
OPAS VANHEMMILLE



Pelaajien keski-ikä on nykyään 30 
vuotta, ja markkinoilla on useita vain 
aikuisille suunnattuja pelejä. Videope-
lit tarjoavat viihdettä sekä mahdolli-
suuden ajan viettämiseen kavereiden 
kanssa. Joitakin pelejä pelataan yksin 
ja toisia taas verkossa tuhansien mui-
den pelaajien kanssa.

Videopelien pelaaminen on mukavaa, 
erityisesti silloin, kun harrastukselle 
on laadittu säännöt ja rajat, jotka sopi-
vat koko perheelle.

Tämä opas on tarkoitettu avuksi juuri 
siihen.

TURVALLINEN JA TERVEELLINEN 
VIDEOPELIHARRASTUS
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VINKKEJÄ 
VANHEMMILLE

A
Tältä sivulta löydät viisi vinkkiä vanhem-
mille sekä videon, jossa kerrotaan ter-
veellisen pelikokemuksen luomisesta per-
heessä.



1. IKÄLUOKITUS
Tarkista pelin ikäluokitus pelikotelosta tai digitaalisesta kaupasta.

2. TUTUSTU PELIIN
Yritä löytää yhteenveto tai arvostelu pelistä. Jos mahdollista, pelaa peliä itse tai 
lapsen kanssa.

3. KESKUSTELKAA PELEISTÄ
Seuraa lasten pelaamista ja puhu heidän kanssaan peleistä, joita he pelaavat. 
Kerro, miksi tietyt pelit eivät välttämättä ole heille sopivia.

4. PELIAJAT
Sopikaa viikoittaisista peliajoista. Kannusta lapsia pitämään säännöllisiä tauko-
ja pelaamisesta.

5. TURVALLINEN PELIHARRASTUS
Aseta lapselle tarvittaessa rajoituksia (pelien ikäluokitukset, peliajat, rahan-
käyttö, verkkotoiminnot) lapsilukkotoiminnoilla.

Pohdittavaa 
Jokainen lapsi on yksilö. Viime kädessä vanhempien tulee päättää, millaisen 
sisällön katsominen tai kokeminen on heidän lapsilleen sopivaa.

Tarkista pelin ikäluokitus pelikotelosta.

• Huomaa, että peleihin voi olla mahdollista ostaa lisäsisältöä.
• Verkkopelejä pelataan virtuaalisissa yhteisöissä, joissa pelaajat voivat olla 

yhteydessä tuntemattomiin pelaajiin. Muistuta lapsia siitä, ettei henkilö-
kohtaisia tietoja saa kertoa muille ja että sopimattomasta käytöksestä on 
tehtävä ilmoitus.

• Yritä löytää yhteenveto tai arvostelu pelistä.
• Pelaa videopelejä lastesi kanssa – se on paras tapa oppia peleistä.
• Sopikaa viikoittaisista peliajoista.
• Kannusta lapsia pitämään säännöllisiä taukoja pelaamisesta.
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PEGI-
IKÄLUOKITUS

B
PEGI tarjoaa videopelien ikäluokituksia – ja 
auttaa vanhempia tekemään tietoon perus-
tuvia päätöksiä ostaessaan videopelejä

PEGI (Pan European Game Information) on ikäluokitusjärjestelmä, joka tarjoaa 
kuluttajille tietoa päätöksenteon tueksi. Tämän tiedon avulla vanhemmat voivat 
päättää, onko jokin tietty tuote lapselle sopiva.

PEGI määrittää peleille pelin sisältöön perustuvan vähimmäisikäsuosituksen.

PEGI-ikäluokitus kertoo pelin ikätasoisuudesta, ei pelin vaikeusasteesta.

Lisätietoja PEGIstä on osoitteessa pegi.info



Mitä merkinnät tarkoittavat?

PEGI 3 -pelien sisältö on sopiva kaikille ikäryhmille. Pelit eivät 
saa sisältää mitään ääniä tai kuvia, jotka voisivat olla pelottavia 
nuoremmille lapsille. Ainostaan hyvin lievä (koominen tai lapsel-
linen) väkivallan muoto on hyväksytty. Pelit eivät saa sisältää 
sopimatonta kielenkäyttöä.

Tämän kategorian videot voivat sisältää kohtauksia tai ääniä, 
jotka saattavat olla pelottavia nuoremmille lapsille. Ainostaan 
hyvin lievä (epäsuora tai fiktiivinen) väkivallan muoto on sallittu.
 
Videopelit, joissa on hieman paljastavampia väkivaltaisuuksia 
fantasiahahmoja kohtaan tai fiktiivistä väkivaltaa ihmistä muis-
tuttavia hahmoja kohtaan, kuuluvat tähän ryhmään. Pelissä 
voi olla seksuaalista sisältöä, kun taas jos pelissä käytetään 
sopimatonta kielenkäyttöä, sen tulee olla lievää.  Peli voi sisäl-
tää myös uhkapeliä, samassa muodossa kuin kasinoissa tai 
rahapelissä (esimerkiksi korttipelejä, joita todellisessa elämässä 
pelataan rahasta).

Tätä luokitusta sovelletaan, kun pelin väkivallan kuvaaminen 
(tai seksuaalinen sisältö) näyttää samanlaiselta kuin todellises-
sa elämässä. Sopimattoman kielen käyttö PEGI 16 -luokituk-
sessa voi olla törkeämpää, ja uhkapelit ja tupakan, alkoholin tai 
laittomien huumeiden käyttö voivat myös olla mukana peleissä.

Aikuisluokitusta sovelletaan silloin, kun väkivallan taso saavut-
taa vaiheen, jossa pelit sisältävät raakaa väkivaltaa, moraa-
litonta tappamista tai väkivaltaa puolustuskyvyttömiä uhreja 
kohtaan. Pelit, joissa on laittomien huumeiden käytön ihannoin-
tia ja avoimia seksuaalisia kohtauksia, kuuluvat tämän ikäluoki-
tuksen sisälle.

PEGI-
IKÄLUOKITUS

B



PEGI-sisältömerkinnät

Väkivalta: Peli sisältää väkivaltaisia kohtauksia. PEGI 7 -luokitellut 
pelit saavat sisältää ainoastaan fiktiivistä ja yksityiskohdatonta vä-
kivaltaa. PEGI 12 -luokitellut pelit saavat sisältää väkivaltaisuuksia 
fantasiaympäristössä tai fiktiivistä väkivaltaa ihmistä muistuttavia 
hahmoja kohtaan, kun taas PEGI 16 tai 18 -luokitelluissa peleissä 
esiintyy realistisempia väkivaltakohtauksia.

Kauhu: Tämä merkintä voi koskea PEGI 7 -pelejä, jos se sisältää 
kuvia tai ääniä, jotka voivat olla pelottavia pienemmille lapsille, tai 
PEGI 12 -pelejä, jos ne sisältävät pelottavia ääniä tai kauhuefektejä 
(mutta eivät väkivaltaisia elementtejä).

Seksi: Tällainen sisältömerkintä voi liittyä PEGI 12 -luokitukseen, 
jos pelissä on seksuaalista sisältöä, PEGI 16 -luokitukseen, jos 
pelissä on eroottista alastomuutta tai sukupuoliyhteys ilman nä-
kyviä sukuelimiä, tai PEGI 18 -luokitukseen, jos pelissä on selkeää 
seksuaalista sisältöä. Alastomuus, jos siihen ei liity seksuaalista 
sisältöä ei edellytä tiettyä ikäluokitusta, eikä tämä sisältömerkintä 
ole välttämätön.

Kiroilu: Peli sisältää sopimatonta kielenkäyttöä. Tämä merkintä voi 
koskea PEGI 12 -pelejä (mietoja kirosanoja) PEGI 16 -pelejä (esim. 
seksuaalisia voimasanoja tai jumalanpilkkaa) tai PEGI 18 -pelejä 
(esim. seksuaalisia voimasanoja tai jumalanpilkkaa).

Huumeet: Pelissä viitaan laittomien huumeiden, alkoholin tai 
tupakan käyttöön. Pelit, joissa on tällaista sisältöä, kuuluvat aina 
luokkiin PEGI 16 tai PEGI 18.

Syrjintä: Peli sisältää stereotyyppisiä, todennäköisesti vihaa liet-
sovia kuvauksia etnisistä, uskonnollisista, kansallisista tai muista 
ryhmistä. Tällainen sisältö on sallittua ainoastaan PEGI 18 -luo-
kassa (ja se voi olla kansallisen rikoslainsäädännön vastaista).



Uhkapeli: Peli sisältää uhkapeliin houkuttelevia elementtejä. Nämä 
uhkapeliä muistuttavat elementit ovat pelejä, joita tavallisesti pela-
taan kasinoissa tai pelihalleissa. Tämän kaltaista sisältöä on pelissä, 
jotka kuuluvat luokkiin PEGI 12, PEGI 16 tai PEGI 18.

Nettipeleissä tehdyt ostokset: Käyttäjille tarjotaan säännöllises-
ti uusia sisältöjä, pelitoimintoja, ominaisuuksia ja/tai päivityksiä 
tietystä pelistä tai sovelluksista. Jos tällaisia ostoksia tehdään 
pelin aikana, niitä kutsutaan verkkopeleissä tehdyiksi ostoksiksi 
(tai sovellusten sisäisiksi ostoksiksi, jos kyseessä on mobiililaite), 
vaikka niitä voidaan myös tarjota erillisinä tavaroina pelin ulko-
puolella, nettikauppojen kautta. Joissakin tapauksissa pelaaja voi 
tehdä ostoksen (uuden toiminnon tai päivityksen) suoraan oikealla 
rahalla, tai pelaaja voi vaihtoehtoisesti ostaa oikealla rahalla pelin 
sisäistä virtuaalivaluuttaa, jonka avulla uutta sisältöä voidaan os-
taa pelaamisen aikana.

IN-GAME PURCHASES
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Lapsilukkotoiminnoilla vanhemmat voivat 
valita, voivatko lapset viestiä muiden pe-
laajien kanssa. Näillä työkaluilla voidaan 
myös rajoittaa peliaikaa sekä asettaa PE-
GI-ikäluokituksiin perustuvia rajoituksia. 
Lisäksi niillä on mahdollista estää ostokset 
tai asettaa rahankäytölle rajoituksia.



Lapsilukkotoimintojen ja ikäluokitusten avulla on helppo valita, millaista sisäl-
töä perheenjäsenet voivat käyttää verkossa, ja rajoittaa verkossa vietettävää 
aikaa.

Kaikissa nykyaikaisissa konsoleissa ja kannettavissa laitteissa on sisäänraken-
netut lapsilukkotoiminnot, joilla perheet voivat seurata pelattuja pelejä ja peliai-
koja. Niiden avulla vanhempien on helpompi hallita tarkemmin verkon käyttöä 
ja pelaamista sekä sopia lasten kanssa, milloin ja miten pelejä voidaan pelata. 
Lapsilukkotoiminnot voidaan määrittää toimimaan automaattisesti.

Niiden avulla on esimerkiksi mahdollista asettaa päivittäinen peliaika. Kun aika 
on täynnä, peli pysäytetään automaattisesti. Perheissä tämä voi estää pelaami-
sen lopettamiseen liittyviä kiistoja.

Lapsilukkotoiminnoilla voidaan hallita:

ikärajoja
peliaikoja
rahankäyttöä
viestintää.
Kaikilla suurimmilla videopelialustoilla on käytettävissä työkaluja, joilla van-
hemmat ja huoltajat voivat hallita lasten pelaamista.
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Joissakin peleissä on mahdollista ostaa 
lisäsisältöä: 

PEGIn luokittelemista peleistä 10–20 % 
tarjoaa pelien sisäisiä ostoksia
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Tietoa pelien sisäisistä ostoksista
Pelien sisäiset ostokset, joita kutsutaan joskus myös mikromaksuiksi, ovat osa 
videopelimaailmaa mutta eivät suinkaan välttämättömyys.

Kuluttajilla on yhä paljon valinnanvaraa ilman pelien sisäisiä ostoksiakin.  
Vuosittain vain 10–20 % IARC:n ja PEGIn luokittelemista peleistä tarjoaa pelien 
sisäisiä ostoksia. Valtaosa pelaajista ei koskaan käytä rahaa pelien sisällä.

Toimialalla on käytössä selvät ohjeet pelaajien kanssa viestintään. Tarkoitukse-
na on varmistaa, että pelien sisäiset tarjoukset ovat kuluttajansuojalain mukai-
sia ja että pelaajilla on kaikki tarvitsemansa tiedot, jotta he voivat itse hallita 
rahankäyttöään peleissä varmoin mielin.

Ilmoitus pelin tarjoamista ostoksista
Kaikkien PEGIn arvioimien fyysisten ja digitaalisten videopelien kohdalla ilmoi-
tetaan ennen pelin ostamista, tarjoaako se pelin sisäisiä ostoksia.

Vuonna 2020 PEGI otti käyttöön uusia sisältömerkintöjä, joilla ilmoitetaan 
aiempaa läpinäkyvämmin satunnaisia tuotteita sisältävistä pelien sisäisistä os-
toksista (kuten yllätyslaatikoista, korttipakoista tai arvontapalkinnoista). Tiedot 
esitetään erillisessä ilmoituksessa pelikotelossa tai digitaalisella kauppasivulla.  
Ilmoitus kertoo vanhemmille ja pelaajille aiempaa selvemmin ja tarkemmin jo 
ennen ostoksen tekemistä, käytetäänkö pelissä yllätyslaatikoita ja muita satun-
naiselementtejä (kuten korttipakkoja ja arvontapalkintoja).
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