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Uudet ilmiöt, uudet tieteenalat?

• Leikki, pelit ja pelillinen kulttuuri ovat ilmiönä sekä vanha 
että uusi, jatkuvasti muuntuva ja elävä ilmiökenttä

• Eläinten ja lasten leikki on universaalia, aikuisten 
pelimuodoilla osin vuosituhansien historia

• Moderni pelitutkimus noussut verrattain hiljattain

• Vanhin alan edelleen julkaiseva tiedejournaali: 
Simulation & Gaming (1970)

• Populaarikulttuurissa digitaalisten pelien nousu 1970-
luvulta lähtien: uudet teknologiat, uudet ilmaisumuodot –
vuorovaikutteisuuteen, ohjelmoitavuuteen ja 
digitaaliseen mediaan perustuvat uudet lajityypit





Mitä innovaatiot ovat peleissä?
• Toisinaan peleissä uutta teknologiaa 

yhdistetään uusiin ja perinteisiin 
pelimekaniikkoihin tavoilla jotka ovat 
innovatiivisia

• Idea voi olla innovatiivinen, tai 
toteutuksessa voi olla ylivoimaisia piirteitä 
jotka selittävät menestyksen

• Esim. Mogame/The Songs of North 
(2003), Shadow Cities (2010), Ingress
(2013)

• Inkrementaalinen (aste-eron) innovaatio 
voi olla helpommin hyväksyttävä kuin peli 
jonka lähtökohtana on radikaalisti uusi 
innovaatio
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Ajassa kiinni – kohden kestävää tiedettä?

• Nykypelit yhdistävät sääntöjä, pelimekaniikkaa 
monipuolisesti erilaisiin sisältöihin, vuorovaikutustapoihin 
ja teknologioihin

• Tutkimuksen on toisaalta oltava ajassa kiinni, toisaalta 
luotava teoreettisia malleja, käsitteitä ja tutkimustietoa 
joka kestää ajan hammasta

• Pelitutkimuksen kohdalla on merkinnyt toisaalta 
erikoistumisen, toisaalta monitieteisen yhteistyön 
lisääntymistä

• Esimerkiksi roolipelitutkimuksella ja 
oppimispelitutkimuksella omia julkaisujaan, 
konferenssejaan ja tutkijaverkostojaan



Mihin pelitutkimusta tarvitaan?

• Games and Culture -journaalin avausnumerossa 2006 
alan tutkijat kirjoittivat otsikolla ”Why game studies now?”

• Vastauksissa korostui mm. digitaalisten pelien 
käänteentekevä rooli mediakulttuurissa, sosiaalisen 
vuorovaikutuksen paikkoina, uusien taitojen kehittämisen 
näyttämöinä, välineinä ihmisen ja yhteiskunnan 
syvempään ymmärrykseen

• Kyse myös sukupolvenvaihdoksesta: 2000-luvun alussa 
professoreiksi nimitetyt, 80-luvulla nuoruutensa 
viettäneet tutkijat olivat itse ensimmäistä 
”pelisukupolvea”



Tutkimusta pelitutkimuksesta

• Dynaamisuus, yhteistyön määrä, ks. Mäyrä ym. ” Disciplinary
Identity of Game Scholars: An Outline” DiGRA 2013.
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Tiedettä vai innovaatioita?

• Monitieteinen pelitutkimus mahdollistaa perus- ja 
soveltavan tutkimuksen vuoropuhelun

• Tulevaisuuden peliratkaisujen kokeilevat prototyypit 
tarjoavat mahdollisuuksia sekä kerätä 
käyttäytymistieteistä dataa, testata teorioita, että 
myötävaikuttaa parempien, uusia pelaajaryhmiä 
kiinnostavien, hyvää elämää osaltaan tukevien pelien 
kehittämiseen

• Teoreettinen tai teknologinen innovaatio voi inspiroida 
käytännön sovelluksia

• Osa tutkimuksesta soveltuu esim. sosiaalisten tai 
menetelmällisten innovaatioiden perustaksi



Vuoropuhelua

• Pelillistyvä yhteiskunta tarvitsee 
pelitutkimusta (että hahmotamme mihin 
olemme menossa)

• Tutkimus- ja opetusmaailma tarvitsee aihepiirin tutkimusta 
(että menetelmämme, pedagogiikkamme kohtaa muuttuvan 
maailman)

• Peliteollisuus tarvitsee tutkimusta ja tutkimukseen 
pohjautuvaa koulutusta (pitkän tähtäimen uudistumistarpeet, 
osaavan työvoiman tarpeet, tarve ennakoida yhteiskunnan ja 
toimintaympäristön muutosta)

• Vanhemmat, kasvattajat, opettajat, päättäjät – me kaikki 
tarvitsemme tutkimusta ja tukea sen soveltamiseen



Kohti tulevia 

menestyskertomuksia?

• Suomen peliala on 
ennätyksellisen menestynyt 
kansainvälisesti

• Suomen pelitutkimus arvioitu 
alallaan tieteellisesti 
uraauurtavaksi (esim. UTA 
RAE 2014)

• Voidaan vain toivoa että 
vastaavan menestyksen 
edellytyksiä vahvistetaan 
Suomessa jatkossakin
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