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Tässä pro gradussa tutkittiin laadullisilla tutkimusmenetelmillä, tapaustutki-
muksen avulla pelimekaniikkoja ja niiden mahdollista vaikutusta internet-pelaa-
misen häiriön ilmentymiseen ja ylläpitoon. Tarkastelukohteiksi valikoituvat Val-
heim, World of Warcraft ja Grand Theft Auto Online. Pelimekaniikkojen suhteen 
määriteltiin pääpelimekaniikat ja toissijaiset pelimekaniikat, sekä lopuksi vielä 
määritettiin pelimekaniikkojen tyyppejä. Lisäksi esiteltiin pelaajatypologioita, 
joita oli neljä erilaista luokkaa, ja vielä käsiteltiin myös uhkapelaamisen vaiku-
tusta aivoihin. Tulosten tarkastelun pohjaksi asetettiin Maslowin tarvehierarkia, 
jonka avulla mahdollisia tuloksia peilattiin siihen, että mitä tarpeita kohdepeli 
saattaisi mahdollisesti täyttää. Kohteista tehtyjen havaintojen analysoinnin jäl-
keen voidaan tarkastella, että Valheimissa korostuu korkeimman tason tarpeet 
Maslowin pyramidista, kun Grand Theft Auto Online perustuu enempi itsetun-
nollisiin tarpeisiin ja World of Warcraft sosiaalisiin tarpeisiin. Yksinkertaisesti 
voidaan todeta, että pelimekaniikoilla voidaan mahdollisesti ajatella olevan yh-
teys internet-pelaamisen häiriöön Maslowin tarvehierarkian tarpeiden täyttämi-
sen myötä. 
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In this master's thesis, game mechanics and their possible effects on the manifes-
tation and maintenance of Internet gaming disorder are studied using qualitative 
case study research methods. Valheim, World of Warcraft and Grand Theft Auto 
Online were selected for review. Game mechanics are defined as primary game 
mechanics and secondary game mechanics and four different kinds of player ty-
pologies were introduced and explained. Also, the effects of gambling in the 
brain were explored and Maslow’s hierarchy of needs was introduced as a plat-
form where the results of the review could be analyzed in the context of this the-
sis. Maslow’s hierarchy of needs was utilized by analyzing what possible needs 
these three games would satisfy. Valheim promotes user creativity which could 
satisfy self-actualization needs, while the Grand Theft Auto Online promotes 
more esteem and social needs with World of Warcraft promoting also same needs 
as Grand Theft Auto Online. There could be a possibility of game mechanics re-
lating into internet gaming disorder. 
  
 
Keywords: game mechanic, Maslow’s hierarchy of needs, internet gaming disor-
der 



KUVIOT 

KUVIO 1 Maslowin pyramidi .................................................................................... 21 

KUVIO 2 Valheim pelimekaniikkojen vuorovaikutus ........................................... 30 

KUVIO 3 Suhteellinen vaikeustaso Valheimissa .................................................... 33 

KUVIO 4 GTA Online pelimekaniikkoja .................................................................. 34 

KUVIO 5 GTA Online tarvittavien kokemuspisteiden määrä per taso ............... 36 

KUVIO 6 GTA Online kauanko kestää tunneissa tienata 10 miljoonaa dollaria.38 

KUVIO 7 World of Warcraft tarvittavien tasopisteiden määrä per taso ............. 40 

 

TAULUKOT 

TAULUKKO 1 Bartlen  ja Yeen mallit ...................................................................... 18 

TAULUKKO 2 Pelirahan hinta oikeassa rahassa .................................................... 38 

TAULUKKO 3 Yhteenveto havainnoista ................................................................. 43 

 



SISÄLLYS 

 

TIIVISTELMÄ ................................................................................................................. 2 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 3 

KUVIOT ........................................................................................................................... 4 

TAULUKOT .................................................................................................................... 4 

SISÄLLYS ......................................................................................................................... 5 

1 JOHDANTO ........................................................................................................... 6 

2 INTERNET-PELAAMISEN HÄIRIÖ ................................................................. 8 

2.1 Videopeleistä yleisesti ................................................................................. 8 

2.2 Internet-pelaamisen häiriöstä .................................................................... 9 

2.3 Internet-pelaamisen häiriön estäminen .................................................. 11 

3 PELIMEKANIIKAT ............................................................................................ 14 

3.1 Pelimekaniikat yleisesti............................................................................. 14 

3.2 Pelaajan typologiat .................................................................................... 16 

3.3 Uhkapelaamisen mekaniikat .................................................................... 19 

3.4 Maslowin tarvehierarkia ........................................................................... 20 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT .............................................................................. 23 

4.1 Tutkimusmenetelmistä ............................................................................. 23 

4.2 Empiirisen tutkimuksen toteutus ............................................................ 26 

4.3 Luotettavuus ja validiteetti ....................................................................... 27 

5 TULOKSET ........................................................................................................... 29 

5.1 Valheim ....................................................................................................... 29 

5.2 Grand Theft Auto Online ......................................................................... 33 

5.3 World of Warcraft ...................................................................................... 39 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET .......................................................................................... 42 

7 YHTEENVETO .................................................................................................... 48 

LÄHTEET ...................................................................................................................... 50 
 



 

Vuonna 2019 Kiinassa alkanut SARS-CoV-2 viruksen aiheuttama COVID-19 tauti, 
joka myöhemmin laajeni pandemiaksi, on aiheuttanut laaja-alaisia muutoksia sii-
hen, miten ihmiset kuluttavat vapaa-aikaansa. COVID-19 taudin myötä on ase-
tettu erinäisiä rajoituksia ihmisten liikkumisen suhteen, ja on myös asetettu eri-
näisille aktiviteeteilla omat rajoitukset tai ne on kielletty kokonaan. Tämä on vas-
taavasti johtanut siihen, että videopeleihin käytetty aika on noussut esimerkiksi 
Yhdysvalloissa 45 % maaliskuussa 2020 verrattuna aikaisempaan ajanjaksoon en-
nen COVID-19 (”Time spent”,2020) Pelaaminen on jo ennen maailmanlaajuista 
COVID-19 pandemiaa yleistynyt harvojen ihmisten huvista yleiseksi väestön 
keskuudessa ja videopeliteollisuuden koko liikevaihdon on ennustettu olevan 
152 miljardia dollaria vuonna 2019 (Wijman, 2019).  

Pelaamiseen käytetyn ajan lisääntyminen kuitenkin voi johtaa myös siihen, 
että henkilölle syntyy riippuvuus pelaamisen suhteen. Tämän pro gradun aiko-
muksena on tutkia miten pelimekaniikat mahdollisesti vaikuttavat internet-pe-
laamisen häiriön syntymiseen, sekä toissijaisesti tarkastella peleissä esiintyviä 
pelimekaniikkoja. Tutkimuskysymyksen ratkaisua koitetaan tehdä laadullisella, 
kolmeen peliin kohdistuvalla tapaustutkimuksella, hyödyntäen Maslowin tarve-
hierarkian näkökulmaa. Tapauksiin tutustutaan niiden luontaisessa esiintymis-
ympäristössä, mikä tässä kontekstissa tarkoittaa, että peleihin tutustutaan niitä 
pelaamalla.   

Pelaajien koukuttaminen peliin on tärkeää pelintekijöiden ja julkaisijan kan-
nalta, sillä sen avulla pystytään saavuttamaan mahdollisimman paljon tuottavaa 
liikevaihtoa, ja mahdollistamaan pitkän ajan tuottavuuden pelin genrestä riip-
puen. Genrellä tarkoitetaan tässä kontekstissa erilaisia pelityyppejä, joita voisi 
esimerkiksi olla simulaatiopelit, ammuskelupelit, roolipelit, toiminta- tai seikkai-
lupelit (Rehbein, Staudt, Hanslmaier & Kliem, 2016). WHO onkin määritellyt niin 
sanotun pelihäiriön viralliseksi kategoriaksi, koska siihen liittyy erinäisiä riippu-
vuustekijöitä (Starcevic ym., 2020). 

Empiirisen tutkimuksen myötä selvisi, että pelimekaniikoilla voidaan mah-
dollisesti täyttää ihmisen perustarpeita, sekä havaintojen vertailu muuhun 
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lähdekirjallisuuteen antaa pohjan siihen että pelimekaniikoilla saattaa olla jon-
kinlainen vaikutus internet-pelaamisen häiriön syntymiseen. 

Tätä pro gradua varten lähdekirjallisuutta on haettu Google Scholarin ja 
Science Directin avulla käyttämällä hakusanoja kuten: game mechanics, internet 
gaming disorder, Maslow hierarchy of needs ja flow-theory.  

Tämä pro gradu koostuu kahdesta teoriakappaleesta, yhdestä tutkimusme-
netelmäkappaleesta sekä yhdestä tuloskappaleesta ja lopuksi tuloksen analyy-
sikappaleesta. Teoriakappaleissa esitellään tämän pro gradun kannalta keskei-
simmät konseptit ja käsitteet. Ensimmäisessä teoriakappaleessa esitellään inter-
net-pelaamisen häiriö käsitteenä ja ilmiönä. Lisäksi siinä käsitellään tämän häi-
riön mahdollisia oireita sekä esiintyvyyttä, sekä miten sitä voidaan estää. Lisäksi 
määritellään videopelin käsite. 

Toisessa teoriakappaleessa esitellään pelimekaniikan käsite ja pelaajatypo-
logioiden konsepti. Lisäksi tässä kappaleessa tutustutaan myös hieman, miten 
uhkapelaamisen mekaniikat toimivat ja miten nämä vaikuttavat ihmisen aivoissa. 
Myös Maslowin tarvehierarkia esitellään ja yhdistetään aikaisemmin esitellyt 
asiat tarvehierarkian näkökulmasta. 

Menetelmäkappaleessa esitellään pro gradun kannalta keskeisimmät tutki-
musmenetelmät ja perustellaan mahdolliset valinnat. Lisäksi tässä kappaleessa 
myös arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja validiteettia.  

Tuloskappaleessa esitellään tekstin ja kuvioiden avulla tuloksia ja havain-
toja näistä kolmesta eri pelistä. Analyysikappaleessa analysoidaan näitä löyty-
neitä havaintoja aikaisemmin esiteltyjen näkökulmien mukaisesti. Lisäksi käy-
dään läpi mahdollisia jatkotutkimuskohteita ja pro gradun tulosten kannalta kes-
keisiä rajoitteita. Lopuksi on yhteenvetokappale, jossa käydään tiivistetysti läpi 
pro gradun keskeiset asiat. 
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Tässä osiossa käsite internet-pelaamisen häiriö (englanniksi internet gaming 
disorder) määritetään ja selitetään. Käsite internet-pelaamisen häiriö lyhenne-
tään muotoon IPH tässä pro gradussa ja tätä lyhennettä käytetään tarvittaessa. 
Lisäksi internet-pelaamisen häiriötä lähestytään taustoittavasti tutkimuskysy-
mystä varten. Myös videopelin käsitettä määritellään ja avataan.  

 

Ensiksi on määriteltävä mitä käsite videopeli tarkoittaa. Videopelillä voidaan tar-
koittaa eräänlaista interaktiivista, digitaalisen viihteen muotoa. Videopeli on 
suunniteltu siten että pelaaja kontrolloi sitä jonkin ohjaimen avulla. Tämän 
myötä pelaaja vuorovaikuttaa peliin ja saavuttaa jonkinlaisen lopputuloksen, jota 
voi kuvailla voitoksi tai häviöksi (King & Delfabbro, 2018, s. 2–3). Yksinkertais-
tettuna voidaan sanoa, että pelaaja kontrolloi jotakin välinettä, kuten vaikkapa 
näppäimistöä tai jotakin peliohjainta, minkä avulla tapahtuu asioita ruudun vä-
lityksellä, ja tästä seuraa jokin lopputulema itse videopelissä.  

Videopelejä on valtava määrä ja myös niiden tyypit vaihtelevat pelin mu-
kaan paljon. Videopelien tarkka määrittäminen onkin vaikeaa, sillä niiden suh-
teen varianssi on suurta, ja ne voivat vaihdella esimerkiksi pelin genren, alustan, 
pelityypin mukaan, pelataanko siinä muita vastaan, ja mikä pelin tavoitteena on. 
Pelaamista pidetään yleisesti vapaa ajan viettämisen muotona, mutta jotkut pelit 
saattavat myös enemmän muistuttaa työtä, ja raja viihteen ja työn välillä pelin 
sisällä saattaa hämärtyä. (King & Delfabbro, 2018, s. 4) 

Videopelejä onkin monenlaisia, joten on tärkeää, että määritellään tärkeim-
mät videopelien tyypit. Videopelejä voidaan yleisesti määritellä neljään yleiseen 
genreen eli lajityyppiin: toiminta, roolipelaaminen, strategia ja simulaatio laji-
tyyppeihin. Simulaatiopeleissä imitoidaan jotakin reaalimaailman asiaa kuten 
urheilua, strategiapeleissä pelaajan täytyy vaikkapa hallita taloutta samalla kun 

2 Internet-pelaamisen häiriö 

2.1 Videopeleistä yleisesti  
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keskittyy vastustajan päihittämiseen, toimintapeleissä pelaaja kontrolloi pelihah-
mon jokaista liikettä ja täten sen avulla voittaa vastustajan, ja lopuksi roolipe-
leissä yleisesti keskiössä on oman hahmon kehittäminen paremmaksi. (Braun, 
Stopfer, Müller, Beutel & Egloff, 2016) 

Näillä neljällä eri videopelin lajityypillä ei kuitenkaan voida nykyään mää-
ritellä jotain tiettyä peliä tiukasti, sillä nykyisin pelissä saattaa olla piirteitä kai-
kista neljästä tyypistä. Näitä lajityyppejä voidaankin käyttää lähinnä suuntaa an-
tavana määrittelyluokkana videopelin suhteen. Esimerkiksi suurta suosiota saa-
vuttaneet MOBA-pelien (Multiplayer online battle arena) piirteet ottavat vaikut-
teita toimintapeleistä, roolipeleistä sekä strategiapeleistä. MOBA-peleissä pelaaja 
kontrolloi yhtä hahmoa viiden pelaajan joukkueessa, jonka tavoitteena on voittaa 
toinen, viiden pelaajan joukkue. Pelaaja kehittää omaa hahmoa tavoitteenaan 
saavuttaa mahdollisimman voimakas pelihahmo, jonka avulla pelaaja pystyy 
voittamaan toisen joukkueen pelaajat. (King & Delfabbro, 2018, s. 4) 

Internet-pelaamisen häiriötä voidaan kuvailla ilmiönä, jossa yksilö priorisoi pe-
laamista muiden aktiviteettien sijaan, vaikka pelaamiseen liittyisi negatiivisia 
seurauksia kuten sosiaalisen elämän vähentyminen ja ihmissuhteiden menetys. 
Internet-pelaamisen häiriö sisällytettiin DSM-5:een potentiaalisena tutkimuspii-
rinä ja WHO lisäsi internet-pelaamisen häiriön uutena diagnoosina ICD-11:hen. 
The International Classification of Diseases eli ICD on kansainvälinen standardi 
sairauksien ja häiriöiden raportointiin ja se on lääketieteellisen henkilökunnan 
käytössä, ja sen avulla diagnosoidaan erilaisia sairauksia. Tutkijat käyttävät sitä 
kategorioimaan eri oireita, ja ICD-11 on yhdestoista versio tästä standardista ja 
se on julkaistu vuonna 2018 (WHO, 2018). DSM-5 on viides versio luokittelusys-
teemista psykiatrisille häiriöille, julkaistu vuonna 2013, sekä yleisesti käytössä 
monessa eri maassa. (Petry & O'Brien, 2013).  

Vaikka WHO on lisännyt internet-pelaamisen häiriön diagnoosin omana 
kategorianaan, on kuitenkin olemassa kiistaa siitä, että kuuluuko internet- pelaa-
misen häiriö omaan kategoriaan vai liittyvätkö sen oireet muihin psykiatrisiin 
häiriöihin kuten vaikkapa ADHD:n. Lisäksi todisteita puuttuu neurologisesta 
näkökulmasta katsottuna, että internet-pelaamisen häiriö olisi omalaatuinen häi-
riö (Lee ym., 2020). Vaikka nämä kaksi diagnoosijärjestelmää ovat melko saman-
laisia keskenään, on näillä myös erilaisuuksia liittyen internet-pelaamisen häiri-
öön ja nämä painottavat erilaisia asioita.  Wang ym., (2019) argumentoi näistä 
erilaisuuksista siten että ICD-11 sisältää kaiken pelaamisen muodon kuten esi-
merkiksi internet-pelaamisen, offline-pelaamisen ja kaiken muun määrittelemät-
tömän pelaamisen muodon, kun taas DSM-5 luokittelee internet-pelaamisen häi-
riön eräänlaiseksi kliiniseksi ilmiöksi, joka tarvitsee lisätutkimusta. Lisäksi Wang 
ym., (2019) argumentoi että ICD-11 on diagnostinen opas, kun taas DSM-5 on 
diagnostinen standardi ja DSM-5:n diagnostiset kriteerit ovat tarkempia kuin 
ICD-11, mikä auttaa paremmin operationaalisessa käytössä. DSM-5 sisältää myös 

2.2 Internet-pelaamisen häiriöstä 
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muita taustoittavia asioita internet-pelaamisen häiriöstä kuten esiintyvyys, eri-
laisia diagnooseja ja vaikuttavia tekijöitä.  

DSM-5 mukaan on yhdeksän kriteeriä, joilla voidaan luokitella internet pe-
laamisen häiriö ja näitä kriteerejä ovat: liiallinen ajan viettäminen tietokonepelien 
parissa, vieroitusoireet kun yksilö ei pysty pelaamaan, toleranssin kehittäminen 
eli vaaditaan enemmän peliaikaa, jotta pystytään tyydyttämään tarpeet, epäon-
nistuneet yritykset rajoittaa pelaamista, mielenkiinnon menettäminen muita ak-
tiviteetteja ja/tai harrastuksia kohtaan, liiallisen pelaamisen jatkaminen, vaikka 
on tietoinen negatiivisesti vaikutuksista yksilöä kohtaan, muiden huijaaminen 
pelaamiseen liittyen, pelaaminen eräänlaisena pakokeinona huonoa oloa kom-
pensoiden, tai tärkeiden työmahdollisuuksien tai ihmissuhteiden menettäminen 
pelaamisen seurauksena. Kun näistä kriteereistä täyttyy viisi tai enemmän, niin 
voidaan diagnosoida internet-pelaamisen häiriö DSM-5 mukaisesti. (American 
Psychiatric Association, 2013)  

Internet-pelaamisen häiriön esiintyvyydestä väestön keskuudessa on tehty 
erilaisia tutkimuksia ja onkin osoitettu, että IPH:ta ei esiinny kovin yleisesti vä-
estön keskuudessa. Tutkimuksien, jotka ovat tarpeeksi kattavia ja laajoja, mu-
kaan IPH:ta on osoitettu esiintyvän noin 5,7 % 12–25-vuotiailla saksalaisilla, 18–
39-vuotiailla korealaisilla 4 % ja 5,9 % 13–15-vuotiailla korealaisilla, sekä 1,4 % 
16–74-vuotiailla Norjassa. (Schivinski, Brzozowska-Woś, Buchanan, Griffiths & 
Pontes, 2018) Schivinski ym., (2018) argumentoivat IPH:n tutkimisen tärkeyttä, 
sillä IPH:lla on monia haitallisia vaikutuksia, joita on raportoitu useissa eri tutki-
muksissa, vaikka itse häiriötä ei esiinny kovin yleisesti väestön tasolla.   

Wartberg, Kriston & Kammerl, (2017) tutkivat vain internetin kautta tun-
nettujen ystävien, itsekoetun sosiaalisen tuen, terveydelliseen tilaan liittyvää elä-
mänlaatua ja Internet-pelaamisen häiriön esiintymistä ja näiden välistä yhteyttä 
1095:n murrosikäisen otoksessa. 1095 koehenkilöstä 835:llä ei todettu olevan IPH 
ja 260:n todettiin oleva IPH käyttämällä IGDS-taulukkoa. Koehenkilöllä määri-
teltiin oleva IPH, kun IPHS tulos oli >=5. Selittävinä muuttujina tutkimuksessa 
käytettiin murrosikäisen sukupuolta, murrosikäisen ikää, sosiaalista tukea, vain 
internetin kautta tunnettuja ystävien suhteellista määrää ja terveyteen liittyvää 
hyvinvointia. Näitä muuttujia tutkittiin viiden eri binaarisen regressioanalyysin 
avulla, missä jokainen selittävä muuttuja oli erikseen, ja yhden monimuuttujai-
sen analyysin, jossa oli kaikki selittävät muuttujat, avulla. He raportoivat, että 
erityisesti pojat kärsivät enemmän internet-pelaamisen häiriön oireista kuin ty-
töt. (Wartberg, Kriston & Kammerl, 2017)  

Stavropoulos ym., (2019) tutkivat ADHD:n välistä yhteyttä internet-pelaa-
misen häiriöön ja lisäksi sukupuolen ja asuinmaan vaikutusta tähän. Tutkijat to-
teuttivat tutkimuksen tietojen aineiston keräämisen kyselytutkimuksella, johon 
osallistui 163 australialaista ja 457 Yhdysvaltain kansalaista. Kyselyssä määritet-
tiin internet-pelaamisen häiriötä käyttämällä IGDS9-SF metodia, joka reflektoi 
yhdeksää internet-pelaamisen häiriötä, ja ADHD:tä mitattiin käyttämällä ASRS-
v1.1 metodia. Tutkimuksessa selvisi, että MMO-pelaajat, jotka kokevat tarkkaa-
mattomuuden oireita, raportoivat koholla olevia internet pelaamisen häiriön oi-
reita, ja tämä ilmiö toistui sekä Yhdysvaltalaisilla että Australialaisilla 
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koehenkilöillä, ja onkin esitetty väitteitä siitä, että MMO-pelien palkintojärjes-
telmä saattaa vaikuttaa erityisesti tarkkaamattomuuden oireiden suhteen, ja pe-
laaminen saattaa olla pakokeino oikean maailman ongelmista. Toinen hypoteesi, 
jonka tutkijat vahvistivat, oli se, että ADHD:n osalta hyperaktiivisuus johti kor-
keampaan internet-pelaamisen häiriöön oireiden esiintyvyyteen, ja tämä ilmiö 
toistui samanlaisena molempien maiden koehenkilöiden osalta.  Kolmantena hy-
poteesina esiintyi se, että ADHD:n omaavilla mieshenkilöillä oli korkeampi riski 
kokea internet-pelaamisen häiriön oireita. Mahdollisia syitä tähän on se, että pe-
laaminen nähdään tyypillisesti enemmän maskuliinisena toimintana, minkä vah-
vistavat sen, että pelien sisältö kohdistuu enemmän miessukupuolen omaaville, 
ja sekä siihen että naishenkilöt pelaavat tyypillisesti vähemmän videopelejä ajan 
suhteen mitattuna, mikä vaikuttaa vähentävästi riskiin saada internet-pelaami-
sen häiriön oireita. (Stavropoulous ym., 2019) 

MMO-pelien pelaajat ovat kokeneet enemmän erilaisia haittavaikutuksia 
kuin peleissä, joita pelataan offline eli ilman internetin välitystä. Näihin haitta-
vaikutuksiin sisältyi pelisessioiden venyminen yli kahdeksan tunnin mittaiseksi, 
uniongelmia ja sosiaalisia ongelmia sisältäen heikentyneet ihmissuhteet. (Liu & 
Peng, 2009) 

Tässä osiossa tarkastellaan, miten internet-pelaamisen häiriön esiintymistä koi-
tetaan estää, sekä tarkastellaan mahdollisia keinoja, joita on toteutettu tähän tar-
koitukseen liittyen. 

Ongelmapelaamisen yleistymisen myötä on alettu pitämään mahdollisena 
sitä, että videopelaamiseen kohdistettaisiin lisääntynyttä säännöstelyä, jota on jo 
kohdennettu muihin riippuvuutta aiheuttaviin asioihin, kuten vaikkapa alkoho-
liin tai tupakointiin, mitä on säännöstelty pitkän aikaa melkein kaikissa maissa. 
Nykyään videopelaamista säännöstellään lähinnä Aasian maissa kuten Kiinassa 
ja Etelä-Koreassa, kun länsimaissa videopeleihin kohdistuu säännöstelyn osalta 
lähinnä ikärajoihin liittyen eli minkä ikäiset ihmiset saavat ostaa kyseisen pelin 
(Kiraly ym., 2018). Etelä-Koreassa on yksi maailman korkeimpia nopean interne-
tin yleisyys ja saatavuus väestön keskuudessa, ja vuonna 2015 85,1 % väestöstä 
oli käyttänyt internetiä kaikista ikäluokista. Etelä-Korean kansallisen kyselyn 
mukaan, jossa oli 18,500 osallistujaa, vuonna 2015 raportoitiin että 6,8 % prosen-
tilla kyselyyn osallistujista oli jonkinlaisia ongelmia liiallisen internetin käytön 
suhteen ja 1,2 % osallistujilla oli vakavia ongelmia. (Kiraly ym., 2018) 

Kiraly ym., (2018) raportoivat useita erilaisia tapoja, joilla on rajoitettu on-
gelmapelaamista valtiollisella säännöstelyllä. He esittelevät kolme pääkategoriaa 
joihin rajoitukset luokitellaan: ensimmäisenä on saatavuuden rajoittaminen, toi-
sena on riskin ja haittojen vähentäminen ja viimeisenä avustuspalveluiden tar-
joaminen pelaajille. Saatavuuden rajoittamisessa käytännöt vaihtelevat, mutta 
yleisesti toimitaan rajoittamalla, milloin pelaaja voi pelata peliä, esimerkiksi käy-
tännössä asettamalla, että peliä ei voi pelata yöaikaan tai huonontamalla peliko-
kemusta, jos pelaaja pelaa liikaa kerralla. Toisen pääkategorian osalta toimitaan 

2.3 Internet-pelaamisen häiriön estäminen  
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asettamalla vaikkapa varoitusviestejä peliin, mitkä kertovat liiallisen pelaamisen 
vaaroista ja haitoista. Kolmannessa kategoriassa ongelmapelaajille tarjotaan eri-
laisia palveluita, joilla voidaan yrittää hoitaa ongelmapelaamista. Lisäksi tutkijat 
ehdottavat myös pelien hinnan nostamista, sekä pelien riippuvuuden vähentä-
mistä pelisuunnittelun keinoin.  

Rajoituskeinojen vaikuttavuudesta pelihäiriöiden estämisen osalta on ollut 
ristiriitaisia tutkimustuloksia. Eritoten saatavuuden rajoittamisen osalta esimer-
kiksi internet-pelin serverien sulkemisella yön ajaksi, on Etelä-Koreassa erään 
kyselyn mukaan ollut noin parin prosenttiyksikön vähennys alle 16-vuotiaiden 
yöpelaamiseen. Sosioekonomisen näkökulman mukaan tulisi 453 miljoonan dol-
larin hyöty jos 40 % alle 16-vuotiaista ongelmapelaajista lopettaisi yöpelaamisen. 
Vastakkaista näkökulmaa asiaan tuovat pari muuta tutkimusta, mitkä esittävät, 
että tämänkaltaisella yöllisellä sululla ei olisi mitään tilastollista vaikutusta pe-
laamiseen, mutta näiden tutkimuksien puolueettomuus on asetettu kyseenalai-
siksi, sillä vastakkaisten tutkimusten toimijoina oli Etelä-Korean peliteollisuu-
teen linkittyneet tahot. Lisäksi on esitetty sulkujen toimivan paremmin, kuin esi-
merkiksi sisällön säännöstely peleissä, käyttäjien määrällä mitattuna. (Kiraly 
ym., 2018) 

Yksi keino, jolla pelaamista voidaan rajoittaa, on niin sanottu väsymysme-
kaniikka, jossa pelaajan pelikokemusta hidastetaan, kun tietty aikamäärä on ku-
lunut. Esimerkiksi kun pelaaja on pelannut peliä 3 tuntia, niin hänen etenemis-
vauhtinsa puolittuu ja lopuksi neljän tunnin jälkeen pelaaja ei voi edetä pelissä 
enää ollenkaan, jolloin pelaajan on pakko lopettaa pelaaminen. Davies & Blake 
(2016) tutkivat tätä asiaa omassa tutkimuksessaan, missä he kokeilivat saatavuu-
den rajoittamista ja pelikokemuksen huonontamista, ja vertailivat näiden välistä 
vaikuttavuutta pelaamisen vähentämisessä.  Lisäksi he pyrkivät testaamaan hy-
poteesin, että tällainen väsymysjärjestelmä vaikuttaa peliin käytetyn ajan suh-
teen. Keskeisessä osassa heidän tutkimuksessaan on User Experience (UX) eli 
suomennettuna käyttäjäkokemus. Käyttäjäkokemus on heidän mukaansa ainoa 
syy miksi käyttäjä pelaa peliä. Käyttäjäkokemus jaetaan positiiviseksi ja negatii-
viseksi kokemukseksi. Positiivinen käyttäjäkokemus rohkaisee pelin pelaamista, 
kun taas negatiivinen käyttäjäkokemus toimii päinvastaisesti. Erityisesti positii-
visen käyttäjäkokemuksen puute vaikuttaa pelaajaan silloin, kun pelejä pelataan 
mielialan parantamisen tarkoitukseen tai sosiaalisen kanssakäymisen muotona. 
Onkin esitetty, että erinäiset rajoitukset pelaamisen suhteen vaikuttavat pelaajan 
positiiviseen käyttäjäkokemukseen. On kuitenkin otettava huomioon, että käyt-
täjäkokemuksella ei ole mitään objektiivista standardia, vaan se on hyvin subjek-
tiivinen ja riippuu hyvin paljon käyttäjästä itsestään. Davies & Blake (2016) iden-
tifioivat käyttäjäkokemukseen liittyen kaksi eri tekijää: affect eli karkeasti suo-
mennettuna affekti ja toisena tekijänä flow. Affekti tarkoittaa tunteen subjektii-
vista kokemista, ja se voidaan määritellä negatiiviseksi tai positiiviseksi. Flowta 
voidaan kuvailla eräänlaiseksi mielentilaksi, jolloin henkilö ei koe negatiivisia 
tarpeita kuten vaikkapa esimerkiksi nälkää tai väsymystä, ja tutkijoiden tavoit-
teena oli tarkastella, miten muutokset pelissä vaikuttivat koehenkilöiden flow-
tilan muuttumiseen.  
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Pelin sulkumenetelmällä ei ollut vaikutusta pelaajan kokemaan positiivi-
seen käyttäjäkokemukseen Davies & Blaken (2016) tutkimuksessa. He esittävät-
kin, että niin sanotulla sulkumetodilla toimiva interventio saattaa aiheuttaa jopa 
enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä erityisesti pelaamisen estyessä koehenkilöillä 
esiintyi negatiivisia tunteita, ja he saattavatkin etsiä vaihtoehtoisia tapoja pelata 
peliä. Niin sanotulla väsymysmetodilla toimiva peli ei kuitenkaan vähentänyt 
pelaamista yhtä tehokkaasti kuin sulkumetodi peliajalla mitattuna, sillä pelaaja 
saattoi käyttää jopa entistä enemmän aikaa peliin, vaikka hänen etenemisnopeut-
taan oli tarkoituksellisesti hidastettu. Tätä käänteistä ilmiötä selitettiin sillä, että 
peli oli muuttunut väsymyssysteemin takia haastavammaksi. Tämän myötä pe-
laajan tarvitsi käyttää enemmän aikaa saavuttaakseen tietyn lopetuspisteen lo-
pettaakseen pelin pelaamisen. (Davies & Blake, 2016) 

Lopputuloksena on se, että tehokkaimpana keinona vähentää peliaikaa on 
niin sanottu sulkumetodi, missä pelin pelaaminen on estetty kokonaan pelaa-
jalta, vaikka se voikin vaikuttaa negatiivisesti käyttäjäkokemukseen, ja siitä saa-
vutettavia hyötyjä ei ole tarkasti määritelty. Väsymyssysteemin etuna on se, että 
ei se vaikuta negatiivisesti pelaajan kokemaan käyttäjäkokemukseen, mutta toi-
saalta se ei myöskään saavuta sitä, että pelaaja vähentäisi pelin parissa kulutta-
maansa aikaa, vaan toisaalta saattaa lisätä sitä. Väsymyssysteemiä voikin myös 
käyttää päinvastaiseen toimintaan., jossa tarkoituksena onkin lisätä pelaajan 
käyttämää aikaa pelin parissa. 
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Tässä osiossa määritellään mitä pelimekaniikoilla tarkoitetaan ja tarkastellaan 
erilaisia pelaajien typologioita.  Lisäksi tässä kappaleessa tutustutaan myös, mi-
ten uhkapelaamisen mekaniikat toimivat ja käsitellään pintapuolisesti aivojen 
palkintojärjestelmää sekä esitellään Maslowin tarvehierarkia.  
 

Sicart (2008) määrittelee pelimekaniikat täten:” game mechanics are methods in-
voked by agents, designed for interaction with the game state”. Karkeasti suo-
mennettuna tämä voisi olla, että pelimekaniikat ovat metodeja, joita agentit hyö-
dyntävät, ja jotka on suunniteltu pelitilan kanssa interaktiiviseen muotoon. On 
otettava huomioon, että Sicart, (2008) ottaa pelimekaniikoiden määrittämiseen 
näkökulman, joka pohjautuu Object Oriented Frameworkiin ja perustelee tätä 
ratkaisua siten että käyttämällä tätä kyseistä viitekehystä voidaan analysoida pe-
limekaniikkoja, jotka ovat saatavilla sekä ihmisperäisille- että keinotekoisille 
agenteille. Metodi voidaan täten tätä viitekehystä käyttämällä ymmärtää olevan 
toiminta tai käyttäytymismalli, mitkä ovat saatavilla luokalle ja metodit ovat me-
kanismeja, joilla objekti voi käsitellä dataa jossakin toisessa objektissa ja täten pe-
limekaniikka on toiminta, jonka agentti kutsuu, mikä vuorovaikuttaa peliympä-
ristöön pelin sääntöjen sallimissa rajoissa. Yksi tapa ymmärtää mekaniikkoja me-
todeina on käsitellä niitä verbeinä.  (Sicart, 2008) 

Toinen asia minkä Sicart (2008) määrittelee, on se, että pelimekaniikat ovat 
metodeja, joilla vuorovaikutetaan pelitilaan, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että 
pelin suunnittelijoiden tehtävänä on tehdä mekaniikkoja, joita agentti voi käyttää 
pelin kanssa vuorovaikuttamiseen. Pelimekaniikat ovat yleensä suunniteltu siten 
että niiden avulla voidaan ratkaista peliin asetetut haasteet. Haasteet ovat tilan-
teita, joiden ratkaiseminen vaatii pelaajalta ponnistelua ja haasteet vaativat me-
kaniikkojen toimintaa, jotta ne voidaan ratkaista. Sicart (2008) määritteleekin että 
pelit ovat rakennettu eräänlaisina systeemeinä, jotka sisältävät mekaniikkoja, 
sääntöjä ja haasteita. 

3 Pelimekaniikat 

3.1 Pelimekaniikat yleisesti 
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Pelimekaniikat jaetaan päämekaniikkoihin (core mechanics), ensisijaisiin 
mekaniikkoihin (primary mechanics) ja toissijaisiin mekaniikkoihin (secondary 
mechanics). Päämekaniikoilla tarkoitetaan pelimekaniikkoja, joita käytetään jat-
kuvasti, että saavutetaan pelin lopputila ja ne yleensä pysyvät samanlaisina koko 
pelin ajan. Toissijaisilla mekaniikoilla tarkoitetaan pelimekaniikkoja, joita tarvi-
taan helpottamaan pääsyä pelin loppupisteeseen, ja ne ovat käytössä vain tie-
tyissä vaiheissa tai tarvitsevat ensisijaisten mekaniikkojen käyttöä ensin. (Sicart, 
2008) 

Ferro (2021) määrittelee kaksi erilaista käsitettä, joilla voidaan kuvailla fun-
damentaalisia pelin komponentteja: ensimmäisenä on pelielementti ja toisena on 
pelimekaniikka. Pelielementillä tarkoitetaan yksinkertaisesti joko komponenttia 
tai osaa, ja pelimekaniikalla tarkoitetaan jotakin tapahtumaa tai työtä. (Ferro, 
2021) 

Adams & Dormans (2012) jakavat pelimekaniikat viiteen erilaiseen tyyp-
piin: fysiikka, sisäinen talous, etenemismekaniikat, taktinen ohjaaminen ja vii-
meiseksi sosiaalinen vuorovaikutus. Fysiikan suhteen pelimekaniikat voivat 
määritellä miten liikkuminen ja liike toteutuu pelimaailmassa ja fysiikka voikin 
olla keskeisessä roolissa joissakin peleissä. Sisäisen talouden mekaniikalla tarkoi-
tetaan pelielementtejä, joita kerätään ja hyödynnetään vaihtokaupassa, tai niitä 
käytetään johonkin tarkoitukseen. Pelin sisäinen talous sisältyy yleisesti konk-
reettisista resursseista kuten vaikkapa ammuksista tai mineraaleista, mutta se voi 
myös olla abstraktia kuten pelihahmon terveys. Etenemismekaniikat sisältävät 
mekaniikkoja, jotka jollain tavalla estävät pelaajan etenemistä tiettyyn paikkaan 
tai vaihtoehtoisesti mekaniikat myös jollain tavalla auttavat pelaajaa etenemään. 
Esimerkiksi pelissä jokin tavara saattaa avata lukitun oven, jolloin pelaaja pääsee 
etenemään. Taktisen ohjaamisen mekaniikat liittyvät peliyksikköjen sijaintiin pe-
lissä, ja mitä mahdollisia hyötyjä tai haittoja sijainnista voi olla. Esimerkkinä tästä 
voisi olla strategiapelissä pelaajan liikuttaessa yksikön kukkulan päälle, jolloin 
yksikkö pystyy ampumaan kauemmas kuin tasangolla. Viimeiseksi ovat sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen mekaniikat, jotka liittyvät pelaajien väliseen vuorovai-
kutukseen. Peleissä saattaa olla mekaniikkoja, jotka palkitsevat ystävien kutsu-
misen peliin tai muutoin palkitsevat pelaajien välistä vuorovaikutusta. Meka-
niikkojen voidaan ajatella olevan myös jatkuvia tai erillisiä. Jatkuvilla mekanii-
koilla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi pelissä olevan laatikon sijainti täy-
tyy laskea erittäin tarkasti. Vastaavasti erillisillä mekaniikoilla toimintaperiaat-
teena on kokonaisluvut. Esimerkiksi pelaaja ei pysty jakamaan yhtä rahayksik-
köä puoleksi rahayksiköksi. (Adams & Dormans, 2012) 

Adams & Dormans (2012) esittelevät eri genreistä tuttuja mekaniikkoja ja 
tässä esiteltynä niistä muutama. Ensimmäisenä he esittelevät pelissä kerättävät 
tavarat, joita voi olla esimerkiksi mineraalit jossakin tietyssä paikassa. Toisena he 
esittelevät erityisesti ajopeleistä tutun kuminauhamekaniikan, jossa pelaajan 
päästessä liian kauaksi karkuun muista autoista, kuminauhamekaniikka puuttuu 
pelin kulkuun ja auttaa jälkeenjääneitä autoja saamaan kiinni johtavan pelaajan. 
Kolmantena on roolipelaamismekaniikat, jossa pelihahmoon liittyvät kokemus-
pisteet ja kyvyt vaikuttavat vahvasti pelaajan mahdollisuuksiin edetä pelissä. 
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Pelaajan kerättyä tietyn määrän kokemuspisteitä, pelihahmo nousee tasoissa, 
mikä helpottaa pelissä etenemistä. Tähän liittyy myös vaikeustason nostaminen 
ajoittain, ettei peli muuttuisi liian helpoksi. Neljäntenä on niin sanottu FPS-talous, 
jossa mekaniikat liittyvät pelihahmon terveyteen ja esimerkiksi ammusten riittä-
vyyteen. Pelaaja saattaa saada lisää terveyttä ja ammuksia pelihahmolle tappa-
malla muita pelaajia. Näihin aikaisemmin esiteltyihin mekaniikkoihin liittyy 
vahvasti positiivinen ja negatiivinen palautesilmukka. Esimerkiksi roolipelaa-
mismekaniikkoihin liittyy positiivinen palautesilmukka. Pelaajan noustessa ta-
soissa avautuu uusia kykyjä, ja uusien kykyjen myötä tasoissa nouseminen hel-
pottuu, mikä taas avaa uusia kykyjä. Vastaavasti kuminauhamekaniikan voidaan 
ajatella negatiivisena palautesilmukkana. Pelaajan edistyessä liiankin hyvin, 
häntä eräänlaisesti rangaistaan muiden pelaajien auttamisen muodossa. (Adams 
& Dormans, 2012) 

Tässä osiossa tarkastellaan mitä erilaisia pelaajien arkkityyppejä on olemassa ja 
määritellään niiden sisältöjä olemassa olevan kirjallisuuden pohjalta ja tutustu-
taan tarkemmin yksittäisiin arkkityyppeihin ja luokkiin. 

Bartle (1996) määrittelee neljä asiaa, joista pelaajat yleisesti ovat nauttineet 
Multi User Dungeoneissa (MUD): saavutukset pelin kontekstissa, pelissä seik-
kailu, muiden kanssa sosiaalinen kanssakäyminen ja muihin pelaajiin vaikutta-
minen. Saavutuksilla pelin kontekstissa tarkoitetaan asioita kuten suuren raha-
määrän kerääminen tai ison monsterijoukon tappaminen. Pelissä seikkailulla tar-
koitetaan pelimaailman tutkimista ja asioiden selvittämistä. Sosiaalisella kanssa-
käymisellä tarkoitetaan, sitä että pelaajat käyttävät pelin sisäisiä kommunikaa-
tiovälineitä kommunikoidakseen muiden pelaajien kanssa. Muihin vaikuttami-
silla tarkoitetaan vaikkapa tilannetta, jossa pelaaja käyttää pelin suomia työka-
luja ja mahdollisuuksia aiheuttamaan hankaluuksia toisille pelaajille tai vaihto-
ehtoisesti auttaa toisia pelaajia. Näiden pohjalta Bartle (1996) luokittelee neljä eri 
pelaajatyyppiä: saavuttajat (achievers), sosiaalisesta kanssakäymisestä kiinnos-
tuneet (socialicers), seikkailijat (explorers) ja tappajat (killers). Kuuluminen näi-
hin luokkiin ei ole kovin jäykkää ja pelaajan kuuluminen johonkin luokkaan tai 
tyyppiin saattaa vaihdella pelityylin tai pelaajan mielialan mukaan, mutta mo-
nilla pelaajilla on kuitenkin olemassa pääluokka, minkä mukaisesti he pelaavat. 
(Bartle, 1996) 

Saavuttajat pitävät päätavoitteenaan pisteiden keräämistä ja tasoissa nou-
semista ja pelityyli on alisteinen tälle tarkoitukselle. Seikkaileminen ja sosiaali-
nen kanssakäyminen on tälle pelaajatyypille sitä varten, että miten se hyödyttää 
päämäärää, jossa saadaan enemmän pisteitä tai korkeampi taso, ja tappaminen 
tapahtuu ainoastaan pisteiden tai vastustajien tieltä raivaamisen tarkoituksessa. 
Seikkailijat yrittävät selvittää miten peli toimii ja tutkivat mahdollisimman paljon 
pelimaailmaa, mutta eivät ole niin kiinnostuneita muista pelin tarjoamista aspek-
teista, kuten vaikkapa pisteiden keräämisestä. Sosiaalisesta kanssakäymisestä 
kiinnostuneet ovat enemmän kiinnostuneita muista pelaajista, ja siitä mitä heillä 

3.2 Pelaajan typologiat 



17 

on sanottavanaan, ja heille pelimaailma onkin lähinnä yhteinen alue, missä ta-
pahtuu asioita pelaajille. Heidän päämääränään onkin muiden pelaajien tunte-
minen ja ymmärtäminen. Niin sanotut tappajat saavat peli-ilonsa muihin pelaa-
jiin vaikuttamisesta, kuten vaikkapa muiden pelihahmojen tappamisesta ja mitä 
enemmän harmia muille pelaajille aiheutuu, sitä enemmän nautintoa tappaja saa 
siitä. Tappajaa kiinnostaa pelin muut osa-alueet vain sitä myöten, miten se pal-
velee päätarkoitusta, mikä on tässä tapauksessa harmin aiheuttaminen muille pe-
laajille. Pelaajien sijoittuminen näiden pelityylien raameihin riippuu kyseisestä 
pelin kontekstista, mutta liiallinen pelityylien keskittyminen saattaa ajaa muihin 
pelityyleihin keskittyneitä pois pelin parista. Esimerkiksi tilanne, jossa tappajia 
on liikaa, vaikuttaa negatiivisesti muihin pelityylien pelaajien määrään, ja lopulta 
johtaa siihen, että tappajienkin määrä romahtaa, koska ei ole enää kohteita jäljellä. 
(Bartle, 1996) 

Bartlen (1996) määrittelemien pelaajatyyppejä onkin väitetty hyödynnettä-
vän pelisuunnittelussa pelikokemuksen muotoilussa, mutta on tärkeää huomi-
oida se, että pelaajien pelityyli riippuu vahvasti pelin kontekstista. Bartle (1996) 
pohjasi tutkimuksensa MUD- peleihin, mikä näkyy pelaajatyyppien luokitte-
lussa. Hänen esittelemiään pelaajatyyppejä vastaan on esitetty kritiikkiä siitä, 
että ne ovat liian yksinkertaistavia ja luokittelevia, lisäksi on esitetty, että pelaa-
jilla on useita eri motiiveja olemassa samanaikaisesti, mutta niiden vahvuus vaih-
telee pelaajatyyppien välillä (Hamari & Tuunanen, 2014).  

Yee (2006) otti pohjakseen Bartlen (1996) määrittelemät pelaajatyypit ja teki 
näiden pohjalta oman mallinsa pelaajatyypeistä. Yeen (2006) malli pelaajan mo-
tiiveista koostuu kolmesta pääkomponentista: saavutuskomponentista, sosiaali-
sesta komponentista ja immersiokomponentista. Saavutuskomponentti koostuu 
kolmesta osakomponentista: eteneminen, mekaniikat ja kilpailu. Saavutuskom-
ponentti koostuukin asioista, joita voisi kuvailla siten että miten henkilö edistyy 
ja vertautuu muihin käyttäjiin peleissä. Sosiaalinen komponentti koostuu sosiaa-
lisesta-, ihmissuhde- ja yhteistyökomponentista ja näiden komponenttien pää-
määränä on sosiaalinen vuorovaikutus muiden käyttäjien kanssa. Immersiokom-
ponentin päämääränä on pelimaailman uppoutuminen ja se koostuu löytämis-
komponentista, roolipelaamis-komponentista, kustomisaatio-komponentista ja 
eskapismikomponentista. (Yee, 2006). 

Bartlen (1996) ja Yeen (2006) mallien välillä on samankaltaisuuksia, mutta 
myös merkittäviä eroja. Bartlen malli pohjautuu MUD-peleihin, kun taas Yeen 
malli pohjautuu MMORPG-peleihin. MUD-pelit ovat yleensä monen pelaajan 
pelattavia tekstipohjaisia pelejä, kun taas MMORPG pelit ovat myös monen pe-
laajan pelattavia pelejä roolipelielementeillä. MMORPG-peleissä tyypillistä on se, 
että pelaajamäärän suhteen ne ovat paljon suurempia, eli tyypillisesti pelimaail-
massa saattaa olla olemassa yhtäaikaisesti satoja tai jopa tuhansia pelihahmoja. 
Yhtenä isoimpana eroja Bartlen (1996) ja Yeen (2006) mallien välillä on se, että 
Yeen (2006) mallissa pelaajan motiivit eivät ole poissulkevia toistensa kanssa, 
kun taas Bartlen (1996) mallissa esitetään, että pelaajalla voi olla vain yksi motiivi. 
Eli Yeen (2006) mallissa pelaaja voi olla tavoitteellinen sekä myös samanaikaisesti 
sosiaalinen ja kiinnostunut immersiosta. Huomattavaa on kuitenkin se, että Yeen 
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(2006) malli koostuu pääosin sisällöstä, joka vastaa kysymykseen miksi eli se liit-
tyy pelaajan motiiviin pelata peliä. Bartlen (2006) mallissa vastataan kysymyk-
seen, miten eli miten pelaaja pelaa peliä. Näiden kahden mallien avulla voidaan 
vastata miten ja miksi, ja tämä on esitetty taulukossa 1. 

 
TAULUKKO 1 Bartlen (1996) ja Yeen (2006) malleihin pohjautuen 

Bartle (1996) Yee (2006) 

Miten Miksi 

Saavuttajat Saavutuskomponentti 
Tappajat Sosiaalinen komponentti 

Seikkailijat immersiokomponentti 

Sosiaaliset pelaajat  

 
Ferro (2018) tutki pelaajan persoonallisuuden mahdollista vaikutusta pelaajan ja 
pelimekaniikkojen välillä. Ferron (2018) tutkimuskysymyksenä oli, että onko 
pelaajan persoonallisuudella vaikutusta siihen minkälaisia pelielementtejä ja 
pelimekaniikkoja pelaaja suosii. Ferro (2018) käytti tutkimuksessaan asian 
selvittämiseen Australian Personality Inventory (API)- systeemiä ja esittelee 
API:n luotettavuutta persoonallisuuden laadullisessa mittaamisessa. API mittaa 
viittä eri muuttujaa: ekstroversiota, sovinnollisuutta, tunnollisuutta, 
neuroottisuutta ja avoimuutta uusille kokemuksille. Nämä viisi eri piirrettä 
muodostavat niin sanotun Big Five- teorian. Ekstroversio kuvaa onko ihminen 
sisään- tai ulospäinkääntynyt. Sovinnollisuus kuvaa sitä, miten ihmisellä on 
kykyä mukautua toisen ihmisen tunteisiin. Tunnollisuudella kuvaillaan ihmisen 
suunnitelmallisuutta ja päättäväisyyttä. Neuroottisuudella kuvaillaan sitä, miten 
ihminen suhtautuu mahdollisiin uhkiin sekä avoimuudella uusille kokemuksille 
kuvaillaan, miten ihminen on avoin uusille asioille. Ferron (2018) tutkimuksessa 
selvisi, että pelaajan persoonallisuudella oli häviävän vähän vaikutusta siihen 
suosiko pelaaja jotain tiettyjä pelielementtejä persoonallisuuden perusteella. 
Ferro oli yllättynyt tutkimuksen tuloksesta ja esitteli mahdollisia syitä 
yllättävään lopputulokseen: yksi syistä oli psykometristen testien rajoittuneisuus, 
vastaajat saattoivat vastata ideaalisen omakuvansa pohjalta, toisin kuin he 
todellisuudessa käyttäytyisivät, mikä johtaa vinoumiin tutkimusaineistossa. 
(Ferro, 2018) 

Graham ja Gosling (2013) tutkivat pelaajien motivaatiota pelata peliä Big 
Five persoonallisuuspiirteiden avulla. He tutkivat pelaajien motivaatiota pelata 
World of Warcraft MMORGP-peliä. He löysivät, että yksilöt, joiden motivaationa 
oli pelata World of Warcraftia sosiaalisen kanssakäymisen takia, sijoittuivat vah-
vasti ekstroversion asteikkoon ja lisäksi he sijoittuivat vahvasti sovinnollisuuteen, 
neuroottisuuteen ja avoimuuteen. Vastaavasti pelaajat, joiden motivaatio oli saa-
vutuskeskeinen, heillä saavutuskeskeisyys vaikutti negatiivisesti tunnollisuu-
teen ja sovinnollisuuteen sekä avoimuuteen, mutta positiivisesti ekstroversioon 
ja neuroottisuuteen. Käyttäjät, jotka pelasivat immersion takia, olivat avoimuu-
den, neuroottisuuden ja sovinnollisuuden suhteen korkealla, mutta 
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ekstroversion ja tunnollisuuden suhteen matalammalla tasolla. Käyttäjät, joiden 
motivaationa oli johtaminen, olivat korkeammalla tasolla ekstroversion, tunnol-
lisuuden ja avoimuuden suhteen ja matalammalla tasolla avoimuuden ja neu-
roottisuuden suhteen. Lopuksi käyttäjillä, joilla motivaationa oli itsenäisyys, oli 
matala taso ekstroversiossa, neuroottisuudessa, sovinnollisuudessa, tunnollisuu-
dessa, mutta vahva taso avoimuudessa. Näiden tulosten perusteella tutkijat ra-
portoivat sen asian, että pelaajan motivaatiolla pelata on yhteys pelaajan persoo-
nallisuuspiirteisiin, ja he esittävätkin, että pelaajilla ei ole ainoastaan erilaisia mo-
tiiveja pelata peliä, vaan myös heidän persoonallisuuspiirteensä vaikuttavat näi-
hin motiiveihin pelata peliä. Lisäksi he osoittavat mahdollisuuden myös siihen, 
että pelaajan toimet virtuaalimaailmassa voivat myös heijastaa tosimaailman 
käyttäytymistä. Tutkijoille tuli yllätyksenä se, että saavutuskeskeiset pelaajat ei-
vät sijoittuneet korkealla tunnollisuudelle vaan matalasti. Mahdollisia syitä tälle 
ilmiölle esitettiin esimerkiksi se, että MMORPG-pelien pelaaminen on eräänlai-
nen häiriötekijä, joita tosielämässä tunnollisuudelle vahvasti sijoittuneet eivät pe-
laisi, koska he tekisivät jotain muuta ja lisäksi asiaa selitetään online-ympäristö-
jen erityispiirteillä. (Grahan & Gosling, 2013) 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan rahapelien koukuttavuutta, ja tämän avulla mahdol-
lisesti sovelletaan löydöksiä pelimekaniikkojen suhteen ja tarkastellaan myös 
pintapuolisesti aivojen toimintaa uhkapeliriippuvuudessa. 

Uhkapelaamisriippuvuutta on luokiteltu käyttäytymisaddiktioksi samalla 
lailla kuin huumeiden väärinkäyttöä sillä perusteella, että molemmat riippuvuu-
det vaikuttavat aivojen palkitsemisjärjestelmän alueella. Aivojen palkitsemisjär-
jestelmä koostuu prefrontaalisesta lohkosta, aivojuoviosta ja sen lisäksi vielä kes-
kiaivojen välittäjäaineista ja vielä lopuksi mantelitumakkeesta ja aivosaaresta. 
Uhkapelaamisen ja huumeiden riippuvuuden on osoitettu johtuvan siitä, että 
nämä muokkaavat niin sanottua aivojen palkitsemisjärjestelmää tavalla, mikä te-
kee näistä aktiviteeteista parempia kuin luonnollisesti esiintyvistä palkinnoista. 
Prefrontaalisen lohkon rooli havaittiin eräässä neurologisessa tutkimuksessa, 
missä aivovaurio kyseisessä aivojen alueilla johti muutoksiin päätöksenteossa, 
impulssikontrollissa ja sosiaalisessa käyttäytymisessä. Artikkelissa käytettiin esi-
merkkinä vedonlyönnin voittoa, missä mantelitumake vaikuttaa emotionaali-
seen vasteeseen eli tässä tapauksessa positiiviseen tunteeseen. Prefrontaalinen 
lohko muistaa tämän positiivisen kokemuksen voitosta ja täten vaikuttaa seuraa-
viin päätöksiin, kun henkilö on tekemässä vedonlyöntiä. Vaurioiden seurauk-
sena henkilön kyky käsittää epävarmuutta oli heikentynyt eli uhkapelaamisessa 
tämä näkyi suurempina panoksina uhkapeliin. (Murch & Clark, 2016) 

Impulssisuuden on osoitettu olevan riskitekijä, sille että henkilö saattaa ke-
hittää uhkapeliriippuvuuden, ja lisäksi impulssisuuden on osoitettu olevan ris-
kitekijä myös usealle muulle haitalliselle käyttäytymiselle. Lisäksi geneettisen 
riskin kehittää uhkapeliriippuvuus on vahvasti yhteydessä myös muihin 

3.3 Uhkapelaamisen mekaniikat 
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riippuvuuksiin kuten esimerkiksi alkoholin väärinkäyttöön ja muiden päihtei-
den väärinkäyttöön. Onkin osoitettu, että niin sanottu hyperaktiivuus aivojen 
palkitsemisjärjestelmässä johtaa riskialttiiseen käyttäytymiseen palkinnon toi-
vossa. Lisäksi samoilla aivoalueilla esiintyy hypoaktiivisuutta kun kyseessä on 
aktiviteetin odottaminen ja kun rahapalkinto vastaanotetaan. (Murch & Clark, 
2016) 

Eräässä tutkimuksessa tutkittiin palkinnon vaikutusta dopamiinin eritty-
miseen. Erityisesti vaihteleva palkinto vaikutti siihen, että dopamiinin eritys oli 
suurempaa kuin palkinnon ollessa samansuuruinen. Erityisesti tämä vaikutus 
näkyi rahapeliautomaattien kohdalla, missä voittosumma on satunnainen. Raha-
pelien osalta tärkeässä roolissa on niin sanotut near misses eli lähelle voittoa osu-
minen. Elektronisten rahapelien osalta tämä on helppo toteuttaa hallitusti. Tämä 
voidaan toteuttaa siten että rahapeliautomaatti näyttää graafisesti esimerkiksi, 
että pelaajalla olisi ollut 2/3 oikein ja täten lähellä päävoittoa. Lisäksi merkittä-
vässä roolissa on tappioiden naamioituminen voitoiksi eli esimerkiksi pelaaja pa-
nostaa kaksi euroa peliin ja saa takaisin 50 senttiä ja tämä johtaa siihen, että pe-
laajat yliarvioivat saatujen voittojen määrää.  (Murch & Clark, 2016) 

Tässä kappaleessa käsitellään uutena asiana Maslowin tarvehierarkia ja pyritään 
muodostamaan Maslowin tarvehierarkian avulla aikaisemmin esitellyt asiat ko-
koavasti. 

Aikaisemmissa kappaleissa on esitelty pelimekaniikkoja ja erilaisia pelaajan 
typologioita, sekä lisäksi on esitelty internet-pelaamisen häiriön oireita ja esiin-
tymistä sekä myös sen vähentämistä ja estämistä. Näitä edellisiä asioita voidaan 
tarkastella myös Maslowin tarvehierarkian näkökulmasta. Maslowin tarve-
hierarkia koostuu viidestä eri tasosta, ja ne ovat kuvattuna kuviossa 1. Maslowin 
teorian kärkenä on se, että tarpeet toteutetaan hierarkisesti eli kun alemman ta-
son tarpeet on toteutettu, niin sitten siirrytään ylemmän tason tarpeiden toteut-
tamiseen. Ensimmäisenä on fysiologiset tarpeet. Näihin tarpeisiin kuuluu välttä-
mättömät tarpeet kuten esimerkiksi ruoka, juoma ja suoja Toisena tasona on tur-
vallisuuden tarpeet. Tähän tasoon kuuluvia tarpeita ovat vakaus, turvallisuus ja 
terveys. Kolmantena tasona on sosiaaliset tarpeet. Tähän tasoon kuuluvat erilai-
set sosiaaliset tarpeet kuten esimerkiksi ystävyys, rakkaus, ryhmään kuulumi-
seen tunne ja yhteisössä eläminen. Neljäntenä pyramidissa on tunnustuksen tar-
peet, ja tähän ryhmään kuuluu sellaisia tarpeita kuten esimerkiksi arvostuksen 
tunteen, maineen ja kunnioituksen saamisen sosiaalisesta ryhmästä. Viidentenä 
ja viimeisenä tasona on itsekehittämisen tarpeet. Tähän tasoon kuuluu sellaisia 
tarpeita kuin itsensä potentiaalin kehittäminen, sekä panostaminen myös mui-
den hyvinvointiin. (Stum, 2001) (Maslow, 1943) 

McLeod (2007) jakaa Maslowin tarvehierarkian mallin kahteen osaan: defi-
ciency needs eli suomennettuna puutteen tarpeisiin, ja growth needs eli kasvun 
tarpeisiin. Puutetarpeilla tarkoitetaan hierarkian neljää ensimmäistä tarvetta (ku-
vio 1) ja kasvutarpeella hierarkian korkeinta tarvetta (kuvio 1). Puutetarpeiden 

3.4 Maslowin tarvehierarkia 
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ominaisuuksiin kuuluu se, että niiden puute johtaa yksilön korkeampaan moti-
vaatioon tavoitella niitä. Esimerkiksi mitä nälkäisempi ihminen on, sitä enem-
män hän tavoittelee jotain ravinnonlähdettä. Vastaavasti kasvutarpeet eivät 
johdu jonkin puutteesta vaan halusta kasvaa persoonana. (McLeod, 2007)  

 

 
KUVIO 1 Maslowin pyramidi (Maslow, 1943, mukaan) 

Kysymys herääkin, että miten Maslowin tarvehierarkia liittyy aikaisemmin 
esiteltyihin asioihin internet-pelaamisen häiriöstä ja pelimekaniikoista sekä 
pelaajatypologioista. Asian voi ajatella siten että pelaamisen avulla henkilö 
pystyy täyttämään Maslowin tarvehierarkiassa esiintyneitä tarpeita ja 
esimerkiksi pelimekaniikat voivat täyttää tiettyjä tarpeita. Esimerkiksi 
videopelissä voi tehdä jotain asioita, jotka täyttävät esimerkiksi sosiaalisia ja 
tunnustuksen tarpeita peliä pelaavassa henkilössä. Koska pelin pelaaminen 
täyttää näitä luonnollisesti esiintyviä tarpeita pelaajassa, pelaajalle täten saattaa 
kehittyä riippuvuus näitä videopelejä kohtaan, mikä on aikaisemmin tässä 
gradussa esitelty internet-pelaamisen häiriöksi. Tietyt persoonallisuuspiirteet 
henkilössä saattavat myös lisätä riskiä addiktioon ja aikaisemmin on kerrottu 
ADHD:n oleva yksi riskitekijä kokea internet-pelaamisen häiriön oireita. 
Aikaisemmin esitellyt pelaajan typologiat voidaan osaltaan ajatella liittyvän 
myös Maslowin tarvehierarkiaan  

Jos ajatellaan internet-pelaamisen häiriötä tarvehierarkian näkökulmasta, 
niin on mahdollista sanoa, että pelaaminen omalla tavallaan täyttää henkilön tar-
vitsemia tarpeita, kuten vaikkapa esimerkiksi sosiaalisia ja itsetunnollisia tar-
peita. Videopelien suhteen tämä näkökulma voisi mahdollisesta jopa toimiakin, 
mutta miten uhkapelaamisen suhteen voitaisiin perustella tätä samaa asiaa? Uh-
kapelaamisen suhteen ei voida välttämättä käyttää samaa selitystä kuin videope-
lien suhteen sillä, että uhkapelaamisen myötä täyttyisi joitakin henkilön tarvitse-
mia tarpeita. Tämän suhteen voisi perustella, että Maslowin tarvehierarkiaa voisi 
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käyttää selittämään ainakin jonkin verran internet-pelaamisen häiriön syntyme-
kanismin taustana.   

 
 
.   



23 

Tässä osiossa esitellään tämän tutkimuksen keskeisimmät tutkimusmenetelmät 
sekä määritellään tutkimuksen kannalta oleellisemmat tutkimuskysymykset, joi-
den pohjalta tutkimusmenetelmiä valikoidaan. Ensimmäiseksi vertaillaan laa-
dullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä, ja perustellaan valitun tutkimusme-
netelmän käyttö. Pelimekaniikkojen lisäksi voidaan tutkia miten ja millä peli pal-
kitsee pelaajaa. Lopuksi viimeisessä kappaleessa käsitellään laadullisen tutki-
muksen mahdollista luotettavuutta ja validiteettia.  

 

Ensimmäiseksi on lyhyesti määriteltävä laadulliset ja määrälliset tutkimusmene-
telmät. Määrällisillä tutkimusmenetelmillä tietoa käsitellään numeerisesti. Mää-
rällisessä tutkimuksessa keskeisessä osassa on tiedon operationalisointi, jossa ai-
neisto muutetaan mitattavaan muotoon, jos käsitellään asioita, joita tavallisesti 
käsitellään laadullisilla tutkimusmenetelmillä. Kuten Vilkka (2007) esittää asian 
kirjassaan että ”määrällisen tutkimuksen tarkoitus on joko selittää, kuvata, kar-
toittaa, vertailla tai ennustaa ihmistä koskevia asioita ja ominaisuuksia tai luon-
toa koskevia ilmiöitä”. (Vilkka, 2007) 

Laadullisella tutkimuksella taas tarkoitetaan tutkimusmenetelmiä, jotka ei-
vät pohjaudu niin vahvasti numeroihin ja muihin operationalisoituihin muuttu-
jiin. Merriam (2002) kuvailee laadullista tutkimusta siten että tarkoituksena on 
sosiaalinen konstruktio, jonka yksilöt rakentavat interaktiossa ympäristöönsä, ja 
että maailma ei ole yksittäinen asia, jota voi mitata, kuten määrällisessä tutki-
muksessa saatetaan ajatella. On olemassa useita erilaisia rakennelmia ja selityksiä, 
mitkä vaihtelevat ajan saatossa, ja laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostu-
neita, mitkä nämä tulkinnat ovat tietyssä ajassa ja kontekstissa. Laadullisia tutki-
musmenetelmiä käytetään yleensä koska asian selittävää teoriaa ei joko ole, tai 
sitten se ei selitä sitä tarpeeksi hyvin. Laadullisen tutkimuksen prosessina onkin 
datan kerääminen ja tämän pohjalta mahdollisten teorioiden rakentaminen. Lop-
putuloksena laadullisessa tutkimuksessa on paljon kuvailevia asioita, kuten 

4 Tutkimusmenetelmät 

4.1 Tutkimusmenetelmistä 



24 

esimerkiksi tekstiä ja kuvia numeroiden sijaan, mitä tutkija on tutkimuksen ai-
kana oppinut. Laadullinen tutkimus koittaa ymmärtää ilmiötä osallistujan näkö-
kulmasta ja tutkijalla on vaihtoehtoisia tapoja lähestyä ilmiötä. (Merriam, 2002) 

Merriam (2002) esittelee kahdeksan eri vaihtoehtoista lähetystapaa laadul-
liseen tutkimukseen: tulkitseva laadullinen perustutkimus, fenomenologia, ank-
kuroitu teoria, tapaustutkimus, etnografinen tutkimus, narratiivinen analyysi, 
kriittinen laadullinen tutkimus ja postmoderni tutkimus.  

Laadullisen tutkimuksen tekeminen aloitetaan määrittelemällä jokin tutki-
musongelma. Tutkimusongelma voidaan ensiksi määritellä liittyvään johonkin 
asiaa, mikä saattaa henkilökohtaisesti liittyä itse tutkijaan. Tutkimusongelma 
saattaa myös liittyä ajankohtaisiin ilmiöihin, joita esiintyy tietyssä ajassa ja kon-
tekstissa. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena onkin ymmärtää prosesseja, 
huonosti ymmärrettyjen ilmiöiden selittämistä ja löytämättömien kontekstuaa-
listen muuttujien löytämistä. Seuraavana askeleena onkin valita näyte mistä 
mahdollista aineistoa kerätään. On tärkeää valita sellainen näyte, joka sisältää 
mahdollisimman paljon informaatiota kyseisetä ilmiöstä. Erinäisten kriteerien 
asettaminen on tärkeää, jotta voi olla varma siitä, että kyseinen näyte sopii tutki-
muskysymyksen asetteluun ja kontekstiin. Tämän jälkeen on datan kerääminen 
ja sen analysointi. On olemassa kolme eri päätapaa kerätä dataa laadullisessa tut-
kimuksessa: haastattelut, tarkkaileminen ja dokumentit. Datan keruutapa riip-
puu hyvin paljon laadullisen tutkimuksen toteutuksesta. Laadullisessa tutki-
muksessa datan keruu ja analysointi tapahtuu samanaikaisesti.  (Merriam, 2002) 

Tässä pro gradussa hyödynnetään laadullisia tutkimusmenetelmiä. Laadul-
lisen tutkimuksen puoleen osoittavat tutkimuskysymyksen asettelu ja tavoitteet. 
Tämän pro gradun tavoitteena on selvittää miten mahdollisesti videopelien me-
kaniikat vaikuttavat internet-pelaamisen häiriöön. Laadullisen tutkimuksen 
puolesta puhuu se, että täten voidaan katsoa ilmiötä osallistujan näkökulmasta. 
Määrällisen tutkimuksen lähestymistapaa voi perustella silloin kun on valmiiksi 
olevia teorioita, jotka selittävät ilmiötä. Kuitenkin internet-pelaamisen häiriön 
suhteen olemassa olevat teoriat eivät välttämättä selitä kaikkea ilmiöstä, joten on 
tarpeellista hyödyntää laadullisia tutkimusmenetelmiä. Merriam (2002) esitteli 
kahdeksan erilaista lähestymistapaa laadullisen tutkimuksen teon osalta, ja 
näistä kyseisistä lähestymistavoista tässä pro gradussa käytetään tapaustutki-
mustapaa. 

Benbasat ym., (1987) määrittelevät tapaustutkielman laadullisen tutkimuk-
sen tutkimusmenetelmäksi, jossa tutkittavaa ilmiötä tutkitaan sen luonnollisessa 
esiintymisympäristössä. Ilmiön tutkimisessa käytetään useita erilaisia tiedonke-
ruutapoja, ja ilmiötä ei välttämättä tutkimuksen alussa pystytä tarkasti rajaa-
maan. Benbasat ym., (1987) määrittelevät neljä keskeistä kysymystä siihen onko 
tapaustutkimus oikea tutkimusmenetelmä ilmiön tutkimiseen: 

1. Voiko ilmiötä tutkia sen luonnollisen esiintymisympäristön ulkopuo-
lella? 

2. Täytyykö tutkimuksessa keskittyä nykyisiin tapahtumiin? 
3. Onko tapahtumien tai koehenkilöiden kontrollointi tarpeellista? 
4. Onko ilmiöllä olemassa olevaa teoriapohjaa? 
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Näiden kysymysten pohjalta voidaan arvioida tapaustutkimuksen sopi-

vuus tähän tutkimusongelmaan. Ensimmäisenä täytyy arvioida ilmiön tutki-
mista sen luonnollisen esiintymisympäristön ulkopuolisuudesta. Aikaisemmin 
tässä pro gradussa tutkimuskysymykseksi määriteltiin se, että miten pelimeka-
niikat mahdollisesti voivat vaikuttaa videopeliriippuvuuteen. Tässä tapauksessa 
ilmiön määrittäminen on tärkeää, sillä sen perusteella voidaan vastata ensimmäi-
seen kysymykseen. Huomioitavaa on kuitenkin, että Benbasat ym., (1987) esitte-
lemät kysymykset liittyvät tapaustutkimuksen osalta enempi organisaatioihin 
liittyvään toimintaan, mutta niitä voidaan soveltaa tässä pro gradussa esitettyyn 
tutkimusongelmaan soveltuvin osin. Määritellään ilmiöksi tässä tapauksessa pe-
laaminen ja pelimekaniikat. Luonnollinen esiintymisympäristö on tässä tapauk-
sessa videopelin pelaaminen. Koska aiemmin esitelty tutkimuskysymys oli peli-
mekaniikkojen vaikutus internet-pelaamisen häiriöön, niin tämä pohjaa vahvasti 
siihen, että ilmiötä ei pystytä tutkimaan sen luonnollisen esiintymisympäristön 
ulkopuolella, vaan ilmiötä pitää tutkia missä se esiintyy eli itse videopelissä.  

Toisena kysymyksenä on tutkimuksen keskittyminen nykyisiin tapahtu-
miin. Tähän kysymykseen voidaan vastata kuten johdannossa jo asiaa aikaisem-
min esiteltiin, niin videopelaaminen on yleistynyt vapaa-ajan viettämisen muo-
tona ja erityisesti COVID-19 pandemian aikana videopelaamiseen on käytetty 
entistä enemmän aikaa kuin ennen COVID-19 pandemiaa. Näiden pohdintojen 
myötä voisi perustella sen, että tutkimus keskittyy nykyisiin tapahtumiin ja ai-
nakin tähän kysymykseen pystytään vastaamaan.  

Kolmanteen kysymykseen eli onko tapahtumien tai koehenkilöiden kont-
rollointi tarpeellista, on jo vaikeampi vastata pelkän tutkimuskysymyksen kautta 
pohdinnalla. Tämän pro gradun empiiriseen tutkimukseen ei kuulu koehenki-
löitä ja tapahtumien kontrollointikin on erittäin vähäistä. Täten voidaankin sanoa, 
että tätä kohtaa ei sovelleta tässä pro gradussa esitetyssä kontekstissa.  

Neljäntenä, jopa tärkeimpänä, kysymyksenä on se, että onko ilmiöllä val-
mista olevaa teoriapohjaa. Jotta kysymykseen voidaan vastata, on tärkeää ensin 
määritellä mitä ilmiötä ollaan tutkimassa. Määritellään ilmiö pelimekaniikkojen 
vaikutuksiin videopeliriippuvuuden syntyyn. Tällä kyseisellä ilmiöllä ei ole ko-
vin vahvaa teoriapohjaa. Kuitenkin asiaa on tutkittu monesta näkökulmasta. Esi-
merkiksi Hu ym., (2019) tutkivat flow-teorian pohjalta sosiaalisten pelien ja riip-
puvuuden välistä yhteyttä. On kuitenkin huomioitavaa, että ei ole olemassa yhtä 
tiettyä teoriaa, mikä saattaa mahdollisesti selittää videopeliriippuvuuden syn-
nyn. 

Näiden kysymysten pohjalta voisi sanoa, että tapaustutkimus on oikeanlai-
nen laadullinen tutkimusmenetelmä tämän pro gradun empiirisen osion toteut-
tamiseen. Tapaustutkimusmenetelmää sovelletaan soveltuvin osin toteuttamaan 
tämän pro gradun omanlaisia tarpeita ja sovellutuksia. 
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Tässä pro gradussa toteutetaan pienimuotoinen empiirinen tutkimus. Tutkimus 
toteutetaan eräänlaisena tapaustutkielman muotona. Tämän pro gradun osalta 
tapaustutkimus toteutetaan Benbasat ym., (1987) esittämän mukaisesti. Edelli-
sessä osiossa perusteltiin tapaustutkimuksen käyttöä tässä pro gradussa pieni-
muotoisen empiirisen tutkimuksen osalta. Seuraavana vuorossa on Benbasat ym., 
(1987) mukaan analyysiyksikön muotoilu ja se pohjautuu vahvasti tutkimusky-
symykseen. Tässä tapauksessa analyysiyksiköksi voidaan muotoilla jokin tietty 
videopeli, jota tutkitaan. Seuraavana tehtävä on valita tutkittavien kohteiden lu-
kumäärä tapaustutkimuksen suhteen. Valittavia kohteita voi olla joko yksi tai 
useampi. Useimmiten tutkimuksen kohteita on useampi kuin yksi, mutta myös 
yksittäisen tutkinnan kohteen voi perustella siten, jos tapaus on uusi, tai tapaus 
on kriittinen jonkin teorian suhteen, tai se on äärimmäinen tapaus. Monen eri 
tapauksen tutkimusta suositaan, kun tutkimuksen tarkoituksena on kuvailu, teo-
rian rakentaminen tai kyseessä on teorian testaaminen, ja lisäksi useamman ta-
pauksen tutkiminen saattaa antaa enemmän tuloksia. (Benbasat ym., 1987) 

Tarkoituksena on valita 2–3 videopeliä, joihin tutustutaan tutkimuskysy-
myksen näkökulmasta. Tutkimuskysymykseksi on jo aiemmin määritetty, että 
miten pelimekaniikat vaikuttavat videopeliriippuvuuteen sekä toissijaiseksi pe-
limekaniikkojen tarkastelu. Tutkimuskysymyksiä tutkitaan laadullisilla tutki-
musmenetelmillä tapaustutkimuksen avulla. Tarkoituksena on kartoittaa mitä 
pelimekaniikkoja kyseisissä peleissä esiintyy, ja kuvailla näitä pelimekaniikkoja, 
ja myös miten ne vaikuttavat pelin kulkuun. Kun mahdollisesti on saatu pelime-
kaniikat kuvailtua, sitten arvioidaan lähdekirjallisuuden pohjalta, miten nämä 
kyseiset pelimekaniikat saattaisivat vaikuttaa internet-pelaamisen häiriön synty-
miseen ja ylläpitoon. Ensimmäiseksi on määritettävä kriteerit, joiden perusteella 
valittavat kohteet valikoidaan. Ainakin nämä kriteerit tulisi toteutua, jotta video-
peli voidaan valita tarkemmin tutkittavaksi: 

1. Videopeli on suosittu 
2. Videopelin alustana toimii PC-ympäristö 
3. Videopeliä pystyy pelaamaan muiden ihmisten kanssa 

 
Seuraavaksi perusteluita näille kolmelle asetetulle kriteerille. Ensimmäi-

senä on se, että videopeli on suosittu. Tätä kriteeriä voisi perustella siten että jos 
videopeli on hyvinkin suosittu, niin se saattaisi mahdollisesti myös olla riippu-
vuutta aiheuttava. Suosittujen videopelien mekaniikoissa saattaisi esiintyä asi-
oita, mitä suurin osa pelaajista pitää koukuttavina. Toisena kriteerinä on PC-ym-
päristö. Tätä voidaan pitää aihetta ja näköpiiriä rajaavana kriteerinä, sillä suosit-
tuja videopelejä esiintyy myös mobiili ja konsolipuolella. Kolmantena ja viimei-
senä kriteerinä on, että videopeliä pystyy pelaamaan muiden ihmisten kanssa. 
Tämä kriteeri on valittu sen takia koska näin saadaan luotua laajempi kuva mah-
dollisesta ilmiöstä, sillä todella monia suosittuja pelejä pelataan monen pelaajan 
välityksellä. Näiden kriteerien avulla tähän pro graduun ja tutkimusongelman 

4.2  Empiirisen tutkimuksen toteutus 
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tarkastelemiseen valitaan kolme eri peliä, jotka ilmentävät näitä aikaisemmin esi-
teltyjä kriteerejä: Valheim ja Grand Theft Auto Online sekä World of Warcraft. 
Valheim on niin sanottu avoimen maailman, monen pelaajan pelaama selviyty-
mispeli ja peliä on myyty noin 6 miljoonaa kappaletta maaliskuuhun 2021 men-
nessä, mikä on erittäin paljon sillä, peli ilmestyi vasta helmikuussa 2021 (”Deve-
lopment news”, 2021). Valheim täyttää aikaisemmin esitetyt kriteerit, sillä se on 
suosittu, se on saatavilla PC-alustalla ja sitä voidaan pelata monen pelaajan väli-
tyksellä. Grand Theft Auto Online on Grand Theft Auto V- pelin nettipelikom-
ponentti. Alun perin se ilmestyi vuonna 2013 ja se on myynyt vuoteen 2020 men-
nessä yli 120 miljoonaa kappaletta (Forbes, 2020). Tämäkin peli täyttää aikaisem-
min esitellyt kriteerit. Viimeisenä pelinä on MMO-peli World of Warcraft, jonka 
ensimmäinen versio ilmestyi jo vuonna 2004. World of Warcraftia on pidetty 
eräänlaisena edelläkävijänä MMO-pelien suhteen ja se onkin ollut kaikista suo-
situin MMO-peli, suosituimmillaan pelillä oli noin 12 miljoonaa kuukausimak-
sullista tilaajaa vuonna 2010 (Statista, 2016). 

   Seuraavana kuvailu siitä miten tutkimus on toteutettu. Näihin kyseisiin 
kolmeen pelin on tutkimuksen tekijä tutustunut aikavälillä helmikuu 2020 – huh-
tikuu 2020. Valheimiin käytetty aika on 73,5 tuntia, Grand Theft Auto Onlineen 
118,2 tuntia ja World of Warcraftiin käytetty aika on 81,7 tuntia. Pelejä pelattiin 
ajattelutavalla, jossa pääperiaatteena oli käyttää apuna aikaisemmin esiteltyjä 
tutkimuskysymyksiä, ja näiden pohjalta muodostaa tuloksia. Pelejä pelattiin ta-
valla, jolla tavallisen käyttäjän on ajateltu pelaavan kyseistä peliä eli ilman eri-
tyistä perehtymistä peliin ennen sen pelaamista. Pelikokemuksen myötä on muo-
dostettu erilaiset kuviot ja vastaus tutkimuskysymykseen. Valheimin pelaami-
nen tapahtui yksityisellä serverillä noin 3–5 pelaajan kanssa, Grand Theft Auto 
Onlinen pelaaminen julkisessa sessiossa, sekä välillä yksityisessä sessiossa, ja 
World of Warcraftin pelaaminen toteutui julkisella serverillä.  

 

Tämän pro gradun pienimuotoinen empiirinen tutkimus toteutetaan aikaisem-
min mainitun tapaustutkimuksen pääperiaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti. 
Kuten jo aikaisemmin tässä pro gradussa määriteltiin, määrällisessä tutkimuk-
sessa käsitellään pääosin numeerista dataa. Määrällisessä tutkimuksessa luotet-
tavuuden ja validiteetin arviointi on paljon suoraviivaisempaa kuin laadullisen 
tutkimuksen luotettavuuden ja validiteetin arviointi. Määrällisessä tutkimuk-
sessa voidaan yksinkertaisemmin sanoa, että onko mahdollinen metodi luotet-
tava eli tuottaako se joka kerta samanlaisen tuloksen, sekä onko tämä kyseinen 
metodi validi, eli onko tieto oikeanlaista. Golafshani (2003) käsittelee luotetta-
vuuden ja validiteetin ongelmaa laadullisessa tutkimuksessa omassa artikkelis-
saan. 

Golafshani (2003) esittelee artikkelissaan useita eri näkökulmia tähän on-
gelmaan. Luotettavuuden suhteen esiintyy myös sellainen näkökulma, että luo-
tettavuutta ei voida arvioida laadullisessa tutkimuksessa ainakaan siten, miten 

4.3 Luotettavuus ja validiteetti 
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luotettavuus ymmärretään määrällisen tutkimuksen perspektiivissä. Ratkaisuna 
tähän ongelmaan on esitetty, että luotettavuus määritetään uudelleen laadullisen 
tutkimuksen tarpeita mukaillen. Validiteetin suhteen esiintyy myös samanlainen 
ongelma. Ratkaisuna näihin ongelmiin on esitetty se, että määritellään nämä kä-
sitteet uudelleen laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Validiteetti ja luotetta-
vuus voidaankin määrittää näillä käsitteillä: luotettavuus (trustworthiness), pe-
rusteellisuus (rigour) ja laatu (quality). (Golafshani, 2003) 

Luotettavuudella voidaan tarkoittaa sitä, että miten luotettava tutkimus on, 
onko tulokset oikeanlaisia, onko aineisto oikeanlaista ja niin edelleen. Perusteel-
lisuudella voidaan tarkoittaa sitä, että onko tutkija perehtynyt tarpeeksi lähde-
kirjallisuuteen, onko mahdollista aineistoa kerätty tarpeeksi, ja onko aikaisem-
min esiteltyjä aineistonkeruu prosesseja noudatettu tutkielman teon aikana. Laa-
dulla täten tarkoitetaan tutkimuksen yleistä laatua, myös esimerkiksi voidaanko 
tutkimuksen tuloksia hyvin yleistää. Laatu ja perusteellisuus myös vaikuttavat 
siihen miten luotettavalta tutkimus vaikuttaa.  

Seuraavaksi arvioidaan tämän pro gradun suhteen, miltä nämä tekijät saat-
taisivat näyttää käytännössä. Ongelmia saattaa esiintyy valitun tutkimusmetodin 
käytössä tutkimuskysymyksen suhteen. Valittu tutkimusmetodi saattaa olla vää-
ränlainen ja täten ei anna kovin hyviä tuloksia tutkimuskysymykseen. Koska 
tässä pro gradussa sovelletaan tapaustutkimusta, ongelmia saattaa olla sen suh-
teen, että esimerkiksi tapauksia ei välttämättä ole tarpeeksi, että voidaan muo-
dostaa yleistyksiä asiasta. Lisäksi voidaan ottaa huomioon tutkijan mahdolliset 
taidot tai niiden puutteet, koska tämän tutkimuksen luonteen huomioon ottaen 
voidaan todeta, että myös näillä asioilla saattaa olla vaikutus tutkimuksen ylei-
seen laatuun, ja laadun myötä myös vaikutus tutkimuksen luotettavuuteen.  
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Tässä osiossa tutkitaan mitä pelimekaniikkoja esiintyy Valheimissa ja Grand 
Theft Auto Onlinessa sekä World of Warcraftissa ja määritellään esiintyviä peli-
mekaniikkoja. Ensimmäiseksi tarkastellaan, mitä pelimekaniikkoja peleissä esiin-
tyy ja nimetään niitä. Sen jälkeen tarkastellaan pelaajatypologioiden näkökul-
masta motivaatiota pelata kyseistä peliä. Sitten tarkoituksena on pohtia yleistä 
pelin kulkua ja nimetä sekä identifioida millä mahdollisilla eri tavoin peli palkit-
see pelaajaansa.  

 

Valheimissa pelaaja tiputetaan satunnaisesti luotuun maailmaan ilman mitään 
tavaroita ja varusteita. Pelin tavoitteena on tappaa viisi eri hirviötä ja ripustaa 
näiden päät riimukivistä muodostettuun rakennelmaan. Valheimissa esiintyy 
useita erilaisia pelimekaniikkoja ja niistä voidaan muodostaa muutama pääpeli-
mekaniikka, joita hyödyntämällä pelin pystyy läpäisemään ja mitkä ovat isossa 
roolissa pelissä. Ensimmäisenä pelimekaniikkana on rakentaminen. Valheimissa 
pystyy erilaisia materiaaleja hyödyntämällä rakentamaan erilaisia rakennuksia 
ja työpisteitä. Pelaajaa kannustetaan hyödyntämään tätä kyseistä pelimekaniik-
kaa, sillä pelaajan edistyminen pelissä riippuen siitä minkälaisia varusteita pe-
laajalla on, mikä johtaa toiseen keskeiseen pelimekaniikkaan, joka esiintyy Val-
heimissa eli crafting, vapaasti suomennettuna työstäminen. Pelaajaa kannuste-
taan rakentamisen avulla rakentamaan työpöytä, jolla pelaaja pystyy työstämään 
itselleen erinäisiä varusteita ja aseita, jolloin päästään kolmanteen pelimekaniik-
kaan eli taisteluun. Valheimissa on yksinkertainen taistelusysteemi, jossa pelaaja 
voi lyödä aseilla vihollisia ja tarvittaessa myös torjua vihollisten iskuja kilvellä 
tai aseella. Neljäntenä pelimekaniikkana esiintyy seikkaileminen ja ympäristön 
tutkiminen. Valheimissa pelimaailma on jaettu erilaisiin biomeihin, ja ympäristö, 
sekä pelin tuottama haaste riippuvat missä biomissa pelaaja seikkailee. Vielä voi-
taisiin nimetä viidenneksi mekaniikaksi resurssien keräily erinäisten työkalujen 
avulla kuten vaikkapa esimerkiksi puiden hakkaaminen kirveellä ja mineraalien 

5 Tulokset 

5.1 Valheim 
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kerääminen hakulla. Näitä voitaisiin kuvailla pääpelimekaniikoiksi eli englan-
niksi sanottuna core mechanics. Valheimissa esiintyy myös muita toissijaisia pe-
limekaniikkoja, kuten esimerkiksi vaikkapa kalastaminen, ruoan ja erinäisten pa-
rantavien juomien tekeminen sekä maan muokkaus ja viljely resurssien kerää-
miseksi. Näitä toissijaisia mekaniikkoja yhdistää se, että ne eivät ole aivan välttä-
mättömiä pelin läpäisemiseksi, mutta ne auttavat siinä hyvin paljon. Esimerkiksi 
pelaaja saattaa läpäistä pelin ilman kalastamista, mutta ruoan tekeminen auttaa 
seikkailemisessa ja taistelussa, sillä ruoka antaa pelaajalle lisää elinvoimaa ja tä-
ten auttaa pelin asettaman vaikeustason madaltamisessa. 

Empiirisessä tutkimuksessa identifioidut pelimekaniikat vastaavat aika hy-
vin, miten pelintekijät itse ovat mainostaneet peliään kaupassa. Pelin kuvauk-
sessa esiintyy sanoja kuten seikkailu, toisten kanssa pelaaminen, rakentaminen 
ja purjehtiminen sekä työstäminen ja taisteleminen. (”Valheim”,2021) 

 

 
KUVIO 2 Valheim pelimekaniikkojen vuorovaikutus 

Valheimissa pelin alussa pelaajalle annetaan vain yksi konkreettinen tavoite, jota 
pelaaja voi tavoitella: Etsi ja tapa 5 hirviötä ja tuo näiden päät ja ripusta ne 
koukkuihin. Se miten tätä tavoitetta lähestyy, jää pelaajan itsensä päätettäväksi, 
peli ei itsessään kerro miten tämä tehdään, kuin vain antamalla yksinkertaisia 
ohjeita, että rakenna suojaisa paikka itsellesi. Valheim on rakennettu siten että 
pelaajan on tarkoitus edetä pelissä yksi biomi kerrallaan. Esimerkiksi pelin 
alkaessa pelaaja aloittaa niitty- nimisessä biomissa. Pelaajan on tarkoitus kerätä 
tästä kyseisestä biomista itselleen tarpeellisia resursseja ja rakentaa itselleen jokin 
suojaisa paikka, mihin asettaa työpöytä. Työpöydän avulla pelaaja pystyy 
rakentamaan lisää varusteita, kunhan hänellä on siihen resursseja. Uusien 
varusteiden avulla pelaaja pystyy hankkimaan lisää resursseja, sekä tappamaan 
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biomia asustavan hirviön, minkä jälkeen pelaaja pystyy tutustumaan uuteen 
biomiin. Valheimin pelinkulkua voisi kuvailla eräänlaisena silmukkana (kuvio 2)  

resurssien kerääminen –> rakentaminen ja työstäminen -> taistelu ja seik-
kaileminen -> resurssien keräämien. Kuvio 2 on muodostettu tutkijan pelikoke-
muksen mukaisesti. 

Tietenkään pelin kulkua ei voida kuvailla näin yksinkertaisesti, mutta huo-
mioitavaa on se, että pelimekaniikat vaikuttavat toisiinsa. Tämä niin sanottu sil-
mukka toistuu koko pelin ajan biomista toiseen. Periaatteessa voisi sanoa, että 
kun pelaaja on mennyt yhden biomin läpi, niin pelimekaniikkojen suhteen pe-
laaja on jo nähnyt koko pelin ja loppupeli on vain saman toistoa, mutta eri varus-
teilla ja resursseilla. Kysymyksenä herääkin miten nämä mekaniikat saattavat ai-
heuttaa mahdollista riippuvuutta.  

Valheimissa esiintyy muutamia keinoja, miten pelissä pyritään aktivoi-
maan aivojen palkitsemisjärjestelmää. Kun otetaan huomioon tässä kappaleessa 
aikaisemmin esitelty pelinkulun silmukka, voidaan sanoa, että peli palkitsee pe-
laajaa muutamilla erilaisilla tavoilla. Jos lähtökohdaksi otetaan aikaisemmin esi-
tellyt pelaajan typologiat, niin näiden avulla voidaan kuvailla miten Valheim pal-
kitsee kutakin pelaajatyyppiä. Otetaan esimerkiksi Bartlen (1996) määrittelemät 
pelaajatypologiat: saavuttajat, tappajat, sosiaalisen kanssakäyminen sekä lopuksi 
seikkailijat. Kuten aikaisemmin on jo todettu, niin pelaaja ei välttämättä kuulu 
tietysti yhteen tyyppiin vaan saattaa olla myös sekoitusta näitä erilaisia pelaajan 
tyyppejä. Kysymyksenä onkin miten Valheimissa palkitaan näitä erilaisia pelaa-
jan typologioita.  

Valheimissa eteneminen on vahvasti sidoksissa siihen kuinka paljon resurs-
seja ja varusteita pelaaja on kerännyt. Saavuttajaa luonnollisesti motivoi pelin lä-
päisy ja Valheim onkin strukturoitu selkeän lineaarisesti etenemisen kohdalta, 
vaikka ensisilmäyksellä tavoitteet ja niiden ratkaisu ovatkin epäselviä. Pelissä 
eteneminen on loppujen lopuksi yksinkertaista: pelaaja kerää resursseja, työstää 
näistä varusteita ja lopuksi näillä varusteilla pelaaja tappaa biomia asuttavan lop-
puhirviön ja tätä toistetaan koko pelin ajan. Pelaajaa palkitaan hirviön tappami-
sella uudella erikoiskyvyllä, jota pelaaja pystyy käyttämään tarpeen niin vaa-
tiessa.  

Seikkailijatypologien pelaajille Valheim tarjoaa monenlaisia asioita. Seik-
kailijatypologiaan kuuluvat pelaajat ovat enemmän kiinnostuneita pelimaailman 
havainnoinnista ja sen tutkimisesta. Voisi sanoa, että Valheimin koko pääideana 
on tähän pelaajatypologiaan kuuluvien pelaajien houkuttelu. Valheimissa peli-
maailma luodaan pelaajan aloitettua pelin satunnaisesti ja pelin alussa pelaaja ei 
tiedä ympäröivästä maailmasta käytännössä yhtikäs mitään. Pelaajan onkin tut-
kittava ympäristöä selvittääkseen, mistä saada resursseja varusteiden työstämi-
seen. Valheimissa ympäristön tutkimista rohkaistaan siten että kyseisessä bio-
missa asuva hirviö saattaa sijaita toisella saarella kuin pelaajan aloittamalla saa-
rella ja täten pelaajan on tutkittava ympäristöä edetäkseen pelissä. Satunnaisesti 
luotu pelimaailma antaa vahvan motivaation tätä pelaajatypologiaa edustavalle 
pelaajalle tutkia pelimaailmaa. 



32 

Seuraavaksi tarkastellaan mitä Valheim tarjoaa sosiaalisten syiden takia pe-
laavalle. Valheimia pystyy pelaamaan samalla serverillä 1–10 pelaajaa ja pelinte-
kijä itsekin suosittelee pelaamista noin 3–5 pelaajan porukassa, mikä antaa par-
haimman pelikokemuksen, ja yleisimpänä muotona on salasanalla suojattu ser-
veri. Erityisesti porukassa pelaaminen tuo esille Valheimissa sosiaalisen peliko-
kemuksen muotoja. Pelimekaniikkojen suhteen sosiaalista pelaamista kannuste-
taan siten että useamman pelaajan avulla on helpompi taistella vihollisia vastaan 
sekä resurssien kerääminen nopeutuu useamman pelaajan avulla, mutta toisaalta 
myös resurssivaatimukset kasvavat lineaarisesti pelaajamäärän lisääntyessä.  

Sitten viimeiseen pelaajatypologiaan eli tappajiin. Valheim ei ensisijaisesti 
tarjoa mitenkään erikoista sisältöä tähän pelaajatypologiaan kuuluvalle pelaa-
jalle. Valheimissa voi kuitenkin taistella pelaajien välillä, sillä pelaajat voivat itse 
valita haluavatko he mahdollisuuden siihen, että voi ottaa vahinkoa muilta pe-
laajilta. Pelaajan hahmon kuollessa maahan tippuu hautakivi, josta pelaajan hah-
molla olevat tavarat ja varusteet voi kerätä talteen, mikä voikin myös rohkaista 
sosiaalista pelaamista, sillä toinen pelaaja pystyy ottamaan tavarat turvaan, jos 
toisen pelaajan hahmo kuolee vaaralliseen paikkaan pelimaailmassa. Loppujen 
lopuksi Valheim ei tarjoaa paljoa tämän pelaajatypologiaan kuuluvalle pelaajalle, 
sillä yleisin tapa on pelata salasanalla suojatuilla servereillä, mikä rajoittaa tämän 
kaltaista käyttäytymistä.  

Valheimissa pelilogiikka toimii suhteellisen yksinkertaisesti. Keräämällä re-
sursseja kuten vaikkapa esimerkiksi rautamalmia tai vaikkapa peurannahkoja, 
pelaaja pystyy rakentamaan näiden avulla jotain muuta. Yksinkertaisesti voisi 
sanoa, että perusresursseista jalostetaan jotain monimutkaisempia resursseja, 
joista voi tehdä vaikkapa miekan. Esimerkkinä tästä on vaikkapa pronssin val-
mistus, mikä vaatii kuparia ja tinaa. Pronssin avulla pelaaja pystyy tekemään eri-
näisiä pronssivarusteita.  

Vaikka Valheimissa hahmon muokattavuus ei olekaan kovin laaja-alaista 
eikä mitenkään pääroolissa, on kuitenkin olemassa yksi pelimekaniikka, jossa pe-
laajan luovuus pääsee näkyviin ja se on rakentaminen. Pelaaja pystyy pelin tar-
joamien työkalujen avulla toteuttamaan omaa luovuutta rakentamalla erinäisiä 
rakennelmia. Internetissä onkin esiintynyt mitä mielikuvituksellisimpia raken-
nelmia, joita pelaaja pystyy pelin tarjoamien työkalujen avulla rakentamaan. Ra-
kentaminen pelimekaniikkana saattaakin olla yksi tekijä, miksi Valheim onkin 
niin suosittu pelinä ja myyntimenestys, koska se mahdollistaa pelaajan ilmentää 
omaa luovuuttansa ja kykyjä rakentaa. Kuviossa 3 on mallinnettu, miten vaikeus-
tasokäyrä toimii Valheimissa subjektiiviseen kokemukseen perustuen. 
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KUVIO 3 Suhteellinen vaikeustaso Valheimissa 

Vielä viimeiseksi arvioidaan sitä, miten pelissä palkitaan pelaajaa. On olemassa 
pelinsisäisiä palkintoja, kuten esimerkiksi uusia erikoiskykyjä pelihahmolle, 
uusia resursseja ja rakennusmahdollisuuksia, unohtamatta kuitenkaan myös 
pelin ulkopuolisia palkintoja, kuten vaikkapa ylpeyden tunnetta siitä, että on 
mahdollisesti läpäissyt pelin tai muita ihmisen perustarpeita, jotka on esitelty 
aikaisemmassa osiossa, jossa on käsitelty Maslowin tarvehierarkiaa. 

Grand Theft Auto Online eli lyhennettynä GTA Online on Grand Theft Auto V- 
pelin moninpelimuoto. GTA Onlinessa pelaaja tiputetaan yksinpelistä tuttuun 
pelimaailmaan parinkymmenen muun pelaajan ohella. Keskeisempiä pelimeka-
niikkoja, mitä GTA:ssa esiintyy, ovat taistelumekaniikat kuten esimerkiksi am-
puminen, erilaisilla kulkuvälineillä liikkuminen kuten esimerkiksi autolla ajami-
nen sekä erinäisillä liikkuvilla ilma-aluksilla lentäminen. Toisin kuin aikaisem-
min käsitellyssä Valheimissa, GTA Onlinessa ei ole mitään tiettyä päämäärää tai 
tavoitetta ja sellaisia ei aseteta pelaajalle pelin alussa, eli pelaaja käytännössä aset-
taa omat päämääränsä ja tavoitteensa itselle. Pelaaja aloittaa pelin rahattomana 
ja ilman mitään omaisuutta. GTA Onlinessa pystyy rahalla hankkimaan erinäistä 
omaisuutta kuten esimerkiksi kiinteistöjä, autoja, lentokoneita, veneitä, vaatteita 
ja aseita ja paljon muuta.  

Keskeisempien pelimekaniikkojen avulla pelaaja pystyy kehittämään omaa 
hahmoansa, jota pelaaja pystyy muokkaamaan melko laajasti tahtonsa mukai-
sesti. Pelaaja pystyy muokkaamaan hyvin laajasti omaa hahmoansa, kuten esi-
merkiksi hankkimalla erinäisiä vaatteita ja tatuointeja, sekä muokkaamaan hius-
tyyliä ja partaa. Voisikin sanoa, että yksi keskeisemmistä teemoista GTA Onli-
nessa on oman hahmon kehittäminen. Kuten aikaisemmin on ilmaistu, Grand 
Theft Auto Onlinessa ei ole mitään tiettyä päämäärää, jota pelaaja voisi tavoitella, 
vaan tavoitteen asettaminen tapahtuu pelaajan itsensä asettamien tavoitteiden ja 
odotusten mukaisesti.  

Vaikeustasokäyrä (Valheim)

5.2 Grand Theft Auto Online 
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Pelaajalla on useita erilaisia tapoja kerätä rahaa kuten esimerkiksi ryöstä-
mällä kauppoja ja tekemällä erinäisiä tehtäviä, joista pelaaja saa palkkioksi rahaa. 
Lisäksi pelaaja voi ostaa kiinteistöjä, joiden avulla rahan kerääminen helpottuu, 
mutta pelaaja kuitenkin joutuu myös tekemään kiinteistöihin liittyviä tehtäviä, ja 
Grand Theft Auto Onlinessa onkin hyvin vähän passiivisen rahankeräämisen 
mahdollistavia lähteitä, eli peli perustuu hyvin vahvasti pelaajan itsensä aktivoi-
maan motivaation lähteeseen. Grand Theft Auto Onlinessa on hyvin monia tois-
sijaisia pelimekaniikkoja, mitkä eivät ole keskeisessä roolissa, esimerkkinä tästä 
voisi olla vaikkapa pelaajan ostettua kiinteistön, niin pelaaja pystyy hallitsemas-
saan kiinteistössä vaikkapa juomaan alkoholipitoisia juomia. Toisena esimerk-
kinä tästä on, että peliin on rakennettu kasino, jossa pelaaja voi pelata uhkapelejä 
pelimaailman virtuaalirahalla. Määritetään keskeisimmät pelimekaniikat, joita 
esiintyy GTA Onlinessa: näitä pelimekaniikkoja ovat ampuminen, joka liittyy 
vahvasti pelin taistelujärjestelmään, liikkuminen, johon sisältyy esimerkiksi pe-
lihahmon liikuttaminen ja erinäisillä ajoneuvoilla ajaminen, mitä voivat esimer-
kiksi olla autot, veneet taikka lentokoneet. Liikkumisen voi pääpelimekaniikkana 
jakaa autolla ajamiseen ja lentokoneella lentämiseen, mutta yhdistetään nämä yh-
teen liikkumisen pääpelimekaniikkaan. Näitä pelimekaniikkoja kuvaillaan kuvi-
ossa 4 ja ne on muodostettu pelikokemuksen pohjalta. 
 

 
KUVIO 4 GTA Online pelimekaniikkoja  

Nyt kun keskeisimmät pelimekaniikat on määritelty, on siirryttävä seuraavaan 
vaiheeseen eli kuvailemaan miten tyypillinen ongelma saatetaan ratkaista, jota 
pelaajille esiintyy. Esimerkiksi pelaaja saattaa haluta ostaa jonkin ajoneuvon, 
mikä maksaa paljon rahaa. Pelaaja pystyy tässä tapauksessa ratkaisemaan 
ongelmaa, eli rahanpuutetta tekemällä erinäisiä tehtäviä pelissä joko yksin tai 
muiden pelaajien kanssa, kunnes pelaajalla on kasassa tarpeeksi iso summa 
rahaa ja täten pystyy ratkaisemaan ongelman.  



35 

Toisin kuin Valheimissa, GTA:ssa resurssisysteemi on huomattavasti yksin-
kertaisempi. Käytössä on vain yksi resurssi ja se on tässä tapauksessa raha. Rahan 
avulla pelaaja ostaa erinäisiä tavaroita ja asioita. Samalla tavalla kuin Val-
heimissa, GTA:n resurssisysteemin voidaan ajatella toimivan eräänlaisena pe-
lissä etenemisen edistäjänä tai vaihtoehtoisesti se myös hidastaa pelaajan etene-
mistä pelissä. GTA Onlinessa eteneminen riippuu hyvin vahvasti pelaajan hallit-
seman rahan määrästä.  

Seuraavaksi tarkastellaan mitä GTA Online tarjoaa neljälle eri pelaajatypo-
logiaan kuuluvalle pelaajalle samaan tapaan kuin edellisessä osakappaleessa. 
Ensimmäisenä on vuorossa pelaajatypologiassa saavuttajat. Saavuttajille on tär-
keää edetä pelissä ja voisikin sanoa, että GTA Online melkein kokonaan perustuu 
tähän ajatukseen, sillä pelissä on todella paljon mahdollisuuksia edistyä ja sekä 
myös näyttää muille pelaajille saavutuksien määrää. GTA Onlinessa on huomat-
tava määrä erinäisiä asioita, joita pelaaja voi avata tai oikeastaan ostaa pelissä 
kerätyn resurssin eli rahan avulla.  

Pelaajan hahmoon on myös liitetty kokemustaso, mikä alkaa tasolta 1 ja 
maksimitaso on 8000, joskin pelinsisäisten hyötyjen suhteen taso 200 on viimei-
nen taso, jolla pelaaja saa jotain pelinsisäistä hyötyä tasosta. Tasot 1–100 antavat 
määrällisesti eniten pelinsisäistä hyötyä. Tason 100 jälkeen tasonnousu noudat-
taa kaavaa f(x) = 25 + x^2 +23,575 * x – 1,023,150 (x = taso). Kuviossa 5 esiintyy 
tarvittavien kokemuspisteiden määrä suhteessa pelaajan pelihahmon tasoon. Y-
akselissa kokemuspisteiden määrä ja x-akselissa pelihahmon taso. Kuviossa 5 
taso loppuu tasoon 125, mutta on mahdollista, että pelaaja voi saavuttaa tason 
8000, mutta se vienee todella kauan sillä tarvittavan kokemuspisteiden määrä 
kasvaa lineaarisesti tason mukana tasosta 98 alkaen kaavalla x+50*n, missä x on 
tarvittava kokemuspisteiden määrä ja n on taso 98:n jälkeen. Esimerkiksi tasolle 
100 noustakseen pelaaja tarvitsee tason 100 vaadittavat kokemuspisteet ja tämän 
lisäksi seuraavalle tasolle pääsemiseksi x+ 50*3. Kuten nähdään alla olevasta ku-
viosta 5 niin tarvittavien kokemuspisteiden määrä nousee ensimmäisten tasojen 
jälkeen. (Gidedin, 2015) 

Kuviosta huomataan, että ensimmäiset 60 tasoa ovat suhteellisen helppo 
saavuttaa tarkastellen tarvittavien tasopisteiden määrää, mutta tämän jälkeen 
seuraavaan tasoon tarvittavien tasopisteiden määrä alkaa nousemaan lineaari-
sesti. Tämän perusteella voisikin sanoa, että tasojen suhteen tarkoituksena on se, 
että pelaaja saa alussa tasoja nopeasti, mutta kuitenkin tasojen nousun suhteen 
sitä on tarkoituksella hidastettu, ettei pelaaja etene tasoissa liiankin nopeasti. 
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KUVIO 5 GTA Online tarvittavien kokemuspisteiden määrä per taso (Gidedin, 2015, perus-
tuen) 

Ennen kuin jatketaan siitä, mitä GTA Online tarjoaa saavuttajatypologiaan 
kuuluvalle pelaajalle, on hyvä tarkastella miten yleisesti GTA Onlinea pelataan, 
eli pelataanko sitä pääasiallisesti muiden tuntemattomien pelaajien kanssa, vai 
pelataanko sitä vain jossakin tietyssä ryhmässä, jossa pelaajat saattavat tuntea 
toisensa. GTA Onlinessa ei ole samaan tapaan nimettyjä servereitä kuin 
Valheimissa, ja GTA Onlinessa näitä servereitä kutsutaan sessioiksi. Yhdessä 
sessiossa voi olla enimmillään 30 pelaajaa ja pelaaja liikkuukin yhteisessä 
pelimaailmassa muiden pelaajien seassa. Tämän piirteen takia pelaajan 
saavuttamat asiat näkyvät myös muille pelaajille esimerkiksi pelaajan hallussa 
olevien aseiden ja ajoneuvojen myötä. Esimerkiksi pelaajalla voi olla monta 
miljoonaa maksava auto, millä pelaaja voi näyttää edistymistään pelissä muille 
pelaajille. GTA Online tarjoaa myös laaja-alaista hahmonmuokkaamis 
pelimekaniikkaa, mikä tarjoaa pelaajalle mahdollisuuden luoda omasta 
pelihahmostaan haluamansa näköisen. Pelihahmon vaatetusta ja ulkonäköä 
pystyy muokkaamaan laajasti. 

Seuraavaksi tarkastellaan mitä peli tarjoaa sosiaalisen pelaamiseen kuulu-
vaan typologian pelaajalle. GTA Online rohkaisee pelimekaniikkojen avulla so-
siaaliseen pelaamiseen muiden pelaajien kanssa, vaikkakin hyvin suurta osaa pe-
lin sisällöstä pystyy myös tekemään yksin ilman muita pelaajia. Esimerkkinä 
tästä rohkaisusta sosiaaliseen pelaamiseen on se, että pelissä olevat tehtävät, 
joista maksetaan palkkioksi eniten rahaa, vaativat yleensä 2–4 pelaajaa, jotta teh-
tävän voi tehdä. Pelissä täten näin kannustetaan sosiaaliseen pelaamiseen teke-
mällä pelissä etenemisen nopeammaksi, jos pelaa muiden pelaajien kanssa eikä 
vain yksin.  
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Seuraavaksi vuorossa on seikkailijatypologiaan kuuluva pelaaja, mitä GTA 
Online erityisesti tarjoaa tähän typologiaan kuuluvalle pelaajalle. Grand Theft 
Auto Online ei oikeastaan rohkaise mitenkään erityisesti pelimaailman tutkimi-
seen ja voisikin sanoa, että pelin yksinpelimuoto sopii enempi pelimaailman tut-
kimiseen kuin sen moninpelimuoto GTA Online. Vaikka pelimaailman tutki-
mista ei kovin paljoa rohkaista, kuitenkin esiintyy muutama väline millä tätä yl-
lytetään, esimerkkinä tästä on muutamat kerättävät esineet, joita esiintyy ympäri 
karttaa, mitkä keräämällä pelaaja saa jonkinlaisen palkkion eli täten voidaan sa-
noa, että vaikka tutkiminen ei ole pelissä pääroolissa niin sitä kuitenkin muuta-
milla asioilla rohkaistaan ja yllytetään.  

Sitten viimeiseen pelaajatypologiaan eli niin sanottuun tappajatypologiaan 
kuuluviin pelaajiin. Kuten aikaisemmassa kappaleessa määritettiin, tähän typo-
logiaan kuuluvaa pelaajaa motivoi toisten pelaajien pelikokemuksen heikentä-
minen. Tähän GTA Online tarjoaa hyvät mahdollisuudet, sillä pelaaja pystyy vai-
kuttamaan monin eri tavoin toisen pelaajan pelikokemukseen. Esimerkiksi toisen 
pelaajan pelihahmon pystyy tappamaan ja tämän ajoneuvon räjäyttämään aseilla. 
Lisäksi pelimekaniikkojen avulla tämmöistä käytöstä jopa rohkaistaan, sillä esi-
merkiksi kun pelaaja on tekemässä jotakin tehtävää, hänen sijaintinsa paljaste-
taan kaikille muille pelaajille ja esimerkiksi tehtävässä olevan ajoneuvon, jota 
tehtävää tekemässä oleva pelaaja kuljettaa, tuhoamisesta palkitaan tasopisteillä 
ja rahapalkinnolla. Joten voikin sanoa, että tämänkaltaista käyttäytymistä jopa 
rohkaistaan pelimekaniikkojen suunnalta. Lisäksi tämänkaltaista pelikäyttäyty-
mistä edistää se, että pelissä pitkälle edenneen pelaajan ja vasta aloittaneen pe-
laajan voimasuhteet ovat vahvasti pelissä pitkälle edenneen pelaajan puolella, 
mikä tarkoittaa sitä, että vasta-aloittaneita pelaajia on helppo häiritä ja/tai tappaa. 
Pelissä kuitenkin estetään liiallisuuksiin menemistä sillä, että pelaaja voi halutes-
saan asettautua passiiviseen tilaan, jolloin pelihahmoa ei pysty vahingoittamaan. 

Nyt kun asioita on tarkasteltu pelaajatypologioiden näkökulmasta, seuraa-
vaksi tarkastellaan, miten eteneminen onnistuu GTA Onlinessa. Eteneminen pe-
lissä perustuu tasonnousuihin ja pelirahalla tehtäviin ostoksiin. Pelissä kaikkein 
kallein esine on 10 miljoonaa dollaria maksava lentokone. Hyödyntämällä ylei-
sesti uskottua kaikista nopeinta rahan ansaitsemiskeinoa, pelaaja pystyy tienaa-
maan noin miljoona dollaria tunnissa eli tämän mukaisesti pelaajalla menisi noin 
kymmenen pelituntia siihen, että hän pystyisi ostamaan pelin kalleimman lento-
koneen, ja on otettava huomioon, että pelaaja ei pysty tekemään mitään muuta 
tämän kymmenen tunnin aikana. Huomioon otettavaa tässä kuitenkin on se, että 
vain pelissä pitkälle edistyneet pelaajat pystyvät tienaamaan tämän miljoonan 
dollarin tunnissa, sillä se vaatii jo neljän miljoonaan dollarin käytön ennen kuin 
tämä on edes mahdollista. Uudelle pelaajalle jo 100–200 tuhatta dollaria tunnissa 
lienee jo hyvä suoritus ja pelissä hieman jo pitemmälle edennyt pystyy tienaa-
maan luokkaa 300–400 tuhatta dollaria tunnissa. Kuviossa 6 nämä on esitelty 
graafisessa muodossa ja se on muodostettu pelikokemuksen pohjalta keskiarvo-
jen avulla eli tehty jotain toimintaa tunnin ajan, ja siitä muodostettu eräänlainen 
keskiarvo, joka toimii kuvion pohjana. 

 



38 

 
KUVIO 6 GTA Online kauanko kestää tunneissa tienata 10 miljoonaa dollaria. 

Kuten kuviosta 6 nähdään niin GTA Online vaatii pelaajaltaan paljon ajallisesti 
panostusta erityisesti, jos pelaaja haluaa edetä pelissä pitkälle. Jos pelaaja ei halua 
käyttää aikaansa turhaan rahan grindaamiseen eli jonkin saman asian toistamista 
pitkään, niin pelinsisäisessä kaupassa on myös mahdollisuus ostaa tosimaailman 
rahalla pelinsisäistä rahaa. Alla olevassa taulukossa 2 on nämä kyseiset 
vaihtoehdot, ylhäällä paljonko saa pelirahaa, alhaalla paljonko maksaa oikeassa 
rahassa. 

 
TAULUKKO 2 Pelirahan hinta oikeassa rahassa (”Grand Theft Auto V”, 2015) 

GTA 
$100000 

GTA 
$200000 

GTA 
$500000 

GTA 
$1250000 

GTA 
$3500000 

GTA 
$8000000 

2,49 € 3,99 € 7,49 € 14,99 € 37,99 € 74,99 € 

 
Jos pelaaja haluaa ostaa oikealla rahalla pelin kalleimman tavaran, niin se tulisi 
maksamaan pelaajalle noin sata euroa taulukon 2 mukaisesti. Näistä kaikista 
edellisistä asioista voikin päätellä, että pelimekaniikkojen suhteen tarkoituksena 
on ollut se, että pelaaja täytyy pelata paljon tai ostaa oikealla rahalla pelirahaa, 
jotta pelaaja pystyy saamaan haluamansa esineen tai tavaran. 

 Grand Theft Auto Onlinessa pelaajaa pyritään palkitsemaan monella eri 
tapaa. Tasonnousujen myötä pelaajalle avautuu uusia hahmonmuokkaus vaih-
toehtoja ja myös muita mahdollisia kohteita. Tärkeässä osassa on myös arvostuk-
sen tunne pelin sisällä, mikä näyttäytyy, kun pelaajalla on varaa ostaa pelin ar-
vokkaimmat esineet. 
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World of Warcraft on suosittu MMO-peli. World of Warcraftissa käyttäjä luo pe-
lihahmon ja pelaaja pelaa samassa pelimaailmassa kuin jopa tuhannet muut pe-
laajat samanaikaisesti samalla serverillä. Käsiteltäessä World of Warcraftia on 
kuitenkin huomioitava se, että World of Warcraft on nykyään jakautunut kah-
teen eri versioon: World of Warcraft Shadowlands ja World of Warcraft Classic. 
Ero näiden kahden välillä on se, että World of Warcraft Classic on vuoden 2004 
versio pelistä, silloin kun World of Warcraft alun perin julkaistiin, kun taas 
World of Warcraft Shadowlands on vuonna 2020 julkaistu uusin versio World of 
Warcraftista. Tästä eteenpäin käsiteltäessä World of Warcraftia käytetään lyhen-
nettä WoW. Tässä pro gradussa käsitellään näistä kahdesta eri WoW:in versiosta 
pelin classic-versiota ja puhuttaessa tästä eteenpäin WoW:ista tarkoitetaan pelin 
classic-versiota, ellei toisin mainita. 

 Mitä keskeisiä pelimekaniikkoja WoW:issa esiintyy? Keskeisempia pelime-
kaniikkoja kuten aikaisemmissakin peleissä on taistelu- ja liikkumismekaniikat. 
Toisin kuin Grand Theft Auto Onlinessa ja Valheimissa, WoW:issa taistelumeka-
niikkoihin on kiinnitetty huomiota. Keskeisessä osassa on myös hahmonluonti ja 
pelaaja voikin valita hahmoluokan yhdeksästä eri hahmoluokasta ja hahmonsa 
rodun kahdeksasta eri rodusta. Hahmonluonnin yhteydessä pelaaja valitsee 
kumpaan ryhmittymään hän liittyy: Allianceen vaiko Hordeen. Tämän valinnan 
seurauksena vastakkaisen ryhmittymän valitseneet pelaajat ovat vihollisia. Tais-
telumekaniikkojen suhteen pelaajalle on hahmoluokkansa mukaiset kyvyt käy-
tettävissä, joiden avulla pelaaja pystyy tappamaan vihollisensa. Pelaajan peli-
hahmo aloittaa tasolta 1, maksimitason ollessa taso 60, ja pelaaja etenee tasoissa 
tekemällä tehtäviä ja tappamalla erinäisiä vihollisia. Alla olevassa kuviossa 7 nä-
kyy tarvittavien tasopisteiden määrä eri tasoilla ja kuviosta nähdäänkin, että ta-
son 30 jälkeen tarvittavien tasopisteiden määrä nousee huomattavasti. 

5.3 World of Warcraft 
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KUVIO 7 World of Warcraft tarvittavien tasopisteiden määrä per taso (”Wowpedia”,2021) 

Seuraavaksi tarkastellaan WoW:ia pelaajatypologioiden näkökulmasta kuten 
kahdessa aikaisemmassakin tapauksessa. Ensimmäisenä tarkastellaan asiaa saa-
vuttajatypologiaan kuuluvan pelaajan näkökulmasta. Tähän pelaajatypologiaan 
WoW tarjoaa paljon. WoW:issa keskeisessä osassa on oman pelihahmon kehittä-
minen koko ajan voimakkaammaksi. Pelihahmolla on käytettävissä erinäisiä va-
rusteita, joita päivittämällä pelaaja pystyy kehittämään omaa pelihahmoansa en-
tistä voimakkaammaksi. Eri tasoilla olevien hahmojen välinen voimaero on huo-
mattava suurempitasoisen eduksi, mikä antaa motivaation pelaajalle edetä pe-
lissä mahdollisimman pitkälle. Vaikka keskeisessä osassa pelissä onkin oman pe-
lihahmon kehittäminen, niin pelimekaniikat suosivat sosiaalista pelaamista ja so-
siaalinen pelaaminen onkin välttämätöntä, jos pelaaja haluaa päästä pelissä kai-
kista pisimmälle. Keskeisessä roolissa onkin niin sanotut viiden pelaajan luolas-
tot, joissa pelaajien täytyy tehdä yhteistyötä niiden selvittämiseksi. Luolastojen 
selvittämisestä pelaajia palkitaan paremmilla esineillä, kuin mitä vastaavalla ta-
solla normaalisti saisi yksin pelaamalla. Vastaavasti maksimitasolla on myös 20–
40 pelaajan luolastot, joita kutsutaan raideiksi. Juuri näistä 40-pelaajan luolas-
toista pelaajat saavat pelin parhaimmat esineet käyttöönsä. Sosiaalista pelaa-
mista myös kannustetaan sillä, että pelaajat voivat muodostaa niin sanottuja kil-
toja, joihin pelaajat voivat liittyä. 

Seuraavaksi tarkastellaan pelaajatypologian osalta seikkailijatypologiaan 
kuuluvan pelaajan, mitä tähän ryhmään kuuluvalle pelaajalle mahdollisesti tar-
jotaan pelinsisäisesti. World of Warcraftin pelimaailma on iso, avoimen maail-
man pelimaailma, jossa pelaaja liikkuu jalan tai ratsukon avulla. Pelissä annetta-
vat tehtävät yleisesti johdattelevat pelaajan uusille alueille ja tutkimista kannus-
tetaan myös harvinaisten resurssien esiintymisellä alueilla, jotka ovat sivussa 
niin sanotuista pääalueista. Pelaaja voi esimerkiksi löytää harvinaisia kukkia tai 
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mineraaleja ympäri pelimaailmaa. Lisäksi pelin taustamaailmasta kiinnostunut 
pelaaja voi pelimaailman tutkimisen myötä ymmärtää lisää pelin taustatarinasta. 

Viimeiseksi tarkastellaan niin sanottua tappajapelaajatypologiaa, mitä tä-
hän ryhmään pelissä kannustetaan. Kuten jo aikaisemmin on mainittu, niin pe-
laaja valitsee kahdesta ryhmittymästä, jotka ovat keskenään vihollisia. Hahmon-
luonnin yhteydessä tehty valinta johtaa siihen, että vastakkaisen ryhmittymän 
pelaajat ovat vihollisia, joita vastaan pelaaja voi hyökätä tai vastaavasti tulla hyö-
kätyksi. Pelimekaniikkojen suhteen tätä kannustetaan siten että yhdistetään tämä 
mekaniikka siten että tappamalla vihollispelaajia, pelaaja saa itselleen niin sanot-
tuja kunniapisteitä, jos vihollispelaajan taso on tarpeeksi lähellä pelaajan oman 
pelihahmon tasoa. Tappajatypologian mukaista pelaamista rohkaistaan pelime-
kaniikkojen avulla, yhdistämällä tämä saavutusorientoituneeseen pelaamiseen, 
sillä pelaaja kilpailee oman ryhmittymänsä kanssa näillä kunniapisteiden mää-
rällä. Mitä enemmän pelaajalla on kunniapisteitä, sitä korkeammalla hän on 
oman ryhmittämänsä sijoituslistalla. Korkealla sijoittuminen tällä listalla antaa 
pelaajalle mahdollisuuden avata uusia titteleitä, joita on 14. Pelaajan sijoittumi-
nen tällä asteikolla antaa mahdollisuuden käyttää kyseistä titteliä pelaajan nimen 
edessä ja avaa myös uusia, voimakkaita varusteita pelihahmolle.  

Seuraavana vuorossa on pelin palkitsemisjärjestelmän tarkastelua. World 
of Warcraftissa pelaaja saa käyttöönsä uusia kykyjä hahmolleen joka parillisella 
tasolla. Jokainen pelin osa-alue osaltaan palkitsee pelaajaa omalla tavallaan. Esi-
merkiksi tehtäviä suorittamalla pelaaja saa kokemuspisteitä ja sekä myös mah-
dollisesti parempia varusteita. Pelissä olevien luolastojen koluamista kannuste-
taan näillä aikaisemmin mainituilla tehtävillä, joista saa kokemuspisteitä ja sekä 
mahdollisesti uusia varusteita pelihahmolle, lisäksi luolastossa esiintyvät hirviöt 
saattavat kuollessaan tiputtaa joitain harvinaisia, mutta voimakkaita, varusteita 
pelaajahahmolle, mikä itsessään kannustaa näiden kyseisten luolastojen tyhjen-
tämistä. Pelaajaa palkitaan tasonnousuissa eritoten tason 40 ja 60 myötä, sillä sil-
loin pelaaja saa käyttöönsä ratsun, jolla matkanteko nopeutuu huomattavasti. Ta-
solla 40 pelaaja saa mahdollisuuden käyttöön ratsun, jolla matkanteko nopeutuu 
60 % ja vastaavasti tasolla 60 ratsun, jolla matkanteko nopeutuu 100 %. Nopeu-
della tarkoitetaan tässä kontekstissa sitä, että pelaajan mahdollinen nopeus ta-
solla <40 on 100 yksikköä tasolla <40>60 160 yksikköä ja tasolla ==60 200 yksik-
köä.  
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Tässä kappaleessa tarkastellaan ja analysoidaan mahdollisia tuloksia, joita on 
löydetty edellisessä kappaleessa. Lisäksi tarkoituksena on tarkastella näitä tulok-
sia alkuperäisen tutkimuskysymyksen perspektiivistä ja lisäksi myös Maslowin 
tarvehierarkian nojaten. Kuten jo aikaisemmin määriteltiin, tämän pro gradun 
empiirisen tutkimuksen osuus toteutettiin tapaustutkimuksen käytäntöjä sovel-
taen. Tarkastelussa oli 3 erilaista videopeliä: Valheim, Grand Theft Auto Online 
ja World of Warcraft. Valheim on 1–10 pelaajan, avoimen maailman selviytymis-
peli, Grand Theft Auto Online maksimissaan 30 pelaajan peli, jota voisi kuvailla 
niin sanotuksi hiekkalaatikoksi, jossa pelaajat keksivät itse oman tekemisensä, ja 
World of Warcraft on avoimen maailman MMORPG-peli, jossa pelaajamäärä 
saattaa olla samanaikaisesti useita tuhansia. Empiirisen tutkimuksen tarkoituk-
sena oli löytää mahdollisia selittäviä tekijöitä siihen kysymykseen, että miten pe-
limekaniikoilla voidaan ylläpitää tai aiheuttaa internet-pelaamisen häiriötä. Tu-
loksien suhteen löytyi monenlaista eri tekijää ja tässä kappaleessa analysoidaan 
tarkemmin näitä tekijöitä ja niiden erinäisiä vaikutuksia. Löytyneistä havain-
noista on koostettu taulukko 3. Taulukossa 3 esiintyy kaikki kolme kohdetta ja 
niistä on koostettu eräänlainen yhteenveto. Ensimmäisenä on mitä tarvetta pe-
lissä pääasiallisesti pyritään täyttämään, toisena taulukossa on, että miten pelaa-
jaa palkitaan pelissä ja kolmantena on mikä voisi olla pääasiallinen pelaajatypo-
logia, jota kyseinen peli koskisi eniten.  

Valheimissa nousi esiin pelin mahdollistama pelaajan luovuus erinäisten 
rakennelmien muodossa. Jos tätä konseptia lähestyy Maslowin tarvehierarkian 
perspektiivistä, niin voisi ajatella, että pelaajan luovuuden edistäminen olisi kor-
keimman tason tarve Maslowin pyramidissa (kuvio 1) eli itsensä potentiaalin ke-
hittämisen tarve. Grand Theft Auto Onlinen suhteen korostuivat enemmän sosi-
aaliset ja itsetunnolliset tarpeet samoin kuin myös World of Warcraftissa. Kuten 
mallinnettu kuviossa 3 niin Valheimissa on pyrkimys pitää vaikeustaso suhteel-
lisen samankaltaisena koko pelin ajan. Eli ensiksi vaikeustaso on korkeammalla, 
mutta ajan edetessä pelaajan varusteiden ja osaamistason myötä vaikeustaso 
suhteellisesti helpottuu. Vaikeustaso taas nousee uuden biomin myötä pelaajan 
tullessa tuntemattomilla alueille, ja varusteet eivät ole sopivia kyseiselle biomille, 

6 Johtopäätökset 
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jolloin vaikeustaso nousee. Tämänkaltainen pelisuunnittelu ei ole kuitenkaan 
sattumaa, vaan sen voitaisiin ajatella pohjautuvan Mihaly Csikszentmihalyin 
(2000) flow-teoriaan. Flowta on jo aikaisemmin käsitelty internet pelaamisen häi-
riön osiossa, mutta pääpiirteittäin tarkoituksena on Valheimissa pitää pelaaja op-
timitasolla flowta ajatellen. Pelaajalle pelin vaikeustason täytyy olla sopiva, ei 
liian vaikea, jottei pelaaja lopeta pelin pelaamista sen takia, muttei toisaalta liian 
helppokaan, jolloin pelaaja menettää kiinnostuksen peliin.  
 
TAULUKKO 3 Yhteenveto havainnoista 

Valheim Grand Theft Auto Online World of Warcraft 

Pääsiallinen tarve (kuvion 1 
mukaisesti): 
Itsensä kehittämisen tarve 

 

Pääsiallinen tarve (kuvion 1 
mukaisesti): 
Itsetunnolliset tarpeet 

Pääsiallinen tarve (kuvion 1 
mukaisesti): 
Sosiaaliset tarpeet 

Miten pelaajaa palkitaan: 
Uusia työkaluja ja mahdolli-
suuksia 

 

Miten pelaajaa palkitaan: 
Uusia kykyjä ja mahdolli-
suuksia, uusia esineitä 

Miten pelaajaa palkitaan: 
Uusia kykyjä hahmolle, pa-
rempia varusteita 

Pääasiallinen pelaajatypo-
logia: 
seikkailija 

Pääasiallinen pelaajatypo-
logia: 
saavuttaja 

Pääasiallinen pelaajatypo-
logia: 
sosiaalinen/saavuttaja 

 
Csikszentmihalyi (1990) esittelee optimaalisen kokemuksen pääperiaatteita. 
Optimaalisen kokemuksen parhaimmat hetket tulivat silloin kun yksilön kyvyt 
menevät äärirajoille vapaaehtoisesti tavoitellessaan jotakin tavoitetta, vaikka se 
olisikin vaikeaa. Nämä kokemukset eivät ole tapahtuessaan edes mielekkäitä, 
mutta pitkän ajan kuluessa nämä kyseiset kokemukset osallistuvat optimaalisen 
kokemuksen rakentumiseen ja optimaalinen kokemus riippuu vahvasti yksilön 
kyvystä kontrolloida sitä tietoisesti omilla kyvyillään. Yksilön kykyjen täytyy 
realistisesti sopia mahdollisuuksien vaatimusten suhteen. (Csikszentmihalyi, 
1990)   

Valheimissa tämä periaate esiintyy siten että vaikka pelikokemus ja meka-
niikat pysyvät suhteellisen samankaltaisena koko pelin ajan, niin pelaajan mie-
lenkiintoa pyritään kuitenkin pitämään yllä koko ajan. Äsken esitellyn optimaa-
lisen kokemuksen pääpiirteitä ajatellen Valheimissa asetetaan jokin tietty tavoite, 
jota pelaaja pystyy tavoittelemaan, mikä on tässä tapauksessa kyseisessä bio-
missa asuva pomohirviö. Valheimissa esiintyy myös yksitoikkoista resurssien 
keräämistä, mutta ajatuksena tässä on mahdollisesti optimaalisen kokemuksen 
vahvistaminen aikaisemmin esitellyn mukaisesti. Mahdollisesti tällä vahviste-
taan positiivista kokemusta silloin kun pelaaja saa tapettua biomissa asuvan po-
mohirviön. Tämän pystyy myös liittämään itsetunnollisiin tekijöihin Maslowin 
tarvehierarkiassa, pelaaja kokee saavuttavansa jotakin tämän tavoitteen täytyttyä. 
Näistä asioista voidaan vetää yhteen se, että Valheimissa pyritään pitämään pe-
laaja optimitasolla flow-tilaa ajatellen, lisäksi Maslowin tarvehierarkian 
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näkökulmasta pelissä pyritään täyttämään pelimekaniikkojen avulla sosiaalisia, 
itsetunnollisia ja itsepotentiaalin tarpeita. 

Seuraavaksi tarkastellaan Grand Theft Auto Onlinen suhteen löydettyjä ha-
vaintoja. GTA Online on hyvin erityyppinen peli verrattuna Valheimiin. Havain-
tojen suhteen voidaan sanoa, että myös GTA Onlinessa pyritään pitämään pe-
laaja optimaalisessa flow-tilassa, vaikka hyvin erilaisella tavalla verrattuna, 
vaikka Valheimiin. GTA Onlinessa pääroolissa on enemmän tavoite, jota kohta 
pelaaja etenee esimerkkinä tästä vaikkapa uusi auto, joka maksaa monia miljoo-
nia dollareita. Tavoitteen houkuttavuutta voidaan lisätä siten että autossa saattaa 
olla jotain ominaisuuksia mitä muissa esineissä ei ole, kuten vaikkapa esimer-
kiksi se, että autolla pystyy lentämään. Päämääränä on se, että pelaaja ajattelee 
palkinnon olevan niin hyvä, että pelaajan mielenkiinto ei lopu yksitoikkoiseen 
rahan keräämiseen, vaan että pelaaja jatkaa pelaamista. Lisäksi voidaan ajatella, 
että pelaajan käyttäessä paljon aikaa jonkin saavuttamiseen, niin sitä mahdolli-
sesti arvostettaisiin enemmän. Paremmin asiaa voisi havainnoida Maslowin py-
ramidin tarpeiden avulla, erityisesti sosiaalisten ja itsetunnollisten tarpeiden nä-
kökulmasta. GTA Onlinessa pelaaja saa rahalla ostettua ajoneuvoja, jotka myös 
samalla parantavat pelaajan suorituskykyä muihin verrattuna. Erityisesti itse-
tunnollisia tarpeita havainnoiden, parantunut kilpailullisuus muihin pelaajiin 
verrattuna voi olla tärkeässä roolissa, ja lisäksi myös mahdollisesti parantunut 
sosiaalinen status verrattuna muihin pelaajiin nähden. GTA Onlinessa myös py-
ritään täyttämään itsepotentiaalin tarpeita pelimekaniikkojen avulla tarjoamalla 
hyvin laajan pelihahmon muokkaamismahdollisuuden, sekä myös ajoneuvoja 
pystyy muokkaamaan laajasti. Tämän tarkoituksena on herättää pelaajan luo-
vuus henkiin. Sivuhuomautuksena voidaan todeta, että kuten nähdään kuviosta 
6, pelin kalleimman esineen ostamiseen vaadittu aikamäärä on ehkä tarkoituk-
sella laadittu niin aikaa vaativaksi kuin kuviosta nähdään. Osatarkoituksena voi-
daan ajatella, että pelaaja turhautuu yksitoikkoiseen rahankeräämiseen tätä ky-
seistä esinettä varten, ja turvautuu oikealla rahalla pelirahan ostamiseen, minkä 
vaihtoehdot kuvaillaan taulukossa 2. Pelien ansaintamallit osaltaan perustuvat 
tähän periaatteeseen (Ahola, 2019).  

Seuraavaksi ja viimeiseksi tarkastellaan mitä havaintoja löytyi World of 
Warcraftista. World of Warcraftin suhteen voidaan havainnoida, että se perustuu 
Maslowin pyramidilla enempi sosiaalisiin ja itsetunnollisiin tarpeisiin, ehkä so-
siaalisiin tarpeisiin enempi keskittyen. Pelin pelimekaniikat itsessään jo rohkai-
sevat sosiaalista pelaamista, ja sosiaalinen pelaaminenkin on edellytys myös ta-
voitteellisille pelaajille, kaikista voimakkainta hahmoa ei voi saavuttaa ilman 
muiden pelaajien apua. Lisäksi pelimekaniikkojen avulla korostettiin tappaja-pe-
laajatypologian kuuluvaa käyttäytymistä erinäisillä pelinsisäisillä palkkiojärjes-
telmillä. Maslowin pyramidia mukaillen pelaajan luovuutta ei välttämättä peli-
mekaniikkojen avulla niin paljoa rohkaista kuin kahdessa aikaisemmassa pelissä. 
Isossa roolissa voidaan ajatella olevan mahdollinen sosiaalinen status, koska ky-
seessä on MMO-peli. Pelaaja voi saada sosiaalista arvostusta, jos pelaajan peli-
hahmolla on pelin parhaimmat varusteet, mikä itsessään voisi johtaa myös pe-
laajan itsetunnon kasvuun sosiaalisen arvostuksen myötä.  
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Yksi havainto mikä on yhteistä GTA Onlinen ja World of Warcraftin välillä, 
on se, että eteneminen pelissä hidastuu tasojen myötä huomattavasti. Esimer-
kiksi kuviosta 7 voidaan havainnoida se, että noin tasolle 30 kokemuspisteiden 
määrä per taso pysyy suhteellisen tasaisena, mutta siitä eteenpäin vaadittavien 
kokemuspisteiden määrä per taso nousee huomattavasti. Samanlainen havainto 
voidaan myös nähdä kuviosta 5, missä noin tason 50 jälkeen tarvittavien koke-
muspisteiden määrä lähtee huomattavaan nousuun. Tätä ilmiötä voidaan mah-
dollisesti selittää samalla tavalla uhkapelaamisen mekaniikoissa, mitä on käsi-
telty aikaisemmin tässä pro gradussa. Pelaaja on aluksi totutettu nopeisiin tason-
nousuihin ja tämän seurauksena uusiin kykyihin ja varusteisiin. Tämän seurauk-
sena, kun kokemuspisteiden määrä seuraavalle tasolle alkaa huomattavasti 
nousta, pelaajan aivot ovat silti tottuneet siihen, että seuraavalle tasolle pääsee 
nopeasti ja jatkaa pelaamista, kunnes saavuttaa halutun tason. Vaadittavien ko-
kemuspisteiden nostamisella lienee tavoiteltu, sitä ettei pelaaja saavuta liian no-
peasti tasokattoa. Lisäksi niin sanottu uhkapelaamisessa lähellä voittoa mutta 
silti tappio konsepti voidaan nähdä käytössä myös World of Warcraftissa erito-
ten. Kuten jo aikaisemmin kuvailtiin, niin World of Warcraftissa uusia kykyjä 
avautuu joka parillinen taso, eli aikaisempaa peilaten voitaisiin sanoa, että kun 
pelaaja vaikka saavuttaa tason 39, niin se vastaisi uhkapelaamisesta tuttua lähellä 
voittoa mutta silti tappio konseptia. Pelaajaa pyritään palkitsemaan siten, ettei 
palkitseminen tapahdu liian usein, jolloin pelaajan toleranssi palkkion suhteen 
kasvaisi, muttei toisaalta liian harvoinkaan, jolloin pelaajan motivaatio laskisi ja 
hän lopettaisi pelaamisen. 

Yhteistä näiden kolmen pelin pelimekaniikkojen välillä on, että ne pohjau-
tuvat Adamsin ja & Dormansin (2012) esittelemien mekaniikkojen tyypeistä eri-
tyisesti roolipelaamismekaniikkoihin, sosiaalisen vuorovaikutuksen mekaniik-
koihin ja sisäisen talouden mekaniikkoihin. Erityisen vahvasti korostuu roolipe-
laamismekaniikat kaikissa kolmessa eri pelissä, eli oman pelihahmon kehittämi-
nen. Toisena merkittävänä asiana on positiivinen palautesilmukka. Tätä ilmiötä 
hyödynnetään pelimekaniikkojen suhteen kaikissa kolmessa pelissä. Esimerkiksi 
Valheimissa pelaajan eteneminen helpottuu, kun tämä työstää uuden työkalun, 
työkalun avulla pelaaja voi hankkia uusia resursseja, uusien resurssien avulla 
voidaan työstää uusia työkaluja, mikä taas johtaa pelaajan etenemisen helpottu-
miseen. Täten voidaan ilmentää positiivinen palautesilmukka.  Vastaavanlainen 
positiivinen palautesilmukka esiintyy myös Grand Theft Auto Onlinessa ja 
World of Warcraftissa.  
        Tiivistettynä voitaisiin sanoa, että tämän pienimuotoisen empiirisen 
tutkimuksen havaintojen perusteella voitaisiin ajatella, että videopelien 
koukuttavuus, mikä ilmentyy internet pelaamisen häiriönä, voisi johtua siitä, että 
pelit ovat itsessään koukuttavia, ja erinäisten pelimekaniikkojen avulla 
hyödynnetään ihmisen luonnollisia tarpeita sekä vaikutetaan myös aivoihin. 
Lisäksi pelimekaniikkojen avulla pyritään positiivisen palautesilmukan 
muodostamiseen. Kahdessa pelissä esiin Maslowin tarvehierarkian suhteen 
kaikista korkein taso eli itsepotentiaalin kehitys, mutta toisaalta myös 
sosiaalisten ja itsetunnollisten tarpeiden täyttäminen lienee keskeisessä roolissa. 
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Lisäksi pelien sisäisten palkkiojärjestelmien toiminta vaikuttanee potentiaalisen 
addiktion ja täten internet-pelaamisen häiriön syntymiseen. Internet-pelaamisen 
häiriön syntymiseen myös voi vaikuttaa pelin ulkopuoliset tekijät kuten 
vaikkapa se, että videopelit täyttävät Maslowin tarvehierarkian tarpeita, jos ne 
eivät muuten täyty pelien ulkopuolella, mikä osaltaan saattaa johtaa internet 
pelaamisen häiriön esiintymiseen. Lisäksi henkilöllä saattaa olla myös 
mielenterveyden häiriöitä kuten ADHD, mitkä altistavat internet-pelaamisen 
häiriölle. 

Muodostetaan hypoteesi, että pelien pelimekaniikat ovat yhteydessä inter-
net-pelaamisen häiriön syntymiseen. Pelimekaniikat suunnitellaan siten että ne 
täyttävät henkilön perustarpeita. Nardi & Harris (2006) tutkivat sosiaalisen kans-
sakäymisen vaikutusta pelikokemukseen ja he tulivat siihen lopputulokseen, että 
sosiaalisella kanssakäymisellä on merkittävä vaikutus pelaajan kokemaan peli-
kokemukseen. Bessiere, Seay & Kiesler (2007) raportoivat että pelimaailma mah-
dollistaa ideaalisen minän muodostamisen, oikean maailman rajoitteista huoli-
matta. Williams ym., (2006) löysivät tutkimuksessaan, että pelimaailman sosiaa-
linen vuorovaikutus saattoi joillakin pelaajilla täyttää oikean maailman sosiaalis-
ten suhteiden tarpeita. Nämä 3 tutkimusta vahvistavat näkemystä siitä, että pe-
limekaniikat täyttävät ihmisen perustarpeita, tässä tapauksessa itsensä kehittä-
misen- ja sosiaalisia tarpeita. Tämän pro gradun tulosten näkemysten suhteen 
luotettavuutta lisää se, että nämä 3 tutkimusta käsittelivät samaa World of Warc-
raft peliä, jota tässäkin tutkimuksessa käsiteltiin. Palautesilmukoillakin on osoi-
tettu olevan oma roolinsa peleissä (Abrams & Gerber, 2013) (Cardoso, Melo & 
Carvalhais, 2019). Näiden pohjalta voisi yleistää, että ainakin sosiaalisten tarpei-
den täyttäminen pelimekaniikkojen avulla, saattaisi olla yksi tekijä, mikä mah-
dollisesti voisi johtaa internet-pelaamisen häiriön syntymiseen. Tuloksien yleis-
tämisestä voidaan sanoa, että ainakin World of Warcraft pelissä sosiaalisten tar-
peiden täyttyminen on keskeisessä roolissa, mutta voiko yleistystä tehdä myös 
muihin peleihin? Yleistämistä ei välttämättä voi tehdä yksi yhteen, mutta kuiten-
kin on mahdollista, että sosiaaliset tarpeet ja niitä tukevat pelimekaniikat ovat 
yksi tekijä, minkä vuoksi peli saattaa aiheuttaa riippuvuutta. Yksinkertaisesti 
voidaan todeta, että pelimekaniikat voivat mahdollisesti täyttää Maslowin tarve-
hierarkiassa esiteltyjä tarpeita, tämän myötä voi ilmentyä internet-pelaamisen 
häiriö, koska pelaaja pyrkii täyttämään henkilökohtaisia tarpeitaan pelaamalla. 

Huomioon otettavaa on se, että tulosten yleistettävyyteen liittyy useita eri 
rajoitteita. Tässä pro gradussa toteutettava pienimuotoinen empiirinen tutkimus 
toteutettiin eräänlaisena tapaustutkimuksena, jossa tutustuttiin kohteisiin tutki-
jan itsensä voimin. Tutkimusmenetelmät itsessään saattavat myös vaikuttaa tu-
losten yleistämiseen ja myös havaintojen laatuun itsessään tutkimusmenetelmien 
puutteet ovat saattaneet vaikuttaa. Toteuttamalla mahdollisesti myös enemmän 
tutkimuskohteita olisi saatu paremmin yleistävää tietoa, tai mahdollisesti myös 
sen, ettei ole edes mahdollista yleistää havaintoja, joita on kerätty kohteista. Li-
säksi esimerkiksi eräänlainen haastattelututkimus, jossa pelaajat voisivat kertoa 
mielipiteitään miksi pelaavat kyseistä peliä, olisi voinut antaa mahdollista lisä-
tietoa motiiveista. Pelaajien aivojen kuvaus pelaamisen aikana olisi voinut antaa 
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tietoa, miten pelimekaniikat vaikuttavat pelaajan aivoissa. Tässä pro gradussa 
käytössä olevien tutkimusmenetelmien myötä mahdolliset tulokset ovatkin vain 
alustavia ja vaatisivat jatkotutkimuksia, että voidaan todeta ovatko ne oikean-
suuntaisia. 

 Jatkotutkimuksia aiheesta voisi olla, kuten aikaisemmin todettiin, haastat-
telututkimusten integrointi tähän aihepiiriin, erityisesti pelaajien motiivien sel-
vittäminen ja miltä pelaajista tuntuu pelin edetessä. Lisäksi myös voisi toteuttaa 
pelaajien aivojen kuvantamista, kun pelaaja on pelaamassa peliä ja kun hän koh-
taa erinäisiä pelimekaniikkoja. Myös siitä voisi toteuttaa jatkotutkimuksen, että 
arvostetaanko mahdollisesti jotain asiaa enemmän, jos sen saamiseen menee pal-
jon aikaa vai vähempi eli esimerkiksi arvostetaanko palkintoa enempi, jos sen 
hankkimiseen menee 10 tuntia vai 1 tunti vaikka palkinto olisi käytännössä sa-
manlainen. Tämän voisi toteuttaa eräänlaisena kokeellisena tutkimuksena ja 
haastatella koehenkilöiden tuntemuksia.  
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Kuten kaikissa tutkimuksissa yleensä on tavoitteena vastata johonkin kysymyk-
seen, niin tämänkin tavoitteena oli vastata johonkin tiettyyn tutkimuskysymyk-
seen. Tässä pro gradussa tutkimuskysymyksenä esitettiin: ”Miten pelimekanii-
kat saattavat vaikuttaa internet pelaamisen häiriön syntymiseen tai ylläpitoon?” 
Vastausta tähän tutkimuskysymykseen etsittiin laadullisilla tutkimusmenetel-
millä tapaustutkimuksen menetelmin.  

Ensimmäisessä sisältökappaleessa tutustuttiin videopeleihin yleisellä ta-
solla, lisäksi käsiteltiin internet pelaamisen häiriön käsitettä ja myös tämän il-
miön esiintymistä, ja myös mahdollista estämistä, sekä myös tutustuttiin ilmiön 
esiintuomiin oireisiin henkilössä. Esiin nousivat erinäiset määritelmät ja internet- 
pelaamisen häiriön estämiskeinot kuten sulkukeinot. 

Toisessa sisältökappaleessa tutustuttiin erilaisiin pelimekaniikan käsittei-
siin ja konsepteihin, sekä pelaajatypologioihin ja lisäksi myös käsiteltiin uhkape-
laamisen mekaniikkoja. Pelaajatypologioista nousi esiin 4 erilaista luokkaa ja pe-
limekaanikoista esitettiin määritelmät. Lisäksi esiteltiin Maslowin tarvehierarkia 
ja yhdisteltiin aikaisempia sisältöjä Maslowin tarvehierarkian perspektiivistä. 
Maslowin tarvehierarkian avulla asetettiin niin sanottu pohja tutkimukselle.  

Neljännessä kappaleessa käsiteltiin tämän pro gradun tutkimusmenetelmiä, 
perusteltiin niiden käyttö, ja lisäksi arvioitiin mahdollista luotettavuutta ja vali-
diteettia. Arvioitiin laadullisen tutkimuksen näkökulmasta, mitä luotettavuus ja 
validiteetti saattavat mahdollisesti olla ja määritettiin ne tämän pro gradun olen-
naispiirteiden mukaisiksi.  

Viidennessä kappaleessa esiteltiin kohteista löydetyt havainnot. Esille nou-
sivat erinäiset palkkiojärjestelmät ja pelimekaniikat, kuten vaikkapa se, että pe-
laajan tasonnousu hidastuu tietyssä pisteessä. 

 Kuudennessa kappaleessa analysoitiin esille tulleita havaintoja kuuden-
nesta kappaleesta. Esille nousivat havainnot siitä, miten peleissä pyritään täyttä-
mään Maslowin tarvehierarkiasta tuttuja tarpeita kuten esimerkiksi sosiaalisia ja 
itsetunnollisia tarpeita erinäisin pelimekaniikoin sekä erilaiset palautesilmukat. 
Lisäksi peleissä on pyrkimyksenä pitää pelaaja lähellä flow-tilaa erinäisin kei-
noin kuten esimerkiksi pelin vaikeustason muuttamisella. Lisäksi tarkasteltiin 

7 Yhteenveto 
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tuloksia lähdekirjallisuuteen pohjautuen. Tämän pro gradun kontribuutiona on 
tarkastella pelimekaniikkojen roolia internet-pelaamisen häiriössä ja lisätä ym-
märrystä kyseisestä ilmiöstä.  

Tämän pro gradun tulosten yleistävyyttä heikentävät tietyt rajoitteet kuten 
kohteiden vähäinen määrä tapaustutkimukseen nähden, lisäksi koska kyseessä 
on pro gradu tutkielma, niin myös tutkimuksen yleinen laatu saattaa olla vaihte-
leva. 

Esille nousi useita erilaisia jatkotutkimuskohteita, kuten vaikkapa jonkin-
laisen haastattelututkimus koskien pelaajan motiivia pelata peliä, ja lisäksi myös 
pelaajan aivojen kuvantamista pelaamisen aikana, jotta voidaan selvittää mitä ai-
voissa tapahtuu pelaamisen aikana. 
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