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1 JOHDANTO 

Vuoden 2018 pelaajabarometrin mukaan digipelaaminen on kasvattanut suosiotaan. Eniten digitaali-

sia pelejä pelataan nuorten keskuudessa. Suomalaisista alle 20-vuotiaista nuorista vajaa 35 prosent-

tia pelaa jotain peliä päivittäin. Melkein kaikki 10–19 – vuotiaat pelaavat vähintään kerran kuukau-

dessa. (Kinnunen, Lilja ja Mäyrä 2018, 55–67.) 

Yhteiskunnan ja koko maailman nopea digitalisoituminen merkitsee uusia toimintaympäristöjä nuori-

sotyössä. Digitalisoituminen edellyttää toimintatapojen muutosta ja nuorten uusien toimintakulttuu-

rien ymmärtämistä. Digitalisoituminen tulee huomioida yhä enemmän nuorten kanssa työskenneltä-

essä. Tämä tarkoittaa, että nuorisotyöntekijöiden tulee huomioida ja ymmärtää digitaalisuuden mer-

kitys nuorten elämässä. Digitalisoituminen on hivuttautunut osaksi kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia 

rakenteita, sekä vaikuttaa erityisesti nuorten arjessa. Voidaankin puhua “diginatiivien” sukupolvesta, 

jonka digitaidot ovat edistyneemmät kuin edellisillä sukupolvilla. Nuorten kanssa tehtävässä työssä 

ja palvelujen kehittämisessä digitaalisuus nähdään mahdollisuutena nuorten kohtaamisessa ja hei-

dän kanssaan yhdessä toimiessa. (Eriksson & Hongisto 2019, 3–8). 

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa (2017) raportin mukaan suhtautuminen digitaaliseen nuorisotyöhön 

on myönteistä ja sitä tulisi hyödyntää enemmän. Kuitenkaan digitaalisuuden tavoitteellinen käyttä-

minen ei ole kovinkaan yleistä. Esimerkiksi koodaamisen ja digipelaamiseen liittyvää nuorisotyötä on 

vähän. Suurimpana esteenä digitaalisen nuorisotyön toteuttamiseksi oli tavoitteiden uupuminen. 

Reilu kolmannes nuorisotyön esimiehistä kertoi, ettei heidän organisaatiossaan ole digitaalista nuori-

sotyön suunnitelmaa, asetettuja tavoitteita tai strategiaa. (Verke a 2017.) Digitaalinen nuorisotyö 

kirkossa (2019) selvityksen mukaan nuorisotyöntekijöiden digiosaaminen oli pääpiirteittäin tyydyttä-

vällä tasolla. Haasteena digitaalisuuden hyödyntämisessä on, ettei digitaalisen nuorisotyöhön varata 

riittävästi aikaa, sekä toiminnasta puuttuu yhteiset pelisäännöt. Muita haasteita ovat muun muassa 

puutteellinen laitteisto ja työntekijöiden oman osaamisen vajaavaisuudet. (Turkkila, Niemelä ja Pieti-

läinen 2019, 21–26.) 

Asiantuntemus on tärkeä osa nuorisotyötä, johon vahvasti liittyy ymmärrys nuoruudesta, sen kehi-

tysvaiheista ja nuorten toiminnasta. On olennaista ymmärtää myös nuorten yhteiskunnallista ja kult-

tuurillista asemaa. Digitalisaatio ja sen tuomat asiat, kuten pelaaminen on osa nuorten arkea, kom-

munikointia ja vapaa-aikaa. Tällä hetkellä tärkeänä tehtävänä on digitalisaation ymmärtäminen ja 

hyödyntäminen osana nuorisotyötä. (Lauha 2018, 37–39.) 

Mielestämme on tärkeää saada lisää tietoa nuorisotyöntekijöiden digipeliosaamisesta ja suhtautumi-

sesta pelien käyttämiseen tavoitteellisena nuorisotyön työvälineenä. Valtakunnallisesti digitaalisesta 

pelaamisesta on tehty erilaisia tutkimuksia ja opinnäytetöitä jonkin verran, mutta Pohjois-Savon alu-

eella asiaa ei juurikaan ole tutkittu.  

Opinnäytetyössä viitatessa digitaaliseen nuorisotyöhön, tarkoitetaan sillä digitaaliseen pelaamiseen 

ja pelikulttuuriin liittyvää nuorisotyötä. Tällaista toimintaa on esimerkiksi pelileirit, verkkopelitapahtu-

mat ja pelikerhotoiminta. Viitatessa digipelaamiseen, tarkoitetaan sillä digitaalisilla laitteilla, kuten 

tietokoneilla, mobiililaitteilla tai pelikonsoleilla tapahtuvaa pelaamista. 
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2 SOSIONOMIN AMMATILLINEN OSAAMINEN 

Sosionomikoulutus koostuu perus-, ammatti, valinnaisista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäyte-

työstä. Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja sen jälkeen on mahdollista suorittaa ylempi 

AMK-tutkinto, jonka laajuus on 90 opintopistettä. Sosionomikoulutus antaa valmiudet työskennellä 

useissa erilaissa tehtävissä, esimerkiksi nuorisotyössä, varhaiskasvatuksessa, ikääntyneiden palve-

luissa ja lastensuojelussa. Koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiuksia työelämää 

varten, johon sisältyy teoreettista tietoa, sekä käytännön osaamista. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka 

& Saarnio 2011, 14–15, 85–91.) Sosiaalialan ja sosionomien tehtäviä on oikeudenmukaisuuden ja 

yhdenvertaisuuden edistäminen yhteiskunnassa, syrjäytymisen ehkäisy, sekä osallisuuden lisäämi-

nen. Sosiaalialan koulutus antaa valmiudet kohti asiantuntijuutta ja tarkoituksena on tuottaa asian-

tuntijoita, jotka mahdollistavat ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen. (Arene 2017, 30–

31).  

Sosionomit tarvitsevat tietoa yksilöiden ja ryhmien kanssa työskentelystä ja tarpeista, sekä on hallit-

tava kasvun ja kehityksen tukeminen. Lisäksi tärkeää on ennaltaehkäisevä työ. Työssä on olennaista 

tukea osallisuutta, pyrkiä asiakaslähtöisyyteen ja vaikuttamaan yhteiskunnallisella tasolla. Sosiaa-

lialalla tarvittavaa osaamista on kuvailtu erilaisilla kompetensseilla, joita ovat; eettinen osaaminen, 

asiakastyön osaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, 

tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen, sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaa-

minen.  Sosiaalialan muuttuvissa toimintaympäristöissä korostuu uudenlaisten työmenetelmien, ku-

ten digitaalisuuden hyödyntäminen asiakastyössä. (Arene 2017, 8–11,31.) 

Sosiaalialan menetelmällisyyden ja osaamisen vahvistamiselle on tarvetta alan koulutuksissa. Uusien 

työmenetelmien hallitseminen parantaa sosionomin erityisosaamista, vahvistaa ammattitaitoa ja am-

matin arvoa työelämässä. Erilaisista menetelmistä on apua työskenneltäessä eri asiakasryhmien 

kanssa. Jotta ammattilainen kykenee luomaan hyvinvointia, osallisuutta ja auttamaan asiakastaan 

kokonaisvaltaisesti, on ammattilaisen kehitettävä työmenetelmiään ja pohdittava niiden tavoitteelli-

suutta sekä saavutettavaa hyötyä asiakkaan kannalta. (Nietosvuoro 2008, 136.) 

Digitaalisten toimintaympäristöjen ja pelien avulla voidaan lisätä saavutettavuutta ja kehittää uusia 

palveluita. Digitaalisesti voidaan edistää lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Van-

hemmat ja muut kasvattajat tietävät kuitenkin varsin vähän lasten ja nuorten digitaalisista toimin-

taympäristöistä. Uudenlaiset digitaaliset ympäristöt ja niiden hyödyntäminen vaatii ammattilaisten 

osaamisen uudistamista ja jatkuvaa ylläpitoa. (STM 2018, 68–77.) 
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3 NUORISOTYÖ OSALLISUUDEN TUKIJANA  

Tässä luvussa tarkastelemme nuorisotyötä ja osallisuutta lainsäädännön kautta. Lainsäädännön jäl-

keen käsittelemme teoreettisesti nuorisotyötä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Lopuksi kuvaamme 

digitaalista nuorisotyötä teoreettisesti ja sen historiaa sekä nykytilaa.  

3.1 Nuorisotyö ja osallisuus lainsäädännössä 

Nuorisolain mukaan nuorella tarkoitetaan alle 29-vuotiasta henkilöä. Nuorisotyön tarkoituksena on 

edistää nuorten sosiaalista vahvistumista, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Kuntien tu-

lee tarjota puitteita nuorisotyölle järjestämällä erilaisia palveluja, aktiviteettejä ja tiloja nuorten käyt-

töön. Kunnilla on oltava yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää nuorille suunnattuja palveluja 

ja edistää nuorisotyön toteutumista.  Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua oman alueensa 

nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja nuoria on kuunneltava heitä koskevissa 

asioissa. (Nuorisolaki 2016, § 2–9.) Suomen perustuslain tavoitteena on pyrkiä turvaamaan ihmisar-

von loukkaamattomuus, yksilön vapauden ja oikeudet, sekä edistää oikeidenmukaisuutta yhteiskun-

nassa. “Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan, kun lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtä-

läinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perus-

opetusta, sekä kehittää itseään varallisuuden sitä estämättä” (Perustuslaki 1999, § 1–16.) 

Kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai muu vastaava ryhmä, jonka tarkoituksena on 

varmistaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kunnassa. Nuorisovaltuustolla täytyy 

olla mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seu-

rantaan. Nuorisovaltuustoa on kuultava muun muassa hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinym-

päristöön, asumiseen, liikkumiseen ja muissa lapsia ja nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto 

pitää ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen kehittämiseen. (Kuntalaki 2015, § 26.) Kansain-

välisesti Suomi sitoutui YK:n lasten oikeuksien yleissopimukseen vuonna 1991. Sopimuksessa on kir-

jattuna periaatteita, jotka turvaavat lapsen oikeuden elämään ja kehittymiseen. Lisäksi sopimuk-

sessa nostetaan keskiöön lapsen edun huomioiminen, syrjimättömyys, mielipiteiden ja näkemysten 

kunnioittaminen. (Unicef 2019.) 

3.2 Nuorisotyön yhteiskunnallinen tehtävä 

Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten vapaa-ajan käyttöön kohdistuvan aktiivisen kansalaisuuden edis-

tämistä. Se pitää sisällään nuorten itsenäistymisen tukemista, sosiaalista vahvistamista ja kasvun 

tukemista. (Hernesniemi & Huttunen 2013, 82.) Nuorisotyön tarkoituksena on tehdä nuoret näky-

väksi yhteiskunnassa. Keskiössä on kasvun tukeminen ja nuoruuden kehitysvaiheen vahvistaminen. 

Nuorilla on erilaisia tarpeita ja näkemyksiä, jotka tulee huomioida nuorisotyössä. Voidaan ajatella, 

että nuorisotyö on suoraan sidoksissa nuorten yhteiskunnalliseen asemaan ja se toimii välineenä 

tuoda heidät näkyväksi erityisenä ryhmänä. Nuorisotyöllä edistetään sosiaalista hyvinvointia ja tasa-

arvoa, sekä vahvistetaan hyvinvointivaltion tavoitteita. (Nieminen & Honkatukia 2017, 37.) Nuoriso-

työ on osa laajaa palvelujärjestelmän kirjoa, jonka tehtävänä ja tavoitteena on tukea nuorten työelä-

mävalmiuksia, sosiaalista pääomaa, tarjota kulttuurielämyksiä, sekä mahdollistaa erilaisiin harrastuk-

siin osallistumista. (Kiilakoski, Kinnunen & Djupsund 2015, 61–63.)  
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Nuorisotyöllä on tärkeä rooli nuorten vapaa-ajan vietossa ja harrastustoiminnassa. Työtä tehdään 

ympäristöissä, joissa nuoret viettävät vapaa-aikaansa. Nuorisotyö sisältää asiantuntijuutta ja sitä 

voidaankin kutsua kolmanneksi kasvatustahoksi kodin ja koulun rinnalla. Työhön liittyy vahvasti nuo-

risopoliittista osallistumista, yhteiskunnallista toimintaa ja vaikuttamista nuorten elinolojen paranta-

miseksi. (Hirvonen 2009, 41, 52.) Nuorisotyön takana on kasvatustieteen teoreettinen ajatus ihmi-

sen kasvun elinikäisyydestä. Nuorisotyö kattaa lapsuuden ja aikuisuuden välisen ajanjakson. Sen 

tavoite on kasvatuksellista ja sillä pyritään vaikuttamaan nuorten tietämykseen, taitoihin, ymmärryk-

seen ja tulevaisuuden toimintaan. (Nieminen 2010, 31–32.) Nuorisotyön ajatuksena on motivoida ja 

aktivoida nuoria, sekä tarjota mahdollisuuksia toimintaan, joka on hyväksi nuorelle itselleen. Nuori-

sotyön menetelmät eivät ole paikka ja tilannesidonnaisia, vaan työtä voidaan tehdä esimerkiksi virtu-

aaliympäristöissä. (Kylmäkoski 2007, 392–396.) Yhteiskunnan digitalisoituminen luo haasteita nuori-

sotyölle, sillä yhä useampi nuori kohtaa toisensa nettiympäristöissä ja peleissä. (Kiilakoski ym. 2015, 

53). 

Nuorisotyö on hyvin monimuotoista ja sitä toteutetaan useissa erilaisissa paikoissa. Työtä tehdään 

muun muassa kouluissa, sosiaalitoimessa ja nuorisotaloilla. Nuorisotyön laajuus ja osaamisalueet 

voivat vaihdella paikkakuntien välillä. (Eriksson 2019, 23). Nuorisotyötä tekevät yhteistyössä useat 

eri toimijat, kuten valtio, kunnat, seurakunnat, erilaiset järjestöt ja liikuntaseurat. Nuorten kasvatuk-

sellinen ohjaaminen on toiminnan, yhdessäolon sekä neuvonnan kautta tapahtuvaa. Nuorisotyö pi-

tää sisällään harrastuskerhoja, iltapäivätoimintaa, yökahviloita, leirejä, tapahtumia, nuorisotilojen 

omaa toimintaa, monikulttuurillisuustyötä ym. Nuorisotilat ovat vapaa-ajan viettopaikkoja, joissa voi 

viettää aikaa kavereiden kanssa erilaisten aktiviteettien parissa. (Ammattinetti 2019.) 

Nuorisotyön avulla pyritään tarjoamaan nuorille mielekästä tekemistä, tukea ja omalta osaltaan 

mahdollistaa viihtyisä ympäristö nuorille. Nuorisotyöllä voidaan puuttua myös kiusaamiseen kou-

luissa. Kouluilla on merkittävä rooli yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien järjestämisessä. Kou-

lut mahdollistavat hyvät mahdollisuudet kouluajalla ja sen ulkopuolella tapahtuvalle harrastamiselle. 

Koulujen nuorisotyöllä on myös tärkeä rooli nuorten kiinnittymisessä osaksi kouluyhteisöä. (Ammatti-

netti 2019.) 

Osassa nuorisotyötä opettavissa oppilaitoksissa opetetaan pelipedagogiikkaa, joka tarkoittaa taitoa 

ja kykyä toimia nuorten pelimaailmoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa teknisten laitteiden käytön 

hallitsemista, mutta myös pelimaailman ja pelaamisen ymmärtämistä. Pelipedagogiikkaan sisältyy 

tavoite osata käyttää pelaamista työvälineenä, jonka avulla voidaan opettaa nuorille hyödyllisiä tai-

toja. Pelaamisen logiikkaa käyttävät sovellukset on todettu myös hyviksi välineiksi nuorille suunnat-

tavien palveluiden kehittämisessä. (Eriksson 2019, 26). 

Kunnallisessa nuorisotyön tulevaisuusodotukset (2017) kyselyssä käsiteltiin nuorisotyön tulevaisuutta 

sote- ja maakuntauudistuksessa. Vajaa puolet vastaajista uskoo nuorisotyön rakenteen muuttuvan 

sote-uudistuksen seurauksena. Tutkimukseen vastanneiden työntekijöiden mukaan valmistautumi-

nen nuorisotyön muutoksiin on kuitenkin vaiheessa. (Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 

2017, 60–61.) Tulevaisuuden kunnassa nuorisotyön merkitys suurenee ja sen merkitys ennalta eh-
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käisevänä, osallisuutta lisäävänä sekä syrjäytymistä ehkäisevänä palveluna korostuu. Tulevaisuu-

dessa palveluita on saatavilla niin kasvotusten kuin verkossa virtuaalisesti ja digitalisaation avulla 

tapahtuva vuorovaikutus on arkipäivää. (Koivisto 2017, 65.) 
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4 DIGITAALINEN NUORISOTYÖ  

Nuorisotyön historiassa digitaalisuus ja suomalaisen yhteiskunnan teknologinen kehitys on näkynyt 

1980-luvulta alkaen. Silloin tietokoneet ja pelikonsolit yleistyivät suomalaisissa kodeissa, joka näkyi 

nuorisotiloilla digipelaamisen tulemisena. 1990-luvulla tietokoneet, pelikonsolit ja digikamerat yleis-

tyivät. 2000-luvulla erityisesti digipelaaminen on kasvattanut suosiota. Tietokoneiden lisäksi muut 

mobiili- ja älylaitteet ovat tulleet osaksi nuorten elämää. Yhteiskunnan digitalisoituessa on nuoriso-

työssä huomattu tärkeäksi tunnistaa nuorten uudenlaisia kulttuureja, joihin digitaalisuus liittyy väli-

neellisesti, sisällöllisesti ja toimintaympäristöllisesti. 2010-luvulla nuorisotyössä on puhuttu digitaalis-

ten palveluiden ja työotteen kehittämisestä, joiden seurauksena keskusteluun on noussut käsite digi-

taalisesta nuorisotyöstä. (Lauha 2016, 19–21.) Kiinnostus digitaalista nuorisotyötä kohtaan on li-

sääntynyt viime vuosina kaikkialla Euroopassa, joka on seurausta maailman digitalisoitumisesta ja 

sen arkipäiväistymisestä nuorten elämässä. Lisäksi digitaalisten työkalujen käyttö on hyväksytty 

osaksi nuorisotyötä. (Kiviniemi & Kriauciunas 2016, 2–3.) Euroopan unionin nuorisoraportin mukaan 

keskimäärin 80 % kaikista eurooppalaisista nuorista käyttää internettiä päivittäin. Eurooppalaisen 

nuorisotyön toimintaohjelmassa todetaan, että nuorisotyön pitää vastata nuorten tarpeisiin myös 

digitaalisesti. (Rapalaite, Ragauskas & Thiel, 2016.) 

Digitaalisella nuorisotyöllä voidaan viitata median ja teknologian käyttämiseen osana nuorisotyön 

toimintaa. Sen tarkoituksena on vahvistaa digitalisoituvassa maailmassa nuorten osallisuutta ja toi-

mintavalmiuksia. Digitaalisuus on osa nuorten elämää ja kulttuuria, minkä takia se tulee nähdä nuo-

risotyön sisältönä, välineenä ja toimintaympäristönä. (Lauha & Tuominen 2016, 9–11). Euroopan 

unionin asiantuntijatyöryhmän mukaan digitaalinen nuorisotyö tarkoittaa muun muassa digitaalisen 

median, teknologian ja pelien käyttöä. Työtä ohjaa samat arvot ja periaatteet, sekä etiikka kuin pe-

rinteistä nuorisotyötä. (Euroopan komissio 2018).  Digitaalisuus näkyy nuorisotyössä nuorten koh-

dalla erityisesti pelaamisena ja kiinnostuksena pelikulttuureihin. Pelikulttuurin tuntemus ja kiinnostus 

pelaamista kohtaan on yksi keskeinen väylä nuorten kohtaamisessa. Digitaalisesti voidaan tavoittaa 

nuoria, jotka asuvat kaukana nuorisopalveluista, tai eivät muuten osallistu nuorisotoimintaan. (Eriks-

son & Hongisto 2019, 10–11, 22).  

Pelaamista kohtaan olevia negatiivisia ajatuksia ja ennakkoluuloja tulisi karsia, sillä pelaaminen on 

tärkeä asia suurelle joukolle nuoria. Negatiiviset ajatukset ja jopa pelaamisen vähättely voi ajaa nuo-

ria kauemmaksi, jolloin vaarana on menettää yhteys heihin. Nuorten digiosaamisesta huolimatta he 

ovat kasvavia kehittyviä yksilöitä ja tarvitsevat aikuisilta turvallisuutta, ymmärtäväisyyttä ja läsnä-

oloa. (Sabell 2018, 69–71.) Cohlmeyer (2017) on laatinut tavoitetta digitaaliselle nuorisotyölle, joita 

ovat; nuorten digitaitojen kehittäminen, digitaalisen kansalaisuuden ja osallisuuden tukeminen sekä 

syrjäytymisen ehkäisy. Lisäksi nuorten opettaminen tunnistamaan internetin mahdollisuuksia ja ris-

kejä, sekä nuorten tukeminen erilaisilla verkkopalveluilla on tärkeää. (Cohlmeyer 2017.) 

Digitaalinen nuorisotyö voi toimia työvälineenä ja sisältyä kaikenlaiseen nuorisotyöhön. Digitaalista 

nuorisotyötä pystytään hyödyntämään nuorten kohtaamisessa kasvotusten tai verkossa. (Cohlmeyer 

2017.) Melvinin (2018) mukaan digitaalisten välineiden omistamisella on tulevaisuudessa yhä suu-

rempi merkitys nuorten elämässä. Perheen vähävaraisuus voi johtaa digitaaliseen eriarvoistumiseen. 
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Digitaalisten taitojen ja laitteiden saatavuuden puutteellisuus on havaittu vaikuttavan eriarvoistumis-

kehitykseen. Digitaalisen nuorisotyön tehtävänä on myös digitaalisen eriarvoistumisen ehkäiseminen 

ja digitaitojen lisääminen. (Melvin 2018). Pelikasvattajien verkoston kokoaman (Pelikasvattajan käsi-

kirjan 2013) mukaan pelejä hyödynnetään nuorisotyössä kolmella tasolla; 

1) Välineellisellä tasolla pelit ja laitteistot ovat nuorten saatavilla ja käytettävissä nuorisotiloilla ja 

ne mahdollistavat peliharrastamisen joko itsenäisesti tai ryhmissä.  

2) Toiminnallisella tasolla pelejä ja laitteistoja hyödynnetään nuorille suunnitellussa toiminnassa. 

LAN-tapahtumat ja peliturnaukset ovat yleisimpiä pelitoiminnan muotoja, joiden rinnalla on li-

sääntynyt muun muassa pelinkehitystoiminta, jossa nuoret voivat itse suunnitella ja kehitellä 

omaa peliä.  

3) Toimintaympäristöllisellä tasolla työntekijä on yhdessä nuorten kanssa digitaalisen pelin ympä-

ristössä. Työntekijä pelaa pelejä virtuaalisesti nuorten kanssa, ilman että kaikki ovat fyysisesti 

samassa tilassa. Tällainen toimintatapa mahdollistaa nuorelle osallistumisen toimintaan, vaikkei 

pääsisi paikalle fyysisesti erilaisista esteistä, kuten pitkän välimatkan takia.  

Juha Sipilän hallitusohjelmassa keväällä 2015 asetettiin tavoitteeksi nopeuttaa digitalisaatiota. Halli-

tusohjelmassa oli tavoitteita, jotka kohdistuivat digitalisaation hyödyntämiseen opetuksessa ja nuori-

sotyössä. (Huttunen 2017, 157.) Antti Rinteen hallitusohjelmassa syksyllä 2019 mainittiin, että digi-

taaliseen nuorisotyöhön tarvitaan kunnissa ja järjestöissä lisäkoulutusta sekä jatkuvaa kehittämistä. 

Lisäksi digitaalinen nuorisotyö tulisi liittää osaksi pysyvää nuorisotyön rakennetta (OKM 2019, 21). 

Suomen EU-puheenjohtajakaudella yksi keskiöön nousseista asioista oli nuorisotyön ja digitaalisen 

nuorisotyön edistäminen. Tavoitteena on edistää EU:n nuorisopolitiikan periaatteita, kuten osalli-

suutta ja osallistumista. (Valtioneuvosto 2019). Euroopan Unionissa on viime vuosina tehty ohjeita 

digitaalisen nuorisotyön kehittämiseksi. Tärkeänä pidetään muun muassa, että ymmärretään digitaa-

lisuuden merkityksiä, kuten pelikulttuurin ja pelaamisen muotoja, joiden avulla voidaan luoda uuden-

laisia oppimisen, osallisuuden ja osallistumisen tapoja. (Digital youth work 2018, 11–13). 

Digitaalisella nuorisotyöllä pystytään tukemaan, keskustelemaan, auttamaan ja ennaltaehkäisemään 

nuorten kohtaamaa tai nuoren itse tuottamaa vihapuhetta ja häiritsevää käytöstä digitaalisissa peli-

kulttuureissa ja ympäristöissä. Lisäksi edellä mainittujen asioiden lisäksi on mahdollista purkaa ja 

ennaltaehkäistä pelaajien sukupuoleen, ikään, pelitaitoihin, etniseen taustaan, seksuaaliseen suun-

tautumiseen tai muuhun ominaisuuteen perustuvaa syrjintää pelikulttuureissa. Ongelmallisen pelaa-

misen riskitekijöitä voidaan ehkäistä kuuntelemalla ja tukemalla nuorta sekä keskustelemalla nuoren 

kanssa aiheesta. Nuorisotyön ammattilaisten tulisi saada ajantasaista tutkimuksiin perustuvaa tietoa 

nuorten pelaamisesta. Tietoa tulisi myös jakaa lasten ja nuorten vanhemmille sekä varhaiskasvatuk-

sen ja koulun ammattilaisille. (Sabell 2018, 69–71.) 

4.1 Digipelaaminen Nuorisotyössä 

Nykyisin voidaan ajatella, että digitaaliset pelit ovat jatkumoa perinteisille kortti, lauta ja pihapeleille. 

Pelaaminen on jännittävää, jossa on haasteita, tavoitteita ja se mahdollistaa myös sosiaalisia kontak-

teja. Pelaamisen lisäksi voi harrastaa esimerkiksi pelien suunnittelua ja ohjelmointia. Digitaalisia pe-
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lejä voi pelata yhdessä ja pelaaminen ei ole aika tai paikkasidonnaista. Pelit tarjoavat pelaajalle ky-

vykkyyden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteita, sekä sosiaalisia yhteisöjä. (Mustonen & Korho-

nen 2019, 4–11.) Pelaaminen on välineellistä toimintaa, jossa esimerkiksi tietokone on osa välineis-

töä. Pelaaminen ei ole välttämättä aina tavoitteellista tai ohjattua toimintaa. Pelaamaan pystyy yk-

sin, ryhmässä tai nuorisotyöntekijän kanssa. Toiminnallinen pelaaminen on aina tavoitteellista ja 

osallistujat ovat itse aktiivisesti mahdollistamassa ja toteuttamassa toimintaa. Pelaaminen ja voi ta-

pahtua myös kokonaan virtuaalisesti verkossa, joka ei vaadi fyysistä läsnäoloa. (Verke b 2015.) 

Suomessa pelejä tutkitaan omana tieteenalana monessa yliopistossa, kuten Tampereella, Jyväsky-

lässä ja Turussa. Vuoden 2018 Pelaajabarometrin mukaan mobiililaitteilla pelaaminen oli noussut 

verrattuna vuoden 2015 tuloksiin. Tutkimuksessa tutkittiin suomalaisten pelaamisen muotoja, joita 

olivat muun muassa ei-digitaaliset ja digitaaliset pelit, eSports-pelaamisesta ja striimaamisesta, mo-

biilipelit, pelialustat sekä lajityylit. Suomalaisista 56,6 prosenttia pelaa mobiililaitteilla ainakin joskus. 

Myös konsolipelien pelaaminen oli hieman noussut. Pelaamisen aktiivisuus oli suurinta alle 50-vuoti-

aiden parissa ja nuoremmissa ikäryhmissä pelaaminen oli monimuotoisinta. Nuorten kohdalla ikäryh-

män 10–19-vuotiaiden kohdalla 69,8 prosenttia pelaa viikoittain tai useammin ja ikäryhmän 20–29-

vuotiaiden kohdalla 61,1 prosenttia. (Kinnunen, Lilja ja Mäyrä 2018, 2–8, 55–67.) 

Yhä useammat nuoret ovat kiinnostuneita pelaamisesta ja pelaavat paljon vapaa-ajallaan. Osa nuori-

sotyöntekijöistä suhtautuu joko kieltävästi tai torjuvasti digipelaamisen hyödyntämiseen nuoriso-

työssä. Mikäli nuorten kanssa työskentelevä kokee, että nuoret pelaavat liikaa, olisi tärkeää keskus-

tella nuorten kanssa pelaamisesta ja ottaa asia esille. Keskustelulla on mahdollista saada tarkempaa 

tietoa siitä, minkälaista pelinuorisotyötä nuoret saattaisivat tarvita. Jos nuoren kanssa käydyssä kes-

kustelussa herää huoli nuoren liikapelaamisesta, nuorisotyöntekijän pelikulttuuriosaamisen avulla 

voidaan keskustella nuoren elämästä, millainen hänen elämäntilansa on ja käyttääkö hän pelaamista 

esimerkiksi pakokeinona pahan olon lievittämiseen. (Sabell 2018, 69–71.)  

4.2 Digipelaaminen ja osallisuus 

Raivion & Karjalaisen (2013) mukaan osallisuus on syrjäytymisen vastakohta. Heidän mukaansa 

osallisuus pystytään erottamaan kolmeen osaan, taloudelliseen, toiminnalliseen ja yhteisölliseen 

osallisuuteen. Taloudellinen osallisuus tarkoittaa yksilölle riittäviä aineellisia resursseja ja hyvinvoin-

tia. Toiminnallinen osallisuus on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja päätöksentekoon. Yh-

teisöllinen osallisuus on erilaisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan kuulumista sekä merkityksellisiä sosi-

aalisia suhteita. (Raivio & Karjalainen 2013, 15–17.) Osallisuudella tarkoitetaan tunnetta siitä, että 

kuuluu johonkin ryhmään tai yhteisöön. Osallisuus on kokemus, että tulee kohdatuksi ja ymmärre-

tyksi, sekä voi vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Osallisuus on merkittävä hyvinvoinnin osatekijä. 

Nuorten kohdalla osallisuus edellyttää, että nuorella on tietoa, motivaatiota, taitoa ja mahdollisuuk-

sia vaikuttaa omiin asioihinsa. (Allianssi 2019.) 

Pelit ja pelaaminen helpottavat vaikeiden asioiden läpikäyntiä, lisäävät osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Pelien avulla voi rentoutua, saada onnistumisen kokemuksia, luoda uusia ihmissuhteita tai määrittää 

identiteettiään. Pelien hyödyntäminen voi kääntää asiakassuhteen toisinpäin ja purkaa valtasuhteita 
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työntekijän ja asiakkaan välillä. Pelit ja pelaaminen voivat toimia jäänmurtajina ja auttavat luotta-

mussuhteen rakentamisessa, sekä luovat rennompaa ilmapiiriä asiakkaan ja ammattilaisen välillä. 

(THL 2019.) Kaarakaisten (2018) tutkimuksen mukaan nuorten keskinäinen kohtaaminen ja harras-

taminen tapahtuu kasvavassa määrin digitaalisissa ympäristöissä. Digitaalisilla ympäristöillä on suuri 

merkitys nuorten osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteille, sillä ympäristöt ovat osa muiden 

nuorten kanssa jaettavaa arkea. (Kaarakainen & Kaarakainen, 2018, 252). 

Pelaaminen ei rajoitu pelkästään digitaalisiin ympäristöihin. Pelaajat katsovat muun muassa peleihin 

liittyviä videoita, suoratoistolähetyksiä, etsivät tietoa peleistä, keskustelevat niistä toisten kanssa ja 

osallistuvat esimerkiksi verkkopelitapahtumiin eli laneihin. Peliharrastusta ja pelaamista voidaan ku-

vailla yhtenä toimijuuden tapana, johon käytetään paljon aikaa ja jonka kautta määritellään omaa 

identiteettiä. Peleissä voi luoda myös sosiaalisia suhteita. Osalle peliharrastus tuo tunteen ryhmään 

kuulumisesta, mikä lisää osallisuutta. (Merikivi 2020, 26–31.) Nuorten mielestä pelaaminen on hyvä 

harrastus ja kehittää erilaisia taitoja, kuten kielitaitoa ja strategista ajattelukykyä. Digitaaliset pelit 

lisäävät osallisuutta ja on yksi yhdessä olemisen muoto. (OKM 2019, 31.) 

Digitaalisten pelien avulla voidaan turvallisesti tutustua erilaisiin maailmoihin ja asioihin. Pelatessa 

voidaan kokea erilaisia asioita ja oppia hallitsemaan sekä käsittelemään omia negatiivisia tunteita 

turvallisessa ympäristössä. Pelit antavat onnistumisen kokemuksia, esimerkiksi pelaajan saavutta-

essa tietyn tavoitteen pelissä, tai oivaltaessaan jotain uutta. Lisäksi yhä useammat pelaavat pelejä 

ylittäen maantieteelliset ja kulttuurilliset rajat. Peleissä hämärtyvät myös ikä- ja sukupolvien väliset 

aukot ja sosioekonomiset erot. (Granic, Lobel & Engels 2014, 76.) 

Pelejä ja pelien logiikkaa voidaan hyödyntää myös nuorisotyön ulkopuolella. Hämeenlinnassa kau-

punkisimulaatiopeliä käytettiin uuden kaupunginosan kehittämissä. Pelien avulla osallistuminen oli 

nuorille kiinnostavampaa, innostavampaa ja hauskempaa. Pelejä ja niiden logiikkaa voitaisiin hyö-

dyntää lisäksi muun muassa yhteiskunnallisissa asioissa ja vaaleissa. Pelien tekniikoita hyödyntä-

mällä voitaisiin lisätä nuorten osallisuutta ja vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. (Viisimaa 2019, 85). 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa kerromme tutkimustehtävän ja kysymyksen, sekä tutkimuksen kohderyhmän. 

Käymme läpi opinnäytetyön prosessia, mitä tehtiin ja miten. Kuvailemme tutkimusmenetelmää, ai-

neistonkeruuta ja tutkimusaineiston analyysiä, sekä käymme läpi tutkimuksen luotettavuutta ja eet-

tisyyttä.  

5.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyössä tehtävänämme oli tutkia, miten digipelaamista hyödynnetään työvälineenä Pohjois-

Savon nuorisotyössä. Tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia nuorisotyöntekijöillä on digi-

pelaamisen hyödyntämisestä nuorisotyön välineenä ja mahdollisia esteitä. Täsmennetty tutkimusky-

symyksemme on, miten digipelaamista hyödynnetään Pohjois-Savon nuorisotyössä ja millaisia koke-

muksia työntekijöillä on sen käytöstä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (s.a.) mukaan nuorisotyötä voi tehdä monenlaisilla koulutustaustoilla, 

mutta nuorisoalan koulutuksesta on hyötyä nuorisotyötä tehdessä. Kohderyhmäksi rajasimme Poh-

jois-Savon kuntien ja kaupunkien nuorisotyöntekijät, sillä he kohtaavat aktiivisimmin nuoria työs-

sään, jolloin tutkimus oli helpoin toteuttaa nuorisotyön kentällä. Rajasimme tutkimuksemme ulko-

puolelle kirkon nuorisotyön, sekä vapaaehtoista nuorisotyötä tekevät tahot. 

5.2 Opinnäytetyön prosessi 

 

Opinnäytetyöprosessimme käynnistyi elokuussa 2019, jolloin ideoimme ja mietimme aihetta, sekä 

työmme tilaajaksi valikoitui Savonia ammattikorkeakoulun Weltech-hanke. Opinnäytetyön aihe syntyi 

molempien kiinnostuksesta digipelaamista ja nuorisotyötä kohtaan, sekä aiheen hyödyllisyys tulevai-

suuden työelämää ajatellen oli keskiössä. Työmme aihekuvaus hyväksyttiin marraskuussa 2019, 

jonka jälkeen aloimme työstämään työsuunnitelmaa. Työsuunnitelman palautimme helmikuussa 

2020, johon teimme muokkauksia ohjaavan opettajamme kommenttien ja parannusehdotuksien pe-

rusteella. Kevään 2020 aikana olimme molemmat työharjoittelussa, jolloin opinnäytetyön työstämi-

nen oli tauolla. Kesän 2020 aikana haimme Pohjois-Savon kunnista tutkimuslupia tutkimuksellemme 

ja työstimme sähköisen kyselylomakkeen. Tutkimuskysymysten pohjalta laadimme sähköisen Google 

Forms kyselylomakkeen. Kyselylomaketta laadittiin työsuunnitelmasta saatujen palautteiden perus-

teella. Lomake testattiin kolmella nuorisotyötä tekevällä henkilöllä ennen varsinaisen kyselyn lähettä-

mistä. Testikyselystä saadun palautteen perusteella ei ilmennyt tarvetta muokata kyselyä. Syys-

kuussa 2020 toteutimme kyselytutkimuksen nuorisotyöntekijöille, jonka jälkeen analysoimme tulok-

set ja liitimme ne osaksi opinnäytetyötämme.  

5.3 Tutkimusaineiston kerääminen 

 

Opinnäytetyö toteutettiin määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimustyönä. Työssä on vaikutteita sekä 

selittävään ja kuvailevaan tutkimukseen. Pyrimme opinnäytetyöllä selittämään tutkittavaa ilmiötä, 

joka työssämme on digipelaaminen. Samalla tuomme ilmi tutkittavan ilmiön ominaispiirteitä, joista 
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lukija voi itse muodostaa mielipiteensä. Tutkimukseemme määrällinen tutkimusmenetelmä oli sopi-

vin, sillä tutkimme suurta joukkoa henkilöjä, joita voidaan analysoida tilastollisesti ja numeraalisesti. 

Kyselylomakkeen kysymykset muodostettiin, niin että niistä saatiin määrällistä tietoa. Kysymykset 

luotiin työn teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Osassa kysymyksissä oli perässä kommenttilaatikko, 

johon työntekijät pystyivät lisäämään omia kommenttejaan ja havaintojaan. Näin ollen nuorisotyön-

tekijöillä oli mahdollisuus avata vastauksiaan tarkemmin ja tuoda esille asioita, jotka he kokivat 

oleellisina. Kommenttilaatikoilla kerättiin laadullista tietoa määrällisten kysymysten joukossa.  

 

 
KUVA 1: Kyselyn rakenne. 
 

Kysely oli jaoteltu viiteen osioon (Kuva 1). Ensimmäisessä osiossa kysyttiin mm. Työntekijöiden am-

matillista osaamista ja pitivätkö he digipelaamisen hyödyntämistä tärkeänä työvälineenä. Lisäksi ky-

syttiin vastaajien mielipidettä ja kokemuksia, sekä onko heillä käytössään riittävät resurssit pelitoi-

minnan järjestämiseen.  

Toisessa osiossa kysyttiin, järjestetäänkö pelitoimintaa ohjatusti kunnan nuorisotyössä ja onko se 

tavoitteellista. Ei vastauksella vastaaja siirtyi suoraan osioon viisi. Kyllä vastauksella vastaaja siirtyi 

ensin osioihin kolme ja neljä, joiden jälkeen osioon viisi.  

Kolmannessa osiossa selvitettiin muun muassa, kuinka usein ohjattua pelitoimintaa järjestetään, 

millä tavalla pelitoimintaa järjestetään ja ovatko vastaajat itse käyttäneet pelitoimintaa työvälineenä 

työssään. Neljännessä osiossa selvitettiin, millaisia kokemuksia vastaajilla on digitaalisten pelien 

käyttämisestä työvälineenä, sekä millaista palautetta nuoret ovat antaneet työntekijöille pelaamisen 

käyttämisestä osana nuorisotyötä. 

Viidennessä osiossa kysyttiin, osallistuisivatko vastaajat ammatilliseen lisäkoulutukseen liittyen digi-

pelaamiseen, jos sellaista järjestettäisiin heidän alueellaan. Viides osio oli kaikille vastaajille yhtei-

nen.  
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Kyselytutkimuksen hyviä puolia on, että kyselyn avulla saadaan kerättyä laajasti tutkimusaineistoa. 

Kyselytutkimus mahdollistaa, että samat kysymykset voidaan kysyä samalla kertaa useammalta eri 

ihmiseltä, mikä säästää tutkijan aikaa. Huolellisesti ja tarkasti laadittu kyselylomake on helppo käsi-

tellä digitaaliseen tallennettuun muotoon ja tuloksia pystytään analysoimaan tietokoneen avulla. 

(Hirsjärvi, ym. 2006, 131–133.) 

Kysely on aineiston keräämisen tapa, jossa jokaiselta kyselyyn vastanneelta kysytään samat kysy-

mykset. Kysymykset ovat jokaisella vastaajalla samassa järjestyksessä ja asiat kysytään jokaiselta 

samalla tavalla. Aineiston keräämiseen kysely soveltuu silloin, kun tutkimukseen vastaajia on paljon 

ja he ovat levittäytyneet laajalle alalle. Kysely on mahdollista toteuttaa joko postitse tai verkossa. 

Kyselyn ajoitus tulisi suunnitella huolellisesti, jotta vastausprosentti olisi mahdollisimman korkea. 

Kyselytutkimuksen heikkouksia ovat kuitenkin mahdollinen pieni vastausprosentti ja vastaajien ylei-

nen tieto tutkittavasta aiheesta, sekä vastauksien palautuminen hitaasti tutkijalle, jolloin tutkija voi 

joutua tekemään uusintakierroksen kyselylle. (Vilkka 2007, 27–28.) 

Vastausten hitaus näkyi myös tutkimuksessamme ja jouduimme tekemään uusintakierroksen kyse-

lylle. Sähköinen kyselylomake sopi kuitenkin mielestämme hyvin tutkimukseemme, sillä kohderyh-

mämme oli levittäytynyt suurelle alueelle. Lisäksi sähköinen kyselylomake oli kustannustehokas ja 

siitä ei aiheutunut kustannuksia meille tai työmme tilaajalle. 

Kysely lähetettiin 74 henkilölle, jotka työskentelevät Pohjois-Savon kuntien nuorisotyössä. Kysely 

julkaistiin 2.9.2020 ja vastausaikaa oli 18.9.2020 saakka. Lomakkeessa ei kerätty mitään tunnistetta-

via henkilötietoja vaan vastaajat pysyivät nimettöminä, eikä yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan 

vastauksista. Kyselyyn vastaamisesta muistutettiin sähköpostitse 14.9.2020. Vastausajan loputtua 

vastauksia oli tullut yhteensä 23 kpl, jolloin vastausprosentti oli 31 %. Noudatimme EU:n yleistä tie-

tosuoja-asetusta ja kyselyn vastaukset poistettiin heti analysoinnin jälkeen.  

5.4 Tutkimusaineiston analyysi 

Määrällinen tutkimus pyrkii antamaan yleisen kuvan mitattavien ominaisuuksien välisistä suhteista ja 

eroista. Tutkimuksessa saatua tietoa tarkastellaan numeerisesti, missä tutkittavia asioita ja niiden 

ominaisuuksia tarkastellaan numeroiden avulla. Määrällisellä tutkimusmenetelmällä voidaan vastata 

kysymyksiin: kuinka moni, kuinka paljon tai kuinka usein. Selittävässä tutkimuksessa tutkija antaa 

tutkitusta ilmiöstä tai asiasta perusteltua lisätietoa. Tutkija voi esittää ilmiön tai asian taustalla vai-

kuttavia syitä oman selityksensä avulla. Selittävän tutkimuksen tavoitteita ovat tehdä tutkittu ilmiö 

tai asia aiempaa selvemmäksi tai helposti ymmärrettäväksi, sekä esittää ilmiöiden tai asioiden välisiä 

syy–seuraussuhteita eli kausaalisuhteita. Kuvailevassa tutkimuksessa tutkija esittää tai luonnehtii 

tarkasti tapahtuman, ilmiön tai asian keskeiset, erottuvimmat tai kiintoisimmat piirteet, joista lukijan 

on mahdollista itse muodostaa annetun kuvauksen avulla oma näkemys tutkittavasta aiheesta. 

(Vilkka 2007, 13–21.) Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä käytetään usein perinteistä survey-

tutkimusta, jossa kerätään tutkimustietoa käyttäen esimerkiksi kyselylomaketta. Aineisto kerätään 

standardoidussa muodossa eli jokaiselta vastaajalta täsmälleen samalla tavalla. (Hirsjärvi ym. 2006, 

125, 182.)  
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Määrällisellä tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa käytetään täsmällisiä ja laskennallisia me-

netelmiä sekä usein myös tilastollisia menetelmiä. Määrällisessä tutkimuksessa kerätään havaintoai-

neistoa, jota tarkastelemalla tutkija yrittää ymmärtää jotain ilmiötä, tai tekemään yleistyksiä kerää-

mästään aineistosta. Määrällinen tutkimusmenetelmä sopii suuria ihmisryhmiä kartoittaviin tutkimuk-

siin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2006. 131–133.) 

Avoimien kysymyksien vastaukset kerätään tekstinkäsittelyohjelmaan ja muutetaan vastaukset tau-

lukkomuotoon. Kunkin vastauksen raakatekstistä katsotaan, mitä vastaus tarkoittaa ja kirjataan tau-

lukon sarakkeeseen yhdellä sanalla. Vastaukset pyritään tiivistämään mahdollisimman vähiin termei-

hin taulukkoon. Taulukon viimeiseen sarakkeeseen ilmaisut koodataan numerokoodeilla, jonka jäl-

keen termejä vastaavat luvut voidaan luokitella eli laskea termien esiintyminen vastauksissa. Tilasto-

ohjelmissa vastaukset otetaan ohjelman tietokannasta ja muokataan joko itse ohjelmassa tai siirre-

tään tekstinkäsittelyohjelmaan tai tilasto-ohjelmaan. Kyselyn alkuperäiset vastaukset säilytetään tie-

tokannassa muuttumattomina ja perusmuodossaan. Käsittelyn jälkeen avoimien kysymysten vas-

taukset on kvantifioitu ja niitä voidaan käyttää tulosten taulukoinnissa ja analysoinnissa. (Kananen 

2015, 297–298.) 

Tutkimuksen kysymyksien vastaukset otettiin Google Formsista, jotka muutettiin taulukkomuotoihin 

Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelmassa. Alkuperäiset vastaukset olivat csv-tiedostona Google 

Formsista, jotka piti purkaa Excelin power query-ohjelmalla. Purkamisen jälkeen vastaukset selkey-

tettiin, sitten jaoteltiin ja lopuksi yhdistettiin, jolloin saatiin tarkempia ja laajempia vastauksia. Tä-

män jälkeen muodostettiin vastauksista kaaviot ja tulokset analysoitiin.  

5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimusaiheen valinta on jo eettinen kysymys, sillä siihen liittyy tutkimuksen merkityksellisyyden ja 

hyötynäkökohtien pohtiminen. Aihetta valitessaan tutkija joutuu miettimään, että kenen hyödyksi 

tutkimusta tehdään. (Tuomi ja Sarajärvi 2009.) Tutkimusaiheemme valintaan vaikutti meidän mo-

lempien mielenkiinto aihetta kohtaan ja yhä kasvavassa määrin digipelaaminen on yleistynyt nuori-

sotyön muotona. Aiheemme valintaan vaikutti myös se, ettei tutkittua tietoa ollut paljoa saatavilla, 

sillä digipelaaminen on verrattain uusi työväline nuorisotyössä. Aihetta valittaessa mietimme myös, 

että tutkimuksemme tuottaa uutta tietoa sekä tuo pelaamista näkyvämmäksi työvälineeksi osana 

nuorten kanssa tehtävää työtä. Työmme tilaaja saa tietoa kehitys- ja koulutustarpeista liittyen digi-

pelaamisen hyödyntämiseen osana nuorisotyötä. Tilaajamme pystyy järjestämään esimerkiksi lisä-

koulutusta nuorisotyön, sekä muille ammattilaisille, jotka työskentelevät nuorten parissa. Lisäksi pe-

laamiseen ja pelikulttuureihin liittyvän tiedollisen ja kokemuspohjaisen osaamisen näkyväksi tekemi-

nen on tärkeää, sillä kaikkien sosiaalialan ammattilaisten tulee pyrkiä huomioimaan myös niitä nuo-

ria, jotka viettävät aikaa digitaalisissa ympäristöissä. Tutkimuksemme antaa myös hyvät valmiudet 

työelämään, sillä tulevaisuuden Sosionomeina tulemme kohtaamaan pelaamista työelämässä myös 

nuorisotyönkentän ulkopuolella.  

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) mukaan hyvään tutkimusetiikkaan kuuluu huolellisuus, 

rehellisyys ja tarkkuus aineiston käsittelyssä, tallentamisessa, arvioinnissa ja esittämisessä. Tarvitta-
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essa työtä varten on haettu tarvittavat tutkimusluvat, käytetty eettisesti soveltua arviointimenetel-

miä, tiedonkeruumenetelmiä sekä luotettavia lähteitä. Tutkimukseen osallistuville henkilöille ei saa 

aiheutua haittaa tutkimukseen osallistumisen takia. Haitaksi voidaan arvioida myös, jos tutkimuk-

seen osallistumiseen/vastaamiseen kuluu enemmän aikaa kuin alun perin tutkija on suunnitellut. 

Tutkijan tehtävänä on minimoida vastaajille aiheutuvat haitat. Eettisyyden lisäksi on huomioitava 

tutkimukseen vaikuttavat ja ohjaavat lainsäädännöt, kuten tietosuojaa ja henkilöiden yksityisyyttä 

koskevat asiat. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)  

Opinnäytetyön tutkimuksen kyselyyn vastaamisen arvioitiin vievän aikaa noin 10–15 minuuttia. Arve-

limme työntekijöiden kohdalla vastaamisen tapahtuvan työajalla, jolloin vastaamisesta ei aiheutunut 

kohtuutonta haittaa. Tutkimukseen vastaaminen oli täysin vapaaehtoista ja saatekirjeessä kerrottiin 

millaisesta tutkimuksesta, on kyse ja mihin vastauksia hyödynnetään. Aineisto kerättiin ja käsiteltiin 

anonyymisti, eikä vastauksista voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Kysely ja saatekirje lähetettiin vali-

koitujen nuorisotyöntekijöiden sähköpostiosoitteisiin, jotka olivat valmiiksi julkisesti saatavilla inter-

netistä. Toisaalta, koska kyselyyn vastaaminen ei vaatinut ammattinimikkeen lisäksi tarkempia hen-

kilötietoja, emme voineet olla täysin varmoja kuka vastasi ja miten. Emme voi olla täysin varmoja, 

että kaikki vastaajat ovat olleet nuorisotyöntekijöitä, vaikka ovat sen ilmoittaneet ammattinimikkeek-

seen. Tutkimusta tehdessä noudatettiin Eu:n tietosuojasetusta ja tutkimusta koskeva kerätty ai-

neisto tuhottiin Google Forms sovelluksesta heti kun tulokset purettiin ja analysoitiin. 

Tutkimusta ja työn eettisyyttä mietittäessä on tärkeää huomioida lähteiden luotettavuus. Virheellis-

ten lähteiden käyttäminen voi antaa väärää tietoa, tai johtaa haittoihin tutkimuksen tuloksia analy-

soitaessa. Internetaineistoa käytettäessä on erityisesti huomioitava, onko sivusto luotettava ja voiko 

aineistoa käyttää vapaasti vai ei. Tutkimuksen lukijalle pitää tulla vaikutelma, että tutkimus on tehty 

puolueettomasti ja eettisesti. (Vilkka 2007, 96–99.) Opinnäytetyössämme on käytetty paljon verkko-

lähteitä ja tutkimuksia, sillä painettua tietoa tutkimuksen aiheesta oli yllättävän vähän saatavilla. 

Verkkolähteitä käytettäessä olemme kiinnittäneet erityistä huomiota lähdekritiikkiin.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Kyselyyn vastasi 23 nuorisotyöntekijää Pohjois-Savon alueelta. Kysely koostui 5 osiosta kysymyksiä, 

joita oli yhteensä 11. Osioista 1, 2 ja 5 olivat kaikille yhteisiä ja osiot 3 ja 4 niille, jotka vastasivat 2 

osion ”Järjestetäänkö kuntanne nuorisotyössä ohjattua pelitoimintaa?” kysymykseen ”Kyllä”. Viiden 

eri kysymysosion vastaukset on jaoteltu eri alaotsikoiden alle, mikä helpottaa tutkimustuloksien ku-

vaamista ja selkeyttää lukijaa. Tutkimustulokset ovat määrällistä tietoa, jonka lisäksi osassa kysy-

myksiä kerättiin laadullista tietoa. 

6.1 Työntekijöiden ammatillinen osaaminen, suhtautuminen ja käytössä olevat resurssit pelitoimintaan 

Ensimmäisessä osiossa vastaajilta kysyttiin suhtautumista digipelaamisen hyödyntämisen tärkey-

destä nuorisotyön työvälineenä (Kuva 2). Suurin osa vastaajista (19) pitää digipelaamisen hyödyntä-

mistä tärkeänä, tai erittäin tärkeänä työvälineenä. Vastaukset osoittivat positiivista asennetta ja suh-

tautumista digitaalisia pelejä kohtaan. Kolme vastaajaa piti pelaamista jonkin verran tärkeänä työvä-

lineenä ja yksi vastaaja vähän tärkeänä. 

 

 

KUVA 2: Digipelaamisen hyödyntäminen työvälineenä nuorisotyössä. 

Osion toisena kysymyksenä vastaajilta kysyttiin, onko heidän osaamisensa riittävää hyödyntämään 

digipelaamista työvälineenä nuorisotyössä (Kuva 3). Vastauksista ilmeni hajontaa vastaajien osaami-

sen suhteen. 3 vastaajaa kertoi osaamisensa olevan riittävää ja 2 lähes riittävää. 9 vastaajaa kertoi 

osaamisensa olevan jonkin verran riittävää ja 8 vastaajaa vähäisesti riittävää. Yksi vastaajista koki 

osaamisensa riittämättömäksi. 
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KUVA 3: Nuorisotyöntekijöiden osaaminen digipelaamisen hyödyntämisessä työvälineenä. 

Osion kolmantena kysymyksenä kysyttiin, onko vastaajien kunnassa tarpeeksi resursseja pelitoimin-

nan järjestämiseen (Kuva 4). Resursseja ovat muun muassa laitteistot, kokemus, työaika ja tilat. 

Vastauksissa on nähtävissä jonkin verran hajontaa. 13 vastaajaan mukaan heidän kunnassansa on 

jonkin verran resursseja pelitoiminnan järjestämiseen. Vain neljä vastaajaa kertoi resursseja olevan 

tarpeeksi. Kuusi vastaajaa ilmoitti, ettei resursseja ole tarpeeksi.  

 

 

KUVA 4: Kuntien resurssit pelitoiminnan järjestämiseen. 

6.2 Ohjattu pelitoiminta ja tavoitteellisuus nuorisotyössä 

Kyselylomakkeen toisessa osiossa ensimmäisenä kysymyksenä kysyttiin, järjestetäänkö vastaajien 

kunnassa ohjattua pelitoimintaa nuorisotyössä (Kuva 5). Hieman yli puolet vastaajista (14) vastasi, 

että ohjattua pelitoimintaa järjestetään. Yhdeksän vastaajaa vastasi, ettei ohjattua pelitoimintaa jär-

jestetä.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ei ole riittävää. Vähäisesti
riittävää

Jonkin verran
riittävää

Melkein riittävää On riittävää.

Onko ammatillinen osaamisesi mielestäsi riittävää, 

jotta pystyisit hyödyntämään digipelaamista 
työvälineenä nuorisotyössä? (n = 23)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Kyllä Ei Jonkin verran

Onko kunnallasi mielestäsi tarpeeksi resursseja 
(laitteisto, kokemus, työaika, tilat yms.) pelitoiminnan 

järjestämiseen? (n=23)



22 (39) 
 

Jos vastaaja vastasi tässä vaiheessa kyselyä ”Kyllä” niin kysely jatkui osioihin 3,4 ja 5. Vastaajan 

vastatessa ”Ei” siirtyi hän suoraan Osioon 5 ”suhtautuminen lisäkoulutukseen”. Kyselyn rakenteen 

takia 3 ja 4 osioiden vastausmäärät ovat pienemmät.  

 

KUVA 5: Vastaajien jakautuminen pelitoiminnan järjestämisestä kunnissa. 

Osion toisena kysymyksenä kysyttiin, käytetäänkö digipelaamista nuorisotyössä tavoitteellisesti kun-

nan nuorisotyössä (Kuva 6). 11 vastaajaa kertoi, että digipelaamista käytetään tavoitteellisesti nuori-

sotyössä. Puolestaan 12 vastaajaa kertoi, ettei digipelaamista käytetä tavoitteellisesti nuorisotyössä.  

 

 
 

KUVA 6: Tavoitteellisen digipelaamisen käyttäminen kunnissa. 

6.3 Ohjatun pelitoiminnan järjestäminen 

Kolmannessa osiossa vastaajilta kysyttiin ohjatun pelitoiminnan yleisyydestä ja millä tavoilla sitä jär-

jestetään, sekä ovatko vastaajat itse käyttäneet pelitoimintaa työvälineenä.  
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Osion ensimmäisessä kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he järjestävät ohjattua pelitoi-

mintaa (Kuva 7). Nuorisotyöntekijöistä kaksi järjestää päivittäin ohjattua pelitoimintaa. Kahdeksan 

nuorisotyöntekijää järjestää ohjattua pelitoimintaa viikoittain. Nuorisotyöntekijöistä kolme järjestää 

kuukausittain ohjattua pelitoimintaa. Yksi nuorisotyöntekijöistä järjestää harvemmin kuin kuukausit-

tain ohjattua pelitoimintaa. 

 
 
KUVA 7: Kuinka usein kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijöistä järjestävät pelitoimintaa. 

 

Seuraavaksi kysyttiin, millä tavalla vastaajien kunnissa järjestetään pelitoimintaa (Kuva 8). Tässä 

kysymyksessä vastaajilla oli käytössään vastauslaatikko, johon vastaus kirjoitettiin. Vastauksista il-

menee, että yleisin muoto järjestää pelitoimintaa on Discord alustan kautta yhdessä pelaten nuorten 

kanssa, jonka ilmoitti 7 vastaajaa. 6 vastaajaa kertoi avoimen pelitoiminnan järjestämisestä verkossa 

ja nuorisotiloilla. Lisäksi pelitoimintaa järjestetään pienryhmissä, peliturnauksia ja erilaisia pelitapah-

tumia. Peliturnauksia ja tapahtumia järjestetään fyysisesti nuorisotiloilla, mutta myös verkossa. Osa 

vastaajista kertoi, että koronapandemian seurauksena pelitoimintaa on järjestetty aiempaa enem-

män verkossa.  

 

”Nyt koronan myötä lanseerattiin virtuaalinuokkari discordiin, jota on jatkettu kahtena iltana vii-

kossa” 

”Koronan aikaan etänuorisotyönä muutamat peliturnaukset” 

”Meillä on viisi pelikonetta, joilla nuoret saa pelata nuorisotilan ollessa auki ja lisäksi järjestämme 

laneja n. 4krt vuodessa alueen nuorille” 

”Järjestetään pelaamiseen liittyvää ryhmätoimintaa, sekä discordissa pelitoimintaa ja pelataan yh-

dessä nuorien kanssa nuorisotiloilla” 
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KUVA 8: Pelitoiminnan järjestäminen kunnissa. 

Toisena osion kysymyksenä kysyttiin vastaajilta ovatko he itse käyttäneet digipelaamista työväli-

neenä nuorisotyössä (Kuva 9). 10 vastaajaa kertoi käyttäneensä digipelaamista työvälineenä nuorten 

kanssa tehtävässä nuorisotyössä. Neljä vastaajaa kertoi, etteivät ole henkilökohtaisesti käyttäneet 

digipelaamista työvälineenä. 

 
 

KUVA 9: Digipelaamisen käyttäminen työvälineenä. 

6.4 Kokemuksia pelitoiminnasta 

Neljännessä osiossa kysyttiin vastaajien kokemuksia pelitoiminnasta, sekä millaista palautetta nuoret 

ovat antaneet pelitoiminnan käyttämisestä osana nuorisotyötä. 

Osion ensimmäisenä kysymyksenä kysyttiin, millaisia kokemuksia vastaajilla on digipelaamisen käyt-

tämisestä työvälinenä (Kuva 10.) Kysymyksessä vastaajilla oli käytössään vastauslaatikko, johon vas-

taus kirjoitettiin. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Discord (yhdessä
pelailua)

Peliturnaukset Lan-tapahtuma
tai

pelitapahtuma

Pelitoiminnan
järjestäminen

(Avoin)

Pelitoiminnan
järjestäminen
(Pienryhmä)

Millä tavalla kuntanne nuorisotyössä järjestetään 

pelitoimintaa? (n=14)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kyllä Ei

Oletko itse käyttänyt digipelaamista työvälineenä 
nuorisotyössä? (n=14)



25 (39) 
 

Vastauksista ilmeni, että digipelaamista pidetään toimivana työvälineenä. Sen avulla saadaan kon-

taktia nuoriin, jotka eivät käy muuten nuorisotiloilla, tai ovat syrjäytymisvaarassa. Vastaajilla on hy-

viä ja positiivisia kokemuksia lisäksi lanien ja peliturnausten järjestämisestä, ryhmätoiminnasta ja 

tavoitteellisesta ohjaamisesta. Yhdessä vastauksessa kerrottiin, että työyhteisö suhtautuu negatiivi-

sesti pelaamiseen.  

”Toimiva työmuoto, hyvä tapa tavoittaa nuoria, jotka ovat syrjäytymisvaarassa” 

”Mielestäni tärkeä työmuoto, koska internet on vähän kaikkien paikka ja siellä tapaa niitä nuoria, 

jotka eivät jostain syystä käy nuorisotiloilla” 

”Hyvät kokemukset, pelaaminen kiinnostaa monia nuoria”  

”Hyviä kokemuksia. Nuorten kanssa pelattu tavoitteellisesti ja välillä vaan huvikseen, jolloin juteltu 

enemmän henkilökohtaisista asioista”  

”Saa kontaktin niihin nuoriin, jotka ei välttämättä käy nuorisotilassa. Lisäksi paikan päällä ohjaamista 

miten peleissä käyttäydytään ja tauotetaan pelaamista” 

 

 
KUVA 10: Nuorisotyöntekijöiden kokemukset digipelaamisen käytöstä. 

Osion toisena kysymyksenä kysyttiin, millaista palautetta nuoret ovat antaneet digipelaamisen käyt-

tämisestä osana nuorisotyötä (Kuva 11). Kysymyksessä vastaajilla oli käytössään vastauslaatikko, 

johon vastaus kirjoitettiin. Nuorien antama palaute vastaajille on ollut positiivista. Nuoret pitävät vas-

taajien mukaan pelaamista tärkeänä, mukavana ja suosittuna harrastuksena. Osa nuorista on vas-

taajien mukaan ollut yllättyneitä, että nuorisotyöntekijätkin pelaavat.  
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KUVA 11: Nuorten palautteet digipelaamisen käytöstä työvälineenä. 

 
”Nuoret ovat kertoneet pelaamisen olevan kivaa ja ohjaajan mukanaolo peleissä mukavaa” 
 
”Nuorisotilalla on kiva pelata ja ohjaajan läsnäolo on kivaa” 

 
”Tärkeää ja mukavaa tekemistä” 
 
”Positiivista palautetta. Välillä nuoret ovat kaivanneet ihan vaan juttelukaveria, ei aina pelikaveria” 
 
”Pelivälineet parantuneet nuorten mielestä huomattavasti ja yllättyneet, että ohjaaja pelaa myös” 
 

6.5 Suhtautuminen lisäkoulutukseen  

Viimeisessä eli viidennessä osiossa kysyttiin vastaajien kiinnostusta ammatilliseen lisäkoulutukseen 

(Kuva 12). Lähes jokainen vastaajista olisi kiinnostunut osallistumaan lisäkoulutukseen, jos sellaista 

järjestettäisiin heidän alueellaan. Vain kaksi vastaajaa ilmoitti, ettei osallistuisi lisäkoulutukseen. 

 
KUVA 12: Halukkuus ammatilliseen lisäkoulutukseen liittyen digipelaamiseen. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena saada vastauksia tutkimuskysymykseemme; ”Miten digipelaamista 

hyödynnetään työvälineenä Pohjois-Savon nuorisotyössä ja millaisia kokemuksia työntekijöillä on sen 

käytöstä?”. Tarkkoja johtopäätöksiä digipelaamisen hyödyntämisen yleisyydestä ja kokemuksista ei 

pystytä luomaan, sillä kyselyyn vastanneiden määrä (23) jäi mielestämme alhaiseksi. Vastauksista 

saatiin kuitenkin viitteitä, miten digipelaamista hyödynnetään työvälineenä ja millaisia kokemuksia 

Pohjois-Savon nuorisotyöntekijöillä on. 

Lähes jokainen vastaajista piti digipelaamista tärkeänä tai erittäin tärkeänä työvälineenä nuoriso-

työssä. Vastaajien ammatillisessa osaamisessa oli kuitenkin hajontaa, sillä vain noin viidennes vas-

taajista piti omaa osaamistaan kiitettävänä, jotta pystyy hyödyntämään digipelaamista työvälineenä. 

Hieman alle puolet vastaajista kuvasi osaamistaan hyvänä ja loput puutteellisena tai riittämättö-

mänä.  

Tutkimuksesta pystytään luomaan johtopäätöksenä, että digipelaamista pidetään tärkeänä työväli-

neenä Pohjois-Savon nuorisotyöntekijöiden keskuudessa ja työntekijät haluavat vahvistaa omaa am-

matillista osaamistaan. Asiantuntemus on tärkeä osa nuorisotyötä, johon liittyy muun muassa ym-

märrys nuoruudesta, nuorten toiminnasta, kulttuureista ja mielenkiinnonkohteista. Riittämätön am-

mattitaito voi aiheuttaa työntekijälle paineita omasta osaamisestaan ja nostaa kynnystä kokeilla uu-

sia työvälineitä, kuten digitaalista pelaamista. Pelaaminen lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, mikä 

ilmeni tutkimuksen vastauksista. Pelaamisen hyödyntäminen voi purkaa valtasuhteita nuoren ja 

työntekijän välillä, mikä voi auttaa luottamussuhteen rakentamisessa ja nuorten kohtaamisessa. 

Osaamisen puutteet, voivat myös aiheuttaa haasteita nuorten kohtaamisissa, tai etäännyttää nuoria 

ja työntekijöitä toisistaan. Pelitoiminnan järjestäminen lisää nuorten osallisuutta, mahdollistaa aktii-

vista toimijuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Tutkimustuloksista ilmeni, että kuntien välillä on eroa 

resursseissa, pelaamisen käyttämisessä, tavoitteellisuudessa ja työntekijöiden osaamisessa ja koke-

muksessa. Nämä erot voivat rajoittaa tai pahimmillaan estää kokonaan digitaalisen pelaamisen hyö-

dyntämisen työvälineenä nuorisotyössä. Pelitoiminnan rajoittuminen tai puuttuminen estää nuoriso-

työn kokonaisvaltaista toteutumista, jonka tarkoituksena on mahdollistaa mielekästä tekemistä ja 

lisätä nuorten osallisuutta yhteiskunnassa. Työntekijöiden osaamisen ylläpitäminen ja uusien työme-

netelmien hallitseminen vahvistaa ammattitaitoa ja parantaa erityisosaamista sekä lisää tunnetta 

oman työn hallittavuudesta.  

Tuloksista ilmeni, että yleisimmin pelitoimintaa järjestetään nuorten kanssa yhdessä pelaten joko 

verkossa tai fyysisesti nuorisotiloilla. Useassa vastauksessa kerrottiin, että globaalin koronapande-

mian takia pelitoimintaa järjestetään entistä enemmän verkossa ohjattuna, sekä Discordiin on luotu 

virtuaalisia nuorisotiloja. Nuorisotilat järjestävät myös erilaisia pelitapahtumia ja turnauksia, sekä 

pienryhmätoimintaa digipelaamisen ympärille. Pelitapahtumissa ja turnauksissa nuoret pelaavat ja 

välillä kilpailevat ryhmissä.  

Yhdessä vastauksessa nostettiin esille, että ohjatussa pienryhmätoiminnassa harjoitellaan muun mu-

assa joukkueessa pelaamista ja tiimityötaitoja, sekä miten peleissä käyttäydytään asiallisesti. Pelitoi-
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minnan avulla pystytään toteuttamaan nuorisotyön tavoitteita ja tarkoituksia. Nuorisotyön tarkoituk-

sena on motivoida ja aktivoida nuoria, sekä tarjota mahdollisuuksia sellaiseen toimintaan, joka on 

hyväksi nuorelle itselleen. Digipelaamisen avulla pystytään luomaan pelitoimintaa ja kohtaamaan 

sellaisia nuoria, jotka ovat kiinnostuneita digipelaamisesta. Samalla perinteiset nuorisotyömenetel-

mät kehittyvät, jolloin nuorisotyötä voidaan tehdä esimerkiksi virtuaalisissa ympäristöissä, kuten Dis-

cordissa. Uudenlaiset ympäristöt ja menetelmät vaativat ammattilaisilta mielenkiintoa, oman osaami-

sen uudistamista ja jatkuvaa ylläpitoa. Jotta ammattilainen kykenee luomaan hyvinvointia, osalli-

suutta ja tarpeen mukaan auttamaan nuoria kokonaisvaltaisesti, on hänen kehitettävä työmene-

telmä osaamistaan vastaamaan nuorten tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. 

Digitaalisten toimintaympäristöjen ja pelien avulla voidaan lisätä saavutettavuutta ja kehittää uusia 

palveluita osaksi verkkoa. Uusilla palveluilla ja digitaalisesti voidaan edistää lasten ja nuorten ter-

veyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Vanhemmat ja muut kasvattajat tietävät kuitenkin varsin vähän 

lasten digitaalisista toimintaympäristöistä. Tällöin ammattilaisten rooli näiden toimintaympäristöjen, 

kuten pelien asiantuntijuudesta on tärkeää, jotta voidaan tukea vanhemmuutta ja jakaa tietoa.  

Työntekijöiden kokemukset digipeleistä työvälineenä olivat positiivisia. Pelaamista pidetään toimi-

vana työmuotona, joka kiinnostaa nuoria ja jonka avulla kohdataan nuoria, niin verkossa kuin etänä 

nuorisotiloilla. Vastauksissa nostettiin esille, että pelaaminen on tärkeä työväline, jolla kohdataan 

myös niitä nuoria, jotka ovat syrjäytymisvaarassa, tai eivät muuten käy nuorisotiloilla. Pelikulttuurin 

tuntemus ja kiinnostus digipelaamista kohtaan mahdollistaa sen, että voidaan tavoittaa digitaalisesti 

niitä nuoria, jotka asuvat kaukana nuorisopalveluista tai eivät muuten osallistu nuorisopalveluiden 

toimintaan.  

Yhden nuorisotyöntekijän vastauksessa nousi esille, että pelaamisen ohessa on nuorten kanssa ju-

teltu henkilökohtaisista asioista. Välillä nuoret kaipaavat pelkästään juttukaveria, eivät niinkään peli-

seuraa. Nuorien antama palaute digipelaamiseen liittyvistä tapahtumista on ollut positiivista. Pelaa-

minen on nuorten mielestä tärkeää, suosittua, mukavaa tekemistä ja nuorisotiloilla on kiva pelata. 

Nuoret pitävät kivana asiana, että myös työntekijät ovat mukana peleissä. 

Nuoren kanssa yhdessä pelaaminen voi toimia jäänmurtajana kohtaamistilanteessa ja auttaa luotta-

mussuhteen rakentamisessa. Samalla se purkaa nuoren ja nuorisotyöntekijän välillä valtasuhteita, 

jolloin nuoren ja nuorisotyöntekijän välille muodostuu rennompi ilmapiiri. Tällöin nuoren on helpompi 

avautua ja käydä vaikeita asioita läpi nuorisotyöntekijän kanssa. Pelikulttuuriosaamisen avulla nuori-

sotyöntekijä pystyy havainnoimaan, jos nuori pelaa liikaa ja pystyy puuttumaan siihen ajoissa. Kes-

kustelun avulla nuorisotyöntekijä voi tehdä havaintoja nuoren elämästä ja elämäntilanteesta, jolloin 

hän voi antaa nuorelle tarvittavaa apua. 

Vastaajien mukaan digitaaliseen pelaamiseen liittyvään lisäkoulutukseen on kiinnostusta Pohjois-

Savon nuorisotyössä. Lisäkoulutukselle on tarvetta, sillä vastaajien osaamisessa oli suuria eroja. Eri-

tyisesti nuorisotyössä työskenteleville ammattilaisille olisi tärkeää olla saatavilla lisäkoulutusta. Li-

säksi pelaamista ja digitaalista nuorisotyötä olisi mielestämme tärkeää sisällyttää enemmän nuori-

soalan ja sosionomiopintoihin. 
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8 POHDINTA  

Opinnäytetyöprosessi oli mielestämme yllättävän kuormittava, mutta työmme lopputulokseen 

olemme tyytyväisiä. Haasteita prosessissa oli muun muassa ajankäyttö, sillä me molemmat suori-

timme samaan aikaan muita kursseja ja työskentelimme työelämässä. Kuormittavampana ja aikaa 

vievänä asiana opinnäytetyöprosessissa oli tutkimuslupien hakeminen. Käytännöt tutkimuslupien 

myöntämiseen vaihtelivat suuresti eri Pohjois-Savon kuntien välillä ja kesälomakaudella oli haasta-

vaa saada työntekijöihin kontaktia. Tutkimuslupien hakuprosessin aikana huomasimme, että osa 

kunnista ei vaatinut ollenkaan tutkimuslupaa tutkimuksellemme. Tutkimuslupia ei olisi tarvinnut vält-

tämättä hakea ollenkaan, sillä tutkimuksessamme ei kysytty tunnistettavia henkilötietoja. Osalta 

kunnista saimme kirjallisen tutkimusluvan ja osalta kunnista tuli niin sanotusti ”suullinen lupa” säh-

köpostin kautta. Loppujen lopuksi saimme tutkimusluvat melkein kaikkiin Pohjois-Savon kuntiin. Ti-

lanne oli myös hyvä oppimisen kannalta, sillä ymmärrämme paremmin, miten aikaa vievää tutkimus-

lupien hakeminen on. Hahmotamme myös selkeämmin millaisiin tutkimuksiin lupa pitää hakea.  

Opinnäytetyöprosessi vahvisti vuorovaikutustaitojamme, työn vastuunjakoa, kykyä hyödyntää tois-

temme vahvuuksia, sekä opimme tuntemaan toisemme paremmin. Parityöskentely vahvisti valmiuk-

siamme moniammatilliseen työskentelyyn. Se mahdollisti myös onnistumisten ja pettymyksien jaka-

mista, mikä auttoi jaksamaan paremmin työtä tehdessä. Yhdessä työskentely mahdollisti laaja-alai-

semmin työn kriittistä tarkastelua ja pohdintaa, mikä oli työmme lopputuloksen kannalta olennaista.    

Opinnäytetyöprosessi lisäsi teoreettista osaamistamme digipelaamisesta, osallisuudesta ja nuoriso-

työstä. Tutkimuksen kautta saimme tietoa nuorisotyöntekijöiden osaamisesta ja digipelaamisesta 

työvälineenä. Lisäksi teoreettinen osaaminen ja tutkimuksellinen työ on osa sosionomin ammattitai-

toa, mikä vahvisti ammatti-identiteettiämme ja asiantuntijuuttamme. Hahmotamme paremmin, mil-

laista osaamista nuorten kanssa työskenneltäessä tarvitaan nykypäivänä ja olemme pystyneet pei-

laamaan omia valmiuksiamme suhteessa tutkimustuloksiin sekä ammattialaamme. Osaamme tarkas-

tella digipelaamisen hyötyjä työvälineenä monialaisemmin ja kykenemme hyödyntämään opittua 

osaamistamme tulevaisuuden työelämässä laaja-alaisemmin.  

Opinnäytetyömme tuotti mielestämme merkittävää tietoa työmme tilaajalle Savonian Weltech-hank-

keelle. Tilaaja pystyy tarkastelemaan tuloksia ja hahmottamaan selkeämmin yleiskuvassa millä ta-

solla nuorisotyöntekijöiden ammatillinen osaaminen on digipelaamisen hyödyntämiseen työväli-

neenä. Tilaaja saa tietoa, jonka avulla pystyy suunnittelemaan ja mahdollisesti toteuttamaan nuori-

sotyöntekijöille lisäkoulutusta ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen, sekä huomioimaan 

digipelaamista ja digitaalisuutta enemmän sosionomiopinnoissa. Tutkimuksemme tuloksia pystyvät 

hyödyntämään nuorisotyössä työskentelevät ammattilaiset, mutta myös muut kasvatustahot, jotka 

kohtaavat digitaalista pelaamista työssään. Tutkimuksemme lisää ymmärrystä digipelaamista koh-

taan, sekä tuo sitä näkyvämmäksi työvälineeksi Pohjois-Savon alueella. 

Vaikka tutkimuksen vastausmäärä jäi mielestämme alhaiseksi, niin onnistuimme tuottamaan vas-

tauksista monipuolisesti tietoa digipelaamisen tavoitteellisuudesta Pohjois-Savon alueen nuoriso-

työssä. Saadaksemme tarkempia ja luotettavimpia tuloksia, olisi vastausmäärän pitänyt olla suu-
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rempi. Saimme kerättyä tutkimusta varten monipuolisen ja laajan teoria-aineiston, jonka avulla laa-

dimme teoreettisen viitekehyksen sähköistä kyselyä varten. Sähköisessä kyselyssä olisimme voineet 

kysyä hieman enemmän digipelaamisen hyödyntämisestä ja laatia selkeämmät ohjeet vastaamiseen 

kyselyn vastaajille.  

Tulevaisuudessa samanlainen tutkimus voisi toteuttaa laajemmallakin alueella, kuten Itä-Suomen 

alueella, miksei vaikka valtakunnallisesti esimerkiksi Pelaajabarometrin tapaan. Jatkotutkimuksien 

avulla voitaisiin selvittää tarkemmin, millaisia resursseja nuorisotyössä tarvittaisiin, jotta pelitoiminta 

olisi tavoitteellista ja säännöllistä. Olisi myös mielenkiintoista selvittää, millaisena valmistuvat nuori-

sotyöntekijät ja sosionomit pitävät omia valmiuksiaan hyödyntää digitaalista pelaamista työvälineenä 

työelämässä. Jatkotutkimuksessa voisi selvittää myös laajemmin koronapandemian vaikutusta Poh-

jois-Savon nuorisotyöhön ja millaista erityistä asiantuntijuutta poikkeustilanne on vaatinut. Yhtenä 

tärkeänä jatkotutkimuksen aiheena voisi olla myös tutkia Pohjois-Savon alueen nuorien kokemuksia 

osallisuutta ja hyvinvointia lisäävistä pelitoiminnoista.  
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LIITE 1: SAATEKIRJE KYSELYYN OSALLISTUVILLE 

SAATEKIRJE 

 

ARVOISA NUORISOTYÖNTEKIJÄ, 

 

Opiskelemme Savonia ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalaa Sosionomin tutkintoon johta-

vassa tutkinto-ohjelmassa. Tutkimme opinnäytetyössämme, miten digitaalisia pelejä hyödynnetään 

Pohjois-Savon nuorisotyössä ja millaisia kokemuksia työntekijöillä on pelien hyödyntämisestä. Tutki-

muksen avulla saamme tietoa digitaalisten pelien hyödyntämisestä työvälineenä. Tutkimuksella selvi-

tetään myös työntekijöiden osaamista ja asenteita digitaaliseen pelaamiseen liittyen. Opinnäytetyön 

tilaaja saa tutkimuksesta tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kehitys ja koulutustarpeiden 

suunnittelussa.  

Tutkimuksen tekemiseen on haettu ja saatu asianmukainen tutkimuslupa. Opinnäytetyö toteutetaan 

kyselytutkimuksena, johon kutsumme teidät osallistumaan. Osallistuminen tarkoittaa sähköisen lo-

makkeen täyttämistä ja palauttamista. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista ja vastaukset käsi-

tellään nimettöminä luottamuksellisesti. 

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 10–15-minuuttia. Kysymykset koostuvat monivalinnoista ja 

avoimista kysymyksistä. Avoimiin kysymyksiin on varattu kenttä vastauksille, joihin toivoisimme vas-

tauksia tekstin muodossa. Vastausaikaa kyselyyn on 18.9.2020 asti. 

Valmis opinnäytetyömme tullaan julkaisemaan Theseus-julkaisuarkistossa, osoitteessa 

www.theseus.fi. 

Opinnäytetyömme ohjaajana toimii Katri Savolainen Savonia-ammattikorkeakoulusta os. Katri.Savo-

lainen@savonia.fi ja työmme tilaajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulun Weltech-hanke, jonka 

yhteyshenkilönä Minna Kaija-Kortelainen os. Minna.Kaija-Kortelainen@savonia.fi 

Vastaamme mielellämme tutkimusta koskeviin kysymyksiin! Kiitämme etukäteen avustanne tutki-

mustamme kohtaan. 

Linkki kyselyyn tästä. (https://forms.gle/jTCDEtyv9FGcGGv5A) 

Kuopiossa/Iisalmessa 2.9.2020 

Ystävällisin terveisin, 

Riku Pulkkinen SS17SP 

Sosionomiopiskelija 

Savonia-ammattikorkeakoulu 

 

Toni Halonen SS17SP 

Sosionomiopiskelija 

Savonia-ammattikorkeakoulu 

 

 

Katri Savolainen 

Sosiaali- ja terveysalan lehtori 

Savonia-ammattikorkeakoulu 

 

 

Minna Kaija-Kortelainen 

Sosiaali- ja terveysalan lehtori, 

Weltech-hanke 

Savonia-ammattikorkeakoulu 
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mailto:Katri.Savolainen@savonia.fi
mailto:Minna.Kaija-Kortelainen@savonia.fi
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LIITE 2: VERKKOKYSELYN KYSYMYKSET 
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