
z

Pelitutkimus, 
Pelikulttuuri ja 
Pelillistäminen

Veli-Matti Karhulahti, FT

Leikki- ja pelitutkimuksen dosentti

vmmkar@utu.fi



z

Pelitutkimus, 
Pelikulttuuri ja 
Pelillistäminen

1.

2.

3.



z

Pelikulttuuri 1.

2.

3.













































”Leikkiä ja ottelua, murteissa ja yleispuhekielessä myös soittoa, 
kapinetta, keinoa, yms. merkitsevä peli on lainaa ruotsin sanasta 
spel” (Etymologinen sanakirja, 2004)
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spel” (Etymologinen sanakirja, 2004)

”may ultimately be cognate with German gumpen and with a 
number of other verbs denoting jumping or otherwise moving
vigorously or irregularly. An older suggestion is that the word may
show a derivative ultimately from the same base as man, the
semantic connection being sought in Gothic gaman partner, 
fellowship.” (OED Etymology) 
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Kiinassa:

danji youxi (“yksinpeli”)
wangluo youxi (“internetpeli”) 
dianzi jingji (“e-urheilu”) 

vrt. waan2 (玩) ja do2 (賭) 

Koreassa:

게임 = videopeli
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Roolipelaaminen
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1995



”Snake” (Nokia, 1997)



2003



2009



2012 2012 2016

Maailman tuottoisin mobiilipeliyhtiö.
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(video)peliä vuosittain, liikevaihto 2,36 miljardia euroa

(vuosittain Euroopan kolmen suurimman pelialan joukossa)

- 49 pelikoulutusta tarjoavaa oppilaitosta

Pelaajabarometri, Kinnunen et al (2018)

- 97,8% pelaa joskus, 88,1% pelaa vähintään kuukausittain

(60,5% digitaalisia)

Suomalainen ”core-videopelaaja”, Karhulahti et al (2019)

- pelaajat, jotka ilmaisevat pitävänsä pelaamisesta (paljon)
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No society has ever really noticed how important play is for social stability. … As it is, games are

always being changed and modified and new ones invented, so that youngsters never want the

same thing two days running. They’ve no fixed standard of good or bad [which] poses a threat to

social stability, because people who promote this kind of innovation for children are insidiously

changing the character of the young by making them reject the old and value the new. …if children

introduce novelties into their games, they’ll end up as adults who are quite different from the

previous generation, looking for a different way of life—which means new laws and new social

institutions and, as I said earlier, disastrous consequences for society.

(Plato)



Karl Groos, 1898



“being a cause ... as the child feels when 

he tears a paper into fragments” 

Karl Groos, 1898



1916
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hyväksyttyjen, mutta ehdottomasti sitovien 

sääntöjen mukaan; se on oma

tarkoitusperänsä, ja sitä seuraa jännityksen 

ja ilon tunne sekä tietoisuus jostakin, mikä 

on ’toista’ kuin ’tavallinen elämä’.”



HOMO LUDENDS: a study of the play element

in of culture (1938)

- Leikki [?] edeltää kulttuuria

- ”Leikki [?] on vapaaehtoista toimintaa tai 

askarointia, joka suoritetaan määrätyissä 

ajan ja paikan rajoissa vapaaehtoisesti 

hyväksyttyjen, mutta ehdottomasti sitovien 

sääntöjen mukaan; se on oma

tarkoitusperänsä, ja sitä seuraa jännityksen 

ja ilon tunne sekä tietoisuus jostakin, mikä 

on ’toista’ kuin ’tavallinen elämä’.”

- ”Kilparata, tenniskenttä, lasten 

katukivetykselle piirtämä ruudukko ja 

shakkilauta eivät muodollisesti eroa 

temppelistä tai noitapiiristä.”  taikapiiri

(magic circle)



z

 Per Maigaard (1951)



z

 Per Majgaard (1951)

 Roger Caillois (1958)

Paidia (leikkiminen)

Vs.

Ludus (pelaaminen)



z

 Per Majgaard (1951)

 Roger Caillois (1958)

 Elliott Avedon & Brian Sutton-Smith (1971)



z

 Per Majgaard (1951)

 Roger Caillois (1958)

 Elliott Avedon & Brian Sutton-Smith (1971)

 Thomas Malone (1980)



z

 Per Majgaard (1951)

 Roger Caillois (1958)

 Elliott Avedon & Brian Sutton-Smith (1971)

 Thomas Malone (1980)

 Mary Ann Buckles (1985)



z

 Per Majgaard (1951)

 Roger Caillois (1958)

 Elliott Avedon & Brian Sutton-Smith (1971)

 Thomas Malone (1980)

 Mary Ann Buckles (1985)

 Espen Aarseth, Janet Murray (1997)



z

 Per Majgaard (1951)

 Roger Caillois (1958)

 Elliott Avedon & Brian Sutton-Smith (1971)

 Thomas Malone (1980)

 Mary Ann Buckles (1985)

 Espen Aarseth, Janet Murray (1997)

 Game Studies (2001)



z

 Per Majgaard (1951)

 Roger Caillois (1958)

 Elliott Avedon & Brian Sutton-Smith (1971)

 Thomas Malone (1980)

 Mary Ann Buckles (1985)

 Espen Aarseth, Janet Murray (1997)

 Game Studies (2001)

 Digital Games Research Association (2003)



z

 Per Majgaard (1951)

 Roger Caillois (1958)

 Elliott Avedon & Brian Sutton-Smith (1971)
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 Espen Aarseth, Janet Murray (1997)

 Game Studies (2001)

 Digital Games Research Association (2003)

 Suomen pelitutkimuksen seura (2016)



Paul Martin, 2018
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the use of game design elements in non-game contexts (Deterding et al. 2011)
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I argue the gamification-of-work movement has at least two major precursors, one in the Soviet Union of the
early to mid 20th century, and another in American management of the late 20th and early 21st centuries.
(Nelson 2011)

“Lenin proposed a theory of socialist competition, in which workers,
groups of workers, or factories would compete with each other to
motivate greater production.”

“companies had started doing to inject fun into the workplace ... and team-building activities, to
make employees feel appreciated and part of a family.“
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