyytäneet tältä vinkkejä kiinnostavista peleistä. Jotkut naiset olivat tutustuneet internetissä kave-

reiden pelaamiseen ja seuranneet heidän esimerkkiään. Osalla tytöistä oli ollut naapurustossa pelaavia 

poikia ja he olivat kiinnostuneet pelaamisesta näiden kautta. Kavereiden lisäksi naiset olivat kiinnostuneet 

pelaamisesta myös peleihin liittyvien työpaikkojensa (esim. pelipaikat, ravintolat ja kioskit) kautta.   

Myös noin viidesosa kyselyyn vastanneista naisista kertoi siitä, miten he olivat oppineet pelaamaan isän tai 

vanhempien kautta. Pelaaminen oli saattanut alkaa vanhempien kaupassa tai kun isä oli antanut painella 

hedelmäpelin nappuloita. Monet olivat lapsena pelanneet yhdessä perheen kanssa lautapelejä. Jotkut oli-

vat saaneet pelata vanhempien tietokoneella, ja vanhemmat olivat saattaneet auttaa vaikeimpien tietoko-

nepelitasojen läpiviennissä. Monissa tapauksissa vanhemmat olivat myös ostaneet lapsille tietokoneen tai 

pelikonsoleita, joilla oli opeteltu pelaamaan. Jotkut vanhemmista olivat ostaneet tytölle kasvua ja kehitystä 

tukevia tietokonepelejä. Joidenkin tyttöjen isät olivat pelanneet auto- ja sotapelejä, ja tytöt olivat kiinnos-

tuneet näistä peleistä seuratessaan, mitä tämä pelasi. 

Edelleen noin viidesosa kyselyyn vastanneista naisista kertoi aloittaneensa pelaamisen sisarusten kautta. 

Pelien kokeiluun olivat innostaneet veljet ja joissain tapauksissa myös siskot, joita oli ihailtu ja joiden esi-

merkkiä haluttiin seurata. Joskus pelaaminen oli käynnistynyt, kun oli esimerkiksi haluttu tehdä jotakin yh-

teistä pikkuveljen kanssa.  

”Olen aina ollut kiinnostunut peleistä. Nuorena ihailin veljeäni ja tein kaikkea mitä hänkin, eli pelasin 

pelejä. Minua kiinnostivat pelit muutenkin.” 

 

Kyselyyn vastanneiden naisten ensimmäisiin pelimuistoihin (185 vastausta) liittyivät tyypillisesti ihmiset ja 

etenkin pelaaminen isän, sisarusten tai kavereiden kanssa. Yli puolet vastaajista kertoi ensimmäisistä peli-

kokemuksistaan, jotka oli saatu tavallisimmin kotona. Jossain tapauksissa pelaaminen oli aloitettu kaverin 

kanssa netissä omassa kodissa tai kaverin luona oltaessa. Tietokonepelejä oli pelattu vanhempien valvon-

nassa yhdessä sisarusten kanssa. Ensimmäiset pelikokemukset olivat olleet miellyttäviä sosiaalisia tilanteita 

läheisten ihmisten kanssa: 
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”Pelattiin kaverin luona yökylässä Super Mariota yöpaidat päällä olkkarin lattialla.” 

 

”Mutsi osti pleikkarin kun olin seittemän. Istuttiin siinä yhdessä ja pelattiin Donald Duck Quack At-

tackii. Aika kivaa se oli. Ctrl-napista sitä ammutaan/lyödään.” 

 

”Ehkä ihan ensimmäinen peli on ollut flipperi, se kolikoilla toimiva, leirintäalueella, olin varmaan jo-

tain 5-vuotias, isä näytti miten pelataan flipper-peliä. Mahtavaltahan se tuntui kun sai rämpyttää 

kahta nappia ettei kuula mene sisään koneessa.” 

”Pelasin sisarusten ja serkkujeni kanssa jotakin autopeliä isovanhempien luona. Porukkaa oli paljon, 

joten jakauduimme joukkueisiin ja pelattiin vuorotellen.” 

Pelaamisessa oli ollut myös jännitystä pelattaessa lautapeli Afrikan tähteä. Mieleen painuvia olivat olleet 

myös kokemukset Simsin, Barbie-pelin tai hevostenhoitoon perustuvan Tallipelin ensimmäisestä pelikerras-

ta. Monilla ei ollut tarkkaa mielikuvaa ensimmäisistä jo varhain tapahtuneista pelaamiskerroistaan. Van-

hemmalla iällä pelaamisen aloittamisen tyypillinen muisto liittyi rauhalliseen omalla ajalla pelaamiseen, kun 

lapset olivat nukkumassa ja puoliso oli tekemässä jotain muuta, kuten katsomassa televisiota. Jännittäviä 

ensikokemuksia liittyi erityisesti ensimmäiseen kertaan pelihuoneella.  

Kuten kyselyyn vastanneet, myös haastatellut naiset olivat kiinnostuneet peleistä hyvin usein sukulaisten, 

sisarusten, vanhempien tai isovanhempien kautta. Eräs heistä oli kiinnostunut pelaamisesta kun hänen 

isänsä pelasi Monsters Truckia, jota myös hän itse alkoi pelata. Muita hänen varhaisia pelejään olivat Diablo 

ja Duuma. Pari haastateltua oli kiinnostunut peleistä, koska isoveli pelasi niitä. Yksi haastateltu nainen oli 

kiinnostunut 12-vuotiaana roolipeleistä, kun hänen serkkunsa pyysi häntä mukaan pelaamaan. Eräs toinen 

oli kiinnostunut peleistä kummisetänsä kautta. Monet muistelivat ensimmäisiä ikimuistoisia pelikokemuksi-

aan sukulaisten kanssa: 

 

”Isoäitini oli sellainen että hän pelasi hyvin tosissaan ja aina halusi itse voittaa. Hän oli hyvin kilpailu-

henkinen niissä ja tuli kyllä koettua karvaita häviöitä peleissä. Minulla peleihin suhtautuminen saat-

taa johtua siitä, että mun isäni on lastentarhanopettaja koulutukseltaan ja sitä kautta on tullut paljon 

pelejä. Isä on varmaan joutunut pitämään ulkopelejä ja muita pelejä, että niihin on suhtauduttu meil-

lä aina hyvin positiivisesti ja varmaan joka joulu tuli 1-2 uutta lautapeliä jouluksi, että se on positiivi-

nen suhtautuminen niihin.”   

 

”Kummisetä koodasi mulle jonkun ihanan pelin, jossa piti suurin piirtein painaa yhtä nappia, niin sai 

sen läpi. Mä olin jotain kolme-neljä. Se oli mun ensimmäinen pelikokemus. Se oli se että se on haus-

kaa, on jotain mitä osasi tehdä ihan itse.”  

 

Haastateltujen pelaamisen aloittamistapa ja aloittamisen syyt vaihtelivat. Jotkut kertoivat, että olivat kiin-

nostuneet peleistä jo ennen kuin osasivat lukea. He olivat aluksi seuranneet vierestä muiden pelaamista. 

Haastateltavat kertoivat kiinnostuneensa pelaamisesta, koska se oli kivaa vaihtelua ulkoleikkeihin tai hyvää 

viihdettä sadepäivinä lastenohjelmien lisäksi. Moni haastateltu kertoi, että oli tykännyt pelata ihan pienestä 

saakka erilaisia kilpailuhenkisiä korttipelejä ja lautapelejä, kuten Afrikan tähteä ja Dominoa. Monien naisten 

lapsuuden perheissä oli myös pelattu lottoa tai esimerkiksi ostettu ässäarpoja. Suurimmalla osalla pelaami-
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nen oli alkanut tietokoneen, Nintendon tai Play Stationin pelaamisella. Myös Commodore-pelit olivat monil-

le tuttuja:  

”Olin ekaa ikäluokkaa kun tietokoneet tulivat ja niillä ruvettiin pelaamaan pelejä. Muistan, että en-

simmäiset tietokonepelikokemukset olivat, kun isoveljen Commodore 364 koneella pelasin laskettelu-

peliä, joka oli sairaan siisti ja siinä piti laskea mäkeä ja ne ovat varmaan ensimmäiset pelit.”  

 

Joillakin haastatelluilla naisilla ensimmäiset muistikuvat pelaamisesta liittyivät alle kouluikäisenä perheen 

kanssa tehtyyn lomamatkaan ja esimerkiksi hotellin aulassa tai laivassa olleisiin värikkäisiin pelikoneisiin ja -

automaatteihin, jotka erilaisine pelihahmoineen olivat olleet positiivisen, iloisen ja hauskan näköisiä. Silloin 

he eivät vielä varsinaisesti olleet pelanneet, vaan katsoneet vierestä kun muut, lähinnä miespuoliset ihmi-

set, olivat pelanneet.  

 

Kaikkien haastateltujen naisten sukulaiset tai vanhemmat eivät kuitenkaan olleet vaikuttamassa siihen, että 

heille syntyi ensikosketus peleihin. Erään haastatellun vanhemmat eivät olleet antaneet hänen pelata lap-

sena kotona, koska he pelkäsivät pelaamisesta mahdollisesti aiheutuvia haittoja, kuten silmien pilalle me-

nemistä, sisälle yksin jäämistä, peleistä aiheutuvaa kovaa ääntä kotona ja aggressiivisuutta. Haastateltu olisi 

jo pienestä pitäen halunnut pelata, mutta pystyi toteuttamaan haaveensa vasta 20-vuotiaana, kun löysi 

poikaystävän, joka pelasi ja jolla oli paljon pelejä. Hän totesi, että tällöin pelaamisesta saatu nautinto oli 

suuri.  

 

Jotkut naiset olivat siirtyneet pelaamaan myös lukemisharrastuksen kautta. Lukemisesta pitäneet olivat 

alkaneet yläasteella lukea fantasiakirjoja. Pelien sijoittuminen myös fantasiaan sai aikaan sen, että he alkoi-

vat pelata. Fantasiapelit olivatkin olleet osalle heidän ensimmäisiä pelejään. Tällaisina peleinä mainittiin 

muun muassa Masqure Blue Linen kaltaiset fantasia- ja vampyyriroolipelit.   

 

Kaikille tutkimuksen naisille pelaamiseen ei liittynyt miellyttäviä lapsuusmuistoja. Vajaassa kymmenesosas-

sa kyselyyn saaduista vastauksista ja muutamassa haastattelussa kerrottiin negatiivisväritteisistä pelaami-

seen ohjanneista tekijöistä kuten paosta todellisuudesta, yksinäisyydestä, koulukiusaamisesta sekä perhe-

vapaan, sairasloman tai eläköitymisen aiheuttamasta turhautumisesta ja ajanvietteen puutteesta. Eräs nai-

nen kertoi omasta yläasteaikaisesta kaveripiirin ulkopuolelle jäämisestään ja kiusatuksi tulemisestaan, jo-

hon hän haki pelaamisesta ulospääsyä: 

”No olin koko yläasteen koulukiusattu ja muuttelimme paljon, joten ei ollut kamalasti kavereita ja vie-

tin suurimman osan ajastani tietokoneella tai siskojeni kanssa. Yleensä pelailimme pleikkaria ja ko-

neella oloonkin yritin keksiä lisää tekemistä.” 

 

Myös eräälle haastatellulle naiselle roolipelien pelaaminen oli aluksi ollut tapa purkaa ahdistusta, sillä hän-

täkin oli kiusattu koulussa. Fantasia- ja roolipelit veivät hänet mukanaan. Keskittyminen peleihin toi helpo-

tusta ja kiusaamiskokemukset unohtuivat. Pelit olivat aluksi vaikeita, mutta kun niitä oppi pelaamaan, ne 

toivat mukanaan onnistumisen kokemuksia. Tärkeää oli, että roolipelissä sai olla joku muu kuin se, jota 

kiusattiin. Samoin oman hahmon kehittely oli tärkeää. Haastatellun hahmo oli jousiampuja, jolla ei ollut 

mitään kytköksiä koulumaailmaan. Eräs toinen haastateltu oli siirtynyt pelien pariin kouluiässä lähinnä siksi, 

ettei hänellä ollut kavereita ja pelit ikään kuin korvasivat kaverit:  
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”Hieman alle kouluikäisenä tuli pelattua pikkuveljen kanssa Play Station ykkösellä. Tällöin pelaaminen 

oli luonnollisesti harvempaa, koska normaalit pihaleikit taittuivat vielä tuon ikäisenä. Kolmannella 

luokalla minua koulukiusattiin ja minulla ei ollut kavereita (periaatteessa oli mutta ei tämän ikäistä 

päästetty yli 5 km matkaa kulkemaan yksin kavereille) joten tuolloin pelaamista oli enemmän. Ei kui-

tenkaan tolkuttomasti, vanhemmat määräsivät että puoli tuntia päivässä olisi hyvä. Tämäkin kuiten-

kin joskus ylittyi. Sanottakoon, että kiinnostus tuli pikkuhiljaa oma-aloitteisesti kun niitä kavereita ei 

ollut.” 

 

Yksi rahapelejä pelaava haastateltu oli tutustunut pelaamiseen työttömäksi jäätyään. Kukaan sukulainen tai 

kaveri ei ollut vaikuttanut kiinnostuksen syntymiseen. Alun perin kimmoke pelaamiseen oli syntynyt kaupan 

aulassa olleesta Tuplapottipelistä. Siitä oli tullut voitto ja se oli antanut mahtavan tunteen. Sen sijaan tätä 

seuranneet häviöt olivat aiheuttaneet ahdistavia tunteita. Haastateltu oli aloittanut pelaamisen varsin 

myöhään keski-ikäisenä ja hän oli pelannut vasta noin yhden vuoden verran. Hän arveli, että työttömäksi 

jäätyään hän oli hakenut jotain sisältöä elämään, ja tämä oli laukaissut pelaamisen. Yksi rahapelejä pelaava 

taas pelasi nettipokeria, johon hän oli saanut kiinnostuksen löydettyään poikakaverin, joka pelasi tätä peliä. 

Haastateltava oli sen jälkeen pelannut nettipokeria viidestä kuuteen vuotta.  

 

7.3 Pelatut pelit ja pelitavat  
 

7.3.1 Aloituspelit 

 
Kyselyyn vastanneiden naisten ensimmäiset pelit ovat olleet usein lapsille tarkoitettuja lautapelejä tai kort-

tipelejä kuten Afrikan tähti, Kimble Labyrintti, Pekingin mysteeri, Cluedo, Heitä sikaa, Twister ja Menolippu. 

Pelaaminen on voitu aloittaa myös muun muassa Muumi, Barbie, Disney, Richard Scarryn touhukas maail-

ma, Hugo sekä Viiru ja Pesonen –peleillä. Muita yleisiä aloituspelejä ovat olleet The Sims, The Sim City ja 

Tetris sekä helpot ilmaiset nettipelit ja matopelit. Myös Facebookissa pelattavat pelit kuten Farmiville, Bub-

ble Shooter, Bubble Witch Saga ovat olleet monen ensimmäisiä pelejä. Pelaamista on aloitettu joissain ta-

pauksissa isoveljen kanssa Commodore 64:lla, pelaamalla NES/ Nintendo pelejä, kuten erityisesti Super Ma-

riota sekä PlayStation ykköstä ja kakkosta, jossa on pelattu esimerkiksi puzzle- ja tasohyppelypelejä kuten 

Crash Bandicootia, Crocia ja Spyroa.  

Tytöt kertoivat myös aloittamisesta ns. tytöille tyypillisten pelien, kuten ruuanlaittopelien, make up- ja 

dress up-pelien pelaamisella. Lisäksi jotkut tytöt kertoivat aloittaneensa pelaamisen myös sota- ja seikkailu-

peleillä, kuten Counter Strike, World of Warcraftin Crash Bandicoot –sarja, Dungeons & Dragons, Gears of 

War, Baldur's Gate 1&2, Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic, Vampire the Masquerade: Blood-

lines. Jotkut listasivat monenlaiset oppimispelit, sotapelit, strategiapelit ja roolipelit ensimmäisiksi tietoko-

nepeleikseen.  

Rahapelaamisessa mainittiin aloituspeleinä loton lisäksi nettipokeri, kolikkoautomaatit ja arvat. Eräs raha-

pelejä pelaava haastateltu oli aloittanut pelaamisen suoraan Veikkauksen nettisivuilta, josta ensimmäiset 

pelit olivat löytyneet. Myöhemmin hän oli siirtynyt pelaamaan suomalaiseen nettikasinoon. Toinen rahape-

lejä pelaava haastateltava oli aloittanut pelaamalla lottoa ja pitkävetoa, joista jälkimmäistä hän oli pelannut 

paljon:  
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”Aikoinaan lottokupongin täyttämisestä varmaan alkoi. Pitkäveto tuli siitä että olin jalkapallosta 

kauhean innostunut ja seurasin noita liigoja ja muita, sillä että sai vetoja sisälle sai lisää jännitystä 

siihen ja saattoi vielä voittaakin. Sitten se innostus levisi jääkiekkoon. Ainahan se on jännittävää ja 

kun pelasin sitä Pitkävetoa ja hullun tuurilla kun aluksi voitti, niin innostui ja laittoi kaikki ”ylimääräi-

set” rahat mitä voitti sinne peliin uudestaan.” 

Ei-rahapelaavat haastatellut olivat pelanneet aluksi pieninä tyttöinä klassisia miinaharavapelejä, hypi-pompi 

-pelejä tai esimerkiksi Hugoa, tämän jälkeen mukaan olivat tulleet ”legendaariset Prince of Persiat” ja sen 

jälkeen erilaiset roolipelit. Konsoli- ja tietokonepelit olivat usein alkaneet kiinnostaa teini-iässä. Nintendolla 

oli pelattu mm. Super Mariota, Play stationilla ”ihan mitä vaan” (myös autopelejä) ja tietokoneella usein 

WOWia. Pelatut pelit tosin vaihtelivat. Yhden haastatellun naisen lempipelejä alle kouluikäisenä ja vähän 

sen jälkeen olivat The Powerpuff Girls (perustuu vähän vanhempaan Cartoon Networksin animaatiosar-

jaan), Lego Racers, Super Pub sekä Maa aikojen alussa. Monet mainitsivat Simsin ja Word of tankin. Usea 

haastateltava kertoi, ettei aluksi tuntenut muita tyttöjä, joita pelaaminen olisi kiinnostanut niin paljon kuin 

itseä. 

7.3.2 Pelaaminen eri ikäkausina 

 

Ikäryhmien välinen pelaamisen vertailu on haasteellista sen vuoksi, että yli 55-vuotiaita oli vastanneiden 

joukossa vähän, ja heistä vain seitsemän vastasi pelejä koskevaan kysymykseen, alle 18-vuotiaita oli noin 

50, 18–29.vuotiaita 84 ja 30–54-vuotiaita noin 34. Vaikka tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä, tutki-

muksessa esitetään kuitenkin viitteellisesti kuvailevia ikäryhmittäisiä eroja naisten pelaamista peleistä. Ky-

selyn perusteella ikääntyneemmät naiset pelaavat rahapeliautomaateilla muita useammin. Sen sijaan erot 

digitaalisten pelien pelaamisessa eivät ole ikäryhmittäin poikkeuksellisen suuret. Myös vanhempiin ikäryh-

miin kuuluvat olivat kokeilleet vähintään jossain vaiheessa elämää erilaisia digitaalisia pelejä ja iäkkäämpien 

naisten pelikokemus oli monipuolisempi kuin nuorimpiin ikäryhmiin kuuluvien. 

Yli 55-vuotiaat olivat pelanneet muihin ikäryhmiin kuuluvia vastaajia useammin joskus elämänsä aikana 

Veikkauksen päivittäisiä arvontapelejä kuten Kenoa, kun Veikkauksen vakioveikkausta olivat kokeilleet jos-

kus elämänsä aikana muita ikäryhmiä useammin alle 18-vuotiaat nuoret. Yli 55-vuotiaat naiset olivat käy-

neet muita useammin pelaamassa rahapelejä kasinolla sekä pelanneet RAY:n rahapeliautomaateilla. Yli 55-

vuotiaista kyselyyn vastanneista noin 85 % oli joskus pelannut rahapeliautomaatilla, kun nuoremmista alle 

30-vuotiaista rahapeliautomaateilla oli pelannut noin 70 %. Nuorista aikuisista sekä keski-ikäisistä 30–54-

vuotiaista rahapeliautomaateilla oli pelannut noin 55 %. Myös totopelit raveissa, raviveikkaus, yksityinen 

vedonlyönti tai korttipeli rahapanoksin sekä vedonlyöntipelit ulkomaille olivat yleisimmin yli 55-vuotiaiden 

pelaamia pelejä. Esimerkiksi yksityistä vedonlyöntiä oli joskus pelannut noin 60 % yli 55-vuotiaista, kun nuo-

remmista ikäryhmistä yksityistä vedonlyöntiä oli pelannut 20–10 %.  

Digitaaliset tietokone- ja konsolipelit ovat sen sijaan alle 55-vuotiaiden suosimia pelejä. Tuloksissa tulee 

esille, kuinka aivan nuorimpien alle 18-vuotiaiden ja alle 30-vuotiaiden ikäryhmän lisäksi myös 30–54-

vuotiaat olivat pelanneet digitaalisia toiminta- ja seikkailupelejä. Autopelejä olivat vähiten pelanneet alle 

18-vuotiaat tytöt. Äly- ja puzzlepelejä olivat pelanneet tasaisesti kaikkiin ikäryhmiin kuuluvat jossain vai-

heessa. Roolipelejä pelaavia oli vähiten yli 55-vuotiaissa ja eniten alle 30-vuotiaissa naisissa. Simulaatiopele-

jä ja strategiapelejä pelaamattomia oli vähiten yli 55-vuotiaissa naisissa. Urheilupelit ovat puolestaan pele-
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jä, joita ovat harvemmin pelanneet alle 30-vuotiaat naiset. Lapsi- ja perhepelejä olivat pelanneet harvoin 

alle 18-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat naiset, kun yleisintä niiden pelaaminen oli 30–54-vuotiaiden ns. ruuhka-

vuosia elävien naisten keskuudessa. Muista peleistä korttipelaamisessa ja roolipeleissä ei ollut suuria ikä-

ryhmittäisiä eroja. Kaikki kyselyyn vastanneet yli 55-vuotiaat naiset olivat pelanneet joskus kännykkäpelejä.  

 

7.3.3 Pelatut pelit 

 
Kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta, samalla tavalla kuin Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimuksessa, mitä 

pelejä he olivat pelanneet a) joskus elämänsä, aikana, b) viimeisen 12 kuukauden aikana ja c) mitä he eivät 

olleet pelanneet lainkaan. Vastausten mukaan vain 2 % vastaajista pelasi yksinomaan rahapelejä. Noin nel-

jäsosa vastanneista ei ollut koskaan pelannut niitä ja noin viidesosa ei ollut pelannut rahapelejä viimeisen 

vuoden aikana. Yleisimpiä rahapelejä, joita vastaajat olivat pelanneet joskus elämänsä aikana tai viimeisen 

vuoden kuluessa, olivat raaputusaravat ja rahapeliautomaattipelit (taulukko 1). Niitä oli pelannut 60–70 % 

vastaajista. Yksi yleisimmin pelattu rahapeli oli lotto. Myös päivittäiset arvontapelit, kuten Keno, olivat kes-

kimääräistä useammin pelattuja pelejä. Muita rahapelejä oli pelannut joskus elämänsä aikana noin 10 % 

vastaajista.  

Taulukko 1. Yleisimmin pelatut rahapelit vuonna 2012 kyselyyn vastanneiden naisten mukaan (%).   

Rahapelit (N=187-195) 

Olen 
pelannut 

joskus 
aiemmin 
elämäni 
aikana 

Olen  
pelannut 
viimeisen 

12 kuukau-
den aikana 

En ole 
koskaan 
pelannut 

Veikkauksen raaputusarvat (Ässä, Casino jne.) 35 36 29 
Raha-automaattiyhdistyksen ( RAY) rahapeliautomaatit muualla kuin kasinolla  
(hedelmäpelit, videopokeri, pajatso) 35 36 30 

Veikkauksen lotto, Viking lotto tai Jokeri 18 40 42 

Veikkauksen päivittäiset arvontapelit (Keno, Syke, eBingo) 13 16 72 

Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin 9 10 81 

Veikkauksen vedonlyönti (pitkäveto, moniveto, tulosveto, Live-veto) 9 7 83 

Pelinhoitajan hoitama pöytäpeli muualla kuin kasinolla (ruletti, black jack) 12 4 84 

Veikkauksen vakioveikkaus 8 7 84 

Rahapeli Suomessa kasinolla 9 5 86 

Muut pelit Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) nettikasinolla 2 8 90 

Veikkauksen bingo netissä 2 8 90 

Raviveikkaus 5 4 91 

Muut pelit Ahvenanmaalle (PAF) 6 4 91 

Totopelit raveissa 7 2 91 

Nettipokeri ulkomaille (Centrebet, Ladbrokes,   Unibet) 3 7 91 

Muut pelit ulkomaille 3 4 93 

Nettibingo ulkomaille 2 5 93 

Kasinopelit ulkomaille 3 4 93 

Nettipokeri Raha-automaattiyhdistyksen ( RAY) nettikasinolla 2 5 94 

Vedonlyöntipelit ulkomaille 2 4 94 
Nettipokeri Ahvenanmaalle (PAF) 2 4 94 
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Osa haastatelluista ei-rahapelaajista oli kokeillut joskus jonkin verran rahapelejä, kuten veikkauksen pelejä 

tai kolikkopelejä netissä tai Topkani-pelimaailmassa, mutta eivät olleet kokeneet niitä omikseen. Heidän 

mielestään rahapelaaminen menee rahan tavoittelun vuoksi liian helposti siihen, että onnistumisen pakko 

on koko ajan läsnä enemmän kuin ei-rahapeleissä:  

”En itse pelaa mitään rahapelejä, en pelaa mitään kolikko- ja marjapelejä, koska se on minusta rahan 

tuhlausta kun niistä ei ikinä voita mitään ja ne ovat tosi addiktoivia, kaikki rahapelit ovat tosi addik-

toivia. Mieluummin käytän rahaa siten että ostan uuden pelin. Tuntuisi tosi tylsältä tuijottaa vain he-

delmiä siinä ja jos tulee kolme riviä niin jee.” 

 

Kaikkien haastateltujen ei-rahapelaajien kiinnostus rahapeleihin oli hyvin vähäistä tai lähes olematonta, 

mitä kuvastavat hyvin seuraavat siteeraukset:  

”En ole lotonnutkaan koskaan, ja jos on joskus ylimääräistä rahaa, niin saatan pistää joskus auto-

maattiin jossain ruotsinlaivalla kolikon, mutta sanoisin, että en ole koskaan ollut innostunut pelaa-

maan rahapelejä.” 

”Joskus tosi harvoin lottoan, siis joskus silloin tällöin. Mitään kolikkoautomaattipelejä en pelaa, tosi 

harvoin saatan heittää koneeseen jos on 20 senttiä kädessä eikä sille keksi parempaakaan paikkaa. 

Mutten ole varmaan koskaan vaihtanut kolikoita että pääsisin pelaamaan. Joskus tuli pelattua kolik-

kopeliä kavereiden kanssa, että mentiin pelaamaan, muttei aikuisena ole tullut pelattua. RAY:llä on 

pelihalli netissä, jonne saa laitta nettipankista rahaa, sitä olen joskus kokeillut. Jos kirjautuu sisälle, 

niin saa pelata sinne, mutten ole ikinä verkkopankista siirtänyt rahaa. Veikkauksen lottoa ja näitä 

olen verkossa kokeillut pelata ja jopa siirtänyt pankista rahaa, mutta se on ollut silleen, että olen siir-

tänyt sinne ehkä 10 e ja sitten se on kestänyt 2 vuotta. Et en ole hirveän aktiivisesti tehnyt. Ja toisaal-

ta palkintorahoja mitä en ole hirveästi saanut, niin olen siirtänyt sinne. Eli se on olut aika +-0 se raha-

pelaaminen.”  

Suurin osa ei-rahapelejä pelaavista kertoi, ettei ollut koskaan pelannut rahasta, eikä aikonut tulevaisuudes-

sakaan pelata. Jotkut totesivat, että teoriassa voi olla mahdollista, että he olivat ihan pieninä kokeilleet 

pelata rahasta esimerkiksi hedelmäpeliä, mutta eivät muista siitä tarkemmin. Useilla ei-rahapelejä pelaavis-

takin pelaamiseen kului jonkin verran rahaa, mutta he eivät mieltäneet itseään millään tavalla rahapelaa-

jaksi. Moni maksoi esimerkiksi WOWin kuukausimaksun, joka oli 13 euroa kuukaudessa. Lisäksi osa osti 

netistä peleihin oheistuotteita tai lisäosia. Monet haastatelluista olivat nuoria, joilla ei ollut paljon rahaa, 

joten lisäosien ostoa harkittiin tarkkaan:  

”Simsissä voi laajentaa maailmaa ostamalla lisäosia. Viime keväänä ostin itselleni uuden lisäosan, jo-

ta harkitsin pitkään, että otanko sen. Päädyin ottamaan toisen lisäosan, mutta se ei ole mikään sel-

lainen johon menee hirveästi rahaa. Harkitsen tarkkaan, mitkä olisivat parhaita lisäosia ja teen niistä 

listoja, etsin tietoa netistä mikä olisi hyvä lisäosa ja olen aika harkitsevainen sen suhteen.” 

Myös haastatellut larppaajat kertoivat, että larppaukseen saattoi käyttää niin paljon rahaa kuin haluaa. 

Esimerkiksi muinaissuomeen sijoittuvaan peliin käytettiin vain kalevalakoruja, jotka olivat kalliita. Kaikilla ei 

ollut mahdollisuutta ostaa niitä, joten niitä toivottiin esimerkiksi lahjaksi tai lainattiin joltain. Myös larppaa-

jien pelimatkat kauas kotipaikkakunnalta olivat taloudellinen kysymys, sillä matkat ja majoitukset maksoi-

vat. Jotkut cossaajat eli Cosplayta pelaavat saattoivat matkustaa esimerkiksi Englantiin saakka cossaamaan. 
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Cosplayssa ideana on, että itse pitää tehdä esimerkiksi puku jostain pelistä tai sarjasta hienoine ompelui-

neen ja koruineen alusta saakka. Voittaja voi saada palkintomatkan vaikkapa Japaniin.    

Myös esimerkiksi X-Boxilla tai Play Stationilla pelaavat tai tietokonepelejä pelaavat haastatellut kertoivat, 

että pelaamiseen kuluu rahaa. Vähävaraisina nuoret viivyttivät usein uusien tuotteiden ostoa:  

”Tämä ei ole halpa harrastus. Kun peli on ihan uusi, niin se voi maksaa vaikka 70 e, mutta pelien hin-

nat kyllä laskevat nopeasti. Kun peli on pari vuotta vanha, niin se voi maksaa enää vaikka 40 e. Riip-

puu kuitenkin siitä, miten suosittu peli on ollut. Jos se on erittäin suosittu, niin se voi pysyä 60 euron 

hintaisena kauan se peli. Me poikakaverin kanssa yleensä hankitaan kaikki pelit, jotka halutaan, mut-

ta voidaan odottaa vaikka kaksi kuukautta että saadaan se 30 eurolla. Mutta Mass Effect piti saada 

heti, vaikka se maksoi sen melkein 70 e.”  

Tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että erityisesti nuoremmat haastatellut naiset ovat ikäpolvea, 

joka ei pelaa niinkään lottoa, veikkausta tai rahapelejä, vaan muita pelejä esimerkiksi tietokoneella. Pelaa-

minen ei ole myöskään ”totista touhua”, vaan monille se on ajanvietettä eikä peleihin jäädä koukkuun. Digi-

taaliset pelit ja naisten suhde niihin onkin kiinnostava alue tutkimuksen kannalta. Digitaalisten tietokone- 

tai konsolipelien määrä on suuri eikä kyselyä varten voitu tehdä kattavaa listaa niistä, vaan antaa esimerk-

kejä erilaisista digitaalisista peleistä. Kyselyyn vastanneita naisia pyydettiin kertomaan taulukossa 2 esitet-

tyjen luokittelujen mukaisesti, mitä digitaalisia pelejä he ovat pelanneet.  

Vastausten perusteella naiset olivat pelanneet digitaalisia pelejä useammin kuin rahapelejä (ks. taulukko 2). 

Valtaosa vastaajista (94 %) oli pelannut joskus elämänsä aikana äly- ja puzzlepelejä, heistä kaksi kolmasosaa 

viimeisen vuoden aikana. Hieman pienempi osuus (84 %) oli pelannut joskus elämänsä aikana simulaatiope-

lejä ja autopelejä. Toimintapelejä, lasten- ja perhepelejä, seikkailupelejä ja strategiapelejä oli pelannut jos-

kus elämänsä aikana noin 70 % vastaajista ja noin 60 % digitaalisia roolipelejä ja urheilupelejä. Kyselyaineis-

tossa ei siten tule esille vahvasti perinteistä jakoa, että toiminta-, seikkailu- ja strategiapelit olisivat yksin-

omaan miesvaltaisia pelejä. Muista peleistä olivat suosituimpia korttipelit ja kännykkäpelit, joita oli pelan-

nut noin 90 % vastaajista. Puolet oli kokeillut bingoa, noin kolmasosa live-roolipelaamista eli larppausta ja 

noin viidesosa tv-pelejä.  
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Taulukko 2. Yleisimmin pelatut digitaaliset pelit vuonna 2012 kyselyyn vastanneiden naisten mukaan (%).  

Digitaaliset pelit (tietokone- tai konsolipelit) (N=190-200) 

Olen 
pelannut 

joskus 
aiemmin 
elämäni 
aikana 

Olen pelan-
nut viimei-
sen 12 kuu-

kauden 
aikana 

En ole 
koskaan 
pelannut 

Äly- ja puzzlepelit (esim. Tetris, Meteos, Sudoku, Bubble Shooter 2) 26 68 6 

Simulaatiopelit (esim. Sims) 39 45 16 

Autopelit (esim. Gran Turismot) 50 29 22 

Toimintapelit (esim. Half-Life, Counterstrike, Mortal Kombat) 31 38 31 

Lasten- ja perhepelit (esim. Habbo Hotel, Farmerama, Ice Age Online) 46 20 34 

Seikkailupelit (esim. Myst, Tripping Point, Broken Sword) 24 40 36 

Strategiapelit (esim. Warcraft, Hearts of Iron II, Football Manager, SimCity) 35 28 37 

Roolipelit (esim. Final Fantasy, Oblivion, World of Warcraft) 18 42 40 

Urheilupelit (esim. Pro Evolution Soccer, NHL) 33 23 44 

Muut pelit (N=187-202) 
   Korttipelit 28 62 10 

Kännykkäpelit 23 63 13 

Bingo (perinteinen) 36 11 53 

Roolipelit (larppaus) 13 15 73 

Tv-pelit (tekstiviesti visailupelit) 10 4 86 

 

Seuraavaan taulukkoon (ks. taulukko 3) kootuista vastauksista näkyy, kuinka rooli-, seikkailu-, taistelu- ja 

strategiapelien rajat vaihtelevat: jotkut nimeävät samat pelit seikkailupeleiksi, kun taas jotkut nimeävät ne 

rooli-, taistelu- tai strategiapeleiksi. Listan kärjessä olevat, yleisimmin mainitut, pelit ovat kuitenkin samoja 

jokaisessa peligenressä.  

 

Taulukko 3. Vuonna 2012 kyselyyn vastanneiden naisten yleisimmin pelaamat rooli-, seikkailu-, taistelu- ja strategiapelit. 

Äly- ja puzzlepelit (N=133) 

 

Tetris, Sudoku, Bubble Shooter, Bubble Witch Saga, Candy Crush Saga,  Tower Blaster, 
Mahjong, Bejeweled Blitz , Korttipelit – Pasianssi, Puzzle Quest, Shakki, Devil Dice, Brain 
Champion, Hidden Object -pelit, Portalit/ Portal2/ Hot Shot Portal 2, Phoenix Wrightit, 
Hotel Dusk , Diamonds,  Jewels, Q.U.B.E., Timangi, Miinaharava, Bust-a-Moove, Seventh 
Guest, Lucid, Get me out, Älypää kuvavisa, A Virus Named Tom, Pyramid / Pyramid soli-
taire, Infectonator World Dominator, Criter Crunch, Ristisanat, Alice in Wonderland, Soli-
taire, Spider Solitaire, FreecellBloxor, Audiosurf, Room Escape, Quantum Conundrum, 
Brain Train, Frozen Bubble, Machinarium, Trine 1 & 2, Puzzle Kingdoms , Superball, Hoop 
de Loop 

Simulaatiopelit (N=127) 

 

The Sims 1-3 ja sen lisäosat, Sims Terraria / Medieval /elämäntarinat/ lemmikkielämää, 
Minecraft,  Universe Sandbox, Black&White, Spore, Civilization IV, Chefville, Cafe World, 
IRancing, The Settlers, Howrse, Roller Coaster Tycoon 1 ja 2, Transport Tycoon Deluxe, The 
Zoo Tycoon, Wii, Tropico 3, Urbz, Nintendogs, Horsez, Minä eläinlääkärinä, Dogz, Springda-
le, Spore, TheVille 
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Seikkailupelit   (N=123) 

 

Tomb Raider (Legend, Anniversary, kaikki osat), Assassins Creed (kaikki PC:lle ilmestyneet 
osat), Broken Sword Director\'s Cut, Minecraft, Lara Croft, Spyrot, The Curse of the Mon-
key Island, The Legend of Zelda/Wiin Zelda-pelit/ The Legend of Zelda (A Link To the past, 
Ocarina of Time, Majoras Mask, Twilight Princess, Skyward Sword, Minish Cap, Windwak-
er), Dear Esther, Myst, Kingdom Hearts (sarja, 1-2), Prince of Persia, Uncharted 1-3, Crash 
Twinsanity , Syberia, Deponia, Jak & Daxter Batham: Arkham Asylum, Avatar: The Legend 
Of Aang - Into The Inferno, James Cameron\'s Avatar: The Game, The Golden Compass, 
Alice:madness Returns,  Portal 2, Trine, Rayman 2/Rayman Last Story, Diablo 3 Fable, In-
famousit,  GodOfWar,  Sam&Max,The Longest Journey jne. Leisure Suit Larry, Alan Wake,  
Uru, Lost Horizon, Gray Matter, Post Mortem, Memento Mori, Secret Files, Dreamfall, 
Longest Journey,  Sly 3, L. A. Noir, Mystery manor, Kirby Shadow of Colossus, Silent Hill, 
Okami,  PacMan,  FATE, Baldurs Gate: Dark Alliance 2, King\'s Quest, Metroid, Dreamfall: 
The Longest Journey, Bioshock, Metroid Prime: Echoes,  Beyond Good & Evil, Vampyre 
Story, Ratchet&clank Assasins Creed 1 ja 2, Age of empires, Dungeon Siege,  Batman Ark-
ham City, Harry Potter-pelit 1-3, The Lord of the Rings: The Return of the King, Shadow of 
the Colossus, Mirror\'s Edge, Brave Draves:t , Prince of Persia, Crash Bandicoot-
konsolipelit, Super Mario/Super Mario 64, Super Mario Sunshine, kaikki legendaariset 
Lucas Artsin pelit, Kings Quest Haunted 

Taistelupelit (N=107) 

 

Tekken (Tekken 3-6, Tekken Tag Tournament), Counterstrike (Counterstrike Source, CS (CS 
Go), Mortal Kombat, Halo (HereticHalo 3, Reach, Anniversary), Grand Theft Autot/ GTA 
(San Andreas, Max Payne , kaikki sarjan uusimmat osat) ,Tomb Raider, Half-Life 1-2, Left 4 
dead, Mass Effectit , Medal of Honor (European Assault, Vanguard), Call of Duty, Modern 
warfare 2-3, Black Ops, Gears Of War, God of Warit/CoDit, Team Fortress 2, Doom, Mine-
craft, The Walking Dead game, Hitman,  Batman: Arkham Asylum & Arkham, Borderlands, 
Battlefield, Crysis, Grand Theft Auto (3-4, San Andreas), Dead space 2, Bayonetta,  Blood Of 
The Damned,  Brotherhood , Gabriel Knight: Blood Of The Sacred, Jak & Daxter,  Killzone 3,  
Naruto Ultimate Ninja -pelisarja, RAGE, Red Dead Redemption, The Worms, Wolfenstein, 
Alan Wake, Heavy Rain, Amnesia the dark descent, Angry Birds Friends, Arma II, Assassin\'s 
Creed (1- 2), Bayonetta, BF 3,FEAR2, Marvel vs. Capcom, Bioshock 2, Blacklight: Retribu-
tion, Borderlands, Brink, Cabal, Castlevania, City, Dark Souls, Dayz, Dead Island, Demon\'s 
Souls, Deus Ex: Human Revolution, Devil May Cry, Dynasty Warriors, Enslaved, Episode 1 ja 
2, Fallout (3, New Vegas), Far Cry, Fat Princess, Gotham City Impostors, Guitar Hero, Heav-
enly Sword, Heavy Rain, Hunted: The Demons Forge, Jak 1-3, Killer Instinct, Killzone, L4D2, 
Lord of the Rings, Lula, Max paynet yms., Metal Gear Solid, Metro 2033, Mirrors Edge, 
Mw3, No One Lives Forever, Obscure, Pirates of the Caribean: The Legend of Jack Sparrow, 
Planetside, Prototype, Ratchet & Clank (koko pelisarja), Red Dead Redemption, Resident 
Evil, Revelations,  Rockband, Rune: Halls of Valhalla, Saints Row 3, Shadow the Hedgehog, 
Slender, Sly, SOF, Soul Calibur, Streetfighter 4, Super Smas Bros: Melee&Brawl, Terraria, 
TF. the Darkness 2, The Saboteur, Thief, TSuper Street Fighter, Uncharted, Unreal Tourna-
ment (Unreal Tournament 2004, 3), Warbirds, Where Am I?, Wolfentsein Enemy Territory, 
World of  Tanks, World of Warcraft, Worms Blast 

Autopelit (N=106) 

 

GTA:t, Need for Speed, Gran Turismo 1-5, NfS MW, Saints Row the Third, Midtown Mad-
ness, Formula-pelit /F1, FlatOut2 / Ultimate Garnage, Blur, Crash Team Racing, WRC Rally, 
World Rally Championship, Collin McRae Rally, Rallisport, Grand Teft Auto, Grand Prix, 
Arcade Racer -peli, Mario Kart, Cars 1 & 2, Forza, Project Gotham Racing 4/ Extreme Pro-
ject Gotham Racing, Burnout Paradise City, Trials HD & Evolution Driver, Nascar, Test Drive 
Unlimited,  Dirt 2-3,  Grand Ridge Racer 2 , Crash Bandicoot Team Racing, Grand Prix Chal-
lenge, Wipe Out Fusion, Life for Speed, Midtown Madness , DownTown Run, Twisted Met-
al, Xbox autopelit, Trackmania, Excite Truck, Lego Rally, Blur, Fall Out 
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Roolipelit (N=86) 

 

Final Fantasy I- XIII, World of Warcraft,  The Elder Scrolls: Oblivion, Skyrim;, Lord of the 
Rings: Fellowship of the Ring, Mass Effect -sarja 1-3, Dragon Age: Origins / Dragon Age 1 ja 
2, Dungeons & Dragons,  Guild Wars 1-2, Kingdom Hearts/Kingdom Hearts  1-2, Baldurs 
Gate 1-2,  Persona 3 ja 4, Anarchy Online, Chrono Trigger, Gothic 3- 4, Risen1- 2, The 
Witcher 1 & 2,  Ice Wind Dale 2, Morrowing /Morrowind, Never Winter Nights 1 ja 2, 
Pokémon Diamond, Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga, Vampire The Masquerade 
Bloodlines, VtM:Bloodlines,Odin Sphere, 358/2 Days, Bion, Planetside 2, Arcanum, Assas-
sin\'s Creed, Diablo 2-3, Borderlands, Breath of Firet, Rift, Castle Crashers, City of Heroes, 
Crisis Core, Dark Souls, Elder Scrollsit, F7 DS 1 & 2, Fall Out New Vegas / Fallout 1-3,  Feral 
Heart, Springdale, Birth By Sleep, Kameo, Runescape, League of Legends, Legend Of Grim-
rock , Lineage 2, Lost Odyssey, Mapple Story, Mount & Blade I - III, Perfect World Interna-
tional, TERA Online, Fable I & III, Eternal Sonata, Tales of-sarja, Chrono Trigger, Atelier-
sarja, Ragnarok Online, Secret World, Star Wars the Old Republic, SWTOR, The Last Story, 
Pandora\'s Tower, Torment, Ultimat, vanhat kultalaatikkopelit, Warhammer Online  

Lasten- ja perhepelit (N=79) 

 

Habbo Hotel, Disneyn konsolipelit (Tarzan, Toy Story, Pixar Autot, Donald Duck: Qack 
Pack), Lasten legopelit (Lego Star Wars, Harry Potter lego) Facebookin Farmville, Cityville, 
Farmerama, Crash  Bandicoot, Ice Ace Village/ Ice Age Online , Little Penguin Club, Pet 
Society, Run Escape,  Stardoll Panfu, GoSupermodel, Sing it, Sing star, Sonic-pelisarjan 
pelit, , Dragon City, Howrse, Robot Unicorn Attack: Evolution, One Piece Grand Battle, Jean 
Hotel, Bubbles, Gardenscapes , Little Big Planet 1 ja 2, Kultakala, Digimon Rumble Arena 2, 
Simpsonit, Ihmeperhe,  Aapeli, TopKani, Muumit, Barbie, WII Sport Resort, Worms Arma-
geddon, Leikkilä, Manu ja Matti, Galilei, Onni Ja Olivia Angry Birds 

Strategiapelit (N=78) 

 

SimCity, Age of Empires (kaikki osat), Civilization 1-5, World of Warcraft –sarja/Warcraft 3, 
Warlords Battlecry 1- 2, Dragon age, Dragon city, Monster world, Heroes/  Heroes of Might 
and Magic III, Settlers, Total Warit, Final Fantasy Tactics, Caesar, Jagged Alliance, Greed 
Corp, Pharaoh, Rome: Total War, Agarest: generations of war, Valkyria chronicles, King\'s 
Bounty-pelit, Portal 1 ja 2, Halo Wars Starcarft, Settlers,  Pioneer Trail, Garden of Times, 
City of Wonder Facebookissa, Red Alert 3 Age of Mythology, Rise of Nations,  Sorority Life, 
Hearts of Iron, Fruit Ninja, League of , Bakugan Rise of Resistance, Bitefight, XCom, Fire 
Emblem, Empire Earth 

Urheilupelit (N=65) 

 

 

NHL (NHL 1994-2013), FIFA (FIFA 1998, 2010, Fifa Football) Nintendo Wii sport-konsolipelit 
(Just Dance 2, Just Dance 3, Sport Resort, Wii Play, Evolution Soccer, Mario & Sonic at the 
London 2012 Olympics) Jeanin jalkapallopeli, NFL pelit, SSX, Kinect Sports, PES, NBA, Tiger 
woods golf, SmackDown! Shut Your Mouth, Alpine Racer 3, SSX 3, Dancing Stage Superno-
va 2, Pro Pilkki, Sports Champion ym., Simcity Supreme Snowboarding ja keilaus 

 

Haastatellut naiset kertoivat pelaavansa haastatteluajankohtana monia eri pelejä, kuten WOW, Skyring, 

Counter-Strike (esim. Source ja Global Offensive), Diablo III, Torchlight 1 ja 2, Tekken Tag Tournament 2, 

Cod: MW3 ja Portal, SIMS, Modern Warfare, Gears of War, Battle Field, Call of Duty ja Mass Effect. Yksi 

nuori haastateltu kertoi pelaavansa sotastrategiapelejä (mm. Travian), joissa kootaan heimoja ja yksi peli-

kierros kestää noin vuoden.   

Taulukon 3 peliluetteloa tarkasteltaessa on huomioitava, että pelien nimet on esitetty raportissa sellaisina, 

kuin naiset ne nimesivät. Samoin pelien sijoittaminen eri pelityyppeihin on otettu suoraan naisten vastauk-

sista. 
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7.3.4 Pelaamisen frekvenssi ja määrä 

 

Tutkimuksen kannalta on myös mielenkiintoista, kuinka paljon ja kuinka usein naiset pelaavat suosimiaan 

pelejä. Kuviossa 1 esitetään prosentteina se, kuinka usein kyselyyn vastanneet naiset ovat pelanneet raha-

pelejä ja muita pelejä.  

Noin neljäsosa kyselyyn vastanneista naisista ei ollut pelannut rahapelejä lainkaan viimeisen vuoden aikana. 

Ne naiset, jotka olivat pelanneet rahapelejä, pelasivat niitä yleisimmin (noin kolmasosa vastaajista) har-

vemmin kuin kerran kuukaudessa. Rahapelejä pelaavista naisista vain vajaa kymmenesosa pelasi rahapelejä 

useita kertoja päivässä tai päivittäin 6-7 kertaa viikossa. Sen sijaan muita pelejä pelaavista naisista yli nel-

jäsosa pelasi useita kertoja päivässä ja päivittäin 6-7 kertaa viikossa noin viidesosa. Noin kolmannes naisista 

pelasi muita pelejä 1-5 päivänä viikossa ja noin viidesosa sitä harvemmin tai kausittain.  

 
Kuvio 1. Raha- ja muiden pelien pelaamisen frekvenssi vuonna 2012 kyselyyn vastanneiden (N=208) naisten mukaan 

(%) 

Rahapelaaminen eroaa muusta pelaamisesta vähäisemmän pelaamisfrekvenssin lisäksi siten, että rahapele-

jä pelataan lyhyemmän aikaa kerrallaan kuin muita pelejä. Vastaajista noin 90 % pelasi rahapelejä alle puoli 

tuntia kerrallaan (ks. kuvio 2). Muita pelejä pelaavista lähes puolet pelasi yhdellä kerralla 1-2 tuntia, ja lähes 

neljäsosa pelasi alle 30 minuuttia ja tai 3-5 tuntia. Vajaa kymmenesosa pelasi kerralla yli viisi tuntia.  
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 Kuvio 2. Raha- ja muun pelaamisen kesto yhdellä pelikerralla vuonna 2012 kyselyyn vastanneiden (N=208) naisten 

mukaan (%).   

Kyselyvastausten analysoinnissa ristiintaulukoitiin naisten pelaamiseen käytettävä aika ja pelaamisen sään-

nöllisyys. Taulukosta 4 ilmenee, että rahapelejä useita kertoja päivässä pelanneilla pelaamiseen käytetty 

aika vaihteli tasaisesti. Tavallisimmin rahapelaamiseen käytettiin aikaa enintään puoli tuntia. Miltei joka 

päivä eli 6-7 kertaa viikossa rahapelejä pelaavista naisista noin puolet pelasi 3-5 tuntia kerrallaan, 1-5 päi-

vänä viikossa pelaavista 70–80 % pelasi kerrallaan alle 30 minuuttia, ja sitä harvemmin pelaavat pelasivat 

lähes poikkeuksetta enintään puoli tuntia kerrallaan. Viikoittain 6-7 kertaa rahapelaavat käyttivät siihen 

eniten aikaa: noin 80 % heistä käytti rahapelaamiseen aikaa 1-5 tuntia.  

Useita kertoja päivässä muita kuin rahapelejä pelaavista keskimäärin vajaa puolet pelasi pelikerralla 1-2 

tuntia. Useita kertoja päivässä muita pelejä pelaavilla pelaamisen kesto eriytyi siten, että noin viidesosa 

pelaajista käytti tavallisimmin aikaa pelikerralla alle puoli tuntia ja samoin noin viidesosa käytti pelaamiseen 

kerralla yli viisi tuntia.  

Kausittain rahapelejä pelaavat vastaajat käyttivät pelaamiseen aikaa tavallisimmin alle puoli tuntia kerralla. 

Sen sijaan muita pelejä kausittain pelaavista noin 80 % pelasi tunnin tai sitä pidemmän ajan yhdellä kertaa. 

Kaikissa muissa pelaamisen frekvenssiryhmissä pelaamisen tyypillisin peliaika oli 1-2 tuntia, johon ryhmään 

kuului 50–60 % vastaajista.  
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Taulukko 4. Rahapelaamisen ja muiden pelien pelaamisen frekvenssi ja pelaamiseen tavallisimmin käytetty aika yhdel-

lä pelikerralla kyselyyn vastanneiden (N=208) naisten mukaan (%).   

Rahapeliä/pelejä 
(N=127) % 

1-30 minuuttia 1-2 tuntia 3-5 tuntia yli 5 tuntia Yht. 

Useita kertoja päivässä    25    25    25    25 100 % 

6-7 päivänä viikossa 17 33 50 0 100 % 

3-5 päivänä viikossa 71 14 14 0 100 % 

1-2 päivänä viikossa 82 9 9 0 100 % 

Harvemmin kuin ker-
ran viikossa 

100 0 0 0 100 % 

Harvemmin kuin ker-
ran kuukaudessa 

97 3 0 0 100 % 

Kausittain 100 0 0 0 100 % 

Yht. 89 6 5 1 100 % 

Muita pelejä  
(N=193) % 

1-30 minuuttia 1-2 tuntia 3-5 tuntia yli 5 tuntia  

Useita kertoja päivässä 17 38 27 17 100 % 

6-7 päivänä viikossa 12 42 39 6 100 % 

3-5 päivänä viikossa 26 58 16 0 100 % 

1-2 päivänä viikossa 21 57 14 7 100 % 

Harvemmin kuin ker-
ran viikossa 

18 64 18 0 100 % 

Harvemmin kuin ker-
ran kuukaudessa 

50 50 0 0 100 % 

Kausittain 18 50 23 9 100 % 
Yht. 21 48 23 8 100 % 

 

 

Kyselyvastausten perusteella näyttää siltä, että useimmin ja säännöllisimmin pelaavat käyttävät myös ker-

ralla enemmän aikaa pelaamiseen. 

Monet haastatelluistakin naisista kertoivat pelaavansa päivittäin. Tyypillisesti haastatellut pelasivat viikon-

loppuisin enemmän. Päivittäin pelatut tuntimäärät vaihtelivat kahdesta viiteen tuntiin. Yksi kertoi pelaa-

vansa päivittäin kahdesta kolmeen tuntia (lähinnä Xboxin pelejä). Eräs haastateltava kertoi pelaavansa päi-

vittäin noin viisi tuntia Battle Field 3:sta. Muita hänen mainitsemiaan, mutta ei-niin aktiivisesti pelaamiaan 

pelejä olivat Resident Evil 6 ja 5, sekä Assosims Creamin pelit. Joskus pelaaminen oli todella tempaissut 

mukaansa:  

”Pelasin päivittäin ja varsinkin vapaapäivinä. Saatoin herätä kello 12 päivällä, syödä välillä ja pelata 

yhteen putkeen kunnes huomasin yöllä kahden aikaan, että pitäisikö tästä alkaa nukkumaan. Helpos-

ti voi pelata vaikka kellon ympäri.”  
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7.3.5 Pelaamispaikat ja peliseura 

 

Naiset pelasivat miltei poikkeuksetta kotonaan (98 %) (ks. kuvio 3). Noin 40 % pelasi muussa yksityisessä 

asunnossa mm. ystävien ja sukulaisten luona, noin viidesosa kaupan tiloissa/kioskilla tai laivalla, noin kym-

menesosa baarissa ja samoin noin kymmenesosa pelaamiseen erikoistuneessa paikassa kuten pelisalissa, 

kasinolla tai raveissa.  

 

 
 

Kuvio 3. Tavallisin pelipaikka/kanava vuonna 2012 kyselyyn vastanneiden naisten (N=208) mukaan (%). 
     
Valtaosa (noin 90 %) naisista pelasi yksin. Yleistä oli myös kaverien ja puolison kanssa pelaaminen, sillä nai-

sista 60 % pelasi kaverien kanssa ja 40 % kumppanin tai puolison kanssa. Neljäsosa naisista pelasi vanhem-

pien tai sukulaisten kanssa ja noin viidesosa pelaamisen kautta tutuksi tulleiden ihmisten ja yhtä moni tun-

temattomien kanssa. (ks. kuvio 4) 

Vastaajia pyydettiin kyselyssä kertomaan tarkemmin yksin ja yhdessä pelaamisesta sekä perustelemaan 

yksin pelaamisen ja peliyhteisön merkitystä heille. Peliseuran merkitystä kuvasi tarkemmin avovastauksessa 

175 naista. Yli puolelle heistä sekä yksinpelaamisella että ryhmässä pelaamisella oli merkitystä. Yksinpelaa-

miselle asetettiin eri tavoitteita ja merkityksiä kuin toisten kanssa pelaamiselle. Yhdessä pelattiin koska 

kavereiden ja tuttujen kanssa oli hauskempaa pelata. Naiset kertoivat vastauksissaan usein, etteivät he 

pitäneet online-moninpeleistä eivätkä tuntemattomien kanssa pelaamisesta. Tuttujen kanssa pelaamisen 

kerrottiin kehittävän sosiaalisia taitoja. Yhdessä pelaamista ei esiintynyt rahapeleissä, vaan yhdessä pelat-

tiin ajanvietteen ja mukavan yhdessäolon vuoksi. Yhdessä oli mukava pelata korttipelejä, lautapelejä, hu-

moristisia pelejä ja visailupelejä. Bingoa saatettiin pelata isovanhempien kanssa tai ryhmässä pelattavia 

Facebook-pelejä esimerkiksi tylsiksi kuvattujen koulutuntien aikana. Play Station 3 oli vastausten mukaan 

väline, jolla pelattiin sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. 
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Kuvio 4. Yksin tai muiden kanssa seurassa pelaaminen vuonna 2012 kyselyyn vastanneiden naisten (N=208) mukaan 

(%). 

 

Pulmapelit kuten Tetris sekä rahapelit ja nettipokeri olivat vastausten perusteella tyypillisiä yksin pelattavia 

pelejä. Konsolipelejä, Wiillä pelattavia seurapelejä ja Facebook-pelejä pelattiin moninpeleinä. Yksin pelaa-

mista kuvattiin ajanvietteeksi ja hiljentymiseksi, kun taas samat henkilöt pelasivat yhdessä muiden kanssa 

pelien sisällön vuoksi.   

”Yksin pelaaminen on rentoutumiskeino, joka minulla korvaa aika pitkälle tv:n katsomisen. Yhdessä 

pelaamisessa pidän yleensä eniten ryhmätyön asettamista haasteista (MMO:t). Pelaajayhteisössä 

tärkeintä on se, että voi olla välillä yhteydessä samanmielisten ihmisten kanssa, koska ystäväpiirissä 

ei ole yhtä intohimoisesti pelaamiseen suuntautuneita kovinkaan montaa”. 

 

”Pelaan useimmiten yksin, koska silloin ei haittaa vaikka tekisin virheitä tai ns. kuolisin. Kuitenkin ka-

vereiden ja tiimin kanssa pelaaminen on paljon hauskempaa, kun saa juonia vastapelaajia vastaan ja 

ei tarvitse olla yksin vihollislaumaa vastaan.” 

 

Yksin pelaamisessa saattoi olla tavoitteena ajan kuluttaminen tai irtautuminen arjesta, kun moninpeleissä 

oli etuna strategioiden suunnittelu- ja havainnointitaidon kehittyminen sekä sosiaalisuuden lisääntyminen. 

Esimerkiksi yksi vastaajista pelasi SingStar-laulupeliä hauskanpidon ja ryhmässä toimimisen vuoksi, yksin 

hän pelasi Tetris-tyyppisiä pelejä ajanvietepeleinä. Toisilta pelaajilta saatiin myös palkintoja kuten Face-

book-peleissä lisäenergiaa, lahjoja ja lisäelämiä. Yhdessä pelattavia pelejä pelattiin myös erityistilanteissa, 

kuten juhlissa ja mökillä kesäisin tai sukulaistapaamisten aikana.  

Pelaajaryhmistä olivat tyypillisiä omat tuttavat, eli muista yhteyksistä tutut ihmiset ja kaverit. Naiset olivat 

myös tutustuneet netissä mukaviin ihmisiin, joiden kanssa he pelasivat tai halusivat pelata. Peliyhteisö oli 

siis muodostunut toisinaan myös pelaamisen kautta ja esimerkiksi satunnaisesti pelaamisessa tavatuista 
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tutuista oli tullut vuosien varrella ystäviä, joiden puhelinnumerot oli talletettu kännykkään. Pelaamisen 

kautta tutuksi tulleet henkilöt olivat samanhenkisiä, melkein sielunkumppaneiksi koettuja, ja heidän kans-

saan saattoi syntyä pysyviäkin ihmissuhteita. Joillakin pelikaverista oli tullut paras tyttökaveri ja usea vas-

taaja oli tavannut poikaystävänsä Wowissa. Ystävyyssuhteita syntyi myös pelihahmojen väleille. Tavallisem-

paa oli kuitenkin se, että pelaamisen kautta tutuiksi tulleiden ihmisten kanssa kanssakäyminen rajoittui 

pelitilanteisiin, harvojen kanssa oli kontakteja pelaamisen ulkopuolella. Pelaamisen kautta tutuiksi tulleita 

saattoi yhdistää pidemmän ajan kuluessa esimerkiksi fanfiction-foorumin kautta kirjoittaminen enemmän 

kuin pelaaminen. LAN-tapahtumien kerrottiin olevan hieno keino hankkia uusia ystäviä.  

Ryhmässä pelaamista kuvattiin seikkailullisemmaksi ja realistisemman tuntuiseksi. Ryhmässä syntyi myös 

hyvä tunnelma.  

”Pelaan yksin silloin, kun kaipaan peliltä enemmän haastetta sekä omaa rauhaa tehdäkseni asiat niin 

kuin haluan ne tehdä. Kun pelaan muiden kanssa, teen niin nimenomaan seuran takia: Ihmiset, joiden 

kanssa pelaan, ovat mukavia, erikoisia yksilöitä, joiden kanssa on helppo keskustella asioista sekä pi-

tää hauskaa.” 

”Yksin on helpompi keskittyä. Olen tottunut myös pelaamaan yksin tai yhdessä siskon kanssa. Yksin-

pelien kohdalla vuorottelimme sitä, kumpi pelasi ja kumpi katsoi. Sitten kun hankimme omat ko-

neemme ja pelimme, pääsimme pelaamaan yhdessä. Nautin siitä, kun saan pelailla jonkun saman-

henkisen pelaajan kanssa. Siskon kanssa tutkimme paikkoja ja teemme tehtäviä, ihan kaikkea mah-

dollista. Poikaystävän kanssa tulee yleensä vain puskettua eteenpäin, sillä hän ei malta esim. WoWis-

sa keskittyä seuraamaan tehtävien tarinalinjaa, mitä taas itse tykkään tehdä. Yksin pelaillessani teen 

erilaisia achievementteja ja pyrin tavoitteellisesti johonkin saavutuksiin. Saatan vääntää samaakin 

asiaa pitkään. Nautin tavoitteellisuudesta. Ilman näitä achievementteja tuskin jaksaisin pelata niin 

paljon. Meillä on WoWissa suomalainen kilta, missä olen ollut jo yli 3 vuotta. Olen yksi killan johto-

hahmoista, hoitelen sen sosiaalista puolta. Meillä on käytössämme mumble, jossa juttelemme toisten 

kiltalaisten kanssa. Meillä on hyvä yhteishenki siellä ja olen saanut monia tuttuja sitä kautta. Osan 

tunnen pelissä ja koneen kautta, osan nykyisin ihan todellisessakin elämässä. Lisäksi olen larpannut 

16 vuotiaasta ja kirjoittanut itse siskoni ja ystäväni kanssa larppeja jostain 17-vuotiaasta. Rakastan 

myös larppien eläytymistä ja uusien ihmisten tapaamista sitä kautta.” 

 

Noin neljäsosa kyselyyn vastanneista naisista esitti perusteluja yksin pelaamiselle. Yksin pelaamiseen oli 

joskus syynä se, että pelaajalla ei ollut sillä hetkellä sopivaa yhteisöä. Näillä naisilla yksinpelaaminen saattoi 

johtua siitä, että he olivat yksin olosuhteiden, kuten erimerkiksi työkyvyttömyyden takia, tai he pelasivat 

yksin työmatkoilla julkisissa kulkuvälineissä liikkuessaan. Tavallisempaa oli kuitenkin se, että yksin pelaami-

nen oli tietoinen valinta. Se oli vastapainoa muulle verkostoitumiselle ja salli irtautumisen ja rauhoittumisen 

esimerkiksi työyhteisöstä, omaishoidosta, perheenäidin työstä tai muusta. Yksin pelattiin myös silloin, kun 

asuttiin yksin ja karsastettiin pelaamista tuntemattomien tai kilpailuhenkisten pelaajien kanssa: 

”Pidän yksin pelaamisesta, jotenkin yhteisöpelaaminen "pelottaa", en ole yhtään kilpailuhenkinen ja 

pelkään yhteisön arvostelua ja epäonnistumisia. En pidä hirveästi porukalla pelaamisesta, vaan pe-

laan mieluummin itsekseni. Esimerkiksi isojen nettipelien, kuten World of Warcraftin pelaajayhteisös-

tä minulla on erittäin negatiivinen kuva ja osittain siksi en olekaan esim. kyseistä peliä koskaan viitsi-

nyt pelata, vaikka se muuten esimerkiksi juonellisesti kovasti kiinnostaisi.” 
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Monet yksinpelaavat tekivät omien ystäviensä kanssa mieluummin jotain muuta kuin pelasivat. Kaikki eivät 

myöskään kokeneet miellyttäväksi sitä, että joku seurasi vierestä heidän pelaamistaan. Yksin pelaaminen 

mahdollisti omaan tahtiin etenemisen ja keskittymisen. Pelaamisessa saattoi uppoutua peliin ja itseensä 

paljon paremmin. Yksin pelattiin mieluiten mm. pelejä, joissa oli pitkä tarina ja jotka vaativat keskittymistä. 

Peleistä myös Sims oli tyypillinen yksin pelattava peli. Myöskään nettipokeriin ei haluttu kavereita. Rahape-

lejä pelaavat pelasivat muutenkin usein yksin. Yksi rahapelejä pelaava oli aiemmin pelannut nettipokeria 

yhdessä miehensä kanssa, mutta eron jälkeen hän oli pelannut vain yksin. Haastatellun nettipokeria pelaa-

van mukaan yksin ja yhdessä pelaamisessa ei ole muuta eroa kuin se, että yhdessä pelaamisessa kuluja 

maksamassa on kaksi henkilöä, jolloin ne jäävät pienemmiksi.  

Monille vastaajista pelaamisessa oli keskeistä rentoutuminen ja arjesta irtautuminen, ei niinkään peliyhtei-

sön tai yksin pelaamisen merkitys. Pelaamisessa on yhden vastaahan mukaan keskeistä voittaminen eikä 

sen sosiaalisuuteen liittyvät asiat. Yhtä monelle vastaajalle pelaamisessa oli tärkeää nimenomaan sen sosi-

aalisuus. Pelaaminen oli mukavampaa ryhmässä ja naiset olivat saaneet kavereita pelaamisen kautta. Peli-

yhteisö oli näille naisille pelaamiseen houkutteleva tekijä, jossa oli tärkeää toisten kanssa keskustelu pelin 

tapahtumista ja muistakin kuin peliin liittyvistä asioista. Pelaamisessa oli tärkeää mukava yhdessäolo ja 

yhteisten stressaamattomien hetkien viettäminen. Yhdessä pelattiin mm. Facebook- ja lautapelejä. Osa 

pelikavereista saattoi olla esimerkiksi Yhdysvalloista ja muista maista, jolloin merkityksellistä oli englanniksi 

käytävä ajatusten vaihto pelistä. Pelaamisen kerrottiin olevan ”vain tekosyy jutella jonninjoutavia kavereil-

le, samalla tavoin kuin istuminen juttelemassa skypessä/teamspeakissa/ventrilossa”. Joillekin peliyhteisö oli 

merkityksellinen myös siksi, ettei tiettyjä pelejä voinut pelata yksin. 

”Pelaajayhteisö on minulle tärkeä. World of warcraftia pelaan suurimmaksi osaksi vain ja ainoastaan 

loistavan pelaajayhteisön (killan) takia.” 

 

”Pelaajayhteisö on hyvin tärkeä. Suurin osa läheisistä ystävistäni on roolipelaajia, ja pelaaminen on 

osa sosiaalista elämääni. Tapaan ystäviäni myös pelin ulkopuolella, muissa harrastuksissa.” 

 

”Pelaan yksin, jos ei ole seuraa. Pelaajayhteisö on minulle kuin toinen perhe, paikka jossa viihtyä.” 

 

”Pelaan yleensä porukassa, yksin vain satunnaisesti. On mukava istua yhdessä muiden kanssa ja sa-

malla jutella. Yleensä pelaamisella on vahva sosiaalinen aspekti. Kyllä niitä pelejä tulee pelattua ihan 

pelaamisenkin vuoksi, mutta sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeää. Porukka, jossa pelaan ei ole en-

sisijaisesti peliyhteisö, siinä on pitkältä ajalta kavereita. Aviomiehenkin olen periaatteessa aika pitkäl-

ti pelien kautta tavannut.”  

 

Moni kertoi pelaavansa WOWia periaatteessa yksin, mutta silti kuuluvansa suomalaiseen kiltaan, jossa on 

chatti auki ja jossa puhutaan muiden kanssa. Osalla haastatelluista olivat pelaavat kaverit Facebookissa, ja 

pelatessa he olivat samalla yhteydessä näihin, vaikka olivatkin fyysisesti eri tiloissa. Yhdessä pelaamisen ja 

ystävien tapaamisen lisäksi pelaamisen merkityksiin kuului oleellisesti tunteiden purkaminen. Netissä jutel-

lessa etuna oli myös se, että mahdollisista omista ongelmista saattoi jutella muiden kanssa anonyymisti ja 

ilman muiden ennakko-oletuksia omasta kriisitilanteesta:  
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”WOW on siinä mielessä sellainen, että kun siellä on niitä ihmisiä, ystäviä, ja joskus kun on tosi paska 

fiilis ja kun menee sinne, niin saa purkaa tunteitaan, kun juttelee niiden kanssa siinä. Olo tulee pa-

remmaksi, kun juttelee muiden kanssa, en tiedä onko se pelaamista enää, kuitenkin pelin kautta 

omien tunteiden purkamista”.   

 

”Etuna on se, että ne ihmiset joiden kanssa siellä juttelee, niin ne eivät asu samalla paikkakunnalla, ja 

jos on joku kunnon kriisi, niin niillä ei ole mitään sellaista valmista mielipidettä, vaan ne ihan oikeesti 

tavallaan niin kuin kuuntelee. Ja sen perusteella sanovat sen mielipiteensä, eikä esimerkiksi juorujen 

perusteella, koska ne eivät ole kuulleet niitä juoruja.”  

 

Myös uusien kavereiden saaminen koettiin tärkeäksi. Toisaalta usea moninpelejä pelaava pelasi myös yksin 

ja totesi, että riippuu pelistä ja tilanteesta aika paljon, että onko mukavampi pelata yksin vai muiden kans-

sa. Esimerkiksi seikkailupelejä voi pelata yksin junamatkoilla.  

 

Vain muutama ei-rahapelejä pelaava haastateltu kertoi nykyään pelaavansa enimmäkseen yksin. Eräs haas-

tateltu pelasi yksin Xboxin pelejä. Hän kertoi kuitenkin pelaavansa myös silloin tällöin tietokoneella Steamin 

pelejä kavereiden kanssa. Yhdessä pelaamisen hän koki mukavana vaihteluna, vaikkakin se oli hieman han-

kalaa koska hän oli jo tottunut pelaamaan yksin. Toinen yksin pelaava kertoi, että hänen pelaamiseensa ei 

liity mitään yhteisöä. Hän kertoi, että Facebook-peleissä on omia Facebook-kavereita, jotka auttavat pelissä 

ja antavat siihen lisäosia, mutta juuri peli on se koukuttava tekijä, kaverit eivät siellä paljon merkitse.   

 

Yksi pääasiassa Simsiä pelaava halusi pelata yksin saadakseen omaa aikaa ja voidakseen elää itse luomas-

saan fantasiamaailmassa, jossa kaikki on täydellistä. Moninpelejä hän ei ollut kokeillut:  

 

”Kun siinä Sims-maailmassa voi olla hyvin, että nyt mulla on on täydellinen koti mitä sisustan täydelli-

sesti ja kaikilla ihmisillä menee tosi hyvin. Ne etenevät niiden uralla loistokkaasti ja kaikki on tosi hy-

vin. Se on vaan sellaista, että kun etenee uralla niin voi ostaa itselle hienomman sängyn ja laittaa uu-

det tapetit. Minulla se on yksinäistä ja omaa aikaa. Mulla on tosi usein juuri sellainen olo, että halu-

ankin olla epäsosiaalinen ja olla yksin. Sitten jos on enemmän sosiaalinen viikonloppu ja näkee kave-

reita ja tekee niiden kanssa jotakin. Kuitenkin se palvelee eri tarkoituksia. Ei minulla ole peliyhteisöä. 

Se Sims on minun ja käytän vain sitä.”  

 

Haastatellut rahapelaajat pelasivat yleensä yksin. Yksi kolikkopelaaja kertoi pelaavansa aina yksin, ja mui-

den pelaajien kanssa hän ei edes jutellut. Raha-automaateilla ei yleensä ollut samoja ihmisiä, joten jonkun 

kanssa saattoi korkeintaan vaihtaa pari sanaa. Minkäänlaista peliyhteisöä ei tässä tilanteessa päässyt syn-

tymään.  

 

7.4 Kokemukset pelaamisesta ja itsensä määrittely pelaajana 
 

Kyselyyn vastanneiden naisten enemmistö piti pelaamista myönteisenä asiana (ks. kuvio 5), hieman vajaa 

kolmannes yksinomaan myönteisenä. Vastaajien arvioidessa pelaamista asteikolla 1-10 (1= yksinomaan 
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kielteinen, 10 =yksinomaan myönteinen) lähes 80 % koki pelaamisen joko yksinomaan myönteiseksi tai 

lähes myönteiseksi (kuviossa palkit 8-10)  

 
Kuvio 5. Vuonna 2012 kyselyyn vastanneiden naisten (N=204) kokemukset peleistä 10-portaisella myönteinen  

(10)-kielteinen (1) -asteikolla (%). 

 
Myös haastatelluille pelaaminen oli ensisijaisesti myönteinen kokemus. Kaikki haastatellut ei-rahapelaajat 

näkivät pelaamisen pääsääntöisesti myönteisenä asiana. Kaikilla pelaaminen ei kuitenkaan ollut täysin hal-

linnassa ja jotkut rahapelaajat kokivat pelaamisen kielteisenä. 

 

7.5 Pelaaminen viihteenä ja ajanvietteenä 
 

Kyselyn vastaajia pyydettiin kertomaan vapaamuotoisesti, mitä pelaaminen merkitsee heille. Noin kaksi 

viidesosaa heistä (N=186) kertoi, että pelaaminen on heille ajanvietettä. Ajanviete saattoi olla satunnaista 

ja kausittaista ajan kuluttamista, kun vastaajalla oli tylsää eikä hän keksinyt muuta tekemistä. Ajanvietteek-

seen pelaavat kokivat harrastus-sanan käyttämisen pelaamisesta kuulostavan liian vakavalta, vaikka he 

pelasivat tietokoneella useamman kerran viikossa tai käyttivät siihen jonkin verran rahaakin. Pelaaminen oli 

saattanut muuttua ajanvietteeksi esimerkiksi perhetilanteen muuttumisen vuoksi, kun pienen lapsen äidillä 

ei ollut enää aikaa vakavammin harrastaa pelaamista. Videopelaaminen oli ollut yhdelle vastaajalle tärkeä 

harrastus ja jopa osa identiteettiä, mutta muuttunut mukavaksi ajanvietteeksi ja arkisemmaksi harras-

tukseksi. Jotkut vastaajista kokivat, että heidän tulisi vähentää ajanvietteeksi pelaamista entistään, jotta 
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aikaa jäisi enemmän perheelle ja muille heidän oleellisemmiksi katsomilleen toiminnoille kuten kotitöille, 

ulkoilulle ja muulle harrastamiselle.  

Puhtaana ajanvietteenä pelaamista kuvattiin rentouttavaksi ja harmittomaksi toiminnaksi, jossa ei ollut 

tavoitteellisuutta. Tällaisessa pelaamisessa oli taukoja tai se oli jokapäiväistä. Ajanvietteeksi pelattiin itsen-

sä viihdyttämiseksi tai ajankuluksi, kun esimerkiksi lapsi oli koulussa. Nuoret saattoivat pelata jos opiskelul-

ta jäi aikaa tai he halusivat päästä koulutehtävistä vähäksi aikaa eroon. Ajanvietteenä pelaaminen oli myös 

osin tavoitteellista siten, että pelaajanainen yritti rikkoa edellisiä ennätyksiä. Ajanviete liittyi osalla vastaa-

jista myös sosiaalisiin tilanteisiin, kuten kaverien tai perheen kanssa lomailuun ja vapaa-ajan viettämiseen:   

”Pelaaminen on minulle satunnaista ajanvietettä. Lisäksi se voi olla tapa viettää aikaa kaverien kans-

sa. Flash-pelejä pelaan usein tekemisenpuutteen vuoksi ja aikaa tappaakseni. Kännykkäpelejä pelaan 

usein esim. bussissa istuessa tai luokassa kun odotan, että luento alkaa.” 

 

Haastatellut ei-rahapelaajat käyttivät pelaamisestaan hieman eri termejä, sillä heille ei annettu valmiita 

vaihtoehtoja kuten kyselyssä. Muutama heistä määritteli olevansa viihdepelaaja, yksi kuvasi olevansa 

”säännöllisesti pelaava viihdepelaaja” ja toinen sanoi pelaamisensa olevan ”viihdyttämispelaamista”. Yksi 

haastateltu määritteli itsensä kohtuupelaajaksi. Hänkin kertoi, ettei pelaamisesta ole ollut hänelle koskaan 

mitään ongelmia, sillä hän osaa rajoittaa pelaamistaan. Monet määrittelivät itsensä ns. casual-pelaajaksi, eli 

he kertoivat pelaavansa satunnaisesti. Itsen määrittely pelaajana ei ollut juurikaan muuttunut ajan kulues-

sa, vaan viihdepelaajat kertoivat aina olleensa viihdepelaajia, eivätkä he olleet kiinnostuneita esimerkiksi 

rahapelaamisesta. He tekivätkin jyrkän eron rahapelaajiin, joita he eivät pitäneet varsinaisina pelaajina:  

”Kaikkia kolikkopelityyppisiä ei voi sanoa pelaamiseksi. Jos menet jollekin tosipelaajalle sanomaan, 

että pelaat kolikkopelejä, niin se katsoo sua silleen ja kääntyy pois. Tämä mun pelaaminen on enem-

män kuin elokuvan katsomista, mä laskisin sen samaan genreen. Minusta on olemassa rahapelit ja 

sitten on olemassa viihdepelejä, jolloin puhutaan konsolipeleistä, tietokonepeleistä ja vanhan ajan 

flippereistä ja muista. Minusta rahapelit menevät omaan osioonsa. Eikä näitä pelejä, joita mä pelaan, 

niin niitä ei voi liittää rahapeleihin, koska ei niitä pelata sen takia että saisit niistä rahaa. Näissä on 

sama kuin että katsot elokuvaa eli viihteen vuoksi, siis huvin vuoksi että joidenkin on vaikea ymmär-

tää sitä että huvin vuoksi.”  

Sekä kyselyyn vastanneet että kaikki haastatellut ei-rahapelaajat totesivat, että heidän pelaamisensa on 

ajoittaista tai kausiluonteista. Monet kertoivat, että välillä saattaa olla parinkin kuukauden tauko, jolloin he 

eivät pelaa lainkaan. Haastateltujen pelaamattomat kaudet kestivät yleensä viikosta kuukauteen ja johtuvat 

siitä, että pelaaminen ”ei vain kiinnosta”. Sitten tuli taas vaihe, jolloin pelattiin paljon. Voi tulla esimerkiksi 

muutama viikonloppu, jolloin tulee pelattua ”vimmoissaan” ja tiiviisti, kunnes pelaaminen jää vähäksi ajaksi 

taas pois. Monet sanoivat, että intensiiviset pelijaksot eivät kuitenkaan aiheuta kotitöiden laiminlyöntiä tai 

töistä pois jäämistä:  

”Välillä tulee kausia, että ei huvita pelata. Ongelmapelaaja en ole, pelaaminen on vastuullista, mutta 

kyllä välillä tulee pelattua kohtuuttoman paljon, että menee yli. Mitään sellaista ongelmaa ei ole ett-

enkö pystyisi olemaan pelaamatta välillä ja pystyn hoitamaan koiran, aviomiehen ja kodin.”  

”Massive attackissa yksi mun lempihahmo on Carrus. Se on mun lempparisarja ja kun niitä tuli monta 

kappaletta ja kun se tuli viimeisin osa keväällä, niin pelasin sitä kuukauden putkeen. Siis vaan pelasin 
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pelasin pelasin, kun siinä on kolme osaa niin pelasin kaikki läpi. Siihen meni aikaa, mutta pelaan sillä 

tavalla että otan huomioon kaikki kotitehtävät joita pitää tehdä. Huomioin myös työt mitä pitää teh-

dä, etten pelaa koko päivää enkä pystykään, kun mulla menee silmät. Sanoisin keskiarvoksi, että pe-

laan 2-5 tuntia päivässä, jos mulle tulee oikein innostus päälle, että siis ihan kaikilla konsolilla ja tie-

tokoneella.  Mulla ei ole kauheasti aikaa pelata arkipäivisin, viikonloput ovat eri asia, mutta väsyn to-

si helpolla ja pidän taukoja tai jotakin. Helposti tulee joku 5 tuntia kun pelaan, mutta nyt olen ollut 

melkein kaksi viikkoa pelaamatta tällä hetkellä.” 

 

Haastattelutilanteessa pelaamisen kausittaisuutta pohdittaessa yksi haastateltava epäili, että hän saattaa 

muutenkin olla ihminen, joka uppoutuu yhteen asiaan kerrallaan ja viettää sen parissa intensiivisesti aikaa. 

Hän saattoi esimerkiksi katsoa jonkun televisiosarjan kaikki jaksot videolta ”putkeen” tai tehdä kolmet villa-

sukat yhden viikonlopun aikana, ja tämän jälkeen näihin asioihin tuli pitkä tauko.  

Monet haastatelluista määrittelivät itsensä pelaajina ”huvin vuoksi” pelaajaksi. Tärkeää oli rentoutuminen 

pelien ääressä. Osa haastatelluista kertoi myös, että pelaaminen on ”pään nollausta ja ajan tappoa”. Pe-

laaminen mahdollisti totaalisen irtioton arjesta, jolloin saattoi unohtaa kaikki muut asiat vähäksi aikaa. Mo-

ni totesikin, että on tärkeää saada ”ajatukset muualle arjesta”. Pelaaminen helpottaa myös stressiä. Eräs 

pelialalla opiskeleva nainen kuvasi pelaamistaan ajankulun lisäksi opiskeluksi ja stressin tai ikävän olon pur-

kamiseksi. Toinen haastateltu kertoi, että jos on vähän masentunut tai tympääntynyt olo, niin voi pelata 

myös siksi, että saisi ajatukset jonnekin muualle:  

 

”Käyn läpi erilaisia pelejä ja genrejä, välillä pysähdyn pelaamaan samaa peliä pidemmäksikin aikaa. 

Se on ajoittain ajantappamista myös, mutta ei väkisellä. Jos on tavallista huonompi päivä niin tulee 

silloinkin yleensä pelattua, kun haluaa viedä ajatukset muualle, ja se onkin loistava tapa purkaa 

stressiäkin.”  

 

”Se on nollausta, ei nyt kuitenkaan todellisuudenpakoa. Esimerkiksi kun on ollut aika rankka opiskelu-

viikko takana ja aloitan huomenna uuden työn, mikä on tuonut lisää stressiä, koska pitäisi yhdistää 

työtä ja opiskelua, niin eilen ajattelin että voisin mennä kotiin pelaamaan Simsiä, ostaa karkkipussin 

ja pelata Simsiä. Se voisi olla minun viikonlopun tauko, että se on tietyllä tavalla mikä helpottaa 

stressiin. Siitä saa rentoutumista ja aivot narikkaan, ettei tarvitse ajatella mitään vakavia asioita, että 

pystyy keskittymään vaan hömppään. Ettei ole mitään vakavaa juttua mihin pitäisi keskittyä, että jos 

siinä epäonnistuu, niin ei haittaa, vaan voi alkaa alusta ja aloittaa uuden Sims-perheen ja se ei ole sil-

lä tavalla mitään väliä oikeasti, että se on kevyttä ja helppoa ja mukavaa. Siinä Sims-maailmassa voi 

olla kaikki hyvin, että nyt mulla on täydellinen koti mitä sisustan täydellisesti. Ja kaikilla ihmisillä me-

nee tosi hyvin ja ne etenevät niiden uralla loistokkaasti ja kaikki ovat tosi hyvin niillä.”  

Haastatelluista rahapelaajista yksi kertoi, että hänellä ei ole raha-automaattipelaamiseen minkäänlaista 

kontrollia silloin, kun hän tulee ”rikkipuhkiväsyneenä” töistä ja jää kaupan aulaan pelaamaan: ”On ihan kuin 

zombieolo, sen kun vaan pelaa ja pelaa ja korvien välissä ei tapahdu mitään”. Hän määritteli pelaamisen 

turhautumisen poistamiseksi ja ”oman mielen pönkittämiseksi”. Kyse oli haastateltavan mukaan vähän 

samasta asiasta kuin menisi töiden jälkeen” kaljoille” rentoutumaan, vaikka olutta haastateltu ei juonut-

kaan. Haastateltu halusi löytää jonkun muun väylän rentoutumiseen kuin pelaamisen.  
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7.6 Pelaaminen tavoitteellisena harrastuksena  
 

Noin kolmasosa kyselyyn vastanneista määritteli pelaamisensa ajanvietteen lisäksi myös harrastukseksi, 

jolloin siihen liittyy enemmän tavoitteita ja halua kehittyä. Pelaamisen kerrottiin olevan muun muassa rak-

kain harrastus, naiset harrastivat aina kun ehtivät ja jaksoivat muilta kiireiltään. Pelaamisesta tuli ajanviet-

teen sijasta harrastusta esimerkiksi sitä kautta, että pelaaja perehtyi peliskeneen ja ala alkoi enemmän kiin-

nostaa. Pelaamisen koettiin menevän harrastuksen puolelle silloin, kun oli kavereita, joiden kanssa voi pela-

ta, pitää hauskaa pelaamalla ja puhua pelaamisesta. Pelaaminen oli ajanvietteen sijasta harrastus myös 

niillä naisilla, jotka kertoivat pelanneensa ns. kovassa liigassa rahasta muiden kanssa. Harrastus oli saatta-

nut muodostua myös ammatiksi, sillä yksi kyselyyn vastanneista sekä harrasti pelaamista että opiskeli par-

haillaan pelidatanomiksi ja toinen suunnitteli ryhtyvänsä opiskelemaan peliohjelmointia yläasteen jälkeise-

nä aikana. Pelaaminen muuttui ajanvietteestä harrastukseksi myös silloin, kun pelaaja osallistui kisoihin ja 

pelasi tavoitteellisesti. Yhdelle vastaajalle tietokonepelit olivat lähinnä ajanvietettä, kun taas roolipelejä, 

larppausta ja korttipelejä hän kuvasi vakavammin otettavaksi sosiaaliseksi toiminnaksi. Pelaamisessa oli 

huvin saamisen lisäksi myös hyötyä esimerkiksi siinä, että aloitekyky ja kielitaito paranivat.   

Pelaamista harrastettiin myös muiden toimintojen ohella. Yksi vastaajista kertoi pitävänsä Wowia päällä 

samalla kun hän virkkasi ja jutteli on-linessa olevien kiltalaisten kanssa, vaikkei itse varsinaisesti pelannut-

kaan peliä.  

”Se on ihana harrastus johon voi käyttää aikaa sitten kun kotityöt on tehty, lapset nukkumassa ja koi-

ra lenkitetty. Yhdessä pelaaminen oman kullan kanssa on kuitenkin jopa hyväksi parisuhteelle.” 

 

Pelaamista vaikeutti harrastuksen kalleus, sillä ilman tehokasta pelitietokonetta tai uusimman sukupolven 

konsoleita uusia pelejä oli vaikea pelata. Harrastusmuotoisessa pelaamisessa uusi peli saattoi viedä men-

nessään useiksi tunneiksi päivässä, mutta muiden kiireiden keskellä harrastus jäi vähemmälle. Pelaamisen 

todettiin olevan samanlainen harrastus kuin esimerkiksi piirtäminen. Pelaaminen sai aikaan hyvää oloa ja 

tyytyväisyyttä. Television katsomisen tavoin pelaaminen oli rentouttavaa, mutta se oli television katselua 

aktiivisempaa toimintaa. Joillekin pelaaminen oli välillä pelkkä harrastus ja välillä vakavasti otettavaa tavoit-

teellista toimintaa:  

”Pelaaminen on minulle rakas harrastus, joka on ollut lapsuudesta saakka osa elämää. Joidenkin pe-

lien osalta se on myös ollut tavoitteellista toimintaa, jossa ryhmätyö pelikavereiden kanssa on isossa 

osassa. Tavoitteiden toteutuminen on antanut sellaisia onnistumisen tunteita, joita ei muuten nor-

maalissa arkielämässä kovinkaan usein kokisi.” 

 

”Se on ainoa harrastus, jonka suhteen pyrin pitämään itseni ns. ajan tasalla esimerkiksi tietämällä 

uusimmista peleistä ja lukemalla uutisia jne. Laitan kuitenkin enemmän painoa sille, että pelaan usei-

ta eri pelejä kuin sille, että olisin erityisen hyvä jossain tietyssä pelissä. En siis voi sanoa olevani "omis-

tautunut" pelaamiselle siinä mielessä, missä esim. ammattipelaajat ovat.” 
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”Pelaaminen on harrastukseni, ja se merkitsee minulle paljon. En esimerkiksi pidä lukemisesta, koska 

siinä vain luetaan tapahtumien kulku, mutta peleissä päästään itse kokemaan ja tekemään tapahtu-

mien kulku.” 

 

Myös jotkut haastatellut naiset määrittelivät pelaamisen harrastukseksi. Osalle pelaaminen oli sekä harras-

tus että ajankulua, tai ”ajanviete, jos ei ole muuta tekemistä”, kuten eräs haastateltu nainen totesi:  

”Tosin joskus voin tehdä silleen, että kun täytyy tappaa aikaa, niin kun että ei ole mitään muuta te-

kemistä, mutta enemmänkin määrittelen pelaamiseni harrastukseksi. Siis yksi harrastus muiden 

joukossa. Olen aina tykännyt hirveesti pelata.”  

Larppaajat määrittelivät pelaamisensa selkeästi harrastukseksi. Peleissä ei ollut esimerkiksi tarkoitus voit-

taa, vaan larppaus oli enemmänkin eläytymistä ja elämistä tasolla, jolla itse luodaan oma ympäristö ja maa-

ilma siten, että hahmot heräävät eloon:  

”Lähtökohtaisesti larppaus on harrastus. Ne, jotka tekevät pelejä eivät saa siitä rahallista hyötyä, 

vaikka siihen kuuluu tunteja ja tunteja ja kirjoittamista, kirjoitusaikaa, valmisteluaikaa ja unettomia 

öitä, muttei siitä mitään rahaa saa. Yleensä odotetaan, että pelinjohtajat tekevät sitä ihan omasta 

innostuksesta. Se on harrastus eikä elinkeino. Kun kirjoittelee itse, niin se on sitä harrastusta. Se on 

tosi hieno tunne, kun olen pelejä tehnyt, ja kun se herää eloon siinä silmien edessä kun peli alkaa, 

niin en pysty mitenkään vaikuttamaan siihen, että pelaajat ottavat hahmon itselleen ja tekevät siitä 

oman näköistä.  Se on samanlainen kuin eloon herännyt taideteos, että teet puitteen siihen, mutta 

se lähtee elämään omaa elämäänsä. Sen takia sen tekee, että näkee sen elävän.”  

 

Pelaamisen harrastukseksi nimeävät pitivät tärkeänä, että pelaamisen avulla ajatukset sai ”nollattua pois” 

tai ”muualle” esimerkiksi työasioista. Pelaaminen koettiin vastapainoksi arjelle. Pelaaminen oli myös pai-

neiden ja aggressioidenkin purkua:  

”Luulen että peleissäkin on idea, että voidaan päästää irti sen hetken ajatukset. On lupa räiskiä kun-

nolla, se on sama kuin kuntoilusäkin hakkaaminen, saa paineet purettua ja se on siinä. Ettei tule 

mieleen että pitäisi jotakin nakkikioskilla lyödä, kun on saanut muut imperiumit tuhottua.” 

Pelaamisen kerrottiin olevan joskus kuntoilua, kun pelattiin liikunnallisia konsolipelejä kuten Zumba- ja 

tanssipelejä. Pelaaminen erosi lukemisesta ja elokuvien katsomisesta siten, että pelaamista harrastettaessa 

pelaaja saattoi vaikuttaa itse tapahtuminen kulkuun: esimerkiksi roolipeleissä pelaaja pystyi ohjaamaan 

hahmoa ihan kuin hän olisi siinä itse. Pelaamisen tavoitteellisuus vaihteli myös peleittäin ja samaa peliä 

voitiin pelata eri tarkoitusten takia. Yksi vastaajista kertoi pelaavansa moninpelejä välillä voiton ja välillä ns. 

pelailemisen vuoksi. Nettiroolipelit mainittiin peleinä, jotka olivat vastaajalle vähemmän vakavasti otetta-

via. Harrastusmuotoiseen pelaamiseen ei liittynyt pakonomaisuutta, vaan naiset pelasivat milloin heitä 

itseään huvitti ja mihin tarkoitukseen tahansa.   

”Pelaaminen on minulle rakas harrastus ollut jo yli 10 vuotta. Kirjoittamisen ohella juuri pelaamisen 

aikana pääsen flowtilaan, jossa minulla saattaa vierähtää huomaamattani jopa tunteja ilman että 

edes huomaan sitä, ja usein pelissä eteneminen tai pelin läpi pääseminen luo minulle vahvoja tyydy-

tyksen ja onnistumisen tunteita.” 
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7.7 Pelaaminen pakkomielteenä ja eskapismina  
 

Vajaassa kymmenesosassa kyselyn vastauksista kerrottiin pelaamisesta, joka oli luonteeltaan enimmäkseen 

ajankulua, mutta jota oli hankala lopettaa, vaikka haluaisikin:  

”Joskus ajattelen että pelaan vaikka en haluaisikaan. En vain osaa lopettaa ja ajattelen usein, että 

tämä vielä ja sitten lähden nukkumaan tms. mutta huomaan pian istuneeni siinä vielä tunnin tai kaksi 

lisää.”  

 

Pelaamista kuvattiin kyselyssä myös pakkomielteeksi. Pelaamisen pakonomaisuus liittyi pelihetkeen, jota ei 

malttanut odottaa tai koukuttavaan säännölliseen pelaamiseen. Vaikka pelaaminen oli mukavaa, siihen 

liittyi ongelmallisuutta siihen käytetyn liiallisen ajan vuoksi, jolloin esimerkiksi koulunkäynti tai lasten ja 

kodinhoito kärsi. Parissa tapauksessa pakonomaisuus liittyi rahapelaamiseen, jolloin nainen pelasi kun hä-

nen tilillään oli rahaa pelata:   

”Joskus satunnaista ajanvietettä mutta tiettyjä pelejä on vaan pakko pelata päivittäin ja vielä useasti 

päivässä. Kyllähän se olisi ihan hyvä saada loppumaan tai ainakin vähenemään.” 

 

”Tuntuu että välillä pelaaminen on pakonomaista, jos vain rahaa on, niin pakko pelata.” 

 

Yksi rahapelaaja ajatteli, että pelaaminen liittyi ”jollakin tavalla pakonomaisuuteen”. Hän kertoi, että raha-

pelaamiseen keskittymällä sai ”pään tyhjäksi”. Myös haastatelluista ei-rahapelaajista kolme kertoi, että 

pelaaminen liittyy jollakin tavalla todellisuudesta pakenemiseen: ” Kyllä se varmaan on pakoakin arjesta”; 

”On se sitäkin ettei tarvitse miettiä arkisia ongelmia, eskapismia, sitähän se kaikki on”, totesivat haastatel-

tavat. Yksi sotastrategiapelejä pelannut kertoi olleensa varsinaisesti ns. pakopelaaja joka pelasi elämän 

kriisejä tai todellisuutta välttääkseen.  

Moni kertoi, että pelatessa voi tulla suru ja turhautuminen, kun aikaa tärveltyy hukkaan, mutta joskus pe-

laaminen auttoi myös turhautuneisuuden tunteisiin:  

”Ei siis sellaista, että en viihtyisi oikeassa elämässä ja sen takia pelaisin, vaan että pääsisi irti arjen 

raskaudesta, jos on ollut vaikka huono päivä, ja kaikki ketuttaa. Se auttaa että käyt pieksämässä siel-

lä pari vihua, niin se purkaa vähän sitä aggressiota. Niin ei ainakaan tule mentyä huutamaan kelle-

kään oikeassa maailmassa naama punaisena.”  

Haastatellut ei-rahapelaajat kertoivat, että he eivät pelaa tietoisesti surun tai turhautumisen vuoksi, mutta 

osa peleistä oli hyvin elämyksellisiä ja tunnepitoisia asioita sisältäviä. He vertasivat pelaamista elokuvien 

katseluun, sillä pelit voivat olla hyvin vaikuttavia ja niistä haettiin elokuvien tavoin elämyksiä.  
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7.8 Pelaamisen myönteiset merkitykset 
 

Kun kyselyssä kysyttiin pelaamisen myönteisiä ja kielteisiä puolia, toi valtaosa esiin pelaamisen myönteisiä 

puolia. Kaikista vastaajista 182 (88 %) näki pelaamisessa jotakin myönteistä. Vain yksittäisissä vastauksissa 

pelaamisessa ei nähty mitään myönteisiä puolia.  

Noin 40 %:ssa vastauksista kerrottiin pelaamiseen liittyvistä onnistumisista ja oppimisesta sen myönteisinä 

puolina. Oppimisen ja onnistumisen tunteita saatiin myös toisten voittamisesta, mutta tavallisimmin naiset 

toivat esille oman itsensä kehittymisen. Pelaaminen koettiin aktiivisena toimintana, joka kehitti etenkin 

pelaajien kielitaitoa ja reaktiokykyä. Pelaaminen auttoi kehittämään aivoja, refleksejä ja keskittymiskykyä 

sekä lisäsi mielikuvitusta ja kykyä tehdä nopeita päätöksiä.  

”Käsi/silmä-koordinaationi on parantunut, 3-uloitteinen hahmotuskykyni on parantunut, englannin-

kykyni on parantunut, reaktiokykyni on parantunut, olen tavannut paljon kivoja ihmisiä, minulla on 

harvoin tylsää.” 

 

”Onnistumisen riemu, uuden oppiminen ja kielitaidon kehittyminen, kavereiden kanssa kilpailu ja 

ajanvietto, yleinen mielihyvä ja ilo joita hyvä peli saa minussa aikaan.” 

 

Iäkkäämmät vastaajat toivat esille sen, että pelit pitivät mielen virkeänä, samalla kun refleksit ja nopea 

päättelykyky lisääntyvät. Myös pelien visuaalisuus koettiin miellyttävänä:  

”Olen visuaalinen ihminen joten hienot grafiikat tuovat tavallaan mielihyvää. Itse tehtävien suoritta-

minen on palkitsevaa, kun keksii miten jonkin asian saa tehtyä. Samoin multiplayereissä tulee todella 

suuria onnistumisen tunteita kun dominoi peliä ja oppii käsittelemään tilanteen kuin tilanteen! Oppi-

minen tuntuu hyvältä! Ja monesti kavereiden kanssa pelatessa on älyttömän hauskaa.”  

 

Rahapelien pelaajat saivat onnistumisen kokemuksia suurista voitoista, mutta muussa pelaamisessa oman 

tarkkuuden ja strategisen ajattelukyvyn kehittyminen olivat pelaamisen parasta antia. Strategiapelien ker-

rottiin kehittävän älyä ja muistia ja roolipelien ilmaisutaitoa. Reilu viidesosa vastaajista kertoi kuitenkin 

pelaamisen myönteisten puolien liittyvän ennen kaikkea rentoutumiseen ja arjesta irtautumiseen.   

”Pelaaminen tuottaa myös onnistumisen tunteita ja tyydytystä, ja hyvät juonet viihdyttävät enem-

män kuin esimerkiksi television katseleminen. Erityisesti roolipelien kehittyvä vuorovaikutuksen il-

luusion luominen pelin hahmojen ja pelattavan hahmon välille saa joskus tuntemaan, että olisi tosi-

aan pelissä mukana ja mahdollinen vaikuttamaan pelin etenemiseen. Hyvät hahmot saattavat herät-

tää jopa kiintymystä ja pelin tapahtumat alkavat oikeasti merkitä paljon muutakin kuin vain ulkoista 

viihdettä. Toisinaan masentuneet ajatukset ja surullinen olotila voi parantua, jos saan siirtää ajatuk-

seni jonnekin muualle. Pelaamiseen on myös terapeuttista purkaa aggressioita silloin kun lenkille ei 

voi tai jaksa lähteä - esimerkiksi tappelupeleissä voittaminen tuo syvää tyydytystä vihaiseen oloti-

laan.” 

 

Pelit antavat pelaajalle ns. omaa aikaa, jota hän saa käyttää mielenkiintoisella ja jopa meditatiiviseksi kuva-

tulla tavalla. Pelaaminen koettiin terapeuttiseksi keinoksi, joka auttoi nollaamaan tilannetta muun muassa 
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suuritöisten koulutehtävien jälkeen. Pelatessa saattoi purkaa omia aggressioitaan esimerkiksi Tekkeniä pe-

laamalla tai simulaatiopeleissä pystyi elämään arkielämästä poikkeavaa fantasiaelämää:  

 

”Voin kuvitella itselleni toisenlaisen elämän ja tehdä jännittäviä juttuja, mitä en pääse tekemään to-

sielämässä. Simsissä hahmoni työskentelee stylistina ja on julkkis, hahmoni elämä on jännittävää, kun 

itse vaan istun koneella. On myös hienoa päästä rakentamaan ja sisustamaan taloja, oma rahatilan-

teeni ei salli konkreettisesti sisustamista asunnoissani.” 

 

Noin viidesosassa pelaamisen myönteisiä puolia kuvanneista vastauksista kerrottiin pelaamisen viihdyttä-

vyyteen ja hauskuuteen liittyvistä asioista. Pelaamisen viihdyttävyyteen liittyviä puolia tuotiin esille myös 

muissa vastauksissa, mutta tässä vastausryhmässä se oli ensisijainen tai yksinomaisesti mainittu pelaamisen 

myönteinen puoli. Samoin noin viidesosassa vastauksista kerrottiin pelaamisen myönteisten puolien liitty-

vän etenkin yhteisöllisyyteen ja sosiaalisuuteen. Pelatessa pystyi viettämään aikaa perheen, lasten ja ystä-

vien kanssa. Pelaaminen liitettiin myös kavereiden kanssa vietettävään hauskapitoon, johon ei liity päihtei-

tä: 

”Meillä on sääntö kun ostetaan uusi konsolipeli, niin sitä ei pelata yksin, vaan yhdessä kavereiden 

kanssa. Meille pelaaminen on sosiaalinen ja päihteetön tapahtuma, napostellaan nachoja ja dipa-

taan salsaan, nauretaan, itketään, kiljutaan ja pidetään hauskaa yhdessä.” 

Pelaaminen tarjosi mahdollisuuden kommunikoida myös Suomen rajojen ulkopuolella asuvien samanhen-

kisten ihmisten kanssa. Pelatessa saattoi samalla jutella pelikavereiden kanssa chatissa ja toimia yhdessä 

ryhmän kanssa.  

”Mukavaa yhdessä tekemistä läheisten sekä myös vähän kauempien kavereiden kanssa. Mahdolli-

suus luoda uusia ihmissuhteita, mahdollisuus keskustella eri maista ja kulttuureista olevien ihmisten 

kanssa. Tapa irrottautua arjen huolista.” 

 

”Sosiaalisuus saa kavereita ja uusia ystäviä ympäri maailmaa pelien merkeissä, jotka ovat kiinnostu-

neet samasta pelistä.” 

 

Pelaamisen merkityksiä ja vaikutuksia kysyttäessä lähes kaikki haastateltavat kertoivat, että pelaamisesta 

oli ollut heille runsaasti hyötyä. Usein haastateltavat kertoivat kielitaidon parantuneen pelien ansiosta: 

Erityisesti englannin kielitaito oli opittu jo nuorena, kielitaito oli kasvanut ja pysynyt yllä, sillä suurin osa 

peleistä oli englanninkielisiä. Jotkut saattoivat pelata samaa peliä useammin myös siksi, että englanninkieli 

ja sanat jäisivät paremmin mieleen. Monia pelejä ei myöskään saanut aikaisemmin suomenkielellä, vaan 

niitä oli pakko pelata englanniksi. Tämä oli haastateltavien mukaan auttanut niin luetun kuin kuullun ym-

märtämiseenkin. Yksi haastateltava kertoi, että hän oli aikaisemmin ollut huono koulussa englanninkielessä, 

mutta alettuaan pelata pelejä, kielitaito oli tullut hyväksi. Monia myös kiinnosti pelata englanninkielellä siitä 

huolimatta, että suomenkielisiä sovelluksiakin oli saatavilla. Tämä johtui siitä, että pelaajia saattoi tulla pe-

liin (esim. WOW) monesta eri maasta ja oli kiinnostavampaa pelata ulkomaalaisten kanssa kuin pelkästään 

suomalaisten. Yksi haastateltava oli pelien ansiosta kiinnostunut niin paljon kielistä, että aikoi pyrkiä yliopis-

toon opiskelemaan niitä, jotta voisi valmistua kääntäjäksi ja alkaa kääntää pelejä, elokuvia ja sarjoja. Hän 

totesi esimerkiksi japaninkielisten pelien ja sarjojen kääntäjistä olevan kova pula.   
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Moni haastateltu korosti pelien kautta muodostuneita ystävyyssuhteita tai uusien kavereiden saamista. 

Eräs haastateltu mainitsi myönteisenä puolena sen, että pelatessa ystäviä voi tavata ajasta ja paikasta riip-

pumatta. Pelit mahdollistivat kontaktit esimerkiksi maaseudulla asuessa. WOWin kautta moni oli saanut 

paljon ystäviä ja sitä pelattiin usein juuri ystävien vuoksi, joita oli kiva tavata pelatessa. Pelaajat kokoontui-

vat myös keskenään tapaamisiin. Esimerkiksi WOWissa toimii täysin suomalainen kilta, jonka jäsenten kans-

sa tavataan myös fyysisesti yhteistapaamisissa eli ”meeteissä” (englanniksi meeting). Haastatellut kertoivat, 

että WOW-klaanilaiset tapaavat myös kerran vuodessa ja heistä on tullut hyviä ystäviä.  

Pelit auttoivat myös yksinäisyyteen. Eräs nuori kertoi olleensa yksin opiskelupaikkakunnallaan, mutta pela-

tessaan erästä strategiapeliä hän kuului yhteisöön, joka auttoi unohtamaan yksinäisen opiskelupuurtami-

sen. Samalla saattoi kasvotusten tavata niitä pelikavereita, jotka asuivat opiskelupaikkakunnalla. Näistä oli 

tullut kavereita, mutta ei varsinaisia ystäviä, jotka olisivat jääneet pysyviksi vuodenkin kestävän pelikierrok-

sen jälkeen. Peliyhteisö merkitsi paljon, sillä koulukiusattuna hän koki, että ainakin jossakin oli kavereita, 

eikä tarvinnut olla yksin. Myönteistä oli siis itse pelaamisen lisäksi myös pelaamisen kautta saadut kaverit ja 

mahdollisuus olla ajattelematta kiusaamiskokemuksia ja jopa itsetuhoisia ajatuksia. 

Moni haastateltu kertoi yhden pelaamisen keskeisen merkityksen olevan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Pelatessaan he olivat aktiivisia toimijoita, jotka olivat koko ajan toisen ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa 

kirjoittamalla ja puhumalla. He joutuivat keskustelemaan ja suunnittelemaan mitä pelissä tehdään ja kuinka 

toimitaan. Eri foorumeilla käytiin myös kommentoimassa peliin liittyviä asioita. Toisten kanssa vaihdettiin 

meseosoitteita tai sähköposteja ja siten ystävystyttiin pikkuhiljaa. Haastateltaville oli tärkeää, että he löysi-

vät ja saivat kaveriksi pelien myötä samantyyppisiä ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita samoista asioista. 

Vastoin yleistä pelaajia koskevaa käsitystä tutkimuksen naiset eivät kokeneet olevansa millään tavalla syr-

jäytyneitä tai eristäytyneitä. Päinvastoin, he kokivat, että pelaaminen kehittää myös sosiaalisia vuorovaiku-

tustaitoja. Haastateltavat kertoivat olevansa netissä erittäin sosiaalisia ja vuorovaikutteisia, vaikka kohtaa-

miset muiden kanssa eivät olleetkaan kasvotusten tapahtuvia. He kertoivat väittelevänsä asioista ja käyvän-

sä koviakin keskusteluja sekä hakevansa mielipiteitä yhteisöstä. Haastateltavat kokivat syrjäytyneiksi sellai-

set ihmiset, joita muiden mielipiteet eivät lainkaan kiinnostaneet.   

Viisi haastateltua oli tavannut poikaystävän pelien, esimerkiksi WOWin tai larppaamisen, kautta. Eräs heistä 

totesi, että hänen nykyinen miehensä oli alun perin kiinnostunut hänestä siksi, että hän oli pelaava nainen, 

mikä oli tälle aivan uutta. Tärkeää naisille oli myös se, ettei kumppani painostanut luopumaan pelaamises-

ta.  

”No oman miehen olen löytänyt ja ihan hirmusen paljon saanut kavereita. Sen se ehkä on aiheutta-

nut, että mulla on tosi vähän naispuolisia kavereita, kun olen miesvaltaisella opiskelualallakin. Mies 

suhtautuu hyvin, yhdessä on pelattu, mutta hän on lopettanut sen pelin, mitä yhdessä pelattiin. Ihan 

tyytyväisenä hän pelaa muita pelejä, eikä koskaan sano, että nyt pitää tehdä jotain muuta, että irti 

siitä koneesta. Ihan positiivisesti suhtautuu ja kannustavasti.” 

 

Monet kertoivat viettävänsä yhteistä aikaa poikaystävän kanssa pelien parissa, esimerkiksi pelaamalla X-

Boxilla tai Playstationilla samaa peliä. Haastateltavat kokivat tämän yhteiseksi harrastukseksi. Useimmin oli 

kuitenkin niin, että mies pelasi ns. ampumispelejä, joista nainen ei ollut niinkään kiinnostunut, jolloin mo-

lemmat pelasivat omia pelejään. Pelaamisesta ei ollut näiden parien kohdalla tullut riitoja, sillä molemmat 

ymmärsivät miksi toinen haluaa pelata. Miehet olivat myös usein ostaneet haastatelluille esimerkiksi joulu-

lahjaksi pelejä.  
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Kuten kyselyyn vastanneet, myös haastatellut näkivät pelaamisen positiiviseksi puoleksi ongelmanratkaisu-

kyvyn kehittymisen, koska peleissä oli paljon ratkottavia tehtäviä. Erään haastateltavan mukaan tämä aut-

taa tulevaisuudessa tekemään oikeita päätöksiä, kun pelissä on tottunut ratkaisemaan eteen tulevia on-

gelmia. Moni kertoi oppineensa pelaamisen kautta myös uusiin eteen tuleviin asioihin tarttumista, sillä 

peleissä kohtaa sellaisia asioita, joita ei muuten arjessa kohtaisi (esim. tietyn teknologian toimintaperiaat-

teet). Jotkut kertoivat myös matemaattisten taitojensa kehittyneen. Pelatessa oppi haastateltujen naisten 

mukaan myös näppäryyttä ja tarkkuutta. Myös refleksien ja nopeuden kerrottiin parantuneen pelaamisen 

myötä.  

 

Pelaamisen kautta saattoi saada myös ammatin. Kaksi haastateltavaa oli päätynyt opiskelemaan tietoko-

nealalle sen vuoksi, että oli pienestä saakka ollut kiinnostunut sekä pelaamisesta että tietokoneista. Larp-

pausta ja siihen liittyviä historiallisten vaatteiden ja korujen tekemistä harrastava oli ryhtynyt opiskelemaan 

vaatetusalaa. Haastateltavat tunsivat myös monia muita naisia, jotka olivat pelaamisharrastuksen kautta 

ryhtyneet opiskelemaan tietokonealaa, käsityöalaa, puu- tai metalliseppä-aloja. Pelaajista on tullut myös 

akateemisia tutkijoita. Yksi nuoresta asti pelannut nainen oli haastateltavan mukaan esimerkiksi tutkinut 

roolipelaamista ja tehnyt aiheesta väitöskirjan.  

Moni haastateltu koki ikävänä sen, että usein esimerkiksi mediassa ei nähdä pelaamisen hyötypuolia, vaan 

pelaamista monesti yksioikoisesti kauhistellaan. Haastatellut kertoivat että he tiedostivat liikapelaamisen 

vaarat ja pelaavien ystävien kanssa näistä asioista keskustellaan mikä vähentää riskiä jäädä jumiin peleihin. 

Haastateltujen mukaan ihan nuorilla voi olla peleistä lapsenomaista uutuudenviehätystä, jossa fantasia-

maailma kiinnostaa ja jossa pelaaminen voi ottaa liian suuren roolin elämässä. Iän myötä vastuu kuitenkin 

kasvaa, eikä pelaamisesta muodostu kaiken ajan vievää tekijää. Haastateltujen mukaan vain hyvin pieni osa 

ei-rahapelaajista jää koukkuun pelaamiseen tai heistä tulee pelaamisen vuoksi esimerkiksi aggressiivisia.  

Rahapelejä pelanneille haastatelluille myönteistä olivat aluksi olleet voitetut rahasummat. Mutta kun me-

netettyjä summia oli tullut huomattavasti enemmän, he tulivat siihen tulokseen, että rahapeleissä ei ollut 

sittenkään mitään myönteistä. Pelaaminen koettiin ahdistavaksi, häviöt lisääntyivät eikä voittoja tullut. 

Tästä huolimatta pelaamisessa itsestään saatiin ”jotakin nautintoa”, koska sitä kuitenkin jatkettiin.  

 

7.9 Pelaamisen haitalliset vaikutukset 
 

Pelaamisen aiheuttamia kielteisiä asioista toi niitä kysyttäessä esille 159 kyselyn vastaajaa. Vajaa kolmasosa 

heistä kertoi pelaamiseen liittyvistä henkisistä haittavaikutuksista. Tyypillisimmin nämä olivat kielteisiä tun-

teita, kuten turhautuneisuus sellaisissa tilanteissa, joissa pelaaminen ei sujunut. Kun esimerkiksi videopeli 

oli liian vaikea, jotakin pelikentän kohtaa ei ymmärretty tai se ei edennyt hyvin, aiheutti se epäonnistumi-

sen tunnetta ja turhautumista,  

”Jos nyt jotain negatiivista pitää keksiä niin se, että joskus menettää hermot niin paljon, että tekee 

mieli heittää peliohjain, pelikonsoli ja koko televisio ikkunasta ulos.” 

 

Pelaamisen haittapuolia olivat myös pelin liian vakavasti ottava peliyhteisö, jossa toisia pelaajia haukuttiin 

ja nimiteltiin.  
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”Pelimaailmoissa näkyy entistä enemmän nuorempia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä sanojensa merki-

tystä ruudun toisella puolella olevaan ihmiseen. Näin ollen taistelukentillä kuulee yhä useimmin kiro-

sanoja ja kaikenmoista harmittavaa soopaa. Minua myös harmittaa se, että jotkut typerykset ottavat 

pelit liian vakavasti. Se saattaa pilata heidän elämiään.” 

 

Yksittäisissä vastauksissa kerrottiin pelaamiseen liittyvistä sosiaalisista ongelmista. Erästä vastaajaa oli kiu-

sattu yläasteella ”epäcoolista” harrastuksesta ja toista vastaajaa oli nimitelty epäsosiaaliseksi, koska hän 

pelasi yksinpelejä. Muutamissa vastauksissa kerrottiin myös masennuksesta, angstista, moraalisesta krapu-

lasta ja syyllisyydestä, joita pelaaminen aiheutti.  

”No jännitys on välillä kamalaa, ja kun ei voi mennä nukkumaan ajoissa, kun pitää pelata vielä yks pe-

li. Häviämisestä jää paha mieli, mut se menee ohi kun laittaa uutta kohdetta sisään. Mut ehkä pas-

kinta on, että pelit pyörii koko ajan mielessä ja näin lapsi jää vähemmälle huomiolle.” 

 

Noin neljäsosassa haittoja esiin tuoneista vastauksista kerrottiin ajankäyttöön liittyvistä pelaamisen kieltei-

sistä puolista. Pelaamista kuvattiin ”aikasyöpöksi” toiminnaksi. Aikaa kului huomaamattomasti ja yleensä 

enemmän kuin oli suunnitellut. Pelaamista ei malttanut lopettaa, jos siinä oli jännittävä vaihe menossa. 

Pelaamiseen käytetty aika oli monesti myös pois jostain välttämättömämmästä tekemisestä. Pelaaminen 

vei joskus liikaa aikaa myös läheisiltä:   

”Joskus koukuttuu liikaa ja perhe-elämä häiriintyy (lapset eivät saa täyttä huomiota tms).” 

 

”Vie aikaa muulta elämältä aika paljon, etenkin jos hurahtaa innoissaan uuteen peliin ja pelaa sitä 

monta tuntia päivässä putkeen alkuinnostuksen siivittämänä”. 

 

Joskus liiallinen pelaaminen oli aiheuttanut ärtymystä, mikä oli purkautunut välillisesti piikittelynä seuruste-

lukumppanille. Moni vastaaja kertoi liian pitkään jatkuvan pelaamisen aiheuttavan kielteisiä vaikutuksia 

omaan fysiikkaan ja kuntoon. Näitä olivat väsyminen, unettomuus, migreenikohtaukset, päänsärky, niska-, 

selkä- ja hartiakivut, silmien rasittuminen ja lihasten jumittuminen. Jotkut kokivat myös itsensä ärtyisiksi ja 

laiskoiksi ja jättivät joskus sovittuja asioita tekemättä. Eräs haastateltu jopa koki, että hänen elämänsä me-

nee aivan hukkaan pelatessa. Joillain yksittäisillä vastaajilla pelaamiseen liittyi tupakointi, joka vastaajan 

mielestä oli pelatessa liiallista. Ongelmana koettiin myös liikunnan puute. 

”Monien tuntien pelaamisen jälkeen lihakset ovat usein kovin jumissa. Lisäksi sen ajan, jonka käytän 

pelaamiseen, voisin käyttää esimerkiksi liikuntaan, mutta toisaalta pelaaminen on vain niin paljon 

mukavampaa. Lisäksi yhdessä pelaaminen saattaa aiheuttaa ikävää kilpailemista.” 

 

”Riippuvuus, kun koko ajan pitää saavuttaa jotakin enemmän ja kun pitää kerätä sato tai ruoka-

annokset tms. joka päivä. En tee kotitöitä, kun vaan pelaan. En liiku, pelaan paikallani. Unohdan 

ajankulun enkä huolehdi joskus edes syömisestäni. Rahanmeno. Jumiutuneet niskat/hartiat jatkuvas-

ta koneella istumisesta. Myös päänsärky koneen tuijottamisesta.” 

 

Noin kymmenesosassa vastauksista kerrottiin liialliseen rahanmenoon ja riippuvuuteen liittyvistä haittateki-

jöistä. Useimmissa vastauksista, joissa käsiteltiin tällaisia pelaamisen kielteisiä puolia, niitä pohdittiin ylei-

semmällä tasolla. Ongelmien kerrottiin olevan yleisemmin joidenkin muiden tai jonkun oman läheisen on-
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gelmia. Osassa vastauksista kuvattiin kuitenkin myös omia pelaamisesta aiheutuvia rahaan liittyviä kielteisiä 

vaikutuksia. Joskus esimerkiksi tuli pelattua liikaa, niin että kaikki rahat menivät. Eräs nainen kertoi, että 

saattoi hävitä 200–400 euroa muutamassa tunnissa, mikä hänen tuntipalkoillaan oli valtava menetys. 

Yksi haastateltu nainen oli jättänyt yliopisto-opiskelunsa kesken, koska oli halunnut mieluummin viettää 

aikaa ja pelata pelikavereiden kanssa. Opiskelut olivat sujuneet hyvin aluksi, mutta haastateltu ei ollut tun-

tenut kuuluvansa opiskeluyhteisöön, ja pikkuhiljaa pelit olivat tulleet voimakkaammaksi kiinnostuksen koh-

teeksi kuin opiskelu.  

Haastatelluista naisista ei-rahapelejä pelaavat näkivät pelaamisen haitallisena puolena ensisijaisesti ajan-

käyttöön liittyvät ongelmat. He pelasivat omien sanojensa mukaan yöaikaan liian pitkään, koska pelit kiin-

nostivat liikaa. Jotkut olivat kokeneet syyllisyyttä siitä, että ”he vaan istuivat koneella, vaikka pitäisi jo men-

nä nukkumaan”. Usein todettiin, että peli saattoi imaista mukaansa, jolloin ajankulua ei huomannut lain-

kaan ja pelaaminen meni ”överiksi”. Erityisesti isommalla porukalla kokoontuessa pelit venyivät haastatel-

tavien mukaan helposti liian pitkiksi. Eräs haastateltava pelasi päivittäin jopa 12 tuntia. Hän kertoi yrittä-

vänsä rajoittaa arkena pelaamista, ettei pelaisi esimerkiksi kolmeen saakka aamulla. Vaikka haastateltava 

kertoi olevansa työtön eikä kellonajoilla ollut hänelle suurta merkitytä, häntä haittasi se, että yöllisen pe-

laamisen jälkeen olo oli seuraavana päivänä ”vähän tööt”. Ei-rahapelejä (esim. roolipelejä) pelaavat kertoi-

vat usein ongelmaksi nimenomaan ajantajun menettämisen:  

”Helposti menee monta tuntia päivässä, illalla sitten myöhään huomaa, että huh, enpäs mennytkään 

nukkumaan, voi mennä helposti kello kahteenkin yöllä pelatessa, vaikka aamulla on työpäivä”.  

Toisaalta hieman yllättäen haastateltavat eivät kokeneet valvomista ja yöllä pelaamista isona haittana, kos-

ka se ei ollut säännöllistä ja valvomisen saattoi ottaa takaisin jossain vaiheessa. Toisaalta yksi koulunkäyn-

nin aloittanut haastateltu oli lopettanut arkipäivisin pelaamisen, koska oli aiemmin pelannut illalla myöhään 

ja oli sen vuoksi ollut aamuisin väsynyt. Hän kertoi vähentäneensä pelaamista radikaalisti juuri koulun vuok-

si. Nyt hän pelasi enemmänkin viikonloppuisin. 

Ajantajun menettämien liittyi haastateltavien mukaan myös siihen, että porukassa pelatessa on ikään kuin 

pakko onnistua. Suorittamisen paineen vuoksi hermot saattoivat olla kireällä ja toisille pelaajille tuli tiuskit-

tua, mutta pelistä ei voinut irtautua. Pelaamisen ajankäytölliset ongelmat vaikuttivat myös ihmissuhteisiin:  

”Jos jumitun koko viikonlopuksi pelaamaan Simsejä, niin poikaystävä tulee nykimään hihasta, että 

jos tehtäisiin jotakin muuta välillä, jos vaikka halattaisiin vähän tai tehtäisiin jotakin. Ymmärrän, et-

tä kun toinen haluaisi katsoa muutakin kuin tyttöystävän niskaa kun se pelaa Simsiä.” 

Nimenomaan netissä pelaaminen koukutti monia haastateltavia. Tätä koukuttavuutta ja ajantajun menet-

tämistä kuvasi myös eräs keski-ikäinen haastateltu, jolla oli useita kouluikäisiä ja nuorempia lapsia:  

 

”Pelaan päivittäin ja aina silloin, kun lapset on menneet nukkumaan ilta kahdeksalta ja pelaan 

yleensä puolille öin vähintäänkin. Päivälläkin pelaan silloin kun muita ei ole kotona tai on etäpäivä 

opiskelusta, kun mulla ei ole päiväkoulu. Vien aamulla lapset hoitoon ja kouluun ja laitan äkkiä ruu-

an ja loppupäivän sitten vaan pelaan. Sitten huomaan, että hitsi vieköön päivä on mennyt ja lapset 

pitää hakea, ja mä en ole tehnyt yhtään mitään mitä olis pitänyt, olen vaan pelannut.”  
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Useilla haastateltavilla myös poikaystävä pelasi pelejä. Joillakin oli ollut riitaa siitä, kun jompikumpi oli pe-

lannut toisen mielestä liian paljon. Tilanteista oli kuitenkin selvitty keskustelemalla. Monet olivat myös 

hankkineet sellaisen pelin, jota voi pelata (esim. Nintendo tai Play Station) yhdessä.  

 

Jotkut tietyt pelit koettiin erityisen mukaansa tempaaviksi ja niiden parissa helposti menetti ajan tajun. Eräs 

haastateltu kuvasi tällaista peliä addiktoivaksi:  

”Mass effect on addiktoiva, koska jos mä aloitan viikonloppuna pelaamisen, niin saatan huomata 

että koko päivä on mennyt. Mutta se on ainoa peli johon saattaa mennä päivä viikonloppuna, var-

sinkin jos mun poikaystävä ei ole paikalla ja olen ihan yksin. Tällöin mun pitää laittaa vaikka kän-

nykkään herätys päälle, siis vaikka jos klo 14 pitää lähteä jonnekin, niin pistän herätyksen tai aamul-

la, että tajuan että pitäisi lopettaa pelaaminen. Eli olet ihan ettet tajua maailman menosta mitään 

ja sitten kun kuulet piipitystä, niin tajuat että pitää lähteä jonnekin.” 

 

Niilläkin, jotka eivät kokeneet pelaamista ongelmallisena, oli muistissa yksittäisiä hetkiä, jolloin oli pelattu 

liian monta tuntia kerralla. Tämä johtui siitä, että jotkut pelit vaativat pitkää pelirupeamaa. Kun pelin lopet-

ti, oli uupumus monesti niin suuri, että ”peli vaan pyöri päässä”. Osa haastateltavista kertoi, että he väsyi-

vät uusissa, pitkissä tai nopeatempoisissa peleissä:  

 

”Mä en pysty osallistumaan pitkään pelitapahtumaan, sillä mulla väsyy silmät ja mua rupee hauko-

tuttamaan. Jotenkin mun aivot väsyy, että mitä enemmän sun aivot imee tietoa niin sen nopeam-

min ne väsyy. Olen huomannut että mitä paremmin muistat pelin ulkoa niin sen hitaammin väsyt. 

Totta kai jos on uusi peli niin imutat ja sitten kun se loppuu niin huomaat miten väsynyt olet. Ja mitä 

nopeampi peli on, niin sitä väsyneemmäksi tulet. Esimerkiksi yksi japanilaisten tosi hieno peli on sel-

lainen, että siinä on pelkkää räiskettä koko ajan ja sen pelin tempo on koko ajan kova: joudut tappe-

lemaan ihan koko ajan pelin aikana. En pysty pelaamaan sitä kuin tunnin kerrallaan koska sitten 

olen ihan väsynyt.” 

 

”Ala-asteella unirytmi meni päin mäntyä ja kotitehtävät jäi tekemättä, sekä sosiaalinen elämä jäi 

olemattomaksi. En hakenut apua mistään, mutta tämä meni ajallaan pois. Vanhemmat sanoivat, 

että lopeta ja/tai rajoita pelaamista. Silloin pelasin yli 12 saakka yöllä ja vanhemmilla ei ollut silloin 

aikaa pitää minua silmillä, että olisivat tienneet mitä teen, joten eivät he voineet siihen konkreetti-

sesti puuttua”.  

Suurin osa ei-rahapelejä pelaavista katsoi, että pelaaminen ei ollut millään tavalla haitannut työntekoa tai 

muuta arkea. Haastateltavien enemmistön mukaan myöskään mitään talous-, ihmissuhde-, tai mielenter-

veysongelmia peleistä ei ollut aiheutunut.  

Yksi haastateltu koki muuttuneensa viimeisen vuoden aikana ongelmapelaajaksi. Hän oli pelannut seitse-

män vuotta ja aiemmin hän oli pitänyt itseään tavallisena pelaajana. Silloinkin hän kuitenkin koki olleensa 

riskiryhmässä ja että hänellä oli jo tuolloin ongelmapelaajan piirteitä. Varsinaiset peliongelmat alkoivat, kun 

parisuhde päättyi ja haastateltava muutti ensimmäistä kertaa vieraalle opiskelupaikkakunnalle yksin asu-

maan. Pelit tulivat elämässä yksinäisyyden poistajiksi. Pelaaminen toimi ikään kuin ahdistuslääkkeenä, vaik-

ka aluksi se oli ollut hyvin vuoksi pelaamista. Opiskelupaikkakunnalla haastateltu totesi pelanneensa suruun 

ja muihin negatiivisiin tunteisiin.  
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Myös ei-rahapeleillä oli taloudellisia vaikutuksia. Joillekin ongelmana oli rahan kuluminen nettipeleissä. 

Esimerkiksi Traviania sattoi pelata ilmaiseksi, mutta siihen saattoi käyttää myös rahaa ostamalla erilaisia 

tarvikkeita (kuten kultaa), joilla pärjää pelissä paremmin. Tällöin haastatellulla oli helposti jäänyt laskut 

maksamatta eikä rahaa riittänyt muuhun kuin pelaamiseen. Eräs haastateltu oli esimerkiksi ostanut sadan 

euron paketin ja seuraavana päivänä taas sadan euron paketin. Kuukaudessa saattoi kulua useampi sata 

euroa, riippuen siitä, kuinka säästeliäästi pelissä rahaa käytti.  

Haastatellut ilman rahapanoksia pelaavat nettipelaajat kokivat fyysisen ja psyykkisen terveydentilansa 

normaaliksi tai hyväksi. Jotkut tosin epäilivät että pelaaminen voi huonontaa fyysistä kuntoa, kun liikunta 

jää vähemmälle. Vain yhdellä haastateltavalla pelaaminen oli vaikuttanut terveydentilaan. Hän kertoi saa-

neensa Simsiä pelaamalla rasitusvamman kyynärvarren jänteeseen siten, että kaksi sormea puutuu. Yhdellä 

haastatellulla oli todettu hiljattain masennus, mutta sen hän ei kokenut liittyvän pelaamiseen.   

Rahapelejä pelanneet haastatellut (neljä) kertoivat pelaamisesta koituneen erityisesti taloudellisia haittoja, 

minkä vuoksi he pitivät itseään ongelmapelaajina. Kenelläkään rahapelaajista ei ollut isoja tuloja, ja he tote-

sivat, että pienituloisina heidän ei tarvitse pelata paljoakaan, kun oma talous jo keikahtaa nurin. 

Yksi haastatelluista rahapelaajista oli aiemmin pelannut pääasiassa veikkauspelejä ja nettipokeria ja oli ko-

kenut itsensä aiemmin ongelmapelaajaksi. Nykyisin hän pelasi viikoittain lottoa ja joskus Kenoa, mutta pää-

asiassa muita kuin rahapelejä. Haastatteluajankohtana lähinnä Facebookissa Farmvilleä. Hän kertoi, että 

hänellä menee pelaamiseen kaikkiaan minimissään 100 ja maksimissaan 200-300 euroa kuukaudessa. Tämä 

haastateltu oli itse karsinut pelaamistaan reilusti, koska siihen oli aiemmin kulunut ”ihan hirveästi rahaa”. 

Tilanne ei olut täysin korjaantunut, koska Facebook-pelaamiseenkin saa kulumaan rahaa: ”Yhdellä istumalla 

meni eilen 50–60 euroa mutta se oli poikkeus, yleensä euro pari kerralla tietokoneella”. Vaikka hänellä edel-

leen meni joskus liikaa rahaa pelaamiseen, hän ei enää kokenut itseään ongelmapelaajaksi:  

 

”Toki yhdessä vaiheessa ajattelin, että se on jo sellaista vähän ongelmapelaamista kun tosi paljon pe-

lasin noita veikkauspelejä ja netissä pokeria, mutta sitten tuli sellainen järki että kun meni tappion 

puolelle, niin pistin sen poikki. Itse pystyin katkaisemaan… Noihin FB-peleihin mä olen ihan kiinni ja 

niihin menee rahaa, koska siellä voi ostaa rahalla sellaisia lisäjuttuja ja niihin mulla hurahtaa ja sitä ei 

tajuakaan miten paljon. Sitä vaan ajattelee, että nyt mä ostan lisää noita farmirahoja ja siinä lukee 

joku että 8 euroa ja minä ostan ja taas olen yhtäkkiä käyttänyt sen ja sitten tulee taas että pitää os-

taa että saa jonkun nopeammin valmiiksi. Eilen yhdessä FB-pelissä mulla meni 50 euroa kun ostin nii-

tä kolikoita, joilla saa nopeammin peliä etenemään. Sitä ei malta odottaa. Ja sitten siellä on sillai, et-

tä mitä enemmän kerralla ostaa sitä halvemmalla ne pelirahat saa. Sitten ei huomaakaan, kun on 

monta kertaa ostanut jollain 8 eurolla. Sitten tulee sähköpostiin kuitti ja kauhistuu, että on tullut niin 

paljon käytettyä rahaa.” 

Kaikki muut haastatellut ei-rahapelaajat sen sijaan korostivat pelien lisäosien ostamisessa harkitsevuutta ja 

taloudellisuutta, eivätkä he kokeneet lisäosia ostaessaan että heillä menisi niihin hallitsemattomasti rahaa.  

 

Farmvilleä pelaava entinen rahapelaaja koki, kuten myös muut ei-rahapelejä pelaavat, että hänellä on ny-

kyisin ajankäytössä ongelmia. Seuraava sitaatti paljastaa, että myös kotitöiden tekemisessä ja unirytmissä 

oli ongelmia, vaikka haastateltava ei kahden tunnin yöunia ongelmana nähnytkään:  
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”Ajankäyttöongelma on selvä, hommat jää tekemättä. En usko kuitenkaan, että se on perheeltä pois, 

kun en silloin pelaa kun pienemmät on kotona. Miehen kanssa tietty vois kattoo telkkaria sohvalla, 

mutta kun sekin ohjelmoi iltaisin ja on koneella. Ei se ole siltäkään pois. Pelaan myöhään yöhön, mut-

ta tarvitsen vain pari tuntia yössä unta, niin ei se paljoa vaikuta nukkumisiin. Ei se opiskeluunkaan 

minusta vaikuta. Siihen se tietysti vaikuttaa, että jos olis jotain kotihommia mitä vois tehdä siihen ai-

kaan, niin ne jää tekemättä.” 

 

Toinen, keski-iän ylittänyt rahapelaaja, oli alun perin jäänyt kiinni pelaamiseen Tuplapotin kautta. Raha-

automaattipelejä haastateltu oli pelannut vasta vuoden. Lottoa hän oli pelannut ”vuosikymmenet”, mutta 

nykyisin lottoa tai Kenoa vain, jos on iso potti jaossa. Raha-automaattipelejä hän pelasi kauppareissuilla ja 

ostoskeskuksissa. Hän määritteli itsensä satunnaiseksi pelaajaksi, jolla ”pelaaminen oli ongelmallista, sillä se 

harmitti”, koska hänellä ei olisi ollut varaa laittaa viimeisiä kolikkoja koneeseen.  

Rahapelaajista kolme ei laittanut suuria summia pelaamiseen, sillä heidän tulonsa olivat pienet. Kaksi pelasi 

usein nettikasinoa. Toisella nettikasinoa pelaavalla oli aikaisemmin ollut pelaaminen ongelmallista, kuten 

hän itse asian kuvasi. Haastateltu kertoi, että tuolloin rahaa kului noin 200 euroa kuukaudessa, mikä oli 

liikaa vähäisiin työttömyyskorvauksiin nähden. Tämän jälkeen nainen oli ottanut nettikasinon tukipalveluun 

yhteyttä ja laittanut 80 euron kuukausittaisen rajan kasinoon, jotta hän ei voi pelata enempää kuukaudessa. 

Tuo rajasumma oli naisella ollut haastatteluhetkellä voimassa kolme vuotta ja hän jatkoi edelleen säännölli-

sesti pelaamista nettikasinolla. Omasta mielestään laittoi työttömänä ihmisenä edelleen liikaa rahaa pelei-

hin kuukaudessa, mutta hänkään ei tuntenut enää itseään ongelmapelaajaksi.  

Toinen nettipokeria pelaava määritteli itsensä ongelmapelaajaksi, viitaten GA-terminologian 12 askelee-

seen, jonka mukaan kyseessä oli tunne-elämän sairaus. Hän pelasi kaikki rahansa, ja pelaamattomat jaksot 

olivat lyhyitä. Viimeksikin hän oli pelannut ”tilin tyhjäksi kolmessa päivässä”, jolloin rahaa oli kulunut kuusi 

tai seitsemän tuhatta. Hänelle pelaaminen oli iso taakka, vaikka se samalla oli tuonut myös sisältöä ja het-

kellistä nautintoa elämään. Tälle pelaajalle pelaaminen oli aiheuttanut valtavien taloudellisten ongelmien 

lisäksi myös vakavia psyykkisiä ongelmia. Pelaaja oli yrittänyt kaksi kertaa itsemurhaa viimeisen viiden vuo-

den aikana. Haastatellun puhe ilmentää eräänlaista viha-rakkausuhdetta pelaamiseen:  

 

”Pelaaminen on ollut sellainen henkireikä minun elämässä, siihen ei sitten oikeastaan ole mahtunut-

kaan mitään muuta. Voi sanoa, että se on huume. Elämä on pyörinyt sen ympärillä. Aina kun pääsee 

nettikasinolle ja pelaamaan niin se fiilis on tosi hyvä. --- Itsemurhayritys johtui ihan siitä, että olin 

taas kerran ruvennut pelaamaan ja valehtelin ihmisille ja lainasin rahaa. Sitten se korttipeli kaatui, 

kun olin lainannut rahaa ja en enää sitä mistään saanut, niin se tilanne on niin ahdistava, että tuntui 

että siihen tarvii sellaisen helpomman poispääsyn. Ja kun on vielä retkahtanut pelaamaan ja se tunne 

on, ettei se elämä tästä koskaan miksikään muutu, niin tuntuu, että sitä vaan jauhaa tätä samaa ja 

kaikki on turhaa.” 

Tämä nettikasinoa pelaava haastateltu kertoi myös, ettei hän saa mitään ”kiksejä” muista kuin rahapeleistä. 

Esimerkiksi nettikasinon leikkirahalla pelaaminenkaan ei kiinnostanut häntä yhtään. Hänen mukaansa pe-

leissä täytyi olla rahan voittamisen mahdollisuus, muuten pelaaminen ei ollut mielekästä.  

Raha-pelaaminen oli aiheuttanut monille myös fyysisiä ongelmia. Kun elämä pyöri vain rahan ympärillä, ei 

kiinnostanut pitää huolta omasta fyysisestä kunnosta. Edellä siteerattu nainen totesi, että ongelmapelaa-
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minen vaikuttaa ihan joka asiaan. Pelaamisongelma oli vaikuttanut esimerkiksi siten, että haastateltu oli 

jäänyt monesta tilaisuudesta pois ihan siksi, että hänellä ei ollut rahaa maksaa esimerkiksi bussimatkoja, 

elokuvalippuja tai ulkona syömistä. Tämä oli aiheuttanut myös valehtelun kierteen, koska jotenkin piti pe-

rustella miksi ei pääse osallistumaan yhteisiin tapahtumiin.  

 

Tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että rahapelejä pelaavat tai niitä aiemmin pelanneet kokevat it-

sensä ongelmapelaajaksi ennen kaikkea taloudellisten menetysten vuoksi. Sen sijaan ei-rahapelejä pelaavat 

eivät juuri koe itseään ongelmapelaajaksi. Heidän kohdallaan peleistä koituva haitta liittyy lähinnä ajankäyt-

töön, mutta sitä ei liitetä suoraan ongelmapelaamisen piirteeksi.  

 

7.10  Sukupuolen suhde pelaamiseen  
 

7.10.1 Kokemukset sukupuolen vaikutuksesta pelaamiseen  

 

Tutkimusta varten tehdyssä kyselyssä naisilta tiedusteltiin, vaikuttaako sukupuoli pelaamiseen. Vastaajia 

pyydettiin arvioimaan, vaikuttaako sukupuoli heidän pelaamiseensa ja siihen, miten muut suhtautuvat hei-

dän pelaamiseensa. Yhdessä vastauksessa huomautettiin kuvaavasti, että jo tämän tutkimuksen kysymyk-

sen asettelu on sovinistinen siksi, ettei vastaavaa tutkimusta tehtäisi esimerkiksi alle 45-vuotiaiden hiihtäjä-

naisten suhtautumisesta harrastukseensa. Enemmistö kyselyyn vastanneista naisista kuitenkin koki, että 

sukupuolella on vähintään jonkin verran vaikutusta pelaamiseen ja siihen, miten heidän pelaamiseensa 

suhtaudutaan. Noin puolet koki sukupuolen vaikuttavan jossain määrin ja noin kymmenesosa paljon. Kyse-

lyyn vastanneista naisista noin kolmasosa sen sijaan koki, ettei sukupuoli vaikuta pelaamiseen millään taval-

la. (ks. kuvio 6). 
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Ei lainkaan
35 %

Jossain määrin
53 %

Paljon
12 %

Sukupuolen  vaikutus pelaamiseen ja siihen suhtautumiseen % 

 

Kuvio 6. Sukupuolen vaikutus pelaamiseen ja siihen suhtautumiseen vuonna 2012 kyselyyn vastanneiden naisten 

(N=203) mukaan. 

 
Asteikkokysymyksen lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus täsmentää vastaustaan avovastauksella ja kertoa 

tarkemmin ”ei lainkaan, jossain määrin ja paljon” -vastaustensa perusteluita. Vajaa neljäsosa täsmentävään 

avokysymykseen vastanneista perusteli tarkemmin näkemystä siitä, että sukupuolella ei ole vaikutusta pe-

laamiseen. Monissa näistä vastauksista tuli esille se, että naisten pelaamisen yleisyyttä ei tiedosteta eli nais-

ten ei yleensä ajatella pelaavan. Jotkut päättelivät tämän vaikuttavan niin, ettei naisten pelaamiseen myös-

kään suhtauduta mitenkään erityisesti.  

Poikien ja miesten pelaamista pidettiin edelleen yleisempänä, vaikka pelilaitteiden monipuolistuminen ja 

internet- ja älypuhelinpelien yleistyminen oli lisännyt naisten pelaamista. Vastaajat kuitenkin kokivat, ettei 

omaan pelaamiseen oltu suhtauduttu ainakaan kielteisesti. Sukupuolen merkitys ei ole tullut esille itselle 

eikä muiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Yksi peruste oli se, että naiset pelasivat eri pelejä, jolloin su-

kupuolella ei ollut vaikutusta. 

”Naiseen ei mielestäni mitenkään erityisemmin suhtauduta. Samalla lailla me naiset pelataan kuin 

miehetkin. No big deal.” 

”Jos pelaisin jonkun muunlaisia pelejä, asia voisi olla toisin. Mutta pelit, joita minä pelaan, ovat sellai-

sia, joita todella monet muutkin naiset pelaavat. Jopa niin, että naiset pelaavat niitä enemmän kuin 

miehet, joten siksi suhtautuminen on ihan hyvää.” 

 

Se, miten naisten pelaamiseen vastaajien mielestä suhtauduttiin, vaihteli pelien mukaan. Naisten vastaus-

ten mukaan esimerkiksi lautapeleissä ja Facebookin peleissä sukupuolella ei ollut merkitystä, mutta taiste-
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lu-, urheilu- ja autopeleissä sillä oli; naisten ei oletettu pelaavan miehille tyypillisempiä pelejä, vaan näitä 

pelejä pelaavia naisia ihmeteltiin ja pidettiin friikkeinä.  

Usein pelikaverit olivat poikia, joista kaikki tai useimmat suhtautuivat naisten pelaamiseen myönteisesti 

eivätkä noteeranneet naisena pelaamista erikseen, vaan mielsivät pelaavan naisen yhdeksi ryhmän jäse-

neksi:  

”No kun pelaan muiden kanssa ja he ovat tietysti poikia ja miehiä niin yleensä sieltä tulee aina kivoja 

kommentteja minulle kun olen nainen. Osa hyväksyy sen, että naiset pelaavat ja toiset taas eivät. Mi-

nua ei syrjitä, enkä syrji muiden sukupuolien edustajia. Vaikka olen nainen, on-line sotapeleissä olen 

hyvä tekemään ns. headshotteja. Pelaajat arvostavat minua taitojeni takia :)” 

 

”Kaikki kaverit on poikia ja uskon heidän ajattelevan, että hyvä kun pelaa ja eipähän nalkuta vieressä, 

että ei kannattaisi pelata. Eli positiivista olla nainen pelipiireissä. Kuuluu poikien joukkoon ja kukaan 

ei katso naisena vaan osana porukkaa.” 

 

”No okei jotkut saattaa olla vähän ihmeissään kun kuulevat että pelaan, mutta ei se nyt niin häiritse 

ja porukka suhtautuu siihen ihan hyvin.” 

 

Myös tutkimusta varten haastatelluista naisista moni koki, että pelaamiseen vaikuttaa enemmän pelaajan 

luonne kuin sukupuoli. Heidän mukaansa naiseudella ei ollut niinkään merkitystä sille mitä pelasi ja miten 

pelasi. Muiden suhtautumisella heihin pelaavina naisina ei yleensä koettu olevan mitään vaikutusta.  

 

”Minua naiseus ei hetkauta mihinkään suuntaan. Ympärilläni olevat ihmiset joskus ihmettelivät asiaa 

ja naureskelivat myös, mutta olin vain oma itseni ja nyt se ei tunnu heilläkään missään.” 

 

”En ajattele koko asiaa. Ja suhtautuminen on melkein kulttuurikysymys; tuntuu että Suomessa siihen 

ei suhtauduta niin dramaattisesti kuin esimerkiksi Amerikassa. Olen saanut sellaisen kuvan, että siellä 

naisten pelaamista korostetaan äärimmäisyyksiin. Suomalaiset ovat hissukampia, joten emme koros-

ta sitä niin paljoa. Meihin suhtaudutaan mielestäni huomattavasti paremmin jos olemme vain oma it-

semme ja olisimme vain ’olen nainen, entä sitten’ -asenteella. Minun kohdallani se on ainakin toimi-

nut.” 

 

Haastatellut naiset kertoivat, etteivät he juurikaan ajattele sitä, että ovat naisia ja pelaavat. Jotkut sanoivat, 

etteivät he pysty erottelemaan pelaamiseen liittyviä asioita sillä perusteella, mitkä johtuvat siitä, että he 

ovat naisia ja mitkä johtuvat jostain muusta. He kyllä pelasivat naisille tyypillisiä pelejä, mutta eivät osan-

neet sanoa, mistä se johtui. Yksi haastateltava ei ollut varma, vaikuttaako sukupuoli hänen pelaamiseensa:  

 

”En tiedä, mutta noi joita tuolla FB-ryhmissä pelaa, on naispuolisia. Pokerissa ja veikkauspeleissä on 

päinvastoin. Viihdyn muutenkin kodin seinien sisäpuolella ja olen kotikissa, ei se että olen nainen vai-

kuta siihen että istun kotona pelaamassa koneella.”  

 

Myös eräs haastateltu rahapelaaja oli sitä mieltä, että sukupuoli ei vaikuta mitenkään hänen raha-

automaattipelaamiseensa. Hänen mielestään pelikoneilla pelaa tasaisesti sekä miehiä että naisia. Hän koki, 

ettei naisen raha-automaattipelaamiseen suhtauduta mitenkään eri tavalla kuin miehen pelaamiseen. Hä-
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nen mielestään saattoi kuitenkin olla, että kun naiset käyvät kaupassa, he jäävät miehiä useammin pelaa-

maan kaupan aulan peliautomaateille: ”Ihan niin kuin lapset jäävät ostamaan viimeisillä rahoillaan kaupan 

karkkihyllyltä karkkeja”. Haastatellun mukaan kaikki pelikoneet pitäisikin sijoittaa kasinoihin tai pelihallei-

hin. Ne eivät saisi olla kauppojen ja ostoskeskusten auloissa houkuttelemassa pelaamaan.  

Noin kaksi kolmasosaa avokysymykseen vastanneista perusteli vastaustaan, jonka mukaan sukupuolella on 

jossain määrin tai paljon merkitystä pelaamiseen sekä siihen, miten pelaamiseen suhtaudutaan. Sukupuo-

len vaikutusta pelaamiseen perusteltiin muun muassa seuraavasti:   

”Yleisesti katsoen, miespuoliset pelaavat enemmän - tai ainakin tämä on yleinen olettamus, koska 

naiset eivät samalla tavalla mainosta pelaamistaan tai puhu siitä muiden kuin ystäviensä kanssa - jo-

ten suhtautuminen naisiin pelaajina on hyvin kielteinen. Pelaamista pidetään miesten harrastuksena, 

tai jos naiset pelaavat, oletetaan meidän pelaavan typeriä ns. tyttöjen pelejä, eikä sotapelejä tai roo-

lipelejä, joten myös pelimaailmassa - varsinkin jos pelaa online-pelejä - sattuu yhtä sun toista jos 

erehtyy millään tapaa osoittamaan olevansa nainen. Itseäni on esimerkiksi haukuttu huonoksi pelaa-

jaksi tai "noob"iksi, jos on paljastunut, että olen tyttö. Mies-pelaajat syyttävät naisia AINA jos rai-

daaminen ei onnistu tai PvP erä menee pieleen JOS tietävät joukkueessaan olevan naisia, vaikka nai-

nen olisi antanut heille pelissä turpaan useaan otteeseen osoittaen paremmuutensa.  Lisäksi, vastaan 

tulee vielä tämä ns. "Girl Gamer"-kulttuuri, joka luo huonoa kuvaa tyttö-pelaajista, etenkin Britti ja 

USA pelaajien kautta. Tytöt VÄITTÄVÄT olevansa hardcore pelaajia, mutta eivät oikeasti osaa mitään 

ja käyttävät sukupuoltaan keinona saada haluamansa asiat miespuolisilta pelaajilta näin syventäen 

pelin sisäistä epätasa-arvoisuutta naisten ja miesten välillä.”  

Sukupuolesta johtuvia vaikutuksia pelaamiselle havainneet naiset kertoivat naisten pelaamisen näkymät-

tömyydestä ja sen vaikutuksesta heidän kokemuksilleen. Tässä tuli esiin siis sama perustelu kuin edellä, 

jolloin johtopäätös oli se, että sukupuolella ei ole vaikutusta. Se, ettei naisten uskottu ylipäätään pelaavan 

mitään pelejä, vaikutti osan vastaajista mielestä kuitenkin siten, että pelaaminen helposti koettiin häpeäl-

liseksi. Naisten pelaamista ylipäätään ja omaa pelaamista hävettiin, sillä pelejä pidettiin yleisesti miesten 

harrastuksena. Merkitystä oli myös miehille suunnattujen pelien suurella määrällä ja niiden markkinoinnilla. 

Naiset pelaavat vähemmän kuin miehet ja vastaajat kokivat, etteivät etenkään edelliset sukupolvet olleet 

hyväksyneet naisten pelaamista.  

”Jotenkin tuntuu, että pojat kasvavat pelimaailmaan ja markkinointikoneisto suuntaa markkinoinnin 

heihin. Sitten kun vanhempana yrittää hypätä mukaan, on haasteellista. Toisaalta kiinnostukseni ei 

ole samaa luokkaa, mitä se joillakin tuntuu olevan. Toki en usko, että tämä on niin sukupuolisidon-

naista. Ehkäpä kyse on enemmän, että on ihmisiä jotka eivät ymmärrä ja ihmisiä jotka ymmärtävät. 

Tuskin sillä sukupuolella sittenkään on niin paljon vaikutusta.” 

 

Naisten pelaamiseen kohdistuvaa negatiivista suhtautumista kokeneet kyselyvastaajat kertoivat, että hei-

dät on helposti leimattu huomiontavoittelijoiksi ja siipeilijöiksi. Usein naiset joutuivat todistamaan olevansa 

yksi jätkistä ja peittelemään pelissä omaa sukupuoltaan silloin kun se on mahdollista. Sukupuolen vaikutus 

pelaamiseen ei kuitenkaan näyttäydy kyselyvastauksissa yksisuuntaisena ja yksiselitteisenä. Nekin naiset, 

jotka kokivat, että sukupuolella on vaikutusta siihen, miten naisten pelaamiseen suhtaudutaan, näki tässä 

sekä haittoja että etuja. Jossain määrin pelaavilla naisilla voi olla jopa helpompi asema kuin pelaavilla mie-

hillä: 
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”Mielestäni naisiin pelaajina suhtaudutaan eri tavalla kuin miehiin pelaajina. Nainen, joka pelaa, on 

joko pelaavan miehen seksisymboli jolle voi ehdotella härskejä pelin tiimellyksessä, tai avuton räpel-

täjä joka ei oikeasti osaa edes pelata. Toisaalta taas pelaava nainen ei välttämättä saa samanlaisia 

luuserileimoja miehiltä, kuin pelaava mies saattaa (ei-pelaavilta) naisilta saada. Tuntuisi, että naiselle 

pelaaminen annetaan anteeksi vähän hassuna piirteenä ja se siitä, mutta avoimesti peleistä nauttiva 

mies esimerkiksi parisuhdemarkkinoilla voi pudottaa miehekkeen pisteitä. Naisten kesken peliharras-

tus taas on vähän yksinäistä, en tunne kuin yhden naispuolisen henkilön lisäkseni joka pelaa tosissaan 

ja säännöllisesti. Niinpä usein omat mielenkiinnonkohteeni jäävät hieman huomiotta, mutta siihen on 

jo tottunut. Tavallaan olen ylpeäkin siitä, että olen päässyt tutustumaan sellaiseen harrastukseen, jo-

ka ei ole niin yleinen oman sukupuoleni keskuudessa, ja omistan "omat juttuni" sisustuksesta ja vaat-

teista juttelevien naispuolisten ystävieni keskuudessa”. 

Negatiiviset kokemukset ovat kokonaisuutta tarkastellen vain pieni osa siitä, miten sukupuolen katsottiin 

vaikuttavan naisten pelaamiseen ja siihen suhtautumiseen. Pelaavat naiset olivat kohdanneet yleisiä nais-

ten pelaamista koskevia ennakkoluuloja, mutta heidän oma pelaamisensa oli otettu keskimäärin hyvin vas-

taan. Kyselyyn vastanneet naiset kertoivat kokemuksistaan, kuinka miehet suhtautuvat usein ihmettelevästi 

naisten pelaamiseen yleisellä tasolla. Kun naiset ovat kertoneet miehille pelaavansa itse, ovat nämä kuiten-

kin pitäneet sitä yleensä myönteisenä asiana. Myös haastatteluiden mukaan jotkut miehet pitivät lähtökoh-

taisesti mahdottomana yhtälönä, että nainen osaisi pelata. Haastatellut kokivatkin, että he joutuivat ensin 

osoittamaan taitonsa, jonka jälkeen heitä kunnioitettiin. Jotkut pelaavat miehet saattoivat myös iskeä pe-

laavia naisia. Miehet olivat esimerkiksi kysyneet, että voisivatko he saada puhelinnumeron tai kuvan naises-

ta nyt kun he ovat pelikavereita. Monet haastatellut katsoivat, että heidän pelaamisensa oli miesten silmis-

sä usein kiinnostusta herättää ja positiivista.  

”Moni mies on yllättynyt positiivisesti siitä että pelaan. Oma kumppani sanoi että aikanaan se oli yksi 

syy miksi hän minuun ihastui. Kun pelaan itsekin, en jaksa tai oikeastaan voi nalkuttaa siitä omalle 

kumppanille. Toki jos kokisin että hänen pelaamisensa menisi överiksi niin varmasti asiasta tulisi sa-

nomista mutta näin ei ole. Monessa naisessa pelaaminen tuntuu herättävän hyvin negatiivisia tuntei-

ta ja jo pieni pelaamisen määrä saa heillä hiukset nousemaan pystyyn, pelaamista ei ymmärretä. Itse 

taas tiedän mitä pelaaminen parhaimmillaan antaa ja toivoisin että joka nainen (ja miksei mies) ym-

märtäisi ettei se pelaaminen ole mikään suuri paha jota pitää ihan vaan tavan takia vihata.” 

”Mielestäni sukupuoli ei vaikuta pelaamiseen, mutta pelaamiseen suhtautumiseen se saattaa vaikut-

taa. Olen kuitenkin kokenut vain positiivista suhtautumista. Monet miehet ovat pitäneet sitä oikeas-

taan vain hyvänä asiana, että tykkään pelata erilaisia pelejä.”  

”Naispuoliset videopelaajat ovat harvinaisia, joten usein kaikki miespuoliset kiinnostuvat minusta pe-

laamiseni takia helpommin.” 

Yksi haastatteluissa esille tullut erityinen piirre oli se, että naisten pelaamiseen eivät suhtaudu kriittisesti 

niinkään miehet, vaan toiset naiset. Naiset eivät aina ymmärtäneet kanssasisarten pelaamista ja liittävät 

sen herkästi riippuvuuteen ja ongelmiin.  

”Onhan se nyt pitkälti yksilöllistä tykkääkö pelata vai ei, mutta uskoisin kyllä että suurin osa naisista 

suhtautuu pelaamiseen paljon "nihkeämmin" kuin muut. Omaan pelaamiseeni tietysti suurin osa tyt-

tökavereistani suhtautuu vähän oudoksuen, kun ei heitä itseään voisi vähempää kiinnostaa jotkut pe-



83 

 

lit. Pojat taas tulevat juttelemaan peleistä ja tuntevat olonsa ehkä vähän vapautuneemmaksi seuras-

sani kun en itse oudoksu heitä näiden "sukupuolten välisten erojen" takia. Itse ihmettelen sitä, että 

miksi naisten pelaamista ei muka pidetä normaalina, vaikka eihän sitä periaatteessa mitenkään poi-

kien jutuksi ole leimattu.” 

”Lisäksi muut naiset pelien ulkopuolella paheksuvat sitä, jos nainen pelaa. Tuota outoa naista katso-

taan nenänvartta pitkin, eikä tämän uskota kykenevän mihinkään ja usein epäillään peliaddiktiota 

syyksi naisen pelaamiselle - Eiväthän he muuten pelaisi!” 

 

7.10.2 Pelaavien naisten oudoksunta, vähättely ja syrjintä 

 

Sekä kyselyyn vastanneet että haastatteluihin osallistuneet naiset kertoivat monissa vastauksissa, että nais-

ten pelaamista pidettiin vielä nykyäänkin jotenkin outona. Ihmettelijöinä ja oudoksujina olivat sellaiset sekä 

naiset että miehet, jotka eivät itse pelanneet. He ajattelivat monesti pelaamisen olevan ajanhukkaa. Jos 

asia tuli puheeksi, vastaajat kertoivat puolustelevansa pelaamista ja selittävänsä, että pelit eivät sisällä mi-

tään ”kamaluuksia”, kuten monet luulivat. Haastateltavat rohkaisivat pelaamattomia naisia myös kokeile-

maan pelaamista, mutta he eivät aina innostuneet asiasta.  

”Yhä edelleen naisten pelaamista tunnutaan pidettävän jotenkin harvinaisena. Minulta on tultu jos-

kus kysymään, että miksi naiset eivät juurikaan pelaa. Sanoin, että olen huono vastaamaan tuohon 

kysymykseen, sillä itse olen pelannut niin sanotusti aina. Minulle se ei ole sukupuolikysymys eikä ole 

koskaan ollutkaan. Pelaisin varmasti olisinpa sitten mies tai nainen. Naiset pitäisi ottaa myös vaka-

vasti pelaajina.” 

 

”Naisten pelaamisen suhtaudutaan edelleenkin oudoksuen, koska oletus on se, että pelaaminen ei ole 

naisia kiinnostava asia. Monien ihmisten, myös naisten mielestä, naisia ei kuuluisi kiinnostaa tekniset 

harrastukset joihin pelaaminen kuuluu. Yleistetään, että miehillä on aikaa lorvia kotona töiden jäl-

keen kun nainen hoitaa lapset ja tekee ruuat. Olen työpaikalla kokenut avointa hämmentyneisyyttä, 

kun olen kertonut pelanneeni edellisenä iltana yli 7 tuntia. Pelaamista pidetään miesten juttuna. 

Myös pelit on suunniteltu miehille, mutta jostain syytä ne teemat uppoavat minuun. Naisille ja lapsille 

suunnitellut pelit, kuten Sims, ovat liian kilttejä ja helppoja. Pelaamista ei pidetä järkevänä toiminta-

na, ja sukupuoliroolien mukaan naisen pitäisi olla järkevä, eikä pelata kotona.” 

”En ole ikinä ajatellut, että pelaava nainen voisi leimautua. En ole kokenut, että pelaava nainen olisi 

huonompi kuin pelaava mies, mutta OUDOMPANA pelaava naista kyllä pidetään.”  

 

Toisaalta jotkut totesivat, että heitä oudoksuttiin aiemmin, mutta ei enää nykyään samassa määrin. 

Useimmat haastateltavat kertoivat myös, etteivät he olleet koskaan kokeneet mitään pelaavan naisen lei-

maa. Moni kertoi, että pelaaminen on aina ollut niin normaalia ja osa omaa elämää, ettei sitä ole edes aja-

tellut, että se voisi olla leimaavaa. Vaikka esimerkiksi vanhemmat ja kaverit tiesivät, että nainen pelasi, ei 

kukaan ollut sanonut siitä koskaan mitään negatiivista. Vain harvat naiset ajattelivat, että pelaava nainen 

voi jotenkin leimautua:  



84 

 

”Mun mielestä on siistiä olla nainen ja pelata, kun on mun tuttavapiirissä muitakin naisia jotka pelaa. 

Ei tää ole enää niin outo juttu kuin se oli pari-kolme vuotta sitten.” 

”On näitä, jotka ajattelee, että kaikki pelaavat naiset ovat läskejä tai nörttejä, millä ei ole elämää. 

Tämä ei pidä paikkaansa.”  

Haastatellut kokivat, että he eivät ole missään nimessä nörttejä. Nörtti määriteltiin henkilöksi, joka tietää 

kaiken tietokoneista, osaa itse rakentaa pelin, on sisäänpäin kääntynyt ja linnoittautuu vain omaan huo-

neensa ilman mitään ihmissuhteita. Haastateltavat totesivat, että ongelmapelaaja voisi leimautua, mutta 

ns. viihdepelaaja ei voi leimautua mitenkään pysyvästi ja negatiivisesti.  

Naiset joutuivat usein perustelemaan ja puolustelemaan pelaamista. He eivät itse kuitenkaan nähneet pe-

laamisessa mitään sen oudoksuttavampaa kuin muissakaan harrastuksissa: ”Tämä on harrastus siinä missä 

muukin. Jos joku harrastaa vaikka karatea, niin ei sitäkään ihmetellä, että miksi on nainen ja harrastaa ka-

ratea, että ei näissä peleissä ole merkintää, että vain pojille”. Haastateltavat eivät nähneet pelaamisessa 

mitään sen oudompaa kuin television katsomisessa tai kirjan lukemisessakaan, joita pidettiin yleisesti hy-

väksyttyinä toisin kuin pelaamista. ”Voisin yhtä hyvin katsoa jotain sinkkuelämää kaksi tuntia televisiosta”, 

eräs haastateltava totesi. Moni myös ihmetteli, miksi pelaamista paheksutaan, vaikka joku muu voi tuijottaa 

tuntikausia apaattisena televisiota tai laittaa vaikka tuntikausia kissanpentujen kuvia nettiin, mutta sitä taas 

pidetään ihan normaalina. Haastateltavat epäilivät, että tulevaisuudessa virtuaalimaailma monipuolistuu ja 

voi olla ihan yhtä normaalia katsooko televisiota, pelaako jotain peliä tai tekee jotain tietokoneella.  

Naiset myös kertoivat että heidän pelaamisensa voitiin katsoa olevan tyhjänpäiväistä ajanhukkaa tai jopa 

lapsellista touhua. Naisille oli sanottu, että mitä järkeä tuossa pelaamisessa oikein on. Naisia ei aina otettu 

vakavasti pelaajina ja osa naisista koki on-line peliyhteisöt uhkaavina ja jopa vihamielisinä naisille, sillä siellä 

esiintyi paljon seksistisiä ja syrjiviä kommentteja naisia kohtaan. Naisia pidettiin myös huomionhakuisina:  

”Pelaaviin naisiin suhtaudutaan jossakin määrin rasistisesti. Miehet eivät usko, että esimerkiksi World 

of Warcraftiä voisi pelata nainen. Siellä kutsutaan aina homoksi jos kertoo olevansa nainen. Lisäksi 

jotkut miehet pitävät naisia liian tyhminä peleille. Jotkut miehet pitävät joitakin naisia pyrkyreinä jos 

he pelaavat. Lisäksi kuulemma pelaaminen on "muoti-ilmiö" naisilla tällä hetkellä.” 

Naisten käsityksiin naispelaajien kohtelusta vaikutti myös se, puhuttiinko naisista yleensä vai heistä itses-

tään ja puhuttiinko kasvotusten vai netin kautta pelaamisesta. Netissä naiset saivat kuulla inhottavia kom-

mentteja, mutta face-to-face -tilanteissa niitä ei juuri koskaan esiintynyt. Haastateltavat eivät pitäneet 

verkkopelejä sukupuolineutraalina maailmana. Niissä toimittiin tuntemattomien ihmisten kanssa ja kun 

pelaajan naiseus paljastui, pelaavien miesten suhtautuminen monesti muuttui. Joissakin peleissä osa mie-

histä ei arvostanut pelaavia naisia, vaan vähätteli heidän taitojaan. Moni yllättyi että pelaaja oli nainen ja 

liitti naissukupuoleen automaattisesti huonot pelitaidot. Naiseuden paljastuminen merkitsi pelitaitojen 

arvioimisen lisäksi myös viittauksia naisten seksuaalisuuteen ja pelaavilta naisilta muun muassa tiedusteltiin 

heidän fyysisistä piirteistään.  

”Jotkut suhtautuvat naispelaajiin alentavasti, kuin he olisivat jotenkin huonompia pelaajia kuin mies-

pelaajat. Olen myös kuullut että verkkopeleissä usein naisille ehdotellaan kaikenlaisia rivoja asioita”.  



85 

 

”Jotkut yllättyvät että naisetkin pelaavat, toiset taas alkaa äänen perusteella huutelemaan, että ole 

hiljaa heliumi ym. Jos nämä huutelijat tietävät että olen nainen, niin he alkavat huutelemaan kaikkea 

ettei naiset voi pelata tai naisen paikka on keittiössä.” 

Miesten saattoi myös olla vaikea hävitä naiselle pelissä ja häviämisestä seurasi usein vähättelyä ja sukupuo-

len esiin vetämistä sen sijaan että oltaisi otettu häviö häviönä. Eräs nainen kuului ainoana naisena 10-

henkiseen peliyhteisöön, joka kokoontui muutaman kerran vuodessa pelaamaan yhdessä kilpailuhenkisiä 

pelejä. Naisen mukaan hän koki aina olevansa ”erilainen”, vaikka pelaaminen miesten kanssa toimi hyvin ja 

nainen pelasi vastaavalla tasolla kuin miehet. Hän sai myös usein kuulla jonkin verran ”läppää” siitä, että 

”voi voi kun hävisin naiselle”.   

”Yleensä reaktiot ovat positiivisia, mutta esimerkiksi konsoleilla pelatessa kuulen monien naisten ker-

toneen kuinka heille lähetetään multiplayerpeleissä viestiä että naiset ei kuulu tänne. Sääli sinänsä... 

Monet myös suuttuvat kun kuulevat että ovat hävinneet tytölle : Itse kannan pelaaja"titteliä" ylpeä-

nä, ja kannustan muitakin kokeilemaan videopelejä! Naiset yleensä mieltävät sen niin poikien jutuksi, 

että vähän harmittaa.” 

Myös haastatellut naiset kokivat, että heitä vähätellään ja usein ajatellaan, että he pelaavat vain saadak-

seen huomiota miehiltä: ”Monesti kuulee siitä, että kun on nainen ja pelaa, että aijaa pelaatsä vaan jotain 

Farmvillee Facebookissa ja että ootsä joku HUOMIOHUORA tai tällaista vähättelyä.” Monet miespelaajat ja 

sellaiset tytöt, jotka eivät itse pelanneet ajattelivat haastateltujen mukaan, että naiset eivät pelaa pelin 

takia vaan saadakseen kontaktin miehiin.  

”Yleensä kun tytöt ilmaisevat kiinnostuksensa peleihin, oletetaan että he haluavat vain huomiota po-

jilta. Tytöt, jotka eivät pelaa, suhtautuvat yleensä huonoiten. Heillä tuntuu olevan oletus siitä, että 

pelaaminen on vain poikien juttu ja pelkkää ajantuhlausta ja ainoa syy, miksi joku tyttö tekisi niin, on 

huomionhaku. Toki on tyttöjä, jotka esittävät pelaavansa vain saadakseen huomiota, ja sen vuoksi 

suhtaudun itsekin hieman skeptisesti, kun tyttö sanoo pelaavansa. Pelimaailmassa, siis esimerkiksi 

online-peleissä, monet tytöt saavat paljon iljettäviä viestejä juuri sen takia, että ovat tyttöjä. Suurin 

osa pelaajista yleensä hyväksyy sen, että tyttö pelaa ja jättää hänet rauhaan, mutta on niitä ihmisiä, 

joiden mielestä pelaava tyttö on myytti ja sen vuoksi häntä täytyy spämmätä iljettävillä viesteillä tai 

hänen taitojaan täytyy pilkata, koska hän on niin sanotusti heikompi. 

 

Monet haastateltavat kokivat myös, että pelatessakin heidän pitää aina uudelleen ansaita paikkansa. He 

kokivat, etteivät olleet kokeneet ”leimaamista normaalielämässä, mutta pelin puolella olet joko huora tai 

yksi jätkistä”. Naisten piti todistaa osaavansa pelata ja todistaa, että olivat peleissä pelien takia, ei miesten 

vuoksi. Kun oli todistanut olevansa oikeasti hyvä pelaaja, niin nainen hyväksyttiin peliporukkaan. Ennen 

osaamisen todistamista naispelaajille usein naureskeltiin:  

 

”Pelin puolella se on hankalaa kun on tyttö. Se on tosi vihamielinen ja sovinistinen se pelimaailma ne-

tissä. Siellä on joko huomiota kerjäävä huora tai hyvä tyyppi. Siellä vähätellään hirveästi ja kaikki joh-

tuu aina siitä, että on tyttö. Aina halutaan määritellä ja pitää lunastaa paikkansa ja todistaa olevansa 

jotakin. Samalla tavalla kuin tyttö joutuu armeijassa todistamaan. Sitten jätkät pelimaailmassa juo-

ruaa ihan hirveästi ja aina siitä kenen kanssa kukakin tyttö on ja ihan perättömiä levittää. sitten 
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Normaalien ihmisten parissa ei niin tuomita naisen pelaamista. Jos asia tulee ilmi niin keron avoimes-

ti, mut en työhaastattelussa menisi kertomaan.” 

 

”Esimerkki: Joskus muinoin kun CoD: MW2 oli vielä kova sana, sitä tuli pelattua erään eteläsuomalai-

sen nettikaverin kanssa (minua vuoden nuorempi poika). Se oli Xboxilla ja samassa partyssa oli hänen 

joitain nettikavereita (heitä en tuntenut, ehkä 13-vuotiaita pojankloppeja). Nämä pojat ensinnä ih-

mettelivät että miten nainen voi pelata sotapelejä, sitten naureskelivat että olen varmana huono. 

Käskin sitten näiden poikien kutsua minut peliin heidän tiimiinsä ja pelasimme erän. Olin koko erän 

paras pelaaja ja huomattavasti parempi kuin nämä herrat. Tämän jälkeen pelailimme sitten enem-

män ja sain hiukan kunnioitusta siitä. He eivät myöskään irvailleet jos meni sattumalta jokin erä huo-

nosti, olin siis tavallaan ’yksi muiden joukossa’. Nykyään yksi näistä pojista on hyvä kaverini jonka 

olen tuntenut jo varmaan neljäkin vuotta.” 

 

Erään haastatellun naisen mielestä miehet laittavat itsensä likoon peleihin ja ottavat pelimaailman enem-

män tosissaan, kuin naiset. Miehet voivat myös pelata pelejä raaemmalla tavalla, kun taas naiset miettivät 

muita ratkaisuja. Joka tapauksessa naisen pitää olla erittäin hyvä pelaaja, jotta pärjää pelimaailmassa. Mie-

hille hyväksytään enemmän epäonnistumisia. Naisen pitää olla peleissä täydellinen ja epäonnistuminen 

liitetään helposti naissukupuoleen.  

Moni haastateltu koki että heidän pelaamistaan arvostellaan koko ajan. Arvostelijat ovat yleensä tuntemat-

tomia tai puolituttuja. Usein naisia arvosteltiin jo sillä perusteella, että pelaaminen ei kuulu naisille. Arvos-

telua oli tullut usein myös haastateltavien vanhemmilta, joko isältä tai äidiltä. He saattavat pitää pelaamista 

vain pojille kuuluvana ja ovat huolissaan tytön koneella istumisesta. Monet kuvittelivat myös, että pelit ovat 

vain lapsille tarkoitettuja ja että haastatellut olisivat jo liian vanhoja pelaamaan. Haastateltujen mukaan 

yleinen harhaluulo on myös se, että naiset eristäytyisivät pelatessaan tai heillä ei ole juuri lainkaan ystä-

vyyssuhteita. Vanhemmat olivat saattaneet jopa piilottaa tyttärensä tietokoneen ja huomauttaa, että. 

”tuolla pelaamismenolla et ikinä ainakaan kumppania löydä”. Haastateltujen mukaan naispelaajien arvos-

telussa onkin useimmiten kyse sukupolvikysymyksestä. Pelaajanaiset kertovat kasvaneensa tietokoneiden 

ja pelien keskellä, jolloin vanhempi sukupolvi ei voi ymmärtää sitä, että pelaaminen on ihan samanlainen 

harrastus kuin vaikka joku hiihto oli heidän lapsuudessa ja nuoruudessa:  

”Mun paras tyttökaveri on tällainen samanlainen pelaaja kuin minä, ja hän taitaa pelata vähän 

enemmän kuin minä, niin minun äiti ei meinaa ikinä ymmärtää sitä, että sitten kun me nähdään (ys-

tävä asuu toisella paikkakunnalla), niin me saatetaan istua kököttää tuossa konsulin edessä ja pelata 

jotain Haloota tai jotain vastaavaa, niin äiti ei käsitä sitä, että miksi sitten kun harvoin nähdään, niin 

miksi pelata. Eli minulle ja minun ystävälle pelaaminen on keskeinen asia kun tavataan, kun taas äiti 

ajattelee, että meidän pitäisi tehdä ihan jotain muuta.”  

”Tietysti omat vanhemmat on sitä sukupolvea, että kun asuin vielä kotona aikaisemmin, niin isä ei 

ymmärtänyt ja tykännyt siitä, että miksi pitää pelata. Että kun hänellä itsellään ei ole ollut semmosta. 

Niin häneltä saattoi usein tulla huomautus, että taasko sä oot pelaamassa? Vaikka aloitin viisi mi-

nuuttia sitten, eilen pelasin viimeksi. Mutta ei mitään sen pahempia.”  
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Moni haastateltu koki, että samaan sukupolveen kuuluvat kaverit eivät arvostele heidän pelaamistaan, 

koska pelaaminen on kuitenkin niin arkista heille. Toisaalta samanikäiset tytöt ja pojat saattavat kiusoitella 

esimerkiksi roolipelaamisesta. Myös roolipelejä pelaavat miehet saattavat syrjiä naispelaajia:  

”Jotkut kaverit ovat naljailleet tästä minun liveroolipelauksesta, mutta se on eri asia kuin tietokone-

pelit. Jotkut hihittelee ja vinoilee mun liveroolipelauksesta, jossa siis pistetään roolivaatteet päälle kir-

joitetun käsikirjoituksen mukaan mennään esimerkiksi metsään esittämään tiettyä  hahmoa. Eli se on 

näyttelemistä ilman yleisöä. Tarkoitus on, että kun joku henkilö on kirjoittanut ne hahmot esimerkiksi 

kymmenelle hengelle, niin asetetaan vaikka joku tilanne kuten kruunajaiset, ja sitten sinun hahmo voi 

olla vaikka, että olet 54-vuotias matti meikäläinen, jonka äiti on juuri kuollut. Eli sinun pitää esittää 

surullista ja masentunutta, vaikka roolihahmosi olisi muuten iloinen.  Eli sitten näyttelet tätä rooli-

hahmoa ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Nuorin jonka nähnyt larppaamassa, oli 4-vuotias lapsi 

vanhempiensa mukana. Yleensä noin 13-vuotaista ylöspäin. Jotkut pelit ovat K-15, jotkut K-18. Kolmi-

kymppisiäkin voi olla larppaamassa, mutta tuskin 50-vuotiaita. Yleensä tapaamiset ovat alkoholitto-

mia.”  

”Olen kohdannut syrjintää esim. world of witchcraftissa, jossa pojat pelaa. Pelaan siellä aina nais-

hahmoilla ja siellä on paljon miehiä jotka pelaavat naishahmoilla. Mutta jos sanon, että hei olen tyttö 

tai jos sitä kysytään ja sanon sen, niin tulee ettet varmana ole, ei kukaan tyttö pelaa wowia ja kauhe-

at huutomerkit perään ja kaikkea.”  

Haastateltujen mukaan roolipelejä pelaavat miehet usein ajattelevat, että naiset ovat aina huonompia pe-

laajia kuin miehet. Tämä ei kuitenkaan naisten mielestä pidä paikkaansa, sillä he esimerkiksi tiesivät muu-

taman kiltaan kuuluvan naisen, jotka olivat ”ihan hemmetin hyviä pelaajia” ja pelasivat ihan yhtä hyvin tai 

paremmin kuin miehet. Miehet ovat usein myös yllättyneitä, jos pelaajaksi tulee nainen. Haastatellut tote-

sivat, että jotkut naiset olivat voineet itse ottaa myös sen asenteen, että he ovat automaattisesti huonom-

pia kuin miehet vain sen vuoksi, että ovat naisia. Eräs haastateltu pohti miesten ja naisten eroja hyväksi 

pelaajaksi oppimisessa. Hän kertoi itse oppineensa kokeilemalla ja tulleensa hyväksi pelaajaksi:  

”Tyyliin, että kun aloitin pelaamisen, niin ajattelin, että ai täällä on tällaisia tavaroita, mitä sä voit 

laittaa sun hahmon päälle, että ai tässä on tämmönen armoriluokka, että täähän on tässä isompi, et-

tä pistetään tää päälle, enkä yhtään ajatellut, että mitä muita etuja tässä haarniskassa oli, eli se oli 

soturi, jolla oli älykkyyttä ja muuta, mutta siinä pelissä ei tehnyt älykkyyden antamilla tavaroilla yh-

tään mitään. Eli kyllä naiset voi oppia hyviksi pelaajiksi ja osa on luonnostaankin. En tiedä, että onko 

miehillä ja naisilla silleen, että kun miesten ja naisten aivot ovat erilaisia, että kun miehet ovat ma-

temaattisesti ja tälleen yleensä lahjakkaampia, että onko siksi pojat ovat aluksi pienen askeleen edel-

lä.”  

Yksi haastateltu roolipelejä pelaava nainen ei ollut missään vaiheessa kokenut itseään poikapelaajia huo-

nommaksi tai ulkopuoliseksi peleissä, sillä hän oli pelannut pienestä pitäen. Hän oli myös pelannut saman 

viisihenkisen poikakaveriporukan kanssa, jonka kanssa hänellä oli aina ollut muitakin yhteisiä harrastuksia, 

kuten itsepuolustuslajit. Tähän joukkoon kuului myös serkkuja, jotka hän oli tuntenut lapsesta saakka. Tämä 

larppaaja koki kuitenkin pitkään olevansa ”yksinäinen tyttö” pelaamassa, kunnes teini-iässä kokosi oman 

tyttöpeliporukan:  
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”Olen miettinyt sitä, kun olen lukenut paljon verkkopeleissä, että naiset joutuvat kohtaamaan peleis-

sä kaikenlaista, niin mä en ole tosiaan koskaan sellaista kokenut omissa peleissäni. Voiko siinä olla se, 

kun näkee kasvokkain, niin kynnys on aika paljon pienempi ruveta haukkumaan toista siinä, että mitä 

täällä teet. Toki myöskin se, että porukka on ollut tuttua ja siihen on luontevaa kuulunut yhtä lailla 

miehiä ja naisia, niin sekin vaikuttaa. Ja sitten toisaalta larppihahmotkin ovat miehiä ja naisia ja kun 

molempia tarvitaan pelissä, jopa nunnaluostarin larpissa olivat rippipapit siellä, että ei sillä tavalla en 

ole kokenut mitään ennakkoluuloja tältä porukalta.---Sitten mä itse asiassa rippileirillä ja sen jälkeen 

keräsin roolipeliporukan, leirillä oli muutama pelaamassa ja sain sieltä 4 tyttöä, joille itse vedin pöy-

täpelikampanjaa. Se oli ensimmäinen kerta kun sain tyttöjä pelaamaan mun kanssa ja se jatkui jon-

kun aikaa. Sitten lukiossa tapasin ensimmäistä kertaa enemmän tyttöjä jotka harrastivat pelaamis-

ta.”  

 

Haastateltava kuitenkin kertoi, ettei hän erityisemmin kokenut tarvetta kuulua tyttöporukkaan. Hän oli 

mieluummin ns. nörttipoikien joukossa, sillä hän harrasti samoja pelejä ja itsepuolustuslajeja, kuin pojat. 

Hän kertoi jääneensä tavallisten tyttöporukoiden ulkopuolelle ja hänellä oli koulussakin vain poikia kaverei-

na. Haastateltavan mukaan häntä näin jälkikäteen ajatellen vähän syrjittiin ja kiusattiin koulussa, mutta 

häntä ei kuitenkaan haitannut se, että tytöt eivät ottaneet häntä mukaansa omiin porukoihinsa.  

 

Myös rahapelejä pelaavat haastatellut naiset kokivat, että pelaavan naisen taitoja ja jopa älykkyyttä epäil-

tiin ja vähäteltiin: ”Silloin kun pelasin pokeria niin ihmeteltiin, että miten nainen voi osata pelata pokeria, 

että riittääkö järki. Se on ainoa mitä on tullut sellaista sukupuolesta negatiivista. Ja nää epäilijät siis oli 

miehiä.” 

 

7.10.3 Pelaamisen salaaminen  

 

Kyselyyn vastanneet naiset kertoivat pelaavansa ehkä enemmän "piilossa" tai "salaa" kuin miehet. Näin 

muun muassa siksi, että he uskoivat muiden pitävän naisten kotona pelaamista kotitöiden laiminlyömisenä 

tai yleisenä välinpitämättömyytenä ja miesten pelaamista vain ajankuluna. Naiset eivät olleet yleensä saa-

neet kannustusta pelaamiseen, vaan olivat joutuneet piilottelemaan harrastustaan.   

”En yleensä kerro muille harrastuksestani, koska asiaan tuntuu liittyvän niin paljon ennakkoluuloja. 

Naisten pitäisi tehdä vaan hyödyllisiä asioita. Minä en enää jaksa olla hyödyllinen 34 työvuoden jäl-

keen. Teen aivan mitä haluan ajallani nykyisin. Hulluna pidetään joissain piireissä. Tosin nykyisin mel-

kein kaikki, joilla on netti, pelaavat ainakin pasiansseja.” 

 

Osa kyselyyn vastanneista piilotteli pelissä sukupuoltaan, kun taas osa toi sitä vahvasti esille. Osa esiintyi 

nettipeleissä poikina, sillä jos naissukupuoli paljastui, he saivat kuulla siitä ikäviä kommentteja. Naispelaaja 

miellettiin tabuksi. Seuraavissa siteerauksissa kerrotaan oman sukupuolen salaamisesta ja miehenä esiin-

tymisestä, jonka avulla voidaan välttää kielteisiä reaktioita: 

”Yleensä en mainosta olevani nainen pelatessani, joten en ole saanut erityisempiä kommentteja siitä 

ja ihmiset taitavat olettaa muutenkin minun olevan miespuolinen, mutta toisaalta, ei se haittaa, kos-

ka mieluummin keskityn peliin." 
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”Muuten en koe naisena pelaamisen olevan mitenkään erilaista, kunhan vaan ei lähde mainosta-

maan tai vahingossakaan mainitse olevansa nainen." 

"Minä itse esiinnyn joskus miehenä, sillä en jaksa kaikkia pervoja, jotka seuraavat pelissä kaikkialle.”  

Pelaaminen salattiin usein myös työ- ja opiskelupaikoilla. Moni kertoi työskentelevänsä sellaisessa amma-

tissa, ettei voi kertoa vapaasti pelaavansa tietokoneella, sillä muut mitä luultavimmin eivät osaisi suhtautua 

asiaan. Vielä koulussa olevista vastaajista monet eivät kertoneet pelaamisestaan siksi, että pelkäsivät tule-

vansa kiusatuiksi tai haukutuiksi ”nörteiksi”.  

Myös osa haastatelluista kertoi salaavansa pelaamisensa sellaisilta ihmisiltä, joista he olettivat että nämä 

eivät ollenkaan ymmärrä tai hyväksy pelaamista. Pelaamisesta ei kerrottu myöskään sellaisille, joiden tie-

dettiin pitävän pelaamista epänaisellisena tai muutoin paheksuvan naisten pelaamista. Nuorten naisten 

vanhemmat kuitenkin yleensä tiesivät pelaamisesta riippumatta siitä, miten he siihen suhtautuivat. Haasta-

teltujen mukaan se, että naisen on parempi salata pelaamisensa muilta kuin pelikavereilta on erikoista, sillä 

esimerkiksi naisten jalkapalloharrastus on päinvastoin ylpeyden aihe. Pelaamista taas pidetään edelleen 

niin paheellisena, että on parempi salata se.  

 

Pelaaminen salattiin myös sen vuoksi, että muille ei jaksettu tai haluttu jatkuvasti selittää sitä, että pelaa-

minen ei ole pelkkää teini-ikäisten tai eristäytyneiden ihmisten puuhastelua. Toisaalta pelaaminen salattiin 

pelaamattomilta kavereilta myös sen vuoksi, että peleihin kulutettu aika koettiin itse häpeällisenä ja mui-

den oletettiin pitävän pelaamista lapsellisena. Pelaamiseen kohdistuneiden oletettujen ja koettujen ennak-

koasenteiden vuoksi haastatellut eivät siis yleensä kertoneet tai ”mainostaneet” pelaamisesta muille ihmi-

sille. Joskus he saattoivat ohimennen mainita siitä, koska se oli kiinnostava keskustelunaihe ja keskustelun 

edetessä he saattoivat tutustua muihin ihmisiin, jotka itsekin pelasivat.  

 

”En ole jutellut pelaamisesta kavereiden kanssa koska se on pikkuisen noloa, että jos sanoisi että pe-

lasin koko viikonlopun. Se ei ole asia, josta kauheasti tulee juteltua kavereiden kanssa, vaikka en usko 

että kukaan sitä tuomitsisi tai mitenkään olisi, että herranjumala mitä olet tehnyt viikonlopun aikana. 

Ei siitä ole ollut puhetta kavereiden kanssa. Poikaystävälle se on ok, koska itsekin pelaa ja hänen ka-

verinsa pelaavat, ei se ole mitenkään outoa.  On siinä vähän ehkä nörttiä, jos pelaa. Tiedän, että Sim-

siä pelaavat aikuiset ja se on aikuisten ihmisten peli, mutta se on vähän lapsellinen, se on vähän kuin 

barbileikki, niin pelkään että muut ajattelee että oletko jäänyt 12-vuotiaan tasolle.” 

 

”En kerro kaveripiirissä, että pelasin eilen koko päivän, että mitäs te teitte. Se on sellainen asia, josta 

ei välttämättä tosielämän ystäville puhuta. Luulen, ettei sitä tänä päivänä kukaan paheksuisi jos ker-

toisin että pelaan, mutta siitä tulee vähän ajatus, että muut luulee minun olevan joku nörtti. Se herät-

tää muissa mielikuvia, että se varmasti muutenkin on koko ajan tietokoneella.”   

 

Naisten haastatteluista tulee ilmi, että pelaaminen on melko vaiettu asia riippumatta pelatusta pelistä. 

Moni kertoi, ettei ota pelaamisasiaa ollenkaan puheeksi, ellei joku sitä erikseen kysy. Yksi haastateltu ker-

toi, että jos joku vieras hänen kotonaan kysyy peleistä, hän vastaa, että pelit ovat hänen miehensä.  

 

Myöskään larppausta harrastava haastateltu ei kertonut pelaamisesta ulkopuolisille. Muille ei haluttu ker-

toa, koska nämä helposti ihmettelivät harrastusta, jota joutui selittelemään ja puolustelemaan. Vaikenemi-
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nen ja peleistä puhumattomuus johtui myös siitä, että roolipelaajat oli jossain vaiheessa leimattu saatanan-

palvojiksi, johon liitettiin noituutta. Haastatellun mukaan ilmapiiri on tosin nykyään muuttunut avarammak-

si, vaikka ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä on edelleen. Larppaajat kuitenkin kokevat, ettei heillä ole tässä 

asiassa mitään yhteistä ulkopuolisten kanssa: ”En rupeaisi siitä jossain työpaikan pikkujouluissa kauheasti 

juttelemaan, se on oma juttu, jonka jaan vain pelikavereiden kanssa”.  

 

Myöskään rahasta pelanneet haastateltavat eivät kertoneet pelaamisestaan esimerkiksi töissä, koska siihen 

liitettiin ongelmallisuus. Yksi rahapelaaja, joka jäi sairaslomalle pelaamisesta aiheutuneiden ongelmien 

(mm. itsemurhayritykset) vuoksi, kertoi vasta loppuvaiheessa työnantajalleen rahapelaamisestaan. Omille 

sukulaisillekaan ei rahapelaamisesta aina kerrottu, koska tiedon pelättiin leviävän eteenpäin.  

Vaikka myös osa haastatelluista ei-rahapelaajista salasi pelaamisen, he eivät yleensä hävenneet pelaamis-

taan, koska eivät itse kokeneet sitä ongelmaksi. Vain harvat ei-rahapelaajat tunsivat syyllisyyttä pelaamises-

taan. Syyllisyys liittyi pelaamiseen kuluvaan aikaan ja muiden asioiden laiminlyömiseen: ”Tulee syyllinen olo 

päivittäin, kun menee aikaa niin paljon ja välillä paha on mieli, kun voisi tehdä muutakin. En ulkoile enkä 

käy jumpassa.” Eräällä haastatellulla se liittyi rahaan, jota kuluu toisinaan myös muissa kuin rahapeleissä. 

Yksi useita satoja euroja kuukaudessa pelin tarvikkeisiin rahaa laittanut nainen kertoi salanneensa pelaami-

sensa niin pitkälle kuin mahdollista. Itsesyytökset ja häpeä olivat olleet suuria. Hän ei oikein itsekään ym-

märtänyt, miten oli joutunut tähän tilanteeseen.  

 

7.10.4 Miesten pelit – naisten pelit? 

 

Kuten aiemmin on todettu, kyselytulosten mukaan tuntui olevan yleistä, että miesten oletetaan pelaavan 

paljon kaikenlaisia pelejä, kun taas naisten ei oleteta pelaavan ollenkaan, mitä stereotypiaa vahvistaa myös 

media. Kyselyyn vastanneiden mukaan sukupuoli ei kuitenkaan kerro pelaamisesta kovinkaan paljon, vaik-

kakin pelaamistyyli ja pelaamisen kohteet saattavat olla miesten ja naisten välillä eroavia. Naisten mukaan 

oli myös tyypillistä, että pelaajat määriteltiin aina miehiksi  

”Monet eivät näe naisia pelaajina, ja voi olla että naiset oikeastikin pelaavat vähemmän. Niin monet 

tosin nykyään pelaavat Facebookissa ja lähes kaikki kaverit pelaa erilaisia pelejä ja viimeinenkin on 

kiinnostunut nyt pääsemään pelien maailmaan mukaan, että se ei omalla kohdalla henkilökohtaisesti 

tunnu kovin kummalliselta, vaikka sitä välillä miettiikin erikoisena.” 

 

”Kukaan edes tiedä, että pelaan. Mutta esim. olen huomannut jossain youtubessa kun jotkut laittavat 

pelivideoita nettiin ja muut kommentoivat niitä. AINA puhutaan, että pelaaja/kuvaaja on mies. Esim. 

''Hieno video jätkä'' ''Cool, broidi'' jne. En tiedä onko videon tekijät miehiä, mutta ei kai ne kaikki voi 

olla miehiä. Se on vaan pistäny silmiin, että pelimaailmassa puhutellaan kaikkia pelaajia miespuolisi-

na, vaikka ei tiedetä onko kyseessä nainen vai mies.” 

 

Naisten ei uskottu osaavan pelata tietokone- ja videopelejä. Kuitenkin ne naiset, jotka pelasivat miesten 

suosimia pelejä, kuvailivat itseään sukupuolesta riippumatta hyviksi pelaajiksi, vaikka heitä ei tässä suhtees-

sa arvostettaisikaan.   
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”Mielestäni on jonkin sortin yleinen harhaluulo, että naiset eivät saisi pelata pelikoneella, koska se on 

kuin heittäisi rahaa kankkulan kaivoon, mutta mitä olen itse seurannut tätä toisen sukupuolen edus-

tajien pelaamista olen aivan päinvastaista mieltä. Ja muutenkin jotenkin kummasti tietokonepelit ja 

roolipelit, mielletään miesten peleiksi, mutta minun mielestäni niitä voivat pelata molemmat suku-

puolet :)” 

Etenkin miesten suosimissa peleissä naisia pidettiin poikkeuksellisina. Kaikki eivät internetpeleissä kerto-

neet omaa sukupuoltaan tästä syystä. Niitä, joiden sukupuoli tiedettiin, saatettiin aliarvioida. Naisten ei 

oletettu pelaavan esimerkiksi autopelejä, NHL-pelejä eikä räiskintäpelejä. Hard core -peleissä naissukupuo-

len paljastuminen oli ollut muille pelaajille suuri yllätys.  

”Naisten ei oleteta pelaavan taistelu, auto -tai urheilupelejä, itse pidän niistä eniten. Monesti naisten 

ei oleteta pelaavan ollenkaan, eikä ymmärtävän pelaamisesta mitään. Pelaamista pidetään lähes ai-

na vain miehille kuuluvana harrastuksena.” 

Haastatellut naiset kertoivat, että tietokonepeleissä miehet usein ajattelevat, että taistelu- ja sotapelit eivät 

kuulu naisille. Näitä pelejä pelaavia naisia oli nimitelty ”luonnonoikuiksikin”. Miehet myös ajattelivat, että 

pelaaminen ei voi kiinnostaa naisia tai naiset pelaavat vain koska heidän miehensä pelaavat. Tämä ei vas-

taajien mukaan pitänyt kuitenkaan paikkaansa. Pojat usein yllättyivät, kun kuulivat tyttöjen pelaavan tieto-

konepelejä. Toisaalta pojat eivät yllättyneet, jos tytöt larppasivat.  

”Roolipeleissä sukupuolella ei yleensä ole väliä, naisia ei väheksytä niin pöytäpeleissä kuin larpeissa-

kaan ja sukupuolirajoja ylitellään jatkuvasti (monissa larpeissa on miehistä puutetta, jolloin naiset pe-

laavat miehiä, lisäksi monet naiset nauttivat sukupuoliroolinsa vaihtamisesta). Monet miehet ovat yl-

lättyneet kun ovat kuulleet, että pelaan paljon tietokoneropeja (osaamiseni myös aiheuttaa ihmetys-

tä), WoWin pelaaminen ei yleensä yllätä ketään - monet naiset pelaavat sitä. Magic the Gathering on 

useimmiten enemmän miesten laji, mutta monet naispuolisista ystävistäni nauttivat siitä myös vähin-

tään ajanvietteenä.” 

Naiset osasivat myös hyötyä siitä, että joitain pelejä pidettiin yksinomaan miesten peleinä. Naisten ei uskot-

tu yleensä pelaavan niitä eikä siten pidetty heitä varteenotettavina vastapelureina, mikä esimerkiksi poke-

rissa saattoi antaa etulyöntiaseman.  

”Tykkään pelata taitopelejä tai taitoelementtejä sisältäviä pelejä, minkä vuoksi en ole ehkä tyypillisin 

naispelaaja, esim. automaatit eivät viehätä lainkaan. Esim. pokeria pelatessa joskus on tullut eteen ti-

lanteita, että vastapelurit (=miehet) aliarvioivat pelitaitoja sukupuolen perusteella. Tämä antaa tietyn 

etulyöntiaseman, vaikka välillä ottaa myös päähän.” 

Jotkut kyselyyn vastaajat kokivat naisten pelaavan yleensä rauhallisempia pelejä, joita he eivät ottaneet niin 

tosissaan kuin miehet. Jotkut naiset eivät myöskään pitäneet väkivaltaisista peleistä, vaan pelasivat mie-

luummin esimerkiksi ongelmanratkaisupelejä. Eräs haastateltu nainen kuvaili Facebookissa pelattavaa 

Farmville-peliä ja liitti sen houkuttavuuden naissukupuoleen. 

”Farmville on kaikkein koukuttavin, siitä ei pääse eroon. Se on varmaan siksi koukuttava kun siinä 

hoidetaan niitä eläimiä ja kasvatetaan kasveja, kun se on sellaista touhuamista ja odotetaan koko 

ajan sitä kypsymistä ja kun en oikeassa elämässä ole mikään kukkien kasvattaja. En tiedä vetoaako 



92 

 

Farmville naisiin tai naisten hoivaviettiin sisältönsä puolesta, mutta naisiahan ne on joiden kanssa pe-

laan, pari miestä vain.” 

 

Haastateltavien mukaan sukupuolella on sillä tavalla merkitystä, että moni mies ei lähtisi pelaamaan SIM-

Siä, jonka koettiin olevan tyttöjen peli. Sitä pelattiin erään haastateltavan mukaan vähän kuin nukke- tai 

barbileikkejä:  

 

”Sitä yrittää, että ihmisillä menee hyvin, niille tapahtuu hyvää ja ne kehittyvät. Sitä pelataan niin, että 

kaikki on ihanaa, kivaa ja kaikki sisustavat kodin hienosti, vähän ryysyistä rikkauksiin –tarinana. Itse 

keksin aina jotakin Hollywood-nimiä hahmoille ja laitan niille hienoja englanninkielisiä nimiä ja myös 

naapurusto on englanniksi, etten laita mitään jalmari möttöstä vaan jotakin hienoa. Sillä tavalla voin 

kuvitella pelaavani naisellisesti, että tässä on saippuaoopperaa. Jos tulee vaikka joku parisuhdedraa-

ma siinä, niin se yritetään sovitella aina ja saada kaikki menemään hyvin. Sillä tavalla pelaan sitä aika 

tyttömäisesti tai naisellisesti, ettei mulla ole mitään hyönteisiä, joita sörkin, vaan ne ovat enemmän 

nukkeleikkiä tai aikuisten nukketalomeininkiä.”  

 

Useat haastatellut kertoivat, että peleissä heille on tärkeää visuaalisesti todella kauniit pelit. Jo kaupassa 

peliä ostaessaan he valikoivat sellaisen pelin, jonka kansi on visuaalisesti miellyttävä. Tämä liitettiin omaan 

sukupuoleen:  

 

”Sukupuoli mulla vaikuttaa silleen, että ei rumia pelejä pelkästään, että se visuaalinen puoli houkutte-

lee. Battle Field on vähän kuin Call of Duty, jotka ovat miesten juttuja, Resident Evil on vähän kuin 

naisten suosiossa ollut.”  

 

Moni haastateltu kertoi, että heitä kiinnosti ja viehätti esimerkiksi fantasia- ja roolipelit, kun taas sotapelit 

eivät heitä niinkään kiinnostaneet. Jotkut kokivat sotapelit pelottavina:  

”En valitse sellaista peliä, jossa esimerkiksi USAn armeija on menossa vapauttamaan jonkun. Hullu 

räiskintä ei siinä mielessä kiinnosta. Vaikka katson kyllä vierestä kun poikakaveri pelaa jotain Metal 

gersoindia(?), mutta itse en lähtisi niitä pelaamaan. Jotenkin minusta tuntuu, että minä en hallitse si-

tä aseen tähtäintä, että ammun aina hutin ja se ottaa päähän.”  

 

”Ei mulla ole mitään sotapelejä vastaan tai muita sellaisia, että olen joskus itsekin nuorempana joita-

kin niistä pelannut ja käskenyt poikaystävän hankkimaan meille pelottavan mäiskintäpelin, mutta se 

oli niin pelottava etten pystynyt pelaamaan sitä. Se oli joku sellainen mistä tulee avaruusörkkejä nur-

kan takaa ja menin paniikkiin ja loppupeleissä se oli niin, että poikaystävä pelastaa minua, että tee 

tee, nyt sieltä tulee sellainen. Minulla on taas oma pelaajatausta sellainen, että vaikka olen pelannut 

isoveljen kanssa, niin olen yleensä tosi usein ollut se, joka istuu siinä vieressä. Ja olen osoitellut, että 

nyt sieltä tulee mörkö ja nyt sinun täytyy lyödä sitä.” 

Haastateltavat kertoivat myös peleistä, joita he eivät halunneet pelata tai eivät missään nimessä suosittelisi 

alaikäisille. Tällaisia olivat kauhupelit, kuten Silent Hill ja Amnesia, joita pidettiin pelottavina ja painajaisia 

aiheuttavina.  
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Haastateltavien joukossa oli kuitenkin pelaajia, joita kiinnostivat erityisesti ns. sota- tai ampumispelit. Eräs 

heistä kertoi myös pitävänsä väkivaltaisista ja toiminnallisista peleistä, mutta ei halunnut että samanlaista 

väkivaltaa tapahtuisi oikeassa elämässä. Haastateltu myös arveli, että näistä peleistä kiinnostuneita tyttöjä 

on yhä enemmän ja enemmän:   

”Tykkään ammuntapeleistä ja roolipeleistä, missä ammutaan pampampam, kuten Mass Effect joka 

on ammuntaroolipeli. En muista mikä on oikea termi sille, enkä tiedä näitä termejä, vaan sanon am-

muntaroolipeleiksi. Niissä on aina yleensä pelin alussa tutoriaali, jossa neuvotaan miten mennään 

eteenpäin, ne ovat aika helppoja. Pidän myös Death Spacesta, joka on kauhuammuntapeli. --- Sitten 

on myös pieni yhteisö tyttöjä, jotka pelaavat koska he tykkäävät pelata sotapelejä, ja minä kuulun 

siihen yhteisöön. Se yhteisö kasvaa koko ajan. Yleisimmät mitä tytöt pelaavat ovat Simsiä ja tällaisia 

ihmissuhdepelejä, mutta ne eivät ole ikinä mua kiinnostaneet. Sama juttu kaikki ihmissuhde-elokuvat, 

niitä en jaksa kauan.” 

Haastatteluiden mukaan usein myös naisten vanhemmilla oli ollut selkeitä käsityksiä siitä mitkä ovat tyttö-

jen ja mitkä poikien pelejä. Vanhemmat olivat pystyneet vaikuttamaan omien tyttäriensä pelaamiseen esi-

merkiksi kieltäytymällä ostamasta joitain pelejä ja kontrolloimalla heidän peliin käyttämäänsä aikaa.  

”Esimerkiksi meille ei ostettu lapsena PlayStationia, koska meillä oli vain tyttöjä, vaikka kysyimme 

vanhemmiltamme voisivatko he ostaa, he sanoivat, että eivät koska meillä ei ole poikia. Mielestäni 

myös pojat pelaavat enemmän sellaisia pelejä, jotka vievät paljon aikaa, kuten Wolrd Of Warcraft, 

eikä siitä niin välitetä. Jos taas tytöt pelaavat enemmän, niin se koetaan huolestuttavampana.” 

 

7.10.5 Naisten pelaamisessa eri elämäntilanteissa tapahtuvat muutokset 

 

Haastatteluiden ja kyselyn yhteydessä tuli esille, että naisten pelaaminen on usein muuntunut eri elämän-

vaiheissa. Monet haastatellut kertoivat elämäntilanteiden muutosten vaikuttavan myös pelaamiseen. Tyy-

pillistä oli se, että seurustelusuhteen alkaminen muutti pelaamista. Eräs haastateltu totesi, että välillä kului 

kolmisen vuotta, ettei hän pelannut pelejä. Vasta kun haastateltava tapasi sellaisen poikaystävän, joka pe-

lasi, alkoi hänen omakin pelaamisensa uudelleen ja hän tutustui uusiin peleihin. Yksi haastateltava kertoi 

pelanneensa lähes aina Simsiä useita tunteja päivässä ja usein jopa 5-6 tuntia ”yhteen putkeen”, mutta 

löydettyään poikaystävän, hän oli alkanut pelata tämän kanssa yhdessä rooli- ja sotapelejä.  

Lapsen syntymä oli yksi syy, tehdä muutoksia pelaamisessa. Yksi haastateltava kertoi, että lapsen synnyttyä 

hän ei voinut enää niin paljon järjestellä ajankäyttöään ja osallistua larppaamiseen. Ennen lapsen syntymää 

hänellä oli ollut jatkuvasti pelikampanjoita käynnissä. Nykyään hän käy harvakseltaan pelaamassa, jos saa 

jonkun lapsenvahdiksi tai mies on kotona. Enää hän ei kuitenkaan voi jäädä ”yömyöhään pelaamaan”. Live-

peleihin hän ei myöskään pääse enää kuin 3-4 kertaa vuodessa. Lapsi vaikutti myös siten, että haastateltu 

oli tullut valikoivammaksi sen suhteen, millaisia pelejä hän haluaa pelata ja kenen kanssa, koska aikaa on 

käytettävissä vähemmän.  

Toisella pelaajalla pelaaminen oli lapsen syntymän jälkeen vähentynyt päivittäisestä pelaamisesta kerran 

parissa viikossa pelaamiseen. Tiivis pelaaminen ei ollut enää mahdollista eikä hän kokenut sitä enää yhtä 

tärkeäksi. Aikaa pelaamiseen jäi enää 1-2 tuntia kerran parissa viikossa ja tämäkin silloin, kun lapsi oli päi-
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väunilla. Myönteistä tilanteessa oli se, että aika meni nopeammin ja ajatukset sai muualle lapsen nukkues-

sa. Peli oli myös helppo lopettaa, kun lapsi heräsi, jolloin ei tullut pelattua liikaa. Hän kuitenkin kertoi, että 

pelaisi varmasti enemmän, jos siihen olisi aikaa. Haastateltu totesi, että kun lapsi kasvaa isommaksi, hän 

joutuu myös miettimään mitä pelejä pelaa lapsen nähden. Toisaalta hän uskoi, että pelaaminen ei lopu 

lapsen kasvaessa, vaan varmasti jotain pelejä tulee tulevaisuudessakin pelattua. Tämä pelaaja totesi, että 

lapsi saa kyllä itse aikanaan alkaa pelaamaan, mutta äitinä hän tulee katsomaan, ettei lapsi pelaa ”liian 

montaa tuntia päivässä” tai ”liian paljon yhteen menoon”.  

Myös koulutukseen pääsy aiheutti muutoksia pelaamisessa. Eräs haastateltu kertoi, että ammattikouluun 

pääsy vähensi pelaamista. Uusien koulun kautta saatujen kaverien kanssa vietetty aika vähensi aluksi pe-

laamista, mutta myöhemmin pelaaminen jälleen lisääntyi. Monilla töiden aloittaminen vaikutti siten, että 

pelaamiseen ei enää jäänyt aikaa tai sitä jäi paljon vähemmän kuin aiemmin. Eräs haastateltu totesi, että 

ennen hän pelasi päivittäin muutaman tunnin vähän samaan tapaan kuin olisi elokuvaa katsonut, mutta 

nykyään hän pelaa päivittäin korkeintaan puoli tuntia; ”kuitenkin pelaan päivittäin edes jotain vähän, vaikka 

kaksi minuuttia”. Nykyään hänellä oli aikaa pelata pidempiä aikoja esimerkiksi junamatkalla tai jos joutui 

odottelemaan jotain. Tämä vastaaja kertoi, että aiemmin pelaaminen oli ollut hänelle kuin osa identiteettiä, 

mutta nyt hän koki itsensä ”aikuiseksi pelaajaksi”. Pelaaminen oli hänelle nykyään vähämerkityksellisem-

pää. Hän koki, että pelaaminen oli osa häntä, mutta se ei enää millään tavalla määritellyt häntä. Se oli vain 

mukavaa ajankäyttöä ja viihdettä.  

 

Myös peliyhteisössä oli tapahtunut ajan myötä muutoksia. Moni yhteisöön kuuluvista oli saanut lapsia ja 

perustanut perheen, jolloin tapaamiset eivät enää onnistuneet ja koko yhteisö saattoi hajota. Jotkut kertoi-

vat, että pelaaminen vaihteli myös vuodenaikojen mukaan. Esimerkiksi kesällä moni ei pelannut konsolipe-

lejä lainkaan, vaan oli mieluummin pihalla tai ulkona. 

 

Hiipunut pelaaminen saattoi alkaa uudelleen esimerkiksi sitä kautta, että haastateltavat ostivat tai saivat 

lahjaksi uuden kiehtovan pelin, kuten PlayStation 3:sen. Pelatuissa peleissä tapahtui iän mukana muutoksia. 

Tyypillistä oli, että lapsena oli usein pelattu esimerkiksi lautapelejä, myöhemmin oli siirrytty konsolipeleihin 

ja tietokonepeleihin. 

 

Myös larppauksessa tapahtui muutoksia. Eräs vastaaja oli nuorempana pelannut fantasiaa, kauhua ja tie-

teispelejä, mutta sittemmin siirtynyt historian elävöittämiseen. Tämä tarkoitti, että pelissä oli joku tietty 

aikakausi johon peli sijoittui ja peli tehtiin historiallisesti vakuuttavaksi vaatetusta ja ympäristöä myöten. 

Esimerkiksi luostaripeli saattoi sijoittua nunnaluostariin keskiajalle. Pelissä käytiin läpi esimerkiksi kaikki 

luostarin latinankieliset rukoushetket niin autenttisesti kuin mahdollista. Myös pelissä nähdyt näyt ja unet 

liittyivät ympäristöön ja sen keskiaikaisen ihmisen ajatusmaailmaan.  

 

Sukupuoli näkyi näissä larppauspeleissä siten, että historiallisen ympäristön elävöittämiseen liittyviin pelei-

hin oli vaikea saada poikia mukaan. Nämä pelit kiinnostivat haastateltavien mukaan enemmän tyttöjä, kos-

ka peleissä tehtiin itse vaatteet, joihin pukeuduttiin. Tällaisista prinsessamekoista tai Jane Austenin vaat-

teista pojat eivät olleet kiinnostuneita. Poikien kerrottiin haluavan enemmän toimintaa ja seikkailua kuin 

romanttisia juonia. Haastateltujen mukaan larppauspelit ovat muuttuneet sitä mukaa, kun tytöt ovat tulleet 

mukaan kirjoittaman pelejä. Varhaisessa vaiheessa larppauspeleissä tyypillisesti käveltiin ympäriinsä ja ta-

pettiin hirviöitä tai etsittiin aarteita. Pelit olivat tuolloin hyvin seikkailu- ja toimintapainotteisia. Mutta kun 
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tytöt tulivat mukaan kirjoittamaan pelejä, niihin tuli enemmän tunnelmaa, ihmissuhteita ja juonittelua 

(esimerkiksi tanssiaisissa oloa ja siellä erilaisia ihmissuhdedraamoja). Muutoksia larppauspeleissä tapahtui 

myös siten, että mitä pitemmälle niissä kehittyi tai mitä syvemmälle niihin meni mukaan, sitä enemmän 

niihin kului aikaa:  

 

”Kun olen itse pelannut pari livepeliä, niin siinä tulee helposti kirjoitettua kymmeniä sivuja taustama-

teriaalia. Hahmojen kirjoittamisessa tulee helposti kirjoitettua pieni novelli yhden pelin, yleensä se on 

6 tunnin peliin, ja sitä varten tosiaan nähdään tosi paljon vaivaa. Hahmojen taustatietojen tutustumi-

seen verkossa menee aikaa. Kyllä sitä joskus miettii, että onko tässä mitään järkeä. Toisaalta taval-

laan siitä on iloa jälkikäteen vaatteistakin, kun niitä samoja vaatteita voi käyttää monta kertaa muis-

sa peleissä tai tanssiaisissa. Monet harrastavat esim. historiallista tanssia siihen liittyen tai muuten 

saattavat elävöittää historiaa ilman peliä siten, että pukeutuvat vaatteisiin ja tekevät niihin liittyviä 

käsitöitä.”  

 

Koska larppaamiseen kuluu paljon aikaa, tulevat pelaajat iän myötä valikoivammiksi pelien suhteen. Nuo-

rempana oli kokeiltu kaikkia uusia pelejä, mutta enää niihin ei ilmoittauduttu, sillä peleihin valmistautumi-

nen, perehdyttäminen, vaatteiden tekeminen ja muiden tarvikkeiden hankkiminen vei liikaa aikaa. Haasta-

tellun mukaan larppaajissa näkyi myös sukupolviero. Ensimmäinen sukupolvi on 30–40-vuotiaita, joilla on jo 

omia lapsia. Tämä ensimmäinen sukupolvi pelaa keskenään ja he tuntevat toisensa. Toinen sukupolvi on 

teinipelaajat, jotka pelaavat Harry Potteria, Mangaa, Animea, vampyyreja ja muita vastaavia.  

Yhden aiemmin rahapelejä pelanneen haastatellun pelaaminen oli vaihtunut loton ja pitkävedon pelaami-

sesta Facebook-pelaamiseen. Syynä muutokseen oli sekä rahapelaamiseen liikaa kulunut raha että uusi 

mies, joka suositteli Facebook-pelien pelaamista netissä:  

 

”Onhan se muuttunut silloin aluksi kone oli vain hyötykäyttöön, ei pelaamiseen. Yhdessä vaiheessa 

otin kovasti selvää noista veikkauksen peleistä, että mitä ne on ja kokeilin aina kun joku uutuus tuli. 

Nykyään vaan on se lotto, että se vähän ailahtelee. Tietokoneella pelaaminen on lisääntynyt hurjasti. 

Tähän on vaikuttanut se että reilu kolme vuotta sitten menin kimppaan miehen kanssa joka on IT-

tukihenkilö, joka tekee koneella paljon töitä ja hänen kauttaan tuli koneet tutuiksi. Hän myös suosit-

teli FB:hen menoa, vaikkei itse siellä olekaan. Aikaisemmin en välttämättä ollut olenkaan joka päivä 

koneella, se muuttui ja tuli luonnolliseksi. Se on aika selkeä koneella pelaamisen alkamisen syy. Hän 

kyllä tietää kuinka paljon pelaan eikä ole moksiskaan. Rahan menosta hän ei kuitenkaan tiedä, kun 

on omat tilit. Saattaisi se siitä jotain sanoa, mutta ei mitään sen kummempaa. En joudu peittelemään 

perheeltä pelaamista.” 

 

Vain harvat naiset olivat sitä mieltä, että heidän pelaamisensa on pysynyt samanlaisena ajan kuluessa. Eräs 

haastateltu kertoi, että siitä lähtien kun hän sai oman koneen, hän on pelannut saman verran päivittäin. 

Aiemmin kun perheessä oli ollut vain yksi tietokone, oli peliaika ollut kiinni siitä, miten koneelle pääsi.  
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7.11  Pelihaitat ja avun hakeminen 
 

7.11.1 Pelaamisen rahoittaminen 

 

Noin puolet vastaajista ja valtaosa niistä, jotka olivat pelanneet rahapelejä, oli pelannut vain omilla tuloil-

laan tai varoillaan (ks. kuvio 7). Muut yksittäiset pelaamiseen käytetyt rahoituskeinot olivat harvinaisia. 

Näistä yleisimpiä olivat pelaamisen rahoittaminen puolisolta, perheenjäseniltä, sukulaisilta tai ystäviltä lai-

natulla rahalla, pikavipillä tai varastamalla. Muita mainittuja keinoja olivat poikaystävän kanssa tämän ra-

hoilla pelaaminen ja pelaaminen ”kertyneillä ylimääräisillä senteillä”, joita vastaaja käytti pienimuotoiseen 

rahapelaamiseen.  
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Kuvio 7. Vuonna 2012 kyselyyn vastanneiden naisten (N=208) pelaamisen rahoittamiskeinot (%). 

 
Kuviosta 7 on hyvin nähtävissä, että kyselyaineistossa on vain muutama todella ongelmallisesti rahapelaava 

nainen. Suurimmalla osalla vastaajista pelaamisessa ei ollut kyse lainkaan rahasta ja siitä aiheutuviin kului-

hin olivat riittäneet omat tulot.  

Myös rahapelejä pelanneet haastatellut rahoittivat pelaamisensa tuloillaan (palkkatulot, työttömyyskor-

vaukset jne.), he eivät yleensä olleet ottaneet lainaa. Yksi rahapelaaja kertoi, että aiemmin hänellä oli ollut 

pahimmillaan lähes 30 000 euroa pelivelkoja. Ne olivat koostuneet muun muassa pikavipeistä. Haastateltu 

oli kuitenkin onnistunut vähentämään velkoja niin, että haastatteluhetkellä niitä oli alle 10 000 euroa. Hän 

oli myös eron yhteydessä myynyt oman puolikkaansa asunnosta miehelleen. Tästä saamansa rahat hän oli 
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kuluttanut yhden vuoden aikana peleihin. Lisäksi kuukausipalkasta oli mennyt yli 1000 euroa joka kuukausi 

peleihin.   

7.11.2 Päihteet ja pelaaminen 

 

Kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin, käyttävätkö he jotakin tai joitakin päihteitä omasta mielestään tai mui-

den mielestä väärin. Kyselyyn vastanneista naisista 13 kertoi käyttävänsä väärin alkoholia, 11 huumeita ja  

9 lääkkeitä. Monilla päihteiden käyttö oli sekakäyttöä. Viidellä vastaajalla oli ongelmia alkoholin, lääkkeiden 

ja huumeiden yhtäaikaisen käyttämisen vuoksi, kolmella lääkkeiden ja huumeiden, kahdella alkoholin ja 

huumeiden sekä yhdellä alkoholin ja lääkkeiden yhtäaikaisen väärinkäytön vuoksi. Näiden pelaajien iät vaih-

telivat 14–65 vuoden välillä.  

Tässä päihteitä käyttävien naispelaajien ryhmässä oli keskimääräistä enemmän usein rahapelaavia henkilöi-

tä, sillä naisista viisi kertoi pelaavansa rahapelejä useita kertoja tai vähintään kerran päivässä (6-7 kertaa 

viikossa). Toisaalta saman verran oli naisia (5 henkilöä), jotka pelasivat rahapelejä harvemmin kuin kerran 

viikossa. Päihteitä väärin käyttävät naiset pelasivat muiden naisten tavoin muita kuin rahapelejä keskimää-

rin useammin kuin rahapelejä. Naisista seitsemän kertoi pelaavansa useita kertoja tai 6-7 kertaa viikossa 

muita pelejä. Myös muiden pelien pelaaminen oli jakautunut ryhmässä siten, että viisi päihteitä väärinkäyt-

tävää naista pelasi muita pelejä harvemmin kuin kerran viikossa.  

Päihteitä väärin käyttävillä naisilla pelaaminen oli muiden kyselyyn vastanneiden tavoin myönteinen koke-

mus (keskiarvo 8,3 asteikolla 1-10). Tavallisimmin myös tässä naisten ryhmässä pelaaminen oli satunnaista 

tai jokapäiväistä ajanvietettä, joka toi iloa elämään. Yksi heistä mainitsi pelaamisen tapahtuvan pääasiassa 

humalassa baarissa. Kaksi naista, molemmat rahapelaaja, koki pelaamisensa pakonomaiseksi ja omiin tuloi-

hin nähden liikaa rahaa vieväksi.  

Kukaan haastatelluista ei sen sijaan kokenut olevansa päihteiden väärinkäyttäjä. Kukaan ei kertomansa 

mukaan pelannut myöskään päihtyneenä. Ei-rahapelaajat totesivat, että kenties päihteiden käyttö liittyy 

rahapelaamiseen, mutta ei esimerkiksi viihdepelaamiseen. Kukaan haastatelluista rahapelaajistakaan ei 

kuitenkaan kertonut käyttävänsä väärin alkoholia tai muita päihteitä. He eivät kokeneet myöskään että 

olisivat pyrkineet päihteillä lievittämään pelaamisesta aiheutuneita haittoja. Yksi rahapelaaja oli miesystä-

vänsä kanssa yhdessä nettipokeria pelatessaan usein juonut olutta. Hänen mukaansa oluen juonti liittyi 

tuolloin oleellisesti ”kombinaationa pelaamiseen”.  

 

Esimerkiksi larppausta harrastava nainen kertoi, että larppaajat pelaavat aina ilman päihteitä ns. nollalinjal-

la. Tämä johtuu siitä, että päihteet haittaavat peleihin eläytymistä eikä peleissä mukana olevista ole kenen-

kään kannalta kivaa, jos joku on humalassa. Tämä koskee myös pöytäpelejä. Vain kaksi haastateltavaa oli 

sitä mieltä, että päihteiden käyttö saattaa joidenkin pelaajien kohdalla liittyä pelaamiseen.  

”Olen huomannut itse, että päihteiden käyttö liittyy näihin peleihin. Itse en käytä mitään päihteitä pe-

latessa, mutta esimerkiksi Battle Fieldissä saattaa joku pelata nimimerkillä ”420quiid (?)”, mikä tar-

koittaa pilveä. Eli porukka pelaa pilvipäissään.”  

Yksi haastateltava kertoi, että periaatteessa pelaamiseen on liittynyt aika paljon alkoholin käyttöä sitä kaut-

ta, että peliporukan tapaamisissa ja illanistujaisissa on käytetty alkoholia. Itse pelaamiseen hän ei päihtei-

den käyttöä kuitenkaan liittänyt. 
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7.11.3 Ongelmapelaaminen 

 

Kyselyyn vastaajilta tiedusteltiin, minkä ikäinen hän oli, kun pelaamisesta aiheutui hänelle ensimmäisen 

kerran ongelmia. Pelaaminen oli muodostunut ongelmalliseksi keskimäärin 21-vuotiaana, tyypillisimmin 15-

vuotiaana. Vastaajien kertoma ongelmallisen pelaamisen alkamisikä vaihteli 8 ja 49 vuoden välillä. (N=25)  

Seuraavassa kuviossa 8 on kuvattu pelaamisen ongelmallisuutta. Ongelmallisuutta koskevista kysymyksistä 

vain osa koskee erityisesti rahapelaamista, suurin osa liittyy yleisesti pelaamisen aiheuttamiin ongelmiin. 

Noin puolet kyselyyn vastaajista koki, että pelaaminen vei vähintään joskus liikaa aikaa muilta elämänalueil-

ta. Noin kolmasosa koki pelaamisen vievän liikaa aikaa läheisiltä, heidän pelaamistaan oli arvosteltu tai se 

oli todettu ongelmaksi, he olivat salanneet pelaamisen läheisiltä tai valehdelleet siitä ja tunteneet syylli-

syyttä pelaamisesta ja sen vaikutuksista. Noin neljäsosa oli itse kokenut pelaamisen olevan ongelma tai 

pelaaminen oli aiheuttanut terveysongelmia. Reilu kymmenesosa oli yrittänyt voittaa rahapelissä hävityt 

rahat seuraavana päivänä takaisin tai pelannut suuremmilla summilla kuin olisi ollut varaa hävitä. Vajaalla 

kymmenesosalla rahapelaaminen oli aiheuttanut taloudellisia ongelmia, pelaamista varten oli otettu lainaa 

tai myyty jotakin pelaamista varten.  

Vastausten perusteella ongelmia olivat aiheuttaneet erityisesti pelit, jotka olivat vieneet aikaa. Monet ker-

toivat Facebook-peleistä tai nettipeleistä. Aikaa oli vienyt esimerkiksi the Sims, jota monet olivat pelanneet 

aiemmin tai pelasivat sitä nykyisin kausittain. Nettipeleistä myös Ragnarok Online, Fear 2, LA NOIRE, Guild 

Wars 2 ja Mass Effect olivat vieneet niihin uppoutumisen vuoksi paljon aikaa. Liiallisen ajan kuluminen pe-

laamiseen oli naisilla tyypillisesti satunnaista tai kausittaista. Vastauksissa kerrottiin myös roolipeleihin liit-

tyvästä uppoutumisesta ja siitä aiheutuvasta pelaamisen ongelmalliseksi kokemisesta. Monissa vastauksissa 

kerrottiin siitä, kuinka aiemmin liiallisesti aikaa pelaamisen parissa viettäneet naiset olivat vähentäneet 

pelaamista.   

”Mass Effect peli aiheuttaa siinä mielessä ongelmia, että jään siihen helposti koukkuun. Ajantajuni 

katoaa täysin. Kerran minulla meni koko viikonloppu Mass Effectin pauloissa. Onneksi ei ollut mitään 

tärkeää jota olisi pitänyt tehdä viikonloppuna! :D Muuten pelaamisella ei ole minulle ongelmia. Pys-

tyn pitämään pelaamiseni kurissa ja hoitamaan arjen askareita siinä missä muutkin.” 

Osalla oli ollut ongelmia tietokonepelien viemän ajan lisäksi rahanmenosta. Rahaa oli mennyt esimerkiksi 

baarirulettiin tai netissä pelattavaan pokeriin, Fairyland-peliin. Rahapeleistä olivat olleet ongelmallisia he-

delmäpelit, kaupoissa ja kioskeissa olevat peliautomaatit sekä kasinopelit, joista ongelmia oli ollut etenkin 

RAY:n nettikasinon kanssa.  
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Kuinka usein olet tuntenut syyllisyyttä siitä, miten
harrastat pelaamista, tai siitä, mitä tapahtuu, kun pelaat?

Kuinka usein olet pelannut rahapelejä   suuremmilla
summilla kuin sinulla oikeastaan olisi varaa hävitä?

Kuinka usein sinun on pitänyt viimeksi kuluneen 12 kk
aikana pelata rahapelejä aikaisempaa suuremmilla

summilla saadaksesi pelaamisesta   saman jännityksen
tunteen?

Kuinka usein rahapeliä pelattuasi olet palannut jonakin
toisena päivänä yrittääksesi voittaa takaisin häviämäsi

rahat?

Kuinka usein olet lainannut rahaa   tai myynyt jotakin
saadaksesi rahaa pelaamista varten?

Kuinka usein rahapelaamisesi on aiheuttanut taloudellisia
ongelmia sinulle tai kotitaloudellesi?

Pelaamisen ongelmallisuus % (N=136-140)

ei koskaan joskus useimmiten lähes aina

  
 
Kuvio 8. Vuonna 2012 kyselyyn vastanneiden naisten (N=208) kokemukset pelaamisen ongelmallisuudesta (%). 
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7.11.4 Avun hakeminen ja tukipalveluiden käyttö 

 

Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, mistä naiset olivat hakeneet apua ongelmalliseen pelaamiseensa. Koska 

vain harvat kokivat itsellään olevan pelaamisen liittyviä ongelmia, useimmat kyselyyn vastanneet jättivät 

vastaamatta tähän kysymykseen. Kyselyyn vastaajista vain 6 % (3 naista) oli hakenut apua pelinongelmaan 

vähintään kerran (ks. taulukko 5). He olivat hakeneet apua monista eri kanavista.  

Taulukko 5. Vuonna 2012 kyselyyn vastanneiden naisten (N=208, kysymykseen vastasi 41 henkilöä) avunhakemispai-

kat5 peliongelmaan.  

Mistä etsit apua?  Lkm (41) 

En ole hakenut apua 38 

Sosiaalipalveluista 2 

Peluurin auttavasta puhelimesta 1 

Muualta Internetistä 1 

Terveyskeskuksesta 1 

Päihdehoitopaikasta (kuten A-klinikalta) 1 

Mielenterveystoimistosta 1 

Psykiatrian poliklinikalta 1 

Peli Poikki -ohjelmasta 0 

Yksityiseltä terapeutilta 0 

Peliklinikalta 0 

Tieto- ja tukipiste Tiltistä 0 

 

Kyselyyn vastaajia pyydettiin myös yleisesti kertomaan keinoista, joilla he olivat pyrkineet vaikuttamaan 

ongelmalliseen pelaamiseensa ja selvinneet siitä (25 vastausta). Noin kolmessa neljäsosassa vastauksista 

kerrottiin liialliseen ajankäyttöön liittyvien ongelmien hallinnasta. Kaikissa tapauksissa liiallisesta ajankäy-

töstä huolimatta pelaamista ei koettu kovin ongelmalliseksi, sillä runsaasta pelaamisesta huolimatta vastaa-

jat pystyivät elämään normaalia miellyttävää elämää.  

Pelaamista koetettiin myös aktiivisesti välttää, mutta joissain tapauksissa huonolla menestyksellä. Pelaami-

sen vähentämisessä oli ollut keinoina muun muassa äidin kanssa lukioaikana sovitut yhteiset pelisäännöt. 

Jotkut vastaajat olivat myös lopettaneet pelaamisen kokonaan ongelmien välttämiseksi. Aikaa vievien pe-

lien pelaaminen oli saatettu myös lopettaa hetkellisesti, mutta uudet kiinnostavat pelit olivat saaneet mie-

lenkiinnon heräämään.  

”Luulen, että masennuksen hoitaminen aikanaan vähensi pakonomaista pelaamista, tai sitten pe-

laaminen on vain itsestään vähentynyt vuosien mittaan. Aikaisemmin yöunet saattoivat jäädä lyhyiksi 

                                                           
5 Peluuri on A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton yhdessä tuottama auttavan puhelimen avulla tarjottava palvelu. Peli 
poikki -ohjelma on kahdeksan viikon pituinen verkon ja puhelimen välityksellä toimiva ohjelma, joka tuotetaan Peluu-
rin osana. Tieto- ja tukipiste Tiltti on Sininauhaliiton matalan kynnyksen piste pelaajille ja heidän läheisilleen sekä am-
mattilaisille. Molemmat palvelut toimivat osana Helsingissä sijaitsevaa Peliklinikkaa, jossa tarjotaan myös avohoitopal-
veluita pääkaupunkiseudun asukkaille.  
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pelaamisen vuoksi tai ilta kulua pelaten, nykyään minun ei tarvitse tietoisesti rajoittaa pelaamista, en 

vain jaksa tuntia tai kahta pitempään enkä montaa kertaa viikossa. Ehkä myös aikaisemmin koin tur-

haakin syyllisyyttä pelaamisesta (lapsuudenkodissani sellaista ei hyväksytty) ja syyllisyyden vähene-

minen ainakin parantaa omaa oloa ja ehkä jotenkin välillisesti vaikuttaa myös pelaamisen muuttumi-

seen ei-pakonomaisemmaksi.” 

 

”Nuorena se oli sitä, että ei nukkunut eikä oikein syönytkään kun peli oli kaikki kaikessa ja kaverisuh-

teet kärsi, ellei ne sit halunnu tulla meille katsomaan mun pelaamista. Tuosta ongelmast nyt selvii lo-

pettamalla pelaamisen, pitää vaa keksii jotain muuta ajanvietettä.” 

 

Noin neljäsosassa vastauksista kerrottiin rahapelaamisen aiheuttamien ongelmien välttämiseen käytettävis-

tä keinoista. Rahapelaaminen aiheutti rahanmenetystä ja rahan käyttöä yli omien varojen. Ongelmina mai-

nittiin myös henkisiä vaikutuksia, kuten masennus. Rahapelaamiseen liittyviä ongelmia pyrittiin välttämään 

esimerkiksi nostamalla rahat tililtä käteisenä, jotta niitä ei olisi helppo pelata. Vastaajat kertoivat, kuinka 

maksoivat aina rahaa saatuaan ensin laskut ja kävivät sitten nostamassa loput rahat tililtä. Joillekin taas 

käteinen oli juuri se, mikä saattoi houkuttaa pelaamaan. Tämä riippui siitä mitä pelejä nainen pelasi. Seu-

raavalla vastaajalla oma ongelmien hallinta oli epäonnistunut ja hänellä oli edunvalvoja, joka pyrki rajoitta-

maan pelaamisesta aiheutuvaa rahanmenoa. 

”Pelaaminen tuo minulle ahdistusta ja masennusta. Olen edunvalvonnassa siksi, koska minulla on pe-

laamisongelma. Edunvalvonta rajoittaa pelaamista kuitenkin aika vähän. Alun perin ei pidä pelata ol-

lenkaan, sitten ehkä korkeintaan 40€ ja kohta onkin mennyt 160€. Yleensä siihen lopetan mutta en 

aina. Huonot kertoimet yyyyh.” 

 

Useimmat ei-rahapelejä pelaavat haastatellut kertoivat, että he eivät olleet käyttäneet tukipalveluja tai 

hakeneet pelaamiseen apua. Syynä tähän oli se, että he eivät kokeneet tarvetta niihin. Miltei poikkeuksetta 

haastateltavilla ei ollut tullut edes mieleen etsiä netistä tietoa esimerkiksi pelaamisen riskeistä. Yksi haasta-

teltu kertoi käyneensä sivustoilla, joissa oli arvioitu liikapelaamista. Näitä testejä hän piti huvittavina ja kat-

soi niiden kertovan asenteista pelaamista kohtaan:  

”Oli jotain testejä, että pelaako liikaa. Nauroin niitten asenteellisille kysymyksille. Kukaan ei ole huo-

lissaan jos joku pelaa kolmena iltana viikossa monta tuntia jalkapalloa tai on salilla kymmenen tuntia 

viikossa, mutta jos pelaa niin heti se on merkki jostain. Heti jos ylittää jonkun peliaikamäärän, niin se 

on ongelma.” 

Jotkut haastatellut olivat törmänneet tietoihin pelaamisesta ja sen riskeistä lehdissä ja mediassa. He eivät 

tunnistaneet niissä lueteltuja riskejä, vaan pitivät niitä omituisina. Lisäksi riskejä korostettiin heidän mieles-

tään liikaa.  

 

Yksi pelaava oli hakenut apua omahoito-ohjelma Pelivoimapiiristä. Sysäys tähän oli ollut siinä, että tervey-

denhoitaja oli lähettänyt hänet psykologille, joka puolestaan oli antanut esitteen Pelivoimapiiristä, josta 

haastateltava kiinnostui netin kautta. Hän rekisteröityi käyttäjäksi, vaikka ei tuolloin halunnut lopettaa pe-

laamista. Pelivoimapiirin kautta hän kokeili hallittua pelaamista, yritys epäonnistui, mutta myöhemmin hän 

sai vähennettyä pelaamista ja sittemmin lopetettua sen. Haastateltava ei tiennyt, miten muuten olisi pääs-

syt irti pelaamisesta. Hän suositteli Pelivoimapiiriä muillekin.  
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Rahapelejä pelanneista haastateltavista vain yksi oli kerran soittanut auttava puhelin Peluuriin. Hän oli saa-

nut sieltä vinkin, että kannattaa nettikasinoon kannattaa laittaa itselle rahasummarajat tai sulkea itseltä 

koko peli. Tämän jälkeen haastateltava oli sulkenut pari pelipaikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että pelipaikoissa 

(esim. kasinohuone.com) on sulkemisen jälkeen haastateltavan henkilötunnukset, eikä hän voi avata sinne 

peliä. Haastateltava kertoi, että kun sinne ilmoittaa olevansa peliongelmainen, ei voi edes kymmenen vuo-

den jälkeen rekisteröityä uudestaan.   

Toinen haastateltava rahapelaaja ei tuntenut lainkaan Peluuria häneltä sitä kysyttäessä. Kolmas rahapelaaja 

oli etsinyt internetistä tietoa riippuvuuksista ja vertaistukiryhmistä. Hän halusi päästä kokonaan eroon pe-

laamisestaan. Vaikka hänellä oli työpaikka, hän oli pienituloinen ja koki että kuukausittainen noin 200 euron 

peleihin menetetty summa oli liikaa. Hän ei halunnut menettää enää ”lantin lanttia”. Hän oli löytänyt joitain 

hyviltä vaikuttavia ryhmiä, mutta ei ollut vielä hakeutunut niihin.  

Yksi rahapelaaja, joka oli menettänyt pelaamisessa kymmeniä tuhansia euroja, oli hakenut apua Peli Poikki -

ohjelmasta sekä tämän jälkeen A-klinikalta ja GA-ryhmistä. Niissä hän oli kertonut, että hän ei varmastikaan 

elä enää kovin pitkään mikäli hän ei saa pelaamista loppumaan, sillä hänellä oli takana jo kaksi itsemur-

hayritystä. Hän retkahteli jatkuvasti pelaamaan nettipokeria, eikä saanut millään pelikierrettä katkaistua. 

Hän oli hakeutunut ensin Peli Poikki -ohjelmaan, kun oli havainnut, että pelaaminen vei kaikki rahat. Haas-

tatellulla oli kuitenkin kestänyt kauan, ennen kuin hän oli myöntänyt itselleen ongelman suuruuden. Hänen 

mukaansa mieli osaa tehdä kepposet ja kieltää ongelman. Peli Poikki -ohjelma oli auttanut tilapäisesti siten, 

että haastateltu oli pystynyt olemaan jonkin aikaa pelaamatta. Hän oli saanut ohjelmasta myös valtavasti 

uutta faktatietoa. Ohjelman avulla haastateltu oli saanut korjattua myös ajatusvääristymiään muun muassa 

siitä, että kuinka suuri mahdollisuus kulloinkin on voittaa.   

Haastateltu oli käynyt myös A-klinikan yksilökäynneillä, jotka eivät kuitenkaan olleet auttaneet. Sen sijaan 

A-klinikan järjestämä 12 kertakäyntiä sisältänyt kongnitiivis-behavioraalinen ryhmä (jossa oli 8 ihmistä) oli 

sen sijaan auttanut. Ryhmistä haastateltu oli saanut konkreettista apua, mutta ongelmana oli edelleen se, 

että ryhmien ja aktiivisen avunsaannin loputtua pelaaminen alkoi uudelleen. Haaveena haastatellulla oli 2-3 

viikon kestävä hoito, jossa voisi asua laitoksessa, ja keskittyä päivittäin peliongelmaan. Haastateltu tunsi 

GA-ryhmien kautta kolme ihmistä, jotka olivat laitosjakson käyneet eivätkä koskaan sen jälkeen pelanneet. 

Tätä haastateltu piti rohkaisevana ja uskoa tulevaisuuteen antavana. Ongelmana hän piti sitä, että pelaami-

sen huonot puolet unohti niin nopeasti. Hän oli kerran pystynyt olemaan retkahtamatta neljä kuukautta, 

mutta koki olevansa kuin alkoholisti: kun ajattelee pelaavansa netissä vain vähän, huomaakin kohta, että on 

jälleen kerran pelannut miltei kaikki rahansa. Voittosummat ovat saattaneet aluksi olla suuria. Pelaamista ei 

silloin osaa lopettaa ja pian käy selväksi, että voittoja ei enää tulekaan vaan peli vie rahat saman tien.  

Edellisen haastatellun mukaan naiset hakeutuvat todella vähän tukipalveluihin, vaikka naispelaajia on hä-

nen arvionsa mukaan varmasti valtavasti. Miehet hakeutuvat hänen mielestään naisia helpommin saamaan 

apua. Syy naisten palvelujen välttelemiseen on haastatellun mukaan häpeän tunteessa. Hän itse oli esimer-

kiksi kokenut valtavana askeleena hakeutua GA-ryhmään. Tämä johtui siitä, että ensin on pitänyt myöntää 

itselle, että peliongelma on niin suuri, ettei sitä pysty omin voimin hallitsemaan. Tämän jälkeen sai pelätä, 

että ryhmässä, johon menee, onkin tuttuja. Haastatellun mukaan miehillä on parempi itseluottamus, ja että 

he uskaltavat siksikin helpommin hakea apua.  
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7.12  Pelaaminen jatkossa 
 

Kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin myös, millaisena he näkivät suhteensa pelaamiseen jatkossa. Vastaajia 

pyydettiin arvioimaan, jatkavatko he pelaamista samalla tavalla, lisääntyykö heidän pelaamisensa vai pyrki-

vätkö he vähentämään pelaamista tai lopettamaan sen. Kyselyyn vastanneista noin 85 % arvioi jatkavansa 

pelaamista ja tutustuvansa jatkossa uusiin peleihin. Loput reilu kymmenesosa vastaajista kertoi, että oli 

suunnittelut vähentävänsä pelaamista. Pelaamisen vähentäminen liittyi tavallisesti kiinnostukseen käyttää 

aikaa myös muihin asioihin. Yleistä oli myös se, että pelaaminen jäi vähemmälle, kun esimerkiksi syntyvän 

lapsen tai työn arvioitiin vievän jatkossa enemmän aikaa. Vain harvoin pelaaminen haluttiin lopettaa koko-

naan.   

”Pelaamiseni on ollut jatkuvasti kevyempään suuntaan. Tietyt pelisarjat ja mielenkiintoiset uutuudet 

tulevat varmasti jatkossakin kiinnostamaan enkä osaa kuvitella, että taloudestani ei löytyisi tehokas-

ta pelikonetta tai viimeisintä Sonyn konsolia.” 

”Aion pelata jatkossakin, mutta pyrin pelaamaan vähemmän. Olisi hyvä olla jokin tietty aikaraja, jota 

enempää ei saisi pelata.” 

”Pyrin vähentämään jos tuntuu siltä että pelaaminen vie liikaa aikaa perheestäni tai alan pelaa niin 

paljon ettei ole varaa tärkeisiin menoihin kuten vuokraan ja ruokaan jne.” 

”Haluaisin päästä vaikka kokonaan niistä irti mutta huomaan etsiväni koko ajan vain lisää pelejä.” 

Vastaajat aikoivat yleensä jatkaa pelaamista samalla tavalla, siksi että sen kanssa ei ollut ongelmia eikä pe-

laamisesta aiheutunut stressiä. Pelailua jatkettiin oman ilon vuoksi. Tyypillinen peruste oli se, että pelaajat 

odottivat ja etsivät aktiivisesti uusia pelejä, joihin voi tutustua. Pelaamista jatkettiin sen mukaan, miten 

löytyi pelaamisen arvoisia pelejä ja millainen mieliala pelaajalla oli. Pelaaminen suunniteltiin ajoitettavaksi 

tulevaisuudessa esimerkiksi aikaan, jolloin lapset olivat nukkumassa. Pelaamista aiottiin jatkaa myös lasten 

kanssa, jos heitä myöhemmin syntyy. Pelaamista kertoi jatkavansa myös yksin asuva eläkeläinen, jonka 

pelaaminen ei hänen mukaansa ollut poissa kenenkään muun ajasta. Osa vastaajista kertoi, että pelaisi 

nykyistä enemmän, jos jäisi aikaa koululta, töiltä tai perheeltä. Osa pelaisi nykyistä enemmän, jos olisi ra-

haa. Jotkut pelasivat nykyisin vähemmän kuin haluaisivat, koska kiinnostavia pelejä oli aiempaa vähäisem-

män. 

”Aion jatkossakin etsiä jatkuvasti uusia pelitulokkaita ja lukea mm. Pelit-lehteä ja seurata sitä kautta 

peliteollisuutta. Varmasti isän kautta tulen myös löytämään lisää pelejä ja peliharrastuksemme jat-

kuu.” 

”Jatkan pelaamista varmasti samalla tavalla. Uusia pelejä tulen varmasti pelaamaan jatkossa kuten 

tähänkin asti, jos jokin uusi mielenkiintoinen peli tulee vastaan.” 

”Usko, että pelaaminen jatkuu suhteellisen samalla tavalla satunnaisena. Ehkä lisääntyy vähän, jos 

elämäntilanne sen sallii tulevaisuudessa. Nyt työ ja perhe (=pieni lapsi) jättää vapaa-ajan sen verran 

vähälle, että vähäinen vapaa-aika kuluu tavallisesti aivan muiden asioiden parissa.” 
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”Oikeastaan enemmänkin voisi pelata jos aikaa löytyy ja hyviä pelejä julkaistaan. Edelleen odotan in-

nolla uusia merkittäviä julkaisuja. Nykyään minun on vaikeampi löytää pelejä joista innostun, nuore-

na se oli helppoa.” 

Etenkin konsolipelejä olisi haluttu pelata jatkossakin, mutta osalle vastaajista pelikonsolit ja konsolipelit 

maksoivat liikaa. Nämä vastaajat pelaisivat tulevaisuudessa nykyistä enemmän, jos he saisivat paremman 

tietokoneen, Xbox 360:n ja paremman television. Pelaajat kertoivat myös nettipelien ja lautapelien jatkami-

sesta nykyiseen tahtiin. Yhdessä vastauksessa kritisoitiinkin sitä, ettei kyselyssä oltu huomioitu riittävästi 

uusia pelejä kuten tanssi- ja laulupelejä, Facebook-pelejä ja tablettipelejä. Pelaamista jatkettiin samalla 

tavoin kuin ennen, kun oli hankittu jouluisin muutama uusi peli. Pelaajat suunnittelivat hyödyllisten pelien 

kuten älypelien ja Wiifien pelaamista myös jatkossa. Jotkut kertoivat jatkavansa pelaamista etenkin sellais-

ten pelien parissa, jotka eivät olleet liian stressaavia ja haastavia ja joista selvisi lähinnä hiirtä ja nuolinäp-

päimiä käyttämällä. 

”Jatkan videopelien pelaamista varmasti niin pitkään kun siihen kykenen. Ne ovat minulle osa joka-

päiväistä elämää, ja korvaa osittain muut tyypilliset ajanvietteet kuten tv:n katsomisen. Pelaaminen 

pitää mielen virkeänä ja antaa aivoillekin parhaimmillaan hyvin haastetta.” 

”Jatkan pelaamista entiseen malliin. Saatan kokeilla joitakin uusia nettipelejä (simulaatio, strategia, 

kahvilapelit), mutta pitäydyn muutamassa suosikkipelissä.”  

”Luultavasti tulen pelaamaan about yhtä paljon kuin aina ennenkin ja aivan yhtä satunnaisesti - Jos-

kus enemmän, joskus vähemmän. Tulen luultavasti pysymään Guild Wars 2-pelissä jonkin aika, jo pel-

kästään sen yhteisön ystävällisyyden takia mutta luultavasti myöhemmin (jos pelille käy kuten World 

of Warcraft-pelille kävi eli se muuttuu helpommaksi jokaisen patchin ja lisäosan mukana) vaihdan toi-

seen MMORPGhen.” 

”Pyrin jatkuvasti laajentamaan kokemuksiani varsinkin pöytäroolipeleissä. Magic the Gathering tup-

paa olemaan kallis harrastus, mutta uusia kortteja hankin aina rahatilanteen salliessa. Tietokoneelle 

ilmestyy myös usein uusia roolipelejä, joita yleensä ainakin kokeilen, mutta monesti vanhat ovat pa-

rempia. World of Warcraftia jatkan edelleen, uusimman lisäosan tilasin juuri.” 

”Aion pelailla jatkossakin, koska suhteeni lautapeleihin ei ole ongelmallinen vaan pelkästään myön-

teinen. Lasten kanssa löytyy jatkuvasti uusia haastavampia lautapelejä, joita kokeilemme. Puolison 

kanssa pelaamme myös varmasti jatkossakin. Löysimme juuri yhteistyöpelit, jotka ovat kiinnostava 

uusi idea lautapelien genressä.” 

Pelaamista aiottiin jatkaa siihen asti kuin elämäntilanne sen salli. Pelaamisen määrän arvioitiin kuitenkin 

vaihtelevan tai joissain tapauksissa vähentyvän, vaikkei pelaamista haluttu kokonaan lopettaa. Osa vastaa-

jista arvioi, että pelaaminen tulisi vaihtelemaan arvojen muuttumisen ja ajankäyttöä säätelevien tekijöiden 

vaihtelun vuoksi.  

”Jatkan todennäköisesti pelaamista aina hautaan asti, mutta pelaamiseen käytetty aika tulee toden-

näköisesti aina vaihtelemaan kulloisenkin elämäntilanteeni mukaan.” 

”Jatkan samalla tavalla, aion kokeilla vielä paljon uusia pelejä ja todennäköisesti pelaamiseni joko li-

sääntyy tai vähentyy pysyvästi tai vaihtelee vapaa-ajan ja tylsistymisen määrän mukaan.” 
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”Todennäköisesti pelailu pysyy aika samanlaisena kuin nytkin, ehkä vähän vähentyy. Toisaalta saatan 

löytää jonkin uuden pelin, mikä viehättää hetken ja sitten taas innostus laantuu.” 

”Pelaamiseni on kovin kausittaista ja liittyy läheisesti loma-aikoihin. Pelaaminen on vain ajankulua ja 

sellaisena se tulee pysymäänkin. Pelaamiseni saattaa kuitenkin jatkossa vähentyä, koska koulu ja 

muu vapaa-aika vie ajastani suurimman osan ja yöunistani en luovu.” 

Pelaamisen jatkamisen lisäksi vastauksissa kerrottiin siitä, että naiset aikoivat perehtyä jatkossa myös kiin-

nostaviin pelaamista koskeviin julkaisuihin. Muutama vastaajista kertoi, että hän suunnitteli hakeutuvansa 

tulevaisuudessa pelialan ammattiin. Pelaamista jatkoivat myös ne, jotka ajattelivat sitä loppuelämän har-

rastuksenaan. 

”Haluan jatkossa pelata monia erilaisia uusia pelejä. En aio missään nimessä lopettaa. Saatanpa jos-

sain välissä itsekin suunnitella pelejä.” 

”Pyrin lisäämään pelaamistani entisestään ja toivon itselleni uraa, joka jotenkin liittyisi peleihin tai 

tietokoneisiin ylipäänsä. Opettelen yliopistossa ohjelmoimaan, jotta osaisin koodata itse ainakin pie-

niä pelejä ja opettelen itse kasaamaan oman tietokoneeni, jotta saan tehokkaamman pelikoneen hal-

vemmalla. Olen myös harkinnut pelijournalismia uravaihtoehtona.” 

”En näe itseäni lopettamassa pelaamista ainakaan lähiaikoina. Oletettavasti tulen vielä pelaamaan 

kun olen vanhempi ja, jos joskus hankin lapsia tulen antamaan heillekin mahdollisuuden pelata, jos he 

niin haluavat, mutta toki heidän ikäisilleen tarkoitettuja pelejä.” 

”Pelaamista aion jatkaa mummoksi asti! Oma pelaaminen varmasti muuttuu siinä mielessä että kun 

lapseni kasvaa, haluan että hänelle kehittyy terve suhtautuminen pelaamiseen. Pelaaminen on mu-

kavaa ajanvietettä mutten halua että hän pelaa kaiken vapaa-aikansa. Siinä on itse oltava esimerkki-

nä. Jatkossakin suosin varmasti RPG pelejä mutta lapsen kanssa varmaan "joutuu" pelaamaan muu-

takin...” 

Parissa vastauksessa kerrottiin siitä, kuinka pelaamista jatketaan pakonomaisesti sen vuoksi, ettei siitä 

päästy eroon vaikka haluttaisiin. Yksittäiset pelaamisen lopettamista haluavat vastaajat olivat pelaamisesta 

riippuvaisia, ja he eivät keksineet keinoja luopua pelaamisesta. Eräs vastaaja totesi umpikujansa: hän ei 

voinut jatkaa samalla tavalla, mutta ei myöskään tiennyt miten lopettaa. Eräs toinen uskoi jopa kuolevansa 

lopulta riippuvuuteensa.  

Haastateltujen naisten ajatukset tulevasta pelaamisestaan olivat hyvin samansuuntaisia kuin kyselyyn vas-

tanneidenkin. Monet kertoivat, että he eivät tiedä tarkasti jatkossa pelaamistaan tai että heillä ei ole erityi-

siä suunnitelmia sen suhteen. Monet nuoret naiset uskoivat kuitenkin, että pelaaminen varmasti vähenee 

iän myötä esimerkiksi, jos heille syntyy omia lapsia. Jotkut arvelivat, että he voivat lopettaa pelaamisen 

jossain vaiheessa kokonaankin. Moni kuitenkin totesi, että pelaaminen tulee aina olemaan osa elämää. 

Jotkut uskoivat pelaavansa jatkossa samalla tavalla kuin nykyäänkin. He halusivat ylläpitää kaikkia heidän 

peliharrastuksiaan, sillä pelit koettiin mm. miellyttävänä ajanvietteenä ja sosiaalisena tapahtumana. Tämä 

riippui kuitenkin esimerkiksi siitä, millainen on tuleva työpaikka. Yksi lähinnä roolipelejä pelaava arveli, että 

hänelle tuskin tulee muutoksia pelaamiseen, sillä hän aikoo jatkossakin pelata samoja pelejä kuin aiemmin. 

Osa kertoi, että pelaaminen jatkuu samanlaisena kuin ennenkin, siksi että pelaamiseen tai pelin kiehtovuu-

teen on jääty kiinni tai siihen on kasvettu ajan mukana.  
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”Luulen, että Simsin pelaaminen jatkuu, koska se on sellainen mihin voi aina palata. Se perhe, minkä 

on luonut, niin se pysyy siellä. Sitten voi palata siihen mihin viimeksi jäi, tosin kestää vähän aikaa 

miettiä, että mikä olikaan se kuvio täällä, mutta siitä se lähtee taas eteenpäin. Se on tietyllä tavalla 

nostalginen, kun sitä on pelannut niin pitkällä aikavälillä. Ja kuitenkin pelannut eri osia, Sims ykköstä, 

kakkosta ja kolmosta. Ja nyt kun siihen tulee Sims 4, niin on jännää, että mitä siihen sitten tulee. Kyllä 

uskon että se on sellainen mihin voisin palata tulevaisuudessakin. Ihan eka versio oli sellainen, missä 

ne elivät vaan siinä omassa taustassa ja omaa taloutta ja taloa pystyi rakentamaan ja ne pystyivät 

käymään naapurissa kylässä. Kakkososa oli sellainen, missä ne pystyivät käymään naapurissa ja oli 

oma saari jonne ne pystyivät menemään. Kolmonen on sellainen, että on koko maailma, missä ne 

pystyvät kiertämään ja voit mennä koko maailmassa kiertämään, että voit mennä vaikka lenkille Sim-

sin kanssa ja lenkillä mennä torille ja kirjastoon, että se on muuttunut sillä tavalla. Se on varmaan mi-

kä on itseä kiehtonut kun siinä on pystynyt menemään laajemmalle ja laajemmalle.” 

Peli-innon uskottiin jatkuvan myös siksi, että pelit kehittyvät koko ajan realistisempaan suuntaan ja tulevat 

hienommiksi. Esimerkiksi tietokoneella kuvat kehittyvät visuaalisesti siten, että vaikkapa ihmisten ihokarvat 

ja hiukset näyttävät aidoilta samoin kuin esimerkiksi nurmikko. Myös tietokoneet kehittyvät ja niiden kapa-

siteetti kasvaa tulevaisuudessa, mikä mahdollistaa yhä parempien ja hienompien pelien tulon markkinoille. 

Siksi kiinnostuksen arveltiin kasvavan. Haastatellut uskoivat, että myöskään viehätys vanhoista pikselehin 

perustuvista retropeleistä ei katoa. Pelit nähtiin myös taiteena ja väylänä itsensä ilmaisuun.  

Monien haastateltavien mukaan he ovat tietokonesukupolvea, jolle tietokonepelaaminen on ollut jo lapses-

ta asti tuttu ja normaali asia. Heidän mukaansa pelaamisesta tulee tulevaisuudessa asia, jota perheet voivat 

harrastaa yhdessä. Perhe ei siis vuokraakaan enää elokuvia ja katso niitä passiivisesti, vaan käy ostamassa 

esimerkiksi uuden Play Station pelin ja pelaa sitä yhdessä saunan jälkeen. Jo nyt monet isät pelaavat lasten-

sa kanssa. Ennen pelattiin paljon autopelejä, mutta nykyisin konsoli- ja tietokonepelejä tai wiitä. Perheet 

siis tulevat haastateltujen mukaan pelaamaan tulevaisuudessa enemmän yhdessä, mikä nähdään aivan 

luonnollisena kehitystrendinä. Pelaaminen ei tule olemaan enää vain lasten juttu, vaan koko perheen yh-

teinen asia. Yksi haastateltu toivoi, että hän voisi eläkkeellä enemmän keskittyä yksinpelattaviin elämyspe-

leihin, jotka olisivat visuaalisuudeltaan ja musiikiltaan hienoa viihdettä, aivan samalla tavalla kuin elokuva-

teatteriin toivottiin uusia mahtavia elokuvia.  

Osa haastatelluistakin kuitenkin toivoi, että pelaaminen vähenisi jatkossa, koska he kokivat että se vie liikaa 

aikaa ja rajoittaa sosiaalisia suhteita. Facebookissa Farmvilleä enimmäkseen pelaava haastateltava kertoi, 

että hän on vähentänyt rahapelien pelaamista ja että hänellä on tavoitteena jatkossa vähentää myös tieto-

konepelaamista ja pitää välillä kone kokonaan kiinni:  

”Mä saan pelaamista vähennettyä vaan sillä, että keksin jotain muuta tekemistä. Ei siinä oikein mi-

kään muu auta, ettei koko aika mene pelaamisessa.”  

”Täytyy katsoa mikä on elämäntilanne, ja että miten paljon pelaan. Koska en halua, että se vapaa-

aika mikä mulla on, niin olen vaan koneella tai pelikonsolin ääressä. Että minä tykkään myös lukea 

paljon. Ja on kiva nähdä kavereita välillä muuallakin kuin näyttöruudulla.”  

”Välillä en mene ollenkaan koneelle. Veikkauspelejä olenkin vähentänyt ja ne on loppu nykyään. En 

ole huolissani, kun tiedän että pystyn (nauraa että nää on ne viimeiset legendaariset sanat) lopetta-

maan. Välillä muutenkin kyllästyn noihin peleihin, tosin aina löytyy uusi tilalle tuolta FB:stä”.  
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Myös rahapelejä pelaavat haastatellut pyrkivät rajoittamaan jatkossa pelaamistaan. Eräs rahasummarajat 

nettipelaamiseensa laittanut haastateltu koki sen tärkeäksi, eikä aio enää rajoja muuttaa: ”Enää mulla ei ole 

niin kova pakkomielle pelata kuin ennen, joten nyt muutenkin helpompaa”. Yksi rahasta pelannut nainen 

halusi lopettaa pelaamisen kokonaan, sillä se vei liikaa rahaa ja aikaa. Hän ei ollut yrittänyt vielä lopettaa, 

sillä joku peleissä kuitenkin kiehtoi. Hän kertoi, ettei lähde tarkoituksella pelaamaan, vaan raha-

automaattipelaaminen tulee tehtyä samalla kun käy kaupassa. Tällä hetkellä hän pyrki kuitenkin jo kontrol-

loimaan pelaamistaan.  
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8 Yhteenveto ja johtopäätökset  
 

Tutkimuksessa on tarkasteltu naisten pelaamista kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä seuraavien 

tutkimuskysymysten avulla: 1) mistä syistä naiset pelaavat, 2) miten ja mitä naiset pelaavat, 3) millaisia 

pelitavoittain ja ikäryhmittäin eroavia ryhmiä naisten joukosta on erotettavissa sekä 4) mitä vaikutuksia 

pelaamisella on naisiin. Aluksi on tehty tutkimusta kehystävä kattava katsaus pelaamista koskevaan aiem-

paan tutkimukseen. Tutkimuksen uutena empiirisenä aineistona on sähköisen kyselyn avulla kerätty kysely-

aineisto, joka sisältää 208 vastausta. Kyselylinkkiä levitettiin Facebookin kautta ja eri-ikäisiä pelaajia tavoit-

tavien verkkosivustojen keskustelupalstoilla sekä pelaajia tavoittavien neuvonta- ja hoitotahojen kautta. 

Kyselyvastausten lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty myös sähköpostitse tulleita viestejä sekä keskuste-

lupalstoille tulleita vastauksia, joita saatiin kyselylinkin välittämisen yhteydessä. Tutkimusta varten haasta-

teltiin lisäksi 19 naista teemahaastattelumenetelmää käyttäen. Tiedonkeruiden avulla tavoitettiin hyvin eri-

ikäisiä naisia. Kyselyyn vastanneet olivat 14–67-vuotiaita ja haastatellut 16–52-vuotiaita. Sekä kyselyyn vas-

tanneiden että haastatteluihin osallistuneiden keski-ikä oli 26 vuotta.  

 

Kyselyyn vastanneet naiset olivat aloittaneet pelaamisen yleisimmin ajanvietteenä tai tietokoneisiin tutus-

tumisen kautta. He olivat yleensä tutustuneet pelaamiseen perheen ja lähipiirin kautta. Myös ensimmäiset 

pelimuistot liittyivät tähän lähipiiriin eli isän, sisarusten ja kavereiden kanssa pelaamiseen. Digitaalisten 

pelien pelaaminen oli hyvin yleistä. Digitaalisista peleistä oli pelattu yleisimmin äly- ja puzzlepelejä (noin  

90 %) sekä simulaatiopelejä ja autopelejä (80 %). Rahapelien pelaaminen oli tutkimuksen naisten keskuu-

dessa harvinaista. Vain 2 % vastaajista kertoi pelaavansa ainoastaan rahapelejä ja noin viidesosa ei ollut 

pelannut lainkaan rahapelejä viimeisen kuluneen vuoden aikana. Jotain rahapeliä oli pelannut joskus elä-

mänsä aikana 60–70 % kyselyyn vastanneista. Tyypillisimmin oli pelattu lottoa tai Kenoa. Rahapelaamiseen 

käytettiin myös vähemmän aikaa kuin muuhun pelaamiseen. Rahapeleihin käytettiin tyypillisimmin alle 

puoli tuntia kerrallaan, kun muita pelejä pelattiin tavallisimmin noin 1-2 tuntia kerrallaan. Rahapelejä oli 

rahoitettu yleisimmin omilla tuloilla ja varoilla.  

 

Naisten pelaaminen oli yleisimmin yksin kotona tapahtuvaa toimintaa. Lähes kaikki naiset pelasivat tyypilli-

simmin kotonaan, alle puolet muualla yksityisissä asunnoissa mm. kavereiden ja sukulaisten luona, noin 

viidesosa julkisilla paikoilla kuten kioskilla tai kaupassa ja noin kymmenesosa pelaamiseen erikoistuneissa 

paikoissa kuten pelisaleissa. Noin 90 % naisista pelasi yksin, 60 % kavereiden ja 40 % kumppanin tai puoli-

son kanssa. Vanhempien ja sukulaisten kanssa pelasi noin neljäsosa ja noin viidesosa pelaamisen kautta 

tutuksi tulleiden ihmisten tai tuntemattomien kanssa. Avovastausten mukaan yksin pelaamiselle ja ryhmäs-

sä pelaamiselle annettiin erilaisia tavoitteita ja merkityksiä. Yhdessä pelaamiseen liittyi tarkoitus pitää 

hauskaa ja viettää aikaa sekä samalla kehittää sosiaalisia taitoja. Yksin pelaamisessa oli puolestaan tavoit-

teena ajanvietteen lisäksi myös irtautuminen arjesta, tietoinen rauhoittuminen arkielämän sosiaalisuudesta 

ja velvoitteista sekä mahdollisuus keskittyä pelaamiseen ja itseensä.  

 

Kyselyyn vastanneiden naisten enemmistö piti pelaamista myönteisenä asiana. Kielteisyys-myönteisyys -

asteikolla 1-10 pelaaminen sai keskiarvon 8,2. Tyypillisemmin arviot keskittyivät asteikon yläpäähän välille 

8-10. Pelaaminen oli noin 40 prosentille naisista mukavaa, rentouttavaa ja harmitonta ajanvietettä, johon ei 
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liittynyt tavoitteellisuutta. Noin kolmasosalle pelaaminen oli varsinainen harrastus, jota tehtiin aina, kun 

ehdittiin. Pelaamisen koettiin muuttuvan harrastukseksi, kun siihen liittyi sosiaalisia elementtejä. Harrastus-

tyyppisessä pelaamisessa pelaamisesta puhuttiin toisten kanssa ja omassa kaveripiirissä oli pelaajia. Noin 

viidesosa naisista kertoi pelaamiseen liittyvistä muista merkityksistä kuten sosiaalisuudesta ja ongelmanrat-

kaisuun liittyvistä taidoista. Noin kymmenesosa katsoi pelaamisen olevan kielteinen ilmiö, johon liittyi pa-

konomaisuutta ja vaikeutta hallita pelaamiseen käytettävää aikaa. Muutamalla vastaajalla oli rahapelaami-

sen vuoksi ongelmia rahankäytössä, mutta tavallisempia pelaamiseen liittyviä haittoja olivat ajankäytön 

ongelmat.  

 

Pelaamisesta saatiin yleensä myönteisiä onnistumisen ja oppimisen kokemuksia, rentoutusta ja arjesta ir-

tautumista, ajanvietettä ja hauskuutta sekä sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyviä kokemuksia. Pelaa-

misen kielteisiä vaikutuksia olivat negatiiviset tunteet kuten turhautuminen ja ärtymys, kokemukset pelaa-

misen liian vakavasti ottavista ja toisia pelaajia kritisoivista henkilöistä, liiallisesta ajankäytöstä aiheutuvat 

ongelmat, fyysiset haittatekijät kuten säryt ja unettomuus sekä liiallinen rahan meno. Noin puolet vastaajis-

ta kertoi pelaamisen vievän joskus liikaa aikaa muilta elämänalueilta ja neljäsosa kertoi kokeneensa pelaa-

misen olevan ongelma tai aiheuttaneen terveydellisiä ongelmia. Taloudellisia vaikeuksia pelaamisen takia 

oli noin kymmenesosalla vastaajista. Vain 6 % vastaajista oli hakenut peliongelmaansa apua vähintään ker-

ran.   

 

Noin 60 % kyselyyn vastanneista koki sukupuolella olevan vaikutusta pelaamiseen ja siihen miten pelaami-

seen suhtaudutaan. Vastausten mukaan suhtautuminen naisten pelaamiseen vaihtelee peleittäin. Naisten 

pelaamisen todellisesta yleisyydestä huolimatta naisten ei oleteta pelaavan. Naiset saattavat hävetä omaa 

pelaamistaan ja salata sen. Etenkin miesten suosimissa peleissä naisia pidetään poikkeuksellisina toimijoi-

na. Kuitenkin suurin osa miehistä on kyselyyn vastanneiden mukaan pitänyt naisten pelaamista myönteise-

nä asiana. Kriittisiä kommentteja pelaamisesta oli saatu etenkin toisilta naisilta. Netissä miehet kuitenkin 

saattoivat esittää halventavia ja vähätteleviä kommentteja naispelaajasta. Nettipelimaailma todettiinkin 

seksistiseksi ja syrjiväksi ympäristöksi naiselle. Kyselyyn vastanneista naisista 85 % kertoi jatkavansa pelaa-

mista nykyisellään ja suunnitteli tutustuvansa uusiin peleihin. Pelaamista suunniteltiin jatkettavan elämänti-

lanteen sen salliessa ja vain parissa vastauksessa kerrottiin toiveista lopettaa pelaaminen peliriippuvuuden 

vuoksi. 

 

Haastatteluaineiston tulokset ovat yhdensuuntaisia kyselyn tulosten kanssa. Haasteltavista enemmistölle 

pelaaminen oli miellyttävää ajanvietettä. Pelaaviin naisiin suhtauduttiin oudoksuen, vaikka moni koki pe-

laamisen vastaavaksi minkä muun harrastuksen tahansa kanssa ja toivat esille monia pelaamiseen liittyviä 

myönteisiä puolia. Moni ei nähnyt pelaamisesta olevan mitään haittaa, vaan he pitivät sitä hyvänä ajanku-

luna. Haastatteluiden avulla saatiin tietoa myös harrastajapelaajista sekä pienenä vähemmistönä ongelmal-

lisesti pelaavista naisista. Haastatellut naiset pelasivat hyvin erilaisia pelejä: mukana oli mm. perinteisesti 

naisten suosimaa Simsiä pelaavia, perinteisesti miesten suosimia sota- ja strategiapelejä pelaavia naisia 

sekä larppaajia. Haastatteluiden avulla voitiin syventää tietoa naisten suhtautumisesta erilaisiin peleihin ja 

ympäristön suhtautumisesta heihin pelaavina naisina. Haastatteluaineistolla saatiin lisätietoa mm. kyselyssä 

esille tulleesta perheen ja kavereiden merkityksestä naisten pelaamiselle.  

Naisten kokemukset pelaamisesta sekä sen hyödyistä, haitoista ja merkityksistä oli sidoksissa myös naisen 

ikään ja elämäntilanteeseen. Naiset, joilla oli lapsia pyrkivät rajoittamaan peleihin käytettävää aikaa ja saat-
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toivat tuntea huonoa omaatuntoa pelaamisestaan. Toisaalta pelit antoivat heille hetken omaa aikaa ja toi-

mivat henkireikänä kotona lasten kanssa ollessa. Työssä käyvät naiset yleisemmin salasivat pelaamisensa 

työpaikalla. Siitä ei mielellään puhuttu työyhteisössä negatiivisten leimojen pelossa. Pelaaminen näyttäisi-

kin olevan sidoksissa myös naisen eri rooleihin tyttärenä, äitinä, puolisona, työntekijänä jne.  

Haastatteluaineistossa (n=19) voidaan erottaa erilaisia naispelaajien tyyppejä. Jaottelussa käytetään kehyk-

senä seuraavaa kuviota (ks. kuvio 9), jossa haastatellut on sijoitettu ulottuvuuksilla ei-rahapelaaminen – 

rahapelaaminen, ongelmapelaaminen – ei- ongelmapelaaminen. Haastatelluista naisista suurin osa, eli 14 

naista sijoittui selkeästi ei-rahapelaajiin, joilla ei ole ongelmia pelaamisessa. Neljä pelaajaa pelasi rahasta 

joko nettikasinoa tai kolikkopelejä. Heillä kaikilla oli jotain ongelmia pelaamisen kanssa. Yksi haastateltu oli 

ei-rahapelaaja, joka kertoi pelaavansa ongelmallisesti, sillä hän käytti pelaamiseen muun muassa liikaa ai-

kaa, jolloin muu elämä selvästi kärsii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Haastatteluaineiston (N=19) pohjalta tehty naispelaajien tyypittely. 

 

Kyselyaineiston tulokset vahvistavat haastatteluaineiston perusteella tehtyä naispelaajien tyypittelyä. Suu-

relle enemmistölle naisista pelaaminen merkitsee rentouttava ajanvietettä tai se on sosiaalinen harrastus. 

Vain vähemmistölle naisista pelaaminen on kielteistä, pakonomaista ja vaikeasti hallittavaa toimintaa. Kyse-

lyyn vastanneilla naisilla rahapelaaminen oli muuta pelaamista selvästi harvinaisempaa ja rahapelaamiseen 

liittyviä ongelmia oli vain pienellä osalla. Vastaavaa nelikenttään sijoittelua ei ole tehty kyselyyn vastanneis-

ta naisista, koska kyselyssä tuli esiin monien vastaajien kohdalla suuri samanaikaisesti pelattavien pelien ja 
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pelityyppien kirjo. Pienemmässä mittakaavassa tehty haastateltujen laadullinen tyypittely antaa kuitenkin 

hyvän kuvan koko tutkimusaineiston painopisteistä kuviossa 9 esitetyillä akseleilla. 

 

Haastatteluaineistosta on löydettävissä erilaisia naispelaajien tyyppejä myös kun tarkastellaan pelattuja 

pelejä ja pelitapoja sekä sitä, mikä peleissä naisiin vetoaa. Haastateltujen pelaamisesta on löydettävissä 

myös naiserityisyyttä. Aineistossa tulee ensinnäkin esiin tyypillisenä pelaajaprofiilina monia erilaisia digitaa-

lisia pelejä pelaava harrastava sekapelaaja. Hän on alle 30-vuotias nainen, jolla ei ole lapsia. Hän on ollut 

kiinnostunut pelaamisesta jo lapsuudesta saakka. Raha- tai kolikkopelit eivät viehätä häntä lainkaan, vaan 

ainoastaan konsoli- ja tietokonepelien pelaaminen. Hän pelaa simulaatiopelien (mm. Sims) lisäksi esimer-

kiksi toiminta-, seikkailu-, strategia- ja roolipelejä (esim. WoW). Hän pelaa päivittäin, mutta välillä pelaami-

sessa voi olla taukoja, jolloin pelaaminen ei huvita lainkaan. Itse hän määrittelee itsensä satunnais-, harras-

te- tai kohtuupelaajaksi. Hän pelaa yksin ns. yksinpelejä. Usein hän pelaa myös muiden, peleissä tapaa-

miensa henkilöiden kanssa, jotka ovat fyysisesti eri tiloissa. Harrastava sekapelaaja ei koe pelaamista on-

gelmallisena, se ei haittaa koulunkäyntiä, työntekoa tai arjen sujuvuutta. Hän pelaa huvin vuoksi ja haluaa 

rentoutua pelien ääressä. Myönteistä pelaamisessa tälle pelaajatyypille on ongelmanratkaisukykyjen kehit-

tyminen ja kielitaidon lisääntyminen, sillä monet peleistä ovat englanninkielisiä. Myös sosiaalinen toiminta 

ja uusien kavereiden saaminen pelien kautta on tärkeää. Peleissä hyvää oloa tuottaa lisäksi järjestelmälli-

nen tekeminen ja saavutuspisteiden kerääminen.   

 

Tiettyihin peleihin tutkimusajankohtana keskittyneiden ei-rahapelaajien joukosta erottui muutamia tyypilli-

sempiä pelaajaprofiileita kuten fantasiapelaaja. Hän on lähellä edellä kuvattua tyyppiä, mutta häntä kiin-

nostavat ennen kaikkea visuaalisesti kauniit pelit, joissa kaikki toiminta tapahtuu kuin elokuvissa tai kiehto-

vassa sadussa koettuna seikkailuna. Juuri tässä korostuu sukupuolen merkitys. Aggressiiviset sota- ja räis-

kintäpelit tai ulkoasultaan rumat pelit eivät kiinnosta fantasiapelaajaa lainkaan. Harrastavan sekapelaajan 

tavoin fantasiapelaajaa ei kiinnosta myöskään raha- tai kolikkopelit eikä hän koe pelaamista mitenkään 

haitallisena. Päinvastoin peleistä fantasiapelaaja kokee saavansa monenlaista hyötyä. Fantasiapelaaja on 

hieman harrastavaa sekapelaajaa nuorempi, vähän yli 20-vuotias, myös lapseton nainen.  

 

Roolipelaaja on hieman vanhempi, noin 30-vuotias nainen (roolipelaajissa on olemassa myös nuorempi 

polvi, joka pelaa usein eri pelejä). Hän on aloittanut liveroolipelaamisen (eli larppaamisen) teini-iässä kave-

rien kautta. Hänelle kiinnostavaa on esimerkiksi historian elävöittäminen eli pelissä on joku tietty aikakausi 

johon peli sijoittuu mahdollisine fantasiaelementteineen. Sukupuolen merkitys tulee esille siten, että peliä 

varten voidaan itse tehdä kauniita asuja ja pelissä on romanttinen juoni. Tämä pelaaja ei tavoittele niinkään 

seikkailua tai pelaa esimerkiksi maastossa pelattavia taistelupelejä, joita miehet usein suosivat. Naisroolipe-

laajalle on tärkeää pelin puitteiden rakentaminen ja juonen tunnelma, johon liittyy ihmissuhdedraamoja ja 

juonittelua. Tyypillinen roolipelaaja ei ole kiinnostunut rahapeleistä, eikä hänelle pelaamisessa ole tavoit-

teena voitto. Roolipelaajat määrittelevät pelaamisensa harrastukseksi. Tärkeintä on eläytyä rooliin, luoda 

sille sellainen oma ympäristö ja maailma, jossa hahmot ikään kuin heräävät eloon.  

 

Ns. miesten pelien pelaajaa kiinnostavat etupäässä rooli-, sota- ja strategiapelit (esim. Travian). Hän on noin 

20-vuotias nuori, joka on teini-iästä lähtien pelannut eri tietokone- ja konsolipelejä, myös nuorille pojille 

suunniteltuja pelejä, kuten auto- ja roolipelejä. Hän voi pelata myös yksinäisyyden ja ahdistuksen tunteen 

poistamiseksi. Hänelle on tärkeää päästä peleissä rooliin, joka ei välttämättä ole sidoksissa sukupuoleen. 

Hän voi olla peleissä esimerkiksi johtajan tai hyökkääjän roolissa. Jos hänen naissukupuolensa paljastuu 
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pelin aikana, miespuoliset pelaajakaverit voivat aluksi kummeksua ns. miesten pelejä hyvin pelaavaa naista. 

Pelit merkitsevät tälle pelaajanaiselle paljon, sillä pelien kautta hän pääsee samanmielisten pelaajien seu-

raan. Toinen pelien myönteinen puoli on se, että ne antavat tekemistä, jolloin ajatukset esimerkiksi omasta 

erilaisuudesta siirtyvät muualle. 

 

Pelaajia voidaan aineiston perusteella tyypitellä myös sen mukaan miten pelaaminen liittyy hänen muuhun 

elämäänsä ja millaisia vaikutuksia sillä on hänen arkeensa. Erilaisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavalle 

yliaikapelaajalle esimerkiksi ongelmallista on tietokonepeleihin käytetty liiallinen aika ja raha. Hän voi olla 

noin 20–40 -vuotias nainen, joka on varhaisnuoruudestaan saakka pelannut eri tietokone- ja konsolipelejä. 

Hän pelaa toiminta-, strategia- ja roolipelejä. Yliaikapelaajalla ”pelaaminen lähtee helposti käsistä”. Peleihin 

menee joka päivä tuntikausia ja esimerkiksi opiskelu voi kärsiä tai jopa jäädä kesken. Yliaikapelaajaa määrit-

telee pelaamisensa tästä syystä jossain määrin ongelmalliseksi. Peliin voi mennä myös liikaa rahaa, koska 

siihen voi ostaa lisäosia, joiden kulut voivat huomaamatta nousta suuremmiksi kuin esimerkiksi opiskelijalla 

tai työttömällä olisi varaa. Yliaikapelaaja voi olla nuori opiskelija tai esimerkiksi keski-ikäinen kotirouva, joka 

pelaa päivittäin vaikkapa Facebook-pelejä sen aikaa kun lapset ovat hoidossa tai koulussa. Pelaaminen saat-

taa imaista mukaansa niin, että iltapäivällä nainen havahtuu siihen, että kodin työt ovat jääneet epähuomi-

ossa tekemättä. Hän saattaa jatkaa pelaamista myöhään myös sen jälkeen kun lapset ovat menneet nuk-

kumaan. Hän kertoo pelaavansa aikaa tappaakseen ja saadakseen ajatukset muualle. Pelaamisen hän kokee 

koukuttavaksi ja hän usein salaa pelaamisensa muilta. Toisin kuin harrastava sekapelaaja tai fantasiapelaa-

ja, yliaikapelaaja voi herkemmin hakea apua pelaajille suunnatuista tuki- ja hoitopalveluista.  

Rahapelaajien joukosta erottui selkeästi kaksi pelaajatyyppiä: iäkkäämpi kolikkopelaaja ja nuorempi netti-

kasinon pelaaja. Kolikkopelaaja on noin 50-vuotias nainen, joka pelaa raha-automaatteja kaupassa käynnin 

yhteydessä tai ostoskeskuksissa. Hän pelaa pari kertaa viikossa, maksimissaan kaksi tuntia kerrallaan. Hän 

pelaa yksin ja kokee pelaamisensa ongelmalliseksi, sillä pienituloisena hänellä ei olisi varaa laittaa viimeisiä 

rahoja pelikoneeseen. Vippejä tai lainaa pelaamiseen hän ei ole kuitenkaan ottanut. Kolikkopelaaja ei ole 

kiinnostunut konsoli- tai tietokonepeleistä. Kolikkopeliä pelatessa pelaaja voi menettää kontrollin ja ajanta-

jun pelaamiseen ja toistaa pelaamista sen kummemmin mitään ajattelematta. Kolikkopelaaja kokee pelaa-

misensa ongelmalliseksi taloudellisten haittojen vuoksi. Kolikkopelaajaa ajaa pelaamiseen etupäässä voiton 

mahdollisuus.  

Nettikasinon pelaaja on noin 30-vuotias nainen. Pelaaminen on alkanut noin 20-vuotiaana peliyhtiöiden 

nettisivuilta. Nettikasinon pelaajia ei kiinnosta muu kuin oikealla rahalla pelaaminen ja voiton mahdollisuus. 

Nettikasinon pelaajalla pelaaminen voi muodostua ongelmaksi, sillä pelaamiseen kuluu helposti enemmän 

rahaa kuin mitä siihen on mahdollisuus kuukausittain käyttää. Hänellä voi mennä vuosien ajan miltei kaikki 

raha pelaamiseen. Hän pelaa useita kertoja viikossa ja voi käyttää useita tuhansia euroja kuukaudessa pe-

laamiseen. Nettipelaaja kokee haittoja, syyllisyyttä ja masennusta pelaamisestaan. Hän kokee pelaamisen 

isona taakkana, jonka ympärillä koko elämä pyörii. Hänen on vaikea määritellä itseään pelaajana, mutta hän 

pelaa säännöllisesti, ajan kuluksi ja siksi, että saisi takaisin menetettyjä rahojaan. Nettipelaaja on ottanut 

yhteyttä tukipalveluihin ja saanut sieltä esimerkiksi neuvoja rahasummarajojenasettamiseen ja pelien sul-

kemiseen. Nettikasinon pelaajalle pelaamisella on kahdet kasvot: toisaalta pelaaminen tuo hyvää oloa, 

mutta toisaalta taloudellisten menetysten vuoksi hän on alttiina velkaantumiselle ja pahimmillaan psyykki-

sille ongelmille ja epätoivolle.  



113 

 

Esitetty tyypittely ei ole yleispätevä naispelaajien luokittelu, vaan kuvaukset kertovat siitä, millaisia esi-

merkkejä toisistaan poikkeavista pelaajista ja pelaamisesta voidaan tämän aineiston perusteella hahmotel-

la. Pelaajat eivät haastattelutulosten perusteella myöskään ole kiinteästi sidottuja mihinkään tiettyyn tyyp-

piin, vaan he voivat ajan myötä siirtyä pelaajatyypistä toiseen. 
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9 Tulosten merkitys 

 

Naiset pelasivat eri syistä. Vain harvoille tähän tutkimusaineistoon valikoituneille naisille pelaaminen oli 

selvästi ongelmallista. Tällöin kyse oli rahapelaamisesta, jolloin oli hävitty tuloihin nähden runsaasti rahaa. 

Esimerkiksi kaikki haastatellut neljä rahapelaajaa kokivat, että he olivat pelanneet yli varojensa. Näissä har-

voissa tilanteissa pelaaminen koettiin pakonomaiseksi, sillä naiset pelasivat niin kauan kuin tilillä oli rahaa. 

Ei-rahapelaajat erosivat selkeästi rahapelaajista. Heidän pelaamisensa oli useimmiten ajanvietettä tai huvin 

vuoksi pelaamista, joka koettiin harmittomaksi ja rentouttavaksi. Monet tutkimukseen osallistuneet naiset 

näkivät pelaamisen osana arkea ja samanlaisena viihteenä kuin television katsomisen. Jotkut, esimerkiksi 

roolipelaajat, jotka panostivat paljon peliasuihin ja tarinaan, kokivat pelaamisen harrastuksena, kuten vaik-

ka piirtämisen. Tulosten merkitystä tarkastellessa on toisaalta huomioitava, että tähän tutkimusaineistoon 

valikoitui paljon nuoria ei-rahapelaajia. Tietoa kyselystä välitettiin mm. internetin yleisillä keskustelupals-

toilla ja Facebookissa. Tämä on saattanut vaikuttaa runsaaseen ei-rahapelaavien viihdepelaajien määrään 

aineistossa. Tulokset purkavat kuitenkin osaltaan käsitystä pelaamisen yksipuolisesti haitallisista merkityk-

sistä, joita on usein pelaamista tarkastellessa korostettu.  

Pelaamisessa tuli esille paljon myönteisiä merkityksiä, kuten kielitaidon koheneminen, sosiaalisten vuoro-

vaikutustaitojen lisääntyminen ja ongelmaratkaisutaitojen kehittyminen. Vastaavista myönteisistä pelaami-

sen merkityksistä on kerrottu useissa muissakin tutkimuksissa (esim. Kirjavainen ym. 2006). Moni tutkimuk-

seen osallistuneista naisista koki, ettei pelaamisessa ollut mitään pahaa tai ongelmallista. Samoja tuloksia 

on saanut myös pelitutkimuksen brittiläinen pioneeri Griffith (1997), jonka erääseen tutkimukseen osallis-

tuneista nuorista puolet ei pitänyt pelaamista paheellisena. Näiden pelaamisen myönteisten merkitysten ja 

hyötyjen tarkastelua ei ole suomalaisessa pelitutkimuksessa juurikaan tehty, vaan pelaaminen on nähty 

enemmän haittanäkökulmasta käsin. Pelaaminen ja pelit ovat toki tasapainottelua hyötyjen ja haittojen 

välillä, mutta jatkotutkimuksessa olisi tärkeä panostaa myös pelien myönteisten merkitysten tarkasteluun 

niin naisille kuin miehillekin.  

Vaikka tutkimukseen valikoitui enimmäkseen nuoria ei-rahapelaajanaisia, kertovat tulokset myös siitä, 

kuinka erilaisia pelaajanaiset ovat. Pelaavia naisia ei voi niputtaa yhteen muottiin. Esimerkiksi nuoret ei-

rahapelaajanaiset tekivät jyrkän eron rahapelaajiin ja rahapelaamiseen, jota monet eivät olleet koskaan 

kokeilleet ja johon heillä ei ollut minkäänlaista mielenkiintoa. Aineiston vanhemmilla rahapelaajilla ongel-

mina olivat ennen kaikkea taloudelliset menetykset, pelivelat ja pikavipit sekä psyykkisellä puolella syylli-

syyden tunne ja ahdistus. Tästäkin syystä jatkotutkimuksissa on hyvä eritellä tarkasti, millaisiin pelaajanai-

siin ja pelitapoihin niissä keskitytään. Pelaamiseen liittyvät haittapuolet eroavat myös suuresti sen mukaan, 

onko kyseessä rahapelaaminen vai jokin muu pelaaminen. Ei-rahapelaajanaisilla ongelmana oli lähinnä liial-

linen ajankäyttö, jolloin esimerkiksi koulunkäynti tai kodinhoito saattoi kärsiä ja unirytmi häiriintyä. Monet 

kertoivat myös netissä pelaamisen koukuttavuudesta ja ajantajun menettämisestä pelatessa.  

Näistä ajankäyttöön liittyvistä ongelmista ja seurauksista olisi tärkeä saada tarkempaa tietoa. Jatkotutki-

muksissa voitaisiin selvittää tarkemmin eri-ikäisten ja erityyppisiä pelejä pelaavien naisten pelaamisesta 

aiheutuvia ongelmia. Olisi tarpeen saada syvennettyä tietoa siitä, miten pelaamiseen ja riippuvuuksiin liitty-

vät ongelmat ilmenevät eri ikäluokkien naisilla. Tietokoneilla pelaamiseen pienestä pitäen tottunut suku-
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polvi voi kokea ajankäyttöön liittyvät ongelmat eri tavoin kuin vanhemmalla iällä tietokonepelaajiksi ryhty-

neet. Vastaavasti ns. suuriin ikäluokkiin kuuluvat, alkoholinkäyttöön myönteisemmin suhtautuvassa yhteis-

kunnassa kasvaneet naiset (vrt. Sulkunen 1981) voivat olla moniriippuuvuusriskin näkökulmasta eri lähtö-

kohdissa kuin muihin sukupolviin kuuluvat naiset. 

Tarkempaa tietoa kaivattaisiin myös pelaamisen myönteisistä puolista, joihin tässä tutkimuksessa ei varsi-

naisesti keskitytty, mutta jotka tulivat oleellisesti esille. Pelaamisen myönteiset vaikutukset voivat liittyä 

esimerkiksi nuoremmilla ikäryhmillä oppimiseen ja ikääntyneemmillä muistisairauksien ja yksinäisyyden 

ehkäisyyn. Jatkotutkimuksissa olisikin hyödyllistä selvittää tarkemmin pelaamisen myönteisiä vaikutuksia 

eri-ikäisten naisten näkökulmista. 

Aiemmissa tutkimuksissa pelaajilla on usein todettu olevan päihde-, mielenterveys- tai ihmissuhdeongel-

mia. Niissä on yleensä myös keskitytty ongelmallisesti pelaaviin ja heidän tukipalveluihinsa. Tässä tutkimus-

aineistoissa esimerkiksi päihteet olivat ongelma vain harvoille, vain kymmenesosa pelaajista ilmoitti ne 

ongelmakseen. Kyselyyn vastanneet kokivat itsensä myös terveiksi, noin kaksi kolmasosaa koki fyysisen 

terveytensä erinomaiseksi tai hyväksi ja noin kolme neljäsosaa piti henkistä terveyttään hyvänä tai erin-

omaisena. Kyselyyn osallistuneista suurin osa myös koki, etteivät he ole ”koukussa” peleihin, vaikka he 

saattoivat pelata päivittäin, tosin pelaamisessa saattoi olla kuukausien taukojakin, jolloin pelaaminen ei 

yksikertaisesti kiinnostanut. Myös kaikki haastatellut ei-rahapelaajat kokivat, että pelaaminen oli myönteis-

tä, eikä siitä pääsääntöisesti aiheutunut merkittäviä haittoja. Pikemminkin kyse oli arjen vastapainona toi-

mivasta ”pään nollauksesta” tai ”ajan taposta”. Naiset eivät myöskään suhtautuneet peleihin yhtä vakavas-

ti, kuin he arvelivat miesten suhtautuvan.  

Tämän tutkimuksen tulokset piirtävät nykyhetken suomalaista kulttuurista kuvaa tavallisista nuorista ja 

nuorehkoista naisista, jotka pelaavat huvin vuoksi ja ajankuluksi netissä ja joille pelaaminen ei ole ongelma. 

Voisikin väittää, että näille naisille pelaaminen on osa heidän elämäänsä ja vapaa-ajanviettotapaansa kuten 

vanhemmalle sukupolvelle on esimerkiksi arki-iltaisin lähetettävien televisiosarjojen katsominen. Nuorem-

mat pelaajat olivat kiinnostuneempia vuorovaikutteisesta sosiaalisesta pelaamisesta kuin traditionaalisesta 

passiiviseksi kokemastaan television katsomisesta. Tämä voidaan nähdä murrosvaiheena, jossa nuorten 

vapaa-ajan tekemisen keskiössä on aktiivinen vuorovaikutteinen osallistuminen uudenlaiseen virtuaalito-

dellisuuteen. Pelaamisen voidaan sanoa vahvistavan sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä, kun pelaajat 

kokevat kuuluvansa erilaisiin kiinnostus- ja vertaisryhmiin, esimerkiksi larppaajien yhteisöön. Voi myös aja-

tella niin, että nuoret pelaajanaiset ovat edelläkävijöitä nyky-yhteiskunnassa, jossa erilaiset viestintäväli-

neet, kuten televisio ja internet, lähentyvät toisiaan ja televisiokin on muuttumassa enemmän vuorovaikut-

teiseksi.  

Edellä esitetty pelimyönteinen ajattelutapa oli itsestään selvää monille aineiston pelaajanaisille, kun taas 

perinteisesti pelaaminen on nähty haitallisena ja moraalin heikentämisen näkökulmasta. Naisten esille 

tuomat kokemukset ja mielipiteet ravistelevat näitä ajattelutapoja. Nuoret nettipelaajat näkevät ja kokevat 

pelaamisen sosiaalisena toimintana, jossa integroidutaan muihin pelaajiin ja yhteiskuntaan pelien kautta. 

Rahapelaajien tilanne oli tässäkin suhteessa erilainen, sillä he pelasivat enimmäkseen yksin.  

Vain harvat tähän tutkimukseen osallistuneista olivat käyttäneet tuki- ja hoitopalveluja. Tämä johtuu osal-

taan siitä, että monet viihteen vuoksi pelaajista eivät kokeneet tarvitsevansa palveluja. Yksi rahapelaaja oli 

tarvinnut ja löytänyt hyvin apua ongelmiinsa auttava puhelin Peluurista. Toisaalta ihmetystä herättää se, 

että moni ei tiennyt tai ei tullut edes ajatelleeksi millaisia tuki- ja neuvontapalveluja esimerkiksi netissä on 
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tarjolla. Tämä kertoo osaltaan siitä, että netissä tarjottavat tukipalvelut ja netissä pelattavat pelit eivät vält-

tämättä kohtaa toisiaan. Esimerkiksi eri pelisivustoilla voisikin olla enemmän linkkejä apua, tukea ja tietoa 

tarjoaviin palveluihin, sillä monelle ns. ongelmattomasti pelaavalle pelaamiseen käytetty liiallinen aika toi 

kuitenkin mukanaan jonkinasteisia ongelmia.  

Osa naisista pelasi stereotyyppisiä tyttöjen pelejä, mutta naiset pelasivat myös paljon ns. perinteisiä miehi-

siä pelejä, kuten auto- ja taistelupelejä, mikä herätti miespelaajissa ihmetystä. Muutenkin pelaavaan nai-

seen suhtauduttiin oudoksuen. Naisia ei automaattisesti hyväksytty miespelaajien joukkoon, vaan naisen 

piti ansaita paikkansa ja osoittaa taidoillaan olevansa ”hyvä jätkä”. Tulokset kertovat siitä, kuinka tiukassa 

yhteiskunnassamme on sukupuolittunut roolijako ja käsitykset siitä, mitä naisen kuuluu tehdä ja mitä nai-

nen saa tehdä. Tästä syystä oli tyypillistä, että naiset salasivat pelaamistaan lähipiiriltä. Pelaamisesta ei ha-

luttu kertoa, jotta ei olisi jouduttu kiusallisten kysymysten kohteeksi ja yhä uudelleen perustelemaan naisil-

le itselleen täysin luontevaa, mutta muille kummeksuntaa herättävää tilannetta. Pelaavan naisen identitee-

tin voikin sanoa olevan yleensä salattu. Tähän samaan tulokseen on päädytty muissakin suomalaisissa tut-

kimuksissa, joissa pelaavan naisen kulttuurinen paikka on nähty vaiettuna ja näkymättömänä (esim. Toivo-

nen 2010). Tämä kertoo siitä, että pelaaminen nähdään edelleen kuitenkin sen verran kyseenalaisena, että 

naisten on parempi salata se. Haastateltujen mukaan naispelaajien kummastelussa on usein kyse sukupol-

vikysymyksestä: Ilman tietokoneita ja -pelejä kasvanut vanhempi sukupolvi ja etenkään siihen kuuluvat 

miehet eivät voi ymmärtää, että pelaamisessa on kyse nuoremman sukupolven tavallisesta harrastuksesta.   

Pelaaminen on vahvasti sukupuolittunutta, mutta vastauksissa tuli esille, että naiset eivät enää uusinna tätä 

sukupuolijakoa, vaan pikemminkin purkavat sitä. Peleihin on mahdollista osallistua anonyyminä tai nimi-

merkillä, lisäksi naiset pelaavat ns. miesten pelejä avoimesti naisina, ja yhä useammin tämä koetaan vä-

hemmän ihmetystä herättävänä. Pelaajanaiset usein itse totesivat, että sukupuolella ei ole pelatessa merki-

tystä eli pelatessaan ns. miesten pelejä naiset kyseenalaistivat sukupuolistereotypioihin perustuvan jaon 

miesten ja naisten peleihin. Ehkä voisikin sanoa, että maskuliiniseen kulttuuriin perustuva erottelu mies- ja 

naispelaajiin aletaan nähdä yhä enemmän tarpeettomana. Tämäkin vaatisi kuitenkin tarkempaa tutkimusta 

pelikulttuurin sukupuolistuneisuudesta sekä maskuliinisten rakenteiden purkamisesta.  

Naiset eivät toimineet myöskään pelkästään pelien kuluttajina, vaan osa tutkimukseen osallistuneista nai-

sista oli hakeutunut opiskelemaan alalle. Peliteollisuuden on hyvä nähdä naiset voimavarana pelien kehitte-

lyssä, sillä tähän tutkimukseen osallistuneet naiset eivät olleet kiinnostuneita pelkästä ns. ammuntapelien 

”räiskimisestä”, vaan esimerkiksi pelien tarinoiden ja juonen kulku ihmissuhdedraamoineen ja pelien visu-

aalisuus kiinnosti heitä. Tämä on tärkeää esimerkiksi pelien houkuttelevuuden ja kiinnostavuuden kannalta.  

Naisille pelaaminen ei ole pysyvä tila, vaan välillä heillä on pitkiäkin pelaamattomia jaksoja ja välillä taas 

pelataan jatkuvasti yömyöhään. Tällainen liikkuvuus on sidoksissa elämäntilanteeseen. Esimerkiksi poikays-

tävän löytymisen tai lasten syntymän jälkeen ei ole aikaa eikä aina kiinnostustakaan pelata, vaan asioita 

asetetaan uuteen tärkeysjärjestykseen. Myös uusien opintojen aloittaminen on siirtymä, jolloin pelaami-

seen ei jää yhtä paljon aikaa. Pelaaminen oli sidoksissa myös vuodenaikaan, esimerkiksi kesällä moni ei 

viitsinyt pelata sisällä konsolipelejä. Pelaaminen vaihteli myös ikäkausittain. Nainen saattoi esimerkiksi pe-

lata lapsena lautapelejä, varhaisnuorena fantasia- ja tieteispelejä ja siirtyä harrastamaan historian elävöit-

tämistä. Monet arvioivat, että he pelaavat jatkossakin pelejä, jotka ovat muodostuneet heille osaksi arkea 

ja jokapäiväistä elämää. Suurimmalle osalle naisista pelaamisesta ei aiheutunut stressiä, vaan naiset saivat 

iloa elämään ja miellyttäviä sosiaalisia kontakteja. Pelaamiseen oli kasvettu lapsesta lähtien, se oli normaa-
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lia ja tuttua eikä sen lopettamiselle nähty mitään syytä. Vain ne harvat, joilta pelaaminen vei selkeästi liikaa 

aikaa ja rahaa, halusivat vähentää pelaamista tai lopettaa sen kokonaan.  

Tutkimus osoitti, että naiset ovat astuneet erilaisille pelikentille ja toimivat niillä aktiivisesti. Se osoitti myös 

naisten pelaamisen moninaisuuden. Tutkimuksen kautta avautui lisäksi uusia pelaamisen sukupuolittunei-

suuteen liittyviä tutkimuskenttiä.  
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Liite 1 Kyselyyn vastanneiden (N=208) taustatiedot.  

 

Taulukko 1.  Asuinmaakunta 

 
Lkm % 

Uusimaa 52 25 

Pohjois-Pohjanmaa 20 10 

Varsinais-Suomi 19 9 

Pirkanmaa 16 8 

Keski-Suomi 13 6 

Kanta-Häme 12 6 

Päijät-Häme 10 5 

Etelä-Karjala 8 4 

Pohjois-Savo 8 4 

Satakunta 7 3 

Pohjois-Karjala 7 3 

Etelä-Pohjanmaa 7 3 

Etelä-Savo 6 3 

Kymenlaakso 5 2 

Pohjanmaa 5 2 

Kainuu 4 2 

Lappi 4 2 

Keski-Pohjanmaa 2 1 

Yht. 205 100 

 

Taulukko 2.   Kuntatyyppi 

 
Lkm % 

Maaseudun haja-asutusalue  34 18 

Taajama 49 25 
Kaupunki 111 57 
Yht. 194 100 

 
 
Taulukko 3.   Työtilanne 

  Lkm % 

Palkkatyössä 41 20 

Yrittäjä 3 1 

Opiskelija 112 55 

Eläkkeellä 4 2 

Kotiäiti, äitiyslomalla, vanhempain- tai hoitovapaalla 21 10 

Muu, mikä? 22 11 

Yht. 203 100 
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Taulukko 4.   Ylin koulutus 

  Lkm % 

Alempi perusaste (kansakoulu, kansalaiskoulu) 4 2 

Ylempi perusaste (peruskoulu, keskikoulu) 79 39 

Keskiaste (ammattitutkinto, ylioppilastutkinto) 74 37 

Alin korkea-aste (opistotutkinto) 12 6 

Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulu, alempi yliopistotutkinto) 21 10 
Ylempi korkeakouluaste (ylempi amk-tutkinto, ylempi yliopisto- tai muu korkeakoulu-
tutkinto) 12 6 
Yht. 
 202 100 

 
 
Taulukko 5.   Parisuhdetilanne   

  Lkm % 

Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 33 16 

Avoliitossa 42 21 

Asumuserossa tai eronnut 3 1 

Seurustelusuhteessa 47 23 

Ei parisuhdetta 79 39 

Yht. 204 100 

 
 
Taulukko 6.   Lapsitilanne 

 
lapsia lkm % määrä  

 

Kyllä, alaikäisiä (0 – 17 v.) luonani asuvia 41 20 tavallisimmin 1-2, väli 1-4 

Kyllä, alaikäisiä (0 – 17 v.) muualla asuvia 3 1 tavallisimmin 1, väli 1-2 

Kyllä, täysi-ikäisiä (18 v. ja vanhempia) luonani asuvia  2 1 tavallisimmin 1, väli 1-4 

Kyllä, täysi-ikäisiä (18 v. ja vanhempia) muualla asuvia  12 6 tavallisimmin 1, väli 1-4  

 
 
Taulukko 6.   Fyysinen ja psyykkinen terveydentila 

Fyysinen  
terveydentila Lkm % 

Psyykkinen  
terveydentila Lkm % 

Erittäin hyvä 19 9 
 

40 20 
Hyvä 117 57 

 
98 48 

Kohtalainen 56 27 
 

45 22 
Melko huono 9 4 

 
16 8 

Huono 3 1 
 

6 3 
Yht. 204 100   205 100 
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Liite 2 Kyselylomake  
 

Taustatietoja 
 

 

 

 

1. Missä asut? Valitse oheisesta pudotusvalikosta a) maakunta ja b) asuinympäristöäsi parhaiten kuvaava 

kohta, joka tulee näkyviin maakunnan valitsemisen jälkeen.  
 

 

 

2. Minkä ikäinen olet?  

________________________________ vuotta 
 

 

 

 

3. Mikä on kotikielesi ja syntymämaasi?  

   Suomi 
 

   Ruotsi 
 

   Muu, mikä? ________________________________ 
 

   Syntymämaa, jos muu kuin Suomi 

________________________________ 
 

 

 

 

 

4. Mikä on työtilanteesi?  

   Palkkatyössä 
 

   Yrittäjä 
 

   Opiskelija 
 

   Eläkkeellä 
 

   Kotiäiti, äitiyslomalla, vanhempain- tai hoitovapaalla 
 

   Muu, mikä? _______________________________ 
 

 

 

 

 

5. Mikä on ylin koulutuksesi?  

   Alempi perusaste (kansakoulu, kansalaiskoulu) 
 

   Ylempi perusaste (peruskoulu, keskikoulu) 
 

   Keskiaste (ammattitutkinto, ylioppilastutkinto) 
 

   Alin korkea-aste (opistotutkinto) 
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   Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulu, alempi yliopistotutkinto) 
 

   Ylempi korkeakouluaste (ylempi amk-tutkinto, ylempi yliopisto- tai muu korkeakoulututkinto) 
 

 

 

 

 

6 a. Mikä on nykyinen parisuhdetilanteesi?  

   Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 
 

   Avoliitossa 
 

   Asumuserossa tai eronnut 
 

   Seurustelusuhteessa 
 

   Ei parisuhdetta 
 

 

 

 

 

6 b. Onko sinulla lapsia?  

 Ei 
 

 
Kyllä, alaikäisiä (0 – 17 v.) luonani asuvia, lkm? 

________________________________ 
 

 
Kyllä, alaikäisiä (0 – 17 v.) muualla asuvia, lkm? 

________________________________ 
 

 
Kyllä, täysi-ikäisiä (18 v. ja vanhempia) luonani asuvia, lkm?? 

________________________________ 
 

 
Kyllä, täysi-ikäisiä (18 v. ja vanhempia) muualla asuvia, lkm? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

Terveydentila ja päihteiden käyttö 
 

 

 

 

7 a. Millainen on mielestäsi fyysinen terveydentilasi?  

   Erittäin hyvä 
 

   Hyvä 
 

   Kohtalainen 
 

   Melko huono 
 

   Huono 
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7 b. Millainen on mielestäsi psyykkinen terveydentilasi?  

   Erittäin hyvä 
 

   Hyvä 
 

   Kohtalainen 
 

   Melko huono 
 

   Erittäin huono 
 

 

 

 

 

8. Onko sinulla todettuja pitkäaikaissairauksia?  

   Ei 
 

   Kyllä, mitä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

9 a. Onko sinulla omasta mielestäsi tai muiden mielestä päihteiden väärinkäyttöä?  

   Ei 
 

   Kyllä 
 

 

 

 

 

9 b. Jos vastasit ”kyllä”, mitä päihdettä tai päihteitä käytät omasta mielestäsi tai muiden mielestä väärin?  

 Alkoholi 
 

 Huumeet 
 

 Lääkkeet 
 

 

 

 

 

Pelaaminen 
 

 

 

 
Miten tulit aloittaneeksi pelaamisen? Kerro vapaamuotoisesti, miten kiinnostuit peleistä,  

vaikuttivatko tähän esimerkiksi jotkut muut ihmiset tai jokin tietty elämäntilanne?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

11 a. Minkä ikäinen olit, kun aloitit pelaamisen?  

________________________________ vuotta 
 

 
 



129 

 

11 b. Mitä peliä/pelejä pelasit aluksi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
11c. Kuvaile vapaamuotoisesti ensimmäistä pelikokemustasi, kerro myös missä pelaaminen tapahtui 

 ja millainen tilanne oli.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
12. Kerro, mitä pelejä olet pelannut  

 

Olen pe-

lannut 

joskus 

elämäni 

aikana 

Olen pelan-

nut viimeisen 

12 kuukau-

den aikana 

En ole 

koskaan 

pelannut 

 

Rahapelit  
 

Veikkauksen lotto, Viking lotto tai Jokeri  
 

          

Veikkauksen päivittäiset arvontapelit (Keno, Syke, eBingo)  
 

          

Veikkauksen raaputusarvat (Ässä, Casino jne.)  
 

          

Veikkauksen vakioveikkaus  
 

          

Veikkauksen vedonlyönti (pitkäveto, moniveto, tulosveto, Live-veto)  
 

          

Rahapeli Suomessa kasinolla  
 

          

Raha-automaattiyhdistyksen ( RAY) rahapeliautomaatit muualla 
kuin kasinolla (hedelmäpelit, videopokeri, pajatso)  

 

         
 

Pelinhoitajan hoitama pöytäpeli muualla kuin kasinolla (ruletti, 
black jack)  

 

         
 

Nettipokeri Raha-automaattiyhdistyksen ( RAY) nettikasinolla  
 

          

Muut pelit Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) nettikasinolla  
 

          

Totopelit raveissa  
 

          

Raviveikkaus  
 

          

Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin  
 

          

Nettipokeri Ahvenanmaalle (PAF)  
 

          

Muut pelit Ahvenanmaalle (PAF)  
 

          

Nettipokeri ulkomaille (Centrebet, Ladbrokes, Unibet)  
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Veikkauksen bingo netissä  
 

          

Nettibingo ulkomaille  
 

          

Kasinopelit ulkomaille  
 

          

Vedonlyöntipelit ulkomaille  
 

          

Muut pelit ulkomaille  
 

          

Digitaaliset pelit (tietokone- tai konsolipelit)  
 

Toimintapelit (esim. Half-
Life, Counterstrike, Mortal 
Kombat), mitkä?  

________________________________ 

 

         
 

Seikkailupelit (esim. Myst, 
Tripping Point, Broken 
Sword), mitkä?  

________________________________ 

 

         
 

Autopelit (esim. Gran Tu-
rismot), mitkä?  

________________________________ 
 

          

Äly- ja puzzlepelit (esim. 
Tetris, Meteos, Sudoku, 
Bubble Shooter 2), mitkä?  

________________________________ 

 

         
 

Roolipelit (esim. Final Fan-
tasy, Oblivion, World of 
Warcraft), mitkä?  

________________________________ 

 

         
 

Simulaatiopelit (esim. Sims), 
mitkä?  

________________________________ 
 

          

Urheilupelit (esim. Pro Evo-
lution Soccer, NHL), mitkä?  

________________________________ 
 

          

Strategiapelit (esim. 
Warcraft, Hearts of Iron II, 
Football Manager, SimCity), 
mitkä?  

________________________________ 

 

         

 

Lasten- ja perhepelit (esim. 
Habbo Hotel, Farmerama, 
Ice Age Online), mitkä?  

________________________________ 

 

         
 

  
Muut pelit  

 

Bingo (perinteinen)  
 

          

Tv-pelit (tekstiviesti visailupelit)  
 

          

Kännykkäpelit  
 

          

Korttipelit  

 
          

Roolipelit (larppaus)  
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13 a. Kuinka usein pelaat  

Rahapeliä/pelejä 
 

   Useita kertoja päivässä 
 

   6-7 päivänä viikossa 
 

   3-5 päivänä viikossa 
 

   1-2 päivänä viikossa 
 

   Harvemmin kuin kerran viikossa 
 

   Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
 

   Kausittain 
 

   En ole pelannut viimeisen vuoden aikana 
 

   Pelaan vain muita kuin rahapelejä 
 

 

 

 
 

Muita pelejä 
 

   Useita kertoja päivässä 
 

   6-7 päivänä viikossa 
 

   3-5 päivänä viikossa 
 

   1-2 päivänä viikossa 
 

   Harvemmin kuin kerran viikossa 
 

   Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
 

   Kausittain 
 

   En ole pelannut viimeisen vuoden aikana 
 

   En pelaa muita kuin rahapelejä 
 

 

 

 

  

 

13 b. Kuinka pitkään pelaat tavallisimmin yhdellä pelikerralla?  

Rahapeliä/pelejä 
 

   1-30 minuuttia 
 

   1-2 tuntia 
 

   3-5 tuntia 
 

   yli 5 tuntia 
 

 

 

 

 

Muita pelejä 
 

   1-30 minuuttia 
 

   1-2 tuntia 
 

   3-5 tuntia 
 

   yli 5 tuntia 
 

 

 

 

  

 

14 a. Missä pelaat tavallisimmin (paikka/kanava)? Voit valita useita vaihtoehtoja.  

 Kotona 
 

 Muussa yksityisessä asunnossa (esim. ystävien tai sukulaisten luona) 
 

 Kaupan tiloissa/kioskilla 
 

 Baarissa/ravintolassa 
 

 Pelisalissa 

 

 Kasinolla 
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 Raveissa 
 

 Laivalla 
 

 Muualla, missä? 
 

 

 

 

 
14 b. Kenen kanssa pelaat tavallisimmin? Voit valita useita vaihtoehtoja.  

 Yksin 
 

 Puolisoni tai kumppanini kanssa 
 

 Vanhempieni tai muiden sukulaisteni kanssa 
 

 Kaverini/kaverieni kanssa 
 

 Pelaamisen kautta tutuiksi tulleiden ihmisten kanssa 
 

 Tuntemattomien kanssa 
 

 

 

 

 

14 c. Kerro tarkemmin yksin ja yhdessä pelaamisesta. Miksi pelaat yksin ja mitä pelaajayhteisö  

sinulle merkitsee?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

15 a. Millaisena koet pelaamisen? Merkitse seuraavaan 10-portaiseen asteikkoon, millaisia  

kokemuksia pelaaminen antaa sinulle ulottuvuuksilla myönteinen-kielteinen.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Kielteinen                               Myönteinen 
 

 

 

 

15 b. Kuvaile tarkemmin pelaamisen antamia myönteisiä asioita.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

15 c. Kuvaile tarkemmin pelaamisen aiheuttamia kielteisiä asioita.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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15 d. Kerro vapaamuotoisesti, mitä pelaaminen merkitsee sinulle. Onko se esimerkiksi satunnaista  

ajanvietettä, harrastus vai vakavasti otettavaa tavoitteellista toimintaa? Vai onko pelaaminen toimintaa,  

johon liittyy pakonomaisuutta ja jonka haluaisit lopettaa?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

16 a. Vaikuttaako sukupuoli mielestäsi pelaamiseen? Onko mielestäsi sillä, että olet nainen,  

vaikutuksia pelaamiseesi ja siihen, miten pelaamiseesi suhtaudutaan?  

   Ei lainkaan 
 

   Jossain määrin 
 

   Paljon 
 

 

 

 

 

16 b. Perustele tarkemmin näkemystäsi sukupuolen ja pelaamisen suhteesta. Kerro mielipiteesi  

naisena pelaamisesta ja siitä, miten naisten pelaamiseen suhtaudutaan ja mitä vaikutuksia sillä on?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Pelaamisen luonne 
 

 

 

 
17 a. Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymykset 8-12 koskevat rahapelaamista, mikäli et pelaa 

 rahapelejä, vastaa näihin kohtiin ”ei koskaan”  

 
ei kos-

kaan 
joskus useimmiten 

lähes 

aina 

1. Kuinka usein olet salannut pelaamisen läheisiltäsi tai valehdel-

lut siitä heille?  
 

            

2. Kuinka usein sinusta tuntuu, että pelaaminen vie liikaa aikaa muil-

ta elämänalueiltasi (esim. työ, kodinhoito ja harrastukset)?  
 

            

3. Kuinka usein sinusta tuntuu, että pelaaminen vie liikaa aikaa lähei-

siltäsi? (esim. puoliso, lapset, vanhemmat, ystävät)?  
 

            

4. Kuinka usein sinusta on tuntunut, että pelaamisesi saattaa olla 

sinulle ongelma?  
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5. Kuinka usein pelaaminen on aiheuttanut sinulle terveysongelmia, 

mukaan lukien stressiä tai ahdistusta?  
 

            

6. Kuinka usein sinua on arvosteltu pelaamisestasi, tai sinulle on 

sanottu, että pelaaminen on sinulle ongelma, riippumatta siitä, mitä 

mieltä itse olet asiasta?  
 

            

7. Kuinka usein olet tuntenut syyllisyyttä siitä, miten harrastat pe-

laamista, tai siitä, mitä tapahtuu, kun pelaat?  
 

            

8. Kuinka usein olet pelannut rahapelejä suuremmilla summilla kuin 

sinulla oikeastaan olisi varaa hävitä?  
 

            

9. Kun edelleen ajattelet viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka 

usein sinun on pitänyt pelata rahapelejä aikaisempaa suuremmilla 

summilla saadaksesi pelaamisesta saman jännityksen tunteen?  
 

            

10. Kuinka usein rahapeliä pelattuasi olet palannut jonakin toisena 

päivänä yrittääksesi voittaa takaisin häviämäsi rahat?  
 

            

11. Kuinka usein olet lainannut rahaa tai myynyt jotakin saadaksesi 

rahaa pelaamista varten?  
 

            

12. Kuinka usein rahapelaamisesi on aiheuttanut taloudellisia on-

gelmia sinulle tai kotitaloudellesi?  
 

            

 

 

 

 

17 b. Miten olet rahoittanut pelaamistasi?  

 En ole pelannut rahapelejä 
 

 Olen pelannut vain omilla tuloillani ja varoillani 
 

 Puolisolta tai perheenjäseneltä lainatulla rahalla 
 

 Sukulaisilta tai ystäviltä lainatulla rahalla 
 

 Opintolainalla 
 

 Pankista haetulla kulutusluotolla 
 

 Luottokortin korollista ominaisuutta käyttäen 
 

 Pikavipillä 
 

 Muulla kuin pankin myöntämällä kulutusluotolla 
 

 Kavaltamalla 
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 Varastamalla 

 

 Prostituutiolla 
 

 Muulla tavoin, miten? ___________________________ 
 

 

 

 

Vastaa kysymykseen 18, jos koet että pelaaminen saattaa olla sinulle ongelma, muutoin  

siirry viimeiseen kysymykseen 19.  
 

 

 

 

18 a. Jos pelaamisesi (rahapelaaminen tai muut pelit) on muuttunut mielestäsi ongelmalliseksi,  

mikä peli/mitkä pelit ovat aiheuttaneet sinulle ongelmia?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

18 b. Minkä ikäinen olit, kun pelaamisesta aiheutui sinulle ensimmäisen kerran ongelmia?  

________________________________ vuotta 
 

 

 

 

18 c. Oletko koskaan hakenut apua peliongelmaan?  

   En ole 
 

   Kyllä, kerran 
 

   Kyllä, useita kertoja 
 

 

 

 

 

18 d. Mistä etsit apua?  

 En ole hakenut apua 
 

 Peluurin auttavasta puhelimesta 
 

 Peli Poikki -ohjelmasta 
 

 Muista Peluurin palveluista (Pelivoimapiiri, Valtti) 
 

 Muualta Internetistä 
 

 Sosiaalipalveluista 
 

 Terveyskeskuksesta 
 

 Päihdehoitopaikasta (kuten A-klinikalta) 
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 Mielenterveystoimistosta 
 

 Psykiatrian poliklinikalta 
 

 Yksityiseltä terapeutilta 
 

 Peliklinikalta 
 

 Tiltistä 
 

 Muualta, mistä? 
 

 

 

 

18 e. Kerro vielä vapaamuotoisesti tarkemmin pelaamisen sinulle aiheuttamista ongelmista.  

Kerro myös, miten olet pyrkinyt vaikuttamaan ongelmalliseen pelaamiseen ja miten olet selvinnyt siitä.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

19. Millaisena näet suhteesi pelaamiseen jatkossa? Jatkatko pelaamista samalla tavalla,  

alatko pelata uusia pelejä vai pyritkö vähentämään tai lopettamaan?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI! 
 

 

 
 

Osallistumisilmoitus 
 

 

 

Rastita seuraavat kohdat, jos haluat osallistua tutkimusta varten tehtävään luottamukselliseen  

haastatteluun ja/tai vastaajien kesken jaettavien lahjakorttien arvontaan.  

 

 

Haluan tutkimusta varten tehtävään haastatteluun, jossa voin kertoa enemmän kokemuksistani.  

Yhteystietoni (sähköposti tai puhelin) 

________________________________ 
 

 
Osallistun lahjakortin arvontaan. Yhteystietoni (sähköposti tai puhelin) 

________________________________ 
 

 

 

 

Jos haluat osallistua kyselyn vastaajien kesken suoritettavaan lahjakorttien 

arvontaan, ilmoita  

ohessa yhteystietosi. Suoritamme arvonnan viikolla 19 ja lähetämme palkin-

not voittajille.  
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Yritys / Organisaatio  
________________________________ 

 

Etunimi ja sukunimi  
________________________________ 

 

Osoite  
________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

Liite 3 Haastatteluteemat ja niiden käsittelyssä apuna käytetyt tarkentavat kysymykset 

  
1. Taustatiedot 

- Ikä, missä asuu, kotikieli ja synnyinmaa 

- työtilanne (onko palkkatyössä, opiskelija, eläkkeellä tms.) 

- koulutusaste 

- perhetilanne, miten ja kenen/keiden kanssa asuu 

- lasten määrä 

 

2. Pelaamisen alku 

- Mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan pelaamisesta? Vaikuttivatko tähän esimerkiksi muut ihmi-

set, tietty elämäntilanne vai kiinnostuitko pelaamisesta ihan itse? 

- Mikä/mitkä olivat ensimmäiset pelit, joista kiinnostuit ja joita pelasit? Minkä ikäinen olit tuolloin? 

- Millainen oli ensimmäinen pelikokemuksesi? 

 

3. Pelit ja pelitavat 

- Mitä pelaat nyt enimmäkseen? Mitä muita pelejä pelaat?  

Pelaatko /oletko pelannut koskaan rahasta? (jos tämä ei ole ilmennyt jo aiemmin) 

- Millaisissa yhteyksissä ja missä pelaat? Pelaatko yksin vai muiden kanssa? Jos pelaat muiden kans-

sa, mitä he/peliyhteisö sinulle merkitsee? 

Kuinka usein yleensä pelaat? 

 

4. Itsen määrittely pelaajana 

Miten määrittelet itsesi pelaajana? Oletko esim. satunnainen pelaaja tai mielestäsi ns. viihdepelaa-

ja? Oletko pelaaja, jolle pelaamisesta ei aiheudu haittoja (= kohtuupelaaja tai vastuullinen pelaaja) 

vai ns. ongelmapelaaja, jolle pelaaminen on muodostunut ongelmalliseksi asiaksi? 

- Onko suhteesi pelaamiseen vaihdellut ajan kuluessa, eli oletko määritellyt itsesi eri aikoina eri lailla 

pelaajana (esim. että olisit pelannut joskus ongelmallisesti, mutta nyt et, tai toisinpäin)? Osaatko 
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selittää syitä näihin vaiheluihin, mihin ne liittyvät? Vaikuttaako elämäntilanteesi tai sen muutokset 

(esim. avioero) pelaamiseesi?  

 

5. Pelaamisen merkitys ja vaikutukset 

- Mitä pelaaminen sinulle merkitsee? Pelaatko huvin ja ilon vuoksi? Pelaatko koskaan suruun? Pe-

laatko ajankuluksi tai aikaa tappaaksesi? 

- Koetko, että sinulla olisi ns. pakopelaamista eli että pelaaminen olisi joskus tai nyt liittynyt todelli-

suudesta pakenemiseen tai elämänkriiseihin?  

- Onko esimerkiksi ongelmallinen pelaaminen mielestäsi lisääntynyt iän myötä?  

- Kerro pelaamisen sinulle tuomista myönteisistä asioista, mitä positiivista pelaaminen sinulle mer-

kitsee ja antaa? 

- Onko pelaaminen aiheuttanut sinulle esim. talous-, ihmissuhde-, ajankäyttö- tai mielenterveyson-

gelmia? Jos on, niin millaisia? Ja miten olet niistä selvinnyt?  

- Tunnetko koskaan syyllisyyttä pelaamisesta? Oletko valehdellut siitä muille tai salannut sen? Viekö 

se liikaa aikaa? Onko sinua arvosteltu siitä, että pelaat? Millainen on mielestäsi fyysinen ja psyykki-

nen terveydentilasi? 

- Miten käytät päihteitä (ei ollenkaan, kohtuullisesti, melko paljon tai paljon ja ongelmallisesti) 

- Jos käytät päihteitä, mitä päihteitä? 

- Jos pelaat rahasta, niin minkä verran käytät rahaa pelaamiseen (esim. kuukaudessa, keskimääräar-

vio tai miten paljolla yleensä enimmillään pelaat kerralla)?  

- Onko raha muodostunut sinulle ongelmaksi pelaamisessa, oletko pelannut enemmän kuin sinulla 

olisi varaa?  

- Millä rahoitat pelaamisesi (jos rahapelaaja)? Otatko koskaan esim. pikavippejä tai lainaa?  

 

6. Tukipalveluiden käyttö 

Oletko koskaan etsinyt tietoa pelaamisesta ja sen riskeistä? Jos olet, mistä? 

- Oletko hakenut apua, jos olet kokenut pelaamisesi ongelmalliseksi? Mistä ja miten?  

- Miten olet päässyt tuki/hoitopalveluiden piiriin? 

- Oletko saanut apua, miten? Millaisia tuki- ja hoitopalvelukokemuksia sinulla on?  

 

7. Pelaaminen ja ”pelaavan naisen leima” 

- Vaikuttaako sukupuoli mielestäsi pelaamiseesi (esim. siihen mitä pelaat ja miten pelaat)? Siis onko 

sillä merkitystä, että olet nainen ja pelaat?  

- Kerro myös, mitä itse ajattelet siitä, että olet nainen ja pelaat? Miten naisten pelaamiseen yleensä 

suhtaudutaan? Ja onko tällä jotain vaikutuksia sinulle?  

- Vaikuttaako pelaaminen ihmissuhteisiin, miten? 

- Vaikuttaako pelaaminen naisena ja äitinä olemiseen tai naiseuteen (tai toisinpäin, vaikuttaako esim. 

se, että olet äiti pelaamiseen?)? 

- Voiko mielestäsi pelaava nainen leimautua jotenkin? Siis oletko esim. kokenut, että pelaava nainen 

asetettaisiin huonommaksi kuin pelaava mies?  

- Onko pelaaminen naiselle hyväksyttävämpää kuin esimerkiksi päihteiden käyttö?  

- Onko sinulla päihteiden väärinkäyttöä? Jos on, millaista? 

- Liittyykö pelaamiseen päihteiden käyttöä? Onko pelaamisella ja päihteiden käytöllä mielestäsi yh-

teyttä?  
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- Entä jos nainen sekä pelaa että käyttää päihteitä, miten ympäristö ja yhteiskunta suhtautuvat hä-

neen sinun kokemuksesi/arviosi mukaan? 

- Onko sillä mielestäsi ollut vaikutusta palveluissa että olet nainen? Missä palveluissa? Kerro miten se 

on vaikuttanut. 

- Oletko koskaan kokenut painostusta tai pakko viranomais- ja/tai hoitotahoilta pelaamisesi takia? 

Millaista puhetta ylipäätään kohtaat viranomais- ja hoitotahoilta pelaamisesi suhteen? 

- Jos työkaverisi esimerkiksi tietää pelaamisestasi, miten he suhtautuvat siihen? Entä miten läheiset, 

esimerkiksi vanhempasi, poikaystäväsi, lapsesi (tai lastenlapsesi) suhtautuvat pelaamiseesi?  

 

8. Miten arvelet jatkossa pelaavasi? Onko sinulla jotain suunnitelmia tai tavoitteita asian suhteen? 

 

9. Haluatko vielä kertoa jotain naisena pelaamiseesi liittyvää? 
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