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Tietokonepeleistä tehty väkivallantutkimus

Tietokonepelit  ovat  kehittyneet  hyvin  yksinkertaisista 

merkkipohjaisista  peleistä  massiivisiksi  multimediakokemuksiksi, 

jotka alkavat muistuttaa reaalimaailmaa yhä enemmän ja enemmän. 

Tämä  kehitys  on  nostanut  esiin  kysymyksen  peleissä  esiintyvän 

väkivallan mahdollisista vaikutuksista niitä pelaaviin ihmisiin. 

Tutkielmassa  paneudutaan  viiteen  tutkimukseen,  joiden  toivotaan 

selventävän  asiaa.  Kaikki  olivat  kokeellisia  tutkimuksia,  joiden 

aihepiirinä oli  väkivaltaisten tietokonepelien pelaamisen vaikutukset 

pelaajan  käytökseen  ja  maailmankuvaan.  Tutkimuksien  tulokset 

vahvistivat  oletuksen,  jossa  väkivaltaisten  tietokonepelien 

pelaamisella on vaikutuksia pelaajan käytökseen ja maailmankuvaan. 

AVAINSANAT: peliväkivalta, FPS, kultivaatioteoria, yleinen 

aggressiomalli 
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1 JOHDANTO

Tietokonepelit  ovat  kasvaneet  pienen  yhteisön  ajanvietteestä 

valtaväestön  kulutustavaraksi.  Mukanaan  ne  ovat  tuoneet 

uskomattomia  maailmoja,  joissa  seikkailla,  käsikirjoituksia,  jotka 

kilpailevat  elokuvien  ja  kaunokirjallisuuden  kanssa,  sekä 

ennennäkemättömän interaktiivisuuden asteen tarinan, maailman ja 

pelaajan välille.

Nykyaikainen  teknologia  mahdollistaa  myös  tietokonepelien 

loisteliaan  ulkoasun  niin  visuaalisesti  kuin  äänellisestikin.  On 

mahdollista kuvata erittäin realistisesti erilaisia ympäristöjä, ihmisiä ja 

toimintoja.  Mahdollisuus  hyviin  realistiseen  maailmankuvaukseen 

nostaakin esiin kysymyksen, mitä on sopivaa näyttää ja kenelle? Kun 

on  mahdollista  ampua  pelimaailman  oliota,  joka  muistuttaa  ja 

kuulostaa  lähes  oikealta  ihmiseltä,  missä  menee  raja,  milloin 

pelaaminen  alkaa  vaikuttaa  reaalimaailman  toimiimme  ja 

uskomuksiimme?

Tässä  tutkielmassa  tehdään  kirjallisuuskatsaus  olemassa  olevaan 

tutkimusmateriaaliin  tietokonepelien  esittämän  väkivallan 

vaikutuksista.  Kandidaatintutkielman suppeuden vuoksi  tutkielmaan 

on  valittu  viisi  aihetta  käsittelevää  tutkimusta,  joiden 

tutkimusasetelmat eroavat toisistaan ja näin ollen antavat aiheesta 

laajemman kuvan.

Tutkielmassa  havaittiin  olevan  selvää,  että  väkivaltaisten 

tietokonepelien pelaamisella on vaikutuksia niitä pelaavien ihmisten 

maailmankuvaan  ja  käytökseen.  Tämän  vaikutuksen  ilmenemisen 
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tapa on kuitenkin vielä kiistanalainen, joten lisätutkimusta aiheesta 

kaivataan 
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2 TIETOKONEPELIT JA VÄKIVALTA

Tietokonepelit  ovat  kehittyneet  hyvin  yksinkertaisista 

merkkipohjaisista  peleistä  massiivisiksi  multimediakokemuksiksi, 

jotka alkavat muistuttaa reaalimaailmaa yhä enemmän ja enemmän. 

Nämä  nykyajan  tekniikan  mahdollistamat  puitteet  ovat  kuitenkin 

luoneet  mielenkiintoisen ilmiön,  jossa pelin  ulkonäköön kiinnitetään 

huomattavasti  enemmän  huomiota  vahvan  tarinankerronnan 

kustannuksella.  Usein  tämä  ulkonäkö  myös  käsittää  hyvin 

realistisennäköisen väkivallan kuvauksen. 

Varsinkin  First-Person  Shooter  (FPS)  peligenre  luottaa  väkivallan 

vetovoimaan lähes ainoana houkuttimenaan ja kärsiikin usein ennalta 

arvattavasta juonesta sekä hyvin lineaarisesta pelinkuljetuksesta. FPS 

ei kuitenkaan ole ainoa väkivaltaa kerronnallisesti hyödyntävä genre, 

vaan  esimerkiksi  roolipeleissä  sekä  Real  Time  Strategy  (RTS) 

genressä  käytetään  väkivaltaa  pelikokemuksen yhtenä komponent-

tina.

Tämän  luvun  tarkoituksena  on  tarkastella  niitä  genrejä,  joissa 

väkivaltaa  esiintyy  huomattavan  paljon.  Lisäksi  tarkastellaan 

väkivallan ilmenemistä ja kuvaamista.  

2.1 Pelit

Tietokonepelien  historia  on  yhtä  monimuotoinen  ja  polveileva  kuin 

tietokoneiden historia. Tämä ei tietenkään ole mitenkään yllättävää, 

sillä  jokainen  peli  on  tekijöidensä  näkemyksien  sekä  aikakautensa 

tekniikan,  niin  laitteiston  kuin  ohjelmistojenkin,  summa.  Kyseinen 

korrelaatio  pelien  teknisten  ominaisuuksien  ja  ne  mahdollistavan 

tekniikan  välillä  on  myös  tässä  tutkimuksessa  hyvin  tärkeässä, 
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vaikkakin taustalla olevassa, osassa. Voidaan nimittäin väittää, että 

ennen  kuin  pelin  (visuaalinen)  toteutus  pääsee  riittävän  korkealle 

tasolle,  peli  ei  ole  tutkimusaiheen  kannalta  relevantti.  Edellinen 

väittämä  pohjaa  Shibuyan,  Sakamoton,  Ihorin  ja  Yukawan (2008) 

huomioon,  jossa  pojat  selkeästi  reagoivat  peliväkivallan 

graafisuuteen.

Pelikokemukseen  upotettu  väkivalta  voi  olla  hyvin  hienovaraista, 

esimerkkinä  lastenpeleissä  esitetty  ötököitten  päälle  hyppely,  tai 

tahallisen liioiteltua, esimerkkinä Fallout 3 -pelissä (Bethesda, 2010) 

päähän kohdistuneen, onnistuneen osuman tulos. Lisäksi väkivalta voi 

ilmetä  pelissä  muutenkin  kuin  taistelun  kautta  (Williams,  2006). 

Esimerkiksi  roolipeleissä on mahdollista  käyttää hyväkseen dialogia 

henkisen väkivallan välineenä, oli vastapuolena sitten toinen ihminen 

tai peliin kuuluva ei-pelaajahahmo (non-player character, NPC). Myös 

ryöstetyksi  tuleminen  ja/tai  ryöstön  tekeminen  ovat  mahdollisia 

skenaarioita monissa peleissä(Williams, 2006).

2.1.1Ampumapelit

Ampumapeligenre sisältää monia erityylisiä ja eri tavoin toteutettuja 

pelejä. Yksi tapa kategorisoida ampumapelejä on Paavilaisen (2009) 

mukaan  niissä  esitettävän  pelimaailman  tarkasteluun  käytetty 

perspektiivi.  Näitä  ovat  pelihahmon  silmissä  pysyvä  (First-person), 

hahmon  olan  yli  kuvattava  (Third-person)  sekä  kauempaa  ilmasta 

kuvattu  ”linnunsilmä”  (Bird's  eye)  -perspektiivi.  Yhdistävä  tekijä 

peleissä  on  pelaajan  toiminta  suhteessa  peliympäristöön,  millä 

useimmissa  tapauksissa  tarkoitetaan  toisten  pelihahmojen  ja/tai 

pelimaailman esineiden vahingoittamista. 
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Tänä  päivänä  suosituin  ampumapelien  tyylilaji  on  FPS.  Sille  on 

ominaista  pelihahmon  silmien  kautta  kuvattava  pelimaailma  sekä 

nopeatempoinen  toiminta.  Pelien  väkivallankuvaus  on  usein 

liioittelevaa,  vaikkakin  pyrkimys  realismiin  on  havaittavissa 

esimerkiksi  pelimaailman  fysiikan  mallinnuksen  ja  tähtäyksen 

hankaloittamisen muodossa (Paavilainen, 2009).

Ampumapeleissä väkivalta rajoittuu yleensä toisten pelihahmojen ja 

ympäristön vahingoittamiseen, näissä peleissä väkivalta on siis hyvin 

suoraa ja tarkoituksellista.  Useimmiten vahinkoa aiheutetaan jollain 

aseella, esimerkiksi pistoolilla, mutta myös aseetonta taistelua näkee 

peleissä.  Toiminnan  vaikutukset  ovat  usein  liioiteltuja  niin 

visuaalisesti  kuin  ääninäyttelynkin  puolelta.  On  myös  huomattava, 

että  väkivalta  on  pelikokemuksen  suurin  yksittäinen  komponentti 

esimerkiksi ongelmanratkaisun ja hiiviskelyn rinnalla.  

2.1.2Roolipelit

Kuten ampumapelit, myös roolipeligenre pitää sisällään laajan kirjon 

erilaisia  pelejä.  Roolipelien  yksikäsitteinen  määrittely  on  vaikeaa, 

koska  genren  rajat  eivät  ole  niin  selvät  kuin  esimerkiksi 

simulaattoreissa tai tappelupeleissä. 

Stenrosin (2009) mukaan roolipelejä leimaa vahva hahmokeskeisyys. 

Pelaajan  toimintaan  kuuluu  olennaisena  osana  pelihahmon 

kehittäminen  haluamaansa  suuntaan.  Tämä  voi  käsittää  hahmon 

ominaisuuksien  ja  taitojen  kehittämistä,  tietyn  tyylistä 

vuorovaikutusta  pelimaailman  tilanteisiin  (hyvä  vs.  paha)  ja 

useimmissa  peleissä  myös  taistelua.  Taistelun  osalta  pelit  voivat 

vaihdella  hidastempoisemmista  vuoropohjaisista  peleistä 
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nopeatempoisiin  ja  reaaliaikaisiin  peleihin,  joita  kutsutaan 

toimintaroolipeleiksi  (Action Role-Playing Game).  Toimintaroolipelien 

luonteeseen kuuluu  väkivallan  korostaminen tarinankerronnassa,  ja 

ne kuvaavatkin pelimaailman usein vaarallisena paikkana, jossa vain 

vahvat selviävät.

Toinen  roolipelejä  määrittelevä  tekijä  on  tarinan  tärkeys 

pelikokemuksen  eteenpäin  vievänä  voimana.  Verrattaessa 

ampumapeleihin,  joissa  taustatarina  ei  ole  niin  tärkeä 

pelikokemuksen  kannalta,  roolipelit  ovat  hyvin  tyhjiä  kokemuksia 

ilman  hyvää  tarinaa.  Tarina  vie  peliä  eteenpäin  myös  hyvin 

konkreettisella  tavalla,  pelaajan  etenemistä  voidaan  esimerkiksi 

ohjata  tarinaan  liittyvillä  tehtävillä  ja,  jos  peli  huomioi  pelaajan 

tekemät  päätökset  seikkailun  aikana,  voidaan  tälle  esittää  monta 

toisistaan eroavaa tarinallista loppua. (Stenros 2009) 

Uusimmissa  roolipeleissä  on  myös  samanlaista  väkivallankuvausta 

kuin  ampumapeleissä,  perinteisesti  roolipelit  ovat  kuitenkin  olleet 

visuaaliselta  anniltaan  hillitympiä.  Tämä  johtunee  siitä,  että 

roolipeleissä  väkivalta  on  toisarvoisessa  asemassa 

juonenkuljetukseen  ja  dialogiin  verrattaessa.  Toisaalta  roolipeleissä 

on mahdollista toteuttaa tietoisesti häiriökäyttäytymistä, esimerkiksi 

vandalismia, huumeidenkäyttöä ja ryöstöjä. Joissain peleissä tällainen 

käytös kuuluu juoneen, mikä voi vaikuttaa pelaajien maailmankuvaan 

haitallisella tavalla.
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3 PELITUTKIMUKSIEN TARKASTELU

Tietokonepeleistä  tehty  väkivallantutkimus  on  yksi  osa  suurempaa 

tutkimusaihepiiriä,  joka  käsittelee  yleisemmällä  tasolla  mediassa 

esiintyvää  väkivaltaa.  Kyseinen  tutkimussuuntaus  sai  alkunsa 

television myötä, mutta sen piiriin on liitetty myös muita uusmedian 

muotoja  niiden  vakiinnutettuaan  asemansa  suuren  yleisön 

kulutustottumuksissa.  Tämän  luvun  tarkoituksena  on  tutustua 

joihinkin  aiheesta  tehtyihin  tutkimuksiin  ja  sitä  kautta  saada 

tarttumapintaa aihealueeseen.

3.1 Salokoski

Salokoski  (2005)  paneutuu  väitöskirjassaan olevassa  tutkimuksessa 

pelaamisen, ja ennen kaikkea riskipelaamisen, taustalla oleviin syihin. 

Hänen tekemän tutkimuksen mukaan 10 - 16 vuotiaiden suomalaisten 

koululaisten arkeen ja ajanviettotapoihin kuului  merkittävänä osana 

myös  pelaaminen.  Tutkimukseen osallistui  1  096 lasta/nuorta  sekä 

heidän vanhempansa (N=972). Nuorista pojista 95% ja tytöistä 79% 

ilmoittivat  pelaavansa  vähintään  satunnaisesti,  yhden  pelikerran 

kesto oli keskiarvoltaan puolesta tunnista tuntiin.

Riskipelaajana  voidaan  Salokosken  (2005)  mukaan  pitää  henkilöä, 

joka pelaa yli 14 tuntia viikossa. Näitä pelaajia tutkimuksessa löytyi 

kymmenesosa  osallistuneista  koehenkilöistä.  Iällä  ei  näyttänyt 

Salokosken  (2005)  mukaan  olleen  merkitystä  väkivaltaisten  pelien 

suosioon,  vaan  lähes  jokainen  pelaava  koehenkilö  oli  valinnut 

vähintään yhden väkivaltaa sisältävän pelin suosikikseen.

Nuorten pelaamisen taustalla olevista syistä Salokoski (2005) nostaa 

esiin  sosiaalisuuden,  viihtymisen  halun,  vapaa-ajan  kulutuksen  ja 
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rentoutumisen.  Myös  pelaamisen  koettu  hyödyllisyys  (atk-taidot) 

nousi  esiin  tutkimuksessa,  vaikkakin  tämä näkökanta  oli  vahvempi 

pojilla kuin tytöillä. Pelien hyödyllisyyden näkökannassa on kuitenkin 

ongelma,  jossa  nuori  ei  välttämättä  ymmärrä  pelien  mahdollista 

vahingollista vaikutusta, koska hän on niin kiinnostunut peleistä ja/tai 

hän  kuvittelee,  että  vaikka  pelit  voisivat  vaikuttaa  ihmisiin 

haitallisesti, ei tämä häntä itseään koske. 

Pelien suurkulutuksen motiiveina tutkimuksessa nousi esiin tunteiden 

säätely  eli  pako  arjesta  ja  velvollisuuksista,  rutiinien  ylläpito  sekä 

tunteiden  kanavointi.  Salokoski  (2005)  huomauttaa,  että  tunteiden 

säätelyn riskinä saattaa olla liiallinen uppoutuminen peleihin ja sitä 

kautta  oikean  maailman  kiinnostavuuden  ja  sosiaalisten  suhteiden 

näivettyminen.  Ihminen  itsessäänkin  voi  muuttua  pelien 

vaikutuksesta,  mistä  oireina  voi  olla  esim.  empatiakyvyn 

heikkeneminen,  turtuminen  ja  väkivallan  hyväksyvien  asenteiden 

vahvistuminen.  Riskipelaamisen  keskeisimpänä  syynä  Salokosken 

(2005) mukaan näyttäytyy nuoren pelaamiselle antaneet merkitykset. 

Pelien  suurkulutuksen  syynä  voikin  olla  jokin  muu  kuin  vapaa-

ajanviettokeino,  jolloin  tulisikin  tarkastella  syitä  tämän 

käyttäytymisen takana.

3.2 Anderson ja Dill

Andersonin  ja  Dillin  (2000)  hypoteesi  tutkimuksessaan  oli  se,  että 

väkivaltaisten  tietokonepelien  pelaaminen  vaikuttaa  pelaajan 

käyttäytymiseen  aggressiivisuutta  lisäävällä  tavalla.  Heidän 

tutkimuksensa toteutus ja siitä saadut tulokset kattoivat niin lyhyen 

peliajan kuin pitkäaikaisemmankin altistuksen vaikutukset. 
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Teoriapohjana Anderson ja Dill (2000) käyttävät yleistä (affektiivista) 

aggressiomallia  (GAAM,  General  Affective  Aggression  Model, 

myöhemmissä  julkaisuissa  pelkkä  GAM),  jonka  he  ovat  luoneet 

aikaisempien  aggressiiviseen  käytökseen  kohdistuneiden 

tutkimuksiensa  aikana.  Lyhyesti  esitettynä  yleinen  aggressiomalli 

pyrkii selittämään, kuinka ihmisen aggressiivinen käytös muodostuu 

tietyissä tilanteissa. 

Yleisen aggressiomallin  (Kuvio 1)  mukaan tilanteen alussa henkilön 

käytökseen  vaikuttavat  tilanteeseen  sekä  henkilön  omaan 

persoonaan liittyvät muuttujat. Nämä muuttujat yhdessä aiheuttavat 

henkilössä  tunnetilan  ja  kiihtymyksen  tilan  muuttumisen.  Henkilön 

käytökseen  vaikuttavat  lisäksi  opitut  käyttäytymismallit,  joilla 

tarkoitetaan  tässä  (kenties  tietokonepeleistä)  omaksuttujen 

näkemysten  ja  toimintaohjeiden  kirjoa,  joiden  avulla  hän  on 

vuorovaikutuksessa  ympäröivän  maailman  kanssa.  Tunnetilalla 

kuvataan  henkilön  aggressioon  liittyviä  tuntemuksia,  esimerkiksi 

vihaa  ja  vihamielisyyttä.  Huomattavaa  on  myös  ihmisten  erilaiset 

lähtökohdat  puhuttaessa  heidän  tunnetiloistaan  tarkastelun  alla 

olevissa  tilanteissa.  Jotkut  ihmiset  ovat  perusluonteeltaan 

aggressiivisempia ja jotkut rauhallisempia, mutta on myös tilanteita, 

jotka saavat kenet tahansa suuttumaan. Kiihtymyksen aste  vaihtelee 

vastaavalla  tavalla  erilaisten  ihmisten  kohdalla;  jotkut  ihmiset 

kiihtyvät  harvoin,  kun taas  toiset  voivat  olla  kiihtyneitä  koko ajan. 

Pelien pelaaminen voi lisätä henkilön kiihtymyksen astetta, jolloin hän 

saattaa  virheellisesti  tulkita  ympäristössään  olevan  provosoivan 

henkilön  aiheuttaneen  kiihtymyksen  ja  laukaista  henkilössä 

aggressiivisen käyttäytymismallin.   
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Kuvio 1: Yleinen aggressiomalli

Yleinen  aggressiomalli  tulkitsee  käyttäytymismallit,  tunnetilan  ja 

kiihtymyksen  asteen  ihmisen  sisäisen  tilan  eri  puolina,  jotka  ovat 

hyvin tiukasti sidoksissa toisiinsa. On siis mahdollista, että yhden tilan 

vahva aktivoituminen aktivoi myös muut. Näin voisi käydä esimerkiksi 

turhauduttaessa  Johonkin  tilanteeseen,  jolloin  tunnetila  lipuu 

suuttumuksen  puolelle,  kiihtymyksen  aste  nousee  ja  mieli  alkaa 

hakea  valmiita  (ehkä  aggressiivisia)  ratkaisumalleja  tilanteen 

päätökseen saattamiseksi.

Tämän jälkeen  tilanteen  prosessointi  etenee  varsinaiseen  tilanteen 

arvioimiseen  ja  siitä  seuraavaan  toimintaan.  Tilanteen  arviointi 

tehdään useimmiten hyvin nopeasti ilman syvällisempää pohdintaa, 

ja  sen  tuloksena  saatu  tieto  auttaa  ihmistä  tekemään  jonkin 
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toiminnan.  Toiminnan  määrää  siis  kaikkien  edellä  mainittujen 

muuttujien  yhteistuloksena  aktivoitunut  käyttäytymismalli.  Ihmiset, 

jotka  ovat  luonteeltaan  aggressiivisia,  omaavat  laajemman  ja 

helppopääsyisemmän  repertuaarin  aggressiivisia 

käyttäytymismalleja,  joten  he  myös  turvautuvat  niihin  useammin 

konfliktitilanteissa.

Andersonin  ja  Dillin  perusoletuksena  oli,  että  väkivaltaisien 

tietokonepelien  pelaaminen  saattaa  tukea  aggressiivisien 

toimintamallien  käyttöä  reaalimaailman  tilanteissa  helpottamalla 

niiden saavutettavuutta peleissä tapahtuvan toiston kautta. Tämä on 

samalla  myös  heidän  hypoteesinsa  lyhytaikaisen  pelaamisen 

aiheuttamasta aggressiivisuuden kasvusta.   

Andersonin ja Dillin mukaan pitkäaikaisen altistumisen aikaansaama 

muutos  ihmisen  käyttäytymisessä  johtuu  aggressiivisten 

tietorakenteiden kehittymisestä, vahvistumisesta sekä käyttämisestä. 

Heidän mukaansa ihmisen pelatessa väkivaltaista tietokonepeliä hän 

vahvistaa uskomuksiaan väkivallan käytön hyväksyttävyydestä sekä 

väkivaltaisten  ratkaisujen  toimivuudesta,  opettelee/vahvistaa 

aggressiivisia  toimintamalleja  ja  vahvistaa  maailmankuvaa,  jossa 

odottaa muiden ihmisten käyttäytyvän aggressiivisesti  ja näin ollen 

täytyy olla varuillaan vihamiesten varalta.

3.2.1Tutkimuksen metodeista

Anderson  ja  Dill  (2000)  tekivät  tutkimustaan  varten  kaksi  erillistä 

koetta.  Ensimmäinen  oli  kyselytutkimus,  joka  suoritettiin 

amerikkalaisen  yliopiston  opiskelijoille.  Tutkimuksessa  selvitettiin 

pitkäaikaisen väkivaltaisille videopeleille altistuneisuuden mahdollista 
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suhdetta  häiriökäyttäytymiseen.  Tarkastelussa  olivat  koehenkilössä 

tapahtuneet  muutokset  aggressiivisen  käyttäytymisen, 

väärinkäytösten,  koulumenestyksen  ja  maailmankuvan  saroilla. 

Kyselyssä  kerättiin  dataa  myös  aggressioon  läheisesti  liittyvistä 

ärsytyskynnyksestä sekä aggressiivisesta luonteesta.

Toinen tutkimus, jonka Anderson ja Dill suorittivat, oli laboratoriokoe, 

jossa  tutkittiin  pelaamisen  vaikutuksia  pelaajan  tunnetiloihin, 

kognitioihin  sekä  aggressiiviseen  käyttäytymiseen.  Koehenkilöt 

joutuivat pelaamaan joko väkivaltaista Wolfenstein 3D -ampumapeliä 

tai  ei-väkivaltaista  seikkailupeliä  nimeltään  Myst.  Koe  suoritettiin 

kahdessa  osassa,  joista  ensimmäisessä  pelaajat  tulivat  paikalle 

pareittain  ja  suorittivat  testin  vaiheet  yhtä  aikaa.  Tällä  kerralla 

tarkastelussa  olivat  heidän  tunnetilansa  ja  aggressiivisen  ajattelun 

kognitiiviset  mittarit.  Toisella  kerralla  koehenkilöt  saapuivat  yksin, 

mutta  heille  uskoteltiin  myös  toisen  koehenkilön  olevan  paikalla. 

Testin  aiheena  oli  aggressiivinen  käyttäytyminen,  mitä  testattiin 

peliajan  jälkeen  toteutetulla  reaktionopeuteen  perustuvalla  testillä. 

Koehenkilön  tehtävänä  oli  kilpailla  oletettua  toista  koehenkilöä 

(oikeasti tietokone) vastaan ja hävitessään hän sai kuullakseen kovan 

äänen korvalapuistaan ja toisinpäin.  Osallistujan vastuulle  annettiin 

myös äänen kovuuden ja keston säätely.

3.2.2Tutkimustuloksia

Tulokset, joita Anderson ja Dill saivat, puolustavat heidän alkuperäistä 

hypoteesiaan  väkivaltaisten  videopelien  pelaamisen  vaikutuksesta 

ihmiseen. Ensimmäisen tutkimuksen tulosten perusteella  he tekivät 

seuraavia johtopäätöksiä koskien joitain tarkastelun alla olleita osa-

alueita.  Aggressiivisesta  käyttäytymisestä  kokeet  osoittivat,  että 
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koehenkilöt,  jotka  pelaavat  paljon  väkivaltaisia  videopelejä, 

osallistuvat  herkemmin  aggressiiviseen  toimintaan  elämässään. 

Koulumenestykseen  ei  yksistään  väkivaltaisten  videopelien 

pelaamisella  ollut  vaikutusta,  mutta  paljon  pelaavilla  ihmisillä 

koulumenestys  saattoi  huonontua.  Kokeiden  tuloksista  Anderson  ja 

Dill  löysivät  kolme  tekijää,  jotka  saattavat  tehdä  väkivaltaisten 

videopelien pelaamisesta haitallisempaa kuin väkivaltaisten elokuvien 

katselusta.  Ensimmäinen  oli  helpompi  hyökkääjään  samaistuminen 

videopelien  maailman  kuvauksen  vuoksi  (esim.  FPS  pelien 

kuvakulma),  toinen  oli  pelaajan  aktiivinen  osallistuminen  pelin 

etenemiseen ja pelihahmon toimintaan sekä viimeisenä videopelien 

addiktoiva luonne, joka vahvistaa edellä mainittujen kahden tekijän 

vaikutusta.

3.3 Shibuya ym.

Shibuyan ym. (2008) lähtökohta tutkimukselleen oli  havainto,  jossa 

japanissa  suoritetut  tutkimukset  väkivaltaisten  videopelien 

vaikutuksista  eivät  olleet  tuloksissaan  yhtä  johdonmukaisia  kuin 

USA:ssa  ja  Euroopassa  tehdyt  vastaavat.  Tulokset  kertoivat,  että 

vaikka jotkut peleistä lisäsivät aggressiivisuutta koehenkilöissä, jotkut 

eivät  sitä  tehneet,  antaen  aihetta  epäillä,  että  pelkkä  väkivalta 

peleissä ei lisää pelaajien aggressiivisuutta.

Teoreettisena  lähtökohtanaan  Shibuya  ym.  (2008)  käyttivät  yleistä 

aggressiomallia,  johon  he  liittivät  ajatuksen  väkivaltaisten 

tapahtumien kontekstista vaikutusta säätelevänä tekijänä. Tutkimus 

pyrki vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
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1. Onko  väkivaltaa  sisältävien  videopelien  pelaaminen 

positiivisesti  korrelaatiossa  myöhemmän  aggressiivisen 

käyttäytymisen  kanssa  ja  negatiivisesti  korrelaatiossa 

myöhemmän ei-väkivaltaisen normin kanssa?

2. Mitkä  kontekstit  videopeliväkivallassa  lisäävät  myöhempää 

aggressiivista  käyttäytymistä?  Tarkemmin,  mitkä  kontekstit 

videopeliväkivallassa  ovat  positiivisesti  korrelaatiossa 

myöhemmän  aggressiivisen  käyttäytymisen  kanssa  ja 

negatiivisesti  korrelaatiossa  myöhemmän  ei-väkivaltaisen 

normin kanssa?

3. Mitkä kontekstit videopeliväkivallassa vähentävät myöhempää 

aggressiivista  käyttäytymistä?  Tarkemmin,  mitkä  kontekstit 

videopeliväkivallassa  ovat  negatiivisesti  korrelaatiossa 

myöhemmän  aggressiivisen  käyttäytymisen  kanssa  ja 

positiivisesti  korrelaatiossa  myöhemmän  ei-väkivaltaisen 

normin kanssa?

Shibuyan ym.  (2008)  tutkimus  suoritettiin  kahdella  kyselyllä,  joista 

ensimmäinen suoritettiin  joulukuussa 2001 ja seuraava noin vuotta 

myöhemmin marras-joulukuussa 2002. Lopullisena koeryhmänä toimi 

591 lasta (2001: 10 - 11 v.; 2002: 11 – 12 v.) jotka olivat vastanneet 

molempiin kyselyihin. 

Tutkimuksesta  saadut  tulokset  osoittivat,  että  väkivaltaisten  pelien 

pelaaminen  lisää  poikien  vihamielisyyttä,  mutta  ne  eivät  vaikuta 

tyttöihin  samalla  tavalla.  Syyksi  ilmiöön  Shibuya  ym.  (2008) 

ehdottavat tyttöjen vähäisempää altistumista väkivaltaisille peleille ja 

heidän kriittisempää suhtautumista väkivaltaisiin skenaarioihin. 



18
Toiseen  tutkimuskysymykseen  tulokset  vastasivat  nostamalla  esiin 

kahdeksan  väkivallan  kontekstia,  jotka  lisäävät  myöhempää 

aggressiivista  käyttäytymistä  ja/tai  vähentävät  myöhempää  ei-

väkivaltaista  normia.  Näitä  olivat  epäoikeudenmukainen  väkivalta, 

väkivallan  graafisuus,  aseiden  saatavuus,  todenperäisyys  (reality), 

palkkiot,  kivun  ja  aiheutetun  vahingon  kuvaus,  interaktiivisuus  ja 

pelaajan aktiivisuus. 

Shibuyan  ym.  (2008)  tuloksista  löytyi  myös  kolme  väkivallan 

kontekstia  jotka  vähensivät  myöhempää  aggressiivista 

käyttäytymistä  ja/tai  lisäsivät  myöhempää  ei-väkivaltaista  normia. 

Huumorin  oletetettiin  vaikuttavan  harhauttamalla  huomiokyky 

aggressioon sopimattomilla tunteilla ja näin johtaa päätelmään, jossa 

väkivalta  tulkitaan  fiktiiviseksi.  Roolipelaamisella  huomattiin  olevan 

vaikutuksia tyttöjen keskuudessa, joille hahmojen luonnin ja erilaisten 

ryhmäkokoonpanojen  pelaaminen  näytti  omaavan  prososiaalisia 

piirteitä.  Viimeisenä  kontekstina  näyttäytyi  väkivallan  määrä.  Tätä 

Shibuya  ym.  (2008)  selittivät  ylenpalttisen  väkivallan 

hyväksymättömyydellä,  eli  pelaajat  ymmärtävät  sen olevan väärin, 

sekä  piirteen  omaavien  pelien  sosiaalisella  ulottuvuudella  (usein 

tappelupelejä, joita voi pelata toisen ihmispelaajan kanssa).

Tutkimuksen  tuloksista  löytyi  myös  neljä  kontekstitekijää  jotka 

näyttivät  saavan  aikaan  sekatuloksia.  Pelien  vaikeus  vähenti  ei-

väkivaltaista  normia  pojilla  ja  aggressiivisuutta  tytöillä.  Väkivallan 

oikeutus lisäsi tytöillä ei-väkivaltaista normia, kun taas pojilla se lisäsi 

vihamielisyytta ja aggressiivisuutta, tyttöjen reaktio voidaan selittää 

oikeutuksen  prososiaalisella  latauksella  (esim.  muiden  ihmisten 

suojeleminen).  Puoleensavetävä  väkivallan  tekijä  laski 

aggressiivisuutta tytöillä,  kun taas pojilla se lisäsi vihamielisyytta ja 
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aggressiivisuutta. Tämä johtuu Shibuyan ym. (2008) mukaan pelien 

päähenkilöiden  miesvaltaisuudesta,  minkä  vuoksi  tytöillä  voi  olla 

vaikeuksia samaistua pelihahmoonsa. Rangaistukset laskivat poikien 

vihamielisyyttä  sekä ei-väkivaltaisen normin  muodostumista.  Syynä 

edelliseen  voidaan  pitää  rangaistuksien  opettavaa  vaikutusta  siitä, 

että  väkivalta  ei  aina  toimi.  On  kuitenkin  pelejä  joissa  voittajaa 

palkitaan  ja  häviäjää  rangaistaan,  näiden  pelien  kontekstissa 

rangaistukset eivät välttämättä hillitse aggressiivisuutta. 

3.4 Williamsin tutkimus

Yhtenä lähteenä tutkielmassa on käytetty Williamsin (2006) tekemää 

tutkimusta  mahdollisesta  pitkäaikaisen  pelaamisen  aiheuttamasta 

kultivaatiovaikutuksesta.  Hänen  tutkimuksensa  tarkoituksena  oli 

selvittää, onko pitkäaikaisella peliväkivallalle altistumisella vaikutusta 

koehenkilöiden maailmankuvaan ja käyttäytymiseen.

Williamssin teoreettisena lähtökohtana toimi kultivaatioteoria, joka on 

yksi  joukkoviestinnän  teoreettisista  suuntauksista.  Alkuperäisesti 

teoria  kehitettiin  television  vaikutuksien  tutkimiseen,  mutta  uusien 

medioiden rantautuessa sitä on sovellettu myös niiden kontekstissa.

Kultivaatioteorian  ydinajatus  on  se,  että  altistuessamme  joillekin 

tietyille  viesteille  pitkän  aikaa  alamme  muuttaa  käsitystämme 

asioista  näiden viestien  viitoittamaan suuntaan (Shanahan,  Morgan 

1999).  Tämä  kultivaatio  voi  tapahtua  minkä  tahansa  median 

välityksellä, mutta kuten edellä todettiin, teorian kehittämisen aikaan 

televisio  oli  (ja  monessa  suhteessa  on  vieläkin)  paras  esimerkki 

viestintävälineestä,  joka  pystyy  pommittamaan  vastaanottajaa 
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viesteillään  ilman,  että  katsojalla  olisi  juurikaan  mahdollisuutta 

vaikuttaa viestien sisältöön.

Teorian  olennaisena  osana  esiintyy  käsite  tarkasteltavana  olevan 

median  käyttäjäkunnan  sitoutuneisuudesta  siihen.  Se  esitetään 

käyttäjien  jakamisena  kahteen  erilliseen  kategoriaan  (Signorielli, 

Morgan  1990).  Vähemmän  mediaa  seuraavat  ihmiset  luokitellaan 

”vähän  seuraajiksi”  (light  viewer/user)  ja  mediaa  paljon  seuraavat 

”paljon  seuraajiksi”  (heavy  viewer/user).  Teoriaan  perustuvissa 

tutkimuksissa verrataan yleensä näiden kahden ryhmän välisiä eroja 

suhteessa käsillä olevaan tutkimuskohteeseen, mikä on looginen jatke 

teorian peruslähtökohdalle.

Kuinka kultivaatioteoria sitten toimii tietokonepelien kanssa? Williams 

(2006)  nostaa  esiin  kolme  kohtaa,  joissa  tietokonepelit  eroavat 

televisiosta  ja  näin  ollen  muodostavat  kysymyksen  teorian 

soveltuvuudesta pelien tarkasteluun. Ensimmäinen on pelien vapaus 

aikatauluista. Pelaaja saa itse päättää, milloin ja mitä peliä hän pelaa, 

eikä ole jonkun tahon päättämän aikataulun orja. Toinen eroavaisuus 

on pelien suuri kirjo, joka asettaa tutkijoille ongelman pelien sisällön 

yleistyksestä.  Tämä  vaikuttaa  tutkimuksen  tekoon,  koska  on 

mahdotonta  yleistää  erityyppisten  pelien  pelaamista  yhdeksi 

muuttujaksi,  esimerkiksi  ”pelaaminen” (sama ongelma on tietenkin 

myös  television  ohjelmatarjonnan  kanssa).  Kolmas  ja  kiistellyin 

eroavuus on pelaajan aktiivisuuden vaikutus kultivaation määrään. Eri 

tutkijat  ovat  esittäneet  mielipiteitä  siitä,  lisääkö  pelaajan  ja  pelin 

interaktiivinen kanssakäynti sen  negatiivisia vaikutuksia. 

Kultivaatioteoria on saanut paljon kritiikkiä osakseen niin teoreettisen 

validiteettinsa  kuin  erilaisten  tutkimuksien  metodien  suhteen. 
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Williams (2006) ottaakin tämän huomioon tutkimuksessaan, kun hän 

tarkastelee  ja  muokkaa  omaa  tutkimusmetodiaan  aikaisemman 

kritiikin pohjalta kasvattaen näin ollen tutkimuksensa luotettavuutta 

ja validiteettia.

3.4.1Tutkimuksen metodista

Koska  Williamssin  (2006)  päätavoitteena  oli  tutkia  pitempiaikaisen 

pelaamisen  vaikutuksia  koehenkilöiden  maailmankuvaan  ja 

käyttäytymiseen,  ei  laboratoriokoe  tullut  kysymykseen.  Koe 

toteutettiin  käyttämällä  verkkoroolipeliä  Asheron’s  Call  2  (AC2). 

Ennen  kokeen  alkua  koehenkilöillä  teetettiin  kysely,  jonka  jälkeen 

heillä oli kuukausi aikaa pelata peliä niin paljon kuin halusivat. Tämän 

jälkeen  heille  tehtiin  uusi  kysely,  jossa  edellisen  kyselyn  tapaan 

kysyttiin koehenkilön persoonallisuutta kartoittavia kysymyksiä sekä 

tutkimuksen  päätavoitteeseen  tähtääviä  kysymyksiä.  Viimeksi 

mainittuja kysymyksiä oli yhteensä neljä:

1. Mikä on mielestäsi todennäköisyys, että kuka tahansa ihminen 

joutuu aseellisen ryöstön kohteeksi elinaikanaan?

2. ...ihminen  joutuu  tuntemattoman  ihmisen  hyökkäyksen 

kohteeksi elinaikanaan?

3. ...nainen joutuu raiskauksen kohteeksi elinaikanaan?

4. ...ihminen murhataan?

Vain  yhtä  kysymyksien  kuvaamista  tapahtumista  sattui  AC2 

pelimaailmassa  (aseellinen  ryöstö).   Tällä  pyrittiin  selvittämään, 

toimiiko  kultivaatiovaikutus  kohdistetusti  (vastaava  tilanne  peli-  ja 
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reaalimaailmassa, esim. aseellinen ryöstö) vai aktivaation leviämisen 

kautta (ei tarvitse suoraa vastaavuutta tilanteissa, ”maailmankuvan 

muuttuminen”),  mikä oli yksi Williamssin (2006) hypoteeseistä. 

3.4.2Tutkimustuloksia

Williamsin  tutkimus  ja  koejärjestely  tuottivat  tulokset,  joissa  hän 

huomasi  selvän  korrelaation  peliajan  ja  kultivaation  kohdistetun 

vaikutuksen  suhteen.  Kyselyssä  olleisiin  neljään  pääkysymykseen 

koehenkilöt  vastasivat  siten,  että  kolmeen  pelimaailmassa 

tapahtumattoman skenaarioon  liittyvät  vastaukset  eivät  eronneet 

koeryhmän  ja  kontrolliryhmän  välillä.  Kysymykseen  aseellisesta 

ryöstöstä  koeryhmän  henkilöiden  arvioimat  todennäköisyydet 

kasvoivat  suhteessa  pelituntien  määrään  (kultivaation  kohdistettu 

vaikutus).  Kokeen  tuloksista  huomattiin,  että  kultivaatiovaikutus 

esiintyy  suurempana  miehillä  kuin  naisilla,  mutta  muiden 

demograafisten ryhmittelyjen ei todettu muuttavan tuloksia suuntaan 

tai toiseen (Williams, 2009).

3.5 Krahé ja Möller

Krahé ja Möller (2008) pyrkivät pitkäaikaistutkimuksen (30 kk.) avulla 

selvittämään, kuinka saksalaisen yläkouluasteen (secondary school) 

opiskelijoiden  pelaamistottumukset  vaikuttavat  heidän 

käyttäytymisensä  aggressiivisuuteen  sekä  aggressiivisten 

toimintamallien hyväksymiseen. 

Tutkimuksen ensimmäiseen osaan osallistui  295 koehenkilöä,  joista 

153  oli  tyttöjä  ja  142  poikia.  Tutkimuksen  toisessa  osassa,  30 

kuukautta  myöhemmin,  saatiin  kerättyä  143  edelliskerrallekin 
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osallistuneen oppilaan vastaukset, mistä tyttöjä oli  71 ja poikia 72. 

Syiksi  koehenkilöiden  katoon  Krahé  ja  Möller  (2008)  mainitsevat 

poissaolon  koulusta  tutkimuspäivänä,  vanhempien  muuton  sekä 

yhteensopimattomat koodimerkinnät koehenkilöiden tunnisteissa. Itse 

tutkimus  suoritettiin  kvantitatiivisina  kyselyinä,  joihin  koehenkilöt 

vastasivat kouluaikana luokassaan. 

Krahén  ja  Möllerin  saamat  tulokset  osoittivat,  että  pojat  altistuvat 

(ajallisesti)  enemmän  väkivaltaisille  videopeleille  kuin  tytöt  ja  he 

osoittavat  enemmän  kiinnostusta  väkivaltaisia  teemoja  kohtaan. 

Huomattavaa oli  myös selkeä yhteys aggressiivisten kognitioiden ja 

käytöksen sekä väkivaltaisten videopelien pelaamisen välillä, vaikka 

tutkimuksessa esiintynyt altistuminen oli vähäistä.

Tärkeimmät havainnot tutkimuksessa olivat Krahén ja Möllerin (2008) 

mukaan  väkivaltaisten  videopelien  vaikutuksien  reitti  fyysisen 

aggressiivisuuden  suhteen  sekä  väkivallan  normatiivisen 

hyväksynnän  vaikutukset  ajansaatossa  kasvavassa  fyysisessä 

aggressiivisuudessa. 

Väkivaltaisten  videopelien  vaikutukset  näyttivät  ensin  vaikuttavan 

koehenkilön  normatiivisiin  uskomuksiin  (esim.  Väkivalta  ei  ole/on 

hyväksyttävä  ongelmanratkaisukeino)  ja  sitä  kautta  henkilön 

fyysisesti  aggressiiviseen  käytökseen.  Normatiivisen  hyväksynnän 

pitkäaikaisvaikutukset  taas  näkyvät  henkilön  tilannearvioiden 

muuttumisessa aggressiivisempaan suuntaan, esimerkiksi tilanteessa, 

jossa henkilöä tönäistään, hän voi tulkita teon helpommin tahalliseksi 

ja  tönäistä  takaisin.  Tutkimuksessa  kävi  kuitenkin  ilmi,  että  nämä 

havainnot  pätivät  vain  peleissä  esiintyvään  fyysiseen 

aggressiivisuuteen  eivätkä  niiden  vaikutukset  siirtyneet  epäsuoran 
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aggressiivisuuden  (juorut,  nimittely  jne.)  puolelle.  (Krahé,  Möller 

2008)
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4 POHDINTA

Tutkielman tarkoituksena on lähestyä tietokonepeleissä esiintyvästä 

väkivallasta  tehtyä  tutkimusta  lyhyen  kirjallisuuskatsauksen 

muodossa.  Kyseistä  päämäärää  varten  valittiin  viisi  empiiristä 

tutkimusta lähteiksi, joiden avulla toivottiin saatavan lisää selvyyttä 

asiaan. 

Salokosken  (2005)  tutkimus  antaa  pohjan  jolla  tarkastella  pelien 

suurkulutuksen  syitä.  Hänen  mukaansa  normaalin  pelaajan  syyt 

pelaamiselle  ovat  pelien  sosiaalisuus,  viihtymisen  halu,  vapaa-ajan 

kulutus  ja  rentoutuminen,  normaaliin  pelaamiseen  käytetty  aika 

vaihtelee  puolesta  tunnista  tuntiin  /  pelikerta.Riskipelaamisesta 

voidaan  Salokosken  (2005)  mukaan  puhua  vasta,  kun  pelaamisen 

viikottainen tuntimäärä ylittaa 14 tuntia. 

Riskipelaamisen  (suurkulutuksen)  motiivit  ovat  erilaiset  kuin 

normaalissa viihdepelaamisessa. Tunteiden säätely, eli pako arjesta ja 

velvollisuuksista,  rutiinien  ylläpito  sekä  tunteiden  kanavointi  olivat 

näitä  motiiveja.  Salokosken  (2005)  mukaan  nuorien  pelaamiselle 

antaneet  merkitykset  ovat  keskeisessä  osassa  riskipelaamiseen 

ajautumisessa,  riskipelaaminen  ei  siis  välttämättä  ole  “tauti”  vaan 

oire jostain toisesta (suuremmasta) ongelmasta.

Sekä  Salokoski  (2005)  että  Anderson  ja  Dill  (2000)  toivat 

tutkimuksissaan  esiin  näkökannan,  jossa  väkivaltaisten 

tietokonepelien  pelaaminen  muuttaa  ihmisen  käytöstä  ja 

maailmankuvaa  kokonaisvaltaisesti  aggressiivisempaan  suuntaan. 

Johtopäätöksen kuitenkin haastaa Williamssin (2006) sekä Krahén ja 

Möllerin  tutkimustulokset,  jotka  osoittavat  ihmisten  käytöksen  ja 
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uskomusten  kyllä  muuttuvan,  mutta  vain  tilanteissa,  joihin  löytyy 

vastaavuus peli- ja reaalimaailman välillä (esim. aseellinen ryöstö tai 

nyrkkitappelu).  Tätä  kohdistetun  vaikutuksen  teoriaa  tukee  myös 

Shibuyan ym. (2008) havainnot väkivaltaisten tilanteiden kontekstin 

vaikutuksesta tulevan käytöksen ennakoimisesta.

Tutkimuksien tuloksien pohjalta voidaan siis sanoa olevan selvää, että 

väkivaltaisten  tietokonepelien  pelaamisella  on  vaikutuksia  niitä 

pelaavien  ihmisten  maailmankuvaan  ja  käytökseen.  Tulosten 

vaihtelevuus  kuitenkin  vihjaa  että  vaikutukset  voivat  olla  osittain 

yksilöllisiä,  riippuen  henkilön  sukupuolesta  sekä  sisäisistä  (esim. 

luontainen  aggressiivisuus,  käyttäytymisen  normisto)  ja  ulkoisista 

(esim. sosiaalinen ympäristö, ystävät, vanhemmat) tekijöistä. Vaikka 

pelit  siis  vaikuttaisivat  ihmiseen,  häneen  vaikuttavat  myös  monet 

muut  tekijät  ja  useissa  tapauksissa  vielä  paljon  vahvemmin. 

Näkökanta  perääkin  vastuullisuutta  niin  yhteiskunnalta  kuin 

perheeltäkin huomata nuoren/aikuisen mahdollinen käyttäytymisen ja 

mielipiteiden muutos sekä uskallusta tarttua siihen.

Tutkielman teon aikana nousi  pintaan kysymys siitä,  kuinka jo  nyt 

laajaa pelitutkimuksen kirjoa voisi käyttää hyväkseen pelisuunnittelun 

apuvälineenä.  Olisi  mielenkiintoista  tutkia  onko  mahdollista  tehdä 

taloudellisesti  kannattavaa  peliä,  jossa  väkivaltaa  käsitellään 

pelitutkimuksien tulosten  antamassa  viitekehyksessä  (vastuullisuus, 

kontekstit jne.).  
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5 YHTEENVETO

Kandidaatintutkielman  aiheena  oli  kirjallisuuskatsaus  olemassa 

olevaan  tutkimusmateriaaliin  tietokonepelien  esittämän  väkivallan 

vaikutuksista.  Tutkielmaan  valittiin  viisi  aihetta  käsittelevää 

tutkimusta, joiden tutkimusasetelmat eroavat toisistaan ja näin ollen 

antavat aiheesta laajemman kuvan.

Tietokone peligenreistä esiteltiin kaksi, joissa väkivallalla on suuri osa 

pelikokemuksessa.  Näistä  ampumapelit  edustavat  suorempaa, 

graafisempaa  ja  itsetarkoituksellisempaa  väkivallankuvausta,  kun 

taas  roolipelit  käyttävät  väkivaltaa  juonen  osana,  eivät  ole  yhtä 

graafisia,  ja  sisältävät  muutakin  häiriökäyttäytymistä  (huumeet, 

vandalismi jne.).

Esitellyistä tutkimuksista Salokoski (2005) keskittyi (riski)pelaamisen 

syihin,  Anderson ja Dill  (2000) yleisen aggressiomallin  esittelyyn ja 

soveltamiseen  peliväkivallan  tutkimuksessa,  Shibuya  ym.  (2008) 

keskittyivät väkivaltaisten tapahtumien kontekstiin niiden vaikutuksia 

säätelevänä  tekijänä,  Williams  (2006)  taasen  tutki  peliväkivallan 

mahdollista  kultivaatiovaikutusta  kun  taas  Krahé  ja  Möller  (2008) 

olivat  kiinnostuneita  peliväkivallan  vaikutuksien  mahdollisesta 

reitistä.

Tutkimuksien  tuloksien  pohjalta  voidaan  sanoa  olevan  selvää,  että 

väkivaltaisten  tietokonepelien  pelaamisella  on  vaikutuksia  niitä 

pelaavien  ihmisten  maailmankuvaan  ja  käytökseen.  Vaikutukset 

voivat  kuitenkin  olla  osittain  yksilöllisiä,  riippuen  henkilön 

sukupuolesta  sekä  sisäisistä  (esim.  luontainen  aggressiivisuus, 
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käyttäytymisen normisto) ja ulkoisista (esim. sosiaalinen ympäristö, 

ystävät, vanhemmat) tekijöistä. 

Vaikka  pelit  siis  vaikuttaisivat  ihmiseen,  häneen  vaikuttavat  myös 

monet muut tekijät ja useissa tapauksissa vielä paljon vahvemmin. 

Näkökanta  perääkin  vastuullisuutta  niin  yhteiskunnalta  kuin 

perheeltäkin huomata nuoren/aikuisen mahdollinen käyttäytymisen ja 

mielipiteiden muutos sekä uskallusta tarttua siihen.
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