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Tiivistelmä 

Käytettävyydestä on tullut eräs tärkeimmistä sovellusten kehittämisen osa-alueista. 
Erityisesti peleissä käytettävyys ja pelattavuus ovat yhtenäinen osa pelikokemusta eli 
millaisen mielikuvan peli käyttäjälleen antaa. Tutkielmassa tarkastellaan tähän asti 
ilmestyneissä julkaisuissa todettuja pelattavuus-heuristiikkoja ja niiden soveltuvuutta 
pelisuunnittelussa käyttäen tutkimusmenetelmänäni kvantitatiivista tutkimusta. 
Tutkimusosion päätavoitteena oli priorisoida aikaisemmassa tutkimuksessa luodun 
peliheuristiikkalistan heuristiikat yleisesti ja genreittäin. 

Pelien kehityksen osa-alueena käytettävyyden tutkimus on suhteellisen tuore käsite. 
Viime vuosina pelien heuristiikkatutkimuksia on julkaistu suhteellisen kiitettävästi ja 
niitä julkaistaan jatkuvasti lisää. Tutkimuksissa on todettu peleille suunnatuista 
heuristiikoista olevan suuri hyöty evaluoinnissa. 

Heuristiikkojen avulla saadaan suhteellisen nopeasti aikaiseksi taulukoitavia tuloksia, 
joista pelin kehittäjät näkevät nopeasti käytettävyyteen liittyviä ongelmakohtia. 
Kuitenkin, vaikka heuristinen evaluointi lupaa edullista pelattavuuden 
arviointimenetelmää, on se täynnä subjektiivisesta tulkinnasta johtuvia ongelmia ja yhä 
useampia kilpailevia ja ristiriitaisia heuristiikkalistoja. Tämän vuoksi nykyisistä 
tutkimuksista saatujen heuristiikkalistojen tutkiminen ja yksittäisten heuristiikkojen 
priorisointi on tärkeää pelattavuuden arvioinnin kannalta. 

Tutkimuksessa saatiin selville osa-alueittain tärkeimmät ominaisuudet. Game play -
kategoriassa on tärkeintä selkeät tavoitteet, sopivasti haastetta, haasteiden on oltava 
reiluja ja pelin on oltava ennen kaikkea hauska, jonka jälkeen voidaan vasta keskittyä 
pelimekaniikkaan ja grafiikkaan. Game story -kategoriassa tarina on tärkeässä osassa. 
Pelin tulokset ovat oikeudenmukaisia, pelaajalla on tunne hahmon hallinnasta ja peli 
vaikuttaa pelaajan tunteisiin. Game mechanics -kategoriassa painottuu kontrollien 
tärkeys. Mekaniikka/kontrollit ovat johdonmukaisesti sijoitettu. Mekaniikka on helppo 
oppia, mutta vaikea hallita. 

Asiasanat 
Pelattavuus, pelaaminen, käytettävyys, käytettävyystestaus, videopeli, genre, 
heuristiikka, pelisuunnittelu, pelikehitys, HEP (Heuristic Evaluation for Playability). 
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Alkusanat 

Motivaatio tälle tutkimukselle lähti omasta kiinnostuksestani videopeleihin ja niiden 
kehittämiseen. Erityisesti pelattavuuteen liittyvät ominaisuudet kiinnostivat, koska niitä 
tutkimalla on mahdollisuus arvioida ja kehittää pelattavuudeltaan parempia videopelejä. 
Tutkin aluksi pelien heuristiikkoja pelkästään yleiseltä näkökannalta, mutta 
kiinnostuksen ja asian tärkeyden vuoksi, päätin ottaa mukaan myös genrenäkökannan. 

Kiitos ohjaajalleni Mikko Rajaselle, opponentilleni Marianne Kinnulalle, 
kyselytutkimukseen osallistuneille peliyrityksille, sekä kaikille, jotka ovat edesauttaneet 
graduni valmistumista. 

 

Kajaanissa 01.05.2013 

Timo Muranen 
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1. Johdanto 

Pelien tutkimiseen investoiminen on huomionarvoista, koska videopelien 
markkinaosuus on muutamassa vuodessa kasvanut huimasti. Vuonna 2007 pelien 
markkinaosuus kasvoi 11 prosenttiyksikköä saavuttaen kokonaisuudessaan 35,8 
miljardin arvon, kun taas muun viihdeteollisuuden kasvu oli vain 4.8 prosenttiyksikköä 
(Tan & Li, 2008). Jo vuonna 2012 videopeliteollisuuden tulot olivat 70 miljardia 
dollaria ja lisäksi kännykkäpelit 8 miljardia dollaria (Nayak & Baker, 2012). 

Vaikka peliteollisuudella ei ole läheskään niin suurta huomiota mediassa, on se 
nopeimmin kasvava IT-ala Yhdysvalloissa ja se on taloudellisesti verrattavissa 
Hollywoodiin (Jørgensen, 2004). Nämä faktat kertovat, että pelitutkimus on hyvin 
tärkeää tänä päivänä, jotta pelejä voidaan kehittää parempaan suuntaan suuremman 
suosion takaamiseksi. Hyvä pelattavuus on yleensä osana peleissä, jotka ovat saaneet 
arvosteluissa kiitettävän arvosanan. Pelin käytettävyys on osana hyvää pelattavuutta 
(Federoff, 2002). 

Lisäksi hyvä pelattavuus houkuttelee pelin käyttäjiksi myös satunnaisia pelaajia (casual 
player, silloin tällöin rentoutuakseen pelaavat ihmiset), eikä käyttäjäkunnan tarvitse 
koostua vain vakavista harrastajista (hardcore gamer). Desurvire & Wiberg (2008) 
julkaisivatkin artikkelin pelin lähestyttävyydestä (approachability) tulevaisuuden 
pelisuunnittelussa, jossa keskitytään satunnaispelaajiin. Artikkelissa mainittiin muun 
muassa se, että satunnaispelaajat tarvitsevat enemmän ohjeistusta kuin harrastajat ja he 
lopettavat pelin useimmin, jos tarvitsee turvautua pelin ulkopuoliseen apuun, kuten 
paperiseen ohjekirjaan. Väistetäänkö nämä ongelmat hyvällä pelattavuuden ja 
käytettävyyden suunnittelulla? 

Käytettävyyden tulisi olla osaltaan 8-12 prosenttia missä tahansa suunnitteluprojektissa 
(Nielsen & Giluz, 2003), eivätkä pelit ole tässä tapauksessa poikkeus (Schaffer, 2007). 
Noin kymmenesosa suunnittelusta tuntuu aluksi pieneltä ottaen huomioon 
käytettävyyden tärkeyden, mutta varsinkin peliprojektit koostuvat niin monesta osa-
alueesta, että suurempaan määrään käytettävyyssuunnittelua on hankala päästä muuta 
kuin muiden suunnittelun osa-alueiden kustannuksella. 

Työpöytäsovelluksissa käytettävyyden prioriteetti voi olla suurempikin, koska niissä 
tehokkuus ja tavoitteiden saavuttaminen ovat tärkeämpiä, kun taas peleissä hauskuus on 
ensisijalla. Työpöytäsovellukset, kuten MS Word ja Adobe Photoshop, ovat sovelluksia, 
jotka on suunniteltu jonkin tietyn tehtävän helpottamiseen tai ongelman ratkaisemiseen, 
kun taas pelisovellukset on suunniteltu tuottamaan käyttäjälleen viihdekokemuksia. 

Lisäksi pelitutkimus on mielenkiintoinen ja suhteellisen haastava tutkimusalue, koska 
pelisovelluksilla on erilaiset suunnittelun näkökohdat ja käytettävyysongelmat kuin 
työpöytäsovelluksilla tai vastaavilla esimerkiksi tuotantopuolen sovelluksilla. 
Yhtäläisyyksiäkin tosin on, esimerkiksi käyttöliittymäpuolella. Ensimmäisiä 
raportoituja virstanpylväitä pelien käytettävyyden arviointimenetelmiin otettiin vuonna 
1997 Microsoftin toimesta (Fulton & Romero, 2004). Tämän jälkeen pelitutkimus on 
kasvanut huomattavasti johtuen osiltaan pelien kasvavasta osuudesta markkinoilla. 
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Pelien kehittäjät, pelien tuottajat ja markkinointiosastot saattavat olla epäileviä tai 
kielteisiä käytettävyyden arviointimenetelmien hyödyllisyydestä (Laitinen, 2006). Tämä 
oli myös yksi syy tutkielman aihetta valitessani. On tärkeää tutkia erilaisia 
käytettävyyden tutkimusmetodeja, jotta pelien tekijät pystyvät valitsemaan näistä 
tehokkaimmat menetelmät pelien kehittämiseen. 
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1.1 Tutkimusongelma 

Heuristiikat ovat suunnittelun ohjenuoria, jotka toimivat hyödyllisinä 
arviointityökaluina sekä tuotesuunnittelijoille että käytettävyyden ammattilaisille 
(Nielsen, 1994). Tutkielmassa pohditaan pelien tähän mennessä löydettyjen 
heuristiikkojen soveltuvuutta pelien heuristisessa evaluoinnissa pelattavuuden 
näkökannalta. Millä tavoin tähän mennessä löydetyt heuristiikat eroavat muille 
sovelluksille räätälöidyistä heuristiikoista, millaista hyötyä peliheuristiikkojen käytöstä 
on ja mitkä peliheuristiikat ovat tärkeimpiä pelin onnistumisen kannalta? 

Yhtenä ongelmana heuristiikkojen käytössä on pelien käytettävyydellinen 
monipuolisuus, jolloin yksittäisen heuristiikan soveltaminen joko hyvään tai huonoon 
pelattavuuteen ei ole yksiselitteistä. Tähän vaikuttaa eniten peligenre eli pelityyppi. 
Peligenrejä on useita, kuten arkade, toiminta, seikkailu, RPG (Role Playing Game), 
simulaatio, rakentelu, sota, urheilu, ongelmanratkaisu ja opetus (Gussin, 1995). 

1.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä on ensin kirjallisuuskatsaus, jonka pohjalta tehtiin empiirinen 
tutkimus käyttäen pääosin kvantitatiivista tutkimusta (kyselytutkimus). Tutkimuksessa 
käytiin läpi mahdollisimman paljon aiheeseen liittyvää kirjallisuutta 
konferenssijulkaisuista aikakausilehtien artikkeleihin keskittyen heuristiikkojen 
soveltamiseen pelien pelattavuuden arvioimisessa. Ensin käytiin läpi julkaisuja, jotka 
käsittelevät käytettävyyttä yleensä ja käytettävyyden periaatteita, jonka jälkeen 
siirryttiin pelien käytettävyyttä käsitteleviin julkaisuihin. 

Erityisesti pelien heuristiikkoja käsittelevät julkaisut, joissa keskityttiin 
heuristiikkalistojen arviointiin, olivat etusijalla, koska nämä olivat apuna 
tutkimusongelmani pohdiskelussa. Tutkimuksessa käytiin läpi myös alaan liittyvien 
tieteellisten julkaisujen sekä internet-sivustojen peliarvosteluita ja näissä arvosteluissa 
tutkittiin, mihin käytettävyyden osa-alueisiin arvostelija on kiinnittänyt erityisesti 
huomiota. Tärkeimmäksi lähteeksi osoittautui Desurvire, Caplan ja Toth (2004) 
julkaisema tutkimus, “Using heuristics to evaluate the playability of games”. 
Tutkielmassa ei ole eroteltu eri pelialustojen pelejä, eikä myöskään ole kiinnitetty 
huomiota niiden välisiin eroihin. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että esimerkiksi 
mobiililaitteet ovat pelialustana varsin erilaisia verrattuna pöytäkoneeseen. 

1.3 Tutkimuksen rakenne ja sisältö 

Tutkielma muodostuu viidestä eri kokonaisuudesta. Luvuissa 1 ja 2 luodaan 
yleissilmäys tutkielman aiheeseen, esitellään tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät. 
Luvussa 3 perehdytään tarkemmin peleihin, pelien heuristiikkoihin ja peligenreihin. 
Lisäksi käydään läpi Nielsenin (1994) heuristiikkojen soveltuvuus peleille. Nielsenin 
listan läpikäyntiä pidettiin tärkeänä erikseen peleille soveltuvien heuristiikkojen 
tarpeellisuuden havaitsemisesta verrattuna PC-ohjelmille suunniteltuihin Nielsenin 
heuristiikkoihin.  Luvussa 4 esitellään tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen eteneminen. 
Luvussa 5 esitellään tulokset käyden läpi löydetyistä peliheuristiikoista valikoitu lista, 
sekä kyselytutkimuksen tulokset. Luvussa 6 on pohdinta ja johtopäätökset, sekä 
jatkotutkimusaiheita. 
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2. Pelien käytettävyys 

”The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals 
with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.” (ISO 9241-
11:1998). Edellä mainittu määritelmä on ISO-standardin (International Organization for 
Standardization) mukainen ja vapaasti suomennettuna: Käytettävyys määräytyy sen 
kautta, kuinka tehokkaasti, vaikuttavasti ja tyytyväisesti tietyt käyttäjät saavuttavat 
määritellyt tavoitteet tietyssä ympäristössä. 

Tehokkuus on tavoitteiden saavuttamista suhteutettuna käytettyihin resursseihin. 
Käyttäjät pelaavat pelejä saavuttaakseen tavoitteen. Pelin tavoite voi olla lähes mikä 
vain, kuten maaliin pääseminen tai esineiden kerääminen. Jos pelissä ei ole haastetta 
tavoitteen saavuttamiseksi, peli on tylsä eikä se ole hauska (Federoff, 2002.) Haasteen 
tarjoaa muun muassa pelin oppiminen, ongelmien ratkaiseminen tai uusien asioiden 
löytäminen (Korhonen & Koivisto, 2006). Vaikuttavuudella tarkoitetaan, miten tarkoin 
ja täydellisesti käyttäjä saavuttaa tavoitteensa. Tyytyväisyys on käyttäjän tyytyväisyyttä 
laitteen tai järjestelmän käyttöön. 

Tietotekniikan puolella Jacob Nielsen (1993) laajensi ISO-määritelmää opittavuuden, 
muistettavuuden ja virheiden vähyyden kriteereillä. Nielsen kehitti heuristiikat 
nimenomaan työpöytäsovelluksille ja ne sisälsivät käsitteitä kuten dialogit, undo/redo 
(Pinelle et al., 2008). Nämä saattavat korjata käytettävyysongelmia joissain peleissä, 
mutta eivät ole merkittävässä asemassa muutamaa heuristiikkaa lukuun ottamatta. 

Käytettävyyttä on tutkittu ja pyritty parantamaan työpöytäsovelluksissa jo 
ensimmäisistä sovelluksista lähtien, mutta suurin osa nykyisistä käytettävyyden 
tutkimisen tekniikoista ei sovellu peleihin, koska suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 
ovat aivan erilaisia kuin työpöytäsovelluksissa. Heuristinen evaluointi on yksi 
potentiaalinen tekniikka prototyyppien arvioinnissa (Pinelle, Wong & Stach, 2008). 
Heuristiikkoja käytetään yleensä heuristisessa evaluoinnissa, jossa arvioijat tutkivat 
käyttöliittymää soveltaen listaa käytettävyysperiaatteita. Arvioijien ei tarvitse olla 
välttämättä käytettävyyden ammattilaisia, koska heuristisen arvioinnin yksi hyvä puoli 
on, että sen voi toteuttaa kuka tahansa tuloksien saavuttamiseksi. 

Termiä ”käytettävyys” on käytetty monessa eri merkityksessä, tehden siitä vaikeasti 
määriteltävän konseptin, erityisesti ohjelmistosuunnittelijoille (Seffah & Metzker, 
2004). Useimmiten käytettävyys määritellään järjestelmän helppokäyttöisyydeksi ja 
hyväksyttävyydeksi määritetylle tehtävälle ja ympäristölle (Holzinger, 2005). 
Käytettävyys on Federoffin (2002) mukaan osa pelattavuutta. Pelattavuus on ilmentymä 
käytettävyyden yleisestä käsitteestä sovellettuna videopeleihin (Fabricatore, Nussbaum 
& Rosas, 2002). Tutkielmassa käytettävyys on määritteenä rinnastettu pelien 
pelattavuuteen, vaikka joitain pelien elementtejä voidaan myös arvioida perinteisen 
työpöytäsovelluksille tarkoitetun käytettävyys-määritteen mukaisesti. Pääosa 
tutkimuksessa keskittyy kuitenkin pelattavuuteen, eikä pelin käyttöliittymän 
elementteihin. 

Pelattavuus (playability) on määritelmä, jota käytetään muun muassa kuvaamaan sitä 
tasoa, jolla peliä oppii pelaamaan. Missä määrin peli on hauska ja käyttökelpoinen, 
korostaen vuorovaikutuksen tyyliä sekä juonen laatua. Pelissä on hyvä pelattavuus, kun 
se on helppokäyttöinen, hauska ja haastava (Egenfield-Nielsen, Smith & Tosca, 2008). 
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Pelattavuus on pelaamisen (game play) laatu (Usability in Website and Software Design, 
2002.) Näitä termejä ei sovi sekoittaa keskenään, koska pelaaminen on osa 
pelattavuutta. 

2.1 Pelien heuristiikkojen historiaa 

Peliteollisuudessa peliheuristiikkoja ovat kehittäneet muutamat yksittäiset ryhmät ja 
ammattilaiset, sekä tutkijat HCI-yhteisössä (Human-Computer Interaction). Vuonna 
1982 Malone kehitteli listan heuristiikkoja opetukseen tarkoitetuille peleille 
(instructional games) (Desurvire et al., 2004). Melissa Federoff (2002) teki 
tutkimusryhmänsä kanssa peleille räätälöidyn listan käytettävyysheuristiikkoja, johon 
kuului 40 yleispätevää heuristiikkaa (Isbister & Schaffer, 2008). Se toimi hyvänä alkuna 
nykyiselle tutkimukselle pelien heuristisesta evaluoinnista. Vuodesta 2001 lähtien, 
pelisuunnittelijat Falstein ja Barwood ovat kirjoittaneet ensimmäiset 400 
pelisuunnittelun sääntöä, joita suunnittelijat voivat käyttää parempien pelien 
suunnitteluun (Desurvire et al., 2004). 

Pinelle et al. (2008) tutkivat pelien käytettävyyttä käyttäen omia tutkimuksessa 
laadittuja heuristiikkojaan keskittyen tietokonepeleihin. Tutkimusryhmän jäsenet, joilla 
oli pelikokemusta, kokosivat listan heuristiikkoja, jotka annettiin tutkimukseen 
osallistuvien pelaajien käyttöön. Tuloksista nähtiin kuinka monta erilaista 
käytettävyyteen liittyvää ongelmaa peleistä löytyi. Tutkimusta perusteltiin sillä, että 
aikaisemmat heuristiikat, jotka ovat suunnattuja työpöytäsovelluksille, eivät ole päteviä 
pelejä arvioitaessa, koska pelit ovat vahvasti suunnattuja taisteluun ja huviin, eivätkä 
käsittele käytettävyyttä yksityiskohtaisesti (Pinelle et al., 2008.) 

Lisäksi Pinelle et al. (2008) heuristiikat erosivat heidän omien sanojensa mukaan 
aikaisemmista peliheuristiikkatutkimuksista, kuten Clanton, (1998), Federoff, (2002) ja 
Desurvire et al., (2004) tutkimukset, sillä, että ne olivat suunnattuja puhtaasti pelien 
käytettävyyteen perustuen useamman pelin järjestelmälliseen analysointiin kattaen 
useamman eri genren. Aikaisemmissa peliheuristiikkatutkimuksissa ei kuitenkaan itse 
käytettävyyttä eroteltu muista pelien heuristiikoista muuta kuin nimellisesti. 
Tutkimukset, joissa heuristiikat oli ryhmitelty eri kategorioihin, viitattiin käytettävyys-
kategorialla pelin käyttöliittymään liittyviin heuristiikkoihin. 

Uudemmassa Pinelle, Wong, Stach & Gutwin (2009) julkaisemassa tutkimuksessa he 
keskittyivät erityisesti verkossa pelattavien moninpelien heuristiikkoihin, koska 
ryhmäpelaaminen tuo esille aivan uusia käytettävyysongelmia. Tutkimuksen tuloksena 
syntyivät ensimmäiset suunnitteluperiaatteet (Liite E), jotka ovat keskittyneet erityisesti 
verkkopeleihin (Pinelle et al., 2009). 

2.2 Pelien käytettävyyden osa-alueet 

Käytettävyys peleissä käsittelee kahta pääongelmaa. Yksi näistä on 
käyttöliittymäsuunnittelu, joka tarjoaa pelaajalle välitöntä ja helppoa tietä 
kontrolloimaan peliä. Toinen pääongelma on pelisuunnittelu, jolla varmistetaan 
tasapaino pelaajan taitojen ja pelin tarjoaman haasteen välillä (Csikszentmihalyi, 1975).  

Clantonin (1998) mukaan pelien käytettävyyteen liittyvät asiat voidaan kapseloida 
kolmeen eri alueeseen: pelin rajapinta, pelimekaniikka ja pelaaminen. Pelin rajapinta on 
työkalu, jonka kautta pelaaja on pelin kanssa vuorovaikutuksessa. Pelimekaniikka on 
pelin ”fysiikka”, joka määrittelee, kuinka asiat pelissä toimivat, mitä hahmo voi tehdä ja 
millaisia tapoja on vaikuttaa pelimaailmaan. Pelaaminen (game play) on prosessi, jossa 
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pelaaja saavuttaa pelin tavoitteet. Siihen sisältyvät pelaajan kokemukset pelin 
vuorovaikutuksen aikana, tunteet ja motivoinnin elementit eli toisin sanoen pelaamisen 
suunnittelussa pyritään hauskuuteen (Clanton, 1998; Federoff, 2002; Lindley, Nacke & 
Sennersten, 2008.) Pelaaminen on ”pelin sydän” ja siinä ei tulisi olla mitään suuria 
käytettävyysongelmia (Korhonen & Koivisto, 2006). Kuten kuvassa 1 kiteytetään, 
käytettävyysongelmat rakentuvat juuri näiden edellä mainittujen alueiden osasista. 

 

Kuva 1. Pelien käytettävyysongelmat. (Clanton, 1998). 

 

Yksi ensimmäisiä vakavasti pelien käytettävyyteen keskittyviä pelitaloja oli Microsoft 
Games Studio, joka perusti pysyvän käytettävyyden arviointi -ryhmän pelejä varten 
(Fulton & Medlock, 2003). Valitettavasti suurin osa heidän saamistaan tuloksista säilyi 
yksityisinä. He kuitenkin varmensivat, että ohjelmistojen käytettävyysmetodeja 
pystytään soveltamaan peleille käyttäjätyytyväisyyden parantamiseksi, sekä 
vähentämään tehtäväkohtaisia epäonnistumisia ja virhemääriä käyttäjien keskuudessa 
(Medlock, Wixon, Terrano, Romero & Fulton, 2002; Jacko & Sears, 2002). 

Jotta pelien käytettävyyssuunnittelu olisi mahdollisimman kattava, tulisi sen sisältää 
heuristista evaluointia (menetelmästä tarkemmin luvussa 3), mutta myös asiantuntija- 
arviointia ja käytettävyystestausta (user study). Asiantuntija-arviointi käsittää 
käytettävyyden ammattilaisten peliarvioinnit, yleensä käyttäen eri tekniikoita, kuten 
esimerkkinä kognitiivinen läpikäynti. Käytettävyystestaus taas on tärkeä osa 
käytettävyyden suunnittelua, koska se testaa käytettävyyttä nimenomaan käyttäjän 
toimesta (Schaffer, 2007.) 

Pinelle et al. (2008) tekivät tutkimuksen, jossa he osana tutkimusprosessia kävivät läpi 
peliarvosteluja. Tutkimuksen alkuvaiheessa he huomasivat, että korkean arvosanan 
saaneet pelit eivät sisältäneet juurikaan käytettävyysongelmia, joten he siirtyivät 
tutkimaan arvosanan kahdeksan ja alle saaneita pelejä. Tämä seikka kertoo 
käytettävyyden tärkeydestä peleissä paljon. 

2.3 Pelien testauksesta 

Pelien kehittäjillä on kaksi eri metodia kerätä palautetta pelaajilta ja sisällyttää se 
suunnitteluun: Pelitestaus (playtest) ja laadunvarmistus (QA) (Isbister & Schaffer, 
2008). Pelitesteissä keskitytään siihen, onko peliä hauska pelata, mutta myös siihen, 
pysähtyykö pelaajan eteneminen pitemmäksi aikaa tai turhautuuko hän. Pelitestausta 
käytetään niin pian kuin mahdollista eli kun pelistä on olemassa pelattava versio. 
Laadunvarmistus tehdään varsin myöhäisessä vaiheessa keskittyen virheiden etsimiseen, 
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mutta myös pelin hienosäätöön, kuten vaikeusasteen säätämiseen (Isbister & Schaffer, 
2008.) 

Pienillä, eikä monilla suurillakaan, yrityksillä ole resursseja kattavaan laadulliseen 
käytettävyystutkimukseen (Isbister & Schaffer, 2008), mutta käytettävyystutkimusta 
suositellaan, koska esimerkiksi edellä mainitun pelitestauksen implementointi 
kehitykseen on kohtuullisen pieni investointi. Muutamilla suurilla yhtiöillä on 
mahdollisuuksia tähän, kuten Microsoftilla, jolla on käytettävyystutkimusta varten oma 
GUR (Games User Research) -jaosto. 

Pelien ja työpöytäsovellusten välillä on paljon eroja. Suurimpana erona näiden 
sovellusten välillä on suunnittelutavoitteet niiden taustalla: työpöytäsovellukset ovat 
työkaluja, jotka auttavat käyttäjiään olemaan tehokkaita tuottamaan, kun taas pelit ovat 
työkaluja, jotka auttavat käyttäjiään pitämään hauskaa (Isbister & Schaffer, 2008.) 

Pelitestauksessa on otettu käyttöön myös uusia mittauskeinoja, kuten eleiden 
huomioiminen, silmänliiketutkimus (eye-tracking) ja jopa bio-fysiologiset syötteet 
(anturit iholla ynnä muut). Edellä mainitut menetelmät edustavat nykyisten 
arviointimenetelmien huippua (Bernhaupt, Eckschlager, Tscheligi, 2007.) Uusien 
menetelmien avulla saadaan entistä tarkempia tuloksia, erityisesti 
käytettävyystestauksessa, koska testihenkilöistä näkee myös asioita, joita testihenkilö tai 
testin havainnoijat eivät huomaa. Regina Bernhaupt on tutkinut uusia käytettävyyden 
evaluoinnin muotoja ympäristöissä, jotka eivät ole niin perinteisiä (Bernhaupt et al., 
2007). 
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3. Pelien heuristiikat 

Heuristinen evaluointi on tavoittanut viimeaikoina pelin kehittäjät ja peleille on 
suunniteltu omia heuristiikkoja. Menetelmä on yleisin käytettävyyden 
tutkimusmenetelmistä työpöytäsovelluksissa. Heuristisessa evaluoinnissa tarvitaan 
vähintään muutama arvioija tutkimaan käyttöliittymää ja löytämään siitä tunnistettavat 
käytettävyysperiaatteet eli heuristiikat käyttäen jotain valmista heuristiikkalistaa tai 
suunnitteluohjeita. 

Arvioijia tarvitaan enemmän kuin yksi, koska yhden henkilön on hyvin vaikeaa löytää 
kaikkia käytettävyysongelmia käyttöliittymästä ja henkilöt löytävät yleensä eri ongelmia 
(Nielsen, 1994.) Alla olevasta kuvasta (kuva 2) näkee, että yksi arvioija löytää noin 35% 
käytettävyysongelmista ja hyvä arvioijien määrä on 3-5 henkilöä. Tällöin myös 
hyötysuhde taloudellisesti on vielä suotuisa. Käytettävyysvirheiden löytämisprosentti on 
viidellä hengellä noin 75%. Useamman arvioijan käyttäminen lisää kustannuksia, mutta 
virheiden löytymisprosentti ei enää kasva huomattavasti. 

 

Kuva 2. Arvioijien suhde löydettyihin käytettävyysongelmiin (Nielsen, 1994). 

 

Jokainen arvioinnin suorittaja tutkii käyttöliittymän yksin, jonka jälkeen tulokset 
kootaan, jotta varmistetaan itsenäinen ja puolueeton arviointi. Tulokset raportoidaan 
erikseen paperille, joista arvioinnin vastuuhenkilö kokoaa yhteenvedon (Nielsen, 1994.) 

3.1 Miksi peleille pitäisi olla omat heuristiikat? 

Yksi viime vuosina tehdystä tutkimuksesta toi esille huomattavan suuren määrän 
käytettävyysongelmia peleissä käyttäen Nielsenin heuristiikkoja (Laitinen, 2006). Tämä 
tutkimus osoittaa, että Nielseninkin heuristiikkoja voi käyttää pelien 
käytettävyysongelmien löytämiseen, mutta peleille suunnatut heuristiikat ovat silti vielä 
tehokkaampia tätä varten. 

Pelinkehittäjillä ja peliyrityksillä ei välttämättä ole aikaa, resursseja ja osaamista 
täysimittaiseen pelien käytettävyystutkimukseen. Siksi standardisoitu lista peleille 
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räätälöityjä heuristiikkoja näille vastaaville yrityksille olisi avain tehokkaampaan 
käytettävyyden arviointiin. 

Heuristinen evaluointi on kevyt prosessi, joka voi olla halpa, nopea ja helppo sovittaa 
evaluointiprosessiin. Sitä voidaan käyttää sekä suunnittelu-, että evaluointivaiheissa ja 
sitä voidaan soveltaa jopa paperiprototyyppeihin ennen kuin edes ensimmäistä 
varsinaista toimivaa prototyyppiä on valmistettu (Cornett, 2004.) Heuristiikkojen avulla 
saadaan suhteellisen nopeasti aikaiseksi taulukoitavia tuloksia, joista pelin kehittäjät 
näkevät nopeasti käytettävyyteen liittyviä ongelmakohtia. 

Huonona puolena heuristisessa evaluoinnissa on, että mielipiteet eivät tule sovelluksen 
loppukäyttäjiltä vaan yleensä asiantuntijoilta, joten se ei yksistään takaa hyvää 
pelattavuutta. Täytyy myös muistaa, että vaikka heuristinen evaluointi lupaa edullista 
pelattavuuden arviointimenetelmää, on se täynnä subjektiivisesta tulkinnasta johtuvia 
ongelmia ja yhä useampia kilpailevia ja ristiriitaisia heuristiikkalistoja (White, Mirza-
babaei, McAllister & Good, 2011). Siksi nykyisistä tutkimuksista saatujen 
heuristiikkalistojen tutkiminen ja yksittäisten heuristiikkojen priorisointi on tärkeää 
pelattavuuden arvioinnin kannalta. 

Pelit koostuvat yleensä useasta eri kokonaisuudesta, kuten alkuvalikko (pääkohtina 
yleensä aloitus, tallennus tai lataus, asetukset, lopetus ynnä muuta), pelimaailma ja 
HUD eli Heads-Up Display (esimerkiksi kartta, energiataso, ammusten määrä, jotka 
näkyvät ruudun laidoilla pelatessa). Tämän vuoksi pelkästään työpöytäsovelluksille 
suunnatut heuristiikat eivät mitenkään voi sisältää kaikkia ongelmakohtia, joita peli 
käsittää, koska työpöytäsovellukset koostuvat yleensä vain ikkunoista. 

Taulukossa 1 on Isbister & Schaffer (2008) kokoama lista peleille tehdyistä 
heuristiikkalistoista ja tutkimuksista. Listasta löytyy 101 peleille räätälöityä 
heuristiikkaa pois luettuna Laitisen (2006) käyttämä Nielsenin heuristiikkalista 
sovellettuna peleille, koska se ei ole varsinaisesti peliheuristiikkoja koskeva lista. 
Suurimmassa osassa taulukossa esitetyissä heuristiikkalistoissa on ongelmana 
heuristiikkojen suurpiirteisyys, jolloin yhden heuristiikan alle mahtuu turhan monia 
erilaisia pelattavuusongelmia. Tämä vaikeuttaa arvioijan työtä, erityisesti silloin, kun 
käytetään ulkopuolista, ei-ammattilaista. Taulukossa ei ole myöskään mukana Federoff 
(2002) kokoama heuristiikkalista, koska se löytyy myös kattavammasta Desurvire et al. 
(2004) kokoamasta listasta. Luvussa 5 on tarkemmin käyty läpi edellä mainittu lista 
tulosten ohessa. 
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Taulukko 1. Tutkimuksia pelien heuristiikoista(Isbister & Schaffer, 2008). 

Heuristics Description Room for 
improvement 

Sauli Laitinen´s 
application of Nielsen´s 
original heuristics 

Used Nielsen´s 10 heuristics 

Found more problems than 
evaluation with no heuristics 

Not tailored to games, 
specifically 

Could have more 
specificity 

Melissa Federoff 40 heuristics 

3 categories: Game interface, 
game mechanics, and game play 

First set of heuristics for games 

Very useful and appropriate for 
games 

Could have more 
specificity 

Sometimes hard to 
judge until post mortem 

Heuristic Evaluation for 
Playability(HEP) by 
Desurvire, Caplan, & 
Toth 

43 heuristics 

4 categories: Game play, Game 
story, Mechanics, and Usability 

Building on and improving 
Federoff´s heuristics 

Could have more 
specificity 

Sometimes hard to 
judge until post mortem 

Nokia´s Heuristics by 
Korhonen & Koivisto 

29 heuristics 

3 categories: game usability, 
mobility, game play 

Could have more 
specificity 

 

Schaffer´s heuristics 
white paper 

29 heuristics 

3 categories: General, graphical 
user interface, and gameplay 

Greater specificity 

Examples to help understanding 

Fairly rough and 
incomplete 

Some heuristics don´t 
apply to some games 

 

Yksi yllä olevasta taulukosta puuttuva mainitsemisen arvoinen lista peliheuristiikkoja 
on Pinelle et al. (2008) julkaisema lista, johon kuuluu kymmenen peleille suunnattua 
heuristiikkaa (liite D). Myös myöhempi Pinelle et al. (2009) julkaisema lista 
peliheuristiikkoja keskittyen verkossa pelattaviin moninpeleihin löytyy liitteestä E. 

3.2 Pelattavuuden heuristinen arviointi 

Yksi hyvä tapa tutkia peliheuristiikkojen soveltuvuutta pelien evaluoinnissa, on verrata 
peliheuristiikoilla tehtyä pelattavuusarviointia johonkin aikaisempaan yleisesti 
käytettyyn evaluointimenetelmään. Esimerkkinä tästä on Desurvire et al. (2004) 
julkaisema tutkimus, jossa he vertasivat suunnittelijoiden ja 
käytettävyysasiantuntijoiden tekemää heuristista arviointia pelille käyttäen 
peliheuristiikkoja. Heuristisen arvioinnin tuloksia verrattiin perinteisessä 
käytettävyystestauksessa ilmenneisiin tuloksiin. 

He käyttivät uutta peliä mekanismina suunnittelun alussa oppiakseen heuristiikkojen 
tehokkuutta. Pelisuunnittelun konsepti prototypoitiin käyttäen Macromedia Flashia. 
Näkymät muodostuivat kuvankaappauksista, jotka mahdollistivat käyttäjille navigoinnin 
pelin sisällön läpi, mutta eivät itse pelaamista. 
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Tutkimuksissa käytettiin pelattavuuden heuristista arviointia eli HEP:a (Heuristic 
Evaluation for Playability) ja käytettävyystestausta. Näistä saatuja tuloksia verrattiin 
keskenään mahdollisten yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien valossa. Keskeisimpinä 
kohteina olivat tutkimuksissa löydetyt ongelmakohdat ja näistä etsittiin yhteiset 
ongelmat ja mahdolliset lisäongelmat jommankumman arviointimenetelmän puolelta. 

HEP, jota Desurvire et al. (2004) käyttivät, perustui sen aikaiseen kirjallisuuteen. Pelin 
arvioivat HEP:a käyttäen muutama pelattavuuden asiantuntija sekä pelisuunnittelija. 
Käytettävyystestin testinhenkilöt taas olivat käyneet läpi kaksituntisen pelisession, 
jonka jälkeen löydetyt pelisuunnitteluun liittyvät ongelmat tunnistettiin ja vaihtoehtoiset 
suunnitteluratkaisut muodostettiin ja niitä verrattiin HEP:sta saatuihin tuloksiin. Näin 
saatiin selville HEP:n käytön soveltuvuus verrattuna yhteen yleisimmistä 
käytettävyystutkimuksen muodoista eli käytettävyystestaukseen (user study). 

Desurvire et al. (2004) tutkimuksissa todettiin varsinkin kategorioiden pelin kerronta ja 
käytettävyys osoittavan tehokkuutensa pelattavuuteen liittyvien ongelmien 
paljastumisessa. Kuudessa kahdeksasta HEP:n pelin kerronta -heuristiikasta ja 
yhdessätoista kahdestatoista käytettävyys-heuristiikasta oli hyötyä pelattavuuden 
arvioimisessa. Kuitenkin käytettävyystestaus paljasti useita samoja ongelmia kuin HEP, 
mutta myös sellaisia ongelmia ja käyttäytymistä, joita pystyi tunnistamaan vain 
tarkkailemalla pelaajaa. Löydettyjen ongelmien vertailukaavio esitetään kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Vertailukaavio löydetyistä ongelmista (Desurvire et al., 2004). 

 

Pelistä löydetyistä ongelmista noin puolet ilmeni game play -heuristiikoista. On otettava 
huomioon evaluoitavan pelin keskeneräisyys, jolloin tulokset voivat olla erilaiset 
valmista peliä arvioitaessa. Tutkimuksen mukaan game play -kategoriassa oli kaksi 
yhteistä ongelmaa käytettävyystestauksen tuloksien kanssa, jotka pääasiallisesti 
keskittyivät pelaajan tavoitteisiin ja motivaatioon (Desurvire et al., 2004). Tämän lisäksi 
HEP tunnisti neljä muuta ongelmaa. Käytettävyystestaus paljasti sen sijaan kaksi 
ongelmaa, jotka eivät ilmenneet HEP-evaluoinnissa. 

Tutkimuksen mukaan game story -kategoriasta löydettiin yksi yhteinen tärkeä ongelma. 
Tämän lisäksi HEP tunnisti viisi muuta ongelmaa. Tämän perusteella HEP on 
tehokkaampi menetelmä pelin kerrontaan liittyvien ongelmien löytämiseen kuin 
vertailukohteena oleva käytettävyystestaus. 
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Game mechanics -kategoriassa löydettiin myös yksi yhteinen ongelma. HEP tunnisti 
lisäksi pari ongelmaa, jotka asianmukaisempia tulevaisuudessa, kun peliä on enemmän 
kehitetty. Käytettävyysongelmat, kuten kontrollien sijoittelu ovat tulleet esille myös 
monissa peliarvosteluissa (www.gamespot.com), joita Pinelle et al. (2008) tutkivat. 

Käytettävyystestausta ei voi täysin korvata millään menetelmällä käytettävyyden 
arvioinnissa, koska varsinkaan ilman sitä suunnittelija ei voi koskaan 
kokonaisuudessaan ennustaa pelaajan käyttäytymistä (Desurvire et al., 2004). HEP on 
hyödyllinen varsinkin alustavassa suunnitteluvaiheessa luodessa korkealaatuista 
käytettävyyttä ja pelisuunnittelua ennen kalliita prototyyppejä. 

3.3 Nielsenin heuristiikkojen soveltuvuus peleihin 

Nielsenin (1994) heuristiikkojen soveltuvuutta peleille on käsitelty muutamissa 
artikkeleissa, kuten Federoff (2002), sekä Laitinen (2006). Tässä luvussa on tarkemmin 
esitelty Nielsenin heuristiikkojen soveltuvuus peleihin sekä pohdittu löydettyjen 
peliheuristiikkojen tehokkuutta käyttäen avuksi Desurvire et al. (2004) julkaisemaa 
tutkimusta. Alla on listattuna tunnetuin heuristisessa evaluoinnissa käytetty lista 
Nielsenin kymmenestä käytettävyys-heuristiikasta (Nielsen, 1994) ja heuristiikan alla 
on pohdittu sen soveltuvuutta peleihin: 

1. Järjestelmän tilan näkyvyys (Visibility of system status) 

Heuristiikka soveltuu peleille, tyypillisesti pisteiden ja/tai tason informaation 
kautta (Federoff, 2002). Näiden sijaan myös pelimaailmaan sidonnaiset asiat ja 
tapahtumat voivat kertoa pelin edistymisestä tai muutoksista pelaajan tekojen 
kautta. Esimerkiksi pelaaja tuhoaa kylää uhkaavan rosvojoukkion, jonka jälkeen 
kyläläiset ovat ystävällisiä pelihahmoa kohtaan. Esimerkki järjestelmän tilasta 
näkyy kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Esimerkki järjestelmän tilasta, joka kertoo mm. ammusten, energian ja suojusten 
määrän. (Doom, 1993). 

2. Järjestelmän ja todellisuuden yhteys (Match between system and the real world) 

http://www.gamespot.com/
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Käyttöliittymän vastaavuudet oikeaan maailmaan auttavat usein pelaajaa 
navigoimaan peliympäristössä ja vuorovaikutuksessa pelin objektien kanssa 
(Federoff, 2002.) Kun pelaajan toimien yhteys järjestelmään on loogista ja 
sujuvaa, vältytään hämmentymiseltä. 

3. Käyttäjän kontrolli ja vapaus (User control and freedom) 

Muutamilta osin tämän heuristiikan noudattaminen ei ole sopivaa pelin 
suunnittelussa, kuten ”undo” ja ”redo” -toiminnon tarjoaminen, koska pelit ovat 
useimmiten reaaliaikaisia. Tällöin palautustoiminto useimmille tapahtumille 
tuntuisi epäloogiselta. Kuitenkin käyttäjän kontrolli ja vapaus ovat tärkeitä 
pelisuunnittelulle (Federoff, 2002.) Pelaajan tulee tuntea itse ohjaavansa 
pelihahmoa sekä sitä kuinka pelihahmo vaikuttaa pelimaailmaan. Kontrollit on 
saatava määrittää itse ja pelitilanne on useimmissa tapauksissa mahdollista 
tallentaa. 

4. Yhteneväisyys ja standardit (Consistency and standards) 

Pelin käyttöliittymän tulisi olla kaiken kaikkiaan yhdenmukainen (Federoff, 
2002). Peleissä voi olla useita eri käyttöliittymiä pelin tilasta riippuen, jolloin 
yhdenmukaisuutta on hankala toteuttaa. Pelin valikoissa yhdenmukaisuus toimii 
hyvin, koska valikot ovat yleensä pelin sisällöstä riippumattomia. HUD:n 
yhdenmukaisuus voidaan toteuttaa sen eri osien yhdenmukaisella taitolla, kuten 
kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Tyypillinen kuva HUD:sta 1st Person Shooterissa (Kan, 2007). 

 

5. Virheiden tunnistaminen, diagnosointi ja toipuminen (Help users recognize, 
diagnose, and recover from errors) 
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Virheilmoitukset eivät ole välttämättömiä pelaamisen aikana, koska komennot 
tehdään fyysisinä toimintoina syntaksin sijaan ja tulokset toiminnoista ovat 
ilmeisiä ja ne voidaan tulkita heti (Federoff, 2002).   

Tietyissä tapauksissa virheilmoitusten käyttö informoi käyttäjää myös peleissä, 
jos käyttäjä tekee jonkin pelin logiikalle sopimattoman toiminnon, esimerkiksi 
koittaen siirtää pelihahmon varusteosan sille sopimattomalle paikalle, kuten 
kypärän käteen (ääriesimerkki). Toisaalta pelin sisältöön liittymättömät 
virheilmoitukset esimerkiksi pelin kaatumisesta eivät ole omakohtaisesti 
koskaan olleet informoivia vaan sisältäneet heksadesimaaleja tai muuta 
vastaavaa. 

6. Virheiden ennaltaehkäisy (Error prevention) 

Pelisuunnittelussa tulee tarkkaan miettiä, mitä pelaajan sallitaan tehdä 
pelimekaniikan rajoissa, jotta virhetilanteita, kuten päättymättömiä silmukoita, ei 
synny odottamattomien toimintojen seurauksena. Suunnittelijan on otettava 
huomioon kaikki mahdolliset toiminnot, joita pelaaja voi pelin tarjoamalla 
käyttöliittymällä suorittaa. Virheiden ennaltaehkäisy voi myös sisältää 
varoitusviestit, kuten ”Haluatko tallentaa pelin ennen lopetusta?” (Federoff, 
2002). 

7. Tunnistaminen mieluummin kuin muistaminen (Recognition rather than recall) 

Peliä tulisi voida pelata ilman ohjekirjaa. Kontrollien ja pelin objektien tulisi olla 
luontevia. Ohjeistukset tulisi olla saatavissa pelin sisällä, joskin pelit 
rakennetaan hyvin usein tarkoituksena opettaa taidot pelaamisen alkuvaiheessa, 
jolloin ohjeistus ei ole välttämätöntä (Federoff, 2002).  

Eräässä pelien käytettävyystutkimuksessa (Cornett, 2004) testaajista alle puolet 
(8/19) jaksoivat lukea pelin mukana tulleen ohjekirjan ja heistäkin puolet piti 
ohjekirjaa liian pitkänä ja monimutkaisena. Tutkimuksessa ei otettu huomioon 
etnistä tai kulttuurillista taustaa. Myös tämä osoittaa, että ohjeistuksen tulisi olla 
luontevasti pelin sisäistä, koska varsinkaan satunnaispelaajat eivät jaksa 
panostaa ohjekirjojen lukemiseen. 

8. Esteettisyys/joustavuus ja minimalistinen suunnittelu (Aesthetic and minimalist 
design) 

Pelin kontrollien ja käyttöliittymän tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen 
käyttäjäystävällinen, jotta se tarjoaisi helpon pääsyn peliympäristöön (Federoff, 
2002). Valikoissa tulisi käyttää hillittyjä värejä ja symboliikkaa, eron tulisi olla 
selkeä taustan ja informaation välillä ja taiton tulisi olla loogista erotellen 
kokonaisuudet toisistaan visuaalisesti. 

9. Käytön joustavuus ja tehokkuus (Flexibility and efficienty of use) 

Pelejä tulisi voida pelata eritaitoisten pelaajien toimesta. Usein tämä 
mahdollistetaan säädettävillä vaikeusasteilla (Federoff, 2002.) Muita hyväksi 
koettuja tapoja ovat vastustajien skaalautuvuus eli vastustajien kokemustaso 
muuttuu pelaajan kokemustason mukaan tai pelin adaptiivisuus, jossa pelin 
vaikeusaste mukautuu pelaajan taitoja vastaavaksi. Jos pelissä on vain yksi 
vaikeusaste, voi peli olla hyvälle pelaajalle liian helppo, jolloin pelin tuoma 
haaste ei välity, eikä tällöin tavoitteen saavuttaminen tuo pelaajalle mielihyvää 
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ja turhauttaa pelaajan. Huono pelaaja voi taas turhautua pelin vaikeuteen ja 
lopettaa pelin kesken. 

10. Opastus ja ohjeistus (Help and documentation) 

Pelaamiseen liittyvä ohjeistus tulisi olla ensisijaisena ohjekirjassa. Pienemmät 
ohjeet voidaan tarjota käyttöliittymän kautta (Federoff, 2002). Varsinkin 
vanhemmissa peleissä tuli mukana ohjekirja, joissa oli tärkeimmät toiminnot ja 
ohjeistukset paljastamatta kuitenkaan liikaa pelimaailmallisia asioita. 
Nykypeleissä mukana tulee edelleen vielä pieni ohjekirja tai vihkonen ja 
monissa peleissä on sisäänrakennettu tutoriaali. Peliohje voi löytyä myös 
elektronisena dokumenttina pelin mukana tai internet-sivustolta. 

Nielsenin heuristiikat soveltuvat parhaiten arvioitaessa pelin käyttöliittymää, mutta ne 
eivät sovellu osoittamaan pelien heuristiikkatutkimuksissa ilmi tulleita 
pelattavuusongelmia (Federoff, 2002). Varsinkin Nielsenin heuristiikat viisi ja kuusi 
koskien virheiden tunnistamista ja ennaltaehkäisyä ovat käyttöliittymille suunnattuja. 
Käyttäjän virheet eivät yleensä ole suotavia sovelluksissa, mutta pelit ovat poikkeus. 
Pelit ovat suunniteltuja haastamaan käyttäjiä, jotta he kehittäisivät uusia taitoja, jolloin 
he voisivat saavuttaa pelin sisäiset tavoitteet (Pinelle et al., 2008). 

3.4 Genrekohtainen arviointi 

Videopelejä on lukuisia erilaisia ja eroavaisuuksia on visuaalisen ulkoasun ja 
vuorovaikutustyylien välillä. Videopelien monimuotoisuus on osoitus luovuudesta, 
mutta johtaa myös käytettävyysvaatimusten vaihtelevuuteen, joten tietty heuristiikka ei 
välttämättä ole relevantti jokaiselle pelille. Mutta peleissä, jotka jakavat yhteisen 
genren, on monia yhtäläisyyksiä, kuten yhtäläiset kontrollit ja käyttöliittymän ulkoasu. 

Esimerkiksi FPS-pelissä liikkumiskontrollit ovat yleensä kirjainnäppäimet ”W, A, S, D” 
ja välilyönti-näppäin. Pelaajat, jotka ovat tottuneet tähän genreen, odottavat 
vastaavanlaisia kontrolleja (Livingston, Mandryk & Stanley, 2010.) Nämä 
vastaavanlaiset yhtäläisyydet viittaavat siihen, että genrejä voidaan käyttää 
käsitteellisenä kehyksenä videopelien suunnittelukysymysten tarkkailuun ja kehittää 
syvempää ymmärrystä, kuinka suunnitteluprosessi voidaan erikoistaa tietyntyyppisille 
peleille (Pinelle, Wong & Stach, 2008). Esimerkiksi monissa reaaliaikaisissa 
strategiapeleissä on samanlaiset navigointijärjestelmät ja näppäinasetukset riippumatta 
siitä, onko pelin teemana fantasia tai toinen maailmansota. Peligenrejen käyttö helpottaa 
pelin suunnittelua, koska suunnittelijan ei tarvitse keksiä jokaista pelin osaa alusta 
alkaen uudestaan. 

Myers (1990) huomauttaa, että yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka yhdistää peligenrejä, 
on yhtäläisyys vuorovaikutuksen tyypissä, joka vallitsee pelaajan ja pelin välillä. 
Videopelien luokittelu genreiksi voidaan nähdä subjektiivisena käytäntönä ja 
peligenreiksi hyväksyttyjen määrä on kasvanut viime vuosina pelien tullessa 
kehittyneemmäksi ja monipuoliseksi (Sellers, 2005). Esimerkiksi kosketusnäyttöjen 
yleistyminen on tuonut huomattavan kehityksen tietynlaisen vuorovaikutuksen peleihin. 

Johdanto-osuudessa lueteltiin jo lista peligenrejä, mutta tutkimuksessa käytetään 
eheyden vuoksi muokattua listaa yleisimmistä tämän päivän peligenreistä, jotka ovat 
laajalti hyväksyttyjä peliteollisuudessa ja noudattavat nykysuuntausta muun muassa 
mobiilipelimarkkinoissa. 
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FPS (First Person Shooter). FPS-pelissä (kuva 6) seurataan yleensä pelihahmoa silmistä 
kuvattuna. Pelaaja voi valita useita eri aseita käytettäväkseen ja liikkuu pelimaailmassa 
samalla tuhoten vihollisia (Pinelle et al. 2008). FPS-genren voi luokitella 
toimintapeliksi, mutta FPS-pelit ovat niin suuressa asemassa, joten genre on hyvä 
käsitellä erillisenä. Esimerkkejä FPS-peleistä ovat Doom, Half-Life ja Quake. 

 

Kuva 6. Kuvankaappaus perinteisestä FPS-pelistä (Half-Life 2, 2004). 

 

Ongelmanratkaisu. Ongelmanratkaisupelit (kuva 7) perustuvat puhtaasti älylliseen 
haasteeseen ongelmien ratkaisussa. Ongelmanratkaisupeli koostuu täysin pulmista, eikä 
genreä pidä sotkea seikkailupeligenreen, joissa pulmat on integroitu tarinaan, joka on 
yleistä seikkailupeleissä (Bates, 2004). Ongelmanratkaisupelit sopivat hyvin 
satunnaispelaamiseen ja ovatkin yleisimpiä satunnaispelityyppejä. Esimerkkejä 
ongelmanratkaisupeleistä ovat The Incredible Machine, Minesweeper ja Tetris. 

 

Kuva 7. Kuvankaappaus ongelmanratkaisupelistä (Bridge Constructor, 2012). 

 

Opetuspelit. Opetuspelit (kuva 8) ovat pelejä, jotka pyrkivät opettamaan samalla 
viihdyttäen pelaajaa. Yleisesti opetuspelit on suunnattu nuorille pelaajille kuin suurin 
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osa kaupallisista peleistä. Opetuspelien suunnittelijat työskentelevät tiiviisti 
asiantuntijoiden kanssa varmistaakseen, että pelin sisältö sopii kohderyhmälle (Bates, 
2004). Esimerkkejä opetuspeleistä ovat Donald Duck's Playground, EcoQuest ja Logic.  

 

Kuva 8. Kuvankaappaus opetuspelistä (Logic, PopAppFactory, 2011). 

 

Roolipelit. Roolipelit (kuva 9) antavat pelaajan kontrolloida pelihahmoa tai ryhmää 
tutkien pelimaailmaa, keräävät esineitä, suorittavat tehtäviä ja taistelevat vihollisia 
vastaan samalla kehittäen pelihahmoja. Roolipeleissä on yleensä panostettu tarinaan ja 
maailmaan, kuten seikkailupeleissäkin ja ne perustuvat yleensä fantasia- tai sci-fi-
teemaan (Pinelle et al. 2008). Esimerkkejä roolipeleistä ovat Fallout, Baldur’s Gate ja 
Elder Scrolls-sarja. 

 

Kuva 9. Kuvankaappaus perinteisestä roolipelistä (Baldur’s Gate II: Shadows of Amn, 2000). 
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Strategia (RTS,TBS). Strategiapeleissä (kuva 10) korostuu taktinen suunnittelu ja niissä 
on yleensä rakennusten pystyttämistä, resurssien hallintaa ja hyvin useiden yksiköiden 
valvontaa (Pinelle et al, 2008). Vanhemmat strategiapelit olivat tyypillisesti 
vuoropohjaisia, mutta nykyään enimmäkseen reaaliaikaisia (Bates, 2004). Esimerkkejä 
strategiapeleistä ovat Command & Conquer, Starcraft ja Company of Heroes. 

 

Kuva 10. Kuvankaappaus perinteisestä RTS-pelistä (Starcraft II: Wings of Liberty, 2010). 

 

Seikkailu. Seikkailupelit (kuva 11) ovat hitaasti eteneviä tarinavetoisia pelejä, jossa 
pelaaja tutkii pelimaailmaa ja ne painottuvat tutkimiseen ja ongelmanratkaisuun (Pinelle 
et al, 2008). Seikkailupelit eivät ole yleensä reaaliaikaisia, elleivät ne ole toiminta-
seikkailuhybridejä. Pelimaailma reagoi vasta, kun pelaaja antaa syötteen. Pelaajat 
odottavat yleensä seikkailupeliltä siinä olevan suuri, monimutkainen maailma 
tutkittavana, mielenkiintoisilla hahmoilla ja tarinoilla (Bates, 2004.) Esimerkkinä 
seikkailupeleistä ovat Monkey Island -sarja, The Dig ja Machinarium. 

 

Kuva 11. Kuvankaappaus perinteisestä seikkailupelistä (Monkey Island 2: LeChuck's 
Revenge, 1991). 
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Simulaattori. Simulaattori- tai Simulaatiopelit (kuva 12) ovat pelejä, jotka pyrkivät 
jäljittelemään tosimaailman käyttöolosuhteita, monimutkaisia koneita, kuten hävittäjät, 
helikopterit ja tankit. Pelaajat odottavat yleensä simulaatiopeliltä tuntien harjoittelua 
oppiakseen simuloidun laitteen toiminnan ja myös paksun ohjekirjan kaikkien 
hienouksien oppimiseen. Vähemmän vakavissa simulaatiopeleissä oppimiskynnys on 
pienempi tai realistisuutta voi säätää vaikeusasteilla haluamalleen tasolle (Bates, 2004). 
Simulaatiopelissä ei ole välttämättä HUD:a ollenkaan, kuten kuvassa 12 näkyy, vaan 
kaikki toiminnot ovat peliin mallinnetussa laitteessa. Esimerkkejä simulaatiopeleistä 
ovat IL-2 Sturmovik ja Silent Hunter -sarja. 

 

Kuva 12. Kuvankaappaus perinteisestä simulaatiopelistä (Microsoft Flight Simulator X, 2006). 

 

Toiminta/tasohyppely. Toimintagenre (kuva 13) on monipuolinen kategoria, sisältäen 
pelejä ensimmäisestä ja kolmannesta perspektiivistä. Genren ominaisia piirteitä ovat, 
että pelit perustuvat koordinaatioon ja reaktioaikaan (Pinelle et al. 2008). Ne ovat 
reaaliaikaisia, jossa pelaajan on reagoitava nopeasti pelin tapahtumiin (Bates, 2004). 
Esimerkkejä toimintagenrestä ovat Tomb Raider, Super Mario ja Prince of Persia. 
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Kuva 13. Kuvankaappaus toimintapelistä, jossa on myös tasohyppelypelin elementtejä (Prince 
of Persia: The Forgotten Sands, 2010). 

 

Lisäksi on olemassa muitakin yleisesti hyväksyttyjä genrejä, kuten rakentelu, seurapelit, 
musiikkipelit ja urheilu, mutta nämä genret voivat edustaa mitä tahansa edellä 
mainituista genreistä eikä niiden raja ole niin selkeä. Tämän vuoksi muutamia genrejä 
on jätetty listasta pois. Esimerkiksi urheilupelit noudattavat pitkälti urheilulajikohtaista 
pelimekaniikkaa, joka vaihtelee niin paljon, että siitä on vaikea yleistää sopivia 
heuristiikkoja. Lisäksi genret voivat myös yhdistyä samassa pelissä, joten mitään 
täydellistä standardia kaikkien pelien luokitteluun ei ole. Käytetyt genrelistat vaihtelevat 
yleensä riippuen tutkimuksesta tai tutkimuksen tekijöistä. 
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4. Tutkimusmenetelmät 

Kyselyn tarkoituksena oli saada näkemys löydettyjen peliheuristiikkojen 
soveltuvuudesta pelattavuuden näkökannalta ja validoida tärkeimmät heuristiikat 
käyttämästäni Desurvire et al. (2004) listasta eli mitkä peliheuristiikat ovat 
merkittävimpiä yleisesti ja genreittäin peliammattilaisten näkökannalta. Huono 
heuristiikka ei selitä ongelmaa lainkaan tai selittää vain osan siitä (White et al. 2011). 
Pelin genre vaikuttaa hyvin paljon siihen, kuinka tärkeä yksittäinen heuristiikka on 
pelissä. 

Kyselytutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin ajanjaksona 10.10.2012 – 26.10.2012 
pelifirmoille. Ennen varsinaisen kyselyn lähettämistä pelifirmoille tehtiin alustava 
kysely, jossa kartoitettiin, ketkä voisivat kyselytutkimukseen vastata. Kyselyn 
valmisteluun käytettiin Webropol-palvelua (www.webropolsurveys.com). Itse kysely 
lähetettiin kahdesti, joista jälkimmäisen kerran viikkoa ennen kyselyn deadlinea heille, 
jotka eivät olleet vielä kyselyyn vastanneet, jotta kaikki taatusti kyselyn saivat. Toinen 
kyselykierros toikin muutaman vastauksen lisää. 

Kyselytutkimuksen kohdejoukkona olivat suomalaiset pelialan kokeneet ammattilaiset 
eli tässä tapauksessa henkilöt, jotka ovat peliyrityksissä töissä. Tähän oli syynä se, että 
haluttiin saada ammattilaisen näkemys siitä, mitkä ominaisuudet he näkevät 
tärkeimpänä omissa peleissään. Toinen vaihtoehto olisi ollut suorittaa kysely pelialan 
opiskelijoille, mutta tällöin yksittäisen vastauksen arvo olisi ollut paljon 
merkityksettömämpi, koska suurimmalla osalla vastaajista ei olisi ollut käytännön 
kokemusta peli-alasta ja asiantuntemus puuttuu. Laatu korvaa tässä tapauksessa määrän. 

Kyselytutkimus koostui viidestä monivalintakysymyksestä ja yhdestä avoimesta 
kysymyksestä eli kyselyssä oli sekä määrällistä, että laadullista tutkimusta. 
Ensimmäinen monivalintakysymys käsitteli peligenreä. Kysymykset 2-5 koostuivat 
peliheuristiikkojen tärkeydestä, listaten valitut Desurvire et al. (2004) peliheuristiikat, 
jotka löytyvät liitteestä B. Viimeisessä avoimessa kysymyksessä osallistuja pystyi 
vapaasti kertomaan, millaisia ominaisuuksia he peleissään pyrkivät tuomaan esille. 
Esimerkki kysymyksestä löytyy kuvasta 14. Kyselykaavake löytyy kokonaisuudessaan 
liitteestä G. 

http://www.webropolsurveys.com/
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Kuva 14. Esimerkki kyselytutkimuksen lomakkeesta. 

 

Kysely lähetettiin 69 peliammattilaiselle, joista 23 vastasivat kyselyyn. Näin ollen 
vastausprosentiksi muodostui 33 %, johon oltiin tyytyväisiä. Kyselyn vastaukset 
käsiteltiin anonyymisti, kuten saatekirjeessä mainittiin. Webropolin ominaisuuksiin 
kuului lisäksi toiminto, joka esti useamman vastauksen lähettämisen samasta linkistä, 
mutta vastausta pystyi kuitenkin tarvittaessa muuttamaan henkilökohtaisesta linkistä 
vastausajan umpeutumiseen mennessä. 

4.1 Kyselytutkimus 

Kyselytutkimus koostui kuudesta pääkysymyksestä. Ensimmäisessä kysymyksessä 
kysyttiin, mihin peligenreen osallistujan pelifirma on erikoistunut. Kysymys oli 
monivalintakysymys ja peligenrejen valitsemisen joutui miettimään tarkkaan, jottei lista 
jäisi liian suppeaksi, muttei myöskään liian laajaksi, jottei valinnasta tulisi hankala, 
koska hyväksyttyjä peligenrejä on nykyään niin monta. 

Genren kohdalla oli suluissa esimerkkipeli, joka edusti genreä, koska näin genrestä sai 
paremmin käsityksen. Kysymys genreistä lisättiin, jotta pystyttiin tekemään 
ristikkäistaulukoinnin, jossa ehtona on peligenre. Tämän avulla saatiin suuntaa antavia 
tuloksia genrekohtaiseen arviointiin. Toisekseen, jos osallistujia olisi pyydetty 
täyttämään kysely jokaiselle genrelle erikseen, olisi kyselystä tullut aivan liian pitkä. 
Nyt saatiin suuntaa antavia tuloksia niistä genreistä, joista osallistujilla oli 
henkilökohtaista kokemusta. Huonona puolena jokaisesta genrestä ei saanut tuloksia. 

Kysymyksissä 2-5 kysyttiin, mihin ominaisuuteen vastaajan peliyritys erityisesti 
kiinnittää huomiota. Ominaisuudet perustuivat Desurvire et al. (2004) laatimaan 
heuristiikkalistaan. Kysymykset oli jaoteltu neljään alakohtaan pelin osa-alueiden 
mukaisesti eli Gameplay (kaksi osaa), Game Story ja Game Mechanics. Neljässä 
alakohdassa oli itsessään vielä 31 alakohtaa (heuristiikat). Monivalintavaihtoehtoina 
olivat ”Ei erityisesti”, ”Jonkun verran”, ”Vaikea sanoa”, ”Paljon” ja ”Erittäin paljon”. 
Vaihtoehtojen sanamuodot oli valittava tarkkaan, jotteivät ne olisi mihinkään päin 
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suuntaa antavia ja ne olisi helppo omaksua. Kuudes kysymys oli avoin kysymys, jossa 
osallistuja sai kertoa omin sanoin, millaisia pelattavuuteen liittyviä ominaisuuksia 
pelifirma pitää tärkeänä kehittämissään peleissään. Vastauksia tähän kysymykseen tuli 
15, jotka löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä H. Luvussa 5.3 käydään läpi muutamia 
avoimia vastauksia. 
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5. Tutkimustulokset ja analyysi 

Tuloksiin vaikutti osaltaan se, että tutkimus tehtiin suomalaisille peliyrityksille, joista 
ymmärrettävästi suuri osa on pienempiä yrityksiä verrattuna suuriin peliyhtiöihin, jotka 
tuottavat pelejä miljoonien eurojen kustannuksilla. Lisäksi kohdejoukon pieni määrä 
myös tarkoitti suhteellisen pientä vastausten määrää, mutta toisaalta vastaukset ovat 
asiantuntijan antamia, joten siinä mielessä vastausten määrä ei tarkoita, että tutkimus 
olisi epävalidi. Tällaisissa kyselyissä myös on syytä ottaa huomioon se, että vastaaja 
valitsee helposti useista heuristiikoista sen tärkeyden yliarvioiden ja sen huomaa myös 
tuloksista. Alle 3.0 keskiarvoa ei saanut kuin yksi heuristiikka. Kuitenkin vertailemalla 
tuloksia, voi poimia keskiarvoltaan parhaimmat ja heikoimmat heuristiikat. 

Kysely olisi ollut parasta tehdä pyytämällä kyselyyn osallistujaa järjestämään 
heuristiikat tärkeysjärjestykseen, mutta Webropol ei sellaista toimintoa tarjonnut ja se 
olisi ollut myös liian työlästä osallistujalle johtuen heuristiikkojen suuresta määrästä. 
Lisäksi keskihajonta antaa viitteitä siitä, voiko keskiarvosta päätellä suoraan 
heuristiikan tärkeyden ja tämä otettiin huomioon priorisoidessa heuristiikkoja. 
Esimerkiksi keskihajonnan ollessa tarpeeksi alhainen, mielipiteet ovat jakautuneet 
liiaksi, jolloin keskiarvosta ei voi päätellä suoraan heuristiikan tärkeyttä pelinkehittäjän 
näkökulmasta. 

5.1 Peligenre 

Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, mihin peligenreen vastaajan peliyritys on 
keskittynyt. Vastauskaavio löytyy kuvasta 15. Eniten vastauksia keräsi opetuspelit (4) ja 
sen jälkeen tasohyppely (3), sekä RTS (3). Ainutkaan peliyritys ei ollut erityisesti 
keskittynyt rakentamis- tai TBS-genreen. Tämä voi johtua osittain nykyajan trendistä 
kehittää pelejä mobiilialustoille, joille vastaavanlaisia pelattavuudeltaan hyviä pelejä voi 
olla haastavaa kehittää. Näitä kahta genreä en myöskään ottanut huomioon analyysissa. 

Viidellä vastaajista ei ole erityistä peligenreä, johon he olisivat erikoistuneet. 
Mainittavaa on, että yksi peliyritys oli keskittynyt rahapeleihin, mutta koska sitä genreä 
ei ollut kysymyksessä valittavana, valitsivat he opetuspelit. Tämä oli hyvä muistutus 
genrejen suuresta määrästä nykypäivänä. Ottaen huomioon vastausten pienehkön 
määrän, on genrekohtainen analyysi suuntaa antava. 
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Kuva 15. Kyselytutkimukseen osallistuneiden peliyritysten peligenret, johon he ovat erityisesti 
keskittyneet. 

 

Muista genreistä seikkailu, pulmanratkaisu ja simulaattori saivat kukin kaksi vastausta. 
FPS ja RPG saivat yhden vastauksen. Opetus- ja tasohyppelygenren suosio selittyy sillä, 
että suuri osa kyselyyn osallistujista olivat pienempiä peliyrityksiä ja kyseiset genret 
käyvät hyvin pienempien pelien kehittämiseen. Jos suurin osa yrityksistä olisi AAA-
pelien kehittäjiä, genrejako poikkeaisi saadusta. AAA-pelit ovat yleisnimitys peleille, 
joilla on yleensä suuri julkaisija ja miljoonien dollarien budjetti. Muutama suurempikin 
peliyhtiö osallistui kuitenkin kyselyyn. 

5.2 Valitut peliheuristiikat ja niiden tärkeys 

Seuraavissa taulukoissa (taulukot 2,3 ja 4) on kyselytutkimuksen tuloksista koostettu 
lista heuristiikkoja, jotka perustuvat Desurvire et al. (2004) kehittelemään listaan pelien 
pelattavuuden heuristiikoista. Se on yksi kattavimmista heuristiikkalistoista ja se on 
lisäksi jatkettu ja paranneltu lista pääosin Federoffin (2002) koostamasta 
heuristiikkalistasta. Listan heuristiikat ovat vapaasti suomennettuja (alkuperäinen lista 
liitteessä A). Listan heuristiikat on järjestetty tärkeyden mukaisesti sen perusteella, 
kuinka tärkeänä kyselyyn osallistuneet pelinkehittäjät pitivät heuristiikkoja. Taulukoista 
on poimittu kategorioittain merkittävimmät ja merkityksettömimmät heuristiikat. 
Lisäksi keskihajonnasta näkee, mitkä heuristiikat ovat jakaneet eniten mielipiteitä eli 
mitä pienempi keskihajonta, sitä enemmän valinnat ovat jakautuneet pienimmästä 
suurimpaan. Lisäksi taulukoissa on genrekohtainen keskiarvo, jonka perusteella voi 
suuntaa antavasti poimia genreittäin vahvimmat ja heikoimmat heuristiikat. Lyhenteet 
taulukoissa ovat Sd = keskihajonta, Adv. = seikkailu, Edu. = opetuspelit, FPS 
= First-Person-Shooter, Platf. = tasohyppely/toimintapelit, RPG = roolipelit,
 RTS= strategiapelit ja Sim. = simulaatiopelit. 
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Lista on jaoteltu kolmeen kategoriaan. Pelaaminen (game play, taulukko 2) on prosessi, 
jossa pelaaja saavuttaa pelin tavoitteet sisältäen pelaajan kokemukset pelin 
vuorovaikutuksen aikana, sekä tunteet ja motivoinnin elementit (Lindley et al., 2008). 
Pelaaminen on pelimekaniikan ohella tärkein pelattavuuteen vaikuttava tekijä ja se 
määrittää pitkälti, mihin genreen peli perustuu. Pelin kerronta (game story, taulukko 3) 
sisältää kaikki juoneen ja hahmon kehitykseen liittyvät seikat. Pelimekaniikka 
(mechanics, taulukko 4) määrittelee, kuinka asiat pelissä toimivat, mitä hahmo voi tehdä 
ja millaisia tapoja on vaikuttaa pelimaailmaan (Clanton, 1998). Se sisältää 
ohjelmoinnin, joka tarjoaa rakenteen, jolla objektit vaikuttavat ympäristöön. (Desurvire 
et al., 2004.) Nämä kategoriat muodostavat yhdessä pelattavuuden. Lisäksi peleissä on 
käytettävyydellisiä työpöytäsovelluksiin verrattavia elementtejä, mutta sitä ei erityisesti 
otettu tutkimuksessa huomioon. 
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Taulukko 2.  Pelaaminen/Game Play -heuristiikkojen tärkeys peliammattilaisten mukaan. 

Nro Heuristiikka Keskiarvo Sd. Adv. Edu. FPS Platf. Puzzle RPG RTS Sim. 

1 

Tarjoaa selkeät tavoitteet (tehtävät), 
tarjoaa päätavoitteen aikaisessa 
vaiheessa ja sivutavoitteet pelin 
aikana. 4,26 4,98 4 4,25 4 4 4 4 4 5 

2 

Tarjoaa haastetta, mutta ei turhauta 
pelaajaa. Vaikeusaste vaihtelee niin, 
että pelaajalla on suurempi haaste 
tulla mestariksi. ”Helppo oppia, vaikea 
hallita.” 4,26 5,13 4 3,75 5 4,67 4,5 5 4,67 5 

3 

Haasteet ovat positiivisia 
pelikokemuksia, eikä negatiivisia. Ne 
tuottavat halua pelata enemmän, eikä 
lopettaa peliä. 4,22 5,13 4 4,25 5 4,67 3 5 3,67 4,5 

4 

Pelaamisen tulisi olla tasapainotettu 
niin, että se tarjoaa erilaisia ratkaisuja 
voittamiseen. 4,13 4,39 4 4 3 5 3,5 3 4,33 5 

5 

Pelin tulee olla ensin hauska 
pelaajalle, sitten suunnittelijalle ja 
lopuksi tietokoneelle. Jos näin ei ole, 
pelin mahdollinen hieno mekaniikka ja 
grafiikka ovat turhia. 4,09 4,39 4 4,75 5 5 1,5 4 4,33 4 

6 
Peli on uudelleenpelattunakin 
nautinnollinen. 4 4,04 4 4,25 4 4 4,5 3 2 5 

7 

Pelin tulisi tarjota palkintoja, jotka 
auttavat eläytymään peliin syvemmin, 
nostamalla ominaisuuksia ja 
parantamalla kykyä muuntautua 
(erikoistuminen). 3,96 3,58 3,5 4 4 4,33 4 4 4,67 3 

8 
Pelissä on tutustumisosio (tutoriaali), 
joka jäljittelee pelaamista. 3,91 3,91 5 3,75 3 4,33 3 2 4,67 5 

9 

Pelaajan ensimmäinen toiminto on 
ilmeisen selvä ja sen tulisi antaa 
välittömän positiivisen palautteen. 3,7 3,36 4 4 3 3,33 3 4 4 4 

10 

Pelaajalle opetetaan taitoja, joita 
odotetaan käytettävän myöhemmin tai 
juuri ennen kuin uutta taitoa tarvitaan. 3,57 2,88 4,5 3,75 2 4,67 3,5 4 2,67 3 

11 

Pelaajan turhautuminen estetään 
vaihtelevilla toiminnoilla ja 
vauhdikkuudella pelin aikana. 3,48 2,88 2,5 3,5 5 4,67 3 4 3,67 2 

12 
Pelaaja tutustuu tarinaan osana 
pelaamista. 3,43 3,05 4 3 4 3,33 2,5 4 2,33 2,5 

13 

Pelaajan tulisi tuntea tietynlainen 
kontrolli ja vaikutus pelimaailmaan. 
Pelimaailma reagoi pelaajaan ja 
muistaa pelaajan tekemiset pelin läpi. 
Muutokset, joita pelaaja tekee, tulee 
huomioida, jos ne ovat jäljitettävissä. 3,43 2,88 4 3,25 2 3,67 1,5 2 2,33 5 

14 

Pelaajaan ei tulisi kokea rangaistuksia 
toistuvasti samasta 
epäonnistumisesta. 3,3 2,30 3,5 3,25 3 3,67 3 3 3,33 3,5 

15 

Vaikka peli ei olisi tilaton, se tulisi 
nähdä tilattomana eli vaikka pelaaja ei 
voi tietyssä tilassa tehdä kuin tiettyjä 
toimintoja, pelin ei tulisi tuntua 
rajatulta. 3,26 1,67 3,5 3 1 4,33 2,5 1 3,33 3 

16 

Tarjoaa johdonmukaisuutta pelin 
elementteihin, pääasetelmiin, sekä 
tarinaan epäuskottavuuden 
vähentämiseksi. 3,13 4,83 4 3 4 3,33 2,5 3 2,67 2 

 

Game play -kategoria (taulukko 2) kattaa laajimman pelattavuutta mittaavan 
heuristiikkalistan. Heuristiikka 1 osoittautui tärkeimmäksi ominaisuudeksi game play -
kategoriassa. Selkeät tavoitteet ovat tärkeitä, jotta pelaajalla on tunne pelin 
hallitsemisesta ja määränpää, johon pelaaja pyrkii. Esimerkiksi seikkailupeleissä 
päätavoite tai pääjuoneen osallistuminen annetaan usein varhaisessa vaiheessa peliä ja 
pelin edetessä ja maailmaa tutkiessa pelaaja törmää sivutehtäviin. Toiseksi tärkein 
heuristiikka oli numero 2, joka koskee pelin vaikeusastetta. Jos peli on liian vaikea, 
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pelaaja turhautuu helposti, mutta liian helppo vaikeusaste on pelaajasta tylsä. 
Vaikeusaste toteutetaan yleensä antamalla pelaajan valita sopiva vaikeusaste itselleen, 
kuten ”helppo”, ”keskitaso” tai ”vaikea”. Toinen tapa on progressiivinen, jossa 
vaikeusaste kasvaa pelin kuluessa. Kolmanneksi tärkein heuristiikka (3) koski myös 
pelin tuomaa haastetta eli haasteen on oltava positiivinen pelikokemus ja se kannustaa 
jatkamaan peliä. Tämä tarkoittaa sitä, että pelin on oltava reilu pelaajalle ja pelin on 
annettava pelaajalle illuusio voittamisen mahdollisuudesta. Heuristiikka 4 koski 
erilaisten ratkaisuiden tarjoamista pelin voittamiseksi ja se tuo lisäarvoa 
uudelleenpelattavuudelle pelissä kuin pelissä genrestä riippumatta. Sama ominaisuus 
nostettiin esille myös avoimessa kysymyksessä. Viidenneksi tärkein heuristiikka (5) 
painotti pelin hauskuuden olevan tärkeintä mekaniikan ja grafiikan edellä. Pelikokemus 
jää ontoksi, jos pelissä on panostettu grafiikkaan, mutta pelillinen sisältö on jäänyt 
vajaaksi. 

Vähiten tärkeänä pelinkehittäjät pitivät heuristiikkaa 16. Vaikka 12 vastaajista valitsi 
heuristiikan painoarvoksi ”paljon”, vain yksi vastaajista antoi heuristiikalle suurimman 
painoarvon ja 10 pisteyttivät heuristiikan arvoksi 3 tai alle.  Johdonmukaisuus on toki 
tärkeä juonipainotteisissa peleissä, mutta yleisesti game play -kategorian huomioiden se 
ei vaikuta pelaamisen tuomaan hauskuuteen. Ottaen huomioon keskihajonnan, 
seuraavaksi vähiten merkitystä sai heuristiikka 12, ”Pelaaja tutustuu tarinaan osana 
pelaamista”. Tämäkin on enemmän juoneen liittyvä ominaisuus ja ei vaikuta 
pelaamiseen suuresti. Nykyään useammissa peleissä parantuneiden 
grafiikkamoottoreiden myötä, tarinan seuraaminen on mahdollista suoraan pelatessa, 
eikä välinäytöksiä tarvita. Lisäksi heuristiikka kuuluisi ennemminkin pelin kerronta -
kategoriaan, kuten todettiin myös Korhonen et al. (2009) artikkelissa, jossa verrattiin 
kahta eri heuristiikkalistaa pelien arvioinnissa. 

Vähiten keskihajontaa aiheutti heuristiikka 15, joka käsitteli pelin tilaa. Mielipiteiden 
jakautuminen selittyy osittain sillä, että pelin tilan tuoma rajallisuus ei vaikuta niin 
suuresti keinotekoisesti estetyltä riippuen pelityypistä. Esimerkiksi peli, joka käyttää 
runsaasti skriptausta, kuten ennalta määritetyt triggerit (laukaisin, joka käynnistää 
toiminnon), voi estää pelaajaa suoriutumasta haasteesta haluamallaan tavalla ja ongelma 
on ratkaistava juuri niin kuin on etukäteen suunniteltu. Tämä voi vaikuttaa pelaajasta 
kiusallisen rajatulta. Kuitenkin avoimessa kysymyksessä tuli esille juuri pelin avoin 
rakenne, joka antaa vallan tunteen pelaajalle. Lisäksi heuristiikat 10, 11, 13 ja 14 
jakoivat mielipiteitä, koska myös niissä tärkeys vaihtelee pelityypin mukaisesti. Yleensä 
peleissä opetetaan pelaajalle alussa suurin osa pelimekaniikasta ja hahmon 
hallitsemisesta (10), mutta esimerkiksi joissain toimintapeleissä annetaan pelaajalle 
ennen edessä olevaa haastetta työkalu, jolla haaste tulee ratkaista. Pelaajan 
turhautumisen estäminen vaihtelevilla toiminnoilla (11) ei toimisi välttämättä 
esimerkiksi taitoon perustuvissa peleissä, koska niissä pelaaja pyrkii hienosäätämään 
suoritustaan aina vain paremmaksi, mutta pelimekaniikan muutos veisi pohjan 
hauskuudelta. Pelaajan vaikutus pelimaailmaan (13) on tärkeää vain RPG- ja 
juonipainotteisissa peleissä. Rangaistukset toistuvista epäonnistumisista (14) voisivat 
olla sidoksissa esimerkiksi vaikeustasoon. 
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Taulukko 3. Pelin kerronta (juoni)/Game Story -heuristiikkojen tärkeys peliammattilaisten 
mukaan. 

Nro Heuristiikka Keskiarvo Sd. Adv. Edu. FPS Platf. Puzzle RPG RTS Sim. 

1 
Pelaaja kokee tulokset 
oikeudenmukaisina. 3,65 4,83 4 3,25 4 4,33 3,5 3 3,33 4 

2 

Pelaajalla on tunne hallita hahmoaan 
ja hän pystyy käyttämään eri taktiikoita 
ja strategioita. 3,57 2,88 3,5 3,5 5 4,33 2,5 3 2,33 4 

3 

Peli vaikuttaa emotionaalisesti(tunteet, 
äänimaailma) pelaajaan vaikuttaen 
henkilökohtaiseen osallistumiseen. 3,57 2,30 4 4 5 3,33 3,5 3 3,67 2,5 

4 

Pelaaja on kiinnostunut hahmoista, 
koska: (1) ne ovat kuin hän (2) ne 
kiinnostavat häntä (3) hahmo kehittyy 
toiminnan tapahtuessa. 3,48 3,21 3,5 3,75 5 4 3 3 3 4,5 

5 
Pelaaja tuntee pelimaailman ”elävän”, 
olipa hänen hahmonsa siellä tai ei. 3,22 1,52 3 4 5 2,67 3 2 2,67 2,5 

6 
Pelaaja ymmärtää juonen kulun 
yhtenäisenä kokonaisuutena. 3,09 3,29 3 3,25 4 4 3,5 2 1,67 2,50 

7 

Pelaaja on kiinnostunut juonesta. 
Tarinan kokemukset peilautuvat 
pelaajan oikeaan elämään ja 
herättävät kiinnostuksen. 3 2,07 2 3,5 4 2,67 3,5 2 3 1,5 

8 
Pelaaja käyttää aikaa miettiäkseen 
mahdollisia tulevia juonenkäänteitä. 2,35 2,88 3 1,75 4 2,67 3 2 1,67 1 

 

Tärkeimmäksi ominaisuudeksi game story -kategoriassa (taulukko 3) osoittautui 
tuloksien kokeminen pelaajalle oikeudenmukaisina (1). Heuristiikka sivuaa osittain 
pelaaminen-kategorian heuristiikkaa 3 eli tulokset, kuten epäonnistumiset, on pelaajan 
koettava reiluina ja oikeudenmukaisina. Esimerkiksi juonen kulkuun, johon pelaaja 
vaikuttaa tekemisillään, on oltava looginen, pelaajan valintojen mukaan muokkautuva ja 
yleisesti odotusten mukainen. Yleensä se, mitä pelaajalle luvataan pelin sisällä jonkin 
tehtävän suorittamisesta, on myös toteuduttava (tietyin poikkeuksin, kuten 
juonenkäänteet). Myös avoimessa kysymyksessä ilmeni, että pelaajan palkitseminen on 
tärkeää. Toiseksi tärkein heuristiikka (2) koski hahmon hallitsemisen tunnetta. Tätä ei 
pidä sotkea hahmokontrolliin vaan siihen, miten pelaaja voi hahmollaan ratkaista eri 
haasteita. Esimerkiksi salamurhapelissä Hitman: Codename 47, pelaajalla on useita 
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kohteen tuhoamisessa, eikä vain yksi tietty polku. 
Kolmanneksi tärkein heuristiikka (3) pelin emotionaalisesta vaikutuksesta pelaajaan, 
vaikuttaen muun muassa hahmon valintoihin tunnepohjaisesti, on tärkeimpiä 
elementtejä myös kirjoissa ja elokuvissa. Jos juoni ja sen käänteet eivät herätä tunteita, 
kuten kiintymystä, vihaa, pelkoa, surua tai iloa, on se silloin huono. Hyvässä pelin 
tarinassa pelaaja joutuu miettimään juoneen liittyviä valintoja, vaikka valinnalla ei olisi 
pelin sisällä mitään toiminnallista vaikutusta. 

Vähiten merkitystä game story -heuristiikoista on heuristiikalla 8. Jos pelaaja joutuu 
käyttämään aikaa tulevien juonenkäänteiden miettimiseen, pelin kulku, flow (Sweetser 
& Wyeth, 2005), voi kärsiä. Pelejä pelataan kuitenkin enimmäkseen pelaamisen tuoman 
nautinnon vuoksi. Suuri osa pelaajista jättää esimerkiksi RPG-peleissä löytyvät pelin 
sisäiset kirjat lukematta ja moni hyppää jopa dialogit yli. Näitä ominaisuuksia ei pidä 
kuitenkaan jättää pois, mutta pelaajalle on tarjottava lyhyt tiivistetty ”muistivihko” ja 
tehtävälista, josta pelaaja voi tarvittaessa lukea nopeasti juonen käänteet ja kuvaukset. 
Keskihajonta huomioiden seuraavaksi vähiten pisteitä sai heuristiikka 6 eli pelaaja 
ymmärtää juonen kulun yhtenäisenä kokonaisuutena. Juoni voi olla peleissä useassa 
osassa, pääjuonena ja episodeina ja riippuen pelityypistä, myös hajanainen. 
Juoniasetelma voi kääntyä päälaelleen ja pelaajaa voidaan johdattaa harhaan, jotta 
juonenkäänne vaikuttaa voimakkaasti pelikokemukseen. 
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Eniten mielipiteitä jakoivat heuristiikat 5 ja 7. Se, että pelaaja tuntee pelimaailman 
”elävän” eli se ettei pelimaailma tunnu keinotekoiselta, on tärkeää immersion kannalta. 
Mielipiteet jakautuivat, koska paljon riippuu siitä, kuinka suuri painopiste pelissä on 
pelimaailmaan ja siihen, onko pelissä ylipäätään NPC-hahmoja tai muita itsenäisiä 
objekteja, joista elämisen immersio halutaan saada. Sama pätee siihen, onko pelaajan 
kiinnostuminen juonesta tärkeää. 

Taulukko 4.  Pelimekaniikka/Mechanics -heuristiikkojen tärkeys peliammattilaisten mukaan. 

Nro Heuristiikka Keskiarvo Sd. Adv. Edu. FPS Platf. Puzzle RPG RTS Sim. 

1 
Mekaniikka/kontrollit ovat 
johdonmukaisesti sijoitettu. 4,43 5,86 3,5 4,25 5 5 4,5 4 4,67 4,5 

2 

Pelin tekoälyn vaikutukset tulee olla 
selvästi nähtävissä varmistaen, että ne 
ovat johdonmukaisia, pelaajan 
odotusten mukaisia. 3,87 3,97 4 3,5 5 4,33 4 3 3,67 4,5 

3 

Pelin tulisi reagoida johdonmukaisin, 
haastavin ja jännittävin keinoin 
pelaajan toimintoihin(esimerkiksi 
tilanteeseen sovelias musiikki). 3,74 4,72 4 3,25 5 3,67 4 4 3,33 3,5 

4 

Kontrollien tulisi olla intuitiivisia ja 
sijoiteltuja luonnollisesti. Niitä tulisi 
pystyä muokkaamaan ja palauttamaan 
oletusasetukset. 3,52 2,07 3 3,25 3 4,67 3,5 4 4,67 1,5 

5 

Pelaajalla olisi aina oltava 
mahdollisuus määrittää 
pisteet/status/tavoite. 3,17 0,89 4 3 2 3 2 3 3,33 4,5 

6 

Lyhennä oppimiskynnystä seuraamalla 
pelialan trendejä vastaamaan 
käyttäjän odotuksia. 3,17 1,52 5 2,75 4 3,67 2 3 4,33 1,5 

7 

Pelaajalle tulisi tarjota helposti 
opittavat kontrollit, jotka ovat 
laajennettavissa erikoistoiminnoilla. 3,17 0,89 4,5 2,75 4 4,33 3 4 2,33 2 

  

Pelimekaniikan voi luonnehtia asianmukaisiksi työkaluiksi game play -alueelle, 
keskeiseksi sääntöihin perustuviksi interaktiivisiksi alijärjestelmiksi, jotka 
vastaanottavat syötteitä ja reagoivat tuottamalla tulosteita (Fabricatore, 1999). 
Tärkeimmäksi ominaisuudeksi game mechanics -kategoriassa (taulukko 4) osoittautui 
ylivoimaisesti heuristiikka 1 eli kontrolleiden johdonmukainen sijoittelu. Kontrollit 
tulisi olla sijoiteltu niin, ettei pelaajan tarvitse tehdä suuria ponnisteluja tai vaihtaa 
näppäinkäden asentoa yleisimpien toimintojen tekemiseen. Vuosien saatossa peleissä on 
standardisoitunut tietynlaiset kontrollit, kuten ”space” hahmon hyppimiselle ja ”ctrl” tai 
”c” kyykylle. Lisäksi genrekohtaisesti esimerkiksi FPS-pelissä hiiren vasemmasta 
näppäimestä ammutaan. Heuristiikka 1 sivuaa heuristiikkaa 4 ja ne voisivat olla 
yhdistettynä, koska heuristiikka määrittelee lisäksi vain kontrollien muokkauksen 
mahdollisuutta. Toiseksi tärkein heuristiikka (2) koskee pelin tekoälyn vaikutuksen 
näkymistä ja että se on pelaajan odotuksen mukainen. Esimerkiksi RPG-pelissä pelaaja 
odottaa NPC-hahmon olevan vuorovaikutuksessa ympäristöön samalla tavalla kuin 
pelaajan hahmonkin. Myös avoimessa kysymyksessä mainittiin tärkeäksi, että 
”Tekoälyn toimivuus ja sen esille tuominen pelaajalle osana hauskaa pelattavuutta”. 

Game mechanics -kategoria jakoi paljon mielipiteitä ja yli 40 prosenttia heuristiikoista 
sai keskihajonnaksi alle 2.0. Heikoimmin, vaikkakin keskihajonnalla 1,52, osoittautui 
heuristiikka 6. Oppimiskynnyksen lyhentäminen kopioimalla parhaaksi havaitut 
mekaniikat aikaisemmista saman tyylilajin pelistä helpottaa lähestymistä peliin, mutta 
heuristiikan sijoittuminen monen muun heuristiikan taakse selittyy osittain nykyisestä 
suuntauksesta kehittää mekaniikaltaan uudenlaisia pelejä puhumattakaan uusista 
pelialustoista ja -ohjaimista. 
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Eniten mielipiteitä jakoivat heuristiikat 5 ja 7. Pisteiden näkeminen sopii tiettyihin 
peleihin, mutta esimerkiksi simulaatiopelit tai tietyt kauhupelit hyötyvät tunnelmassaan 
siitä, ettei pisteiden ynnä muiden tietojen näkyminen näy pelaajalle. Helposti opittavat 
kontrollit lyhentävät oppimiskynnystä, mutta heuristiikka 7 on lähes samaa vastaava 
kuin heuristiikat 1 ja 4. Näihin verrattuna heuristiikka 7 sai vähemmän pisteitä, koska 
aina helpot kontrollit eivät toteuta pelin ideaa, kuten simulaatiopeleissä, joissa kontrollit 
määritellään simuloitavan laitteen säännöillä. 

5.3 Genren vaikutus heuristiikan painoarvoon 

FPS-peleissä tärkeimmäksi game play -ominaisuudeksi (taulukko 2) osoittautui sopiva 
haastetaso turhauttamatta pelaajaa ja haasteiden tuoma positiivinen pelikokemus. 
Poikkeavan tärkeänä ominaisuutena muiden genrejen antamiin pisteisiin löytyi 
heuristiikka 11 eli pelissä on vaihtelevia toimintoja ja vauhdikkuutta pelaajan 
turhautumisen estämiseksi. FPS-peleissä peliä rytmitetään usein vaihtelevalla tempolla 
eli pelaajaa ei pidetä jatkuvasti niin sanotusti sormea liipaisimella. Sen sijaan muita 
genrejä huomattavasti heikommin sai pisteitä heuristiikka 15, joka käsitteli pelin tilaa. 
FPS-pelit ovat mekaniikaltaan muutenkin muottiinsa suljettuja ja esimerkiksi 
erikoisempien pelin kohtausten läpikäyminen, jotka eroavat pelin yleismekaniikasta, 
vaatii tiettyjen toimintojen poissulkemista, kuten tärkeän NPC-hahmon tappaminen. 
Tärkeintä game story -kategoriassa (taulukko 3) on pelaajan tunne hahmon hallinnasta 
ja pelin emotionaalinen vaikutus. Positiivinen poikkeus oli heuristiikka 5 eli pelaaja 
tuntee pelimaailman ”elävän”. Esimerkiksi pelaajan soluttautuessa vihollisen 
tukikohtaan, on immersion kannalta tärkeää, että tukikohdan NPC-hahmot käyttäytyvät 
realistisesti, tosimaailman mukaisesti. Muutamissa vanhoissa FPS-peleissä NPC-
hahmojen käytös oli koodattu siten, että ne pysyivät muuten paikoillaan, kunnes 
havaitsivat pelaajan. Game mechanics -alueelta (taulukko 4) eniten pisteitä sai 
kontrollien johdonmukainen sijoittelu ja pelin tekoälyn loogisuus. 

Ongelmanratkaisupeleissä tärkeintä game play -kategoriassa (taulukko 2) oli myös 
sopiva vaikeusaste ja odotetusti pelin uudelleenpelattavuus. Uudelleenpelattavuuden 
nautittavuutta voi lisätä muun muassa suunnittelemalla ongelmat siten, että muutamat 
yksityiskohdat vaihtelevat eri pelikertojen välillä. Muihin genreihin verrattuna 
poikkeuksellisen vähän tärkeänä pidettiin heuristiikkaa 5 koskien pelin hauskuutta. 
Ongelmanratkaisupeleissä ideana on itse ongelma ja pelaajan kokema hauskuus tulee 
mukana itsestään. Game story -kategoriassa (taulukko 3) tärkeintä oli tulosten 
oikeudenmukaisuus. Game mechanics -alueella (taulukko 4) tärkeintä oli kontrollien 
sijoittelu. 

Opetuspeleissä game play -heuristiikat (taulukko 2) 5,1 ja 6 olivat tärkeimpiä 
ominaisuuksia eli pelin tulee tarjota ensisijaisesti hauskuutta pelaajalle, pelin on 
tarjottava selkeät tavoitteet ja uudelleenpelattavuuden nautinto. Game story -
kategoriassa (taulukko 3) tärkeintä on pelin vaikuttaminen tunteisiin. Yllättävänä 
poikkeuksena muihin genreihin verrattuna nousi heuristiikka 5 eli pelimaailman 
”eläminen”, koska tämän oletti nousevan esille enemmän esimerkiksi roolipeligenressä. 
Game mechanics -osiosta (taulukko 4) nousi esille kontrollien johdonmukaisuus ja 
tekoälyn loogisuus. 

Roolipeleissä game play -osiossa (taulukko 2) esille nousi myös sopiva vaikeusaste 
”helppo oppia, vaikea hallita”, sekä haasteiden positiivinen vaikutus pelaamiseen. 
Hyväksi todettu haastetaso saadaan esimerkiksi jakamalla pelialue vaikeudeltaan 
erilaisiin alueisiin, jolloin pelaajalla ei ole heti asiaa haastaville alueille ennen kuin 
kokemusta on tarpeeksi. Muihin genreihin verrattuna poikkeuksellisen vähän arvostusta 
sai heuristiikka 15 koskien pelin tilaa. Game story -alueella (taulukko 3) tulosten 
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oikeudenmukaisuus ja hahmon hallitsemisen tunne nousivat tärkeimmiksi 
ominaisuuksiksi. Roolipelit ovat hahmopainotteisia, joten hahmon hallinta nousi 
odotetusti esille. Game mechanics -puolella (taulukko 4) kontrollien sijoittelu ja pelin 
reagointi pelaajan toimiin esimerkiksi musiikilla olivat tärkeimpiä ominaisuuksia. 
Esimerkiksi taistelukohtauksissa pelin musiikin tempo voi vaihtua ja myös eri alueilla 
on niiden ilmapiiriin sopivat musiikit. 

Seikkailupeleissä tärkeimmiksi ominaisuuksiksi game play -kategoriassa (taulukko 2) 
osoittautui tutustumisosion löytyminen pelistä, sekä uusien taitojen opettaminen juuri 
ennen kuin niitä tarvitaan. Tämän voi rinnastaa esimerkiksi siihen, että perinteisessä 
point and click -pelissä pelaaja löytää yleensä jotain vinkkejä tai esineitä, jotka auttavat 
edessä olevan esteen ratkaisemisessa. Poikkeavasti tärkeämpänä ominaisuutena 
verrattuna muihin genreihin, löytyi heuristiikka 16 eli johdonmukaisuuden tarjoaminen 
pelin elementteihin ja tarinaan. Seikkailupeleissä tarina on tärkeimpiä osa-alueita ja sen 
loogisuus on viihdyttävyyden kannalta olennainen osa pelikokemusta. Game story -
puolella (taulukko 3) tulosten oikeudenmukaisuus ja pelin vaikuttaminen 
emotionaalisesti muodostuivat tärkeimmiksi ominaisuuksiksi. Erona yleiseen 
keskiarvoon tärkeänä pidettiin heuristiikkaa 8 eli pelaaja käyttää aikaa miettiäkseen 
tulevia juonenkäänteitä. Kuten aikaisemmin todettiin, on tarina ja juoni tärkeä osa 
seikkailupeliä. Game mechanics -kategoriassa (taulukko 4) oppimiskynnyksen 
lyhentäminen vastaamaan pelaajan odotuksia ja helposti opittavat kontrollit olivat 
tärkeimpiä ominaisuuksia. Heuristiikka 6 erottui myös positiivisesti muiden genrejen 
pisteytyksistä. Seikkailupeleissä yleisenä mekaniikkana on tavaroiden keräily ja niiden 
käyttäminen, sekä runsas dialogi NPC-hahmojen kesken. Seikkailupelin ostaja yleensä 
odottaa vastaavaa pelimekaniikkaa. Myös avoimessa kysymyksessä kävi ilmi, että eräs 
yritys seuraa trendejä ja rakentaa osittain niiden päälle omaa peligenreä. 

Simulaattoripeleissä tärkeimpänä game play -kategoriassa (taulukko 2) pidettiin 
selkeiden tavoitteiden tarjoamista, sekä sopivaa vaikeusastetta. Simulaattoripelissä 
vaikeusasteen voi esimerkiksi toteuttaa karsimalla helpolla vaikeusasteella osan 
simuloitavan laitteen ohjaimistosta pois helpottaen näin pelaamista, kun taas 
vaikeimmalla asteella pelaajan on itse huolehdittava kaikkien kytkimien käytöstä. 
Poikkeuksena muihin genreihin heuristiikkaa 13 koskien pelaajan kontrollia 
pelimaailmaan, pidettiin tärkeänä. Tämä nousee esille esimerkiksi lentosimulaattoreissa, 
jossa pelaajan tunne hallita konetta tuo viihtyvyyttä. Game story -puolella (taulukko 3) 
tärkeintä ovat hahmon monipuolinen kiinnostavuus ja tulosten oikeudenmukaisuus. 
Poikkeavan vähän yleiseen keskiarvoon verrattuna sai pisteitä heuristiikka 7 koskien 
juonen kiinnostavuutta. Simulaattoripeleissä juoni on yleensä toissijainen asia, koska 
päätarkoitus on simuloida kulkuneuvoa. Myös simulaattoripeleissä game mechanics -
alueesta (taulukko 4) kontrollien sijoittelu on tärkeintä, kuten myös tekoälyn loogisuus. 
Poikkeavan vähän sai pisteitä kontrollien intuitiivinen ja luonnollinen sijoittelu. 
Kyseisessä genressä kontrollien sijoittelun määrittää yleensä simuloitava kulkuneuvo, 
esimerkiksi HUD:n kautta tai simulaattorin mukana tuleva ohjain. 

Strategiapeleissä tärkein game play -ominaisuus (taulukko 2) oli sopiva vaikeuaste, sekä 
se, että pelin tulisi tarjota palkintoja, kuten erikoistuminen. Game story -puolella 
(taulukko 3) pelin emotionaalinen vaikuttaminen ja tulosten oikeudenmukaisuus olivat 
tärkeimpiä. Poikkeavan tärkeä oli juonen kulun ymmärtäminen yhtenäisenä 
kokonaisuutena. Strategiapelien kampanjoissa on viihdyttävyyden vuoksi tärkeää kertoa 
esimerkiksi välivideoiden kautta, miten juoni etenee. Tämä tuo lisämaustetta tehtäviin, 
kun ”panokset” ovat tiedossa. Game mechanics -kategoriassa (taulukko 4) kontrollien 
johdonmukainen ja intuitiivinen sijoittelu osoittautuivat tärkeimmiksi ominaisuuksiksi. 

Toiminta/tasohyppely-peleissä tärkeimmät game play -ominaisuudet (taulukko 2) olivat 
heuristiikat 4 ja 5 eli pelin tasapainotus erilaisten ratkaisujen tarjoamiseksi ja pelin 
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hauskuus. Poikkeavan paljon keskiarvoon verrattuna sai pisteitä heuristiikka 11 eli 
vaihtelevien toimintojen tarjoaminen pelaajalle. Tämä voidaan toteuttaa erilaisilla 
pelihahmoilla ja taidoilla. Game story -puolella (taulukko 3) tulosten 
oikeudenmukaisuus ja hahmon hallitsemisen tunne saivat eniten pisteitä. Game 
mechanics -kategoriassa (taulukko 4) kontrollien johdonmukainen ja intuitiivinen 
sijoittelu olivat tärkeimmät. Poikkeavan tärkeänä muihin genreihin verrattuna pidettiin 
helposti opittavia kontrolleja. Genre on pitkälti taitoon ja reflekseihin perustuva, joten 
helposti opittavat kontrollit estävät pelaajaa turhautumasta heti alussa. 



38 

6. Johtopäätökset 

Tutkielmassa tutkittiin peliheuristiikkojen soveltuvuutta pelien evaluoinnissa 
pelattavuuden näkökannalta. Millä tavoin ne eroavat muille sovelluksille räätälöidyistä 
heuristiikoista, millaista hyötyä peliheuristiikkojen käytöstä koituu ja mitkä 
peliheuristiikat ovat tärkeimpiä pelin laadun kannalta. Tutkimusosion päätavoitteena oli 
priorisoida tärkeimmät heuristiikat tutkielmassa käytetystä Desurvire et al. (2004) 
listasta. Tähän käytettiin apuna peliammattilaisille tehtyä kyselytutkimusta. Tuloksena 
saatiin koottua peliheuristiikat, jotka ovat peliammattilaisten näkökannalta 
merkittävimpiä yleisesti ja genreittäin. 

6.1 Tärkeimmät peliheuristiikat 

Game play -kategoriassa kärjessä olivat heuristiikat, jotka ovat tärkeitä genrestä 
riippumatta huomioiden pisteiden jakautumisen. Näin ollen yleisesti tiivistettynä game 
play -kategorian heuristiikoissa on tärkeintä panostaa antamalla pelaajalle selkeät 
tavoitteet, sopivasti haastetta, haasteiden on oltava reiluja ja pelin on oltava ennen 
kaikkea hauska, jonka jälkeen voidaan vasta keskittyä pelimekaniikkaan ja grafiikkaan. 
Avoimessa kysymyksessä tuli esille uudelleenpelattavuuden tärkeys, joka myös 
heuristiikkana (6) koettiin tärkeänä. Opetuspeleissä mainittiin tärkeänä pelaajan 
palkitseminen, joka sivuaa heuristiikkaa 7. Lisäksi mainittiin, että vaikeustason tulisi 
olla tasaisesti nouseva. 

Game story -kategoria on hyvin genrepainotteinen kategoria ja sen vahvuudet ovat 
peleissä, joissa tarina on tärkeässä osassa, kuten seikkailu- ja RPG-genren pelit. 
Yleisesti tiivistettynä tärkeintä game story -kategoriassa on panostaa siihen, että pelin 
tulokset ovat oikeudenmukaisia, pelaajalla on tunne hahmon hallinnasta ja peli vaikuttaa 
pelaajan tunteisiin. 

Avoimessa kysymyksessä koskien game mechanics -kategoriaa, esille tulivat 
kontrollien tärkeys. Eräällä peliyrityksellä vaihtuvat kontrollit ja pelimekaniikka 
suuresti yhden pelin osioiden välillä, jolloin näppäimet pyritään pitämään samoina, 
mutta niiden pelin sisäinen funktio vain muuttuu. ”Kehittämissämme peleissä 
käytettävät kontrollit ja pelimekaniikka vaihtelevat suuresti eri (mini)peliosioiden 
välillä, joten on tärkeää varmistaa, että elementit eivät vaikuta liian erillisiltä 
toisistaan/varsinaisesta pelaamisesta”. Tämä varmistaa pelaajan kokeman eheyden 
kontrolleista, vaikka yksi näppäin tekisikin erityylisiä toimintoja, kuten jokin eri 
hahmojen välillä vaihtuva erikoisliike. Lisäksi todettiin, että opittava hallittavuus on 
keskeistä eli pelaajalla on tunne hahmon hallintaan. Hahmon on reagoitava 
saumattomasti pelaajan syötteisiin. Eräs avoimen kysymyksen vastauksista kuului, että 
”Pelimekaniikkaa voidaan mielestäni pitää onnistuneena, jos pelaaja saa jonkinasteista 
nautintoa ja hallinnan tunnetta jo pelkästä pelimekaniikalla leikkimisestä". Tätä 
voidaan pitää hyvänä onnistumisen mittana, jos pelimekaniikasta haluaa hiotun. Lisäksi 
mainittiin, että mekaniikan tulisi olla helppo oppia, mutta riittävän vaikea oppia hyvin 
eli tämä neuvo on rinnastettavissa game play -kategorian heuristiikkaan 2. Pelaamisen 
tulisi olla intuitiivisesti opittava. 

Yleisesti ottaen monessa genressä nousi esille kolme heuristiikkaa, jotka olivat myös 
yleisarvosanoissa kärjen tuntumassa. Game play -heuristiikka 2, ”Tarjoaa haastetta, 
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mutta ei turhauta pelaajaa. Vaikeusaste vaihtelee niin, että pelaajalla on suurempi haaste 
tulla mestariksi. ”Helppo oppia, vaikea hallita.” ”, game story -heuristiikka 1, ”Pelaaja 
kokee tulokset oikeudenmukaisina” ja game mechanics -heuristiikka 1 
”Mekaniikka/kontrollit ovat johdonmukaisesti sijoitettu”. 

6.2 Yhteenveto 

Tutkimuksessa priorisoitiin tärkeimmät heuristiikat aiemmissa tutkimuksissa 
koostetusta heuristiikkalistasta. Tutkimuksen tarkoitus oli tarjota priorisoitua 
heuristiikkalistaa, jonka avulla pelinkehittäjät voivat pelinkehityksen varhaisessa 
vaiheessa arvioida pelin pelattavuutta. Tulokset tarjoavat pelin osa-alueista suuntaa 
antavat ohjeistukset siitä, mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä hyvän pelattavuuden 
kannalta. Aikaisempien tutkimusten mukaan peliheuristiikkojen käyttö pelien 
heuristisessa arvioinnissa nosti testaajien ja suunnittelijoiden löytämien ongelmien 
määrää merkittävästi. Tuloksista voi olla hyötyä myös peliarvostelijoille, jos he haluavat 
käyttää tietynlaista standardia pelin pisteytyksessä. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että peliheuristiikkojen käyttö pelisuunnittelussa yksistään ei 
kuitenkaan riitä varmistamaan pelin käytettävyyttä, koska suunnittelijat eivät koskaan 
voi täysin ennustaa loppukäyttäjien käyttökokemusta ja käytöstä. Tämän lisäksi pelin 
kehitysprosessin aikana on yksi hyväksi havaittu keino tehdä käyttäjäpohjainen, 
empiirinen käytettävyystestaus pelille, jossa testaajan toimet havainnoidaan. Tässä 
menetelmässä testaajina ovat oikeat käyttäjät 

Pelattavuusheuristiikoista on viime vuosina tullut enemmän ja enemmän uusia 
tutkimuksia, mutta genrekohtainen heuristiikkatutkimus on toistaiseksi vähäistä. 
Muutamia tutkimuksia genrenäkökannalta kuitenkin jo on. Jokin yleistetty 
peliheuristiikkalista ei sellaisenaan käy jokaiselle pelille johtuen erilaisista pelien 
tyylilajeista tai pelin tarkoituksenmukaisesta mekaniikasta. Standardoidun listan 
heuristiikat olisivat hyvin yleistettyjä suuntaa antavia heuristiikkoja, joissa olisi 
kiteytettynä ohjeet, jotka tarjoavat pelille elementit käyttäjän miellyttämiseen. Siksi 
peligenreille tarvitaan omat räätälöidyt heuristiikkalistat. Hyvänä esimerkkinä 
simulaatiopelaajat hakevat peleistään nimenomaan realismia ja tällöin hyvä pelattavuus 
ei välttämättä kulje käsi kädessä realismin kanssa. 

Lisäksi huomioitava asia on heuristiikkojen määrä. Heuristiikkalistat on hyvä jakaa eri 
osa-alueisiin, koska tämä helpottaa arvioijan työtä niin, että hän voi käydä arvioitavan 
pelin läpi osa-alue kerrallaan. Tällöin yhdellä arviointikerralla huomioon otettavien 
heuristiikkojen määrä pysyy kohtuullisena. Lista, jossa on jaottelemattomana 
esimerkiksi 50-100 heuristiikkaa voi johtaa siihen, että arvioijalta jää useita 
heuristiikkoja huomioimatta. 

6.3 Jatkotutkimusaiheita 

Tutkimuksessa priorisoitiin jo olemassa olevaa heuristiikkalistaa, joten perusteellista 
genrepohjaista tutkimusta tarvitaan, jotta jokaiselle genrelle saadaan niille sopiva lista 
heuristiikkoja. Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi heuristiikkojen 
kategoriointi pelin kehityksen eri vaiheisiin eli onko esimerkiksi paperiprototyypissä 
erilaiset heuristiikat kuin pelattavassa versiossa. 

Yksi mainittava seikka on pelien käytettävyys- ja pelaaminen-heuristiikkojen välinen 
suhde. Tutkimuksessa ei kovin tarkasti pohdittu näiden määritteiden välistä eroa ja se 
tuotti tutkimuksen alkuvaiheissa hankaluuksia tutkimusongelman pohdiskelussa. 
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Yleisesti selkeä ajattelutapa on jättää käytettävyys osaksi pelattavuutta. Käytettävyys 
kattaa näin ollen pelin käyttöliittymäelementit. 
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Liite H. Avoimen kysymyksen tulokset 

6. Kerro omin sanoin, millaisia pelattavuuteen liittyviä ominaisuuksia pidät tärkeänä 
kehittämissänne peleissä? 

Vastaajien määrä: 15 

- 1. Kontrollit, 2. Uudelleenpelattavuus 
- Teemme suurimmaksi osaksi rahapelejä, joissa selkeät pottirakenteet ja logiikka ovat tärkeitä. 

Tämän lisäksi opetuksellisissa peleissä tärkeää on palkitseminen ja yhdessä tekeminen. 
- Peli on tärkein. 
- Pääosin intuitiivisesti opittava gameplay. 
- Pelattavuuden on säilytettävä eheytensä - kehittämissämme peleissä käytettävät kontrollit ja 

pelimekaniikka vaihtelevat suuresti eri (mini)peliosioiden välillä, joten on tärkeää varmistaa, että 
elementit eivät vaikuta liian erillisiltä toisistaan/varsinaisesta pelaamisesta. Siksi pyrimme 
pitämään pelissä käytettävät näppäinkomennot vakiona, vaikka yksittäisen näppäimen funktio 
muuttuisikin. Silloin pelaajalle todennäköisemmin muodostuu tunne siitä, että esimerkiksi tietty 
näppäin saa pelihahmon tekemään jonkin toiminnon (esim. hyppy, huuto tai pyörähdys) ja toista 
käytetään aina vuorovaikutukseen pelimaailman kanssa. (esim. oven avaaminen, vivun 
kääntäminen). 
 
Käyttöliittymän intuitiivisuus on tärkeää. Yksinkertaiset asetukset ovat helposti ja selkeästi esillä, 
mutta yksityiskohtaisempia asetuksia ja kompleksisempiakin toimintoja täytyisi pystyä 
suorittamaan tarvittaessa. Pelaajaa ei kuitenkaan tulisi pakottaa sisäistämään valtavaa määrää 
informaatiota kerralla, kaiken pelattavuuden kannalta oleellisen olisi oltava selkeästi esillä ja 
helposti omaksuttavissa. 
 
Keskeistä on myös pelaajan tunne opittavasta hallittavuudesta. Vaikka aloitteleva pelaaja ei 
kaikkea vielä olisikaan sisäistänyt, täytyy pelimekaniikan ja pelistä tulevan palautteen olla 
jatkuvaa ja selkeää. Suorin palaute pelaajalle tulee pelinhahmon/hahmojen ohjaamisen kautta, siitä 
kuinka "saumattomasti" peli(hahmo) reagoi pelaajan syöttämiin ohjeisiin. Pelimekaniikkaa 
voidaan mielestäni pitää onnistuneena, jos pelaaja saa jonkinasteista nautintoa ja hallinnan 
tunnetta jo pelkästä pelimekaniikalla "leikkimisestä". 

- Peli portfoliomme on niin laaja myös jatkossa, joten yksittäsitä ohjetta ei ole. 
Tulemme seuraamaan trendejä ja osittain rakentamaan niden päälle omaa peligenreä. 
 
Suurin onglema koko peliteollisuudessa on RAHOITUKSEN PUUTE.  
kyllä ideoita on vaikka kuinka mutta RAHOITUS on taikasana, joka ei toteudus Suomessa. 
kiitos 

- - Tasaisesti nouseva vaikeustaso 
- Mekaniikat, jotka ovat helppoja oppia, mutta riittävän vaikeita oppia hyvin 
- Pulmissa useampia ratkaisuita, joita varsinkin edistyneet pelaajat pystyvät hyödyntämään 

- Tekoälyn toimivuus ja sen esille tuominen pelaajalle osana hauskaa pelattavuutta. Taktiikoiden 
luominen ja soveltaminen eri tilanteista selviämiseksi. 

- Helppokäyttöisyys, johdonmukaisuus, avoin rakenne joka antaa vallantunteen pelaajalle. 
- Inhimillinen "learning curve", vaikka peli on strategiapeli. Silti halutaan tarjota apupyöriä 

vähemmän kokeneille pelaajille. Vaikeustason skaalautuvuus, jotta peli mukautuu sopivaksi 
erilaisille pelaajille ilman erillisten vaikeustasojen tekemistä (lisätyötä ja on leimaavaa jos pelaa 
helpolla tai vaikealla). 

- - käyttöliittymän intuitiivisuus (mm. tutut ikonit) 
- positiivisen ja negatiivisen palautteen johdonmukaisuus ja välittömyys 
- motivaatiota ylläpitävä vaikeustason/kompleksisuuden kasvukäyrä 

- Hauskuus pelaajalle 
- Teemme musiikkipeliä ja siinä on hieman eri lainalaisuudet, kuin peleissä, johon 

kysymyspatteristot olivat kohdistettu. 
- Pelikokemuksen kaikki osa-alueet alkaen jo pelin asentamisesta ja päävalikossa olemisesta alkaen. 
Viihdearvo, uskottavuus, pelaaja oppii pelatessaan enemmän kuin pelin säännöt (edutainment aspekti) 
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