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Gender in Play – sukupuolen esitystavat peleissä 
We in Games Finlandin ja Naisjärjestöjen Keskusliiton Gender in Play -hankkeessa 
kannustettiin suomalaisia videopeliyhtiöitä tarkastelemaan luomiensa pelien 
maailmaa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Tavoitteena oli moninaistaa 
sukupuolten esittämistä peleissä ja lisätä pelintekijöiden tietoisuutta peleissä 
esiintyvästä sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta.  

Tutkimuksen aluksi toteutettiin laaja kartoitus suomalaisten pelien sukupuolirooleista 
ja sukupuolittuneesta väkivallasta peleissä, jota syvennettiin peliyhtiöiden 
haastatteluilla. Tämän pohjalta suunniteltiin luentoja, työpajoja ja 
verkkomateriaaleja, jotka tarjoaisivat pelintekijöille ymmärrystä ja työkaluja 
hahmosuunnitteluun ja sukupuoleen kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen.  

Hankkeelle myönnettiin vuonna 2021 oikeusministeriön erityisavustus naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmasta. Hanke aloitettiin tammikuussa 2021 ja se 
valmistui kesäkuussa 2022.  



Mitä on sukupuoleen kohdistuva väkivalta peleissä? 

Videopelien väkivalta on ollut paljon julkisten keskustelujen aiheena, mutta sukupuoleen 
kohdistuva väkivalta ei ole ollut osa tätä keskustelua. Tämä näkyi myös kommenteissa, joita 
saimme tämän hankkeen kohderyhmältä, pelinkehittäjiltä, avatessamme keskustelua 
sukupuolitetusta väkivallasta. Pelinkehittäjien kommenteissa pohdittiin mm. sitä, onko kyse 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta silloin, kun toimintapelien naispäähenkilöt tai 
taistelupelien naistaistelijat taistelevat.  

Päädyimme hankkeessa määrittelemään sukupuoleen kohdistuvan väkivallan peleissä 
seuraavasti.  

Sukupuoleen kohdistuvan väkivallan muotoja peleissä voivat olla 

• Fyysinen väkivalta naisia tai sukupuolivähemmistöjä kohtaan heidän sukupuolensa takia.
• Tietyn sukupuolen kehon seksualisointi ja esineellistäminen: pornografiset kuvat,

seksualisoidut esitykset väkivallasta pelin video- tai äänimateriaalissa, ylikorostetut
sukupuolelle ominaiset kehon piirteet, intiimeihin ruumiinosiin keskittyvät kamerakulmat
tai seksualisoidut huudot ja voihkiminen.

• Misogynistinen puhe: yhteen sukupuoleen tai tiettyyn intersektionaaliseen ryhmään
(esimerkiksi vanhat naiset) suuntautuva loukkaava kielen käyttö.

• Vaimentaminen dialogissa ja narratiivissa. Puhuvatko kaikkia sukupuolia edustavat
hahmot peleissä, ja puhutaanko heille? Kuinka monta riviä puhetta on verrattuna muita
sukupuolia edustaviin hahmoihin?

• Negatiivisten stereotypioiden toistaminen hahmosuunnittelussa, kuten "heikompi
sukupuoli", ”hädässä oleva tyttö” (ns. damsel-in-distress) tai " eksoottiset seksikkäät
villinaiset". (Myöhänen 2022a.)
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Sukupuoleen perustuva väkivalta peleissä kätkeytyy usein pelin tapahtumakulkuun, aivan 
kuten jokapäiväisessä elämässä. Ellei sukupuolitettu väkivalta ole pelin kantava mekaniikka, 
sukupuoleen perustuvan väkivallan olemassaolon ja piirteiden tarkastelu peleissä edellyttää 
käytännössä pelin pelaamista kiinnittäen huomiota pelimaailmaan ja kontekstiin. 



Tutkimus suomalaisten pelien sukupuolijakaumasta ja sukupuolittuneesta väkivallasta 
peleissä 
 
Hankkeessa tehtiin laaja kartoitus suomalaisten peliyritysten tekemien pelien 
sukupuolirooleista ja sukupuolittuneesta väkivallasta, joka loi pohjan kohderyhmälle 
parhaiten sopivan lähestymistavan ja materiaalien suunnittelulle. Kartoituksen valmistelun 
aikana selvisi, että hankkeen käyttöön oli mahdollista saada Suomen pelialan kattojärjestön 
Neogames ry:n keräämät kattavat vuosittaiset listat suomalaisten peliyhtiöiden tekemistä 
peleistä. Tämän myötä tutkimus laajennettiin kattamaan kaikki suomalaisten peliyhtiöiden 
julkaisemat pelit vuosilta 2018-2020; kattavuudessaan tutkimus on merkittävä myös 
kansainvälisesti.  
 
Aineiston pohjalta toteutettiin kaksi erillistä tutkimusta: määrällinen tutkimus, jossa 
analysoitiin suomalaisten pelintekijöiden tekemien pelihahmojen sukupuolirooleja 
laskennallisesti, ja laadullinen tutkimus, jossa perehdyttiin tarkemmin pelien 
sukupuoliroolien esityksiin ja sukupuolittuneeseen väkivaltaan valikoitujen pelien pohjalta. 
Tutkimukset toteuttivat Hum.kand. Antonio Rodrigues ja maisteriopiskelija Nevena Sićević 
Tampereen yliopiston pelitutkimuksen maisteriohjelmasta, ja sitä ohjasi FT Usva Friman 
Tampereen yliopiston pelitutkimuksen huippuyksiköstä. Ennen varsinaisen tutkimuksen 
aloittamista tehtiin kirjallisuuskatsaus aiempaan pelien sukupuolirooleja käsittelevään 
aineistoon. Kirjallisuuskatsaus nosti esiin pelimaailmojen sukupuolittuneisuutta, 
naissukupuolisten pelihahmojen yliseksualisointia ja myös suoranaista naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa (Rodrigues & Sićević, 2021a).

Määrällisessä tutkimuksessa todettiin, että suomalaisten peliyhtiöiden vuosina 2018-2020 
tekemissä peleistä suurin osa ei spesifioinut pelattavien pelihahmojen sukupuolta. 39 
pelissä oli mahdollisuus valita hahmokseen ainakin yksi nais- tai mieshahmo. 54 % peleissä 
oli pelattavia mieshahmoja, ja 44 % peleistä pelattavia naishahmoja. Muunsukupuolisia 
pelihahmoja esiintyi erittäin vähän, vain kolmessa pelissä (2,5 %). Transsukupuolisia 
pelihahmoja ei ollut. (Rodrigues & Sićević, 2021b.) Naisten määrä oli merkittävästi isompi 
suomalaisten peliyhtiöiden tekemissä peleissä kuin kansainvälisissä vertailuluvuissa, 
joissa pelattavien naishahmojen määrä on ollut noin 20 % (Myöhänen 2022c). 
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Toteutettu tutkimus oli luonteeltaan intersektionaalinen, joten sukupuolen esitystapojen 
lisäksi tutkimuksessa selvitettiin pelihahmojen ihonväriä, mahdollisia uskonnollisia 
symboleita, hahmojen seksuaalista suuntautumista, pelihahmojen ikä ja pelihahmojen 
vammaisuutta. Ihonväri suomalaisissa peleissä oli valtaosin vaalea, tosin ihonvärejä esiintyi 
myös olemassa olevien ihonvärien ulkopuolelta. 14 pelissä esiintyi uskonnollisia symboleita.  
 
Seksuaalinen suuntautuminen tuli esiin vain 10 
suomalaispelissä, joista kahdeksassa oli kyse 
heteroseksuaalisesta suhteista, ja kahdessa kerrottiin 
pelihahmon olevan homoseksuaali tai 
homoseksuaalisessa suhteessa. Pelihahmojen ikä 
osoittautui erittäin vaikeaksi analysoida, mutta 
tutkijoiden tulkinnan pohjalta suurin osa hahmoista oli 
nuoria tai varhaiskeski-ikäisiä. Vain kolmessa pelissä 
esiintyi vammaisia hahmoja. Vaikka sukupuolet 
huomioitiin vertailutasoa paremmin suomalaisten 
peliyhtiöiden peleissä, muut arvioidut 
monimuotoisuuden muodot jäivät pääosin huomioimatta.  
 
Määrällisen tutkimuksen tutkimustulokset julkaistiin artikkelissa Gender in Play – large-
scale content analysis about the character representation and diversity in Finnish games 
(Rodrigues & Sićević, 2021b). 
 
Määrällisen analyysin yhteydessä koetettiin analysoida myös sukupuoleen kohdistuvaa 
väkivaltaa, mutta tässä yhteydessä todettiin, että sukupuoleen kohdistuvan väkivallan 
analysointi ilman peliin sisältöön perehtymistä eli palaamista ei anna riittävää kuvaa 
sukupuolitetun väkivallan esiintymisestä. Määrällisessä analyysissä merkattiin kahdeksan 
peliä, joissa mahdollisesti tai todennäköisesti esiintyi tämän selvityksen pohjalta 
sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa, esimerkiksi naishahmon vangitsemista, sukupuoleen 
kohdistuvaa loukkaavaa kielenkäyttöä, tai fyysistä väkivaltaa, joka kohdistui naishahmoon. 
Näistä kahdeksasta pelistä suurin osa ei ollut merkittäviä levikiltään.  
 
Määrällisen tutkimuksen alustavat tutkimustulokset jaettiin Suomen pelialan yleisesti 
käyttämän Facebookin kanavan Play Finlandin kautta Suomen pelialalle, ja pelintekijöille 
annettiin mahdollisuus kommentoida analyysin tuloksia. Pelintekijöiden lisäämät kommentit 
huomioitiin tutkimusta käsittelevässä artikkelissa.  
 
Laadulliseen tutkimukseen valittiin kuusi peliä. Pelit valittiin niiden pelien joukosta, joissa 
edellisen tutkimuksen pohjalta vaikutti olevan positiivinen sukupuolen esitystapa, tai laaja 
levikki ja epäilys sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta. Lisäksi nostettiin mukaan yksi 
pelijulkaisu vuodelta 2021, jossa pelattavana päähahmona oli keski-ikäinen nainen. Tähän 
osioon valitut pelit pelattiin vähintään kerran läpi lukuun ottamatta yhtä mukana ollutta 
mobiilipeliä, johon tuotetaan koko ajan uutta sisältöä eikä sisällön läpipeluu näin ollen ole 
mahdollista. Laadullisen tutkimuksen toteuttivat Antonio Rodrigues ja Nevena Sićević Usva 
Frimanin ohjauksessa.  
 

Kuva: Tuuli Hypén 



Laadullisen analyysin pohjalta julkaistiin kolme eri kirjoitusta: Women Character 
Representation and diversity in Finnish Games: a Qualitative Analysis (Rodrigues & Sićević, 
2021c) ja Character Diversity (Rodrigues & Sićević 2021d) ja Gender-based Violence against 
Women Characters (Rodrigues & Sićević, 2021e). 
 
Laadullisen tutkimuksen ensimmäisessä osiossa, Women Character Representation and 
diversity in Finnish Games: a Qualitative Analysis, käytettiin Usva Frimanin luomaa 
viitekehitystä, jossa analysoitiin pelien 
naishahmoja  
1. läsnäolon 
2. taustan ja roolin 
3. osallistumisen ja tavoitteiden  
4. puheen  
5. sukupuolittamisen teemojen kautta.  
 
Tutkimuksessa todettiin, että pelattavat 
naishahmot analysoiduissa 
suomalaisyhtiöiden peleissä olivat 
aktiivisia ja itsenäisiä toimijoita, joita ei yliseksualisoitu. 
 
Seksualisointia ja vihapuhetta esiintyi kuitenkin naisvihollisien ja toissijaisten naishahmojen 
kohdalla. Tutkijat kuitenkin huomauttivat, että peleistä ja pelihahmoista voitiin myös 
tarinankerronan pohjalta tehdä monentyyppisiä tulkintoja, esimerkkinä Housemarquen peli 
Returnal. (Rodrigues & Sićević, 2021c.) 
 
Toisessa artikkelissa nimeltään Character diversity nostettiin esiin pelejä, joissa oli hyviä 
esimerkkejä pelihahmojen ja niiden esitystapojen monipuolistamisesta. Esimerkiksi pelissä 
Your Royal Gayness toissijaiset hahmot toteutetaan satunnaisgeneraattorilla, joka arpoo 
hahmoille erityyppiset kehonmuodot, ihonvärin ja vaatetuksen. Pelissä Raanaa – Shaman 
Girl taas käsitellään saamelaista mytologiaa; peli on hyvä esimerkki siitä, kuinka kulttuuria 
voidaan käyttää ja käsitellä arvostavasti videopelituotannossa. (Rodrigues & Sisevic, 2021d.) 
 
Viimeisessä määrälliseen aineistoon 
perustuvassa tutkimusartikkelissa Gender-based 
Violence against Women Characters käsiteltiin 
sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa 
suomalaisten peliyhtiöiden peleissä. 
Yhdessäkään analysoiduista peleistä 
sukupuoleen kohdistuva väkivalta ei ollut 
pääpelimekaanikkana, mutta seuraavia piirteitä 
peleistä kuitenkin löytyi:  
1. Seksualisointia ja naishahmojen 

objetifiointia 
2. Naishahmot väkivaltaisten tekojen kohteena 
3. Misogynistä puhetta naisvastustajista.  
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Tutkimuksessa todettiin, että mikäli kyseessä on toiminta- tai taistelupeli jossa naishahmo 
on pääosassa, häneen todennäköisesti kohdistuu pelin antagonistien puolelta väkivaltaa. 
Sukupuolittuneeksi väkivalta laskettiin silloin, jos vastaava mieshahmo ei olisi kokenut 
vastaavaa hyökkäystä tai reagoinut samalla tavoin hyökkäyksen kohteeksi tullessaan. 
Tutkittujen pelien osalta todettiin, että hahmojen sukupuolta ei nostettu esiin tai se ei ollut 
hyökkäyksen syy tai kohde. Yhdessä pelissä oli viitteitä parisuhteeseen sijoittuvasta 
väkivallasta, mutta sen kohteena oleva pelihahmo, nainen, esitettiin pelissä selviytyjänä. 
(Rodrigues & Sićević, 2021e.) 
 
Suomalaisten peliyritysten haastattelut 
 
Tutkimusta täydennettiin suomalaisten peliyritysten haastatteluilla, joissa pyrittiin 
selvittämään perusteita pelihahmojen luomiseen sekä mahdollisia esteitä tasa-arvoisempien 
pelimaailmojen esittämiseen. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 10 peliyritystä; neljässä 
haastattelussa paikalla oli kaksi tai useampi henkilöä yrityksestä, joten kokonaisuudessa 
haastateltujen määrä oli 16 henkilöä.  
 
Studiot valittiin hankkeessa aiemmin toteutetun tutkimuksen perusteella. Pelihahmojen 
moninaisuutta tukevien parhaiden käytäntöjen keräämiseksi painotettiin studioita, jotka 
panostivat moninaisten hahmojen luomiseen. Pelistudiot sijaitsivat eri puolilla maata. 
Yritysten koko vaihteli pienistä julkisesti rahoitetuista indie-studioista suomalaisen pelialan 
suurimpiin toimijoihin ja pienistä indiepeleistä suuriin myyntimenestyksiin. Ammattinimet, 
joita haastateltavamme käyttivät, olivat toimitusjohtaja, luova johtaja, kertomuksen 
suunnittelija (narrative designer) ja pelisuunnittelija. Haastateltavat tunnistettiin naisiksi, 
miehiksi ja transsukupuoliksi; enemmistö eli hieman yli puolet haastateltavista oli naisia. 
 
Haastattelut kestivät keskimäärin 
tunnin. Ne toteutettiin kuuden 
hankkeeseen osallistuneen 
henkilön toimesta, ja 
koronatilanteesta johtuen Zoomin 
tai vastaavan työkalun avulla. 
Haastattelunauhoitukset 
litteroitiin, ja pseudonymisoidut 
litteraatiot  koodattiin 
temaattisesti.  
 
Haastatteluartikkeleissa keskityttiin hankkeen kannalta keskeisimpiin asioihin: 
pelintekijöiden omiin näkemyksiin sukupuolitetusta väkivallasta peleissä, ja parhaisiin 
käytäntöihin monipuolisten hahmojen luomiseksi. Näistä haastatteluvastauksista muodostui 
runko materiaalille, jota hankkeessa tuotettiin ja jaettiin pelintekijöille monipuolisemman 
hahmosuunnitelun edistämiseksi. 
 
Haastatteluissa tuli esiin, että virallisia keskusteluja sukupuolittuneesta väkivallasta oli 
harvoin pelistudioissa käyty, mutta asiasta oli saatettu keskustella epävirallisesti. Väkivalta 
miellettiin helposti yksinomaan fyysiseksi väkivallaksi, ja on oletettavaa etteivät kaikki 
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haastateltavat välttämättä yhdistäneet esimerkiksi stereotypioita käsittelevää kysymystä 
sukupuolitettuun väkivaltaan liittyväksi.  
 
Selkeimmiksi asioiksi, joihin kiinnitettiin huomiota ja joita usein pyrittiin välttämään, 
nousivat sukupuolistereotypiat ja naishahmojen yliseksualisointi. Kaikki haastateltavat olivat 
tietoisia peleissä käytetyistä stereotypioista, ja monesti pyrkivät välttämään negatiivisina 
pitämiään stereotypioita. Stereotypioita käytettiin kuitenkin tarinankerronnallisista syistä ja 
esimerkiksi lisäämään pelin nopeaa omaksumista mobiilipeleissä. Syyt stereotypioiden 
välttämiselle eivät aina olleet yksin eettiset, vaan myös myynnilliset: varsinkin 
pelisuunnittelijoiden ja pelikirjoittajien mielestä mielenkiintoisempi tarina syntyy, kun 
stereotypioihin ei tukeuduta.  
 
Erityisesti naishahmoissa pyrittiin 
haastateltujen pelintekijöiden toimesta 
realistisuuteen. Yliseksualisoinnin lisäksi yksi 
esiin nostettu aspekti oli ikä, ja sen 
näkyminen pelihahmoissa. Pelihahmojen 
naiskuvaa koetettiin muutenkin laajentaa 
haastateltujen pelinkehittäjien toimesta, 
erityisesti hahmojen ulkonäön ja 
käyttäytymisen osalta.  
 
Pelihahmojen yhtäläiset 
kehittymismahdollisuudet oli asia, jonka 
aiempi tutkimus oli puutteena nostanut 
esiin, mutta haastateltavien joukossa oli 
selkeä pyrkimys hahmojen samanarvoiseen 
mahdollisuuteen pärjätä pelissä.  
 
Haasteita pelihahmojen tasa-arvoiselle kohtelulle ja monipuolistamiselle saattoi tulla 
pelaajien puolelta, joko oletuksena (”pelaajat haluavat vain tietynnäköisiä hahmoja”) tai 
suorana palautteena. Mainittiin myös, että julkaisija on saattanut olla hahmojen 
monipuolisuutta ja tasa-arvoista kohtelua vastaan, jolloin paine on huomattavasti suurempi 
koska julkaisija yleensä maksaa myös pelin kehityksen. 
 
Sukupuolittunutta väkivaltaa käsittelevän analyysin tulokset on julkaistu laajemmin 
artikkelissa Gender-based Violence in Games: the developers’ perspective (Myöhänen 
2022b). 
 
Artikkeli Best practices for creating diverse characters (Myöhänen 2022c) tiivisti 
hankkeessa kerätyt parhaat käytännöt monipuolisten pelihahmojen luomiseen.  
 
Keinoina pelihahmojen moninaistamiseen peliyrityksen johtamisen ja työskentelytapojen 
kautta olivat selkeästi asetettu tavoite monipuolisten hahmojen luomiseen, monimuotoisen 
design-tiimin kasaaminen, kaikkien yrityksessä työskentelevien ihmisten palautteen 
hyödyntäminen pelinkehityksessä, pelikäsikirjoituksen ja -suunnitelmien tarkastaminen 
useamman henkilön toimesta, ihmisryhmien konsultoiminen joita pelihahmot edustavat, 
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huolellinen taustatutkimuksen tekeminen ja hahmojen edustamien arvojen ja kulttuurien 
kunnioittaminen.  
 
Teknisinä ratkaisuina mainittiin 
pelaajien mahdollisuus valita oma 
hahmonsa, satunnaisgeneroidut 
pelihahmot, sekä ihmisten 
erilaisuuksien (ulkonäkö, ominaisuudet) 
hyödyntäminen tai jopa sitä johdetut 
pelimekaniikat.  
 
Artikkelissa listattiin myös 
liiketoiminnallisia ja eettisiä syitä 
pelihahmojen moninaistamiseen. 
Pelaaminen ei ole sukupuolesta, 
seksuaalisuudesta tai vammaisuudesta kiinni, vaan esimerkiksi tutkimuksien mukaan noin 
puolet pelaajista on naisia. Pelaajat haluavat nykyisin monipuolisempia hahmoja, ja monet 
haluavat pelata hahmoja jotka muistuttavat ulkonäöllisesti heitä itseään.  
 

Koska videopeliteollisuus on tällä hetkellä 
kaikista tuottavin viihdeteollisuuden 
alahaara, 3,5 kertaa tuottavampi kuin 
toista sijaa pitävä elokuvateollisuus, 
peleillä on valtava mahdollisuus vaikuttaa 
maailmankuvan rakentamiseen ja 
stereotypioiden purkamiseen. 
Elokuvateollisuuden puolella tehty 
tutkimus on osoittanut, että stereotypiat 
joita media toistaa eivät yksin vaikuta 
muiden mielipiteisiin, vaan myös niiden 
ihmisten käsitykseen itsestään jotka 
tuntevat kuuluvansa ko. ryhmään. 
Pelimaailmaan tiivistettynä: jos naiset 
esitetään aina avuttomina pelastettavina 
prinsessoina, sillä voi olla vaikutusta sekä 

miespelaajien mielikuviin naisista että 
naispelaajien mielikuviin itsestään.  

 
Asiantuntija-artikkelit 
 
Hankkeessa toteutettua tutkimusta täydennettiin valikoiduilla pyydetyillä artikkeleilla, jotka 
toivat henkilökohtaisempaa näkökulmaa hankkeen teemoihin. 
 
Tuottaja Maria Maunula kertoi artikkelissaan Make Game Characters More Interesting, 
Unique, Diverse, and Approachable tutkimuksesta, jonka kohteena olivat hänen 
tuottamansa pelin pelaajat. Tuloksista selvisi, että pelaajat toivoivat paljon 
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monimuotoisempia hahmoja, ja pelaajien hahmotoiveiden toteuttaminen oli usein 
toteutuksellisesti yksinkertaista. (Maunula 2021.) 
 
Pelaaja Nova Liiho (2022) kuvasi artikkelissa 
In Games I Can Be Free to Express Myself 
omia syitään valita tietyntyyppinen hahmo 
peleissä, omaa sukupuoli-identiteettiä 
edustavan pelihahmon pelaamisen 
tuottamaa onnentunnetta ja pelihahmojen 
pronominien tärkeyttä, mutta myös 
mahdollisuutta leikittelyyn hahmojen 
ulkonäön ja pukeutumisen suhteen. 
 
Taiteen maisteri Jenni Varila (2022) tiivisti 
hankkeelle kirjoittamaan artikkeliinsa 
Diversity matters because you matter 
maisterintutkintonsa Flipped Male Gaze 
tuloksia. Varila huomioi, kuinka naishahmot 
ovat edelleen toimiltaan kovin sankarillisia ja 
ulkonäöltään samankaltaisia, ja hahmottaa yhteyden monimuotoisempien design-tiimien ja 
monitahoisempien naispelihahmojen välillä.  
 
Hankkeen näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja verkossa 
 
Hankkeen toteutus ajoittui koronapandemian ajalle, joten hankkeen toimia päädyttiin 
suuntaamaan verkkoon kohderyhmän tavoitettavuuden varmistamiseksi.  
 
Hankkeen tavoitteena oli herättää keskustelua suomalaisten pelintekijöiden keskuudessa 
hankkeen teemoista, ja kerätä toimivia käytäntöjä pelintekijöille pelimaailmojen 
moninaistamiseen. Tutkimuksista saadun palautteen pohjalta todettiin, että projektin 
viestinnän kohderyhmälle tulee keskittyä sukupuolittuneen väkivallan ja väkivallan eron 
kirkastamiseen.  
 
Blogikirjoitukset ja niiden uutisointi 
 
Projektin tutkimuksesta julkaistiin yhteensä kahdeksan artikkelia We in Games Finlandin 
sivuilla. Artikkelista julkaistiin uutinen We in Games Finlandin sosiaalisessa median kanavissa 
ja uutiskirjeissä. Lisäksi artikkeleista kerrottiin suomalaisten pelintekijöiden laajasti 
käyttämällä Facebookin Play Finland -sivustolla. Uutiset pyrittiin kirjoittamaan niin, että ne 
kannustaisivat keskusteluun, ja keskustelua saatiin erityisesti projektissa keskeisen asian, 
peleissä esiintyvän sukupuoleen kohdistuvan väkivallan osalta käyntiin. Lisäksi keskusteluja 
käytiin hankkeessa mukana olleiden pelintekijöiden toimesta erityyppisissä tilaisuuksissa 
henkilökohtaisissa kohtaamisissa.  
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Näkyvyys This is Finland -Twitter-tilillä 
 
Neogamesin kautta hankkeelle tarjoutui 
mahdollisuus näkyvyyteen osana Suomen 
pelialaa esittelevää This is Finland -sivuston 
Twitter-kampanjaa. This is Finland on 
ulkoministeriön ylläpitämä sivusto, jolla on 
sosiaalisen median kanavissa runsaasti 
aineistoa. Twitter-kanavalla on yli 100 000 
seuraajaa.  
 
Gender in Play -hankkeen osalta viestinnän 
kohteeksi päätettiin nostaa naishahmojen 
runsas määrä suomalaisissa peleissä. Gender 
in Play -postaus keräsi pelipostauksista eniten 
uudelleentwiittauksia ja lähes yhtä paljon 
tykkäyksiä kuin pelialaa esittelevän sarjan 
suosituin postaus.  
 
Sosiaalisen median kampanja 
 
Projektin loppupuolella, touko-kesäkuussa 2022, järjestettiin keskitetty sosiaalisen median 
kampanja, jossa esiteltiin laajasti projektin tuloksia. Kampanjan alustana oli We in Gamesin 
sosiaalisen median alustat, myöhemmin kampanjaa jaettiin myös Naisjärjestöjen 
Keskusliiton sosiaalisen median sivuilla. 
 
Kampanjan postaukset We in Games Finlandin Twitterissä saivat 24 300 yksittäistä näyttöä 
30 päivän seurantajakson aikana. Eniten aktiviteettejä sai aikaan postaus, jossa käsiteltiin 
nuorten valkoisten CIS pelaajamiesten myyttiä. Eniten näyttöjä sai projektin esittely, 3286 
yksittäistä näyttöä ja eniten sitoutumista herätti seksuaalista suuntautumista peleissä 
käsittelevä postaus.  
 

 
Linkedinissä We in Games Finlandin sivujen seurajaamäärät nousivat kampanjan myötä 
merkittävästi: 129 uutta seuraajaa ja 700 % yksittäisiä käyntejä. Merkittävää oli, että 
kampanja tavoitti erityisesti ihmisiä, jotka työskentelivät videopelien tuotannon parissa: 
peräti 29 % tavoitetuista oli pelintekijöitä, 10 % viihdealalla, ja 8 % tietokonealalla.   
 



Hankkeen näkyvyys pelialan tapahtumissa 
 
Hanketta oli alun perin tarkoitus esitellä laajalti pelialan tapahtumissa Suomessa ja 
Pohjoismaissa, mutta tapahtumia oli koronarajoituksista johtuen huomattavasti normaalia 
vähemmän. Tapahtumia kuitenkin järjestettiin verkkotapahtumina, joten Gender in Play -
hanketta onnistuttiin esittelemään Suomen ja Pohjoismaisen merkittävimmissä 
pelinkehittäjien konferensseissa. Koronarajoituksien purkaannuttua hyödynnettiin kaikki 
Suomessa tapahtuvat pelialan tapahtumat hankkeen esittelylle. Tämä oli pitkälti mahdollista 
siksi, että hankkeessa mukana olleet pelialan edustajat tunsivat tapahtumajärjestäjät hyvin. 
 
Puheet ja luennot 
 
• Nordic Games 2021 (Malmå/online) 26-28.5.2021 

o Puhe, Projektinjohtaja Taina Myöhänen: Gender in Play - How Gender is 
Represented in Games. 

• We<3Games 2021 (Helsinki/online) 14-15.10.2021 
o Puhe, Projektinjohtaja Taina Myöhänen: Project Overview: Gender in Play. 
o Puhe, Senior Narrative Designer Eevi Korhonen, Housemarque: Evolving 

Storytelling in Returnal. 
• IGDA Helsinki May Meetup, Helsinki (live) 10.5.2022 

o Puhe, Projektinjohtaja Taina Myöhänen: Gender in Play - How Gender is 
Represented in Games. 

• Pride Game Jam HKI, Helsinki (live) 30.6.2022 
o Puhe, Tutkija Antonio Rodrigues: Gender in Play - How Gender is Represented in 

Games. 
 

 
Kuva: Lainaus käyttäjän Isaque Sanchesin Twitter-tililtä 22.5.2022. 



Paneelikeskustelut 
 
• We<3Games 2021 (Helsinki/online) 14-15.10.2021 

o Paneelikeskustelu Gender in Play: Projektikoordinaattori Aino Hiltunen 
Naisjärjestöjen Keskusliitosta, CEO Miia Seppänen ja Narrative Designer Lea 
Kalenius Harhama Gamesilta. Moderaattorina Emilia Machuca, We in Games 
Finland. 

 
Työpajat           
   
• We<3Games 2021 (Helsinki/online) 14-15.10.2021 

o Työpaja, vaikuttaja Wanda O’Rly: Fantasy & Duty - Socially Conscious Game 
Design.          

• Nordic Game 2022, Nordic Game for All, 17-25.5.2022 
o Työpaja, vaikuttaja Wanda O’rly:  kaksi Fantasy & Duty - Socially Conscious Game 

Design -työpajaa.   
  

Muu näkyvyys pelialan tapahtumissa 
 
• Bit1-finaali (opiskelijatapahtuma) Helsinki (live) 17.5.2022  

o Näkyvyys standilla (rollup, messutuotteet), projektin esittely standilla We in 
Gamesin hallituksen jäsenen Elina Sieväsen toimesta. 

• The Finnish Game Award´s Remote Watch Party, Helsinki (live) 25.5.2022  
o Näkyvyys tapahtumassa (rollup, messutuotteet), projektin esittely We in 

Gamesin hallituksen jäsenen Elina Sieväsen toimesta. 
 

 
Kuva: Tuuli Hypén 

Verkkonäkyvyys hankkeen jälkeen 
 
Hankkeen tuloksista tuotettiin kaksi printattavissa olevaa esitettä. Toinen esitteistä 
yhteenveti helppolukuisesti hankkeen tulokset, ja toiseen esitteistä yhdistettiin kaikki 
hankkeessa julkaistut artikkelit. Esitteet ovat ladattavissa We in Gamesin verkkosivulta 
syyskuun alusta lähtien. 
 



Lisäksi We in Gamesin projektia käsittelevät verkkosivut päivitettiin projektin jälkeen 
helppolukuisemmaksi. Päivitys sivujen osalta on valmis, mutta sen julkaisu odottaa We in 
Games -sivuston laajempaa päivitystä syyskuussa 2022.  
 
Hankkeen yhteiskunnallinen näkyvyys 
 
Hanketta käytiin esittelemässä muille sidosryhmille Väkivaltaobservatorion tapaamisessa 
17.2.2021 Taina Myöhäsen ja Liisa Ketolaisen toimesta, ja Digitaalinen maailma ja väkivalta 
-seminaarissa 25.11.2021 Taina Myöhäsen toimesta.  
 
Pelitutkijoille hanketta esiteltiin Suomen pelintutkimuksen päivillä 2021. Esittelystä vastasi 
tutkija Antonio Rordigues.  
 
Hanke esiteltiin Digitaalinen maailma ja väkivalta -seminaarissa Taina Myöhäsen toimesta. 
Lisäksi aiheesta järjestettiin tapahtumassa paneelikeskustelu. Keskusteluun osallistuivat 
Senior Narrative Designer Eevi Korhonen Housemarquelta, tohtorikoulutettava Usva Friman 
pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksiköstä Tampereen yliopistosta, toiminnanjohtaja 
Terhi Heinilä Naisjärjestöjen Keskusliitosta, ja VTL, TaT, projektipäällikkö Louna 
Hakkarainen Turv@verkko -hankkeesta Naisten Linja ry:stä. Paneelia moderoi Emilia 
Machuca We in Games Finlandilta. Tilaisuus nauhoitettiin ja tallenne oli näkyvissä kahden 
viikon ajan. 
 
Taina Myöhänen antoi haastattelun hankkeesta YLE:n Radio Suomen ohjelmassa Radio 
Suomen Päivä, joka tuli ulos torstaina 2.12.2021.  
 
Hankkeen tuloksista julkaistiin projektin jälkeen 4.7.2022 tiedote, jota hyödynnettiin ainakin 
sanomalehdissä (Suomenmaa 4.7.2022, Hämeen sanomat 9.7.2022) ja pelejä käsittelevissä 
ajankohtaisjulkaisuissa (Tilt 7.7.2022).  
 
Hankkeen työryhmä jakoi tietoa projektista 
ja sen tuloksista myös muilla foorumeilla, 
esimerkiksi Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -
työryhmän kokouksissa, Suomen Generation 
Equality -sparrausryhmän kokouksissa ja UN 
Womenin Combatting Gender-Based 
Violence -online -tapahtumassa 2.12.2021. 
 
Hanketta tullaan esittelemään myös YLE:n 
järjestämässä Aurora-tapahtumassa Levillä 
marraskuussa 2022.  
 
Hankkeen henkilöstö 
 
Hankkeen vetäjänä toimi FM, tutkija Taina Myöhänen We in Games Finlandista. 
Hanketyöhön osallistuivat We in Games Finlandista FM Emilia Machuca, ja Naisjärjestöjen 
Keskusliitosta Terhi Heinilä sekä Liisa Ketolainen (1-5/2021), Aino Hiltunen (6-10/2021), 
Riitta Komulainen (10-12/2021) ja Karoliina Paakkinen (1-6/2022). 
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Suomalaisten pelien tutkimuksen toteuttamisesta Hum.kand. Antonio Rodrigues ja 
maisteriopiskelija Nevena Sićević Tampereen yliopiston pelitutkimuksen 
maisteriohjelmasta. Heidän työtään ohjasi FT Usva Friman Tampereen yliopiston 
pelitutkimuksen huippuyksiköstä. Haastattelujen osalta tutkimuksen toteutti FM, 
tohtoriopiskelija ja hankkeen vetäjä Taina Myöhänen. 

Peliyritysten haastattelut toteuttivat hankkeen työryhmän jäsenet sekä We in Gamesin 
Finlandin aktiivijäsenet.  

Hankkeen ohjausryhmä 

Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat tutkija, FT Usva Friman Tampereen yliopiston 
pelitutkimuksen huippuyksiköstä, Turv@verkko-hankkeen projektipäällikkö, VTL, TaT Louna 
Hakkarainen, Erikoisasiantuntija, FT Nina Järviö tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta, ja HR-
johtaja, FM Heini Kaihu peliyhtiö Rovio Entertainment Corporationista.  

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa vuoden 2021 aikana (17.2.201, 19.4.2021, 
26.5.2021, 23.6.2021). Ohjausryhmä osallistui aktiivisesti tutkimusosuuden 
kysymyksenasettelun pohdintaan ja erityisesti peleissä esiintyvän sukupuoleen kohdistuvan 
väkivallan määrittelyyn. 

Hankkeen visuaalinen ilme 

Hankkeelle tehtiin heti hankkeen aluksi omat verkkosivut We in Games Finlandin 
verkkosivujen alle. Ne löytyvät osoitteesta https://weingames.fi/projects/gender-in-play/. 
Sivut tulevat olemaan käytössä myös hankkeen jälkeen ja tarjoamaan pääsyn hankkeen 
materiaaleihin ja aineistoihin.  

Hankkeen viestintää varten tilattiin 17 
piirroskuvan sarja, jonka toteutti 
kuvataiteilija, peliartisti Tuuli Hypén. Kuvat 
on esitelty loppuraportissa. 

Hankkeen presentaation ulkoasun 
suunnitteli graafikko Nuppu Katriina 
Vehmasalo, ja tekstit kirjoitti Taina 
Myöhänen. Nuppu Katriina Vehmasalo 
vastasi myös muusta hankkeessa 
toteutetusta painomateriaalin 
suunnittelusta.   

Sosiaalisen median kampanja 

Hankkeen sosiaalisen median kampanjan suunnittelivat ja julkaisivat sosiaalisen median 
asiantuntijat Tarja Porkka-Kontturi ja Emmi Hattunen. 
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Hankkeen julkaistut julkaisujärjestyksessä 

Antonio Rodrigues & Nevena Sićević (2021a): Review of Character Representation and 
Diversity in Games Research. Julkaistu 7.4.2021, saatavilla osoitteesta 
https://weingames.fi/research-review-character-representation-and-diversity-in-games 

Antonio Rodrigues & Nevena Sićević (2021b): Gender in Play – large-scale content analysis 
about the character representation and diversity in Finnish games. Julkaistu 23.06.2021, 
saatavilla osoitteesta https://weingames.fi/analysis-character-diversity-games-large/ 

Antonio Rodrigues & Nevena Sićević (2021c): Women character representation and diversity 
in Finnish games: a qualitative analysis. Julkaistu 24.11.2021, saatavilla osoitteesta 
https://weingames.fi/women-character-representation-and-diversity-in-finnish-games-a-
qualitative-analysis/ 

Antonio Rodrigues & Nevena Sićević (2021d): Character diversity. Julkaistu 24.11.2021, 
saatavilla osoitteesta https://weingames.fi/gender-in-play-character-diversity/ 

Maria Maunula (2021): Make game characters more interesting, unique, diverse, and 
approachable. Julkaistu 29.11.2021, saatavilla osoitteesta https://weingames.fi/make-game-
characters-more-interesting/ 

Antonio Rodrigues & Nevena Sićević (2021e): Gender-based Violence against Women 
Characters. Julkaistu 16.12.2021, saatavilla osoitteesta https://weingames.fi/gender-based-
violence-against-women-characters/ 

Nova Liiho (2022): In games I can be free to express myself. Julkaistu 24.4.2022, saatavilla 
osoitteesta https://weingames.fi/in-games-i-can-be-free-to-express-myself/ 

Taina Myöhänen (2022a). What is gender-based violence in games. Julkaistu 30.5.2022, 
saatavilla osoitteesta https://weingames.fi/what-is-gender-based-violence-in-games/ 

Jenni Varila (2022). Diversity matters because you matter. Julkaistu 8.6.2022, saatavilla 
osoitteesta https://weingames.fi/diversity-matters-because-you-matter/  

Taina Myöhänen (2022b). Gender-based Violence in Games: Game Developers’ 
Perspectives. Julkaistu 22.6.2022, saatavilla osoitteesta https://weingames.fi/gender-based-
violence-in-games-game-developers-perspectives/ 

Taina Myöhänen (2022c). Best practices for creating diverse characters. Julkaistu 30.6.2022, 
saatavilla osoitteesta https://weingames.fi/best-practices-for-creating-diverse-characters/ 



Tuuli Hypén 2021: ”Mikä kissoista on tyttökissa” 




