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1. JOHDANTO
Tässä tutkielmassa tarkastelen, kuinka 
The Stanley Parable tietokonepeli (Galactic Cafe, 2013)
kommentoi digitaalisten pelien vakiintuneita kerronnan keinoja, sekä niihin liittyviä ongelmia.
Keskityn erityisesti niihin pelin sisältämiin tilanteisiin, joissa pelaajalta edellytetään valintojen
tekemistä.
Digitaaliset pelit ovat multimediaalisia ohjelmistokokonaisuuksia, jotka yhdistelevät
piirteitä useista muista mediumeista, kuten elokuvista ja kirjallisuudesta (Aarseth 2012b, 130).
Tämän seurauksena digitaalisten pelien tarinankerronta on myös saanut paljon vaikutteita
muualta, esimerkiksi audiovisuaalisen kerronnan perinteestä. Toisaalta elokuvamaisen kerronnan
jäljittely on kuitenkin ristiriidassa digitaalisten pelien perusluonteen kanssa. Lineaarisesti ja
ennalta määrättyä tahtia etenevän kertomuksen esittämisessä kohdataan väkisin ongelmia, kun se
toteutetaan alustalla, jonka perustavanlaatuisiin ominaisuuksiin kuuluu käyttäjän mahdollisuus
määrätä tapahtumien etenemistahti ja suunta.
Audiovisuaalinen kerronta on kehittynyt pitkän ajan kuluessa, kun ohjaajat ja
käsikirjoittajat ovat pyrkineet ottamaan kaiken irti ilmaisumuodosta, jossa tapahtumien
esittämiseen käytössä rajattu aika. Tällöin kertovassa elokuvassa tarinan esittämistä määrää tietty
rytmi, joka “pakottamalla katsojan tekemään päätelmiä tietyllä nopeudella kerronta hallitsee mitä
ja miten hän päättelee.” (Bordwell 1985, 76; Bacon 2000, 121.) Digitaalisissa peleissä ei
kuitenkaan ole samoja rajoituksia ajankäytön suhteen, mutta ne voidaan erikseen luoda, jos
halutaan tavoitella elokuvamaista kerrontaa. Audiovisuaalinen kerronta ja pelikerronta lähestyvät
siis samoja rajoja eri suunnista. Ensimmäisessä niitä pyritään laajentamaan, kun taas
jälkimmäisessä niillä tietoisesti rajataan käyttäjän eli pelaajan toimintaa. Kertovat digitaaliset
pelit pitävät sisällään myös pelillisyyden, mikä tarkoittaa, että pelaajalle annetaan valta liikuttaa
pelihahmoa ja toteuttaa tarinan tapahtumia. Tämän seurauksena kerronnallisiin peleihin on
kehitetty keinoja saada tahtonsa mukaan liikkuva pelaaja etenemään pelinkehittäjien
tarkoittamassa rytmissä heidän haluamaansa suuntaan.
Muun muassa tällaisia digitaalisten pelien kerrontaa kasassa pitäviä konventioita
kommentoi parodian kautta 
The Stanley Parable
. Kyseinen peli ilmestyi alun perin vuonna 2011
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yhdysvaltalaisen Davey Wredenin kehittämänä ilmaisena modifikaationa Valve Softwaren
HalfLife 2 toimintapeliin. Tässä tutkielmassa tarkastelen kuitenkin Wredenin ja William
Pughin muodostaman Galactic Cafe kehitysryhmän vuonna 2013 julkaisemaa kaupallista
versiota pelistä, joka on saatavilla Microsoft Windows  ja Apple OS X käyttöjärjestelmille.
Kaupallinen versio on kokenut merkittäviä muutoksia verrattuna alkuperäiseen modifikaatioon.
Siihen on muun muassa kehitetty lisää sisältöä ja sen graafista ulkoasua on parannettu.
The Stanley Parable on ensimmäisestä persoonasta kuvattu seikkailupeli, jossa pelaaja
ohjaa Stanleynimistä miestä toimistoa muistuttavassa kolmiulotteisessa ympäristössä. Samaan
aikaan Stanleyn liikkeitä selostaa englantilaisen näyttelijän Kevan Brightingin esittämä
kertojaääni. Stanleyn kaikki työkaverit ovat mystisesti kadonneet ja kertojan mukaan hän päättää
lähteä etsimään heitä. Pelin kerronnan erikoisuus piilee siinä, että kertoja ilmoittaa tulevista
tapahtumista ennen niiden toteutumista käyttäen mennyttä aikamuotoa, esimerkiksi: “When
Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left.” (Galactic Cafe 2013).
Tässä tapauksessa pelaaja voi kuitenkin valita myös oikean puoleisen oven, joka on kertojaäänen
mukaan väärä reitti. 
The Stanley Parable koostuu lukuisista vastaavanlaisista valintatilanteista,
joissa pelaaja voi valita useista eri etenemismahdollisuuksista. Kerronta jatkuu, valitseepa hän
minkä tahansa niistä. Jokainen reitti avaa uusia tapahtumaketjuja, joiden aikana tapahtumia
kommentoiva kertoja alkaa saada uusia piirteitä. Yhteistä kaikille valintatilanteille on, että niissä
ikään kuin kamppaillaan lineaarista, elokuvamaista kerrontaa vastaan. Kuitenkin jokainen valinta
johtaa vain uudelle lineaariselle reitille, missä kertoja on edelleen mukana. Näin peli ironisoi
pelaajan manipulointiin käytettäviä kerronnan konventioita ja pelaajan kokemaa illuusiota
valinnan vapaudesta.
Tavoitteenani on 
The Stanley Parablen keskeisimpiä valintatilanteita analysoimalla
tarkastella kyseisen pelin suhdetta digitaalisten pelien tarinankerronnan konventioihin ja tuoda
siten esiin myös niihin yleisesti liittyviä ongelmia. Hyödyntämällä menetelmiä yleisestä
pelitutkimuksesta sekä pelikerrontaan keskittyvästä ludonarratologiasta pyrin löytämään
vastauksia kysymyksiin: Mitä digitaalisten pelien kerronnan konventioita 
The Stanley Parable
kommentoi valintatilanteissaan, millä tavalla se konventioita kommentoi, ja mitä se niistä
kertoo?
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2. DIGITAALISTEN PELIEN KERRONNAN TUTKIMUS

2.1 Pelaaminen analyysin perustana

Artikkelissaan “Playing Research: Methodological Approaches to Game Analysis” (2012a
[2003]) Espen Aarseth esittelee digitaalisten pelien analysointia käytännössä, sekä sitä kuinka
varsinaista metodologiaa tai teoriaa on alalla vasta hyvin vähän, jos ollenkaan (Aarseth 2012a,
189). Toisaalta pelitutkimuksessa on mahdollista hyödyntää teorioita myös muilta tieteenaloilta,
kuten kirjallisuudesta, mutta se ei ole Aarsethin mielestä kuitenkaan välttämätöntä. Hänen
mukaansa pelitutkimuksen etu on siinä, että analyysi on mukana pelaamisen alusta asti, sillä jo
pelkkä eteneminen pelissä vaatii sen analysointia. Jotta pelaaja voisi saada vastauksen
kysymykseen: “Kuinka voin pelata hyvin ja voittaa?”, on hänen opiskeltava peliä, kokeiltava eri
strategioita ja harjoiteltava tekniikoita. (Aarseth 2012a, 186; Mäyrä 2008, 167.) Aarseth esittelee
neljä eri tapaa saada tietoa tutkittavasta pelistä: haastattelemalla pelinkehittäjiä, tarkkailemalla
muita pelaajia, lukemalla muiden raportteja pelistä, tai pelaamalla itse kyseistä peliä (Aarseth
2012a, 181; Mäyrä 2008, 166–167). Koska itse käytän tutkielmassani viimeksi mainittua tapaa,
käsittelen tästä lähtien tarkemmin vain sitä.
Pelianalyysin perustana toimii tutkijan tarkkaan tekemä pelin lähilukeminen eli niin
sanottu lähipelaaminen, jolla pyritään yksikohtaisten havaintojen tekemiseen. Lähipelaaminen on
kuitenkin lähtökohtana ongelmallinen, sillä hyvin perusteltuun tulkintaan riittävän tarkkuuden
määritteleminen jää tutkijan omalle vastuulle. (Aarseth 2012a, 186, 189; Mäyrä 2008, 165.)
Sama koskee myös aineiston laajuuden määrittämistä, missä tutkijan on päätettävä kuinka paljon
tai kuinka kauan hänen on pelattava peliä saadakseen siitä tarpeeksi kattava kuva, jotta hänen
analyysinsa olisi hyvin perusteltu. Nämä seikat ovat riippuvaisia myös tutkittavasta pelistä ja sen
tutkittavista piirteistä. Esimerkiksi yksittäisen mekaniikan tarkasteluun pelissä voi riittää
hyvinkin lyhytkestoinen kokeilu, kun taas pelin kerrontaa tutkiessa aineistoa voi olla niin paljon
(useita kymmeniä tunteja), että sitä joudutaan jollakin tavalla rajaamaan. (Aarseth 2012a, 183.)
Jotta tutkija harjaantuisi peleistä yksityiskohtaisten havaintojen tekemisessä sekä tutkittavan
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aineiston määrittelemisessä, hänen on pelattava paljon ja monipuolisesti (Mäyrä 2008, 165).
Seuraavaksi esittelen, kuinka rajaan tässä tutkielmassa analysoimani aineiston.

2.2 Tutkielman aineiston rajaaminen
2.2.1 Pelimaailma tarkastelun tasona

Aarseth tarkentaa artikkelinsa alussa, että puhuessaan digitaalisista peleistä hän tarkoittaa
virtuaalisessa ympäristössä tapahtuvia pelejä, mikä jättää tarkastelun ulkopuolelle esimerkiksi
tietotekniikkaa sisältävät lelut (Aarseth 2012a, 179). Hän esittää virtuaalisessa ympäristössä
tapahtuvien pelien muodostuvan kolmesta tasosta: pelillisyydestä (gameplay), rakenteesta (game
structure) ja pelimaailmasta (game world). Pelillisyyteen kuuluvat pelaajan toiminta, strategiat ja
motiivit; rakenteeseen pelin ja simulaation säännöt; pelimaailmaan pelin kenttäsuunnittelu, eli
kuinka ympäristö on rakennettu, ja kaikki fiktiivinen sisältö. Eri peleissä painotetaan näitä tasoja
eri suhteissa, esimerkiksi useiden pelaajien yhteistoimintaan perustuvissa peleissä pelillisyys on
tärkeimmässä asemassa, kun taas reaktiopohjaisissa peleissä, kuten 
Tetriksessä (Pazitnov 1984),
keskeistä on rakenne ja säännöt. Tarinavetoisissa seikkailupeleissä, joissa tutkitaan ympäristöä ja
tutustutaan henkilöhahmoihin, pelimaailma on tärkein taso. (Aarseth 2012a, 179–180.)
Aarsethin mukaan nämä tasot myös ohjaavat jossain määrin pelistä tehtävää tutkimusta.
Yksittäisen pelin tasoista keskeisin määrittelee usein sen, minkä tyyppistä tutkimusta kyseisestä
pelistä olisi hedelmällisintä tehdä, sillä eri tieteenalojen näkökulmasta jotkin tasot näyttäytyvät
mielekkäämpinä tutkimuskohteina kuin toiset. Pelillisyyttä tarkastelevaa tutkimusta voidaan
tehdä esimerkiksi sosiologian tai psykologian näkökulmasta. Toisaalta taas pelin rakenteen
muodostava säännöstö on pohjimmiltaan kokoelma matemaattisia lausekkeita, joten sitä on
luonnollista lähestyä juuri luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen suunnasta. Puolestaan
taiteiden, kulttuurin ja median tutkimuksen kannalta keskeisin käsiteltävä taso on yleensä
pelimaailma.

Vaikka

tasoja

voidaankin

tarkastella

yksitellen,

kattavan

analyysin

aikaansaamiseksi ei toisia tasoja voida jättää täysin huomiotta, sillä pelillisyyttä ei voi olla ilman
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sitä määritteleviä sääntöjä, ja toisaalta kaiken on tapahduttava pelimaailman virtuaalisessa
ympäristössä. Tämän takia pelitutkimus on lähtökohtaisesti monitieteellistä. (Aarseth 2012a,
180.)
Kerronnan tarkastelun kannalta 
The Stanley Parable pelin tärkein taso on pelimaailma.
Siihen sisältyvät pelin keskeisimmät piirteet, kuten kertojaääni ja kenttäsuunnittelu. 
The Stanley
Parable on rakenteeltaan suhteellisen yksinkertainen ja pelillisyydeltään melko tavanomainen,
mutta se hyödyntää molemmilla näistä tasoista toisista peleistä tuttuja piirteitä uusilla tavoilla.
Näin ollen sivuan tutkielmassani jossain määrin myös näitä tasoja. Pelimaailman taso sisältää
kuitenkin analyysini kannalta keskeisimmän sisällön, pelin kerronnan, jota tarkastelen 
The
Stanley Parablen
valintatilanteissa.
2.2.2 Juonta vastaan pelaamista muistuttavat valintatilanteet
Aarseth esittelee artikkelissaan 
Quest Games as PostNarrative Discourse (2004) “juonta
vastaan pelaamisen” (playing against the plot) käsitteen, jolla hän tarkoittaa pelaajan etenemistä
digitaalisessa pelissä muilla kuin pelinkehittäjien tarkoittamilla tavoilla. Juonta vastaan
pelatessaan pelaaja voi esimerkiksi hyödyntää peliin jääneitä suunnitteluvirheitä tai käyttää pelin
olemassa olevia ominaisuuksia tavoilla, joita kehittäjät eivät ole osanneet ottaa huomioon.
Aarseth käyttää esimerkkinä 
Deus Ex roolipeliä (Ion Storm 2000), josta pelaajat ovat löytäneet
keinon kiivetä seinien yli pelin virtuaalisessa ympäristössä pelihahmon käytössä olevilla seiniin
kiinnitettävillä räjähteillä. (Aarseth 2004, 371.) Aarsethin mukaan juonta vastaan pelaaminen on
mahdollista, koska digitaalisen pelin lineaarinen käsikirjoitus toteutetaan epälineaarisen
simulaation sääntöjen puitteissa. Tämän takia tarkkojen tavoitteiden laatiminen peliin vaatii aina
pelaajan toimintamahdollisuuksien rajaamista laajemmasta kokonaisuudesta. Lisäksi joudutaan
ottamaan huomioon pelaajat, jotka tarkoituksellisesti etsivät keinoja kiertää pelin sääntöjä.
(Aarseth 2004, 372.)
The Stanley Parable pelin useat valintatilanteet muistuttavat juonta vastaan pelaamista.
Pelissä esitetty ympäristö on ikään kuin huonosti suunniteltu, mikä jättää pelaajalle muitakin
reittejä edetä kuin kertojaäänen osoittaman suunnan. Näin ollen pelin kertojaa vastaan
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pelaaminen ei todellisuudessa ole 
The Stanley Parable pelin juonta vastaan pelaamista, mutta se
on suunniteltu vaikuttamaan siltä. Analyysini keskittyy nimenomaan näihin valintatilanteisiin,
sillä peli esittää valtaosan kommentoinnistaan pelikerronnan konventioita kohtaan juuri niissä.
Tyypillisesti valintatilanteissa kertojan seuraaminen tuottaa konventioiden mukaista kerrontaa,
kun taas vastaan pelaaminen tuo esiin konventioiden käyttämiseen liittyvän ironian. Toisaalta
valintatilanteisiin keskittymisen ongelma on, että se jättää ulkopuolelle osan 
The Stanley
Parablen kohtauksista, joissa pelikerronnan konventioita käsitellään. Palaan käsittelemään tätä
problematiikkaa tutkielman päätännössä (luvussa 4.2). Yksittäisen valintatilanteen tarkkaa
käsittelemistä varten laadin siitä niin sanotun vuorovaikutuskartan, minkä esittelen käsitteenä
seuraavaksi.

2.2.3 Vuorovaikutuskartta
Erittelen 
The Stanley Parablesta tässä tutkielmassa analysoitavat valintatilanteet käyttämällä niin
sanottua vuorovaikutuskarttaa (interaction map), jonka käsitteen Mia Consalvo ja Nathan Dutton
esittelevät artikkelissaan “Game Analysis: Developing a methodological toolkit for the
qualitative study of games” (2006). Vuorovaikutuskartan laatimisella tarkoitetaan prosessia,
jossa tutkija selvittää kaikki vuorovaikutuksen mahdollisuudet pelitilanteessa, erityisesti
ohjattavan pelihahmon ja toisen hahmon välisessä keskustelussa. Tällaisessa dialogikohtauksessa
pelaajalla voi olla mahdollisuus valita pelin käyttöliittymässä esitetyistä muutamista
vaihtoehdoista, mitä hänen pelihahmonsa seuraavaksi sanoo, minkä jälkeen hahmojen välinen
keskustelu etenee sen mukaisesti. Osa valittavista keskustelun haaroista voi muuttaa tapahtumien
kulkua hyvinkin radikaalisti ja toiset taas voivat olla mukana vain tarjoamassa pelaajalle
lisätietoa pelimaailmasta. Tutkijan tehtävä on selvittää, mitkä tarjotuista valinnoista ovat oikeasti
merkittäviä tapahtumien etenemisen kannalta ja laatia niiden pohjalta kaaviomainen
vuorovaikutuskartta, jossa nämä valinnat näkyvät. Kaikkien vaihtoehtojen läpikäymiseksi
tutkijan on pelattava tarkasteltava kohtaus läpi useita kertoja. (Consalvo & Dutton 2006.)
The Stanley Parable pelistä puuttuu vastaavanlaiset käyttöliittymässä toteutetut
dialogikohtaukset, mutta se ei kuitenkaan sulje pois vuorovaikutuskartan hyödyntämistä pelin
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valintatilanteiden tarkastelemisessa. Nimittäin 
The Stanley Parablessa pelihahmon liikuttaminen
on itse asiassa eräänlaista dialogin tai vuorovaikutuksen käymistä pelin kertojan kanssa.
Esimerkiksi kohtaus, jossa kertoja ilmoittaa Stanleyn kulkevan seuraavaksi vasemman
puoleisesta ovesta, kun valittavissa on kaksi ovea, voidaan muotoilla kysymykseksi: “Kumman
oven valitset?” (Kaavio 1). Tällöin ovet puolestaan edustavat vastauksia esitettyyn kysymykseen.
Valinnan jälkeen kertoja jatkaa annetun vastauksen perusteella johdatellen pelaajaa seuraavaan
valintatilanteeseen, joka voidaan taas vuorostaan muotoilla kysymykseksi.

Kaavio 1.
Muutamissa 
The Stanley Parablen valintatilanteissa vastausvaihtoehtoja on enemmän kuin kaksi
ja niistä osa ei ole yhtä ilmeisiä kuin toiset. Näiden vaihtoehtojen löytäminen vaatiikin usein
juuri juonta vastaan pelaamista muistuttavaa etenemistä pelissä. Esimerkiksi kohtauksessa, jossa
pelihahmo on horisontaalisesti liikkuvan tavarahissin kyydissä, pelaaja voi huomata, että hissistä
poistumista kesken matkan ei ole estetty mitenkään. Sen sijaan, että hän odottaisi hissin
saapumista määränpäähänsä, pelaaja voi pudottautua hahmollaan alempana olevalle tasolle ja
jatkaa etenemistään siihen suuntaan.
The Stanley Parablen lähes kaikki valinnat ovat muuttavat merkittävästi tapahtumien
kulkua, joten sen tapauksessa vuorovaikutuskartan muodostamisessa ei ole kyse niinkään
vaikuttavien valintojen kartoittamisesta, vaan ylipäänsä kaikkien eri vastausvaihtoehtojen
löytämisestä ja havainnollistamisesta. Vuorovaikutuskartan laatiminen tähän peliin vaatiikin
tarkkojen havaintojen tekemistä pelimaailmasta. Toisaalta 
The Stanley Parablen tapauksessa
valmis kartta kuvaa yhtä aikaa sekä pelin vuorovaikutustilanteita että sen virtuaalista ympäristöä.
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2.3 Ludonarratologinen analyysi

2.3.1 Digitaalisten pelien kerronnan teorian taustat

Vuosituhannen alkupuolella narratologit ja pelitutkijat, eli niin sanotut ludologit, ovat käyneet
kiivasta keskustelua kerronnallisten näkökulmien soveltuvuudesta interaktiivisten pelien
tarkasteluun. Narratologit ovat lähestyneet pelejä uudenlaisena kerronnan muotona, kun taas
ludologit ovat pyrkineet enemmän pelilähtöiseen tutkimukseen, jossa ei tyydytä vain
soveltamaan narratologian käsitteitä peleihin sellaisinaan. (Ryan 2006, 181; Sihvonen 2004,
47–48.) MarieLaure Ryan käsittelee tätä kiistaa 
Avatars Of Story teoksensa (2006) luvussa
“Computer Games as Narrative”, jossa hän pyrkii vastaamaan keskeisimpiin ludologien
esittämiin väittämiin narratologian soveltumattomuudesta pelitutkimukseen. Lisäksi hän esittelee
oman ehdotuksensa metodologiasta pelikerronnan tutkimiseen, mihin palaan myöhemmin tässä
luvussa. Ryanin mukaan pelejä täytyy voida tarkastella myös kerronnallisesta näkökulmasta,
jotta päästäisiin ymmärrykseen niiden fiktiivisistä ulottuvuuksista, jotka usein unohtuvat
sääntöihin ja ongelmanratkontaan keskittyvästä ludologiasta (Ryan 2006, 203). Digitaalisissa
peleissä voidaan kuvata fiktiivisiä maailmoja, jotka kehittyvät älykkäiden toimijoiden tekojen
seurauksena, mikä Ryan näkemyksen mukaan osoittaa pelien mahdollisuuden kerronnallisuuteen
niin selkeästi, etteivät ludologit voi sitä kiistää (Ryan 2006, 200).
Ryanin mukaan käyty keskustelu on keskittynyt enemmän kertomuksen käsitteen
määritelmään sen sijaan, että olisi suuntauduttu pelien todellisen luonteen käsittelyyn (Ryan
2006, 200). Myös Aarseth ottaa kantaa aiheeseen artikkelissaan “A Narrative Theory of Games”
(2012b), jossa hän toteaa kyseisen keskustelun jähmettyneen vastakkainasetteluksi väitteiden
“pelit ovat aina tarinoita” ja “pelit eivät ole kerronnan väline” välille (emt., 129). Hän esittää
kummankin osapuolen ohittavan asian varsinaisen ytimen. Hän perustelee väitteensä sillä, että
digitaalisista peleistä puhuttaessa tarkoitetaan tosiasiassa monimutkaisia tietokoneohjelmistoja,
joilla voidaan mallintaa useita eri mediumeja, kuten elokuvaa, tekstiä ja lautapelejä. Näin ollen
pelillisyys ja kerronta ovat vain osaalueita kokonaisuudesta nimeltä digitaalinen peli. (Aarseth
2012b, 129–130.)
9

2.3.2 Ludonarratiivin neljä ulottuvuutta

Kerronnan ja pelillisyyden määrä sekä niiden välinen suhde vaihtelee pelistä toiseen, eikä siten
ole olemassa mitään yhtä yksiselitteistä mallia pelikertomukselle, eli ludonarratiiville. Kuitenkin
nämä

kaikki

eri

ilmenemismuodot

on

pyritty

ottamaan

huomioon

niin

sanotussa

ludonarratologisessa mallissa, jossa kaikki ludonarratiivit voidaan sijoittaa kahden ääripään
välille. Nämä ääripäät ovat 
puhdas tarina (pure story), joka ei sisällä lainkaan pelillisyyttä, ja
puhdas peli (pure game), joka ei puolestaan sisällä kerrontaa. Yksittäisen pelin sijoittumiseen
kahden ääripään välille vaikuttaa se, kuinka pelissä esiintyy ludonarratologisen mallin neljä eri
ulottuvuutta: maailma, objektit, hahmot ja tapahtumat. Nämä neljä ulottuvuutta sisältyvät
Aarsethin mukaan kaikkiin peleihin ja kaikkiin kertomuksiin ja ovat siten myös pelejä ja
kertomuksia yhdistävät tekijät. (Aarseth 2012b, 130–131.)
Sekaannuksen välttämiseksi on huomautettava, että tässä tapauksessa maailman
ulottuvuudella tarkoitetaan ainoastaan peliin mallinnettua ympäristöä. Täten se ei tarkoita samaa
asiaa kuin aikaisemmin esitelty Aarsethin pelimaailman käsite, joka puolestaan kattaa kaiken
pelin sisältämän fiktiivisen sisällön ja käsittää siten kaikki neljä ludonarratiivin ulottuvuutta.
Ludonarratologisessa mallissa tarkastellaan maailman rakennetta, eli sitä, onko se lineaarinen vai
avoin ja jääkö sen ulkopuolelle mitään (Aarseth 2012b, 131). 
The Stanley Parablen
valintatilanteiden analyysissä mallinnettu ympäristö on keskeisessä osassa, kuten myös maailmaa
ympäröivä mallintamaton tila.
Objekteilla Aarseth tarkoittaa erilaisia pelihahmon käytettävissä tai käyttämättömissä
olevia esineitä, ajoneuvoja, aseita ja niin edelleen (Aarseth 2012b, 132). Käytettävien esineiden
rooli jää 
The Stanley Parablessa kuitenkin vähäiseksi, lukuun ottamatta muutamia ovia ja
painikkeita. Ryan kuitenkin laskee objekteihin mukaan myös maailman ulkoiset objektit, kuten
käyttöliittymään kuuluvat valikkopainikkeet, joilla on puolestaan 
The Stanley Parablessa
merkittävämpi rooli kuin peleissä yleensä (Ryan 2006, 202).
Aarseth esittää, että neljästä ludonarratiivin ulottuvuudesta maailmalla ja objekteilla on
enemmän tekemistä pelillisyyden kanssa, kun taas hahmot ja tapahtumat ovat keskeisempiä
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kerronnan kannalta. Erityisesti kiinnostavien ja syvien henkilöhahmojen luominen on hänen
mukaansa tehokkain tapa tuottaa ludonarratiivista sisältöä. Aarseth jakaa hahmot kolmeen
kategoriaan: botteihin (bots), pinnallisiin hahmoihin ja syviin hahmoihin. Botit ovat esimerkiksi
pelaajan ohjaaman hahmon kohtaamia rivivihollisia, jotka ovat toistensa klooneja, eikä niillä ole
yksilöllistä identiteettiä. Pinnallisilla ja syvillä hahmoilla hän puolestaan tarkoittaa samaa kuin
E.M. Forster litteillä ja pyöreillä henkilöhahmoilla. Pinnalliset hahmot eivät kehity, eikä niillä
ole nimen ja ulkonäön lisäksi juuri muita yksilöllisiä ominaisuuksia. Syvät hahmot puolestaan
kehittyvät tapahtumien edetessä ja ovat persoonallisia ja psykologisia olentoja. (Aarseth 2012b,
132; RimmonKenan 1991, 54.)
Ludonarratiiviset pelit ja kaunokirjallisuus eroavat toisistaan erityisesti hahmojen
välisessä kanssakäymisessä, kuten erilaisissa Consalvon ja Duttonin määritelmän mukaisissa
vuorovaikutustilanteissa. Myös Ryan käsittelee omassa mallissaan pelattavan hahmon ja muiden
hahmojen välisiä dialogikohtauksia. Vuorovaikutuskarttakäsitteen esittelyn yhteydessä toin
esiin, että osa keskusteluhaaroista on usein mukana vain tuomassa pelaajalle lisätietoa
pelimaailmasta. Ryan kehottaakin kiinnittämään huomiota keskustelunhaaroissa tarjottuun
lisätietoon, sillä se voi olla hyvin merkityksellistä pelissä etenemisen kannalta (Ryan 2006,
201–202). Tähän pelikerronnan konventioon palaan valintatilanteiden analyysin yhteydessä.
Toisaalta Ryanin mielestä on myös tärkeää tarkastella sitä kuinka pelattava hahmo esitellään,
sillä voidaakseen tehdä hahmon kannalta merkityksellisiä päätöksiä pelaajan on tunnettava tämä
(Ryan 2006, 201). Valintatilanteiden analyysissä käsittelen myös sitä kuinka 
The Stanley
Parable
kommentoi ludonarratiivin päähenkilön esittelemiseen liittyviä ongelmia.
Ludonarratiivin tapahtumien määrittelemisessä Aarseth hyödyntää Seymour Chatmanin
ydintapahtumien (kernels) ja katalysoijien (satellites) käsitteitä, jotka tarkoittavat tarinan
olennaisia ja täydentäviä tapahtumia. Ydintapahtumilla tarkoitetaan niitä tarinan osia, jotka
tekevät siitä tunnistettavan ja joiden vaihtaminen muuttaa tarinan joksikin toiseksi. Katalysoijien
vaihtaminen ei sen sijaan vaikuta tarinan tunnistettavuuteen, vaan kerronnan diskurssiin.
(Aarseth 2012b, 131; RimmonKenan 1991, 25.) Aarseth käyttää esimerkkinä 
Punahilkka satua,
jonka ydintapahtumiin kuuluu isoäidin ja Punahilkan päätyminen suden vatsaan. Jos heidän
syömistään ei tapahdukaan, satua ei voi enää tunnistaa 
Punahilkaksi
. Sen sijaan Punahilkka voi
11

matkallaan isoäidin luokse pysähtyä poimimaan kukkia tai olla pysähtymättä, ilman että se
vaikuttaa sadun tunnistettavuuteen. (Aarseth 2012b, 131.)
Yksittäisen ludonarratiivin asettumiseen puhtaan tarinan ja puhtaan pelin välille
vaikuttaa, ovatko sen olennaiset ja täydentävät tapahtumat dynaamisia vai eivät. Puhtaan tarinan
tapauksessa kaikki tapahtumat ovat ennalta määriteltyjä, eikä niihin voida vaikuttaa. Niin
sanotussa pelattavassa tarinassa taas katalysoijat ovat dynaamisia, mutta ydinosa säilyy
muuttumattomana. Ydintapahtumien puuttuessa kokonaan kyseessä on puhdas peli, kun taas
niiden ollessa dynaamisia puhutaan niin sanotusta monihaaraisesta ludonarratiivista, jonka
kategoriaan myös 
The Stanley Parable vaikuttaisi kuuluvan. (Aarseth 2012b, 131–132.)
Toisaalta arvioitaessa kerronnan ja pelillisyyden suhdetta Ryanin kriteerien perusteella 
The
Stanley Parable voidaan perustellusti nähdä myös pelattavana tarinana. Ryanin mallissa pyritään
löytämään vastaukset kysymyksiin: “Ovatko pelaajan tekemät valinnat kiinteä osa tarinaa vai
ainoastaan keino siirtyä uuteen ympäristöön, jossa tarinaa paljastetaan lisää?” ja “Voidaanko
samat säännöt kerronnallistaa jotenkin toisin, vai ovatko pelillisyys ja kerronta riippuvaisia
toisistaan?” (Ryan 2006, 201–202). Tässä tutkielmassa en kuitenkaan pyri tarkastelemaan sitä,
kuinka 
The Stanley Parable peli itse vastaa näihin kysymyksiin, vaan kuinka se kommentoi
ludonarratiivisten pelien konventionaalisia tapoja vastata samoihin kysymyksiin.

12

3. 
THE STANLEY PARABLEN
VALINTATILANTEIDEN ANALYYSI

3.1 Valintatilanteet 
The Stanley Parable
pelissä
Pelattavassa tarinassa ydintapahtumat muodostavat jatkumon, jossa voi olla muuttuvia
katalysoijia. Tällöin pelaajan tekemät valinnat vaikuttavat siihen, kuinka ydintapahtumasta
toiseen siirrytään, sekä joihinkin tarinan yksityiskohtiin, kuten pelaajan hahmon ja
sivuhenkilöiden välisiin suhteisiin. Monihaaraisessa ludonarratiivissa myös ydintapahtumat ovat
dynaamisia, eli ne voivat muuttua tai vaihtua kokonaan toisiksi. 
The Stanley Parable tuntuu
leikittelevän näiden kahden välillä. Aivan aluksi peli antaa vaikutelman pelattavasta tarinasta,
jossa kertoja johdattaa kertomusta, minkä aikana pelaaja voi tehdä valintoja, jotka eivät
kuitenkaan vaikuttaisi suuresti lopputulokseen. Hyvin pian käy kuitenkin ilmi, että
vaihtoehtoisilta haaroilta ei enää palatakaan alkuperäiseen ydintapahtumien jatkumoon. Tällöin
peli alkaa muistuttaa enemmän monihaaraista ludonarratiivia, jossa kaikki vaihtoehtoiset haarat
ovatkin rinnakkaisia ydintapahtumien ketjuja ja tasaarvoisia keskenään. Toisaalta vaikka nämä
haarat johtavatkin jokainen omanlaiseensa lopputulokseen, peli alkaa niiden jälkeen aina alusta,
paria poikkeusta lukuun ottamatta.
Pelin alkaminen välittömästi alusta puolestaan kannustaa pelaajaa kokeilemaan ja
käymään läpi muitakin tarinan haaroja. Jos pelaaja aloittaa uusia ydintapahtumaketjuja edellisten
jälkeen, ne eivät silloin näyttäydy enää rinnakkaisina vaihtoehtoina, vaan asettuvat ikään kuin
yhdeksi ydintapahtumien jatkumoksi, jonka sisäinen toteutumisjärjestys vain on pelaajan
hallittavissa. Tästä seuraa se, että peli alkaa jälleen muistuttaa pelattavaa tarinaa, jossa
valinnoilla ei olekaan enää niin paljon merkitystä. Lisäksi pelin alusta alkaminen poikkeaa 
The
Stanley

Parablessa

totutusta

asetelmasta,

jossa

kaikki

pelin

maailmassa

palautuu

alkutilanteeseen. Sen sijaan 
The Stanley Parablen kertoja voi tietyissä tilanteissa muistaa, että
pelaaja on ollut niissä aikaisemminkin, mikä luo jatkuvuuden tunnetta peräkkäisten
ydintapahtumaketjujen välille.
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Toisaalta on hyvin epäselvää, milloin 
The Stanley Parablen tarina todella loppuu, jos se
loppuu lainkaan. Jonkinlaisen vihjeen asiasta antaa pelin latausruuduissa esiintyvä päättymätön
tekstijono “[] the end is never the end is never []” (GC 2013). Kun tarinalta puuttuu selkeä
loppu ja ydintapahtumien toteutuminen ja järjestys ovat pelaajan valittavissa, 
The Stanley
Parablesta

puuttuu

kaiken

kattava,

johdonmukainen

juoni.

Kuitenkin

yksittäisten

tapahtumaketjujen kerronta tekee aina jollakin tapaa pilaa pelikerronnan konventioista, jolloin
pelistä muodostuu niitä käsittelevä temaattinen kokonaisuus. Valintatilanteissa kertojan
myötäilemisestä seuraa pelien kerrontaa mukailevaa ja parodioivaa kerrontaa, kun taas
vastustaminen saa kertojan kommentoimaan valintaa, joskus metafiktiivisestikin, paljastaen
samalla tilanteeseen liittyvän ironian. 
The Stanley Parablessa pelaajan kohtaamat valintatilanteet
voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: tilaan ja aikaan sidotut valintatilanteet. Tilaan
sidotuissa tilanteissa valitaan pelihahmolle uusi etenemisreitti saatavilla olevista vaihtoehdoista.
Valinnat eri ydintapahtumaketjujen välillä tehdään nimenomaan tällä tavalla. 
The Stanley
Parablen ydintapahtumaketjut sisältävät myös katalysoijia, jotka puolestaan ovat usein
sidoksissa pelaajan ajankäyttöön. Pelaaja voi esimerkiksi viivytellä tai ennakoida suhteessa
kertojaäänen kerrontaan. Tarkastelen analyysissäni erityisesti kolmea valintatilannetta, yhtä
laajaa tilaan sidottua ja kahta pienempää aikaan sidottua kohtausta, joiden koen ilmaisevan
erityisen hyvin 
The Stanley Parablen keskeisimmän sisällön. Viittaan niiden ohessa kuitenkin
myös useisiin muihin pelin valintatilanteista.
Ennen valintatilanteiden analyysiä huomautettakoon, että myös pelin alusta aloittaminen
on vaihtoehto, joka on läsnä kaikissa 
The Stanley Parablen valintatilanteissa. Pelin uudestaan
alusta aloittaminen on ominaisuus, joka löytyy useimpien pelien käyttöliittymävalikosta ja on
mukana sen takia, jos pelaaja syystä tai toisesta haluaa palauttaa pelin alkutilanteeseen. Kuten
edellä toin ilmi, 
The Stanley Parablessa alusta aloittaminen ei kuitenkaan palauta kaikkea
ennalleen, vaan tämä yleensä peleissä pelimaailman ulkopuolelle jäävä ominaisuus on otettu
osaksi kerrontaa.
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3.2 Tilaan sidotut valintatilanteet

3.2.1 Lähtötilanne

The Stanley Parablen tilaan sidottuja valintatilanteita edustaa sen varastotilaan sijoittuva
kohtaus, joka on yksi pelin monipuolisimmista valintatilanteista (Kaavio 2). Se jakautuu useisiin
vaiheisiin, joissa pelaajaa johdatellaan eri vaihtoehtojen valitsemiseen ludonarratiivien
vakiintuneilla konventioilla tuoden samalla esiin niiden käyttämiseen liittyvän ironian. Lisäksi
kyseinen kohtaus on hyvin kokonaisuutta kuvastava osa pelistä, sillä sen eri vaiheissa käsitellään
monipuolisesti eri konventioita tavoilla, jotka toistuvat myös useissa muissa 
The Stanley
Parablen valintatilanteissa. Lisäksi kohtauksessa tuodaan erityisesti esiin kysymyksiä pelaajan
mahdollisuuksista vaikuttaa tapahtumien kulkuun, sekä hänen valintojensa merkityksestä tai
merkityksettömyydestä ludonarratiivisissa peleissä.
Varastotilaan päästäkseen pelaajan on käytävä ensin läpi kaksi muuta valintatilannetta.
Ensimmäinen on aikaisemmin mainittu valinta kahden oven välillä (1. Johdanto, Kaavio 1),
missä kertojaa myötäilevä vaihtoehto on vasen ovi ja vastustava eli väärä valinta on ironisesti
oikea ovi (the right door). Tämä valinta ei ole vielä erityisen sitova, sillä vastustava valinta
johtaa vain kiertoreitille, missä vastaavanlainen valintatilanne kohdataan uudestaan. Tällä kertaa
valinnalla on kuitenkin enemmän merkitystä, ja tilanne on myös rakennettu hieman eri tavalla.
Pelaajan on edelleen valittava kahdesta avoimesta ovesta, joista vasen myötäilee kertojaa ja
oikea vastustaa, mutta ne eivät vaikuta enää tasaarvoisilta vaihtoehdoilta. Tilanne tapahtuu
suorassa käytävässä, missä vasen ovi on seinustalla lähempänä pelaajan tulosuuntaa, kun taas
oikea ovi on suoraan edessä päin käytävän päässä, jolloin pelaaja näkee sen ensimmäisenä.
Lisäksi kertoja pyrkii samaan tarinan taas raiteilleen kommentoimalla: “But eager to get back to
business, Stanley took the first open door on his left.” (GC 2013), missä hän viittaa tarinan
pelaamiseen sanalla “business” ikään kuin se olisi työtehtävä, joka pelaajan on pakko suorittaa.
Näin ollen valintatilanne kokonaisuutena kannustaa pelaamaan kertojan vastaisesti, mikä
puolestaan johtaa käsittelyn kohteena olevaan varastotilaan (Ruutukaappaus 1).

15

Ruutukaappaus 1. (Galactic Cafe 2013.)
3.2.2 Pelihahmon liikkumisen rajoittaminen maailmassa

Kohtauksen alussa ollaan varastotilan ylätasanteella, missä kohdataan valintatilanteen
ensimmäinen vaihe, sekä vihjeitä tulevista tilanteista. Tasanteen reunalla on huomiovärein
maalattu tavarankuljetushissi, joka vaikuttaa ilmeisimmältä vaihtoehdolta etenemiseen. Se on
keino päästä varaston vastakkaisella puolella olevalle toiselle tasanteelle, missä näkyy avoin ovi.
Mikäli pelaaja kuitenkin

katsoo

lähtötasanteen

alapuolelle, hän voi havaita toisen

etenemisvaihtoehdon. Alapuolisessa varastossa on myös avoin ovi sekä korkea laatikkopino,
jonka päälle pelaaja voi yrittää pelihahmolla pudottautua. Pudotus on korkea, mutta digitaalisten
pelien maailmat voivat ottaa vapauksia fysiikan lakien suhteen. Pelaaja ei voi siten tietää onko
pudotus tässä tapauksessa pelihahmolle tappava ennen kuin hän kokeilee sitä. Pudottautumisen
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puolesta puhuu myös se, että tähän mennessä kaikki pelissä esitetystä mallinnetusta ympäristöstä
on ollut pelaajan saavutettavissa. On siis varsin perusteltua olettaa, että myös alapuoliseen
varastoon pääsee, varsinkin kun siellä on näkyvissä avoin ovi. Pelaajan on nyt siis vastattava
toiminnallaan kysymykseen: “Astutko hissiin vai pudottaudutko alas?” (Kaavio 2).

Kaavio 2.
Pudottautuminen johtaa kuitenkin Stanleyn kuolemaan, minkä jälkeen peli alkaa alusta.
Tilanteessa annettujen vihjeiden voi nähdä johtavan pelaajaa tahallisesti harhaan. Tällä peli
mahdollisesti viittaa siihen, kuinka ludonarratiivisten pelien maailmat voidaan tehdä näyttämään
avoimemmilta kuin ne todellisuudessa ovatkaan. Mallinnettu maailma on ikään kuin kokoelma
lavasteita, jotka ovat tuottamassa vaikutelman itseään suuremmasta kokonaisuudesta. Tämän
takia tarinaa seuraava pelaaja voi kokea pelihahmonsa liikkuvan fiktiivisessä maailmassa, eikä
ainoastaan kerrontaa varten luodussa, rajatussa ympäristössä (Aarseth 2012b, 131). Pelaajan
pääsy varsinaisen pelialueen ulkopuolelle tehdään mahdottomaksi erilaisilla esteillä, kuten
aidoilla, näkymättömillä seinillä tai tässä tapauksessa pelihahmolle tappavalla pudotuksella.
Toisaalta esimerkiksi 
Battlefield 3 sotapelissä (Digital Illusions CE 2011) toiminta tapahtuu
avoimeen ympäristöön rajatulla taistelukentällä, josta poistuva pelihahmo saa esimieheltään
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käskyn palata takaisin taisteluun tai tulla ammutuksi rintamakarkurina. Tällaiset ilmiselvästi
pelihahmoa varten luodut esteet voivat tuntua pelaajasta turhauttavilta, sillä ne osoittavat
tapahtumaympäristön rajoitetuksi, jolloin illuusio yhtenäisestä tarinamaailmasta rikkoutuu.

3.2.3 Pelaajan johdattaminen uusille pelialueille
Ainoa keino edetä tässä 
The Stanley Parablen tilanteessa on siis käyttää tavarahissiä, jonka
kyydissä tapahtuu valintatilanteen seuraava vaihe. Tulevan valintatilanteen eri vaihtoehdoista
annetaan etukäteen vihjeitä pelaajalle. Selkein niistä on vastapuolella oleva toinen tasanne, mikä
on selvästi hissin määränpää. Varaston oikeanpuoleisella seinällä on toinen tasanne, missä on
myös avoin ovi, mutta katossa kulkevilla kiskoilla liikkuva hissi ei vie sinne. Sen sijaan pelaaja
voi havaita, että liikkuessaan hissi tulee ylittämään poikkisuunnassa kulkevan kävelysillan, joka
puolestaan johtaa oikeanpuoleiselle tasanteelle. Lisäksi lähtötasolla on varoituskyltti, jossa lukee:
“Do not jump from the cargo lift while it is in motion. Will cause death.” (GC 2013). Kyltti siis
kieltää hyppäämisen, mutta toisaalta myös osoittaa sen olevan mahdollista. Kyltti onkin hyvä
esimerkki peleissä esiintyvistä enemmän tai vähemmän hienovaraisista vihjeistä, joilla pelaajaa
opastetaan löytämään ympäristöön kätkettyjä salaisia alueita. Myös Ryanin tarkoittama toisilta
pelihahmoilta saatava hyödyllinen tieto voi esimerkiksi olla vihje siitä, kuinka jollekin
pelialueelle pääsee. Piilotetut alueet pitävät usein sisällään pelaajan hahmolle hyödyllisiä
objekteja, kuten uusia aseita tai pelissä käytettävää valuuttaa. Salaisilla alueilla voi tapahtua
myös kerrontaa, mutta yleensä vain katalysoivina tapahtumina, jotka eivät ole pelin juonen
kannalta pakollisia. Salaiset alueet voivat esimerkiksi olla pelin ympäristöön kätkettyjä
umpikujia, joista palataan takaisin julkiselle pelialueelle. Kuitenkin 
The Stanley Parablen
tapauksessa kävelysillalta ei ole enää paluuta hissiin, joten kyseessä onkin kätketty
ydintapahtumien ketju.
Yhdessä edellisen vaiheen kanssa tämä valintatilanne osoittaa myös erään pelien
maailmojen mallintamiseen liittyvän ristiriidan. Maailmassa voi olla samaan aikaan avoimelta
näyttäviä ympäristöjä, jotka todellisuudessa ovatkin suljettuja, sekä piilossa olevia alueita, jotka
puolestaan ovat pelaajan saavutettavissa. Näin on myös 
The Stanley Parablessa
, missä
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laatikkopinon päälle pudottautuminen on kiellettyä, mutta sillalle pudottautuminen taas ei.
Kokenut pelaaja voi jossain määrin luottaa tuntemiinsa pelien konventioihin siitä, kuinka
ympäristöissä voi liikkua, mutta täysin yleispätevää kaavaa asiasta ei ole. Jokainen peli
muodostaa pelihahmon liikkumisen mahdollisuuksista hieman omat sääntönsä, jotka pelaajan on
kulloinkin opeteltava. Tämän lisäksi on vielä pelejä, joiden maailma on tietoisesti rakennettu
konventioiden vastaiseksi. Esimerkiksi 
Dark Souls roolipelissä (From Software, 2011)
pääasiallinen etenemisreitti on usein kätketty pelaajalta samaan tapaan kuin salaiset alueet.
Kyseisessä pelissä osa keskeisestä kerronnasta on myös sijoitettu juuri salaisille alueille.

3.2.4 Pelihahmon jumiin jäämisen estäminen

Tavarahissi lähtee liikkeelle, kun pelihahmon liikuttaa sen kyytiin. Kuten aiemmissakin
valintatilanteissa, pelaajalla on tällöin kaksi vaihtoehtoa: vasen ja oikea eli kertojan
myötäileminen ja tätä vastaan pelaaminen. Pelaaja voi valita hissin määränpäässä odottavan oven
tai sitten pudottautua oikealla hetkellä kävelysillalle. Tällä kertaa vastustava vaihtoehto ei ole
yhtä selkeä kuin aikaisemmin, sillä varoituskyltti ja kävelysillan päässä oleva ovi voivat jäädä
pelaajalta helposti huomaamatta. Lisäksi tätä valintaa ei voida muotoilla aivan samanlaiseksi
kysymykseksi kuin aikaisemmissa kohdissa. “Pysytkö hissin kyydissä vai pudottaudutko
sillalle?” ei ole riittävä kysymyksen asettelu, sillä valittavia vaihtoehtoja on vielä kaksi lisää:
“Palaatko heti takaisin?” ja “Pudottaudutko alas?” (Kaavio 2). Kuten on käynyt jo ilmi, näistä
alas pudottautuminen johtaa Stanleyn kuolemaan ja pelin alusta alkamiseen. Se ei siis edistä
peliä, mutta on kuitenkin pelaajan valittavissa oleva vaihtoehto. Kertoja kommentoi Stanleyn
kuolemaa seuraavasti:
But in his eagerness to prove he is in control of the story and no one gets to tell him what
to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley.
Everyone thinks you are very powerful. (GC 2013)
Kommentti viittaa varastokohtauksen loppupuolella (luvussa 3.2.7) tarkemmin käsiteltävään
kysymykseen siitä, kuinka pelinkehittäjät odottavat pelaajan tekevän pääasiassa sellaisia
valintoja, joita ohjattava henkilöhahmo todennäköisesti tekisi. Hyppääminen alas varmaan
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kuolemaan kesken hissimatkan ei esimerkiksi ole looginen valinta henkilöltä, joka on lähtenyt
etsimään kadonneita työkavereitaan.
Hissistä takaisin lähtötasanteelle palaaminen onnistuu, jos pelaaja on riittävän nopea
liikkeinen ja poistuu hissistä välittömästi sen lähdettyä liikkeelle. Tämäkään vaihtoehto ei edistä
peliä, mutta tuo esiin erityisesti digitaalisten peleihin liittyvän ongelman, pelihahmon jumiin
jäämisen. Nimittäin tässä tilanteessa kertoja ilmoittaa:
Oh well, look who’s got cold feet. Sorry to break it to you Stanley, but that lift isn’t
coming back. You’d best either get comfortable right here on this platform or test your
luck by jumping to the floor below. You know what? Looking at it now, it’s not that far
to the bottom floor. I bet you can make it. (GC 2013)
Joskus juonta vastaan pelaaminen voi siis onnistua myös vahingossa, jos peli on vain tarpeeksi
huonosti suunniteltu. Tekemällä jotain, mitä pelinkehittäjät eivät ole osanneet ottaa huomioon
pelaaja voi saada hahmonsa jäämään jumiin, mikä estää etenemisen pelissä. Välttääkseen tämän
kaltaisen tilanteen käymisen kehittäjät voivat esimerkiksi estää hissistä poistumisen tai sitten
lisätä lähtötasanteelle painikkeen, josta hissin voi kutsua takaisin. Toisin sanoen tilanne korjataan
joko poistamalla pelaajalta valinnan mahdollisuus tai viemällä hänen valinnaltaan merkitys.
Digitaaliset pelit ovat monimutkaisia järjestelmiä ja niihin saattaa jäädä vastaavanlaisia virheitä,
mutta yleensä vähemmän ilmeisiä kuin nyt käytetty esimerkki. 
The Stanley Parablen esittämä
tilanne parodioi huonoa pelisuunnittelua, missä ei olla huomioitu sitä, että pelaaja ei välttämättä
aina kulje eteenpäin vain tarinaa seuraten. Sen sijaan hän saattaa haluta myös palata välillä
takaisinpäin, esimerkiksi tutkimaan ympäristöä. Samasta syystä 
The Stanley Parablessakin
avoimet ovet sulkeutuvat aina Stanleyn perässä pelaajan kuljettua niistä.
Pelihahmon jäädessä jumiin ainoat vaihtoehdot ovat yleensä pelin alusta aloittaminen tai
edelliseen tallennettuun tilanteeseen palaaminen. Tosin tässä tapauksessa kertoja antaa vihjeen
alas hyppäämisestä, mikä siis johtaa Stanleyn kuolemaan. Kertoja kommentoi kuolemaa tässä
tilanteessa lakonisesti: “Whoops, looks like I was wrong. How clumsy of me.” (GC 2013).
Kertojan ivalla korostetaan sitä ironiaa tilanteessa, että pelaajaa rangaistaan pelihahmon jumiin
jäämisestä, vaikka se ei olekaan hänen vaan itse asiassa huonon pelisuunnittelun vika.
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3.2.5 Pelaajan valintojen todellinen vaikutus

Tässä kohtauksessa peliä edistäviä vaihtoehtoja ovat siis hissin kyytiin jääminen ja kävelysillalle
pudottautuminen. Kuten hissistä takaisin palaamisen tilanteessa, kertoja puhuu hissin kyydissä
ollessa suoraan Stanleyn hahmolle:
Look, Stanley, I think perhaps we’ve gotten off on the wrong foot here. I’m not your
enemy, really, I’m not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult,
but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. (GC 2013.)
Kertojan astuu pois ekstradiegeettisestä asemastaan ja ikään kuin täsmentää Stanleyn hahmolle,
että pelin tarina on jotain, jonka he toteuttavat yhdessä. Kertojan ja Stanleyn välinen suhde on
kuin pelin intradiegeettisellä kerronnan tasolla tapahtuva versio pelinkehittäjän ja pelaajan
välisestä suhteesta, jossa kehittäjä rakentaa pelaajan toiminnan kautta toteutuvan ludonarratiivin.
Sillalle pudottautuminen keskeyttää kertojan puheen, ja hän ilmoittaa olevansa
järkyttynyt siitä, ettei Stanley edelleenkään luota häneen. Hän haluaa näyttää Stanleylle jotain
osoittaakseen olevansa todella tämän puolella. Kävelysillalta päädytään huoneeseen, missä on
jälleen kaksi avointa ovea, punainen ja sininen. Kertoja ilmoittaa Stanleyn kulkeneen punaisesta
eli vasemmasta ovesta. Kysymys on jälleen: “Kumman oven valitset?” (Kaavio 2.) Jos pelaaja
valitsee jälleen oikeanpuoleisen oven, Stanley palautuukin takaisin samaan huoneeseen. Kertoja
ei nimittäin hyväksy valintaa, vaan sanoo: “Ahaa, perhaps you misunderstood. Stanley walked
through the red door.” (GC 2013). Pelaaja voi jälleen valita sinisen oven, mutta myös seuraus on
sama kuin aikaisemmin. Tilanne antaa vaikutelman, että vasen ovi on tällä kertaa ainoa
mahdollinen vaihtoehto. Valinnan mitätöimisellä voidaan viitata sellaisiin pelattaviin tarinoihin,
jotka esittävät itsensä monihaaraisina ludonarratiiveina. Muun muassa 
Game of Thrones
seikkailupelin (Telltale Games, 2014) lukuisat valintatilanteet on rakennettu siten, että pelaajan
tekemien päätösten seuraukset näyttäytyvät hänelle aina dramaattisina. Kuitenkin todellisuudessa
hänen valintansa vaikuttavat pääasiassa vain katalysoijiin, ja tarinan ydintapahtumat kokevat
vain pieniä muutoksia. Esimerkiksi kyseisen pelin ensimmäisen episodin lopussa tapahtuvassa
valintatilanteessa annetaan ymmärtää, että pelaajan on mahdollista oikealla päätöksellä pelastaa
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kohtauksessa pääosassa olevan henkilöhahmon henki, vaikka itse asiassa valinnalla vaikutetaan
vain tapahtumiin, jotka johtavat hahmon vääjäämättömään kuolemaan.
The Stanley Parablen kohtauksessa kertoja lopulta hyväksyy sinisen oven valitsemisen,
jos pelaaja kulkee ovesta vielä kolmannen kerran. Sinisen oven takaa paljastuva ympäristö
näyttää kuitenkin vielä keskeneräiseltä, minkä takia kertoja ei olisi halunnut päästää Stanleyn
hahmoa sinne. Tästä seuraava tapahtumaketju keskittyy käsittelemään enemmän pelikulttuurin
ilmiöitä, kuten keskeneräisen tuotteen testaamista kuluttajilla ennen lopullisen pelin
julkaisemista. Tämän tarkasteleminen ei ole kuitenkaan näkökulmani kannalta keskeistä.
Punaisen oven taakse sijoittuva eräänlainen avaruushuone ja siellä tapahtuvat asiat eivät
myöskään tarjoa analyysini kannalta juuri sellaisia asioita, joita en olisi tässä tutkielmassa jo
käsitellyt.

3.2.6 Pelihahmojen rooli kerronnassa

Hieman ennen kuin kävelysillalle pudottautuminen hissistä on mahdollista, kertoja antaa vihjeen
toisesta henkilöhahmosta: “There’s someone you’ve been neglecting, Stanley, someone you’ve
forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself.” (GC 2013). Mikäli
pelaaja päättää pitää Stanleyn hississä määränpäähän asti, kertoja jatkaa uudella henkilöhahmolla
houkuttelemista: “Now, I’m not asking for me; I’m asking for her. This is it, Stanley your chance
to redeem yourself. To put your work aside, to let her back into your life. She’s been waiting.”
(GC 2013). Tämä ei anna lupausta pelkästään uudesta hahmosta, vaan myös Stanleyn
mahdollisuudesta kehittyä henkilönä. Kertoja antaa lupauksen oikeasta narratiivista. Toisaalta
taas asetelma muistuttaa muun muassa 
Super Mario Bros. pelistä (Nintendo 1985) tuttua
peruskaavaa, missä prinsessa tai muu naispuolinen hahmo on asetettu pelin loppuun odottamaan
sankaria ja samalla motivoimaan pelaajan toimintaa. Tällaisen “damsel in distress” tyylisen
troopin käyttäminen tarinan lähtökohtana onkin ludonarratiivisille peleille hyvin tavanomaista.
Kyseistä trooppia on käytetty eri tavoin esimerkiksi peleissä 
Alan Wake (Remedy 2010), 
Braid
(Number None 2008) ja 
Dead Space (Visceral Games 2008), sekä pelisarjassa 
The Legend of
Zelda
(Nintendo 1986–).
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Hissin määränpäässä odottava avoin ovi johtaa huoneeseen, jonka keskellä on jalustallaan
soiva puhelin. Pelaajalla on kaksi vaihtoehtoa, vastata puhelimeen tai irrottaa sen virtajohto
pistokkeestaan (Kaavio 2). Näistä huomattavasti ilmeisempi on puhelimeen vastaaminen, sillä
johto jää jalustan taakse piiloon. Vastaamisen seurauksena päädytään Stanleyn asunnolle, missä
hänen vaimonsa tulee avaamaan ulkooven, jolloin kertoja puhkeaa nauruun: “Hahahahaha,
gotcha!” (GC 2013). Paljastuu, että vaimo onkin vain muovinen mallinukke, “Oh, come on. Did
you actually think you had a loving wife? Who’d want to commit their life to you?” (GC 2013).
Toisin

sanoen

pelihahmon

suuri

rakkaus

onkin

vain

objekti vailla minkäänlaista

persoonallisuutta, mikä puolestaan voidaan nähdä parodiana pelien sankareita palkintoina
odottavista naishahmoista.
Vaimon kirjaimellinen esineellistäminen vaikuttaa kommentoivan naissukupuolen
esittämistä ja roolia digitaalisissa peleissä. Kuitenkin tässä tilanteessa merkityksellisempi ja
omaperäisempi kritiikki esitetään nähdäkseni tapahtumaketjun kerronnallisessa kokonaisuudessa,
missä pelaajan toimintaa pyritään motivoimaan pelihahmojen sosiaalisilla suhteilla. Tämä on
puolestaan ongelmallista, jos henkilöhahmot esitetään kovin vaillinaisina. Ennen puhelimeen
vastaamista vaimosta tiedetään ainoastaan se, että hän on kotona odottamassa, ja sekin on siis
kertojan vale. Myös Stanleyn persoonan luonnehdinnassa joudutaan luottamaan täysin kertojan
sanaan, sillä hahmo ei missään vaiheessa saa omaa puheenvuoroa. Lisäksi kertojan kuvausta
Stanleyn ajatusmaailmasta ei voida pitää kovinkaan luotettavana, sillä hänen kerrontansa
Stanleyn toiminnasta ei sekään aina toteudu. Itse asiassa ainoa varma tieto Stanleyn hahmosta on
hänen ulkonäkönsä, joka näytetään pelaajalle cut–scene videossa pelin alussa. Niinpä Aarsethin
esittämän pelihahmojen kategorisoinnin perusteella Stanley on henkilöhahmona korkeintaan
pinnallinen.
Pelattavan hahmon esittelemisellä on myös vaikutusta valintatilanteisiin, sillä pelaajan on
vaikea tehdä merkityksellisiä valintoja hahmon puolesta, jota hän ei tunne (Ryan 2006, 201).
Kuinka motivoivaa voi olla saattaa yhteen kaksi henkilöhahmoa, joilla ei kummallakaan ole
mainittavaa persoonallisuutta? “Damsel in distress” trooppia käyttävissä ludonarratiiveissa
pelaajalle ei aina kuitenkaan anneta mahdollisuutta valita, ja hahmojen saattaminen yhteen voi
olla pakollinen osa pelin tarinaa. Vahvasti kerronnallisissa peleissä, kuten edellä mainitussa 
Alan
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Wakessa
, ongelma on ratkaistu tekemällä henkilöhahmoista syvällisempiä, mikä puolestaan on
ludonarratologisen mallin mukaan tehokkain keino lisätä digitaalisen pelin kerronnallisuutta
(Aarseth 2012b, 132). 
Alan Wakessa henkilöhahmot kehittyvät ja ovat hyvin psykologisia, mutta
toisaalta siinäkään ei anneta pelaajalle vaihtoehtoisia tavoitteita. Alan Waken kadonnutta vaimoa
pakko lähteä etsimään, samalla tavalla kuin 
Super Mariossa prinsessa on pakko pelastaa, jos
haluaa läpäistä pelin.

3.2.7 Kerronnan toteuttaminen simulaatiossa

Puhelimen virtajohdon pistokkeesta irrottaminen (Kaavio 2) laukaisee tapahtumaketjun, jossa
käsitellään pelaajan toiminnan vaikutuksia pelin tarinan johdonmukaisuuteen. Samalla tavalla
kuin hissistä alas hyppääminen, puhelimen irrottaminen pistokkeesta ei ole henkilöhahmon
näkökulmasta looginen valinta kyseisessä tilanteessa. Kertoja ei voikaan uskoa, mitä Stanley on
mennyt tekemään: Oh no, you can’t… did you just unplug the phone? No, that wasn’t supposed
to be a choice; how did you do that? You actually… chose incorrectly? I didn’t even know that
was possible. (GC 2013.) Tämän jälkeen kuuluu paperin selaamisen ääniä, kun kertoja tarkastaa
pelin käsikirjoituksesta, mitä kohtauksessa pitäisi oikeasti tapahtua. 
The Stanley Parable
leikittelee tilanteessa sillä ristiriidalla, että kertoja on ollut koko ajan tietoinen aikaisempien
väärien valintojen mahdollisuudesta, mutta puhelimen irrottaminen pistokkeesta tulee kuitenkin
hänelle yllätyksenä:
Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that
even possible? None of these decisions were supposed to mean anything! I don’t
understand. How on earth are you making meaningful choices? (GC 2013.)
Valintojen merkityksettömyydellä viitattaneen pelattavien tarinoiden sekä myös monihaaraisten
ludonarratiivien sisältämään rajalliseen valinnan vapauteen. Pelaajan saama valinnanvapaus voi
tarkoittaa vapautta valita ennalta määrätyistä vaihtoehdoista. Kaikki muut valinnat ovat juonta
vastaan pelaamista ja voivat rikkoa pelin kerronnan johdonmukaisuuden. Toisaalta pelaajan
toiminta ja pelin kerronta ovat aina törmäyskurssilla, sillä kerronta pyrkii noudattamaan
esittämänsä fiktiivisen maailman sääntöjä, kun taas pelaajan toiminta tapahtuu simulaation
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laajempien sääntöjen rajoissa. Tämän takia digitaalisessa pelissä voi olla mahdollisuus tehdä
asioita, jotka ovat ristiriidassa sen kerronnan kanssa. (Aarseth 2004, 371–372.)
The Stanley Parablen kertoja käsittää lopulta, että pelihahmon liikkeitä ei määrääkään
Stanley vaan pelaaja, joka on voinut tehdä oikeita ja vääriä valintoja. Kertojan mukaan väärien
valintojen tekemisellä voi olla vakavat seuraukset ja hän päättää näyttää pelaajalle opetusvideon
siitä, kuinka tehdään vastuullisia valintoja oikeassa maailmassa. Tämä taas viittaa siihen, kuinka
pelaajan odotetaan ensisijaisesti noudattavan toiminnassaan kuvatun fiktiivisen maailman
sääntöjä, eikä simulaation sääntöjä. Opetusvideon päätyttyä palataan takaisin puhelimen luokse,
missä ympäröivän huoneen rakenne on muuttunut epämuodostuneeksi tehden konkreettiseksi
fiktiivisen maailman illuusion särkymisen:
You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative
contradiction. But not to worry. Now that you’ve properly informed on good decision
making, we’re going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the
correct thing to do would’ve been. (GC 2013.)
Varastotilan läpi kuljetaan nyt toiseen suuntaan, mutta siten että valintojen tekeminen on estetty
kokonaan. Esimerkiksi hissiin on ilmestynyt pudottautumisen ehkäisevät turvakaiteet. Useiden
eri vaiheiden jälkeen päädytään tilanteeseen, jossa katsellaan ylhäältä käsin huonetta, jossa
tehtiin ensimmäinen valinta kahden oven välillä (Kaavio 1). Kohtauksessa Stanley seisoo
keskellä huonetta ja kertoja puhuu hänelle:
Stanley? Hello? Are you… is everything okay? Stanley, please, I need you to make a
choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? [] Stanley, this is
important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without
you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine, they are both
correct; you cannot be wrong here. We can work together; I’ll accept whatever you do. I
simply need you to take that step forward. Please? Choose? (GC 2013)
Kertojan aikaisempi pyyntö “Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley
would.” (GC 2013) asettuu nyt ironiseen valoon, sillä Stanleyn hahmolla ei ole omaa tahtoa, eikä
siten myöskään ole olemassa Stanleyn mukaista tapaa toimia. Toisaalta kertojan paljastus siitä,
että kaikki valinnat ovat oikeita, osoittaa pelaajan tekemät valinnat lopulta merkityksettömiksi,
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varsinkin 
The Stanley Parablen tapauksessa, jossa vaihtoehtoiset ydintapahtumaketjut asettuvat
peräkkäin yhdeksi jatkumoksi. Pelaajan ainoaksi todelliseksi valinnaksi jää, että pelaako hän
peliä vai eikö pelaa. Tätä seikkaa tuodaan esille erityisesti kahdessa 
The Stanley Parablen
kohtauksessa, joista toisessa naispuolinen, ylemmän tason kertojaääni ilmoittaa pelaajalle, että
peliä ei voi pelaamalla, sillä kertojan ja Stanleyn välinen kamppailu ei tule koskaan päättymään.
Hänen mukaansa ainoa keino pelastaa heidät on sulkea peli. Toisaalta taas aivan pelin alussa
pelaaja voi sulkea Stanleyn työhuoneen oven ja kieltäytyä siten pelaamasta. Kertojan reaktio
huoneeseen lukittautumiseen on ivallinen ja hänen pilkkansa voi nähdä kohdistuvan Stanleyn
lisäksi myös pelaajaan: “But Stanley simply couldn’t handle the pressure. What if he had to
make a decision?” (GC 2013). Pelaajan kieltäytyminen toiminnasta on juonta vastaan pelaamisen
keino, jota käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa aikaan sidottujen valintatilanteiden
analyysissä.

3.3 Aikaan sidotut valintatilanteet
3.3.1 Lähtötilanne
Aikaan sidottuja valintatilanteita on 
The Stanley Parablessa vain muutamia, mutta niistä tekee
analyysini kannalta merkittäviä niissä käsiteltävä digitaalisten pelien kerronnan erikoislaatuinen
suhde ajallisuuteen. Keskeisin aikaan sidottu valintatilanne on pelin niin sanottu “Broom Closet”
kohtaus, joka sijoittuu kokoushuoneen jälkeen kohdattavaan siivouskomeroon. Komeron
löytäminen edellyttää, että pelaaja valitsee vasemmanpuoleisen oven joko ensimmäisessä
ovivalintatilanteessa (Kaavio 1) tai viimeistään toisessa, joka edeltää varastokohtausta. Tällä
tavoin saavutaan toimiston kokoushuoneeseen, missä kertoja toteaa: “Yet there was not a single
person either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss’s office, hoping
he might find an answer there.” (GC 2013). Ennen johtajan toimistoon johtavia portaita on
kuitenkin käytävän varrella ovi, jossa lukee suurin kirjaimin “BROOM CLOSET”. Pelaaja voi
avata oven ja mennä sen takaa paljastuvaan siivouskomeroon. Komeroon sijoittuva kohtaus on
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katalysoija, jonka toteuttaminen ei ole pelaajalle pakollista. Kohtauksen jälkeen on mahdollista
jatkaa ydintapahtumaketjun läpikäyntiä.
Sisään astuttaessa kertoja toteaa seuraavasti: “Stanley stepped into the broom closet, but
there was nothing here, so he turned around and got back on track.” (GC 2013). Repliikki ja oven
teksti saavat tilanteen vaikuttamaan ensin vain yksittäiseltä irtovitsiltä, joka kommentoi
lineaarisia maailmoja, jotka eivät jätä pelaajalle mitään tutkittavaa. Kohtaus saa kuitenkin
nopeasti laajemman mittakaavan, kun kertoja jatkaa: “There was nothing here. No choice to
make, no path to follow.” (GC 2013) Kyseessä on uusi valintatilanne, vaikka kertoja muuta
väittääkin. Siivouskomerossa valinta tehdään pelihahmoa liikuttamalla tai liikuttamatta
jättämisellä, joten valintatilanne voidaan siten nähdä tilaan sidottuna ja muotoilla kysymykseksi:
“Jäätkö komeroon vai jatkatko matkaa?” Kohtauksen kerronta kuitenkin etenee pelihahmon
odottaessa komerossa ja kysymys on voimassa koko sen ajan, jonka pelaaja komerossa viettää.
Tämän vuoksi asianmukaisempi muoto kysymykselle on: “Odotatko komerossa?” (Kaavio 3),
johon pelaaja vastaa toiminnallaan kyllä tai ei. Mikäli pelaaja ohjaa Stanleyn ulos komerosta,
seuraa tilaan sidottu valintatilanne: “Palaatko takaisin komeroon vai jatkatko matkaa?” (Kaavio
3).

Kaavio 3.
Yllä oleva vuorovaikutuskartta havainnollistaa pelaajalle mahdolliset vaihtoehdot kohtauksen
aikana, mutta se ei ota huomioon siivouskomerossa tapahtuvaa kerrontaa. 
The Stanley Parablen
tilaan sidotuissa valintatilanteissa kertojan uudet repliikit aktivoituvat aina, kun pelaaja tekee
reittivalinnan tai kulkee pelihahmollaan jonkin muun näkymättömän rajan yli pelin maailmassa.
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Sen sijaan siivouskomerokohtauksessa uusi repliikki aktivoituu, jos pelihahmo jää edellisen
repliikin jälkeen komeroon odottamaan.
Siivouskomerokohtauksella on myös 
The Stanley Parablen eri ydintapahtumaketjuja
yhtenäiseksi

jatkumoksi

yhdistävä

rooli.

Kohtauksen

jälkeen

tapahtuu

vielä

useita

valintatilanteita, jotka johtavat kaikki omiin lopputuloksiinsa. Niinpä pelaaja, joka haluaa nähdä
useampia niistä, joutuu kulkemaan useita kertoja komeron oven ohi. Jos pelaaja vierailee
komerossa toisen kerran, kertoja muistaa aikaisemmat tapahtumat:
Oh, no. [] Not again. I won’t be a part of this. I’m not going to encourage you. I’m not
going to say anything at all. I’m just going to be patient and wait for you to finish
whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please, take your time. (GC 2013.)
Kertoja siis tiedostaa, että pelaajan jääminen komeroon ensimmäisellä kerralla on hänen omaa
syytään. Kolmas vierailu komeroon ei enää onnistu, sillä silloin sen oven avaaminen on estetty
eteen naulatuilla laudoilla.

3.3.2 Pelikokemuksen ajalliset ulottuvuudet

Siivouskomerokohtauksessa kerronta hyvin metafiktiivistä, sillä kertoja tuntuu sen aikana olevan
tietoinen siitä, että hän selostaa digitaalisen pelin tapahtumia. Tämä voi tulla pelaajalle
yllätyksenä, jos hän on tähän asti vain totellut kertojaa. Kertojan puheessa tapahtuu myös sama
merkittävä muutos, kuin aikaisemmin käsitellyssä puhelinkohtauksessa (3.2.6–3.2.7). Kertoja
nimittäin vaihtaa kohtauksen alkupuolella käyttämään aikamuotona preesenssiä: “At least if there
were something to interact with he’d be justified in some way. As it is, he’s literally just standing
there.” (GC 2013). Kertoja ei siis enää ilmoita tapahtumista siten kuin ne olisivat jo tapahtuneet,
vaan hän kertoo parhaillaan tapahtuvista asioista: “Are you really still in the broom closet?
Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here; I’m genuinely
confused.” (GC 2013). Aikamuodon muuttuminen preesensiin alleviivaa sitä, kuinka
kohtauksessa ennalta määrätyn kerronnan eteneminen on sidoksissa reaaliaikaan. Kohtauksen
kerronnan eteneminen sidoksissa reaaliaikaan ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kertojan puhe olisi
reaaliaikaista selostusta tapahtumista. Illuusio reaaliaikaisesta kerronnasta on kuitenkin voitu
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rakentaa, sillä pelaajan toiminta kohtauksen aikana on helposti ennustettavaa, Stanley on
komerossa tai sitten ei ole.
Tanja Sihvonen tarkastelee artikkelissaan “Olipa kerran… peli? Digitaaliset pelit,
kerronta ja pelitilanteen aika–tilajatkumo” (2004) pelikokemuksen ajallista ulottuvuutta. Hän
vertaa pelien ilmaisua audiovisuaaliseen kerrontaan, jossa tapahtumia tarkastellaan niin sanotusta
kaksoisperspektiivistä kahdella eri ajallisuuden tasolla. Sihvosen mukaan elokuvan kerrontaa ei
voi mieltää ainoastaan jo tapahtuneiden asioiden kertaamiseksi, varsinkaan sen ollessa fiktiivistä.
Sen sijaan katsoja kokee elokuvan tarinakonstruktiona, joka “syntyy vuorovaikutuksellisessa
suhteessa tarinalliseen esittämiseen”. (Bacon 2000, 19; Sihvonen 2004, 55–56.) Tällöin elokuvan
tapahtumat hahmotetaan yhtä aikaa sekä jo tapahtuneiksi että ikään kuin katsomishetkellä
tapahtuviksi. Samalla tavalla, mutta konkreettisemmin, digitaalisissa peleissä kerronta rakentuu
pelinkehittäjien luomasta, “jo tapahtuneesta” kerronnallisesta sisällöstä sekä toisaalta pelaajan
aikaan saamasta pelihahmon toiminnasta. (Sihvonen 2004, 55–56.)
Digitaalisten pelien valmis kerronnallinen sisältö etenee pelaajan aktiivisuuden
seurauksena, esimerkiksi hänen suorittaessa pelihahmolleen annettuja tehtäviä. Tällöin pelin
kertoman tarinan aika etenee vain näissä ennalta määrätyissä tapahtumissa, jotka voivat olla sekä
ydintapahtumia että katalysoijia. Ennalta määrättyjen tapahtumien välissä vaikuttaa kuitenkin
pelaajan kokema läsnäolon aika, joka puolestaan etenee reaaliajassa (Sihvonen 2004, 56).
Pelimaailmalla voi olla myös oma diegeettinen aikansa, jonka kuluminen näkyy esimerkiksi
vuorokaudenaikojen vaihtumisena. Toisaalta diegeettisen ajan kulumisen vaikutus kerrontaan voi
olla vähäistä. (Sihvonen 2004, 56.) Esimerkiksi 
The Elder Scrolls V: Skyrim roolipelissä
(Bethesda Game Studios 2011) pelaaja voi olla etenemättä pelin päätarinassa pelimaailman
vuorokausissa laskettuna vuosien ajan, ilman että se vaikuttaa tarinan ydintapahtumiin. Kyseisen
pelin sivuhenkilöt vain odottavat kärsivällisesti pelaajan hahmon saapumista tarinan
tapahtumapaikoille.
The Stanley Parablen siivouskomerokohtauksessa kerronta kuitenkin seuraa nimenomaan
diegeettistä aikaa. Tarkemmin sanottuna kerronta seuraa komeron omaa diegeettistä aikaa, sillä
kohtaus etenee ainoastaan silloin, kun Stanley on komerossa. Lisäksi komerosta poistumisen
jälkeen sinne palaamista ei mitenkään estetä (Kaavio 3). Niinpä pelaajan palatessa komeroon
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kertoja jatkaa siitä kohdasta, johon hän aikaisemmin jäi. Edestakaisin kulkeminen komeron ja
käytävän välillä rikkoo kohtauksen kerronnallista sisältöä vastaan, sillä poistuminen komerosta
kesken kohtauksen on kertojan tottelemista, mutta ei kuitenkaan vaikuta kerrontaan. Tämä
saattaa olla 
The Stanley Parablen kehittäjiltä tahaton virhe tai sitten kyseisen pelin luonteen
huomioon ottaen täysin tarkoituksellista.

3.3.3 Pelihahmon komentaminen eteenpäin

Siivouskomerokohtaus muun muassa kommentoi, samaan tapaan kuin tavarahissikohtaus,
konventioita, joilla pyritään vaikuttamaan pelaajan etenemissuuntaan. Kohtauksen edetessä
kertoja kyseenalaistaa pelaajan valinnat komeroon astumisesta ja sinne jäämisestä:
You do realize there’s no choice or anything in here, right? If I had said, “Stanley walked
past the broom closet,” at least you would have had a reason for exploring it to find out.
But it didn’t even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance
to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. (GC 2013.)
Tässä kertoja myös viittaa samantyyppiseen käänteispsykologisten vihjeiden antamiseen kuin
tavarahissin varoituskyltin tapauksessa. Nimittäin, jos kohtauksessa ei olisi kertojan ääntä,
pelaajan havainto komerosta olisi todennäköisesti juuri kertojan mukainen.
Ennen kaikkea komeroon sijoittuva kohtaus kuitenkin kommentoi pelaajan etenemistahtia
sääteleviä kerronnan konventioita. Näillä keinoilla voidaan yrittää saada pelaaja seuraamaan
pelinkehittäjien suunnittelemaa rytmitystä, jolloin kerronta vaikuttaisi mahdollisimman
reaaliaikaiselta. Esimerkiksi “joissain peleissä pelin hahmo on ohjelmoitu herättelemään
passiivista pelaajaa” (Sihvonen 2004, 56), mikä voi tarkoittaa hahmon esittämiä eleitä tai
kommentteja tämän oltua tarpeeksi kauan liikkumatta. Toisaalta pelaajaa voidaan ohjata
unohtamaan liiallinen ympäristön tutkiminen luomalla hänelle vaikutelma kiireestä. Pelihahmoa
voi esimerkiksi uhata jokin vaara, jota hänen on nopeasti paettava. Tämänkaltaisissa tilanteissa
pysähtyminen on juonta vastaan pelaamista ja sillä voi olla erilaisia seurauksia. Pelinkehittäjät
joutuvat ottamaan huomioon sen, että kaikki pelaajat eivät ole yhtä taitavia tai nopeita etenemään
pelin maailmassa, minkä takia pelaajalla voikin olla enemmän aikaa toimia vaaratilanteessa kuin
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hänen annetaan ymmärtää. Pelihahmoa uhkaavan vaaran saapuminen voi viedä odotettua
kauemmin tai se voi jättää jopa kokonaan saapumatta. Esimerkiksi 
Destiny toimintapelin
(Bungie 2014) aivan ensimmäisessä pelattavassa kohtauksessa pelaajaa avustava sivuhenkilö
käskee pelihahmoa liikkumaan nopeasti suojaan, ettei tämä joudu vihollisten ampumaksi.
Viholliset eivät kuitenkaan ikinä saavu, ja pelaajan jäädessä odottamaan sivuhenkilö vain toistaa
loputtomiin varoituksiaan lähenevästä vaarasta. Tämä vie kerronnalta uskottavuutta ja antaa sen
sijaan vaikutelman enemmän kummitusjunan kaltaisesta esityksestä, jossa pelihahmon
kohtaamat vaarat eivät olekaan todellisia. Lähestyväksi väitetty vaara yleensä kuitenkin saapuu
peleissä jossain vaiheessa, jotta kerronta säilyisi uskottavana. 
The Stanley Parablen
komerokohtauksessa paikalleen jäämisestä sen sijaan seuraa vain lisää kerrontaa, joka puolestaan
ei edes yritä olla uskottavaa:
Well, I’ve come to a very definite conclusion about what’s going on right now. You’re
dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because
there’s nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central
nervous system and you collapsed on the keyboard. (GC 2013.)
3.3.4 Ennakoimisen estäminen pelaajalta

Toisaalta pelaaja voi pelata kerrontaa vastaan myös etenemällä ludonarratiivisessa pelissä liian
nopeasti, jolloin ennalta määrätyt tapahtumat eivät välttämättä ehdi toteutua. Tämä on
mahdollista myös 
The Stanley Parablessa
, jossa pelaajan on joissakin kohdissa mahdollista edetä
kertojan seuraavan repliikin aktivoivaan kohtaan ennen kuin tämä on ehtinyt sanoa edellisen
repliikkinsä loppuun asti. Toisaalta pelin kohtaus, joka sijoittuu Stanleyn johtajan huoneeseen,
kommentoi erityisesti pelaajan ennakoinnin estämistä. Johtajan toimistosta jatketaan eteenpäin
käyttäen ovea, jonka avaavan koodin kertoja ilmoittaa:
What he could not have known was that the keypad behind the boss’s desk guarded the
terrible truth that his boss had been keeping from him, and so the boss had assigned it an
extra secret pin number: 2845. But, of course, Stanley couldn’t possibly have known this.
(GC 2013.)
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Koodi on joka kerta sama, joten pelaaja voi pelatessaan kohtauksen uudestaan syöttää koodin
ennen kuin kertoja ehtii ilmoittaa sen. Tällöin valinta on: “Odotatko, että kertoja puhuu
loppuun?” (Kaavio 4). Kertojan reaktio ennakointiin on ärtynyt:
Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn’t even
have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn’t healthy, so he
relaxed for a few moments with some calming new age music. (GC 2013.)
Musiikin lakattua ovi aukenee, ja pelaaja voi taas edetä pelissä, joten tapahtuma on ainoastaan
katalysoija. Vastaavanlainen kerrontaa rikkova ennakointi voidaan peleissä estää esimerkiksi
siten, että ongelman ratkaisu, kuten avainkoodi, on aina eri ja se tarjotaan pelaajalle vasta sitten,
kun hän saa taas edetä pelissä.

Kaavio 4.
Toisaalta koodin syöttäminen liian aikaisin voidaan myös estää kokonaan, kuten 
Deus Ex:
Human Revolution roolipelin alkupuolen kohtauksessa (Eidos Montreal 2011), johon 
The
Stanley Parable mahdollisesti myös viittaa tässä kohdassa. Kyseinen kohtaus on nimittäin hyvin
samanlainen kuin 
The Stanley Parablessa
. Siinä pelaajan hahmo keskustelee pomonsa kanssa
tämän toimistossa, josta poistumiseen tarvittavan ovikoodin pelaaja saa tietää vasta keskustelun
päätteeksi: “You know the code? –Yeah. Ohfourfiveone.” (Eidos Montreal 2011). Koodi on
joka kerta sama, mutta oven voi avata vasta keskustelun jälkeen, jolloin läpikäytävää keskeistä
kerronnallista sisältöä ei voida välttää. 
The Stanley Parablessa toinen mahdollisuus pelata
tilanteessa kertojaa vastaan on syöttää toistuvasti väärää koodia, minkä seurauksena kertoja
hermostuu ja lopulta sanoo: “For a god’s but it turns out that the panel’s emergency override
kicked in, and the door just opened all by itself, and Stanley got the hell along with the story.”
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(GC 2013). Kommentti viittaa siihen, kuinka tämän kaltaisissa tilanteissa voidaan estää pelaajan
ja pelihahmon jumiin jääminen. Esimerkiksi jos pelaaja jostain syystä unohtaa koodin 
Deus Ex:
Human Revolutionissa
, pelihahmon pomo toistaa sen hänelle tasaisin väliajoin: “Hurry up,
Adam. The code is 0451.” (Eidos Montreal 2011). Kyseinen kohtaus joutuukin naurunalaiseksi,
jos sitä verrataan 
The Stanley Parablen vastaavaan kohtaukseen. 
The Stanley Parablen tässä
tilanteessa esittämä pilkka ei kuitenkaan kohdistu ainoastaan 
Deus Ex: Human Revolution
peliin, vaan kaikkiin sellaisiin digitaalisissa peleissä esiintyviin ongelmanratkaisutilanteisiin,
joissa oikea vastaus annetaan pelaajalle valmiina. Ratkaisun suoraan kertominen ei ainoastaan
tee ongelmatilannetta tarpeettomaksi, vaan se myös vie pelaajalta mahdollisuuden onnistumisen
kokemukseen.
Johtajan toimistoon sijoittuva kohtaus on myös yksi niistä 
The Stanley Parablen
tilanteista, joissa kertoja voi muistaa aikaisempien pelaamiskertojen tapahtumia. Nimittäin
pelaajan saapuessa kolmannen kerran johtajan toimistoon on kertojan vuoro ennakoida: “Okay, I
think we all know the drill by now. Blah blah blah, dark secrets, the keypad, Stanley pushes
some buttons, oh hey look, it’s a new passageway! Quelle surprise!” (GC 2013). Tämän jälkeen
ovi aukeaa, ilman että koodia tarvitsee erikseen syöttää. Myöhemmillä kerroilla ovi on jo
valmiiksi auki, ja kertoja vain toteaa: “Here’s the door, just go.” (GC 2013).
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4. PÄÄTÄNTÖ

4.1 Johtopäätökset
The Stanley Parable tuo esiin digitaalisten pelien kerrontaan liittyviä ristiriitaisuuksia ja
ongelmia konkretisoimalla ne omassa kerronnassaan. Esimerkiksi peliin on rakennettu
korostetusti ludonarratiivien mallinnettujen maailmojen yleisiä ongelmakohtia muistuttavia
tapahtumaympäristöjä. Näin tuodaan muun muassa esiin, kuinka digitaalisen pelin maailma voi
näyttäytyä pelaajalle ristiriitaisena ja sisältää samanaikaisesti avoimelta vaikuttavia, mutta
suljettuja tiloja, sekä kätkettyjä, mutta avoimia tiloja.
The Stanley Parablen mallinnetut ympäristöt saavat kuitenkin merkityksen vasta
kertojaäänen läsnäolon seurauksena. Asettamalla kerronnan ristiriitaan mallinnetun maailman
kanssa 
The Stanley Parable osoittaa ongelmia, jotka liittyvät lineaarisen kerronnan
toteuttamiseen simulaatiossa. Kertojan rooli pelissä ei ole kuitenkaan ainoastaan edustaa
konventionaalista pelikerrontaa, vaan hän on myös eräänlainen pelinkehittäjän karikatyyri, joka
yrittää saada pelaajan toteuttamaan pelin tarinan niin kuin se on tarkoitettu.
The Stanley Parablen aikaan sidotuissa valintatilanteissa puolestaan osoitetaan, kuinka
ludonarratiivit voivat odottaa pelaajan muuttavan toimintansa kulloinkin kerrontaa määräävän
ajallisuuden mukaiseksi. Ennalta määrättyä rytmiä vastaan pelaaminen voi tällöin aiheuttaa
pelissä tilanteita, jotka eivät ole linjassa kerronnan kanssa tehden siitä epäuskottavaa. 
The
Stanley Parablessa ongelma nostetaan esiin siten, että ajallisuutta käsittelevissä kohtauksissa
ikään kuin odotetaan etenemistä tietyssä rytmissä, mutta siihen millään tavalla pakoteta.
Esimerkiksi johtajan toimistoon sijoittuvassa kohtauksessa ennakointia ei ole estetty pelaajalta,
mutta häntä rangaistaankin siitä jälkikäteen.
The Stanley Parable ottaa henkilöhahmojen esittämisellään kantaa pelihahmojen rooliin
yleensä digitaalisissa peleissä. Peli osoittaa muun muassa ongelmallisuuden liittyen pinnallisesti
kuvattujen pelihahmojen käyttämiseen kerronnan alkuunpanijoina. Lisäksi 
The Stanley Parable
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tuo esiin ludonarratiivien pelattavien hahmojen kaksijakoisuuden, missä hahmoa rakentaa sekä
ennalta määrätty kerronta että pelaajan toiminta, jotka voivat olla keskenään ristiriidassa.

4.2 Jatkotutkimusehdotuksia
Tämä tutkielma keskittyy muutamiin ennalta valitsemiini 
The Stanley Parablen pelin
valintatilanteisiin, jotka nähdäkseni edustavat hyvin kokonaisuutta, mutta jotka jättävät kuitenkin
ulkopuolelleen paljon sellaista kyseisen pelin kerronnallista sisältöä, joka voisi olla hedelmällistä
digitaalisten pelien kerronnan konventioiden tarkastelemisessa. 
The Stanley Parable sisältää
useita sellaisia tapahtumaketjuja, jotka eivät sisällä valintatilanteita, mutta tuovat esiin
konventionaaliseen pelikerrontaan liittyviä ongelmia. Merkittävimpänä näistä esimerkiksi niin
sanottu “Adventure Line” tapahtumasarja, jossa kertoja eksyy ja yrittää sitten saada tarinaa
takaisin raiteilleen. Tapahtumaketju tuo myös esiin digitaalisten pelien mahdollisuuksista esittää
mahdottomia maailmoja, sillä osa sen aikana esiintyvät ympäristöt sisältävät erilaisia optisia
harhoja, sekä silmukkarakenteita.
Pelikerronnan konventioita käsittelevän kommentoinnin kattavampaa esiintuomista
varten voisi olla aiheellista toteuttaa tutkimus, jossa 
The Stanley Parablea analysoidaan
kokonaisuudessaan, mukaan lukien valintatilanteiden ulkopuolelle jäävät kohtaukset. Toisaalta
taas tässä tutkielmassa esiin tuotuja 
The Stanley Parablen kommentteja pelikerronnan
konventioista olisi myös kiinnostavaa tarkastella entistä tarkemmin. Tarkempi tarkastelu voisi
esimerkiksi keskittyä siihen, kuinka pelikokemuksen ajallisuuteen liittyviä konventioita
käsitellään kyseisessä pelissä, tai kuinka kerronnan ja simulaation välisiä ristiriitoja esitetään.
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