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1 Johdanto 

Mobiililaitteiden ja muiden älylaitteiden suosio on kasvanut viimevuosien 
aikana. Älylaitteiden applikaatioita käytetään jokapäiväisessä elämässä monen-
laisiin tehtäviin. Yksi näistä käytettävien applikaatioiden genreistä on mobiili-
pelit. Mobiilipelejä pelataan ja suunnitellaan pääasiassa viihdekäyttöön, mutta 
myös mm. opetus ja tutkimuskäyttöön tarkoitettuja mobiilipelejä on valmistettu. 
Kirriemuir ja McFarlane  puhuvat tekstissään pelien aikaansaamasta virtaukses-
ta, joka johtaa pelin pelaamiseen muusta välittämättä. Tämä tilanne nähdään 
heidän mukaansa yleensä huonona ja että se vie aikaa muilta tärkeämmiltä ak-
tiviteeteilta. Kirriemuir ja McFarlane kertovat kuitenkin myös toisesta näkö-
kulmasta, jonka mukaan pelien avulla voidaan oppia laajalta alalta erilaisia tai-
toja ja kykyjä (Kirriemuir & McFarlane, 2004). Myös tutkimuksessa voidaan 
hyödyntää mobiilipelien ominaisuuksia, kuten liikkuvuutta ja joustavuutta. 
Matyas ym. käyttämä mobiilipeli keräsi heidän tutkimuksensa kannalta erittäin 
tärkeää dataa ((Matyas, Matyas, Schlieder, Kiefer, Mitarai, & Kamata, (2008). 

Mobiilipelien käyttö eri aloilla on vasta alkamassa, mutta älylaitteiden 
yleistyminen tekee niistä lähestyttävämpiä ja vaihtoehto muille datankeräys 
menetelmille. Mobiilipelien, kuten muun teknologian omaksuminen ei ole aina 
varmaa. Onnistuneesti mobiilipelin omaksumisen myötä saadaan kuitenkin 
taloudellisia ja laadullisia voittoja. Hyvin valmistetun mobiilipelin pelaamisesta 
ei helposti siirrytä pois, silloin kun se on omaksuttu. Omaksumisen tekijöiden 
selville saamisen myötä, voidaan alusta asti suunnitella ja valmistaa pelejä joi-
den omaksuminen on helpompaa ja varmempaa. Tämän jälkeen hyvien ja laa-
dukkaiden pelien leviäminen on vain ajan kysymys. Omaksuminen ei aina toi-
mi niin loogisesti kuin mahdollista, subjektiiviset näkemykset ovat aina ihmis-
ten toiminnassa mukana. Mutta jos omaksumisen tekijöitä tutkitaan tarpeeksi, 
voidaan kasvattaa omaksumisen todennäköisyyttä, jolloin halutut pelit saadaan 
yleistymään. Yleistyneitä ja omaksuttuja pelejä on helpompi käyttää esimerkiksi 
opetukseen ja datan keräämiseen kuten Matyas ym. tutkimuksessaan. 

Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään mobiilipelejä ja niiden omak-
sumista. Kandidaatintutkielman tavoitteena on siis eritellä mobiilipelien omak-
sumiseen kuuluvia seikkoja, ja koota kuva niiden eroista ja yhtäläisyyksistä 
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malleihin nähden. Tässä tutkielmassa kuvaillaan myös muutamia heuristiikkoja, 
jotka edesauttavat hyvän mobiilipelin valmistamista, ja jotka johtavat sujuvam-
paan pelaamiseen ja sitä kautta omaksumiseen. Mobiilipelien omaksumisesta ei 
ole tehty vielä niin paljon tutkimusta ja parhaimmat mallit teknologian omak-
sumiseen ovat ajalta ennen nykyistä älylaitteiden yleistymistä. Tämän tutkiel-
man tavoitteena on myös herätellä keskustelua ja mahdollisia jatkotutkimusky-
symyksiä aiheeseen liittyen. Kandidaatintutkielman muodossa tämäkin tutki-
mus tehdään kirjallisuuskatsauksena ja saavutetut tulokset ovat havaintoja ny-
kyisten tutkimusten piiristä. 

Tutkimuskysymyksinä tässä kandidaatintutkielmassa ovat ensinnäkin se, 
mitkä seikat vaikuttavat mobiilipelien omaksumiseen ja onko niillä eroa työssä 
käytettävien teknologioiden omaksumiseen nähden. Lisäksi jos ne eroavat toi-
sistaan, niin millä tavalla. Aiemmin laajasti käytettyjen teorioiden mukaan tär-
keintä uusien teknologioiden omaksumisessa ovat tekniset ja hyödylliset piir-
teet. Esimerkiksi Fred Davisin TAM-malli  edustaa tätä näkökulmaa (Davis, 
1989). Mobiilipelit kuitenkin eroavat siinä että ne ovat pääasiassa viihteeseen 
tarkoitettuja, joten käyttäjän tuntema nautinto ja psyykkiset näkökulmat pitäisi 
ottaa enemmän huomioon. Tätä mieltä ovat muun muassa Ha, Yoon ja Choi 
(Ha, Yoon & Choi, 2007). 

Toisena tutkimuskysymyksenä on se miten mobiilipelin voisi valmistaa, 
että se tukisi uuden käyttäjän omaksumista jo alusta asti. Onko mahdollista 
käyttää joitakin ohjennuoria, joiden avulla saavuttaa onnistunut alku pelin jul-
kistamiselle. Korhonen ja Koivisto päätyivät kehittelemään niin verkossa kuin 
ilman verkkoa pelattavien mobiilipelien pelattavuusheuristiikkoja, joiden avul-
la tämä saattaa olla mahdollista (Korhonen & Koivisto, 2006). 

Tässä tutkielmassa käsitellään ensin hieman mobiilipelien historiaa ja tek-
nologian omaksumisen teoriaa parin mallin kautta. Teknologian omaksuminen 
mobiilipelien ja niiden käyttäjien näkökulmasta käsitellään niiden jälkeen. Mo-
biilipelien pelattavuusheuristiikkojen käsittely on myös tärkeä osa tätä tutkiel-
maa, sillä ne antavat suuntia sille, miten mobiilipeleistä saa helposti omaksut-
tavia jo suunnitteluvaiheessa. Lopuksi on yhteenveto tutkielmassa käsitellyistä 
aiheista ja johtopäätöksistä, sekä lähdeluettelo. 
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2 Mobiilipelien historiaa 

Mobiilipelit ovat videopelien alaluokka, joiden erityispiirteenä on niiden pe-
lialusta. Mobiilipelejä pelataan mukana kannettavilla laitteilla, esimerkiksi kan-
nettavilla tietokoneilla, tableteilla tai matkapuhelimilla. Jeong ja Kim määritte-
levät että mobiilipelit ja tarkemmin sanottuna verkossa pelattavat mobiilipelit 
ovat pelejä, joita pelataan kädessä pideltävillä laitteilla, joilla on mahdollisuus 
verkkoyhteyteen (Jeong & Kim, 2009). Mobiilipelit ovat yleistyneet matkapuhe-
limien suosion myötä, mutta älylaitteiden saavuttaessa suuren suosion on myös 
mobiilipelien asema muuttunut. Mobiilipelit eroavat tietokone- ja konsolipeleis-
tä myös siinä, että niitä ei osteta lainkaan fyysisinä kappaleina. Kaikki pelit la-
dataan internetistä, siirretään tietokoneelle, josta sitten mobiililaitteelle, laittei-
den valmistajien ylläpitämästä kanavasta, kuten Applen App Storesta tai jostain 
muusta samankaltaisesta lähteestä. {vuosina 2002-2004 Euroopan komission 
rahoittama MGAIN-projekti määritti mobiiliviihteen seuraavalla tavalla: ”Mo-
biiliviihde käsittää kaiken vapaa-aikana suoritetun aktiviteetin, jossa on käytet-
ty henkilökohtaista teknologiaa, joka on tai jolla on mahdollisuus olla verkottu-
nut ja toimii datan (ääni, kuva) välittäjänä joko liikkeessä tai eri lokaatioissa} 

Mobiilipelien synnyn ajankohdasta ei olla yksimielisiä. Monien, kuten Eli-
na Koiviston mukaan mobiilipelien suosio alkoi 1997 Nokian Snake pelin myötä 
(Koivisto, 2006). Espen Aarseth  on kuitenkin sitä mieltä, että mobiilipelien lä-
pimurto tapahtui jo Sony Walkamanin kanssa 1979 (Aarseth, 2000). Tärkeäm-
pää on kuitenkin mobiilipelien kasvu tästä kohdasta eteenpäin. 1980 Nintendo 
julkaisi Game & Watch-sarjansa ja Gameboyn vuonna 1989. Tämän jälkeen 
1990-luku esitteli kannettavat puhelimet pelialustoina. Nokia yritti viedä mat-
kapuheliemien suosiota pelialustana vielä pidemmälle N-Gage mallinsa avulla, 
mutta siihen aikaan puhelin, joka toimi täytenä pelilaitteena ei ollut kuluttajien 
suosiossa. Vaikka pelit toimivatkin N-Gage-mallissa tyydyttävästi, eivät kulut-
tajat pitäneet sen ominaisuuksista puhelimena. Vuonna 2007 Apple julkaisi en-
simmäisen iPhone älypuhelimensa. Tätä ennenkin oli ollut muita matkapuhe-
linvalmistajia, joiden puhelinmallit olivat olleet muutakin kuin puhumista var-
ten, mutta iPhone saavutti niin suuren suosion, että kaikki seurasivat myö-
hemmin sen jalanjälkiä. Tämän suosion avulla myös älypuhelimille suunnitel-
tujen mobiilipelien suosio kasvoi ja älypuhelimien tuoman teknologian ja kulut-
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tajien totuttautumisen jälkeen mobiilipelien jakelu helpottui myös huomatta-
vasti. 

Nykyään älylaitteiden omistaminen on arkipäivää. Aikaisten omaksujien 
jälkeen tullut tavallisten kuluttajien massa on omaksunut älylaitteet itselleen ja 
nyt sellaisen omistamista ei kyseenalaisteta laisinkaan. Päinvastoin, jos et omis-
ta älylaitetta saatat vaikuttaa olevasi ajastasi jäljessä. Mutta vaikka älylaitteet 
ovat tulleet jäädäkseen, on niillä samoja ominaisuuksia kuin tietokoneella. Va-
paus valita omat ohjelmat ja applikaatiot tuovat älylaitteille moninaisen kirjon 
vaihtoehtoja ja tämä hankaloittaa tavallisen kuluttajan näkökulmasta asioita. 
Minkä applikaation valita kun niitä on niin paljon. Tästä näkökulmasta katsoen 
tuntuu mobiilipelien omaksumisen tutkiminen hyvinkin tärkeältä. 

2.1 Mobiilipelien pelaamisen kontekstit 

Mobiilipelejä pelataan monissa konteksteissa, mutta yleisin näistä on viih-
de. Mobiilipelit pääasiassa suunnitellaan ja valmistetaan tuottamaan arvoa nii-
den tekijälle ja nautintoa niiden pelaajalle. Viihteeseen suunnatut mobiilipelit 
yrittävät toteuttaa nämä peruselementit. 

Opetus- ja koulutuskontekstiin suunnitellut mobiilipelit eroavat viihde-
tarkoitukseen suunnatuista peleistä sillä, että niiden odotetaan tuottavan nau-
tinnon lisäksi pelaajalle hyötyä ja toimivan työkaluna oppimiselle. Sekä opetuk-
seen että työnteon apuna käytettävien mobiilipelien omaksumiseen vaikuttaa 
myös se, että aina käyttäjien itsensä subjektiivisilla näkemyksillä ei ole merki-
tystä. Peli joudutaan omaksumaan jos työnantaja on antanut sen käytön tehtä-
väksi. 

Tutkimuskontekstissa mobiilipelejä pelataan enimmäkseen datan kerää-
misen helpottamiseksi. Pelistä riippuen kerättävä data voi olla esimerkiksi 
verkkoyhteyksien voimakkuuden kartoittamista, tai maantieteellisten piirteiden 
keräämistä. Tutkimuskontekstissa pelattavien mobiilipelien tulee lisäksi saavut-
taa tietyt tarkkuuden kriteerit, jotta niitä voidaan käyttää tutkimusten apuna. 

Terveyskontekstissa pelattavia mobiilipelejä käytetään niiden alustojen 
koon ja liikkeentunnistuksen takia. Näiden mobiilipelien pelaamisen tarkoitus 
on saada pelaaja liikkumaan pelin ohjeiden mukaan. 
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3 Teknologian omaksumisen teoriaa 

Tässä luvussa käydään läpi pari tunnettua teknologian omaksumiseen 
suunnattua mallia ja verrataan niitä tutkimuksiin mobiilipelien omaksumisesta. 
Niiden yhtenevyys on oletettavasti melko korkealla asteella, mutta täytyy ottaa 
huomioon, että teoriat ja mallit, joita tässä käydään läpi, ovat suunniteltu laajas-
ti teknologiaan ja useimmiten koskemaan työnteossa käytettäviä teknologioita, 
joita mobiilipelit eivät lähtökohtaisesti ole. 

Mobiilipelien omaksumiseen liittyy samoja sääntöjä kuin teknologian 
omaksumiseen yleensä. Fred Davisin vuonna 1989 kehittämä Technology Ac-
ceptance Model eli TAM on vakiintunein informaatioteknologian hyväksymistä 
ja omaksumista kuvaava malli (Davis, 1989). TAM on saanut myöhemmin lisä-
yksiä, joista tärkeimmät ovat Venkateshin ja Davisin TAM 2 (Venkatesh & Da-
vis, 2000) ja Venkatesh ym. kehittämä Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology eli UTAUT (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). Käyn tässä 
lyhyesti läpi mitä nämä mallit pitävät sisällään. 

3.1 TAM-malli 

Fred Davisin kehittämä TAM-malli on tunnetuimpia teknologian omak-
sumiseen suunnattuja tutkimuksia. Vaikka TAM-malli onkin jo hieman vanha 
ja sen henkinen seuraaja UTAUT-malli on tarkempi ja parempi selittämään 
omaksumista, käytetään TAM-mallia silti tutkimuksissa yhä. TAM-malli pitää 
tärkeimpänä teknologian omaksumisessa koettua hyödyllisyyttä (perceived 
usefulness) ja koettua helppokäyttöisyyttä (perceived ease of use). Koettu hyö-
dyllisyys määritellään siksi asteeksi millä käyttäjä kokee teknologian hyödyttä-
vän häntä työnsä tekemisessä. Koettu helppokäyttöisyys taas määritellään as-
teeksi millä käyttäjä uskoo teknologian käyttämiseen kuluvan vaivaa. Mallin 
mukaan koettu hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys vaikuttavat suoraan asentee-
seen jotain teknologiaa kohtaan, ja tämä asenne yhdessä koetun hyödyllisyyden 
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kanssa johtaisi aikomukseen käyttää teknologiaa ja lopulta sen käyttämiseen. 
(Kuvio 1) 

TAM-mallin tutkimuksissa huomattiin kuinka koettu hyödyllisyys on si-
doksissa käyttöön paljon vahvemmin kuin koettu helppokäyttöisyys. Loogisesti 
voidaan ajatella, että käyttäjät haluavat tuotteita joista on hyötyä, enemmän 
kuin tuotteita jotka ovat vain helppokäyttöisiä. TAM-malli painottaakin koetun 
hyödyllisyyden merkitystä helppokäyttöisyyden sijasta ja painottaa sen tutki-
misen tärkeyttä. TAM-mallin tutkimusten luotettavuuden kohdalla täytyy kui-
tenkin ottaa huomioon mittaustulosten olleen tutkittavien henkilöiden itsensä 
raportoimia, sillä tutkimusvälineenä käytettiin kyselyä. Myös se että samassa 
kyselyssä pyydettiin vastaamaan koettuun hyödyllisyyteen, helppokäyttöisyy-
teen ja oikeaan käyttöön saattaa johtaa haloefektiin, eli siihen että vastaajan 
yleinen mielipide ja tunteet kysyttävästä aiheesta saattoivat vaikuttaa hänen 
vastauksiinsa tuotteen teknisistä ominaisuuksista. Kaikki omaksumiseen liitty-
vät tutkimukset ovat myös hyvin vahvasti subjektiivisia, eivätkä ne vastaa tar-
kasti objektiivista todellisuutta, joten huolimatta siitä millaisia tuloksia niistä 
saisi, täytyy ottaa huomioon se, ettei tarkkaa tieteellistä tulosta voida saada sel-
ville. 

 

 
Kuvio 1 TAM-mallin toiminta 
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3.2 UTAUT-malli 

UTAUT-malli on rakennettu kahdeksan eri teknologian omaksumisen tut-
kimisen vuoksi valmistetusta mallista. Nämä mallit ovat; Technology Ac-
ceptance Model, Theory of Reasoned Action, Motivational Model, Theory of 
Planned Behaviour, Combined TAM and TPB, Model of PC Utilization, Innova-
tion Diffusion Theory, Social Cognitive Theory. Jokainen näistä malleista jakaa 
samoja aiheita ja huomioita, mutta keskittyvät osittain omiin tiettyihin näkö-
kulmiinsa. Esimerkiksi verrattuna TRA:han TAM ei ota huomioon asennetta 
teknologiaa kohtaan yhtä laajasti. 

Mallin pääasiallisena tuloksena voidaan pitää niitä aihealueita, joita sen 
tutkimuksissa on saatu selville vaikuttavina tekijöinä. Nämä aiheet ovat käyttä-
jän odottama toimivuus, odotettu vaivannäkö, sosiaalinen vaikutus ja edistävät 
tekijät. Näiden lisäksi malli esittää näihin vaikuttaviin tekijöihin liittyviä seikko-
ja, jotka voivat muuttaa tuloksia. Näitä ovat ikä, sukupuoli, kokemus ja haluk-
kuus käyttää tuotetta. Odotettuun toimivuuteen vaikuttavat käyttäjän suku-
puoli ja ikä. Odotettuun vaivannäköön vaikuttavat sukupuoli, ikä ja kokemus. 
Sosiaaliseen vaikutukseen vaikuttavat sukupuoli, ikä, kokemus ja käytön ha-
lukkuus. Näistä kolmesta muodostuu aikomus käyttää joka sitten vaikuttaa 
käytön käyttäytymiseen. Edesauttaviin tekijöihin vaikuttavat ikä ja kokemus ja 
se vaikuttaa suoraan käyttäytymiseen käytön aikana. (Kuvio 2). 

UTAUT-mallissa ja sen tutkimuksissa on käynyt ilmi seikkoja, jotka vai-
kuttavat suoraan käyttöaikomukseen ja käyttäytymiseen. Aikomukseen vaikut-
tavat tekijät ovat käyttäjän odotukset toimivuudesta, odotukset vaivannäöstä ja 
sosiaaliset vaikutukset. Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ovat aikomus ja 
edesauttavat tekijät. Samoin ikä, sukupuoli, kokemus ja halukkuus lisättiin 
merkittäväksi osaksi UTAUT-mallin toimintaa. UTAUT-malli pystyi tutkimus-
ten mukaan selostamaan käyttöaikomusten vaihtelua paremmin kuin mikään 

aikaisemmin tehty omaksumisen tutkimiseen suunniteltu malli. 
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Kuvio 2 UTAUT-mallin toiminta 

 
 

 
Kuitenkin UTAUT-mallin käytössä täytyy ottaa huomioon jotkin rajallisuudet 
mitä sen tutkimukset ovat sille asettaneet. Tutkimuksissa käytettiin vain merkit-
tävimpiä seikkoja jokaisen eri asteikon mittaamiseen. Tässä on vaarana se, että 
kaikkien UTAUTissa käytettyjen mallien seikkoja ei käytetty kaikissa keskeisis-
sä asteikoissa. Tämän takia mallin kehittäjät haluavat että UTAUTin tuloksia 
pidetään vain alustavina ja että tulevaisuudessa tutkittaisiin enemmän vaihto-
ehtoisia näkökulmia aikomukseen ja käyttäytymiseen ja niitä käytettäisiin sitten 
mallin lopulliseen hiomiseen. Tästä huolimatta UTAUT-malli on erittäin pätevä 
mittari tutkimaan teknologian omaksumista ja se on tällä hetkellä käytettävissä 
olevista paras.  
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4 Teknologian omaksuminen mobiilipelien näkökul-
masta 

Ha ym. käyttivät tutkimuksensa pohjana TAM-mallia, jota he muokkasi-
vat kuvaamaan tarkemmin mobiilipelien omaksumisen psyykkisiä puolia. Ha  
ym. olivat sitä mieltä, että vaikka aikaisemmissa tutkimuksissa pääpainona oli-
vat olleet sekä tekniset että psyykkiset tekijät, olivat tutkimukset silti jättäneet 
heidän mielestään huomiotta vahvasti vaikuttavia psyykkisiä tekijöitä. Ha ym. 
asettivat näitä tekijöitä TAM-malliin ja ottivat tutkimuksissaan huomioon myös 
yksilöllisiä ja joukollisia tekijöitä, mm. iän, sukupuolen ja aikaisemman koke-
muksen. Näin ollen heidän tutkimuksensa perusta muistuttaa suuresti UTAUT-
mallin toimintaa, vaikka he eivät sitä suoraan käyttäneetkään (Ha ym., 2007). 
Hsu & Lu osoittivat omassa nettipelejä koskevassa tutkimuksessaan, että koettu 
hyödyllisyys ei motivoinut pelaajia pelaamaan, mutta se vaikutti suoraan käyt-
täjien asenteeseen (Hsu & Lu, 2004). Toisin siis kuin TAM- ja UTAUT-malleissa, 
joissa koettu hyödyllisyys on nähty tärkeimpänä tekijänä teknologian omaksu-
miseen. Tutkimuksessa todettiin myös sosiaalisten seikkojen olevan vahva vai-
kuttaja kyseisessä tilanteessa. Merkittävä ero myös näitä malleja kohtaan oli se, 
että helppokäyttöisyyden merkitys korostui kun kyseessä ovat nettipelit. Sosi-
aalisuuden merkitys on helppo ymmärtää vaikuttavaksi tekijäksi, sillä se on 
nettipeleissä alati läsnä oleva seikka. Helppokäyttöisyyden koettu tärkeys kui-
tenkin nostaa esille sen, että mobiilipelejä ja koko viihteeseen pohjaavaa IT-alaa 
täytyy tarkastella eri näkökulmasta ja tutkimus osoitti myös sen, että yksilöllisiä 
ja yhteisöllisiä piirteitä tulee ottaa kyseisen alan tutkimisessa enemmän huomi-
oon. 

4.1 Psyykkiset tekijät mobiilipelien omaksumisessa 

Ha ym. päätyivät tutkimuksessaan vielä enemmän eroon perinteisestä 
tutkimusmallista. Heidän mukaansa tärkein mobiilipelien omaksumiseen liitty-
vä tekijä on koettu nautinto, mikä on loogisesti hyvin järkeenkäypä, sillä pelien 
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kyseessä ollessa tutkitaan viihdettä. Heidän mukaansa juurikin psyykkiset teki-
jät, eivätkä tekniset tekijät, ovat pääosassa tutkiessa mobiilipelien omaksumista. 
Myös perinteisistä malleista eroava tutkimustulos oli se, että koetun hyödylli-
syyden sijasta koettu helppokäyttöisyys on tärkeämmässä roolissa ja sitä voi-
daan pitää edellytyksenä pelistä koetulle nautinnolle, ja sitä kautta omaksumi-
selle. Tämä tarkoittaa suoraan siis sitä että toisin kuin konkreettisten laitteiden 
tuotannossa, jossa hyödyllisyys on tärkein, pelien kohdalla tärkeintä on help-
pokäyttöisyys, joka on helppo luoda pelin jakamisena pelkkänä ohjelmistona. 
Voidaan siis sanoa, että pelinkehittäjän on ensisijaisesti keskityttävä pelinsä si-
sältöön, eikä siihen mitä pelillä voi sen alustan perusteella tehdä. 

Tutkimuksissa huomattiin myös käyttäjien kokevan tietynlaisen virtauk-
sen koetun hyödyllisyyden ja koetun nautinnon kautta pelejä pelatessaan. Mitä 
enemmän käyttäjä pelaa peliä, sitä taitavammaksi hän tulee ja suhde käyttäjän 
ja pelin välillä kasvaa. Tämä vaikuttaa suoraan siihen, ettei käyttäjä tahdo vaih-
taa toiseen peliin ja kasvattaa käyttäjän kokemaa omaksumista ja hyväksymistä 
pelin kannalta. Myös iän ja sukupuolen vaikutus kävi ilmi tutkimuksissa. Koet-
tu helppokäyttöisyys oli tärkeämmässä asemassa vanhempien ihmisten, sekä 
naisten kohdalla. Samalla tavalla myös nuorempien ja kokeneempien käyttäjien 
keskuudessa koettu nautinto toimi tärkeämmässä asemassa pelin omaksumi-
sessa. Myös antamalla mahdollisuuden totutella peliin ennen sen maksullista-
mista oli tärkeässä roolissa omaksumiseen nähden. 

Mobiilipelit voidaan kuitenkin jakaa karkeasti kahteen osaan. Yksin pelat-
taviin peleihin ja moninpeleihin. Molemmissa joukoissa toimivat samat perus-
elementit omaksumiselle, mutta suurin ero niiden välillä on juuri sosiaalisuus. 
Moninpelien keskuudessa sosiaalisuus on yksi suurimmista vaikuttajista omak-
sumisen kannalta. Wei & Lu kirjoittavat tutkimusartikkelissaan, että mobiililait-
teilla pelattavien moninpeleihin liittymisen kannalta tärkein elementti on silti 
yksilön kokema mielihyvä (Wei & Lu, 2014). Mobiililaitteiden erikoisuus, eli siis 
mahdollisuus netin käyttöön kaikkialla ja ajankäytön joustavuus olivat yllättä-
vän vähäisessä roolissa. Wei ja Lu saivat tutkimuksissaan selville, että käyttäjän 
kokema mielihyvä, joka heidän mukaansa koostuu koetusta nautinnosta ja in-
teraktiosta muiden pelaajien kanssa on tärkein syy aikeelle pelata sosiaalisia 
mobiilipelejä. Wein ja Lun tutkimus tukee aikaisempia tutkimuksia, kuten (Hou, 
2011), (Mandryk R.L. , Inkpen K.M. & Calvert T.W, 2006) ja (Huang & Hsieh, 
2011). Heidän mukaansa sosiaalinen interaktio ja ajanviete ovat juuri ne syyt 
miksi mobiilipelejä pelataan. Heidän mukaansa oikean vastustajan olemassaolo 
tekee pelistä kiinnostavamman ja hauskemman kuin tietokonetta vastaan pe-
laaminen. Lisäksi normaalisti nettipeleissä pelaajien nautinnonhaun tyydyttä-
minen on tärkeintä lojaaliuden synnyttämisen kannalta, mutta sosiaaliset seikat 
eivät. Sosiaalisten mobiilipelien kohdalla taas pelin sisältö ja sosiaalisuus mo-
lemmat vaikuttavat pelaajien aikomukseen pelata. 
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4.2 Mobiilipelien omaksuminen ja käyttö käyttäjän näkökulmas-
ta 

Mobiililaitteiden käyttäjiä on monenlaisia. Osa käyttää laitteitaan ja niiden 
applikaatioita vain ja ainoastaan työasioihin, jolloin tärkeintä niissä ovat jousta-
vuus ja tekninen toiminta. Osalle tärkeämpää on viihde, jolloin helppokäyttöi-
syys ja koettu nautinto ovat pääasiassa. Kuitenkin useimmiten samoja laitteita 
käytetään niin työ- kuin viihdetarkoitukseenkin. Sama pätee myös mobiilipe-
leihin. Osa käyttäjistä pelaa mobiilipelejä oppiakseen uuden kielen, jota tarvit-
see työssään. Osa pelaa siksi että muutkin lähipiirissä pelaavat ja koska niitä on 
hauska pelata. Verkasalo ym. ovat analysoineet mobiiliapplikaatioiden käyttäjiä 
ja myös niitä jotka eivät applikaatioita käytä. He havaitsivat, etteivät käyttäjät, 
jotka omistavat jonkin älypuhelimen, käytä sen kaikkia ominaisuuksia. Verka-
salon tutkimus koskee tietysti ensisijaisesti älylaitteiden aikaisia omaksujia, jot-
ka eivät ehkä tiedä vielä mitä kaikkea heidän laitteellaan voi tehdä. Mutta Ver-
kasalo ym. löytää silti tärkeän seikan mobiiliapplikaatioiden omaksumisessa. 
Verkasalon ym. mukaan käyttäjillä täytyy olla mahdollisuus muokata ja vaikut-
taa applikatioihin johtaakseen niiden omaksumiseen ja jouduttaakseen sitä. 
Kaikenlaiset tekniset vaikeudet ovat hidaste hyville käyttäytymismalleille. Ver-
kasalo ym. toteaa myös että koettu hyödyllisyys ja koettu nautinto ovat tärkeitä 
seikkoja. Kuitenkin pelien kohdalla koettu hyödyllisyys ei korreloi omaksumi-
sen kanssa (Verkasalo, López-Nicolás, Molina-Castillo, Bouwman, 2010). 

4.2.1 Viihdenäkökulma vastaan opetusnäkökulma 

Kontekstina tässä tutkielmassa on käytetty sitä, että mobiilipelejä valmis-
tetaan ja niitä pelataan viihteen vuoksi. Kuitenkin mobiilipelejä ja pelejä yleensä 
voidaan käyttää ja käytetäänkin muissakin konteksteissa kuten oppimisessa. 
Toisin kuin viihdekäyttöön tarkoitettujen pelien kohdalla, oppimiseen suunna-
tut pelit tarvitsevat koettua hyödyllisyyttä omaksumiseen. Kirriemuir ja McFar-
lane toteavat, että oppimiseen tarkoitetut pelit nähdään työkaluina (Kirriemuir 
& McFarlane, 2004). Tämä näkökulma tekee niistä hieman sopivammat TAM- ja 
UTAUT-malleihin nähden, sillä kuten kaikissa työhön suunnatuissa teknologi-
oissa, on hyödyllisyys aspekti kaikkein tärkeintä omaksumisen kannalta. Hy-
vän oppimispelin luomiseen siis vaaditaan sitä että käyttäjä kokee sen hyödylli-
seksi. Näin ei viihdekäyttöön tarkoitettujen pelien kohdalla ole. Kuitenkin op-
pimispeli on myös peli, joten jotta peli olisi hauska, tarvitaan myös viihdekäyt-
töön tarkoitettujen pelien näkökulmat ottaa huomioon. Tämä on tärkeää var-
sinkin nuorten lasten kohdalla. Pelin pitää olla samalla hyödyllinen että viih-
dyttävä, jotta mielenkiinto siihen säilyy ja peli toteuttaa oppimistavoitteensa. 
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4.2.2 Kulttuurinäkökulma 

Mobiilipelien kohdalla myös kulttuurillinen näkökulma on tärkeä. Pelien 
päätehtävä on tuottaa viihtyvyyttä käyttäjille ja tavalla tai toisella hyötyä sen 
tekijälle. Tämä ei onnistu aina. Peleissä on aina mukana joitain kulttuurisia piir-
teitä jonka takia se ei menesty kaikkialla. Suurin näistä on kieli. Vaikka pelin 
valmistaisikin alusta asti englannin kieliseksi, ei se sellaisenaan saata olla 
omaksuttava maissa, joissa englannin kielen taito on heikkoa. Pelien kulttuuris-
ten seikkojen vuoksi täytyy ne lokalisoida erikseen jokaiselle alueelle, jonne pe-
lin haluaa saattaa käyttäjien ulottuville. Tämäkään ei aina ole resurssien ja ajan 
kannalta hyödyllistä. Esimerkiksi Kiinassa on kulttuurisesti kuolleiden ja ruu-
miiden näyttäminen epätoivottua, joten jos pelisi on suunniteltu alusta asti ker-
tomaan kävelevistä luurangoista, ei se ole resurssien puolesta kannattavaa loka-
lisoida Kiinaan. Kulttuurin piiriin voidaan laskea myös eettiset näkökulmat. 
Nekin ovat eri yhteisöiden välillä vaihtelevia. Se mikä on suvaittavaa jossain, ei 
ehkä ole sitä jossain muualla. Pelin kehittäjän kannalta näiden kaikkien seikko-
jen huomioon ottaminen ei ehkä ole kannattavaa. 

4.2.3 Terveysnäkökulma 

Mobiilipelejä voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin. Opetuskäyttöön 
tarkoitettujen mobiilipelien siivellä on valmistettu ja tutkittu myös terveyden 
edistämiseen tarkoitettuja pelejä. Esimerkki tästä voisi olla vaikka mobiilipeli, 
joka laskee juoksemaasi matkaa ja vertaa sitä muiden pelin pelaajien tuloksiin. 
Pelaamalla peliä edistyy siis samalla pelaajan kunto ja pidemmälle pääsemiseen 
tarvitaan parempaa kuntoa. Toinen esimerkki on Sunwoo ym. tutkimat, van-
hustenhoitoon ja terveyteen suunnitellut mobiilipelit. Heidän mukaansa mobii-
lipelit, jotka toimivat liikkeentunnistuksella, ovat helpommin pelattavia ja siten 
myös helpommin omaksuttavia, varsinkin kun kohdeyleisönä ovat iäkkäämmät 
pelaajat. Heidän mukaansa tämänkaltaiset mobiilipelit ovat varteenotettava 
vaihtoehto kuntoutus ja liikuntakäyttöön. Terveyttä edistävät mobiilipelit ovat 
perusmekaniikaltaan hyödyllisiä kaikenikäisille, mutta niiden omaksumiseen 
tarvitaan viihdepelien lisäksi opetuspelien tarvitsema hyödyllisyys ja terveys-
peleille ominainen pelimekaniikka (Sunwoo, Yuen, Lutteroth & Wünche, (2010). 

4.2.4 Työnäkökulma 

Työssä käyvien ihmisten mobiilipelien käyttö työajalla vaihtelee. Opetus ja 
koulutustarkoitukseen valmistettujen mobiilipelien käyttö on mahdollista riip-
puen työnantajasta, mutta työssä ja opetuksessa omaksumiseen johtavat tekijät 
ovat hyvin samankaltaiset. Pelien pitää olla hyödyllisiä, mutta työssä käyvien 
aikuisten koulutuspelit eivät aina ole helppokäyttöisiä tai viihdyttäviä. Työn 
tekemisen päätavoite on tuottaa arvoa yritykselle ja työntekijöille, joten nautit-
tavuus ei ole tärkeässä asemassa. Myös kuten joidenkin opetuspelien kohdalla, 
saattavat yksilön subjektiiviset näkemykset omaksumisesta sivuuttaa ja työnte-
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kijöiden on pakko omaksua mobiilipeli jos työnantaja on näin asettanut. Työn 
aikana kuitenkin viihdetarkoitukseen valmistettujen mobiilipelien käyttö on 
vaihtelevampaa ja riippuu enemmän subjektiivisista seikoista. Bell ym. tutkivat 
mobiilipelien käyttöä arkielämässä, siis sekä työaikana että vapaa-aikana. Hei-
dän tutkimuksensa aikana kävi ilmi, että myös työaikana mobiilipelien käyttö 
on yleistä, mutta pelaamisen määrä ja siihen käytetyt ajankohdat vaihtelivat 
suuresti tutkimuskohteiden välillä. Työaikana saatetaan pelata niinkin paljon, 
että se vaikuttaa työn laatuun ja johtaa ongelmiin työpaikalla (Bell, Chalmers, 
Barkhuus, Hall, Sherwood, Tennent, Brown, Rowland, Benford, Capra & 
Hampshire, (2006). Tämä ei tietenkään ole kovin yleistä ja vaatii muitakin taus-
tatekijöitä kuin hyvän pelin ja sen omaksumisen. Viihdekäyttöön tarkoitettua 
peliä pelattiin sekä vapaa-ajalla että työajan tauoilla ja työmatkojen aikana. Mo-
biilipelien ominainen joustavuus ja muuttuvien tilanteiden huomioon ottami-
nen mahdollistaa vaihtelevien aikojen ja olosuhteiden kanssa toimimisen. Jos 
työajallakin ehtii ja haluaa pelata, voi sen tehdä. Mitä enemmän käyttäjät pelaa-
vat peliä sen varmemmaksi eteneminen pelissä ja sen omaksuminen käy. 

4.2.5 Tutkimusnäkökulma 

Mobiilipelien käyttö ja omaksuminen tutkimuksissa on myös yleistynyt 
viimeaikoina, sillä niiden avulla on helppo kerätä dataa jota käytetään varsin-
kin verkkoyhteyksien ja muiden IT-alan tutkimuksien suorittamiseen. Mobiili-
peleistä saatavaa dataa voidaan käyttää myös moniin muihinkin tutkimuksiin. 
Esimerkiksi Matyas ym. tutkivat hyödyllisen mobiilipelin mahdollisuutta ja 
tutkimuskohteekseen he valitsivat ”CityExplorer”-nimisen pelin, jossa tarkoi-
tuksena on kerätä mahdollisimman tarkkaa maantieteellistä tietoa. Heidän mu-
kaansa mobiilipeli joka on sekä hauska ja joka tuottaa laadukasta ja tarkkaa da-
taa on mahdollista kehittää (Matyas ym., 2008). CityExplorer siis täyttää mobii-
lipelien omaksumisen kriteerejä hyvin. Tutkimuskäyttöön tarkoitetulla mobiili-
pelillä täytyy olla siis sekä viihde- että opetuskäyttöön tarkoitettujen pelien 
ominaisuuksia, sekä tutkimuskäyttöön ehdottoman tärkeitä ominaisuuksia, ku-
ten mahdollisuus kerätä tarkkaa ja laadukasta dataa. Tästä näkökulmasta kat-
soen tutkimuskäyttöön tarkoitetun mobiilipelin omaksuminen on melko hanka-
laa, sillä se vaatii peliltä monia laadukkaita ominaisuuksia. Myös tässä tilan-
teessa omaksumiseen vaikuttavat subjektiiviset näkemykset, mutta tutkimusten 
loogisuuden takia myös tekniset ja mitattavissa olevat seikat ovat tärkeitä. 

4.3 Mobiilipelien pelattavuusheuristiikkoja 

Heuristiikka on ongelmanratkaisumenetelmä. Käytän heuristiikka käsitet-
tä tässä tutkielmassa kuvaamaan jotain subjektiivista sääntöä tai ohjetta, jota 
käytetään apuna arvioinnissa ja jonka avulla suunnittelussa ja myöhemmissä 
muokkauksissa saavutetaan parhain mahdollinen tulos. 
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Korhonen ja Koivisto kertovat teoksessaan mobiilipelien pelattavuuteen 
liittyvistä heuristiikoista. Heidän mukaansa yleisesti ohjelmistojen arviointiin 
käytettyä asiantuntija-arviointia ei voi käyttää pelien arviointiin. He esittelevät 
sopivan mallin, joka koostuu kolmesta ydinosasta, pelin käytettävyys, liikku-
vuus ja peliin pelatessa vaikuttavat yksilölliset käytettävyysominaisuudet, eli 
ns. ”Gameplay-ominaisuudet”. Pelin käytettävyyteen kuuluvat kaikki peliin 
kuuluvat kontrollit ja käyttöliittymä, jonka kautta pelaaja on yhteydessä peliin. 
Korhosen ja Koiviston heuristiikkojen mukaan käytettävyyden tärkein tavoite 
on olla sujuva ja käyttöliittymän pitää näyttää kaikki tarpeelliset tiedot ja toi-
minnot. Muut käytettävyyden heuristiikat liittyvät pelin visuaaliseen ulko-
asuun, kontrollien toimivuuteen ja siihen että pelaaja saa pelistä apua ja infor-
maatiota tarvittaessa. Liikkuvuuden heuristiikat liittyvät mobiilipelien alustojen 
ominaisuuksiin. Matkapuhelimia ja vastaavia on helppo kuljettaa mukana, jo-
ten liikkuvuuteen liittyvät kaikki sellaiset seikat jotka edesauttavat pelin help-
poa aloittamista sulkemista ja sitä että se toimii erilaisissa paikoissa ja sopeutuu 
muuttuviin tilanteisiin. Gameplay-ominaisuuksien heuristiikat koskevat omi-
naisuuksia, jotka tekevät pelistä miellyttävän pelata ja jotka yleensä luetaan pe-
lin perusominaisuuksiin. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm. se että pelissä on 
tavoite ja että pelaaja hallitsee pelin ja pelihahmoon liittyviä tapahtumia. Näihin 
heuristiikkoihin liittyy myös paljon subjektiivisia osia, kuten se että peli on ta-
sapainoinen, siinä ei ole ”tylsiä” kohtia ja että pelaaja voi ilmaista itseään. Tut-
kijat myöntävät, että heidän koehenkilöidensä oli hankala saada ilmenneitä on-
gelmia sopivaan mihinkään yksittäiseen heuristiikkaan, vaan yleensä ongelmat 
olivat yhdistelmiä useista. Silti ne auttavat arvioijia saamaan kokonaiskuvan 
mobiilipelien ominaisuuksien arvioinnista. Korhonen ja Koivisto ovat myös sitä 
mieltä, että toisin kuin tavallisten ohjelmistojen arvioinnissa, joissa asiantunti-
joilla ei tarvitse välttämättä olla tietämystä juuri siitä alasta, vaan heuristisen 
arvioinnin osaaminen riittää, on pelien arvioinnissa alan tietämys pakollista. Eri 
pelejä täytyy arvioida niiden tyylit ja genret huomioon ottaen (Korhonen & 
Koivisto 2006). 

4.3.1 Mobiilimoninpelien pelattavuusheuristiikkoja 

Toisessa tutkimuksessaan Korhonen ja Koivisto loivat myös lisäyksen pe-
lien heuristiikkoihin, joka enimmäkseen koskee moninpelattavia mobiilipelejä, 
mutta jota voi käyttää myös muiden moninpelien arviointiin. Korhonen ja Koi-
visto saivat selville että moninpelit noudattavat samoja heuristiikkoja kuin 
muutkin pelit, mutta niillä on tiettyjä erityispiirteitä, jotka on hyvä ottaa huo-
mioon niitä arvioitaessa. Suurin osa näistä heuristiikoista liittyy moninpelien 
sosiaaliseen aspektiin. Kommunikointi muiden pelaajien kanssa ja heidän kans-
saan pelaamisen mahdollisuus ovat moninpeliheuristiikkojen ydin Korhosen ja 
Koiviston mielestä. Myös muiden pelaajien kanssa kommunikoinnista johtuva 
epäsopivan käytöksen ja muun pelikokemusta haittaavien seikkojen minimoi-
minen on moninpelihuristiikkojen tavoite. Moninpeliheuristiikkojen mukana 



20 

 

huomioon täytyy ottaa myös pelin arvioitu pelaajamäärä ja se määrä missä peli 
toimii parhaiten ja antaa parhaan mahdollisen kokemuksen. 

Moninpelien sosiaalisuus on siis jo aiempienkin tutkimusten mukaan tär-
keässä osassa pelin pelaamisessa, omaksumisessa ja siitä koetussa nautinnossa. 
Pelkästään muiden ihmisten oletettu läsnäolo voi tehdä pelistä mielenkiintoi-
semman, kuten Wei ja Lu kirjoittavat. Tästä syystä moninpeliheuristiikkojenkin 
osoittamat seikat ovat tärkeitä mobiilipelien omaksumista tutkiessa. Koska peli-
en omaksumisessa tärkeimpiä seikkoja ovat koettu nautinto ja helppokäyttöi-
syys, osuvat Korhosen ja Koiviston muutkin heuristiikat oikeaan. Heidän heu-
ristiikkojensa mukaan pelin on oltava tasapainoinen, vältettävä toistuvia tehtä-
viä ja että pelaajia palkitaan heidän edetessään pelissä. Nämä seikat auttavat 
luomaan Ha ym. ajatteleman virtauksen pelin pelaamisesta, joka johtaa kulutta-
jalojaaliuteen ja myöhempään pelaamiseen ja omaksumiseen. Mitä enemmän 
peliä pelaa sen enemmän siihen sitoutuu ja sen pariin palaa myöhemmin. Mut-
ta jos Korhosen ja Koiviston mukaisia heuristiikkoja ei noudata on vaikea luoda 
peliä, joka johtaa käyttäjien kokemaan sitoutumiseen (Korhonen & Koivisto 
2007). 
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5 Yhteenveto 

Mobiilipelien omaksumiseen ei voi suoranaisesti käyttää mitään olemassa 
olevia malleja, sillä ne kaikki suuntautuvat enemmän tai vähemmän työssä käy-
tettävien teknologioiden, esimerkiksi kirjanpito ohjelmistojen tai fyysisten lait-
teiden käyttöön. Tästä johtuen monien mallien pääasiallinen tehtävä on mitata 
teknologian hyödyllisyyttä käyttäjälle ja sitä kautta kuvata miten se johtaa 
omaksumiseen. Mobiilipelit eivät kuitenkaan ole ensisijaisesti hyödyllisiä ja 
työssä käytettäviä teknologioita, joten niiden omaksumista ei voi mitata hyö-
dyllisyyden perusteella. 

Mobiilipelien omaksumista voidaan kuitenkin mitata, mutta näkökulma 
on vaihdettava toisenlaiseksi. Mobiilipelit ovat valmistettu niiden käyttäjien 
viihtymisen vuoksi, joten suurimmassa osassa niiden omaksumisessa ei ole 
hyödyllisyys vaan käyttäjän viihtyvyys ja pelin helppokäyttöisyys. Mobiilipelin 
helppokäyttöisyys edesauttaa käyttäjän etenemistä pelissä ja tuo esiin pelin an-
timia ilman että käyttäjän täytyisi kamppailla sen kanssa. Kaikenlaiset muutkin 
psyykkiset tekijät ovat siis tärkeämmässä asemassa kuin tekniset tekijät, toisin 
kuin monissa omaksumiseen tarkoitetuissa malleissa. 

Mobiilipelien omaksumisessa on kuitenkin paljon subjektiivisia seikkoja, 
joita on hyvä ottaa huomioon vaikka niihin ei valmistusvaiheessa voisikaan 
varautua. Ikä ja sukupuoli, sekä kokemus vaikuttavat siihen omaksutaanko peli 
vai ei. Samalla tavalla kuin työssä käytettävien teknologioiden kohdalla koke-
neiden käyttäjien omaksumiseen ei vaikuta niin suuresti helppokäyttöisyys, 
vaan pelistä saatava nautinto ja viihtyvyys. Helppokäyttöisyyden vaikutus on 
suurinta naisten ja iäkkäämpien käyttäjien kohdalla. Työssä käytettävien tekno-
logioiden omaksuminen voidaan joskus pakottaa, jos työnantaja ei halua vaih-
taa teknologiaa ja määrää työntekijät käyttämään jotain tiettyä ohjelmistoa. Sil-
loin tapahtuu myös eräänlainen omaksuminen riippumatta käyttäjien mielipi-
teestä, subjektiivista näkökulmaa ei ole. Mutta peleille ei voi tapahtua tämän-
kaltaista omaksumista, ei ole kovin montaa henkilöä joka saa ihmisiä pakotet-
tua pelaamaan jotain peliä. Näin ollen kun mobiilipelejä katsotaan subjektiivi-
sesta näkökulmasta, nousee helppokäyttöisyydenkin edelle aina itse pelin sisäl-
tö. Pelin helppokäyttöisyyden, sisällön ja käyttäjän subjektiivisten näkemysten 
yhteistoiminnasta syntyy pelin ja käyttäjän välille tietynlainen virtaus joka joh-
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taa pelissä etenemiseen. Mitä enemmän käyttäjä pelaa peliä sen pidemmälle 
hän pääsee ja sitä läheisemmäksi suhde peliin muodostuu. Ennen pitkää pelin 
omaksuminen on edennyt jo siihen vaiheeseen, ettei käyttäjä halua vaihtaa peliä 
toiseen, kun hän on jo saavuttanut omaksumassaan pelissä niin paljon. Näin 
lojaalius estää myös käyttäjää omaksumasta muita pelejä. 

Sosiaalisuus on myös yksi tärkeä varsinkin verkossa pelattavien mobiili-
pelien omaksumisen osa-alue. Ihmisvastustajan tai liittolaisen kanssa pelaami-
nen on mielenkiintoisempaa ja haastavampaa kuin tietokoneohjatun kanssa. 
Tämä lisää pelin sisällön syvyyttä ja tekee siitä kiinnostavamman. Nettipeleissä 
normaalisti tärkeintä on pelaajien nautinnonhalun tyydyttäminen, eivätkä sosi-
aaliset seikat. Nettimobiilipelien kohdalla taas nautinnon tyydyttävä sisältö ja 
pelaajien kanssakäyminen on samalla tärkeystasolla. Tämä johtuu luultavasti 
siitä, että toisin kuin normaalien nettipelien kanssa, ei mobiilipelien sisältö ole 
niin monipuolinen laiterajoitusten takia. Toisaalta taas mobiilipelien luonteen 
takia nettimobiilipelejä pelaa todennäköisesti paljon suurempi joukko pelaajia, 
jolloin sosiaalisuus aspektina nousee sisällön rinnalle. Mielihyvä, joka syntyy 
pelin pelaamisesta ja interaktiosta muiden pelaajien kanssa on tärkeintä netti-
mobiilipeleissä, eikä mobiilipelien erikoisuus, joustava käyttö missä tahansa, 
ole niin tärkeässä roolissa. Joustava käyttö on kuitenkin yksi osa-alue joka vai-
kuttaa mobiilipelien pelattavuuteen ja niistä koettuun nautintoon. 

Mobiilipelien pelattavuus onkin juuri niiden sisältöön vaikuttava asia, jota 
kannattaa tutkia heuristiikkojen kautta. Mobiilipelien tulee olla ensisijaisesti 
sujuvia ja toimivia, pelin sisällön ja laitteen kanssa yhteensopivuuden kannalta. 
Mobiilipelien joustava käyttö ei toimiessaan varsinaisesti vaikuta mielihyvän 
tuottamiseen, mutta se varmistaa sen että mielihyvä voi ylipäätänsä muodostua. 
Toimivuus missä vaan ja sopeutuminen yllättäviin tilanteisiin ovat olennainen 
osa mobiilipelejä ja antavat käyttäjälle mahdollisuuden kokea mielihyvää pelin 
kautta missä vain. Moninpelien osalta muiden kanssa kommunikoiminen on 
tärkeää, muuten sosiaalisuutta ei synny. Myös haitallisten sosiaalisten aspektien, 
kuten häiriköinnin minimoiminen on mahdollista toimivien heuristiikkojen 
kautta. 

5.1 Huomioita TAM- ja UTAUT-mallien pätevyydestä ja sopi-
vuudesta 

TAM ja UTAUT eivät kuitenkaan kuvaa kaikkea mobiilipelien hyväksyn-
tään liittyviä seikkoja ja joissakin asioissa ne ovat epäsopivia. TAM:issa ja 
UTAUT:issa yhtenä tärkeänä osana hyväksymisen mittaamiseen käytetään 
käyttäjän kokemaa hyödyllisyyttä. Ha ym. päätyivät tutkimuksessaan siihen 
tulokseen, että tärkeimpänä mobiilipelien omaksumisessa on tunneperäinen 
kokemus ja koettu nautinto. He käyttivät tutkimuksessaan apuna TAM-mallia, 
mutta päätyivät muokkaamaan ja laajentamaan sen toimintaa, sillä he huoma-
sivat että pelien tapauksessa tärkeintä käyttäjien valintaan pelata vaikuttaa ko-
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ettu nautinto, eikä hyöty, joten tutkittaessa mobiilipelien omaksumista koettu 
hyödyllisyys ei ole niin tärkeässä roolissa (Ha ym., 2007). Mobiilipelien osalta 
siis ennemminkin psykologiset seikat vaikuttavat enemmän omaksumiseen. 
Toisaalta taas myös hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys ovat osa mobiilipelien 
omaksumista ikääntyneempien käyttäjien kohdalla, minkä Ha ym. myös huo-
masivat. TAM ja UTAUT malleista on myös tärkeää huomata, että ihmisten 
subjektiiviset mielikuvat vaikuttavat suuresti heidän tekemiinsä päätöksiin, 
jotka eivät aina ole täysin loogisia. Tästä syystä jotkin tuotteet, joiden omaksu-
minen on mallien mukaan epätodennäköisempää, ovat saavuttaneet suuren 
suosion ihmisten keskuudessa. 

Tämän takia tätä aihepiiriä tulisi tutkia enemmän. TAM ja UTAUT ovat 
päteviä malleja, mutta ne eivät sovellu kaikkiin informaatioteknologian tuottei-
siin. Näiden mallien viimeisimmät suuret päivitykset ovat myös tehty vuosina 
2000 ja 2003. Apple julkaisi ensimmäisen iPhonensa vuonna 2007 ja vaikka sitä 
ennenkin oli jo valmistettu mobiililaitteita ja niille suunnattuja pelejä, aiheutti 
iPhone silti mobiililaitteiden ja sen myötä niille suunnatun materiaalin räjäh-
dysmäisen kasvun. Mobiilipelien suosio on siis ilmennyt vasta näiden mallien 
vakiintumisen jälkeen, joten niissä voi piillä seikkoja jotka eivät käy yhteen mal-
lien esittämien määrityksien kanssa. Mobiilipelien omaksumisen syytä kannat-
taa tutkia myös siitä syystä, että vaikka niitä jaetaan usein ilmaiseksi eri mobiili-
laitteiden verkkokaupoissa, tuottavat ne silti huomattavan määrän liikevaihtoa. 

5.2 Tutkimuskysymysten pohdinta 

Tutkimuskysymyksenä tässä kandidaatintutkielmassa on ollut etsiä mo-
biilipelien omaksumiseen vaikuttavia seikkoja ja niiden eroja olemassa olevien 
mallien kanssa. Olemassa olevat mallit, kuten TAM-malli ja UTAUT-malli ovat 
päteviä teknologian omaksumisen tutkimiseen, mutta ne ovat tarkoitettu en-
simmäiseksi työssä käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen analysoimiseen. Näi-
tä malleja voidaan käyttää osittain oppimiseen ja koulutukseen suunnattujen 
mobiilipelien omaksumisen tutkimisessa, sillä sekä koettu hyödyllisyys että 
koettu nautinto ovat molemmat tärkeitä niiden omaksumisen seikkoja. Kuiten-
kaan pelkästään viihdekäyttöön tarkoitettujen mobiilipelien arvioimiseen näitä 
malleja ei kannata sellaisenaan käyttää. Viihdetarkoitukseen valmistettujen mo-
biilipelien omaksumiseen vaikuttaa ennen kaikkea koettu nautinto helppokäyt-
töisyys ja moninpelien kohdalla sosiaalisuus. Nämä seikat eroavat fundamen-
taalisesti TAM- ja UTAUT-mallien näkökulmasta. Viihdekäyttöön suunniteltu-
jen pelien omaksumiseen myös muut psyykkiset ja subjektiiviset ominaisuudet 
nousevat pintaan ja jättävät tekniset seikat varjoonsa. Sosiaalisuus on myös yksi 
tärkeä aspekti mobiilipelien omaksumisessa. Myös muiden teknologioiden nä-
kökulmasta sosiaalisuus on merkittävää. Muiden kanssaihmisten kokemukset 
ja kertomukset vaikuttavat mielikuvaan teknologiasta ja vaikuttavat siitä saa-
tuun kuvaan. Mobiilipelien kohdalla tämä ei tee poikkeusta. Mobiilimoninpeli-
en kohdalla kuitenkin tämä seikka muuttuu paljon tärkeämmäksi. Omaksumi-



24 

 

seen ei vaikuta enää pelkästään muiden mielipiteet, vaan moninpeleissä sosiaa-
lisuus on jatkuvasti läsnä ja jos pelin sisäinen rakenne hyödyntää tätä on peli 
paljon helpompi omaksua. Muiden kanssa pelaaminen tekee pelistä mielek-
käämmän ja kiinnostavamman. Se johtaa suoraan siihen että peliä pelaa enem-
män kuin jos sitä joutuisi pelaamaan yksin. Tämä johtaa virtaukseen jossa pelis-
sä etenee, suhde siihen kasvaa ja omaksuminen ja peliä kohtaan syntynyt lojaa-
lius muodostuu. 

Toisena tutkimuskysymyksenä tässä kandidaatintutkielmassa on ollut mi-
ten mobiilipeli voi valmistusvaiheessa muotoutua omaksumista tukevaksi. Tä-
hän eräänä vastauksena toimivat tietyt heuristiikat, joita noudattamalla pelin 
suunnittelun voi suoraviivaistaa ja suunnata omaksumiseen sopivaksi. Pelien 
omaksumisen kannalta tärkeä helppokäyttöisyys voidaan heuristiikkojen avulla 
muodostaa jo alkuvaiheessa. Heuristiikat pelin ulkoasusta, sopivuudesta lait-
teeseen, mobiiliudesta ja muusta toimivuudesta voidaan ottaa ohjenuorat pelin 
rakenteelle. Helppokäyttöinen peli on käyttäjän kannalta automaattisesti laa-
dukkaampi ja se johtaa toisen tärkeän aspektin eli koetun nautinnon äärelle. 
Koettu nautinto on tietysti hyvin subjektiivinen käsite, mutta pelin sisältö on 
aina se joka johtaa käyttäjän kokemaan nautintoon. Kun pelin runko on saatu 
valmistettua heuristiikkoja seuraamalla hyvin, voidaan keskittyä sellaiseen si-
sältöön, joka tuottaa nautintoa käyttäjälle. Pelin sisällön suunnittelu pelaajaa 
palkitsevaksi ja vaikeustasoltaan tasaiseksi tuottaa pelaajalle positiivisen kuvan 
pelistä. Pelaajaa miellyttävä ja toimiva ”Gameplay” ja moninpeleissä toimiva ja 
riittävä kommunikointi kaikki tuottavat mielihyvää käyttäjälle, joka kokee ky-
kenevänsä hallitsemaan peliä ja ilmaisemaan itseään peliä pelatessaan. 

Mobiilipelien omaksumiseen tarvitaan siis virtaus, joka alkaa hyvällä ja 
mielenkiintoisella pelillä, jossa on onnistuneesti tehdyt sosiaaliset mahdollisuu-
det ja joka etenee pelaajan mukana. Tästä virtauksesta käyttäjä saa pelatessaan 
mielihyvää, joka kasvattaa pelaajan lojaaliutta peliä kohtaan ja johtaa lopulta 
omaksumiseen. Lojaali pelaaja omaksuttuaan pelin ei helposti vaihda johonkin 
toiseen peliin. 
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