
Oulun yliopisto

Humanistinen tiedekunta

Tiina Piippo

DIGITAALISTEN PELIEN SISÄLLÖNKUVAILU

Informaatiotutkimuksen

pro gradu-tutkielma

Oulu 2014



Sisällysluettelo
1 Johdanto..........................................................................................................................3

1.1 Tutkimuksen tavoite................................................................................................3
1.2 Keskeiset käsitteet...................................................................................................5

2 Sisällönkuvailu...............................................................................................................6
2.1 Sisällönkuvailun prosessi ja sisällönkuvailun tavoitteet.........................................8
2.2 YKL ja kirjastoaineistojen kuvailusäännöt...........................................................10

3 Digitaalinen peli...........................................................................................................13
3.1 Pelin määritelmä...................................................................................................13
3.2 Genre ja sisällönkuvailu........................................................................................20
3.2 Pelien genret..........................................................................................................21
3.3. Pelien sisältötietoa tuottavia organisaatioita........................................................27

3.3.1 Pan European Game Information..................................................................28
3.3.2 Entertainmen Software Rating Board...........................................................29
3.3.3 Computer Entertainment Rating Organization..............................................30
3.3.4  Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus........................................................32

3.4 Teaorian yhteenveto..............................................................................................33
4 Tutkimuksen empiirinen toteutus.................................................................................38

4.1 Sisällönanalyysi....................................................................................................38
4.2. Otantamenetelmä.................................................................................................41
4.3 Pilottitutkimus.......................................................................................................42
4.4 Tutkimusaineisto...................................................................................................44

4.4.1 Steam.............................................................................................................45
4.4.2 Maakuntakirjastot..........................................................................................47
4.4.3 Allgame.........................................................................................................48

4.4 Aineiston analyysi.................................................................................................49
5 Tulokset........................................................................................................................52

5.1 Digitaalisten pelien sisällönkuvailut.....................................................................52
5.1.1 Maakuntakirjastot..........................................................................................55
5.1.2 Steam.............................................................................................................60
5.1.3 Allgame.........................................................................................................63

5.2 Sisällönkuvailujen erot ja yhtenevyydet...............................................................65
5.3 Tulokset sisällönkuvailun prosessin näkökulmasta..............................................69
5.4 Tulokset pelien rakenteen näkökuolmasta............................................................74
5.5 Tulosten yhteenveto..............................................................................................78

6 JOHTOPÄÄTÖKSET..................................................................................................82
Lähteet.............................................................................................................................88

Painetut lähteet ...........................................................................................................88
Elektroniset lähteet......................................................................................................91



1

1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen tavoite

Digitaaliset  pelit  ja  pelaaminen  ovat  lisääntyneet  viime  vuosikymmenen  aikana 

huomattavasti.  Peliteollisuus  on  noussut  taloudelliselta  vaikuttavuudeltaan 

elokuvateollisuuden rinnalle ja erilaisia pelejä voi löytää monista sovelluksista kuten 

leluista ja sosiaalisista medioista. (Mäyrä, Sihvonen, Paavilainen, Saarenpää, Kultima, 

Nummenmaa, Kuittinen, Stenros, Montola & Syvärinen 2010, 306; Kirriemuir 2006.) 

Eri  medioissa pelit  ovat  näkyvillä niiden lisääntyneen mainonnan vuoksi ja toisaalta 

siksi, että pelaaminen on liitetty usein erilaisiin väkivallantekohin (Book of games 2006, 

12; Mäyrä et al 2011, 309; Ermi, Heliö ja Mäyrä 2004, 21).

Peleillä ja pelillisyydellä on kulttuurihistoriallisesti vanhat ja laajalle levinneet juuret. 

Nykypäivän  digitaaliset  pelit  ovat  tämän  jatkumon  uusi  ilmenemismuoto,  joka  on 

vahvasti sidoksissa perinteisiin ei-digitaalisiin peleihin ja joka toisaalta on noussut aivan 

uudenlaiseksi  taloudelliseksi  ja  populaariksi  mediailmiöksi.  (Ermi,  Heliö  ja  Mäyrä, 

2004, 20–21; Egenfeldt-Nielsen, Smith ja Tosca 2008, 1; Mäyrä et al 2010,

Digitaaliset  pelit  ovat  tulleet  osaksi  kirjastojen  kokoelmia.  Lapsille  tai  nuorille 

suunnattuja CD-ROM-pohjaisia PC-pelejä tai peleihin verrattavia multimediaohjelmia 

on ollut kirjastojen kokoelmissa jo 1990-luvun alkupuolelta, eli pelit sinällään eivät ole 

kirjastoissa  uusi  aineisto.  Erilaisille  pelialustoille  suunnitellut  digitaaliset  pelit  ovat 

tulleet  osaksi  kirjastojen  kokoelmia  kuitenkin  vasta  hiljattain.  Niiden  hinta, 

lainausoikeudet  sisältävien  pelien  hajanainen  ja  suhteellisen  suppea  valikoima  sekä 

tarve  aineistoryhmän  tuntemukselle  ovat  syitä  siihen,  miksi  pelejä  ei  ole  kaikissa 

kirjastoissa.  Pelit  osana  kokoelmaa  voivat  olla  mahdollisuus  uusien  asiakkaiden 

saamiseksi  mutta myös näyttäytyä ongelmakohtana, sillä niiden jakelu on siirtymässä 

yhä enenevässä määrin verkkoon. Pelien hankintapolitiikka on jokaisen kirjaston itse 
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määriteltävissä.  (Pelit  kirjastossa  2012.)  Siksi  luetteloinnin  ja  sisällönkuvailun 

kysymykset  tämän  aineiston  kohdalla  ovat  erityisen  kiinnostavia  ja  ajankohtaisia. 

Digitaaliset pelit ovat monella tavoin uudenlainen aineisto sekä ulkoisten että sisäisten 

ominaisuuksiensa takia.  Pelien sisällönkuvailun tutkimus on sekin toistaiseksi  melko 

vähäistä, joten myös tutkimus itsessään on uusi ilmiö. Vähäisen tutkimuksen ja aiheen 

tuoreuden vuoksi tutkimus on ajankohtainen ja tuottaa aiheesta uutta tietoa.

Kirjastoissa voi olla lainattavien pelien lisäksi tai sijasta myös pelejä, joita voi pelata 

kirjaston  tiloissa.  Esimerkiksi  Kouvolan,  Turun  ja  Kirkkonummen  kirjastot,  ja  osa 

pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastoista  on  hankkinut  kirjastoon pelikonsoleita,  joilla 

asiakkaat  voivat  pelata  kirjastossa  erikseen sitä  varten  varatussa  tilassa.  Toisin  kuin 

elokuvissa,  peleissä  ei  ole  tekijänoikeudellisia  seikkoja,  jotka  kieltäisivät  pelin 

pelaamisen  julkisessa  tilassa.  Kaikki  kirjastoille  tarjottavat  pelit  eivät  sisällä 

lainausoikeutta.  (Pelit kirjastossa 2012.)

Kirjastoissa  luettelointi  on  dokumenttien  perusrekisteröintiä,  jota  voidaan  täydentää 

sisällönkuvailulla.  Sisällönkuvailua  ohjeistaa  Suomessa  Kansalliskirjasto,  jolla  on 

päävastuu  kaikkien Suomessa  ilmestyvien  julkaisujen  kuvailusta  (Kansalliskirjasto 

2012).  Sisällönkuvailulle  voidaan löytää  ohjeistuksia  lisäksi  erilaisilta  peliarkistoilta, 

pelien  ikäluokitusjärjestelmiä  tuottavilta  organisaatioilta  ja  peliteollisuudesta  (PEGI 

2012; Allgame 2012; Valve 2013).

Tämän tutkimuksen aiheena on digitaalisten pelien sisällönkuvailu.  Tarkoituksena on 

selvittää määrällisen sisällönerittelyn menetelmillä millaisia sisällönkuvailuja eri tahot 

ovat digitaalisille peleille tehneet ja mitkä niiden erot ja yhtenevyydet ovat. 
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Tutkimuksessa asetetaan seuraavat tutkimuskysymykset.

1.Mitä digitaalisten pelien sisällönkuvailussa kuvataan?

2.Mitä eroja ja yhtenevyyksiä sisällönkuvailuissa on?

1.2 Keskeiset käsitteet

Tämän tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat sisällönkuvailu, luettelointi ja digitaalinen 

peli. 

Sisällönkuvailu  liittyy  perinteisesti  erilaisten  muistiorganisaatioiden  tekemiin 

luettelointeihin,  ja sillä  tarkoitetaan dokumentin sisällön kuvailua asiasanoilla.  Tässä 

tutkielmassa sisällönkuvailu tarkoittaa laajemmin myös epävirallisempien toimijoiden 

tekemiä  kuvailuja,  jotka  eivät  välttämättä  täytä  muistiorganisaatioille  tyypillisiä 

vaatimuksia.

Luettelointi  on  muistiorganisaatioiden  suorittamaa  dokumenttien  tunnistetietojen 

kuvailua  tietokantaan  tallentamista  ja  sieltä  löytämistä  varten.  Luettelointiin  liittyy 

läheisesti sisällönkuvailu.

Digitaalisella pelillä tarkoitetaan jonkinlaista näyttöpäätettä ja virtalähdettä käyttävää 

peliä.  Karkeasti  konsoli-,  tietokone-  ja  mobiilipelit  ovat  digitaalisia,  mutta  myös 

esimerkiksi  monet  rahapelit  ovat  nykyään  digitaalisia.  Tässä  tutkielmassa  käytetään 

termiä  digitaalinen  peli,  koska  se  on  vähitellen  vakiintunut  käyttöön  suomalaisessa 

pelialan  tutkimuksessa.  Rinnakkain  on  käytetty  termiä  elektroninen  peli. 

Englanninkielisessä  tutkimuksessa  käytössä  on  useimmiten  termi  videogame.  Tämä 

tutkimus käsittelee konsoli- ja tietokonepelejä.

Tärkeimmät käsitteet esitellään kattavammin luvuissa 2. ja 3.
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2 Sisällönkuvailu

Informaatio voi olla erilaisia tallenteita, ääntä, kuvaa, videota tai näiden yhdistelmiä, tai 

täysin virtuaalista. Tallenteita voidaan kutsua dokumenteiksi.  Hjorland (1997, 14–17) 

viittaa dokumenteilla  eri  medioihin  tallennettuun informaatioon.  Suominen,  Saarti  ja 

Tuomi (2009, 13) määrittelevät dokumentit  erilaisiksi  aineellisiksi  objekteiksi,  joihin 

sisältyy jotain viestiä, ajatusta, tietoa tai merkityksiä.

Kirjastoissa  ja  muissa  muistiorganisaatioissa  luodaan  niissä  säilytettäviä  erilaisia 

dokumentteja varten luetteloita, rekisterejä tai tietokantoja. Kirjastoissa niitä kutsutaan 

bibliografioiksi. Bibliografiat sekä kuvaavat että järjestävät niissä olevia dokumentteja, 

ja  ne  ovat  välttämätön  apuväline  suuren  dokumenttimäärän  hallintaan.  (Suominen, 

Saarti ja Tuomi 2009, 14.)

Cleveland ja Cleveland (1990, 7) sekä Suominen, Saarti ja Tuomi (2009, 19) käyttävät 

termiä  bibliografinen  valvonta.  Se  tarkoittaa  sekä  tallenneluetteloiden  laadintaa  että 

siihen sisältyvää valvontaa systemaattisen, jatkuvan ja pitkäjänteisen toiminnan kautta. 

Suominen,  Saarti  ja  Tuomi  (2009,  19–20)  korostavat  erityisesti  toiminnan 

systemaattisuutta pyrkimyksenä luetteloihin merkittävien tietojen yhtenevyydestä. Tätä 

tavoitellaan erilaisilla standardeilla ja ohjeistuksilla.

Bibliografisen  valvonnan  tavoite  on  auttaa  käyttäjää  tunnistamaan  etsimänsä  tieto 

kaiken tallennetun tiedon massasta (Cleveland ja Cleveland 1990, 17). Bibliografinen 

valvonta voidaankin käsittää osaksi viestinnällistä prosessia, jossa se toimii välittävänä 

järjestelmänä dokumenttien sisällön ja dokumenttien käyttäjien välillä.  Bibliografisen 

valvonnan tuottamia luetteloita voidaan pitää hakujärjestelminä, jotka tukevat tarvitun 

tiedon  löytymistä,  sekä  laajemmin  niitä  voidaan  ajatella  rekistereinä,  jotka  pyrkivät 

säilyttämään kulttuurillisesti merkittäväksi koettua aineistoa. Käytännössä nämä kaksi 

olemusta ovat olemassa yhtä aikaa. (Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 15–17.)
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Bibliografisen  valvonnan  kaksi  perustoimintoa  ovat  luettelointi  ja  sisällönkuvailu. 

Luettelointi on  dokumenttien  peruskuvailua,  joka  keskittyy  pääasiassa  dokumenttien 

ulkoisten kuvailu- ja tunnistetietojen luettelemiseen sekä hakuelementtien luomiseen. 

Näitä  ovat  esimerkiksi  tiedot  tekijästä,  ulkoasusta  ja  julkaisupaikasta.  (Cleveland  ja 

Cleveland  1990,  17;  Saarti  1999,  25;  Suominen,  Saarti  ja  Tuomi  2009,  18,  72.) 

Luetteloinnin  ensisijainen  tehtävä  on  palvella  hakua,  jossa  pyritään  löytämään  joko 

jokin  ennalta  määritelty  dokumentti  tai  teoksia,  joilla  on  tietyt  ulkoiset  piirteet 

(esimerkiksi tietyn kirjailijan teokset).  Sisällönkuvailu puolestaan tukee hakua,  jonka 

tavoitteena  on  löytää  sisällöllisesti  tietynlaisia  teoksia  tai  dokumentteja  (Suominen, 

Saarti ja Tuomi 2009, 18).

Luettelointi  ja  sisällönkuvailu  ovat  toisiinsa  sidoksissa  siten,  että  luettelointi  on 

mahdollista ilman sisällönkuvailua, mutta sisällönkuvailu ilman luettelointia ei, koska 

sisällönkuvailun  kohdetta  ei  tuolloin  olisi  määritelty.  Luettelointi  voidaan  tästä 

näkökulmasta  nähdä  dokumenttien  perusrekisteröintinä,  jota  voidaan  täydentää 

sisällönkuvailulla.  (Suominen,  Saarti  ja  Tuomi  2009,  19.)  Ratkaisevin  tekijä 

informaation ja dokumenttien tiedon tallennukselle ja haun onnistumiselle on Blairin 

(1990, 122) mukaan dokumentoinnin tieteellinen perusta. Jotta tämä olisi mahdollista 

saavuttaa, on kuvailtavan materiaalin ominaisuudet tunnettava.

Sisällönkuvailun  tarkoituksena  on  dokumentin  sisällön  esittäminen  siten,  että 

tiedonhakuprosessi  onnistuu  (Blair,  1990,  122–123).  Sisällönkuvailu  on  luettelointia 

tulkinnanvaraisempi  tapa  kuvailla  dokumenttia  mutta  aivan samoin  sillä  tavoitellaan 

systemaattisuutta  ja  standardien  mukaisuutta.  Tässä  ovat  työvälineinä 

dokumentaatiokielet, erilaiset sanastot ja luokitus. Luetteloinnissa pyritään vain yhteen, 

kaikenkattavaan  standardiin  kun  taas  sisällönkuvailussa  kuvailumenetelmät  ja 

dokumentaatiokielet elävät rinnakkain. (Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 137–138.)

Sisällönkuvailun  keskeisiä  työkaluja  ovat  dokumentaatiokielet,  luokituskaavat  ja 

sanastot  (Cleveland  ja  Cleveland  1990,  17;  Suominen,  Saarti  ja  Tuomi  2009,  149). 
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Dokumentaatiokielissä käytetään  kontrolloidun  kielen  sanoja  dokumentin  sisällön 

kuvailemiseen.  Yksi  syy  käytettävän  sanaston  kontrollille  on  pyrkimys  siihen,  että 

samasta  asiasta  käytettäisiin  kaikkialla  samaa  sanaa.  Kontrolloidun  kielen  avulla 

voidaan  myös  ilmaista  haun  kannalta  olennaisia  sanojen  välisiä  suhteita,  johon 

luonnollisen kielen sanoilla ei välttämättä pystytä. (Meriläinen 1984, 6-7; Suominen, 

Saarti ja Tuomi 2009, 152–153.)

Dokumentaatiokielet jakautuvat luokittamiseen ja asiasanaindeksointiin.  Luokittaminen 

liittyy  eri  luokituskaavojen  käyttöön.  Pääasiassa  luokituskaavat  voidaan  jakaa 

enumeratiivisiin  ja  fasetoituihin  luokituskaavoihin  (Meriläinen  1984,  25–27),  jotka 

lyhyesti eroavat toisistaan siinä, että enumeratiiviset luokituskaavat pyrkivät antamaan 

valmiin  luokan  kaikelle  ja  fasetoiduissa  luokituskaavoissa  uusia  luokkia  voidaan 

rakentaa periaatteessa rajattomasti. Sisällönkuvailun kannalta tällä on se merkitys, että 

riippuen  liikutaanko  enumeratiivisen  vai  fasetoidun  luokituskaavan  sisällä, 

luokituskaava  itsessään  voi  antaa  välineet  dokumentin  sisällöllisten  rakenteiden  ja 

suhteiden esittämiseen. (Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 152–155.)

Asiasanastot jakautuvat asiasanastoihin ja tesauruksiin. Tesauruksen erityisominaisuus 

tavalliseen  asiasanastoon  nähden  on  se,  myös  siinä  osoitetaan  asioiden  välisiä 

sisällöllisiä suhteita. Kaikkien asiasanastojen perusajatus on, että niihin kootun sanaston 

sanoilla kuvataan eli indeksoidaan dokumentin sisältöä. (Cleveland ja Cleveland 1990, 

17;  Suominen,  Saarti  ja  Tuomi,  156–157.)  Asiasanastot  voivat  olla  laajoja 

yleisasiasanastoja  (YSA)  tai  ne  voivat  olla  hyvin  spesifille  alalle  suuntautuneita 

(lääketieteen asiasanasto MeSH, Kaunokki) eivätkä kaikki asiasanastot sovellu kaikkeen 

aineistoon. Niiden käyttö rinnakkain on sekin tarkoin rajattua.

2.1 Sisällönkuvailun prosessi ja sisällönkuvailun tavoitteet

Cleveland ja Cleveland (1990, 104–107) määrittelivät sisällönkuvailulle viisivaiheisen 



7

mallin, joista Suominen, Saarti ja Tuomi (2009, 293) esittävät päivitetyn kolmivaiheisen 

version, joka kuvaa paremmin sisällönkuvailua yleisellä tasolla. Ensimmäinen vaihe on 

dokumentin sisältöön tutustuminen, toinen vaihe sisällön analysointi  ja kolmas vaihe 

analysoinnin tuloksen esittäminen käytössä olevan dokumentaatiokielen avulla.  Hyvä 

sisällönkuvailu muodostuu tämän prosessin aikana ja  sen tavoitteet  ovat  spesifisyys, 

tyhjentävyys ja suuntautuminen sekä näiden lisäksi johdonmukaisuus. Sisällönkuvailun 

onnistumiselle on tärkeää sisällönkuvailijan ammattitaito. (Suominen, Saarti ja Tuomi 

2009, 293.)

Spesifisyys tarkoittaa  sisällönkuvailussa  sitä,  miten  spesifien  asioiden  perusteella 

dokumentteja on mahdollista kuvailla käytetyn asiasanaston pohjalta. Tämä vaikuttaa 

puolestaan  suoraan  hakumahdollisuuksiin.  Tyhjentävyydellä tarkoitetaan  sitä,  kuinka 

tyhjentävästi  dokumenttia  on kuvattu  eli  kuinka paljon sille  annetaan  indeksoitaessa 

kuvailutermejä.  Suuntautuminen viittaa siihen, miten kuvailu on suuntautunut eli onko 

se käyttäjä-, haku- vai dokumenttisuuntautunut. Sekä käyttäjä- että hakusuuntautuneessa 

kuvailussa  pyritään  ennakoimaan  millä  tavoin  dokumentin  potentiaalinen  hakija  sitä 

voisi  etsiä.  Dokumenttisuuntautuneessa  kuvailussa  sisällönkuvailua  suoritetaan 

puhtaasti  dokumentista  itsestään  käsin.  Johdonmukaisuus nähdään  sisällönkuvailussa 

hyvin  keskeisenä  ominaisuutena  ja  se  viittaa  johdonmukaisuuteen,  jota 

sisällönkuvailussa  noudatetaan  esimerkiksi  tietyn  rekisterin  tai  tietyn  aineistolajin 

kohdalla.  Tämä  tarkoittaa  perusteltuihin  sääntöihin  pohjautuvia  ohjeita  tietynlaisen 

aineiston  sijoittamisessa  aina  samaan  luokkaan  tai  tiettyjen,  toistuvien  asiasanojen 

käyttämistä  jonkin  aineistolajin  kohdalla.  Tällä  pyritään  aineiston  löytämiseen. 

Sisällönkuvailijan  yleissivistys  ja  tulkinta  dokumentista  vaikuttavat 

sisällönkuvailuprosessin lopputulokseen. (Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 293–299.)

Sisällönkuvailun  päämäärät  löytyvät  myös  luettelointioppaista.  Suomessa  digitaalisia 

pelejä  luetteloidaan  elektronisen  aineiston  luettelointisääntöjen  mukaan  ja  sen 

asiasanoitus otetaan yleisestä suomalaisesta asiasanastosta (YSA). YSA on yleissanasto, 

joka  sisältää  kaikkien  tieteen-  ja  tiedonalojen  yleisimmät  termit.  (ONKI3  2013; 

Suomalaiset luettelointisäännöt. Elektronisen aineiston kuvailu 1998, 125)
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2.2 YKL ja kirjastoaineistojen kuvailusäännöt

Suomen  yleisissä  kirjastoissa  on  käytössä  Yleisten  kirjastojen  luokitusjärjestelmä 

(YKL),  jonka  pohjalta  luettelointityö  tapahtuu.  YKL  on  enumaratiivinen 

luokitusjärjestelmä, joka perustuu Dewey Decimal Classification-luokitusjärjestelmään. 

YKL:ssä on kymmenen pääluokkaa, jotka jakautuvat kaikki kymmeneen alaluokkaan, 

jotka  voidaan  jälleen  jakaa  kymmeneen  alaluokkaan  ja  niin  edelleen. 

Luokitusjärjestelmä  pyrkii  antamaan  valmiin  luokan  kaikelle  olemassa  olevalle 

aineistolle  eikä sen puitteissa pysty esimerkiksi  rakentamaan uusia  luokkanotaatioita 

kuten vaikka UDK:ssa.  (Verkko-YKL 2012; Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 152–

155.)

Luettelointisääntöjä  hallinnoi  Kansalliskirjasto,  joka  ylläpitää  Suomen 

kansallisbibliografia Fennicaa. Kansalliskirjasto vastaa kansallisen julkaisuperinnön ja 

kokoelmiensa  kartuttamisesta,  kuvailusta,  säilyttämisestä  ja  käyttöön  asettamisesta. 

Lisäksi  se  toimii  Suomen  koko  kirjastokentän  valtakunnallisena  palvelu-  ja 

kehittämislaitoksena sekä edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. 

Kansalliskirjastolla on päävastuu kaikkien Suomessa ilmestyvien julkaisujen kuvailusta. 

(Kansalliskirjasto 2012.)

Uusimmat  luettelointisäännöt  ovat  saatavilla  Kansalliskirjaston  verkkosivuilta. 

Suomalaisten  luettelointisääntöjen  pohjalla  on kansainvälisen  bibliografisen  kuvailun 

ISBD-ohjeisto  (International  Standard  Bibliographic  Description).  Se  on  tarkoitettu 

kaikkien  kirjastoaineistojen  kuvailuun.  Siinä  huomioidaan  julkaisun  sisältö, 

tallennusväline ja  julkaisutapa.  Erityisesti  ohjeet  on laadittu  kansallisia  bibliografisia 

keskuksia  varten,  mutta  ne  on  tarkoitettu  myös  muille  yksiköille,  joissa  suoritetaan 

luettelointia, jotta voitaisiin taata kuvailutietojen vaihtokelpoisuus. Sääntöjen tehtävänä 

on  esittää  julkaisujen  kuvailulle  ja  tunnistamiselle  asetetut  vaatimukset,  kuvailun 

elementtien  järjestys  ja  kuvailussa  käytettävä  välimerkitys.  ISBD-ohjeistuksen 

päätarkoituksena  on  luoda  säännöt,  joilla  kuvaileva  luettelointi  olisi  yhteneväistä 
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maailmanlaajuisesti.  Näin  pyritään   helpottamaan  kansainvälistä  bibliografisten 

tietueiden  vaihtoa  kansallisten  bibliografisten  keskusten  välillä.  (Kansalliskirjasto 

2012.)

Bibliografisen  kuvailun  elementtien  erittelyllä  ja  näiden  elementtien  keskinäisen 

järjestyksen  määräämisellä  pyritään  siihen,  että  eri  lähteistä  peräisin  olevat  tietueet 

olisivat  vaihtokelpoisia  ja  ne  voitaisiin  hyväksyä  minkä  tahansa  maan 

kirjastoluetteloihin  ja  bibliografioihin.  Tavoite  on  myös  tietueiden  tulkinnan 

helpottaminen kielestä riippumatta, samoin kuin bibliografisten kirjausten muuttaminen 

ongelmitta konelukuiseen muotoon. Lisäksi pyrkimyksenä on parantaa kuvailutietojen 

yhteensopivuutta semanttisen webin ympäristössä ja muiden kuvailustandardien kanssa. 

(Kansalliskirjasto 2012.)

ISBD-kuvailu  muodostaa  kuitenkin  vain  osan  bibliografisesta  tietueesta.  Täydellinen 

tietue  koostuu  lisäksi  hakutiedoista,  asiasanoista  ja  luokkamerkinnöistä,  jotka  eivät 

sisälly kuvailusääntöihin vaan vaativat tietueiden täydentämistä kohdekirjastossa, jonka 

aineistoa se kuvaa. ISBD-kuvailun ulkopuolelle jääviä tietoja käsitellään Suomalaisissa 

luettelointisäännöissä  ja  lisäksi  asiasanat  ja  luokat  löytyvät  erillisistä  sanastoista  ja 

luokituskaavoista. (Kansalliskirjasto 2012.)

Samankaltaisia ohjeistuksia löytyy myös kanstainvälisesti. Esimerkiksi amerikkalainen 

Institute  of  Museum  and  Library  Services  (IMLS)  on  luonut  ohjeistuksia  hyvän 

digitaalisen kokoelman luomiselle ja sen kuvailulle. Heidän mukaansa kokoelman tulisi 

olla kuvailtu siten, että käyttäjä voi löytää kokoelman erityispiirteet, kuten sen kaikki 

ulottuvuudet,  käyetyn  formaatin,  käyttöä  koskevat  rajotukset,  omistusoikeuden,  sekä 

kaiken  muun  sellaisen  tiedon,  joka  on  olennaista  kokoelman  luotettavuuden, 

yhtenäisyyden ja tulkittavuuden määrittelylle. (IMLS 2013.) Tutkimusta aiheesta ovat 

tehneet  mm.  Kirriemuir  (2006),  Aarseth  (2005)  ja  Kemppainen  (2012).  Kaikki 

tiedontuottajat, kuten peliarkistot tai pelien valmistajat, eivät ole muistiorganisaatioden 
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tapaan  velvoitettuja  esittämään  perusteluja  tekemilleen  valinnoille  esimerkiksi 

käyttämissään asiasanoissa tai genrejaossa.
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3 Digitaalinen peli

Koska digitaalisten pelien aikakausi on vasta muutaman vuosikymmenen mittainen, ei 

niiden tutkimuksellakaan ole vielä pitkät perinteet. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 

tutkimus  on  vasta  käynnistynyt  akateemisella  tasolla.  Yksinomaan  pelitutkimukseen 

suuntautuneita tutkimuslaitoksia on harvoja ja alan tutkimus onkin hajautunut eri alojen, 

kuten kirjallisuuden, media tai elokuvatutkimuksen ja psykologian, tutkijoiden kesken. 

(Ensslin 2012, 1; Egenfeldt-Nielsen at al. 2008, 8-9; Mäyrä 2008, 5-7.)

Lyhyestä  tutkimushistoriasta  huolimatta  digitaalisia  pelejä  on  tutkittu  monesta 

näkökulmasta. Tutkimuksen kenttää voi eritellä jakamalla sen tutkimuskohteita pelien 

vaikuttavuuteen  (mm.  vaikutus  käyttäytymiseen  sekä  oppimiseen),  pelien 

narratiivisuuteen (ludologiaksi nimetty pelitutkimuksen haara), peleihin taidemuotona, 

pelaajien  tutkimukseen  ja  pelien  itsensä  tutkimukseen,  joka  on  pelitutkimuksen 

ydinaluetta.  (Mäyrä  et  al  2010,  307-308;  Egenfeldt-Nielsen  at  al.  2008,  8-9.) 

Tutkimuksen kohteena ovat olleet lisäksi mm. pelikokemus ja pelattavuus sekä pelien 

vetovoimatekijät (mm. Ensslin 2012; Arsenault 2009; Juul 2005; Ermi, Heliö ja Mäyrä 

2004). Tässä tutkielmassa huomio kiinnittyy peleihin itseensä, siihen mitä peli on, sekä 

niiden sisällönkuvailuun.

3.1 Pelin määritelmä

Peleille ei  ole olemassa yksiselitteistä ja yleisesti  käyttöön hyväksyttyä määritelmää, 

vaan niille on annettu useita, toisistaan paljonkin eriäviä määritelmiä. Osa tutkijoista on 

pyrkinyt kokonaisvaltaiseen määrittelyyn, ja osa taas on enemmänkin etsinyt työkaluja, 

joilla  voidaan  selittää,  mikä  peli  on.  Keskustelua  on  käyty  myös  siitä,  onko  edes 

mahdollista antaa määritelmää sille, mitä ”peli” on (mm. Manninen, Ensslin, Egenfeldt, 

Arsenault, Juul). Peliä määritellään usein suhteessa leikkiin. 
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Tässä  tutkimuksessa  pelin  määritelmää  lähestytään  kahdesta  suunnasta,  digitaalisia 

pelejä edeltäneen ja digitaalisten pelien aikakauden tutkimusten kautta. Tällä halutaan 

painottaa  sitä,  että  nykyisten  pelien  tutkimuksen  juuret  lepäävät  vahvasti  vanhassa 

pelitraditiossa ja ajassa ennen digitaalisuutta.

Varhaisimpia määritelmiä ovat antaneet Huizinga (1938/1984), Wittgenstein (1950) ja 

Caillois  (1958/2001).  Huizinga  pyrki  määrittelemään  leikin  tai  pelaamisen  (play) 

olemusta ja käsitteli sitä erottamattomana osana kulttuuria. Hänen määritelmässään oli 

useita  tekijöitä,  jotka  ovat  nähtävissä  myös  nykyajan  määritelmissä,  ja  niistä 

tunnetuimpana on säilynyt  nk.  taikapiirin  käsite.  Huizinga  erotteli  leikille  seitsemän 

osatekijää: leikki on irrallista arkielämästä, se on leikkimielistä ja mukaansatempaavaa, 

siinä  ei  pyritä  hyödyntavoitteluun,  se  tapahtuu  omassa  todellisuudessaan,  siinä 

noudatetaan sääntöjä, ja leikissä muodostuu omia sosiaalisia ryhmiään, jotka erottavat 

itsensä  muusta  maailmasta.  Leikkiessään tai  pelatessaan ihminen luo  todellisuudesta 

irrallisen taikapiirin,  jossa olemista säätelevät edellä mainitut  ominaisuudet. (Huiziga 

1984, 10-15.)

Wittgensteinin (1972,  s)  esimerkkipeleinä oli  useita  klassisia  pelejä,  kuten shakki  ja 

tennis.  Hän tuli  siihen  tulokseen,  että  ei  ole  olemassa  yhtä  määrittelyä,  joka  pitäisi 

sisällään kaikki pelit vaan on vain erilaisia yhteneviä piirteitä, joita eri peleistä löytyy. 

Hän  kuvasi  näitä  yhtenäisyyksiä  siten,  että  peli  A  ja  peli  B  jakavat  joitakin 

ominaisuuksia,  samoin  peli  B ja  peli  C,  mutta  pelit  A ja  C eivät.  Silti  kaikki  ovat 

kiistatta pelejä.

Caillois (2001, 52-54) antaa määrittelyssään neljä tärkeää ominaisuutta, jotka leikissä tai 

pelaamisessa  (play)  tulee  olla:  sen  täytyy  tapahtua  vapaaehtoisesti,  siihen  sisältyy 

epävarmuutta,  se  on  hyötyä  tavoittelematonta  tai  tuottamatonta  ja  se  perustuu 

mielikuvitukselle. Caillois myös erottelee pelit neljään keskeiseen luokkaan: agon, alea, 

mimicry ja  ilinx.  Agon-pelit  keskittyvät kilpailemiseen, alea-pelit  ovat sattumapelejä, 
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mimicry-pelit  jäljittely-  tai  simulaatiopelejä  ja  ilnix-pelit  perustuvat  huimaukseen tai 

vauhtiin.  Caillois’n  pelien  jäsennys  perustuu  vaihteluun  epämuodollisuuden  ja 

muodollisuuden  välillä  eli  välillä  leikki  –  peli.  Tämä  ei  tarkoita  kategorioita  vaan 

pelaamisen  tai  leikkimisen  tapaa.  Leikki  eli  paidia,  on  vapaamuotoista  ja  vapaata 

tiukoista, formaaleista säännöistä. Toisessa ääripäässä on ludus, joka sisältää pelillisiä 

rakenteita ja sääntöpohjaisuudelle vahvasti nojaavan pelaamisen asenteen.

Egenfeldt-Nielsen, Smith ja Tosca (2008, 26) ovat havainnollistaneet Caillois’n neljää 

luokkaa  sijoittamalla  niihin  nykyisin  käytössä  olevia  peligenrejä,  jolloin  valtaosa 

toimintapeleistä olisi agon-pelejä, alea-peleissä olisi esimerkiksi erilaisia noppapelejä, 

mimikry-peleissä rooli- ja seikkailupelejä ja erilaiset urheilupelit olisivat ilinx-pelejä.

Pelitutkimuksessa  vaikuttavia  tutkijoita  on  useita  eikä  kaikkia  voida  esitellä 

yksityiskohtaisesti tässä tutkimuksessa. Tarkemmin esitellyt on pyritty valitsemaan sen 

pohjalta, että heidän töihinsä viitataan alan kirjallisuudessa toistuvasti. Heitä ovat mm. 

Costicyan (1994),  Salen ja Zimmerman (2003) sekä Juul (2005).

Costicyanin (1994) määritelmän mukaan peli on taidemuoto, jossa pelaajiksi nimetyt 

toimijat  tekevät  päätöksiä  hallitakseen  pelimerkkien  muodossa  olevia  resursseja 

pyrkiessään  kohti  pelin  tavoitetta.  Tärkeiksi  pelin  osatekijöiksi  Costicyan  nostaa  1) 

päätöksenteon, 2) tavoitteet,  3) vastustuksen tai  kilpailun,  4) resurssien hallinnan, 5) 

pelimerkit ja 6) informaation.  Päätöksenteko on hänen tulkintansa vuorovaikutuksesta 

pelaajan ja pelin välillä. Costicyan painottaa, että pelkkä interaktio itsessään ei ole arvo, 

vaan sillä täytyy olla jokin tarkoitus, jotta kyseessä olisi todella peli. Pelillä on lisäksi 

oltava jokin tavoite tai taivoitteita, joita kohti pelaaja pyrkii, sillä ilman tätä osatekijää 

päätöksenteko  on  tarkoituksetonta.  Vastustuksen tai  kilpailun puuttuminen  tekee 

Costicyanin  mukaan  pelistä  kuolleen  eikä  innosta  pelaajaa  pyrkimään  tavoitteeseen. 

Myös  resurssien  hallinnan tehtävä  on  tukea  tavoitteiden  saavuttamista.  Resurssien 

hallinta tarkoittaa minkä tahansa pelillisen elementin hallintaa ja sen vaatimus on olla 

loogista ja pelin tavoitteita tukevaa. Pelimerkit ovat keinoja pelin resurssien hallintaan. 

Informaatiolla tarkoitetaan pelin  pelaajalle  tarjoamaa tietoa siitä,  kuinka  peli  toimii. 
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Tämä voi tarkoittaa kaikkea muita osatekijöitä koskevaa tietoa.

Salen ja Zimmerman (2004, 80) ovat määritelleet  pelin siten,  että se on järjestelmä, 

jossa  pelaajat  pyrkivät  sääntöjen  ohjaamana  ratkaisemaan  keinotekoisen  konfliktin, 

jonka lopputulos on mitattavissa. Keskeiset osatekijät ovat 1) järjestelmä, 2) pelaajat, 3) 

keinotekoisuus, 4) konflikti, 5) säännöt ja 6) mitattava lopputulos. Pelin pohjana on aina 

jonkinlainen järjestelmä, jonka varassa se toimii. Tämä voi tarkoittaa konetta, jolla peliä 

pelataan tai ihmiskehoa riippuen mikätyylisestä pelistä on kysymys. Pelin pelaamiseen 

osallistuu  aina  aktiivisesti  yksi  tai  useampi  pelaaja,  jotka  ovat  vuorovaikutuksessa 

pelijärjestelmän kanssa. Peli on  keinotekoista ja irrallaan todellisuuden ajan ja paikan 

käsitteestä. Salenin ja Zimmermanin mukaan tämä on yksi pelin tärkeimpiä määrittäjiä. 

Jokaisessa pelissä on jonkinlainen konflikti, mikä voi ilmetä hyvin erilaisissa muodoissa 

taisteluasetalmasta  ongelmanratkaisuun.  Konflikti  on  keskeinen  pelin  osatekijä. 

Säännöt ovat  ratkaiseva  osa  peliä,  sillä  ne asettavat  rajat,  joiden sisällä  peli  toimii.  

Säännöt  määräävät  mitä  pelaajat  voivat  tai  eivät  voi  tehdä.  Mitattava  lopputulos 

tarkoittaa, että pelin loputtua pelaaja tietää onko hän voittanut tai hävinnyt. Mitattavuus 

voi esiintyä eri tavoin erilaisissa peleissä esimerkiksi saavutettuna pistemääränä.

Juulin (2005, 6-7) esittämä määritelmä pelistä koostuu kuudesta tekijästä: 1) pelit ovat 

sääntöihin  perustuvia  formaaleja  järjestelmiä,  2)  pelien  tulokset  vaihtelevat  ja  ne 

voidaan arvioida jollain perusteella, 3) jokaiseen tulokseen voidaan yhdistää jokin arvo 

4)  pelaajan  täytyy  nähdä  vaivaa  vaikuttaakseen  lopputulokseen,  5)  pelaaja  välittää 

lopputuloksesta  ja  6)  toiminnan seuraamukset  ovat  vaihtoehtoisia  ja  neuvoteltavissa. 

Juul havainnollistaa pelin osatekijöitä myös kaaviolla, jossa ovat näkyvissä myös pelien 

rajatapaukset ja ne,  jotka eivät sovi  pelin määritelmään. Yhtenä tärkeänä erona Juul 

määrittelee  ei-peleissä  olevan  pysyvän  lopputuloksen,  joka  tarkoittaa  sitä,  että 

huolimatta siitä mitä osallistujat tekevät, lopputulos on aina sama. Myös säännöt ovat 

usein  muuttuvia.  Usein  esimerkiksi  lastenloruihin  perustuvissa  leikeissä  näin  on. 

Peleissä tilanne on juuri päin vastoin eli säännöt ovat pysyvt ja lopputulos muuttuu.

(kuvio 1.)
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Kuvio 1. Pelin ominaisuudet Juulin mukaan (Egenfeldt-Nielsen et al 2008, 35).

Ermi,  Mäyrä  ja  Heliö  (2004,  26)  ovat  muotoilleet  muiden  tutkijoiden  määritelmien 

pohjalta  digitaalisen  pelin  mallin,  joka  esittää  sekä  pelin  sisäisiä  että  ulkoisia 

ominaisuuksia. Heidän mukaansa digitaalinen peli pitää sisällään sekä audiovisuaalisen 

toteutuksen  että  pelilliset  rakenteet.  He  ovat  lisäksi  ottaneet  mukaan  muiden 

määritelmistä poiketen pelin tarinan sekä siihen liittyen hahmot, teeman ja taustatarinan, 

sekä myös tilan käsitteen ja siihen liittyen maailman, tehtävät ja kentät. (Kuvio 2.)
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Kuvio 2. Digitaalisen pelin rakenne Ermin, Heliön ja Mäyrän mukaan (2004, 26).

Juul (2005) sekä Salen ja Zimmerman (2004) ovat koonneet eri tutkijoiden näkemykset 

pelien  rakenteellisista  tekijöistä  taulukoiksi.  Alla  oleva  taulukko  on kokooma näistä 

sekä Ermin, Heliön ja Mäyrän (2004) digitaalisen pelin määritelmästä. (Taulukko 1.)

Ominaisuuksista kaksi oli sellaisia, jotka lähes jokainen tutkija oli maininnut omassa 

määritelmässään: säännöt sekä jonkin lopputuloksen tai päämäärän, jota kohti pelissä 

pyritään. Muut ominaisuudet, joita eri tutkijat olivat antaneet, löytyivät määritelmistä 

hajautetummin. Esimerkiksi pelissä vallitseva konflikti tai kilpailutilanne oli mainittu 

viidessä  määritelmässä,  irrallisuus  arkielämästä  neljässä.  Vain  yksi  tutkija  piti  peliä 

taidemuotona. Audiovisuaaliseen toteutukseen kiinnitti huomiota vain Ermin, Heliön ja 

Mäyrän  määritelmä,  koska  se  oli  ainoa,  joka  pyrki  määrittelemään  nimenomaan 

digitaalista  peliä.  Muut  koskevat  periaatteessa  mitä  tahansa  peliä,  myös  perinteisiä 

lautapelejä. 
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Taulukko 1. Pelien rakanteet (Juul 2005, 3 ; Salen ja Zimmerman 2004, 79 ; Mäyrä et 

all 2004, 26).

Tutkijat

Parlett Abt Huizinga Caillois Suits
Craw-
ford

Costi-
kyan

Avedon 
/

Sutton-
Smith

Juul
Zalen / 
Zimmer

-man
Kelley

Mäyrä 
et all.

Mainittu ominaisuus

Säännöt, jotka rajoittavat 
pelaajaa x x x x x x x x x x x

Konflikti tai kilpailu-
tilanne x x x x x

Pelissä on jokin 
lopputulos tai päämäärä x x x x x x x x x

Aktiivisuus, prosessi, 
tapahtuma x x x x

Vaatii päätöksen-tekoa x x x
Ei vakavaa toimintaa ja 
vie mukanaan x

Ei liity rahalliseen 
voittoon x x x

Irrallaan arkielämäs-tä x x x x
Sosiaaliset ryhmät x
Vapaaehtois-ta x x x
Epävarmaa x
Keksittyä / representaa-
tiota x x

Osista muodostuva 
systeemi / Sisältää 
resursseja ja ”pelitoke-
neita”

x x x

Taidemuoto x
Audiovisuaa-linen 
toteutus x

Tavoitteet x x x x

Taulukkoon kerätyt ominaisuudet eri määritelmistä konkretisoivat sitä epäyhtenevyyttä 

ja  moninaisuutta,  joka  vaikuttaa  pelitutkimuksen  kentällä.  Yhtenäisen  määritelmän 

puuttuminen vaikuttaa myös tämän tutkimuksen tarpeellisuuteen. Sen tutkiminen, onko 

yhtenäisen,  yhden  määritelmän  luominen  edes  mahdollista  on  itsessäänkin  tärkeä 

tutkimuskohde,  mutta  mikäli  halutaan  tutkia  sisällönkuvailun  mahdollisuuksia  tulisi 

ainakin löytää jotain yhtenevyyksiä, joiden pohjalta sisällönkuvailuja voidaan tehdä tai 

ohjeistaa.
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Kirjastojen  näkökulmasta  pelin  määritelmä  löytyy  luettelointisäännöistä.  Siellä  peli 

määritellään  ”aineistoyhdistelmäksi,  joka  on  tarkoitettu  käytettäväksi  sovittujen 

sääntöjen  mukaisesti  leikissä  ja/tai  opetuksessa.”  (Suomalaiset  luettelointisäännöt. 

Audiovisuaalisen aineiston kuvailu 1998, 101.)

Laajasti  ymmärrettynä  digitaalisiin  peleihin  lukeutuvat  mitkä  tahansa  pelit,  joita 

pelataan  jonkin  virtalähdettä  ja  näyttöpäätettä  käyttävän  laitteen  avulla.  Tämän 

määritelmän  mukaan  digitaalisia  pelejä  ovat  myös  arkadipelikoneet  ja  sähköisesti 

toimivat  kolikkopelit.  (Sähköistä  pelikulttuuria,  oikea  artikkeli  tähän  lähteeksi!

(Kirriemuir 2006, 24.) Lisäksi niihin kuuluvat konkreettisina kopioina levitettävät sekä 

Internetistä  ladattavat  kappaleet.  Pelejä  toteutetaan  myös  Internetissä  selaimella 

pelattaviksi.  Digitaalisia pelejä on saatavilla useille erilaisille pelialustoille ja lisäksi on 

tavallista, että sama peli on saatavana eri alustalle sovitettuna.

Digitaalisiin  peleihin  lasketaan  erilaiset  konsolipelit (esimerkiksi  Sonyn  PlayStation-

pelikoneet,  Nintendon Wii ja DS, Microsoft  XBox 360),  mobiilipelit (kännyköille ja 

erilaisille tableteille kuten iPad) ja tietokonepelit (pc ja mac). (Kirriemuir 2006, 62; The 

book  of  games  2006,  12-13.)  Tässä  tutkielmassa  digitaalisilla  peleillä  tarkoitetaan 

konsoli- ja tietokonepelejä.

3.2 Genre ja sisällönkuvailu

Genre-  ja  lajityyppitutkimus  ovat  perinteisesti  olleet  kirjallisuudentutkimuksen  alaa. 

Yksiselitteistä  määritelmää  genrelle  ei  ole,  vaan  käsite  on  elänyt  ja  muuttunut  eri 

aikakausina.  Lajityyppeihin  pohjautuva  jako  kuuluu  nykyään  myös  muihin 

taiteenmuotoihin.  Alkuaan  lajityypin  käsite  on  Aristoteleen  Runousopista,  jossa  se 

tarkoitti runoteoksen aihetta ja tyylilajia. (Heikkinen ja Voutilainen, 2012, 17–24.)

Genren käsite on voimakkaasti mukana myös audiovisuaalisen aineiston tutkimuksessa. 
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Audiovisuaaliset  genreteoriat  kehitettiin  alun  perin  Hollywood-elokuvan  pohjalta 

kirjallisuuden teorioita  mukaillen  ja  niitä  on sovellettu  myös  mm.  televisiosarjoihin. 

Mediatutkimuksessa  lajityypit  voidaan  nähdä  kulttuurin  hyväksyminä  kertomuksina, 

jolloin  genrekehys  määrää  mitä  voidaan  esittää  tietyn  genren  sisällä,  ja  mitkä  asiat 

voivat olla toisiinsa syy-seuraus-suhteessa ja miten samat asiat  tulkitaan kontekstista 

riippuen eri tavoin. (Hietala 2006, 102–103.)   

Sisällönkuvailuun  liittyvässä  tutkimuksessa  genren  käsite  nousee  esiin  fiktiivisen 

aineiston,  erityisesti  kaunokirjallisuuden,  kuvailussa.  Kaunokirjallisuuden 

sisällönkuvailua ovat  tutkineet  esimerkiksi  Saarti  (1999) ja  Beghtol  (1994).  Saartilla 

genren läsnäolo kirjaston käyttäjien ja kirjaston työntekijöiden asiasanoituksessa käy 

ilmi  tutkimuksen  tuloksista,  jotka  on  jaoteltu  Suomalaisissa  yleisissä  kirjastoissa 

käytössä olevan fiktiivisen aineiston asiasanaston, Kaunokin, asiasanaryhmien mukaan. 

Niistä yksi on genre, laji, tyyli. (Kaunokki 2013; Saarti 1999, 152.) Kaunokirjallisuuden 

lisäksi Kaunokin avulla asiasanoitetaan myös elokuvia. 

Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta (YSA) löytyy myös peligenrejä. Käytössä olevat 

termit  poikkeavat  jossain  määrin  muiden  tahojen  tuottamista  lajityyppijaoista,  mutta 

käytössä  on  myös  samoja.  Digitaalisten  pelien  suppeampia  termejä  YSA:ssa  ovat 

ajopelit, ammuntapelit, fantasiapelit, laulupelit, musiikkipelit, rytmipelit, seikkailupelit, 

simulaatiopelit,  soittopelit,  strategiapelit,  taistelupelit,  tasohyppelypelit,  toimintapelit, 

urheilupelit ja älykkyyspelit. Lisäksi YSA ohjeistaa, että myös kaikkia muita termejä voi 

käyttää asiasanoina. (ONKI3 2013.)

3.2 Pelien genret

Pelejä  käsittelevässä kirjallisuudessa sekä verkossa olevissa pelitietokannoissa pelien 

sisällönkuvailusta nousee selvästi esiin pelien genre- tai lajityyppijaottelu. Yhtenäistä 

linjaa  käytetyille  genreille  ei  ole,  vaan  käyttöön  ovat  toisaalta  vakiintuneet  tietyt, 

perinteiset genret ja toisaalta käytössä on paljon eri toimijoiden omia genrejä. (Allgame 
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2013; Ensslin 2012, 43; Egenfeldt-Nielsen, Smith ja Tosca 2008, 40; Manninen, 2007, 

18–19;  The  book  of  games  2006,  28.)  Seuraavaksi  esitellään  muutamia  yleisiä 

genrejakoja ja sen jälkeen on esittelly käytetyimmistä genreistä esimerkkien kanssa.

Kemppainen  (2012,  57-60)  on  artikkelissaan  tehnyt  yhteenvetoa  käytetyimmistä 

peligenreistä ja hän toteaa, että pelien yhteneväisyyksien ja eroavuuksien tutkiminen ja 

luokittelu  on  toimiva  ja  tärkeä  lähtökohta  genrejen  tutkimisessa,  mutta  tuloksena 

syntyneet  määritelmät  ja  genret  ovat  usein  kaukana  arkipäivän  pelikulttuurista. 

Kemppainen  huomauttaakin,  että  vakiintuneet  genrenimet  ovat  pelien  tekijöiden, 

harrastajien ja tutkijoiden yhteistä kieltä, ja sellaisena tärkeä lähtökohta. Kemppainen 

erotteli  tutkimuksessaan  50  eri  genreä,  joista  käytetyimmiksi  laskettiin  ne,  joita  oli 

käytetty kolmessa tai useammassa eri lähteessä. Tämän jaon pohjalta niitä löytyi 18: 

toimintapelit  (action),  seikkailupelit  (adventure),  roolipelit  (RPG),  strategiapelit 

(straregy),  simulaatiopelit  (simulation),  urheilupelit  (sports),  ajopelit  (racing), 

ongelmapelit  (puzzle),  ammuntapelit  (shooter),  perhepelit  (family),  rennot  (casual), 

taistelupelit  (fighting),  musiikkipelit  (music),  arkadipelit  (arcade),  opetuspelit 

(educational), fitnespelit (fitness), bilepelit (party) ja massiiviset moninpelit (massively 

multiplayer). Näistä peleistä arkadipelit tarkoittavat perinteisesti pelihalleissa pelattavia 

pelilaitteita.  Kemppaisen  aineistona  olivat  pelijulkaisijoiden,  kolmen  suurimman 

konsolivalmistajan,  kolmen  digitaalisen  pelikaupan  sekä  kahden  peliarvostelujen 

kokoomapalvelun tuottama sisältötieto.

Mannisen  (2007,  18)  tulkinnan  mukaan  pelien  lajityypit  eivät  niinkään  kuvaa  pelin 

sisältöä vaan ennemminkin ne tuovat  esiin pelin toiminnallisen tyylin.  Manninen on 

listannut  yleisesti  käytetyiksi  genreiksi  toiminnan,  seikkailun,  roolipelit,  strategian, 

simulaation  ja  ongelmapelit.  Egenfeldt-Nielsen,  Smith  ja  Tosca  (2008,  43–44) 

puolestaan käsittelevät lajityyppijakoa sen pohjalta, mitä pelissä on tarkoitus saavuttaa 

ja  he  jakavat  pelit  neljään  päägenreen:  toiminta,  seikkailu,  strategia  ja 

prosessiorientoitunut (process-oriented). Ensslin (2012, 43-44) määrittelee genreä siten, 

että se rakentuu kahdesta osasta, pelin tyylistä tai teemasta (kuten kauhu) ja pelaajan 

roolista  pelin  toimijana  (simulaatio,  roolipeli).  Tästä  syystä  peligenret  ovat  usein 



21

kaksiosaisia,  kuten  kauhuroolipeli.  Ensslin  painottaa  lisäksi  sitä,  että  tietyn  genren 

antamisella pelille on suuri kaupallinen merkitys.

Työkaluja pelien genrejen määrittelyyn on muutamia. Aarseth,  Smedstadt ja Sunnenå 

(2003, 15) ovat luoneet pelitypologian,  jossa pelejä voidaan luokitella kolmellatoista 

aikaan,  tilaan,   pelaajarakenteeseen,  kontrolliin  ja  sääntöhin  liittyvällä  akselilla. 

Järjestelmä on laadittu vertailemalla pelien ominaisuuksia ja sillä voidaan tehdä erittäin 

yksityiskohtaisia kuvauksia yksittäisin pelin rakenteesta. Aarsethin lähtökohta on ollut 

mahdollisuudessa eritellä jokainen peli mahdollisimman pieniin osatekijöihin, jotta ne 

eivät  sijoittuisi  ”vääriin  genreihin”  eli  pyrkimyksenä  on  ollut  peliteollisuudessa 

vallitsevan  genrejaon  välttäminen.  Kemppaisen  (2012,  59)  antamassa  esimerkissä 

Aarsethin,  Smedstadtin  ja  Sunnenån mallista  nk.  first-person  shooter-tyylisen  pelin 

kuvaus  olisi  ”vaeltava  näkökulma,  geometrinen  topografia,  staattinen  ympäristö, 

tosiaikainen  tahdistus,  mimeettinen  esitystapa,  päättyvä  teleologia,  yhden  pelaajan 

pelaajarakenne,  kokemustasoihin  perustuva  muuttuvuus,  ehdollinen  tallennettavuus, 

ennustettava  determinismi  ja  lisäksi  se  sisältää  topologisia,  aikariippuvaisia  ja 

tavoitekeskeisiä sääntöjä.”

 

Verkossa  olevista  pelitietokannoista  esimerkiksi  MobyGames  ja  Allgame ovat  nekin 

antaneet peleille omat genrejakonsa. Mobygamesilla (Mobygames 2013) on käytössään 

toiminta,  seikkailu,  roolipelit,  simulaatio  ja  strategia  sekä  lisäksi  opetuspelit,  kilpa-

ajamiseen pohjautuvat pelit sekä urheilupelit. Näiden lisäksi käytössä on laaja valikoima 

erilaisia  teemoja,  joilla  genrejä  voi  tarkentaa.  Listalta  löytyvät  esimerkiksi  myös 

fiktiivisen  aineiston  asiasanaston  Kaunokin  teema-asiasanoista  löytyvä  kauhu  ja 

genreistä  löytyvä  kyberpunk  (Kaunokki.fi  2012).  Allgamen  käyttämät  genret  ovat 

toiminta,  seikkailu,  opetus,  taistelu,  ongelma,  racing,  rooli,  ammunta,  simulaatio, 

urheilu,  strategia,  perinteiset,  aikuisten  pelit,  koti  ja  kooste.  Samoin  kuin 

MobyGamesilla myös Allgamella on käytössään tarkentavien teemojen laaja valikoima. 

(Allgame 2013.)

Seuraavaksi esitellään muutamia yleisimmin esiintyviä peligenrejä sekä annetaan niille 
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esimerkkipelejä.  Näiden  lisäksi  käytössä  on  lukuisia  muita  genrejä  ja  on 

huomionarvoista,  että  kaikkien  genrejen  käytöstä  ei  olla  samaa  mieltä.  Kaikkien 

esimerkkipelien julkaisutiedot ovat peräisin Allgamesta. 

Toimintapelit. Kaikki pelit sisältävät pelaajan suorittamaa toimintaa. Ilman toimintaa ei 

ole peliä. Toiminta-genren peleissä toiminta on kuitenkin korostuneesti pelin tarkoitus. 

Toimintapelien muotoja ovat ammunta- eli ”räiskintäpelit” sekä taistelupelit, jotka nekin 

jakautuvat omiin alalajeihinsa. Toimintapelien pelaaminen vaatii nopeaa reaktiokykyä. 

Tyypillisiä ammuntapelejä ovat erilaiset sotapelit, joissa liikutaan joko yhdellä hahmolla 

erilaisten  taistelukenttien  läpi  tai  esimerkiksi  hallitaan  kokonaista  avaruuslaivuetta. 

Erityyppisten  aseiden  käyttö  on  pääroolissa. Taistelupelit  puolestaan  perustuvat 

lähitaisteluun  ja  fyysisen  väkivallan  käyttöön  aseiden  käytön  sijaan.  Huolimatta 

väkivaltaisesta konseptista toimintapelejä tehdään kaikenikäisille ja usein nuoremmille 

käyttäjille  suunnatut  toimintapelit  muistuttavat  paljon  seikkailupelejä,  sillä  ne  ovat 

juonellisempia ja vähemmän väkivaltaisia. (Genret 2013; Manninen 2007, 19; The Book 

of  games  2006,  29-31.)  Toimintapelejä  ovat  esimerkiksi  pelisarjat  Street  Fighter 

(julkaisija Capcom 1987), Doom (id Software 1993) ja Half-life (Valve Software 1998), 

samoin kuin pelien varhaiset  klassikot Space Invaders (Taito Corporation 1978) and 

Asteroids (Atari 1979).

Seikkailupelit.  Tämän  genren  pelit  vaativat  juonellista  miettimistä.  Seikkailupelien 

keskeisiä  teemoja  ovat  tarinankerronta,  ongelmanratkaisu  ja  yleensä  lineaarisesti 

etenevän seikkailun läpi käyminen. Seikkailu on yksi varhaisimpia pelityyppejä ja sen 

juuret  löytyvät  saduista  ja  tarinankerronnasta.  Seikkailupelit  olivat  alkujaan 

tekstipohjaisia  ja  perustuivat  mahdollisuuteen  tehdä  valintoja.  Puhtaasti  seikkailu-

genreä edustavien pelien kultakauden katsotaan olleen 1990-luvun alkupuoli ja nykyisin 

vain harvat pelit ovat pelkästään seikkailupelejä. Genre vaikuttaa kuitenkin valtaosassa 

muita  pelien  lajityyppejä.  Nykypeleistä  toimintaseikkailut  ovat  näkyvimmin  esillä. 

(Manninen  2007,  21;  The  Book  of  games  2006,  147-149.)  Seikkailupelejä  ovat 

esimerkiksi Tomb Raider- pelit (julkaisija Eidos Interactive 1996), The Legend of Zelda 

(Nintendo 1986), Sly Raccoon (Sucker Punc Productions 2002) ja Metal Gear Solid 
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(Konami 1998).

Roolipelit.  Rooli-  ja seikkailupelit  jakavat samankaltaisia elementtejä.  Kummassakin 

keskeinen tekijä on tarina, jota pelissä seurataan. Ero on siinä, kuinka paljon pelaajalla 

on  vaikutusmahdollisuuksia  pelihahmoonsa  sekä  niiden  tarinaan.  Seikkailupeleissä 

hahmo  annetaan  valmiina  ja  roolipeleissä  puolestaan  pelaaja  pitkälti  luo  oman 

hahmonsa alusta alkaen. Roolipeleissä pelihahmo kehittyy jatkuvasti pelin edetessä. On 

lisäksi tavallista, että roolipelin tarina ei etene tietyssä järjestyksessä vaan pelaajan on 

mahdollista seikkailla pelin maailmassa tietyissä rajoissa haluamassaan järjestyksessä. 

Pelikokemus  on siten  erilainen eri  pelikerroilla.  Samoin  kuin  toimintapeleissä  myös 

roolipeleissä taistelu on keskeisessä asemassa. (Genret 2013; Manninen 2007, 21; The 

Book of games 2006, 255-257.) Esimerkkejä roolipeleistä ovat Baldur's Gate (julkaisija 

Black Isle  Studios  1998),  EverQuest  (989 Sutios  1998) ja  Final  Fantasy X (Square 

Electronic Arts L.L.C 2001).

Strategiapelit.  Strategiapeleissä  kaksi  tai  useampi  osapuoli  yrittää  saavuttaa  pelin 

tavoitteen  tekemällä  suunnitelmia  ja  toteuttamalla  ne  vastustajan  voittamiseksi. 

Kuvakulma on usein sijoitettu pelikentän yläpuolelle. Suunnittelu ja tilanteen hallinta 

ovat  strategiapelien  ydinaluetta.  Perinteisissä  strategiapeleissä  keskitytään  joko 

konfliktiin, joka ratkaistaan taistelemalla, tai kehitykseen, jota toteutetaan esimerkiksi 

rakentamalla kaupunkeja. (Genret 2013; Allgame.com 2013; Manninen 2007, 21; The 

Book of games 2006, 325-327.) Tunnettuja strategiapelejä ovat Sid Meyer's Civilization 

(julkaisija MicroProse Software, Inc. 1991), WarCraft III : Reign of Chaos (Blizzard 

Entertainment 2002) ja Heroes of Might and Maqic (The 3DO Company 1995).

Simulaatiopelit. Simulaatiopelien tavoite on jäljitellä todellisia tilanteita. Perinteisesti 

ne ovat pyrkineet jonkin hyvin kalliin tai vaarallisen laitteen tai tilanteen mallintamiseen 

ja hyviä esimerkkejä ovat erilaiset lento- tai ajosimulaatiot. Nykyisin simulaatiopelejä 

on laidasta laitaan. Usein ne mallintavat jokapäiväistä elämää kuten asumista, sosiaalisia 

suhteita tai lemmikkien hoitamista.  (Genret 2013; Manninen 2007, 22; The Book of 



24

games 2006, 269-270.) Esimerkkejä simulaatiopeleistä ovat Microsoft Flight Simulator 

2002 (julkaisija  Microsoft  Corporation  2001),  Dance  Dance  Revolution  (Konami of 

America, Inc. 2001) ja SimCity (Maxis 1989).

Urheilupelit.  Urheilupeleihin  kuuluvat  urheilua  tavalla  tai  toisella  käsittelevät  pelit. 

Pelaaja  voi  olla  pelissä yksittäisen tähtiurheilijan roolissa tai  tehtävä voi  olla  hallita 

kokonaista  joukkuetta.  Jotkin  urheilua  käsittelevät  pelit  kuuluvat  pelityylinsä  takia 

esimerkiksi simulaatiopeleihin. (Genret 2013; Allgame.com 2013; Manninen 2007, 22; 

The Book of games 2006, 297-299.) Urheilupelejä ovat esimerkiksi Super Dodge Ball 

Advance (julkaisija Atlus U.S.A. , Inc 2001), NHL 2K11 (2K Sports 2010) ja NBA Live 

2003 (EA Sports 2002).

Ongelmapelit. Ongelmapelit perustuvat analyyttiseen ajatteluun ja pulmien ratkaisuun. 

Tällaisissa peleissä ongelmien ratkaisu on itsetarkoitus, eikä se ole sidottu pelin tarinaan 

kuten  seikkailupeleissä.  Ongelmapelit  eivät  usein  ole  ohjelmistoteknisesti  niin 

monimutkaisia  kuin  muut  pelityypit  ja  niiden  alkuasetelmakin  voi  olla  hyvin 

yksinkertainen. Ongelmien ratkaisu on kuitenkin haastavaa ja vaikeutuu pelin edetessä. 

(Genret  2013;  Allgame.com  2013;  Manninen  2007,  21.)  Ongelmapelejä  ovat 

esimerkiksi  Tetris  (julkaisija  Nintendo  of  America,  Inc.  1989),  Bejeweled  (PopCap 

Games 2001) ja Lemmings (Sunsoft of America 1992).

Oppimis- tai opetuspelit. Oppimispelien tavoitteena on tukea jonkin taidon oppimista. 

Ne voivat  olla  esimerkiksi  lapsille  suunnattuja  kouluaineita  kuten matematiikkaa  tai 

lukemista  opettavia  pelejä.  Tämän  genren  pelien  tavoitteena  on  luoda  motivaatio 

opittavan  aineiston  käsittelyyn  ja  oppimiseen.  (Genret  2013;  Manninen  2007,  22.) 

Esimerkkejä tämän genren peleistä  ovat  Arthur's  Camping Adventure (julkaisija The 

Learning  Company,  Inc.  2000),  Blue's  Clues  :  Blue's  Alphabetic  Book  (Mattel 

Interactive 2000) ja Rayman's Brain Games (Ubisoft Entertainment 2001). 

Ajopelit (racing). Ajopeleissä peli keskittyy erilaisilla kulkuneuvoilla kilpaa ajamiseen. 

Tämän  genren  sisältä  löytyy  monenlaisella  toteutuksella  monenikäisille  pelaajille 



25

suunnattuja  pelejä,  joiden  puitteet  vaihtelevat  kohderyhmän  mukaan.  Ajopelien 

kantavana ideana on kilpailu muita vastaan. Ajopelit ovat yksi pisimpään käytetyistä 

genreistä.  (Allgame.com  2013;  The  Book  of  games  2006,  212-213.)  Ajopeleistä 

esimerkkejä ovat Excitebike (julkaisija Nintendo of Americe, Inc. 1985), Super Mario 

Kart (Nintendo of Americe, Inc. 1992) ja Need for Speed (EA Games 2002).

3.3. Pelien sisältötietoa tuottavia organisaatioita

Koska eri tiedontuottajat kuvailevat digitaalisten pelien sisältöä omista lähtökohdistaan, 

puhutaan  tässä  luvussa  pelien  sisältötiedosta  sisällönkuvailun  sijasta.  Käsitteenä 

sisällönkuvailu  on  vahvasti  sidoksissa  muistiorganisaatioiden,  erityisesti  kirjastojen, 

tekemään dokumenttien kuvailuun.

Tässä  tutkimuksessa  pelien  sisältötiedon  tuottajat  on  jaettu  kolmeen  ryhmään: 

kaupallisiin,  voittoa  tavoittelemattomiin  ja  säilyttämiseen  pyrkiviin.  Kaupallisiin 

tahoihin kuuluvat pelien tekijät ja pelien jälleenmyyjät. Voittoa tavoittelemattomia ovat 

erilaiset kirjastot, museoiden ja yliopistojen kokoelmat ja pelien ikäluokitusjärjestelmät, 

jotka pyrkivät tuottamaan sisältötietoa ilman voitontavoittelua. Ne eivät myöskään tuota 

itse pelejä.  Pelien säilyttämiseen pyrkiviä toimijoita ovat verkossa olevat peliarkistot.

Tämän  jaon  ongelmaksi  muodostuvat  sellaiset  sisältötiedon  tuottajat  jotka  sopivat 

useampaan kuin yhteen kuvaukseen. Tällainen on esimerkiksi BTJ, joka on kaupallinen, 

kirjastoille kuvailuja tuottava organisaatio. Hankalasti sijoitettavia sisältötiedon lähteitä 

ovat myös pelialan lehdet. Tehty jako on tietoisen yksinkertaistava, jotta erilaisia ryhmiä 

voidaan tässä työssä helposti  käsitellä.  Ne toimijat,  jotka eivät yksiselitteisesti  kuulu 

mihinkään ryhmään,  jäävät  työn ulkopuolelle.  Poikkeuksena on peliteollisuus,  koska 

sitä voidaan ajatella kaupallisuuden näkökulman lisäksi myös kaikista virallisimpana 
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sisältötiedon tuottajana. Käytännössä peliteollisuus määrittelee mm. sen, mitä genrejä 

on olemassa. Muut toimijat ovat tältä pohjalta siitä riippuvaisia ja voivat joko mukailla 

sitä tai asetella sen tuottamaa sisältöä omien jaotteluidensa mukaan. Tästä esimerkkinä 

ovat kirjastojen luokitusjärjestelmät.

Seuraavaksi  esitellään  muutamia  sisältötietoa  tuottavia  organisaatioita.  Mukaan  on 

valittu sellaisia toimijoita, joiden tuottama tieto on nähtävissä suoraan pelin hankkijalle 

tai  sisältötiedon  jatkokäyttäjälle.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa  kansainvälisiä  ja 

kansallisia ikäluokitusjärjestelmiä. Pelien sisältötietoa tuottavat eurooppalainen PEGI, 

japanilainen  CERO  ja  amerikkalainen  ESRB  sekä  lisäksi  Suomessa  myytävät  pelit 

käsittelee niiden suomalainen vastine MEKU. Näiden lisäksi on olemassa myös useita 

muita kansallisia järjestelmiä,  joiden tuottama sisältötieto ei  ole hyväksytty käyttöön 

muissa maissa.

3.3.1 Pan European Game Information

Pan  European  Game  Information  (PEGI)  on  yleiseurooppalainen  pelien 

ikäluokitusjärjestelmä.  Sen  ensisijaisena  tavoitteena  on  tarjota  yksityiskohtaisia 

suosituksia  ikäryhmistä,  joille  pelit  sisältönsä  puolesta  soveltuvat.  Ikätietojen  lisäksi 

pelin sisältöä kuvataan sisältösymboleilla, jotka ovat näkyvissä pelipakkauksissa. PEGI-

luokitus  on  otettu  käyttöön  vuonna  2003  ja  se  on  käytössä  suurimmassa  osassa 

Euroopan maita, myös Suomessa. (PEGI-information 2012.)

PEGI-ikäluokkia on viisi: soveltuu yli 3-, 7-, 12-, 16- ja 18-vuotiaille. Sisältöä voidaan 

kuvata kahdeksalla symbolilla: väkivalta, kiroilu, kauhu, seksuaaliset teemat, huumeet, 

syrjintä,  uhkapelit  ja  online-peli.  PEGI-luokitus  ei  kerro  pelin  vaikeustasosta  tai 

taidoista,  joita  tarvitaan  pelin  pelaamiseen  eikä  se  ole  suositus  tietynikäisille 

soveltuvista peleistä. Peleille annettava luokitus syntyy yhteisteistyössä pelin julkaisijan 

ja  Netherlands  Institute  for  the  Classification  of  Audio-visual  Median  (NICAM) ja 

Video Standards Councilin (VSC) kanssa. (PEGI-information 2012.)
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Taulukko 2. PEGI:n käyttämät ikä- ja sisältösymbolit (PEGI-information 2012).

3.3.2 Entertainmen Software Rating Board

Entertainmen Software Rating Board (ESRB) on PEGI:n tavoin voittoa tavoittelematon 

järjestö, joka tuottaa digitaalisten pelien sisältötietoa. ESRB on käytössä Yhdysvalloissa 

ja  Kanadassa  julkaistuissa  peleissä.  ESBR:n  merkinnät  sisältävät  tietoa  pelin 

ikäsuosituksesta, pelillisistä sekä  pelin interaktiivisista sisällöistä. ESRB-järjestö syntyi 

1994  vastauksena  pelien  grafiikan  parantumisen  myötä  lisääntyneelle  väkivallan 

realistisuudelle. (ESRB Ratings 2012.)

ESRB käyttää  kuutta ikäluokitusta: eC (Early childhood) yli 3-vuotiaille, E (Everyone) 

yli  6-vuotiaille,  E10+  (Everyone  10  and  older)  yli  10-vuotiaille,  T  (Teen)  yli  13-

vuotiaille, M (Mature) yli 17-vuotiaille ja AO (Adults only) yli 18-vuotiaille. Lisäksi 

käytössä on mainontatarkoituksiin merkintä RP (Rating Pending) peleille, jotka vielä 

odottavat lopullista ESRB-luokitustaan. (ESRB Ratings 2012.)

Sisältökuvauksia ESRB:lla on käytössään kolmekymmentä ja niitä käytetään yhdessä 

ikäsuosituksen  kanssa.  Tarkoituksena  on  täsmentää  annettua  ikärajaa.  Samoin  kuin 

PEGI-luokituksessa,  myös  ESRB-luokituksen  sisältökuvaukset  pyrkivät  ilmaisemaan 

pelin  haitalliseksi  koettavia  sisältöjä.  Sisältökuvaukset  käsittelevät  esimerkiksi  veren 
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esittämistapaa, väkivallan realistisuutta, seksuaalisia teemoja, huumausaineiden käyttöä 

sekä  pelissä  yleisesti  käytettyä  kieltä  (mm.  aikuisille  suunnattu  huumori).  Pelin 

interaktiivisten  ominaisuuksien  kuvaukset  varoittavat  verkossa  pelattavien  pelien 

mahdollisuudesta  jakaa  pelaajan  tietoja,  hänen  sijaintinsa  sekä  mahdollisuudesta 

pelaajien  väliseen,  valvomattomaan  keskusteluun  esimerkiksi  pelin  sisäisen  chat-

toiminnon  kautta.  ESRB:n  tekemät  kuvaukset  eivät  ole  Suomessa  virallisesti 

hyväksyttyjä. (ESRB Ratings 2012.)

Taulukko 3.  ESRB:n käyttämät ikä- ja sisältösymbolit (ESRB Ratings 2012).

3.3.3 Computer Entertainment Rating Organization

Computer Entertainment Rating Organization (CERO) on japanilainen vastine PEGI:lle 
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ja ESRB:lle.  Se on perustettu  2002 ja  vuonna 2003 siitä  tuli  virallisesti  tunnustettu 

voittoa tavoittelematon organisaatio.  CERO tuottaa sisältötietoa Japanissa myytäville 

peleille. (CERO 2013.)

CERO:lla on käytössään viisi ikärajaa: CERO A soveltuu kaikenikäisille, CERO B yli 

12-vuotiaille, CERO C yli 15-vuotiaille, CERO D yli 17-vuotiaille ja CERO Z yli 18-

vuotiaille. CERO on määritellyt neljä teemaa, joita ikäsuosituksilla ja sisältösymboleilla 

pyritään  esittemään.  Teemat  on  jaettu  seksuaalisuuteen,  väkivaltaan,  antisosiaaliseen 

käyttäytymiseen  ja  kieleen  ja  ideologiaan  liittyviin  sisältöihin.  Tietyn  rajan  jälkeen 

teeman katsotaan olevan liian voimakkaasti esitetty, jolloin CERO voi jättää antamatta 

luokituksen pelille, jossa on esimerkiksi liian rajua väkivaltaa. (CERO 2013.)

Sisältösymboleja  CERO:lla  on  käytössä  yhdeksän.  Niillä  kuvataan  tietyn  ikärajan 

asettamisen perusteita.  Symbolit  ovat  rakkaus,  seksuaaliset  teemat,  väkivalta,  kauhu, 

juominen tai tupakointi, uhkapelaaminen, rikollisuus, huumeiden käyttö ja kielenkäyttö. 

Lisäksi  sillä  on  kolme  lisämerkintää,  jotka  voidaan  antaa  pelille  sen  ollessa  vielä 

kehittelyvaiheessa ja ilman lopullista luokitustaan. (CERO 2013.)

Taulukko 4. CERO:n käyttämät ikä- ja sisältösymbolit (CERO 2013).
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3.3.4  Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus

Suomessa PEGI:n ja ESRB:n kanssa samanlaista digitaalisten pelien sisältötietoa tuottaa 

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU), joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön 

alainen viranomainen.  Se  on  perustettu  Valtion  elokuvatarkastamon tilalle.  MEKU:n 

ikärajasuositukset  koskevat  digitaalisten  pelien  lisäksi  elokuvia ja  televisio-ohjelmia. 

MEKU:n asettamat ikärajat ovat olleet voimassa vuoden 2012 alusta. MEKU:n tehtäviä 

ovat  mediakasvatuksen  edistäminen,  kuvaohjelmien  tarjoamisen  valvonta, 

kuvaohjelmille  ikäluokituksia  antavien  luokittelijoiden  kouluttaminen  ja  valvonta,  ja 

kuvaohjelmiin  liittyvän  yleisöpalautteen  käsittely.  (Mediakasvatus-  ja 

kuvaohjelmakeskus 2013.)

Suomessa myytäville,  esitettäville tai  vuokrattaville elokuville,  televisio-ohjelmille ja 

digitaalisille peleille on annettava ikärajamerkintä ja sitä tukeva sisältösymboli. Kuten 

PEGI:n  ja  ESRB:n  luokituksissa,  myöskään  MEKU:n  antamat  ikärajat  eivät  ole 

suosituksia  tietyn ikäisille  sopivista  peleistä  vaan ne kuvaavat  mahdollista haitallista 

sisältöä. Ikärajoja MEKU:lla on viisi: S eli sallittu kaikenikäisille sekä soveltuu yli 7-, 

12-,  16-  ja  18-vuotiaille.  Sisältöä  kuvaavia  symboleja  on  neljä,  jotka  löytyvät  sekä 

PEGI:n  että  ESRB:n  kuvauksista:  sisältää  väkivaltaa,  sisältää  seksiä,  voi  aiheuttaa 

ahdistusta  ja  sisältää  päihteiden  käyttöä.  Sisältösymboleja  voi  olla  enintään  kaksi 

ikärajan yhteydessä. PEGI on tällä hetkellä ainoa ikäluokitusjärjestelmä, jonka tekemät 

ikärajamerkinnät  MEKU  hyväksyy  omien  merkintöjensä  lisäksi.  (Mediakasvatus-  ja 

kuvaohjelmakeskus 2013.)
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Taulukko  5.  Media-  ja  kuvakeskuksen  ikä-  ja  sisältösymbolit  (Mediakasvatus-  ja 

kuvaohjelmakeskus 2013).

3.4 Teaorian yhteenveto

Tämän  tutkimuksen  aiheena  oli  digitaalisten  pelien  sisällönkuvailu.  Sisällönkuvailu 

liittyy  perinteisesti  erilaisten  muistiorganisaatioiden tekemiin  luettelointeihin,  ja  sillä 

tarkoitetaan  dokumentin  sisällön  kuvailua  asiasanoilla.  Luettelointi puolestaan on 

dokumenttien  tunnistetietojen  kuvailua  tietokantaan  tallentamista  ja  sieltä  löytämistä 
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varten. Luettelointi  ja sisällönkuvailu ovat toisiinsa sidoksissa siten,  että luetteliontia 

voidaan suorittaa ilman sisällönkuvailua, mutta sisällönkuvailua ilman luettelointia ei. 

Tässä  tutkielmassa  sisällönkuvailu  tarkoittaa  laajemmin  myös  epävirallisempien 

toimijoiden  tekemiä  kuvailuja,  jotka  eivät  välttämättä  täytä  muistiorganisaatioille 

tyypillisiä vaatimuksia.

Yksi  sisällönkuvailun  työkaluista  on  asiasanastojen  käyttö.  Kirjastoissa  käytetyt 

asiasanastot pohjautuvat kontrolloituun kieleen ja ovat joko aakkosellisia sanalistoja tai 

tesauruksia,  jotka  osoittavat  termien  välisiä  suhteita.  Kaikkien  asiasanastojen 

perusajatus  on,  että  niihin  kootun  sanaston  sanoilla  kuvataan  dokumentin  sisältöä. 

(Cleveland ja Cleveland 1990, 17.) Maakuntakirjastojen käyttämiä asiasanastoja ovat 

YSA ja Kaunokki. Digitaalisten pelien asiasanoitus tulee YSA:sta. Steam ja Allgame 

ovat itse päättäneet käyttämänsä asiasanastot ja mikäli ne pohjautuvat johonkin muuhun 

sanastoon, se ei käy ilmi sivustoilta. Tuloksia käsiteltäessä termiä  asiasana käytetään 

myös Steamin ja Allgamen käyttämistä kuvailutermeistä vaikka ne eivät välttämättä itse 

määrittelisi niitä siten. Näin tehdään, jotta ei synny epäselvyyksiä.

Luettelointia varten dokumentista käytettävät tiedot on sovittu aineistokohtaisesti ja ne 

löytyvät  luettelointisäännöistä.  Digitaalisia  pelejä  koskevat  elektronisen  aineiston 

luettelointisäännöt. Kirjastoaineistojen kuvailusäännöissä ohjeistetaan, että johtuen siitä 

ettei  moniviestimillä,  äänitteillä,  videotallenteilla  ja  liikkuvalla  kuvalla  ei  aina  ole 

bibliografiseen  kuvailuun  soveltuvaa  yhtä  tiettyä  tiedonlähdettä,  niiden  kuvailussa 

voidaan joutua tukeutumaan erilaisiin tiedonlähteisiin. (Kansalliskirjasto 2012.)

Dokumentin  sisällöstä  kertovia  lähteitä  voivat  olla  itse  julkaisun  sisältö  (voi  olla 

visuaalista,  auditiivista  tai  molempia),  julkaisuun  kiinnitetty  tekstilipuke,  julkaisun 

pakkaus tai  tekstiliite,  esimerkiksi käyttöohje.  Sovittuja tiedonlähteitä voi olla lähde, 

joka  kokonaisuutena  identifioi  julkaisuun  sisältyvän  teoksen  tai  teokset  ja  liittyy 

julkaisuun pysyvästi  (esimerkiksi  elokuvan alkuteksti  tai  levyn  etiketti)  tai,  joka  on 

julkaisun  liite  (esimerkiksi  levyn  yhteydessä  julkaistu  esitelehtinen).  Pääsääntöisesti 

tekstiä pidetään tärkeämpänä tiedonlähteenä kuin ääntä, mutta mikäli tekstimuotoinen 
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tieto on puutteellista tai selvästi virheellistä, on ääni ensisijainen tiedonlähde. Mikäli 

tiedot löytyvät muualta kuin sovitusta tiedonlähteestä, ne merkitään hakasulkeisiin ja 

siitä  tehdään  huomautus  tiettyyn  kenttään  luettelointitietueessa.  (Kansalliskirjasto 

2012.)  Ulkoasua  kuvaavia  tietoja  käsitellään  tässä  tutkimuksessa  sisältötietoa 

pintapuolisemmin, lähinnä siinä tarkoituksessa, että saataisi yleiskäsitys minkä tyyppisiä 

tietoja peleihin merkitään.

Sisällönkuvailua tavoitteineen voidaan tarkastella sisällönkuvailun prosessin kautta. Sen 

ensimmäinen  vaihe  on  dokumentin  sisältöön  tutustuminen,  toinen  vaihe  sisällön 

analysointi  ja  kolmas  vaihe  analysoinnin  tuloksen  esittäminen  käytössä  olevan 

dokumentaatiokielen  avulla.  Hyvän  sisällönkuvailun  tavoitteita  ovat  spesifisyys, 

tyhjentävyys ja suuntautuminen sekä näiden lisäksi johdonmukaisuus. Sisällönkuvailun 

onnistumiselle on tärkeää sisällönkuvailijan ammattitaito. (Suominen, Saarti ja Tuomi 

2009, 293.)

Digitaalisella  pelillä tarkoitetaan jonkinlaista näyttöpäätettä  ja virtalähdettä käyttävää 

peliä.  Karkeasti  tämä  tarkoittaa  erilaisia  konsoli-,  tietokone-  ja  mobiilipelejä,  mutta 

myös  esimerkiksi  monet  rahapelit  ovat  nykyään  digitaalisia.  Digitaalisen  pelin 

rinnakkaisterminä on aikaisemmassa tutkimuksessa käytetty termiä elektroninen peli. 

Tämä tutkimus käsittelee konsoli- ja tietokonepelejä.

Ei  ole  olemassa  yhtevenäistä  määritelmää  sille,  mikä  on  peli,  ja  eri  tutkijoiden 

määritelmät  eroavat  toisistaan  paljonkin.  Osa  on  pyrikinyt  kokonaisvaltaiseen 

kuvailuun,  osa  on  ennemmin  antanut  työkaluja  pelin  ominaisuuksien  erittelyyn. 

Varhaisimpia määritelmiä ovat antaneet Huizinga (1938/1984), Wittgenstein (1950) ja 

Caillois  (1958/2001), ja jokaisen perintö näkyy useissa myöhemmissä määritelmissä. 

Huizinga käsitteli pelaamista ja leikkiä, ja näki ne erottomattomana osana kulttuuria. 

Todellisuudesta  irrallisen  ns.  taikapiirin  luominen  pelatessa  on  yksi  tunnetuimpia 

Huizingan teorian  osia.  Lisäksi  hän  näki  säännöt  tärkeänä  osana  peliä.  Wittgenstein 

puolestaan  oli  sitä  mieltä,  että  ei  ole  olemassa  yhtä  yhteneväistä  määritelmää,  joka 
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kattaisi  jokaisen pelin,  vaan sen sijaan on vain erilaisia,  yhteneviä piirteitä,  joitä  eri 

peleistä löytyy. Hänen mukaansa peli ei välttämättä sisällä niitä kaikkia ja keskenään 

hyvin erityyppisetkin yhdistelmät näistä piirteitä voivat siltä olla yhtä selkeästi pelejä. 

Cailloisin määritelmästä löytyy pelien genrejen esiasteita sekä erottelu  leikin (paidia) ja 

pelin (ludus) välillä. Mitä lähemmäs mennään ludusta, sitä tiukemmat ja formaalimmat 

säännöt toimintaa sitovat, ja sitä ennemän pelillisiä rakenteita siinä on mukana.  

Myöhemmistä  määritelmistä  löytyvät  keskeisimmät  rakenteet  ovat  yhä  säännöt  ja 

tavoite  tai  päämäärä  (mm.  Costicyan 1994,  Salen  ja  Zimmerman 2004,  Juul  2005). 

Myös pelaajan osallistuminen nähdään tärkeänä osana ja esimerksiki Costicyan (1994, 

85)  ja  Manninen  (2007,  19)  määrittelevätkin,  että  ei  ole  peliä  ilman  pelaajan 

aikaansamaa  toimintaa  tai  vuorovaikutusta  pelin  kanssa.  Useat  pelitutkijat  puhuvat 

peleistä  yleisesti  eli  heidän  tulkintansa  voivat  koskea  perinteisiä  lautapelejä  tai 

digitaalisia pelejä. Digitaalista peliä kuvaava kaavio löytyy Ermiltä, Heliöltä ja Mäyrältä 

(2004,  26)  ja  sen merkittävin  ero muiden tutkijoiden vastaaviin on audiovisuaalisen 

toteutuksen sisällyttäminen mukaan.

Digitaalisten pelien aikakausi on vasta muutaman vuosikymmenen mittainen eikä niiden 

akateemisella  tutkimuksella  siksi  vielä  ole  pitkät  perinteet.  Pelejä  ja  pelaamista  on 

kuitenkin tutkittu monesta näkökulmasta. Luetteloinnin ja sisällönkuvailun tutkimisella 

on  huomattavasti  pidempi  historia,  mutta  pelien  sisällönkuvailua  ei  ole  juuri 

aikaisemmin  muuta  kuin  sivuttu  muissa  tutkimuksissa.  Informaatiotutkimuksen 

näkökannalta  asian  nostaa  esille  esimerkiksi  Kirriemuir  (2006).  Pelien  genrejä  on 

tutkittu  jonkin  verran  ja  vaikka  kaikki  tutkimukset  eivät  tutki  niitä  sisällönkuvailun 

elementteinä, ne kuitenkin pohjustavan tämän tutkimuksen aihetta. Genreä käsitelleitä 

pelitutkijoita  ovat  esimerkiksi  Aarseth  (2006),  Egenfeldt-Nielsen,  Smith  ja  Tosca 

(2008), Ensslin (2012) ja Kemppainen (2012).

Tässä  tutkimuksessa  on  kaksi  tutkimuskysymystä,  mitä  digitaalisten  pelien 
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sisällönkuvailussa  kuvataan  ja  mitä  eroja  ja  yhtenevyyksiä  niillä  on.  Ensimmäistä 

kysymystä lähestytään sen kannalta mitä tietoja peleistä on merkitty tutkimuskohteiden 

tietokantaan,  millaisia  asiasanoja  on  käytetty  (esimerkiksi  onko  kuvailu  pysynyt 

yleisellä  tasolla,  onko  se  pikkutarkkaa  tai  yhteneväistä  tietokannan  sisällä),  mitä 

genreasiasanoja  löytyy  ja  onko  sisällönkuvailussa  selkeä  linja  jokaisen  tietokannan 

sisällä.  Se  on  siis  enemmän  sisällonkuvailun  teorian  kannalta  muotoiltu  kysymys. 

Toisessa kysymyksessä  paneudutaan siihen mitä ensimmäinen kysymys kertoi.  Tätä 

kysymystä katsellaan pelitutkijoiden määritelmien kannalta ja siihen etsitään vastausta 

esimerkiksi pelin rakanteellisten piirteiden kautta. 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi.  Se on laadullisen tutkimuksen yksi 

perusmenetelmistä  ja  soveltuu  hyvin  sellaisen  aineiston  tutkimiseen,  jossa  on 

eroavaisuuksia rakenteessa tai esitystavassa, kuten tämän tutkimuksen materiaalin laita 

on.  Tässä tutkimuksessa  sisällönanalyysia  käytetään  teorialähtöisesti,  mikä  tarkoittaa 

sitä, että analyysissa käytettävät teemat muodostetaan pohjalla olevan teorian mukaan 

aineistolähtöisyyden sijaan.   

Tulokset  käsitellään  lisäksi  sekä  sisällönkuvailun  teorian  että  pelien  määritelmien 

kautta.  Tutkimuksella on vankka ja suoralinjainen teoriatausta,  josta sisällönkuvailun 

prosessi  päämäärineen ja  toisaalta  pelitutkimuksesta  nousevat  pelien  osatekijät,  ovat 

tulosten käsittelyn keskiössä. Tutkimuksen tavoitteena ei ole määritellä ihannekuvailua, 

ainostaan  tarkastella  toteutuvatko  esimerkiksi  sisällönkuvailun  teoriasta  nousevat 

tavoitteet  kuvailuissa  ja  minkätyylisiä  eroja  ja  yhtäläisyyksiä  erityylisillä 

sisältötiedontuottajilla  on.  Genre  nousee  teoriasta  selkeästi  esille,  joten  siihen 

kiinnitetään erityistä huomiota. 
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4 Tutkimuksen empiirinen toteutus

Tutkimus  toteutettiin  käyttämällä  teorialähtöistä  sisällönanalyysia.  Pro  gradu-vaiheen 

tutkimusta pohjustettiin  tekemällä pilottitutkimus,  jonka aineisto ja tulokset auttoivat 

valitsemaan  muut  tutkimuskohteet  ja  muotoilemaan  sekä  tutkimuskysymyksiä  että 

sisällönanalyysissa käytettyjä teemoja. Pilottitutkimusta käsitellään tarkemmin luvussa 

4.2. 

Tutkimusaineistosta etsittiin sekä laadullisia että määrällisiä tuloksia. Sisällönanalyysi 

on  luonteeltaan  kvalitatiivinen  menetelmä  ja  tutkimus  on  tavoitteensa  ja 

tutkimusaineiston kannalta laadullinen, mutta johtuen aineiston sisällöstä sitä käsitellään 

myös  määrällisesti,  laskemalla  esimerkiksi  käytettyjen  asiasanojen  määriä.  Niiden 

pohjalta pyritään löytämään vastauksia laadullisiin kysymyksiin siitä, mitä kuvaillaan ja 

millä tavoin.Johtuen tutkimuskohteiden luonteesta otos oli harkinnanvarainen.  

4.1 Sisällönanalyysi

Tutkimuksessa käytettäväksi menetelmäksi valittiin sisällönanalyysi, koska tutkittavassa 

aineistoissa  on  eroja  rakenteessa  ja  sisällön  esitystavassa.  Sisällönanalyysi  on  hyvä 

työkalu silloin, kun aineisto on vaihtelevaa eikä sitä ole erityisesti kerätty esimerkiksi 

kyselyllä vaan se on poimittu jo olemassa olevista dokumenteista. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 105.)

Sisällönanalyysi  on  laadullisen  tutkimuksen  perusmenetelmä,  jonka  avulla  voidaan 

tutkia  monenlaisia  aineistoja.  Vaikka  menetelmä  on  laadullinen,  sillä  kerätystä 

aineistosta on mahdollista tehdä tietyissä rajoissa myös määrällistä tutkimusta. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 93.)

Sisällönanalyysi  on  tekstianalyysia,  jolla  dokumentteja  pyritään  analysoimaan 

systemaattisesti  ja  objektiivisesti.  Dokumentilla  voidaan  tarkoittaa  hyvin  väljästi 

melkein mitä tahansa kirjallista aineistoa: se voi olla esimerkiksi kirja, muistiinpano, 
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haastattelu,  puhe,  keskustelu,  kirje  tai  raportti.  Menetelmä  sopii  myös  täysin 

strukturoimattoman  materiaalin  analyysiin  ja  sitä  voidaan  soveltaa  sellaisenaan  tai 

muiden  menetelmien  rinnalla.  Tavoitteena  on  löytää  tekstien  sisältämiä  merkityksiä. 

Sisällönanalyysista voidaan lisäksi erottaa sisällön erittely, joka on lähestymistavaltaan 

enemmän  määrällinen  tutkimusmenetelmä.  Sisällönanalyysi  pyrkii  kuvailemaan 

dokumenttien  sisältöä  sanallisessa  muodossa  ja  sisällönerittely  puolestaan  pyrkii 

kuvaamaan  sitä  määrällisesti,  esimerkiksi  laskemalla  sanan  tai  ilmauksen 

esiintymismääriä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 105-107.)

Laadullinen sisällönanalyysi  toteutetaan siten,  että tutkittava aineisto käydään läpi ja 

siitä poimitaan tutkimukseen liittyvät asiat.  Muu jää sen ulkopuolelle.  Tutkimukseen 

liittyvä  aineisto  kerätään  yhteen  ja  erotetaan  muusta  aineistosta,  jonka  jälkeen 

tutkimustaineisto luokitellaan, teemoitellaan, tyypitellään tai muutoin jaotellaan. Tämän 

jälkeen  voidaan  suorittaa  varsinainen  analyysi  ja  tehdä  johtopäätöksiä. 

Sisällönanalyysilla kerätty aineisto saadaan siis järjestettyä johtopäätösten tekoa varten, 

eivätkä  sillä  saadut  tiedot  sellaisenaan  ole  tuloksia  vaan  vaativat  jatkojalostamista. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 93-95, 105.)

Sisällönanalyysilla  on  erilaisia  lähtökohtia.  Se  voidaan  jakaa  induktiiviseen, 

deduktiiviseen ja abduktiiviseen päättelyyn. Induktiivisessa päättelyssä teoriamuodostus 

liikkuu yksittäisestä  yleiseen,  deduktiivisessa yleisestä  yksittäiseen ja  abduktiivisessa 

teorianmuodostus katsotaan mahdolliseksi silloin, kun jokin johtoajatus tai johtolanka 

on mukana havaintojen teossa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95-99.)

Tutkimustavoiltaan  sisällönanalyysi  on   joko  aineistolähtöistä,  teoriasidonnaista  tai 

teorialähtöistä analyysia.  Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään luomaan teoreettinen 

kokonaisuus tutkittavasta aineistosta ilman, että aikaisempi tietämys vaikuttaa siihen. 

Luotavat  analyysiyksiköt  tulisi  muodostaa  pelkästään  aineistoon  nojautuen,  ilman 

ennakointia. Teoriasidonnaisessa analyysissa teoria toimii apuna analyysin tekemisessä, 

mutta myös tässä menetelmässä analyysiyksiköt poimitaan aineistolähtöisesti eikä niitä 

määritellä ennakkoon.  Teorialähtöinen analyysi puolestaan nojaa täysin aikaisempaan 
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teoriaan  ja  myös  aineistosta  muodostettavat  analyysiyksiköt  muotoillaan  etukäteen 

käyttäen  jotain  valmista  kehystä.   (Tuomi  &  Sarajärvi  2009,  95-99.)  Nämä  eri 

lähestymistavat  yhdistyvät  siten,  että  aineistolähtöinen  analyysi  on  induktiivista  ja 

teoriasidonnainen  ja  teorialähtöinen  analyysi  ovat  deduktiivisia  (Tuomi  & Sarajärvi 

2009, 110, 116). Analyysimenetelmät määrittävät tutkimuksenteossa myös sen, kuinka 

analysoitava  aineisto  hankitaan  ja  kuinka  tutkittava  ilmiö  määritellään  (Tuomi  & 

Sarajärvi 2009, 95).

Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysia käytetään teorialähtöisesti ja tutkimustavassa on 

sisältöä  erittelevä  ote.  Teoriapohjana  toimii  muistiorganisaatioiden  suorittaman 

sisällönkuvailun pohjalla vaikuttava sisällönkuvailun kolmivaiheinen prosessi sekä sen 

asettamat  tavoiteet,  ja  toisaalta  pelien  erilaisista  määritelmistä  löytyvät  pelilliset 

rakenteet.  Teemat  on  muotoiltu  siten,  että  voitaisiin  nähdä löytyvätkö teoriapohjasta 

löytyvät tekijät sisällönkuvailuista vai onko niissä mahdollisesti näiden lisäksi tai täysin 

niistä  irrallaan,  kuvailtu  jotain  muita  osa-alueita.  Sisällönkuvailun  kolmivaiheista 

prosessia esitellään luvussa 2.1 ja pelien ominaisuuksia luvussa 3.1. 

Sisällönanalyysia  sovelletaan  tässä  työssä  siten,  että  teoriaosuuden  pohjalta  luodaan 

teemat,  joilla  valitut  aineistot  analysoidaan.  Tutkimuksen  ensimmäinen  vaihe  on 

kvantitatiivinen,  sillä  teemojen  pohjalta  pyritään  löytämään  määrällisiä  tietoja 

sisällönkuvailun  rakenteesta,  käytetyistä  asiasanoista  sekä  mahdollisista 

eroavaisuuksista.  Toinen vaihe  on kvalitatiivinen ja  siinä  eritelty aineisto  käsitellään 

laadullisesti.  Tavoitteena  on  tutkia  muun  muassa  sitä  onko  esimerkiksi  mahdollista 

päätellä jotain käytettyjen asiasanojen määristä sen pohjalta miten paljon tai vähän niitä 

on  käytetty.  Koska  tutkimuksessa  myös  ulkoisia  tunnistetietoja  käsitellään 

sisällönkuvailuna, vaikka se tiukkarajaisemmin on luettelointia, osa teemoista kartoittaa 

nimenomaan niitä ja osa itse sisällönkuvailua. Lisäksi sisällönkuvailua koskeva teema 

on  jaettu  tarkentaviin  alateemoihin,  jotta  voitaisiin  nähdä  millaista  sisällönkuvailua 

tarkalleen on tehty ja millaista sisältöä se koskee. 
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4.2. Otantamenetelmä

Otoksen  valinnassa  pyrittiin  satunnaisuuteen  ja  johtuen  tutkimuskohteiden 

erilaisuudesta  siihen  pääsemikseksi  käytettiin  harkinnanvaraista  otantaa.  Kaikista 

tutkimuskohteista ei voinut kerätä aineistoa samalla tavoin, koska niiden tietokannat ja 

hakumahdollisuudet  olivat  niin  erilaisia,  joten  jokaisesta  otettiin  mahdollisimman 

samansuuruinen  ja  yhtä  edustava  näyte  tietokannan  tarjoamien  mahdollisuuksien 

mukaan. (KvantiMOTV 2013.)

Laadullisessa  tutkimuksessa   aineiston  valinta  ja  rajaus  tulee  aina  perustella. 

Tutkimuskohteiden  valinnan  tulee  olla  tarkoitukseen  sopivaa  ja  harkittua,  ja 

tutkimusaineiston rajaus tapahtuu teoreettisen edustavuuden ehdoilla.  Tutkimuksen ja 

sen  edustavuuden  kannalta  on  keskeistä,  että  tutkija  osaa  kerätä  sisällöllisesti  ja 

määrällisesti  sopivankokoisen  aineiston.  Tutkimusaineistoa  pitäisi  katsoa  sen 

tarkoituksenmukaisuuden  näkökulmasta:  millaista  aineistoa  on  mahdollista  saada  ja 

miltä aineisto vaikuttaa analyysin kannalta.  Otoksesta tai  näytteestä ei  yleensä voida 

puhua  laadullisessa  tutkimuksessa  samassa  merkityksessä  kuin  tilastollisessa 

tutkimuksessa,  mutta  niitä  käytettäessä  korostetaan  näytteen  tai  otoksen 

harkinnanvaraisuutta. (Eskola & Suoranta 1998, 65; Tuomi & Sarajärvi 2002, 88-89; 

KvantiMOTV 2013.)  

Tässä tutkimuksessa harkinnanvarainen otanta toteutettiin tutkimuskohteittain siten, että 

maakuntakirjastojen kohdalla  suoritettiin  ensin  alustava  tiedonhaku  oikeiden 

hakutermien löytämiseksi ja sen jälkeen kerättiin aineisto pohjautuen kirjastokohtaisesti 

niiden kokoelmista löytyviin pelikonsoleihin. Tähän päädyttiin, koska ensinnäkään ei 

ole  olemassa yhtenäistä  listausta  kirjastoissa  olevista  peleistä  tai  periaatteista  mille 

konsolille ne hankkivat aineistoa, ja toiseksi, koska tiedettiin, että tämä rajaus pitäisi 

aineiston  tämän  tutkimuksen  puitteisiin  sopivan  kokoisena.  Tällä  tavoiteltiin  myös 

aineiston  edustavuutta.  Allgame tarjosi  genrekohtaiset  esimerkkilistat,  joita  päätettiin 

hyödyntää  sellaisenaan  ja  Steam tarjosi  sekin  genrejakoon  pohjautuvan  listauksen, 
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mutta  satunnaisten  esimerkkien  sijaan  se  koostui  uusimmista  pelijulkaisuista. 

Pilottitutkimuksen pohjalta  pystyttiin  arvioimaan,  että  käyttämällä  valmiita  listauksia 

saataisiin  ensinnäkin  sopivan  kokoinen  aineisto  mutta  se  olisi  myös  keskenään 

vertailukelpoinen, ja jokaisesta tutkimuskohteesta tulisi suunnilleen yhtä suuri otos.

4.3 Pilottitutkimus

Tutkielmaa  varten  tehtiin  pilottitutkimus,  jolla  testattiin  valitun  tutkimusmenetelmän 

toimivuutta  ja  kerättiin  materiaalia  teemojen  muotoilun  pohjaksi.  Pilottitutkimuksen 

kohteena  olivat  Suomen  maakuntakirjastot  ja  niiden  tekemät  digitaalisten  pelien 

sisällönkuvailut. Pilotti suoritettiin marras-joulukuussa 2012.

Maakuntakirjastot valittiin tutkimuskohteeksi, koska niiden kokoelmat ovat niin suuria, 

että  niissä on pelejä  todennäköisemmin kuin pienemmissä kirjastoissa.  Suomessa on 

yhdeksäntoista maakuntakirjastoa, joista yksi sijaitsee Ahvenanmaalla. Se jätettiin pois, 

koska  aineisto  on  luetteloitu  ruotsiksi.  Jäljelle  jääneistä  kirjastoista  mukaan  valittiin 

puolet  ottamalla  aakkostetusta  listasta  joka  toinen.  Tutkimukseen valikoitui  97 peliä 

vuosilta  2006-2012.  Kirjastokohtaisesti  niitä  oli  2-14  kappaletta.  Pelialustoja 

kirjastoissa oli yhteensä kymmenen.

Pilottitutkimuksessa  oli  kaksi  tutkimuskysymystä:  1)  minkälaisia  sisällönkuvailuja 

Suomen  maakuntakirjastoissa  tehdään  digitaalisille  peleille  ja  2)  onko 

sisällönkuvailuissa  eroavaisuuksia.  Tutkimuksessa  sisällönkuvailulla  ymmärrettiin 

laajasti  kaikki  pelin  sisältöä  koskeva  kuvailu,  myös  ulkoasun  luettelointimerkinnöt. 

Tämä valinta tehtiin, jolla kuvailuja voitaisiin tutkia mahdollisimman kattavasti eivätkä 

tulokset rajautuisi pelkkiin käytettyjen asiasanojen listoihin. Tutkimuksen ulkopuolelle 

jäivät muiden kuin kirjastojen itsensä tuottamat kuvaukset pelin sisällöstä sekä pelien 

kansikuvat, joita kirjojen ja elokuvien tapaan on nähtävissä kirjastojen tietokannoissa.
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Sisällönkuvailuja  eriteltiin  neljän teeman mukaan ja  lisäksi  asiasanoille  tehtiin  omat 

teemat pelitutkimuksesta poimituista pelillisistä rakenteista, joita pelien määritelmistä 

voidaan löytää. Teemat olivat: 1) sisältöä kuvaavat tiedot eli varsinaiset asiasanat, 2) 

ulkoasua  kuvaavat  tiedot  eli  esimerkiksi  nimeke-  ja  ulkoasutiedot,  3)  aineistolajia 

kuvaavat  tiedot  ja  4)  huomautuskentän  käyttö.  Teemaa  1.  eriteltiin  vielä  neljällä 

lisäteemalla: 1) audiovisuaalinen toteutus, 2) genre tai lajityyppi, 3) aihealue ja 4) muut 

asiasanat.

Tutkimuksen teko aloitettiin hakemalla pelejä Frank-monihaun kautta. Näin selvitettiin, 

onko mukaan valittujen kirjastojen kokoelmassa pelejä ja mikäli on, mille pelialustoille 

niitä on. Samalla käytiin läpi hakutermejä kirjastokohtaista hakua varten. Pelien haussa 

käytetyt  hakusanat  etsittiin  yleisen  suomalaisen  asiasanaston  (YSA)  ONKI13-

verkkoversiosta.  Lähtökohtana  oli  digitaaliset  pelit,  jolle  rinnakkaistermejä  ovat 

konsolipelit,  mobiilipelit,  tietokonepelit,  verkkopelit ja  videopelit. Mobiilipelit ja 

verkkopelit jätettiin  hauissa  pois,  koska  niitä  ei  voi  olla  lainattavana  kirjaston 

kokoelmassa. Laajempi termi on pelit. (ONKI13 2012.)  

Tarkasteltavat  pelit  otettiin  mukaan  julkaisuvuoden  mukaan.  Tavoitteena  oli  saada 

pelejä vuodelta 2012, jotta sisällönkuvailut olisivat mahdollisimman ajantasaisia. Mikäli 

tältä vuodelta ei olisi pelejä, ne valittaisi seuraavalta mahdolliselta vuodelta. Jokaiselle 

alustalle pyrittiin saamaan kaksi esimerkkipeliä jokaisesta kirjastosta. Samojen pelien 

valitseminen eri kirjastoista ei ollut tavoitteena.

Pilotista saatujen tulosten pohjalta vahvistui käsitys siitä, että aiheen lisätutkiminen on 

tarpeellista  ja  tuo  aiheesta  lisätietoa.  Sisällönkuvailuissa  oli  selviä  eroja  ja 

epäjohdonmukaisuutta  sekä  käytetyissä  että  käyttämättä  jääneissä  kuvailutermeissä. 

Lisäksi tutkimus tuki teemojen uudelleenmuotoilua sisällönanalyysiä varten ja selkeytti 

käsitystä tutkittavasti materiaalista.  Pilotissa käytetty materiaali päätettiin ottaa mukaan 

myös varsinaiseen tutkimukseen.
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4.4 Tutkimusaineisto

Tutkimukseen valittiin aineistoja kolmesta lähteestä. Tähän ratkaisuun päädyttiin, jotta 

pystyttäisi tarkastelemaan mahdollisimman erilaisten tuottajien sisällönkuvailujen eroja 

ja yhtenevyyksiä.  Digitaalisten pelien sisältötiedon tuottajia  esittelevästä  luvusta  käy 

ilmi,  että  kuvailuja  on  saatavilla  niitä  erilaisista  lähtökohdista  tekevistä  lähteistä. 

Karkeasti ne voidaan jakaa kolmenlaisiin ryhmiin: kaupallisiin, kuten pelien tekijät ja 

pelejä  myyvät  tahot,  voittoa  tavoittelemattomiin,  kuten  kirjastot,  yliopistot,  PEGI ja 

MEKU, sekä pelien säilyttämiseen pyrkivät tahot,  kuten verkossa olevat peliarkistot. 

Tärkeimmät erot näillä ryhmillä ovat siinä, että kaupalliset tahot eivät ole velvollisia 

esimerkiksi  kuvailujen yhtenevyyteen tai  samankaltaisuuteen  kuten  kirjastot  ja  muut 

viralliset tahot. Myös verkossa olevat arkistot ovat usein harrastajapohjaisia ja ne voivat 

noudattaa  omaa  systeemiään  välittämättä  muiden  tavoista  kuvailla  pelejä.  Niillä  on 

myös  mahdollisuus  tehdä  päätöksiä  muista  tahoista  riippumattomasti  esimerkiksi 

lajityyppijakojen suhteen.

Kirjastot  on  sijoitettu  tässä  jaossa  voittoa  tavoittelemattomiin  eikä  säilyttämiseen 

pyrkiviin  tahoihin  siksi,  että  niiden  mahdollisuus  säilyttää  pelejä  on  rajallinen  ja 

määräytyy  pitkälti  sen  mukaan  mitä  pelejä  kokoelmaan  on  mahdollista  hankkia 

konkreettisina  kopioina.  Verkossa  toimivat  arkistot  eivät  ole  sidoksissa  pelien 

saatavuuteen markkinoilta ja niiden kokoelmissa onkin usein myös sellaisia pelejä, joita 

tai joiden pelaamiseen tarvittavia laitteita ei ole enää lainkaan myytävänä.

Tutkimusta varten haluttiin aineistoja kaikista kolmesta ryhmästä.  Kaikista oli  useita 

hyviä vaihtoehtoja,  joista  päädyttiin  seuraaviin:  kaupallista  tahoa edustaa pelipalvelu 

Steam,  voittoa  tavoittelematonta  pilottitutkimuksessa  käytetyt  maakuntakirjastot  ja 

säilyttämiseen  pyrkivistä  Allgame.  Steam  valittiin,  koska  se  on  saatavilla 

suomenkielisenä  ja  se  tarjoaa  laajan  valikoiman  eri  valmistajien  pelejä. 

Maakuntakirjastojen aineistoa päätettiin käyttää pilottitutkimuksen pohjalta. Aineisto oli 
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todettu kattavaksi ja se auttoi  sisällönanalyysissa käytettyjen teemojen valmistelussa. 

Allgame puolestaan valittiin, koska se sisälsi lyhyet esittelyt käyttämistään genreistä. 

Erilaisten  sisältöjen  arveltiin  myös  tuovan  mahdollisimman monenlaisia  näkökulmia 

pelien sisällönkuvailun kysymyksiin.

Koska  tutkimuskohteiden  perusjoukot  olivat  erilaisia,  pelit  valikoitiin  jokaisesta  eri 

perustein.  Maakuntakirjastoissa  perusjoukkona  toimivat  kirjastojen  kokoelmat  ja 

Steamin ja Allgamen kohdalla puolestaan sivustojen tarjoamat, genrejakoon perustuvat 

listat, joista otos voitiin valita. Tavoitteena oli saada suunnilleen samankokoiset otokset 

kaikista  kolmesta  tutkimuskohteesta,  ja  pilottitutkimuksessa  valitut  98 

tutkimusyksikköä  asettivat  tavoitemäärän  kahdelle  muulle  kohteelle.  Steamin  ja 

Allgamen tarjoamat listaukset helpottivat valintaa, koska niihin oli valmiiksi valikoitu 

hyvin sattumanvaraisia pelejä, joita yhdisti vain genre.

Pelien valinta valmiilta listoilta katsottiin hyväksi vaihtoehdoksi, koska ne noudattivat 

satunnaisuutta: Steamin pelit oli listattu julkaisuajan mukaan ja Allgamen pelit olivat 

satunnaisia erimerkkejä kyseisestä genrestä. Listojen ei näin ollen katsottu edustavan 

esimerkiksi  verkkopalvelujen  ylläpitäjien  suosituksia  tai  mielipiteitä.  Tarkemmat 

valintaperusteet kerrotaan kunkin tutkimuskohteen omassa alaluvussa.

4.4.1 Steam

Ensimmäiseksi aineistoksi valittiin 1996 perustetun Valven ylläpitämä verkkopelialusta 

Steam. Valve on amerikkalainen pelejä valmistava yhtiö, joka on luonut mm. Half-Life-

pelisarjan.  Steam oli  alun  perin väylä  päivittää Valven pelejä,  mutta  nykyisin se  on 

maailman  menestyneimpiä  verkkopelaamisalustoja.  Steam  on  saatavilla  myös 

mobiililaitteille ja sitä voi käyttää tv:n kautta. Palkittu Source-pelimoottori on Valven 

käsialaa. (Valve Corporation 2013; Steam 2013.)
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Valven  omien  pelien  lisäksi  Steamista  on  saatavilla  yli  2  000  muuta  pelinimekettä. 

Steamin kautta on mahdollista ladata pelejä itselle tai lahjaksi muille Steam-käyttäjille, 

liittyä peliyhteisöihin, keskustella, luoda uutta sisältöä peleihin Steamin Workshopeissa 

ja  vaihtaa  peleihin  liittyvää  tavaroita.  Steamin  kautta  voi  yhä  myös  ladata  pelien 

päivityksiä. Steam on saatavilla 237 maassa ja 21 kielellä, myös suomeksi. Käyttäjiä 

palvelulla on yli 35 miljoonaa. (Valve Corporation 2013; Steam 2013.)

Steamissa  pelit  on  jaettu  21  lajityyppiin:  ilmaispelit,  toiminta,  seikkailu,  strategia,  

roolipelit,  indie,  massiiviset  moninpelit,  rennot,  simulaatio,  kilpa-ajo,  urheilu,  

kirjanpito,  animointi  &  mallinnus,  äänituotanto,  suunnittelu  ja  hahmottelu,  opetus,  

kuvankäsittely, ohjelmistokoulutus, apuohjelmat, videotuotanto ja verkkojulkaisu. Niistä 

mukaan  otettiin  yhdeksän  (9)  genreä,  toiminta,  seikkailu,  strategia,  roolipelit,  

massiiviset moninpelit, rennot, simulaatio, kilpa-ajo ja urheilu. Ilmaispelit ja indie jäivät 

pois, koska ilmaispelit on koostegenre ja sisältää kaikkien muiden lajityyppien pelejä, ja 

indiepelit viittaa pelien valmistustapaan. Muut poisjääneet ovat erilaisia hyötyohjelmia 

ja samoin kuin Allgamen kohdalla ne jäivät pois, koska eivät sisällä kaikkia pelillisiä 

rakenteita, jotka kuuluvat tämän tutkielman tutkimuskohteisiin.

Steamin  tutkimusaineisto  valittiin  suomenkielisen  Steamin  tarjoamasta 

lajityyppikohtaisesta uutuusluettelosta.  Siitä valittiin kymmenen uusinta peliä siten, että 

mahdolliset  päällekkäisyydet  muiden genrejen  kanssa  karsittiin  pois.  Steam ei  aseta 

pelille  antamilleen  genreille  mitään  ensisijaisuutta,  joten  esimerkiksi  toimintapeli-

genren listalla saattoi siis olla pelejä, joissa genre toiminta oli vasta viimeisenä. Tämä 

vaikutti  siihen,  että  sama  peli  oli  kaikilla  niillä  listoissa  joiden  genre  siinä  oli 

mainittuna. Otos kerättiin listoilta Steamin tarjoamassa järjestyksessä, joten yksittäiset 

pelit  tulivat  mukaan  siltä  listalta  missä  ne  ensimmäisenä  mainittiin  ja  aineiston 

käsittelyssä niiden katsottiin ensisijaisesti edustavan sitä genreä. Tämä päätös tehtiin, 

jotta  aineisto  saatiin  pysymään  järjestyksessä.  Steamin  antamat  listat  muodostuivat 

julkaisuajan mukaan, joten kaikki pelit ovat vuodelta 2012 tai 2013. Tutkimusyksikköjä 

eli pelitietueita Steamista valittiin yhteensä 90.
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4.4.2 Maakuntakirjastot

Toiseksi aineistoksi valittiin pilottitutkimuksessa kerätyt  Suomen maakuntakirjastojen 

sisällönkuvailut. Aineisto oli kattava ja pilotin pohjalta tiedettiin, että siinä oli tarjolla 

paljon  käsiteltävää  sisältöä.  Usealta  eri  sisällönkuvailun  tuottajalta  saadusta 

materiaalista uskottiin myös löytyvän selvemmin mahdollisia eroja tai yhtenevyyksiä 

kuvailujen välillä. Aineisto käytiin uudelleen läpi.  

Suomessa on yhdeksäntoista maakuntakirjastoa, joista yksi sijaitsee Ahvenanmaalla. Se 

jätettiin  pois,  koska  aineisto  on  luetteloitu  ruotsiksi.  Jäljelle  jääneistä  kirjastoista 

mukaan  valittiin  puolet  ottamalla  aakkostetusta  listasta  joka  toinen.  Mukaan  tulivat 

Hämeenlinnan  kaupunginkirjasto  -  Hämeen  maakuntakirjasto,  Jyväskylän 

kaupunginkirjasto  -  Keski-Suomen  maakuntakirjasto,  Kokkolan  kaupunginkirjasto  - 

maakuntakirjasto, Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto, Lapin 

maakuntakirjasto  (Rovaniemi),  Mikkelin  kaupunginkirjasto  –  Etelä-Savon 

maakuntakirjasto,  Porin  kaupunginkirjasto  -  Satakunnan maakuntakirjasto,  Seinäjoen 

kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto ja Turun kaupunginkirjasto – Varsinais-Suomen 

maakuntakirjasto. Aineiston keruutilanteessa otettiin huomioon, että kaikki paitsi kaksi 

maakuntakirjastoa  olivat  osa  jotain  kirjastokimppaa,  joten  verkkotietokannasta 

haettaessa tuli mukaan myös muita tietokannan jakavia kirjastoja. Nämä hyväksyttiin 

mukaan,  koska  kaikkien  hakuohjelma  ei  mahdollistanut  kohdekirjastojen  valintaa. 

(Maakuntakirjastot 2012.)

Otosta  valittaessa  maakuntakirjastojen  kohdalla  ei  ollut  saatavilla  mitään  listausta 

kaikista  kokoelmien  peleistä,  joten  perusjoukkona  toimi  koko  pelivalikoima. 

Pyrkimyksenä oli  saada  jokaisesta  kirjastosta  kaksi  peliä  sen kokoelmaan kuuluville 

konsolille ja ensisijaisesti pyrittiin valitsemaan vuoden 2012 pelejä, koska ne edustivat 

pilottitutkimuksen  tekohetkellä  uusimpia  hankintoja  ja  siten  pyrittiin  myös 

varmistamaan,  että  niiden  kuvailutiedot  olisivat  uusimpien  ohjeistusten  mukaisia. 

Mikäli pelejä ei olisi vuodelta 2012, ne valittaisiin seuraavilta vuosilta kunnes haluttu 
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otos saavutettaisi. Tällä menetelmällä kirjastoista kerättiin aineistoksi 98 pelitietuetta.

4.4.3 Allgame

Kolmanneksi  aineistoksi  valittiin  verkkoarkisto  Allgame.  Sivusto  valittiin 

Mobygamesin  sijasta,  koska  sillä  oli  esillä  selkeät  kriteerit  pelien  sijoittamiselle 

genreihin sekä listattuna tiedot, jotka se merkitsee jokaisesta pelistä. Päägenrejen lisäksi 

sivustolla on jokaiselle vielä tarkentavia alagenrejä, joita sivustolla nimitetään tyyleiksi. 

Tyylejä  oli  genreä  kohti  vaihtelevasti  taistelupelien  kahdesta  urheilupelien 

kolmeenkymmeneenkuuteen.  Allgamen  kokoelmassa  on  yli  31  000  peliä.  (Allgame 

2013.)

Sivustolla  on  käytössä  15  genreä,  joista  13  otettiin  mukaan:  toiminta-,  seikkailu-,  

opetus-, taistelu-, ongelma-, racing-, rooli-, ammunta-, simulaatio, urheilu-, strategia-,  

perinteiset ja  aikuisten  pelit.  Lisäksi  sivusto  käyttää  koti- ja  kooste-genrejä. Koti-

genressä on hyötyohjelmia,  joilla  voidaan esimerkiksi  suunnitella  tapahtumia,  hallita 

omia aikatauluja tai piirtää. Tämä genre jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska siihen 

kuuluvat  pelit  eivät  sisällä  samoja  pelillisiä  ominaisuuksia  kuin  muut  tämän 

tutkimuksen  kohteet.  Kooste-genreen  puolestaan  on  valikoitu  kaikkia  muita  genrejä 

sisältäviä pelikokoelmia ja se jätettiin pois, koska siihen kuuluvat pelit eivät valikoidu 

pelien sisällön vaan julkaisutavan mukaan. (Allgame 2013.)

Allgamen  pelit  valittiin  päägenrejen  mukaan.  Sivusto  antaa  jokaiselle  päägenrelle 

seitsemästä kymmeneen esimerkkipeliä, jotka otettiin sellaisenaan mukaan. Tavoitteena 

oli  sama  tutkimusyksikköjen  sattumanvaraisuus  kuin  muissakin  tutkimuskohteissa. 

Esimerkkien listalta  avautui  vielä  toinen lista,  jossa näkyivät  kaikki  saman pelin  eri 

nimekkeet julkaisualustojen ja -vuosien mukaan, samoin myös pelin kaikki arkistossa 

tiedossa  olevat  lisäosat  ja/tai  uudelleenjulkaisut.  Tästä  listasta  mukaan  valittiin  aina 

ensimmäisenä oleva peli. Tämä vaikutti toisaalta siihen, että mukaan tuli pelejä pitkältä 
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aikaväliltä  ja  alustoilta,  joita  ei  enää ole  saatavilla,  mutta  myös siihen,  että  mukaan 

tulleet  pelit  valikoituivat  tasapuolisesti.  Poikkeus  tehtiin  niissä  tapauksissa,  että 

ensimmäisenä listalla oleva peli oli jollekin muulle alustalle kuin mitä tämä tutkimus 

koskee  eli  arkadipelikoneille  tai  mobiililaitteille.  Allgamelta  pelitietuita  valikoitui 

tutkimukseen 102 kappaletta.

4.4 Aineiston analyysi

Sisällönanalyysin  teemojen  muotoilussa  käytettiin  sisällönkuvailun  kolmivaiheista 

prosessia  sekä  pelien  määritelmistä  löytyviä  pelillisiä  rakenteita.  Sisällönkuvailun 

prosessi  kulkee  dokumentin  sisältöön  tutustumisen  kautta  sisällön  analysointiin  ja 

analysoinnin  tuloksen  esittämiseen  käytössä  olevan  dokumentaatiokielen  avulla 

(Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 293.). Vaikka sisällönkuvailun prosessi suuntautuu 

muistiorganisaatioiden  tekemään  sisällönkuvailuun  eivätkä  kaikki  tutkimuskohteet 

edusta  niitä,  sen  käyttöön  päädyttiin,  koska  sen  antamat  tavoitteet  ovat  selkeät  ja 

sovellettavissa myös muihin sisällönkuvailua tekeviin toimijoihin. 

Sisällönkuvailun prosessin pohjalta hyvän sisällönkuvailun tavoitteita ovat spesifisyys, 

tyhjentävyys  ja  suuntautuminen  sekä  johdonmukaisuus,  joihin  sisällönkuvailijan 

ammattitaito  suoraan  vaikuttaa.  Bibliografinen  valvonta  yleisemmällä  tasolla  asettaa 

lisäksi  vaatimuksiksi  dokumenttien  tallentamisen  systemaattisuuden  ja  tietojen 

yhtenevyyden.  Kirjastoaineistojen  kuvailusäännöt  painottaa  sekin  tavoitteissaan 

kuvailujen  yhtenevyyttä  ja  tietueiden  vaihtokelpoisuutta.  Teemoja  mietittäessä 

huomioon  otettiin  myös  muut  sisältötiedon  tuottajat  ja  niistä  erityisesti  MEKU-  ja 

PEGI-luokitukset. Eri tutkijoiden tekemistä pelien määritelmistä säännöt sekä lopputos 

ja/tai  päämäärä olivat sellaisia tekijöitä, jotka löytyivät useimmista määritelmistä, joten 

teemoilla koeterityisesti niitä 

Analyysin teemat muotoiltiin näiden ohjeviivojen pohjalta ja niitä syntyi neljä:
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1.  Sisältöä kuvaavat tiedot.

2.  Ulkoasua kuvaavat tiedot.

3.  Aineistolajia kuvaavat tiedot.

4.  Muut tiedot.

Teemalla 1) Sisältöä kuvaavat tiedot tarkoitetaan varsinaisia asiasanoja, jotka pelille on 

annettu. Vapaamuotoisen kuvauksen yhteydessä käytettyjä sanoja ei huomioida. Teema 

2)  Ulkoasua kuvaavat tiedot tarkoittavat esimerkiksi nimeke- ja julkaisutietoja. Teema 

3) Aineistolajia kuvaavat tiedot tarkoittavat niitä tietoja, joilla aineisto erotetaan muusta 

tarjolla  olevasta  materiaalista.  Tämä  tarkoittaa  kirjastojen  tapauksessa  aineistolaji-

merkintää ja muissa tutkimuskohteissa pelialustaa tai vastaavaa tietoa. Teema 4) Muut 

tiedot tarkoittavat vapaamuotoisesti kaikkia muita kuvailussa mainittuja tietoja. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi huomautuskentän käyttöä kirjastoissa tai vapaamuotoista kuvailua 

muissa kohteissa.

Teemaa  1  päätettiin  lisäksi  eritellä  vielä  tarkemmin,  koska  se  käsittelee  varsinaista 

sisällönkuvailua. Teeman sisältöä varten muodostettiin omat teemat digitaalisten pelien 

ominaisuuksien pohjalta, jotta voitaisiin eritellä minkätyyppisiä asiasanoja eri toimijat 

käyttävät. Näitä lisäteemoja muotoiltiin pilottitutkimuksen tulosten pohjalta.

1.1  Genre  tai  lajityyppi  eli  varsinaiset  genreä  kuvaavat  asiasanat  (esim. 

toimintapeli, seikkailupeli).

1.2 Audiovisuaalinen toteutus, johon sisältyvät käyttöliittymää ja pelin toteutusta 

koskevat  asiasanat  (esim.  pelialusta,  onko  peli  yksin-  vai  moninpeli). 

Pelaajamäärä sopii tähän teemaan hieman huonosti, mutta se päätettiin lopulta 

sijoittaa  siihen,  koska joillakin  konsoleilla  se  vaikuttaa konkreettisesti  siihen, 

onko käytössä yksi  vai  useampi peliohjain,  jolloin se on osa audiovisuaalista 

toteutusta.

1.3 Aihealue eli muut kuin genre-asiasanat, jotka kuvaavat pelin sisältöä (esim. 

sota, ralliautoilu).

1.4 Kohderyhmä
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1.5 Muut asiasanat eli  asiasanat,  joilla voidaan kuvata pelin tehtäviä,  kenttiä, 

tavoitteita tai muita siihen sisältyviä rakenteita.

Teemoja muotoiltaessa pyrittiin siihen, niistä muodostuisi muutama selkeä kokonaisuus 

usean yksityiskohtaisemman sijaan. Näin päätettiin tietoisena siitä, että saattaisi johtaa 

siihen,  että  yhteen  alateemaan  kasaantuisi  monentyyppisiä  asiasanoja.  Teemat 

muodostuivat  pitkälti  pilottitutkimuksessa  saatujen  tulosten  ja  tutkimuksen  tekijän 

aikaisemman tiedon pohjalta. 

Aineiston käsittelyssä huomionarvoinen seikka oli,  että kaikessa aineistossa etsittävät 

tiedot  eivät  olleet  tekstimuodossa.  Allgame  ja  Steam  käyttävät  molemmat  myös 

sisältösymboleja  osana  sisällönkuvailua.  Kirjastoista  ei  huomioitu  kansikuvia  eikä 

sanallisia  kuvauksia,  joten  niissä  kaikki  tieto  oli  tekstimuodossa.  Aineiston  keruu 

suoritettiin ottamalla kuvakaappaukset tutkittavista tietueista.

Aineisto oli tämän tutkimuksen tarpeisiin riittävän kattava. Tutkimuskohteista valikoitui 

290  tutkimusyksikköä  eli  pelitietuetta,  joista  98  oli  maakuntakirjastoista,  102 

Allgamelta  ja  90  Steamista.  Mukana  oli  pelejä  34  eri  konsolille.  Jokaisesta 

tutkimuskohteesta  saatiin  edustava  otos,   joka  sisäsi  pelejä  useille  eri  palialustoille 

pitkältä  aikaväliltä.  Otokset  olivat  lisäksi  riittävän  suuria,  jotta  niiden  sisällä  pystyi 

tarkastelemaan  yhteneväisyyksiä  ja  eroja.  Kaupallisen  toimijan  mukanaolo  kasvatti 

jonkin verran riskiä siitä, että otos olisi ollut sen osalta vääristynyt, mutta se oli lopulta 

riittävän monipuolinen ja neutraali.  
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5 Tulokset

Tässä  tutkimuksessa  asetettiin  kaksi  tutkimuskysymystä:  1.  Mitä  digitaalisten  pelien 

sisällönkuvailussa kuvataan ja 2. Mitä eroja ja yhtenevyyksiä kuvailuissa on. Tulosten 

esittäminen  on  jaettu  kysymyksittäin,  ja  lisäksi  niitä  käsitellään  teoriapohjana 

toimineiden  sisällönkuvailun  prosessin  ja  pelien  rakenteellisten  ominaisuuksien 

mukaan, ja lopuksi on yhteenveto.

5.1 Digitaalisten pelien sisällönkuvailut

Tässä tutkimuksessa oli  290 pelitietuetta (tutkimusyksikköä),  joista 90 oli  Steamista, 

102 Allgamelta ja 98 maakuntakirjastoista. Tutkimusyksiköiden julkaisuaika oli laaja, 

sillä vanhimmat olivat vuodelta 1980 ja uusimat vuodelta 2013. Vanhimmat pelit olivat 

Allgamelta, Steamista pelit olivat vuosilta 2012 ja 2013, ja maakuntakirjastoilta kaikki 

olivat 2000-luvulta. Mukaan valikoitui yhteensä 34 eri pelikonsolia. Allgamesta pelejä 

oli 27 konsolille ja maakuntakirjastoista kymmenelle. Kaikki mukana olevat Steamin 

pelit on suunnattu PC:lle. (Taulukko 6.)

Maakuntakirjastojen  merkitsemistapa  saman  konsolin  peleille  vaihteli  PC-pelien  ja 

PlayStation 3-pelien kohdalla. PC-lle suunnatuissa peleissä käytössä oli kaikkiaan neljä 

eri muotoa,  PC CD-ROM, CD-ROM, PC DVD ja  PC DVD-rom, ja PlayStation 3 oli 

merkitty  sekä  PlayStation  3 että  PS3.  Kummassakin  tapauksessa  kaikki 

merkitsemistavat  laskettiin  yhden  konsolimerkinnän  alle,  jotta  tutkimuskohteiden 

laskeminen  olisi  yksiselitteisempää.  Lisäksi  Allgame  käytti  erikseen  merkintää 

PC/Apple niille peleille, jotka ovat yhteensopivia sekä PC:lla että Applen koneilla, joten 

se jätettiin omaksi merkinnäkseen. Suuri osa Allgamelta mukana olleista konsoleista on 

sellaista,  jotka  eivät  ole  enää  saatavilla  eikä  niitä  siksi  löydy  muiden  valikoimista 

lainkaan. 
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Taulukko 6. Pelien jakautuminen pelialusteille tutkimuskohteittain. 

MAAKUNTA-
KIRJASTOT

ALLGAME STEAM

KONSOLI Yhteensä pelejä / konsoli

Atari Video Computer System 0 4 0 4

Apple 0 3 0 3

Apple II 0 2 0 2

Atari 7800 0 1 0 1

ColecoVision 0 1 0 1

Commodore 64/128 0 2 0 2

Dreamcast 0 2 0 2

Game Boy 0 2 0 2

Game Boy Advanced 0 1 0 1

Game Boy Color 0 4 0 4

IBM PC Compatible 0 2 0 2

Intellivision 0 3 0 3

Macintosh 0 1 0 1

Nintendo 0 11 0 11

Nintendo 64 0 2 0 2

Nintendo Gamecube 0 1 0 1

Nintendo DS 8 0 0 8

Nintendo 3DS 2 0 0 2

PC 16 26 90 132

PC/Apple 0 4 0 4

PSP 4 0 0 4

PlayStation 0 8 0 8

PlayStation 2 13 8 0 21

PlayStation 3 / PS 3 15 0 0 15

PSVita 1 0 0 1

Sega Game Gear 0 1 0 1

Sega Genesis 0 2 0 2

Sega Master System 0 2 0 2

Sega Saturn 0 1 0 1

Super Nintendo 
Entertainment System

0 4 0 4

Xbox 0 4 0 4

Xbox 360 16 0 0 16

Xbox 360/kinect 7 0 0 7

Wii 16 0 0 16

Yhteensä 98 102 90 290
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Kaikenkaikkiaan konsoleiden valikoima on vaihteleva ja monipuolinen,  ja  Allgamen 

mukanaolo  takasi  myös  vanhempien  pelien  läsnäolon.  Ylivoimaisesti  eniten 

tutkimusyksikköjä  valikoitui  PC:lle.  Niitä  oli  132 kappaletta,  mikä   johtuu Steamin 

valikoiman  suuntautumisesta  kokonaan  PC-peleihin.  Seuraavaksi  eniten  pelejä  oli 

Playstation 2:lle, 21 kappaletta, ja kolmanneksi eniten niitä oli Xbox 360:lle ja Wii:lle, 

kummallekin 16 kappaletta. Muille konsoleille pelejä oli yhdestä viitentoista. 

Tutkimusyksiköiden  kuvailuissa  oli  yhteensä  17  genreä,   aikuisten  pelit,  ajopelit,  

ammuntapelit,  kamppailupelit,  lastenpelit,  massiviset  moninpelit  (MMO), opetuspelit,  

perinteiset  pelit,  rennot  pelit,  roolipelit,  seikkailupelit,  simulaattorit,  strategiapelit, 

taistelupelit, toimintapelit, urheilupelit ja älykkyyspelit.  Näistä kahdeksan genreä olivat 

sellaisia,  jotka  löytyivät  kaikista  kolmesta  tutkimuskohteesta.  Nämä  genret  olivat 

ajopelit  (22  kpl),  ammuntapelit  (22  kpl),  roolipelit  (29  kpl),  seikkailupelit  (31  kpl),  

simulaattorit (23 kpl), strategiapelit (20 kpl), toimintapelit (36 kpl) ja  urheilupelit (22 

kpl). Suluissa oleva luku tarkoittaa montako kappaletta kyseistä genreä edustavaa peliä 

tutkimuskohteissa yhteensä oli. 

Tutkimuskohteista  valikoituneet  genret  edustivat  hyvin  selkeästi  perinteisimpiä 

peligenrejä, mitä tutkimuskirjallisuudessa mainittiin. Eniten mukana oli toimintapelejä 

(36 kpl), seikkailupelejä (31 kpl) ja roolipelejä (29 kpl). Erikoisuutena mukana oli myös 

muutama  aikuisille  suunnattu  eroottinen  peli,  joita  löytyi  Allgamen  kokoelmasta. 

Kokonaisuutena mukaan valikoituneiden genrejen valikoima oli laaja ja kattava, ja se 

sisälsi  hyvin  erityylisiä  pelejä  eri  ikäryhmille.  Vaikka  se  ei  varsinaisesti  kuulu 

tutkimuksen piiriin, myös genrejen sisällä mukaan valikoituneiden pelien valikoima oli 

monipuolinen. (Taulukko 7.)
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Taulukko 7. Tutkimuskohteiden käyttämät genret.

Maakuntakirjastot Allgame Steam

Genre Yht.

Aikuisten pelit (adult) 0 6 0 6

Ajopelit  /  kilpa-ajo 
(racing)

4 8 10 22

Ammuntapelit (shooting) 2 10 0 12

Kamppailupelit 
(fighting)

1 0 0 1

Lastenpelit 4 0 0 4

MMO 0 0 10 10

Opetuspelit (educational) 0 8 0 8

Perinteiset  pelit 
(traditional)

0 7 0 7

Rennot (casual?) 0 0 10 10

Roolipelit (rpg) 1 8 10 29

Seikkailupelit 
(adventure)

13 8 10 31

Simulaattorit 
(simulation)

5 8 10 23

Strategiapelit (strategy) 3 7 10 20

Taistelupelit (fighting) 7 7 0 14

Toimintapelit (action) 16 10 10 36

Urheilupelit (sports) 3 9 10 22

Älykkyyspelit (puzzle) 1 6 0 7

5.1.1 Maakuntakirjastot

Maakuntakirjastojen  aineistosta  löytyi  12  genreä:  ajopelit  (4),  ammuntapelit  (2),  

kamppailupelit (1),  lastenpelit (4),  roolipelit (1),  seikkailupelit (13),  simulaattorit (5), 

strategiapelit (3),  taistelupelit (7),  toimintapelit (16),  urheilupelit (3)  ja  älykkyyspelit  

(1). Yhdeksi genreksi laskettiin myös kirjastoissa käyetyt asiasanojen ketjutukset kuten 

simulaattorit  :  kalastus tai  toimintapelit  :  Xbox  360. Kaikkiaan  genre-asiasana  oli 

annettu 59 pelille ja 39 oli ilman genreä.
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Kuvio 3. Esimerkki maakuntakirjastojen tekemästä kuvailusta.

Tutkittavien pelien kohdalla kaikki kirjastot olivat tehneet asiasanoitusta. Vastaan tuli 

kuitenkin  ongelma  Seinäjoen  kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston  kohdalla,  sillä 

heidän  tietokannassaan  asiasanat  eivät  olleet  näkyvissä  samalla  tavoin  kuin  muilla 

kirjastoilla. Asiasanat eivät jostain syystä näkyneet nimekekohtaisesti, vaan pelkästään 

listana hakutuloksen kohdalla. Listasta voi siirtyä selaamaan tietyn asiasanan sisältäviä 

tuloksia, mutta siitä on mahdotonta nähdä, mitkä asiasanat koskevat tälle tutkimukselle 

relevanttia aineistoa. Tästä syystä Seinäjoen aineiston kohdalla ensimmäinen teema eli 

sisältöä kuvaavat tiedot jätettiin tyhjäksi. Seinäjoen lisäksi Turussa oli kaksi peliä, joille 

asiasanoja  ei  jostain  syystä  oltu  annettu.  Nämä  laskettiin  kuitenkin  mukaan,  koska 

muissa kirjaston peleissä asiasanat olivat näkyvillä.

Yhdeksi  asiasanaksi  laskettiin  yksittäisten termien lisäksi  myös joissakin kirjastoissa 

tehdyt  asiasanaketjut  (esimerkiksi  pelit  :  PlayStation 2,  seikkailupelit  :  lapset),  jotta 

asiasanojen  laskeminen  olisi  yksiselitteisempää.  Ketjut  olivat  usein  saman  pelin 

kohdalla  hyvin  samankaltaisia  eli  yhdistivät  jo  käytettyjä  asiasanoja,  esimerksi 

konsolipelit  :  PlayStation  2,  pelikonsolit  :  PlayStation  2  kuvaamassa  PlayStation  2-

pelialustalle olevaa Aragorn's Questia (Aalto-kirjastot 2012; Satakirjastot 2012).
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Kirjastokohtaisesti  käytettyjen  asiasanojen  määrä  vaihteli.  Kirjastot  olivat  käyttäneet 

yhteensä 80 eri asiasanaa. Keskimäärin yksi kirjasto oli käyttänyt pelien kuvailuun 16 

eri asiasanaa. Yhdelle pelille asiasanoja oli annettu 0-10. Eniten oli kolmen asiasanan 

kuvauksia (24), vähiten kymmenen sanan kuvauksia (1). Yhden asiasanan kuvauksia ei 

ollut  lainkaan, kahden sanan kuvauksia 17, neljän sanan kuvauksia 21, viiden sanan 

kuvauksia 15, kuuden sanan kuvauksia 3 ja seitsemän, kahdeksan tai yhdeksän sanan 

kuvauksia ei lainkaan. Ilman asiasanoja olivat edellä mainitut kaksi peliä.

Käytetyimpiä asiasanoja olivat  videopelit  (67), konsolipelit  (47) ja  tietokonepelit  (20). 

Kuvailuissa oli kirjastokohtaista vaihtelua, mistä johtuen listalla on paljon sanoja, joita 

oli  käytetty  vain  kerran  sekä  kirjastojen  sisällä  ja  myös  kirjastojen  kesken.  Tähän 

vaikutti myös se, että pelit valittiin satunnaisesti ja mukaan tuli hyvin erilaisia pelejä.  

Lisäksi  kirjastojen  välillä  oli  eroja  saman  asian  kuvaamistavassa.  Esimerkiksi 

PlayStation  2-konsolin  pelejä  kuvattiin  asiasanoilla  konsolipelit  :  PlayStation  2  

(Jyväskylä  ja  Rovaniemi),  tietokonepelit  :  PlayStation  2  (Rovaniemi),  videopelit  :  

PlayStation 2 (Rovaniemi) ja pelit : PlayStation 2 (Rovaniemi ja Turku).

Ulkoasutiedoista  yleisimmin  näkyvillä  oli  nimeke,  julkaisun  kieli,  julkaisutiedot 

(kustantaja,  kustannuspaikka  ja  -aika),  aineistolaji,  hyllyluokka  ja/tai  luokkanotaatio, 

huomautus- ja/tai  lisätietokentän tiedot  sekä ulkopuolinen kuvaus. Joillakin kirjastoilla 

oli  näkyvissä  näiden  lisäksi  sarja-merkintä,  tunniste,  ikäraja,  ISBN/hinta  ja/tai 

lisäkirjaus. Tekijä oli näkyvissä vain harvoissa peleissä (pääasiassa suomalaisen Rovion 

Angry  Birds-sarjassa)  ja  joissakin  peleissä  tekijäksi  oli  merkitty  pelin  käyttämien 

hahmojen alkuperäiset luojat, esimerkiksi Wii:n Sherlock Holmes : The silver earring- 

pelissä  Sir  Arthur  Conan  Doyle  (Anders-kirjastot  2012).  Huomiota  kiinnitti 

julkaisutietojen  osien  toistuva  merkintä  hakasulkeisiin,  joka  on  merkkinä  siitä,  että 

kuvailun tiedot  on otettu  muualta  kuin ensisijaisesta  tietolähteestä,  tässä tapauksessa 

pelin kotelosta. Laajin ulkasujen kuvaus oli Rovaniemellä ja suppein Porissa. (kuvio x)



56

Kuvio 4. Esimerkki erilaisista kuvauksista maakuntakirjatoissa.

Asiasanat jakautuivat kaikkiin alateemoihin.  Alateemassa 1.1 genre  asiasanoja oli  13 

(57  peliä  oli  ilman  tämän  alaluokan  asiasanaa).  Alateemassa  1.2 audiovisuaalinen 

toteutus oli käytetty 10 asiasanaa, teemassa 1.3 aihealue sanoja oli käytetty 27 (68 peliä 

oli  ilman  tämän  alaluokan  asiasanaa)  kohderyhmää koskevassa  alateemassa  1.4 

asiasanoja oli 13 (33 peliä oli ilman tämän alaluokan asiasanaa) ja muiden asiasanojen  

teemassa 1.5 oli käytetty 18 asiasanaa (74 peliä oli ilman tämän alaluokan asiasanaa).

Maakuntakirjastot olivat antaneet peleille 26 lisätietoa. Nämä tiivistettiin 22 lisätietoon, 

sillä kirjastojen välillä oli jonkin verran eroavaisuuksia saman asian merkitsemistavassa. 

Tähän vaikutti osaltaan se, että kirjastoilla oli käytössä eri kirjastojärjestelmä ja, että 

luettelointitietueessa samaan kenttään voidaan syöttää eri tietoja erilaisten materiaalien 

ollessa kysymyksessä. Esimerksi sarja ja ISSN-tunnus syötetään samaan kenttään. Tämä 

näkyi eri kirjastojen tietokantojen ollessa kysymyksessä siten, että osassa oli näkyvissä 

merkintä  ISSN  ja  osassa  Sarja/ISSN,  vaikka  kyseiseen  kenttään  oli  merkitty 

nimenomaan pelin kuuluminen johonkin pelisarjaan. ISSN-numero on kausijulkaisuille 

annettu kirjojen ISBN-numeroa vastaava tunnistenumerosarja (ISSN 2013). (Taulukko 

8.)
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Taulukko 8. Maakuntakirjastojen pelien lisätiedot.

Lisätieto Esiintyi kuvailussa
Aihe 2

Arvioinnit 12

Huomautukset
Huomautus

55

Id. 2

Ikäraja 14

ISBN  
ISBN/hinta

29

Järjestelmävaatimukset 2

Katso muualta-linkki 12

Kirjastokohtaiset huomautukset ja luokat 12

Kohde 4

Kohdehenkilö 2

Kuvaus 7

Lisäkirjaukset 13

Lisätietoja
Lisätietoja 1
Lisätietoja 2

74

Luokka 15

Saatavuustiedot 71

Sarja
Sarja/ISSN

45

Tuotetunnus 19

Ulkoasu 14

Vapaamuotoinen kuvaus 50

YKL-luokat 14

YKL-lisäluokat 2

Mitään kirjastojen  lisätiedoista  ei  ollut  läytetty  jokaisessa  tutkimusyksikössä.  Eniten 

yhtenevyyttä oli lisätietojen merkinnässä (74 pelissä oli jonkinlainen lisätietoja sisältävä 

merkintä  ja  55  pelissä  oli  käyetty  huomatus-kenttää,  jotka  molemmat  sisälsivät 

samankaltaisia  tietoja)  ja  saatavuustiedoissa  (71  pelissä).  Peleistä  50issä  oli  pääsy 

vapaamuotoiseen kuvaukseen pelistä,  29issa oli tieto sarjasta ja 14 peliä sisälsi erillisen 

merkinnän  ikärajasta.  Muita  merkintöjä  löytyi  kuvauksista  kahdesta  kahteentoista 

kertaan.
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5.1.2 Steam

Steamista  valittiin  tutkittavaksi  yhdeksän  genreä,  joista  jokaisesta  mukaan  tuli  10 

esimerkkiä. Genret olivat (suluissa oleva luku kertoo montako kertaa kyseistä termiä oli 

käyetty asiasanana)  ajopelit  (14),  massiiviset  moninpelit  (16),  rennot  (19),  roolipelit  

(18), seikkailupelit (16), simulaatiopelit (23), strategiapelit (23), toimintapelit (35) ja 

urheilupelit (19). Näiden lisäksi kuvailussa oli käytetty myös Steamissa käytössä olevia 

genrejä  indie (30) ja  ilmaispelit (17),  jotka alunperin jäivät pois,  koska indie viittaa 

pelin valmistajaan, ja ilmaispelit viittaa siihen, että poiketen palvelun muista peleistä 

niiden  pelaaminen  on  ilmaista.  Eli  vaikka  otos  oli  valittu  yhdeksästä  genrestä, 

kuvailuissa oli mukana kaikkiaan 11 genreä. 

Yhden pelin kuvailuun oli käytetty yhdestä kuuteen asiasanaa. Eniten oli kolmen sanan 

kuvauksia (29 kappaletta), toiseksi eniten kahden sanan kuvauksia (26), kolmanneksi 

yhden  sanan  kuvauksia  (17),  neljänneksi  neljän  sanan  kuvauksia  (10),  viidenneksi 

viiden sanan kuvauksia (7) ja vähiten kuuden sanan kuvauksia (1). Kuten aiemmin jo 

mainittiin, Steam ei aseta käyttämilleen genreasiasanoille mitään ensisijaisuusjärjestystä 

mistä  johtuen  pelit  esiintyvät  usean genren  alla.  Termeille  ei  myöskään ole  annettu 

mitään  suhteita  eli  ylä-,  ala-  tai  rinnakkaistermistöä  ei  ole  käytössä,  eikä  asiasanoja 

ketjuteta. 

Asiasanoja  oli  kaikissa  paitsi  aihealueen  alateemassa  1.3.  Genren  alateemassa 1.1 

asiasanoja oli 11, koska myös indie ja ilmaispelit olivat mukana siinä. Alateemassa 1.2 

audiovisuaalinen toteutus oli  käytetty kuutta  (6) asiasanaa,  kohderyhmää koskevassa 

alateemassa 1.4 asiasanoja oli viisi (5) (50 peliä oli ilman tämän alaluokan asiasanaa) ja 

muiden asiasanojen teemassa 1.5 oli käytetty neljää (4) asiasanaa (74 peliä oli ilman 

tämän alaluokan asiasanaa).
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Kuvio 5. Esimerkki Steamin tekemästä kuvailusta.
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Pelin ulkoasutiedoista Steam merkitsee nimekkeen, kehittäjän, julkaisijan, kielivalinnat 

sekä  julkaisuajan.  Näiden  lisäksi  peleistä  tarjottiin  paljon  muutakin  tietoa,  yhteensä 

valinnaisia lisätietoja oli 21. Niitä oli käytetty kuvailussa yhdestä yhdeksäänkymmeneen 

kertaan. Lisätiedot on eritelty tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Taulukko 9. Steamin pelien lisätiedot.

Lisätieto Esiintyi kuvailussa
Arvostelut 47

HDR-tehosteiden tuki 2

Järjestelmävaatimukset 85

Keskeisimmät ominaisuudet 70

Kuva- ja videomaterialia 75

Kuvamateriaalia 13

Ohjaintukitiedot 34

Ostomahdollisuudet 80

Pelattavissa ilmaiseksi 17

Pelin saamat palkinnot 8

Peliohje 18

Sisältää tasoeditorin-lisätieto 1

Sosiaalinen media 90

Steam cloud 23

Steam-pisteet 14

Steam-saavutukset 47

Steam-yhteisötoiminnot 90

Tilastot 5

Tykkäykset 65

Vapaamuotoinen kuvaus 90

 

Lisätiedoista kolme oli  sellaisia,  jotka löytyivät kaikista peleistä:  mahdollisuus jakaa 

tietoja  pelistä  sosiaalisissa  medioissa  kuten  Facebookissa,   Steamin  sisäiset 

yhteisötoiminnot sekä vapaamuotoinen kuvaus pelin sisällöstä. Järjestelmävaatimukset 

löytyivät 85 pelistä, ostomahdollisuudet 80 pelistä, 75 peliä tarjosi käyttäjälle kuva- ja 

videomateriaalia  ja  70  pelistä  löytyi  tiedot  pelin  keskeisistä  ominaisuuksista.  Muita 

tietoja olivat mm. Steamin sisäiset toiminnot, pelin saamat arvostelut ja palkinnot sekä 

ohjaintukitiedot  mikäli  peliä  pystyy  pelaamaan  tietokoneen  lisäksi  myös 

konsoliohjaimella.
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5.1.3 Allgame

Allgamesta  tutkimukseen  valittiin  13  genreä  (suluissa  oleva  luku  kertoo  montako 

esimerkkiä kustakin genrestä oli mukana): aikuisten pelit (6), ajopelit (8), ammuntapelit  

(10),  opetuspelit  (8),  roolipelit  (8),  seikkailupelit  (8),  taistelupelit  (7),   toimintapelit  

(10),   simulaatiopelit  (8),  urheilupelit  (9),  strategiapelit  (7),  perinteiset  pelit  (7)  ja 

älykkyyspelit (6). Yhteensä kuvailuissa oli käytetty 117 asiasanaa, joista 66 oli sellaisia, 

joita oli käytetty vain kerran. 

Valtaosa kuvailusta oli  kahden asiasanan kuvauksia.  Niitä oli 63 kappaletta. Kolmen 

sanan kuvauksia oli 23, neljän sanan kuvauksia 11 ja viiden sanan kuvauksia 4. Yhden 

asiasanan  kuvauksia  ei  ollut  lainkaan.  Asiasanat  sijoittuivat  kaikkiin  muihin 

alateemoihin, paitsi audiovisuaalista toteustusta koskevaan teemaan 1.2, joka oli tyhjä. 

Genreä koskevassa  teemassa  1.1  asiasanoja  oli  yksi  jokaiselle  genrelle  eli  13, 

aihealueen teemassa  1.3  asiasanoja  oli  40  (64  peliä  oli  ilman  tämän  alaluokan 

asiasanaa),  kohderyhmän teemassa 1.4 asiasanoja oli neljä ja ne olivat kaikki ESRB-

sisältötietoja  (48  peliä  oli  ilman  tämän  alaluokan  asiasanaa),  ja  muita  asiasanoja 

käsittelevässä alateemassa 1.5 oli 88 asiasanaa.

Pelien ulkoasutiedoista Allgame merkitsee nimekkeen, julkaisijan, julkaisuajan ja pelin 

kehittäjän. Osassa peleistä näkyvissä ei ollut kaikkia näitä tietoja vaan osalla oli vain 

nimeke ja julkaisuaika. Näiden lisäksi peleistä tarjottiin paljon muutakin tietoa, yhteensä 

valinnaisia  lisätietoja  oli  15.  Niitä  oli  käytetty  kuvailussa  13  kerrasta  102  kertaan. 

Lisätiedot on eritelty tarkemmin alla olevassa taulukossa. (Taulukko 10.)

Mikään lisätiedoista ei esiintynyt kaikissa peleissä, joskin AMG Game ID-numero ja 

AMG Rating olivat lähes jokaisessa. Isossa osassa peleistä, 89 kappaleessa, oli myös 

vapaamuotoinen  kuvaus  pelistä,  samoin  tieto  käytettävästä  peliohjaimesta  löytyi  86 

pelistä.  Kuvailut  tarjosivat  lisäksi  esimerkiksi  kuvamateriaalia,  tietoja  pelin 

ominaisuuksista  ja  sen  muista  versioista,  pelin  vaatimasta  tallennustilasta  ja 

mahdollisesti haitallisesta sisällöstä.
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Taulukko 10. Allgamen tarjoamat lisätiedot.

Lisätieto Esiintyi kuvailussa
Ominaisuudet 42

AMG Game ID-numero 102

AMG Rating 101

Erikoisominaisuudet 69

Erityiskiitokset 47

Kuvamateriaalia 72

Ohjaintukitiedot 17

Pelin mukana tulee-tiedot 64

Pelin muut versiot 72

Pelin traileri 18

Peliohjain 86

Sisältövaroitus 21

Tallennustilavaatimukset 13

Vapaamuotoinen kuvaus 89

Kuvio 6. Esimerkki Allgamen tekemästä kuvailusta.
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5.2 Sisällönkuvailujen erot ja yhtenevyydet

Sisällönkuvailuista  löytyi  sekä  yhtenevyyksiä  että  eroja  tutkimuskohteiden  välillä. 

Maakuntakirjastojen  tekemistä  kuvailuissa  oli  lisäksi  selkeitä  eroja  eri  kirjastojen 

välillä, Steamissa ja Allgamessa kuvailut olivat yhtenevempiä.  Pääpiirteissään kaikki 

kuvailivat samoja asioita sekä ulkoasu- että sisältötiedoista.

Taulukko 11. Genreä erittelevien alalukujen sisältö.

Teema 1.1
Genre

Teema 1.2
Audiovisuaa-
linen toteutus

Teema 1.3
Aihealue

Teema 1.4
Kohderyhmä

Teema 1.5
Muut 

asiasanat

Maakunta-
kirjastot

Termejä yhteensä 13 11 27 13 18

Montako  kertaa 
termejä  on 
käytetty 

61 97 40 62 28

Montako  peliä  on 
ilman  tämän 
alaluokan termiä

57/97 0/97 68/97 33/97 74/97

Steam

Termejä yhteensä 11 6 0 5 4

Montako  kertaa 
termejä  on 
käytetty 

233 163 0 35 17

Montako  peliä  on 
ilman  tämän 
alaluokan termiä

0/90 0/90 90/90 50/90 74/90

Allgame

Termejä yhteensä 13 0 40 4 88

Montako  kertaa 
termejä  on 
käytetty 

102 0 58 53 167

Montako  peliä  on 
ilman  tämän 
alaluokan termiä

0/102 102/102 64/102 48/102 0/102

Yksi merkittävä ero tutkimuskohteiden välillä oli genrejen käyttö. Maakuntakirjastoissa 

peleille oli kuvailuissa annettu yhdestä kolmeen genreä, mutta 57 peliä oli kokonaan 
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ilman  minkäänlaista  genre-asiasanaa.  Steamissa  peleille  oli  annettu  yhdestä  kuuteen 

genreä,  Allgamella  jokaisella  oli  vain  yksi.  Maakuntakirjastojen  kohdalla  genrejen 

käytössä oli  lisäksi  eroavaisuuksia  ja  epäjohdonmukaisuutta,  samoin ketjutuksia.  Oli 

käytetty esimerksiki termejä simulaatiopelit ja simulaattorit. Toimintapelit oli toisinaan 

sijoitettu kuvaamaan varsinkin lapsille suunnattuja pelejä kuten Sponge Bobia ja samoin 

se  myös  puuttui  peleistä,  joissa  se  olisi  ollut  tarpeen,  kuten  useat  muutkin  genret. 

Ketjutuksia  olivat  mm.  Seikkailupelit  :  Lapset,   Ajopelit  :  PlayStation  3  ja 

Simulaattorit : maankaivu. Ketjutukset eivät noudattaneet varsinaisesti mitään kaavaa ja 

olivat  pitkälti  kirjastokohtaisia,  ja  useimpia  oli  käytetty  vain  kerran.  Tämänkaltaisia 

ketjutuksia ei ollut Steamissa eikä Allgamessa lainkaan.

Myös asiasanojen käytössä yleensäkin oli eroavaisuuksia. Steam käytti todella niukkaa 

asiasanoitusta.  Yhteensä  asiasanoja  oli  26,  joista  11  oli  genrejä,  kuusi  käsitteli 

audiovisuaalista  toteutusta,  viisi  kohderyhmää  (PEGI-luokitus)  ja  neljä  oli  muita 

kuvailutermejä.  Aihealuetta  kuvailevia  termejä  ei  ollut  lainkaan.  Asiasanoja  peliä 

kohden oli yhdestä kuuteen. 

Allgamella  kuvauksissa  oli  hyvin  monenlaisia  asiasanoja  vaikka  niitä  ei  yhtä  peliä 

kohden oltu annettu montaa,  kahdesta viiteen.  Allgame käytti  Steamia huomattavasti 

runsaampaa  määrää  kuvailutermejä,  yhteensä  145.  Niistä  13  oli  genrejä,  40  kuvasi 

aihealuetta, vain neljä kohderyhmää ja 88 sijoittui muihin asiasanoihin. Audiovisuaalista 

toteutusta  ei  kuvattu  ollenkaan.  Allgamen  käyttämät  asiasanat  kuvasivat  mm.  pelin 

tyyliä  (ensimmäisen  persoonan  ammuntapeli),  aihealuetta  (tulevaisuuteen  sijoittuva  

sodankäynti) tai pelin hahmoja (naispäähenkilö). 

Maakuntakirjastojen  käyttämiä  asiasanoja  oli  yhteensä  82.  13  kuvasi  genreä,  11 

audiovisuaalista toteutusta, 27 aihealuetta, 13 kohderyhmää ja 18 oli muita asiasanoja. 

Keskimäärin yksi kirjasto oli käyttänyt peliensä kuvailuun 16 asiasanaa. Yhdelle pelille 

oli annettu yhdestä kymmeneen asiasanaa. Kokonaan ilman asiasanoja oli vain kaksi 
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peliä Turun kirjastosta.

Todennäköisesti  laajempi  sisällönkuvailu  olisi  ollut  tämän  tutkimuksen  ulkopuolelle 

jääneissä  vapaamuotoisissa  kuvauksissa,  joita  kaikki  tutkumuskohteet  tarjosivat. 

Osittain  syy  asiasanojen  vähäiselle  käytölle  tai  puuttumiselle  voi  olla  niissä. 

Huomionarvoinen seikka on myöskin  käytettyjen termien suhde siihen  kuinka  usein 

niitä  on  käytetty.  Steam  käyttää  määrällisesti  hyvin  vähän  sanoja,  mutta  niitä  on 

kuitenkin käytetty usein. Esimerkiksi kohderyhmää kuvaamaan on vain viisi eri termiä, 

mutta niitä on käytetty 35 kuvauksessa. Sama on myös asiasanojen määrissä toisin päin: 

Allgamella on 88 asiasanaa yksistään alateemassa 1.5 eli  muut asiasanat, mutta niistä 

valtaosaa on käytetty vain kerran tai kaksi kuvailussa. Toisaalta silmiinpistävää oli myös 

todella  ilmeisten  asiasanojen  käyttämättömyys  kaikkien  kohteiden  kuvailuissa,  sillä 

niissä oli lähes täysin jätetty käyttämättä esimerkiksi tunnettujen hahmojen, kuten Harry 

Potterin tai  Sherlock Holmesin nimet,  tai  vastaavasti  myös tunnettujen tekijöiden tai 

maailmojen nimet kuten J.R.R. Tolkien tai Star Wars, vaikka osa näistä esiintyi jopa 

pelien nimissä.  

Erityisesti  kirjastojen  kohdalla  huomiota  kiinnitti  lisäksi  ikäsuosituksen  vähäinen  ja 

vaihteleva  käyttö,  sekä  tiedon  sijoittaminen  kenttään,  johon  ei  voi  suunnata  hakua. 

Käytännössä  tämä  tarkoitti  ikäsuositustiedon  löytymistä  huomatuskentästä.  Tiedon 

löydettävyyden kannalta  tämä on luonnollisesti  todella  iso puute.  Steam ja  Allgame 

käyttivät  nekin  vähän  ikärajamerkintöjä  mutta  se  ei  selvinnyt  johtuiko  se  niiden 

puuttumisesta itse pelistä vai jostain muusta.  Steamin peleissä ikärajat  tulivat PEGI-

luokituksesta  ja  Allgamella  ESRB-luokituksesta,  kirjastojen  kohdalla  ikäsuosituksen 

lähde ei selvinnyt. Allgamen peleistä osa oli niin vanhoja, että ikisuositus puuttui hyvin 

todennäköisesti  sen  vuoksi.  Kirjastoissa  ja  Steamissa  materiaali  oli  kuitenkin  niin 

tuoretta, että ainakin periaatteessa niissä pitäisi olla kyseiset merkinnät saatavilla.

Toinen  nimenomaan  kirjastojen  kohdalla  vastaantullut  piirre  oli  aineistolajia  tai 
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audiovisuaalista  toteutusta  koskeva  termistö,  jonka  käytössä  oli  suurta  vaihtelua 

kirjastojen välillä. Kirjastojen tietokannoissa aineistolajiksi oli merkitty muu materiaali  

(Hämeenlinna),  CD-ROM  (Hämeenlinna,  Kokkola,  Seinäjoki),  CD-ROM-levy 

(Jyväskylä,  Pori,  Rovaniemi),  CDROM-peli  (Kuopio),  konelukuinen  tiedosto 

(Jyväskylä), videopeli (Kokkola, Turku), data (Kokkola), konsolipeli (Mikkeli, Pori) ja 

elektroninen  aineisto  (Seinäjoki).  Kuopiossa,  Mikkelissä,  Rovaniemellä  ja  Turussa 

kaikki  mukaan  tulleet  esimerkkipelit  oli  merkitty  samalla  aineistolajilla,  muissa  oli 

käytetty kahta tai useampaa ainaistolajia. Kokkolasta mukaan tuli lisäksi kaksi peliä, 

joilla näkyi kaksi aineistolajia eri kohdassa tietuetta. Varsinaisen aineistolajimerkinnän 

lisäksi  kuusi  kirjastoista  käytti  nimekkeessä  merkintää  elektroninen  aineisto,  

esimerkiksi BATMAN [Elektroninen aineisto] : Arkham asylum : PS3 : game of the 

year  edition.  Kyseisen  Batman-pelin  aineistolajina  on  konelukuinen  tiedosto  (Aalto-

kirjastot  2012).  Tämän lisäksi huomautusmerkinnöissä oli  joissakin kirjastoissa vielä 

eriävä merkintä. Näin oli esimerkiksi Seinäjoella, jossa PC:lle toteutetun Lego Harry 

Potterin nimekkessä lukee sekä elektroninen aineisto että PC DVD, aineistolajina on 

CD-ROM ja lisätiedoissa ilmoitetaan, että peli sisältää yhden DVD-ROM-levyn. Lisäksi 

toistuvasti oli jätetty käyttämättä tiettyä pelialustaa kuvaavia asiasanoja ja oli käytetty 

vain  yleisempiä  sanoja,  kuten  konsolipelit,  mutta  ei  eritelty  mille  konsolille  peli 

käytännössä on suunnattu. 

Ongelmaksi muodostuu se, etteivät kuvailussa annetut aineistolajit kuvaa selvästi sitä 

sisältöä,  jolle  se on annettu (muu materiaali,  konelukuinen tiedosto,  data).  Joissakin 

tapauksissa  annettu  aineistolaji  viittaa  lisäksi  täysin  erityyliseen,  konkreettiseen 

tallennusalustaan  kuin  mitä  kyseinen  peli  käyttää.  Esimerkiksi  Nintendo  DS-

käsikonsolin pelit käyttävät sille suunniteltuja sim-korttia muistuttavia muistikortteja, ei 

esimerkiksi CD-levyjä vaikka tietoihin oli merkitty niin.  Oli selkeästi nähtävissä, että 

konsolipelit,  videopelit  ja   tietokonepelit  laitettiin  asiasanoiksi  samaa  tarkoittavana 

sanana. Eli myös konsolipeleissa käytettiin asiasanana tietokonepelit-sanaa, samoin kuin 

tietokonepelin kohdalla saattoi olla konsolipelit. Konsoli- ja tietokonepelit tarkoittavat 

kuitenkin  aivan  perustavanlaatuisesti  erilaiselle  koneelle  suunnattuja  pelejä. 
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Tietokonepelejä voi pelata vain tietokoneella ja konsolipelejä vain sillä pelikonsolilla, 

jolle  se  on  tarkoitettu.  Videopelit  on  kattokäsite,  jonka  voi  laittaa  kumman tahansa 

lisäkuvaukseksi, mutta pelit voivat olla teknisesti toteutettuja vain joko tietokoneelle tai 

jollekin  pelikonsolille.  Tämänkaltainen  termien  välinen  sekaantuminen  yhdistettynä 

aineistolajien  moninaisuuteen  aiheuttaa  kuvailussa  epäselvyyttä  eikä  voi  olla 

vaikuttamatta myös tiedonhakuihin.

Mahdollinen  syy aineistolajin  sijaitsemiselle  niin  vaihtelevissa  kohdissa  tietuetta  voi 

olla  luettelointikaavan  taipumattomuus  peliaineistolle.  Tiedoille  ei  ole  joko  sovittu 

ohjeistuksessa tai  ei  ole  tietueen rakenteessa muutakaan,  ehkä parempaa paikkaa tai 

ilmaisutapaa.  Se,  että  aineistolajeja  on  niin  monta  ja  ne  poikkeavat  niin  paljon 

toisistaan,  hankaloittaa  kuitenkin  aineistoon  kohdistettuja  hakuja.  Ongelmia  syntyy 

myös siinä tapauksessa, että kirjastojen tietokantoja yhdistetään.

5.3 Tulokset sisällönkuvailun prosessin näkökulmasta

Tutkimuksessa käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia ja sitä varten luodut teemat 

pohjautuivat sekä sisällönkuvailun teaoriaan että pelietutkijoiden määrittelemiin pelin 

rakenteisiin. Sisällönkuvailusta tärkeä lähtökohta oli sisällönkuvailun prosessi sekä sen 

tavoitteet. 

Tiivistetysti  sisällönkuvailun  prosessin  kolme  vaihetta  ovat dokumentin  sisältöön 

tutustuminen, sisällön analysointi ja analysoinnin tuloksen esittäminen käytössä olevan 

dokumentaatiokielen avulla. Hyvä sisällönkuvailu muodostuu tämän prosessin aikana ja 

sen  tavoitteet  ovat  spesifisyys,  tyhjentävyys ja  suuntautuminen sekä  näiden  lisäksi 

johdonmukaisuus. Sisällönkuvailun  onnistumiselle  on  tärkeää  sisällönkuvailijan 

ammattitaito. (Cleveland ja Cleveland 1990, 104-107; Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 

293-299.)  Sisällönkuvailun  päämäärät  löytyvät  myös  luettelointioppaista.  Suomessa 

digitaalisia pelejä luetteloidaan elektronisen aineiston luettelointisääntöjen mukaan ja 

sen  asiasanoitus  otetaan  yleisestä  suomalaisesta  asiasanastosta  (YSA).  YSA  on 
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yleissanasto, joka sisältää kaikkien tieteen- ja tiedonalojen yleisimmät termit.  (ONKI3 

2013;  Suomalaiset  luettelointisäännöt.  Elektronisen  aineiston  kuvailu  1998,  125) 

Luettelointioppaiden antamat ohjeistukset jäivät tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska 

ne eivät koske kaikkia tutkimuskohteita.

Kaikilla tutkimuskohteilla oli käytössään erilaiset säännöt ja dokumentaatiokieli omien 

kuvailujensa taustalla. Niiden vertaaminen keskenään ei ole mahdollista, koska Steamin 

ja  Allgemen  sääntöjä  ei  pääse  tarkastelemaan.  Se  ei  lopulta  välttämättä  ole  edes 

erityisen  mielekästä  tai  tarpeellista,  koska  kuvailut  on  tehty  eri  tarkoituksiin.  Toki 

Allgame ja maakuntakirjastot  molemmat toimivat  tiedon säilyttämisen näkökannalta, 

mutta  Allgame  ei  ole  samalla  tavoin  muistiorganisaatio  kuin  kirjastot.  Yksi 

merkittillepantava  ero  on  siinä,  että  Allgame  on  suunniteltu  nimenomaan  pelien 

säilyttämiseen ja maakuntakirjastot puolestaan säilyttävät monenlaista materiaalia, mikä 

tarkoittaa sitä, että ne ovat suorittaneet sisällönkuvailun sellaisella säännöstöllä, joka on 

alunperin  suunniteltu  sekä  muodoltaan  että  sisällöltään  erilaiselle  aineistolle.  Steam 

puolestaan myy pelejä, mikä näkyi sivuston ulkoasussa ja tavassa, jolla pelit asetettiin 

esille, sekä luonnollisesti kuvailuiden sisällössä.

Spesifisyys tarkoittaa  sisällönkuvailussa  sitä,  miten  spesifien  asioiden  perusteella 

dokumentteja  on  mahdollista  kuvailla  käytetyn  asiasanaston  pohjalta.   Spesifisyys 

vaihtelee  saman dokumentaatiokielen  sisällä  ja  esimerkiksi  luokkakohtaisesti  tarjolla 

oleva  asiasanasto  voi  olla  hyvinkin  vaihtelevaa  sen  suhteen  miten  pikkutarkkoihin 

kuvailuihin  sen  avulla  päästään.  Tämä  vaikuttaa  suoraan  hakumahdollisuuksiin. 

(Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 208-209, 295.)

Spesifisyyden kannalta  tarkasteltuna eroja oli  kaikkien kolmen aineiston kuvailuissa. 

Allgame  ja  Steam  noudattivat  hyvin  samantasoista  linjaa  kaikissa  kuvailuissaan, 

maakuntakirjastoilla  oli  suurempi  hajonta  siinä  miten  tarkasti  ne  olivat  kuvailleet 

pelejään. Myös toisiinsa verratuna tutkimuskohteilla oli selkeitä eroja.

Tutkimuskohteista  Allgamen  kuvaukset  olivat  keskenään  hyvin  samankaltaisia.  Sen 
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käyttämät  asiasanat  kuvasivat  pelin  sisältöä  monipuolisesti  ja  lisäksi  muutamaa 

poikkeusta  lukuunottamatta  jokaisesta  kuvailusta  löytyi  myös  yhtä  kattavat  ulkoiset 

tunnistetiedot. Ainostaan aikuisten pelit-genressä oli huomattavissa suppeampi kuvailu 

kuin  muissa  genreissä  ja  tämä  näkyi  kaikissa  genren  kuudessa  pelissä.   Kaikkien 

genrejen  pelejä  tarkasteltaessa  niissä  oli  aina  yksi  genre  ja  vähintään  yksi  sisältöä 

kuvaileva asiasana. Enimmillään genren lisäksi asiasanoja oli annettu neljä, mutta eniten 

oli kuvauksia, joissa oli yksi genre ja yksi asiasana. 

Spesifisyyden toteutumista Allgamen kohdalla on siinä mielessä vaikea arvioida, että ei 

tiedetä sen asettamia ehtoja sille mikä kuvailu on riittävän spesifi. Verrattuna muihin 

tutkimuskohteisiin Allgame oli Steamin kanssa tasapainoinen tekemissään kuvauksissa 

ja  niissä  noudatettiin  selkeästi  jotain  yleistä  linjausta  siitä,  mitä  asioita  peleistä 

kuvaillaan. Verrattuna sekä Steamiin että maakuntakirjastoihin Allgamen sisältökuvailut 

olivat  monipuolisempia  ja  abstraktimpeja  siinä  mitä  asiasanat  kuvailivat.  Muilla 

kuvaukset  pysyivät  hyvin  yleisellä  tasolla  muutamaa  poikkeusta  lukuunottamatta. 

Allgamella oli puolestaan oli esimerkiksi hahmotyyppejä, kuten  pienikokoiset hahmot, 

ja  pelin  sisältöä  kuvailevia  termejä,  kuten  nykysodankäynti,  aikuisille  suunnattu 

huumori ja neito hädässä.

Tyhjentävyyden käsitteellä kuvataan sitä, missä määrin kuvailut huomioivat dokumentin 

sisältöön liittyviä asioita eli kuinka tyhjentävästi dokumenttia on kuvattu. Pelkistetysti 

sanoen  tyhjentävyyden  voidaan  ajatella  konkretisoituvan  siinä,  kuinka  paljon 

dokumentille  annetaan  indeksoitaessa  sisältöä  eri  tavoin  kuvaavia  kuvailutermejä. 

(Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 296.)

Tyhjentävyyttä on tutkimusaineiston kohdalla vaikea arvioida kovin kattavasti,  koska 

Steamin  säännöstöä  ei  tunneta.  Mikäli  kuitenkin  asiaa  lähestytään  pelien  itsensä 

kannalta,  sen  kautta  millaisen  kuvan  sisällönkuvailut  pelistä  antavat  ilman  sen 

tarkemmin  määriteltyä  kehystä,  niin  tyhjentävyys  toteutui  suuressa  osassa  aineistoa 

hyvin. Etenkin jos huomioidaan vain kerrottujen tietojen määrä. 
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Tältä  kannalta  katsottuna  maakuntakirjastojen  tekemissä  kuvailuissa  tyhjentävyys 

toteutui epätasaisimmin, sillä mukana oli sekä hyvin tyhjentävästi kuvailtuja pelejä kuin 

myös  niitä,  joiden sisältötieto  jäi  hyvin  hajanaiseksi.  Kirjastot  olivat  merkinneet  25 

erilaista sisältötietoa, mutta osaa oli käytetty vain kerran tai kaksi, ja lisäksi niissä oli 

siinä mielessä päällekäisyyksiä,  että mukana oli  eri  huomatuskenttiä,  jotka kuitenkin 

sisälsivät  keskenään  samoja  tietoja.  Tällaisia  olivat  esimerkiksi  ikärajat.  Samoin 

hajaannusta aiheuttivat epäjohdonmukaiset merkinnät aineistolajissa ja ikärajassa, sekä 

joidenkin  asiasanojen  käytössä.  Maakuntakirjastoilla  oli  lisäksi  paljon  pelejä,  joista 

asianmukaiset kuvaukset puuttuivat käytännössä lähes kokonaan. 

Steamin  kuvailu  oli  tyhjentävin,  sillä  vaikka  se  ei  käyttänyt  paljon  asiasanoja 

kuvauksissaan, sillä oli  kattavimmin muuta sisältötietoa tarjolla. Se myös tarjosi  sitä 

kaikista  tasaisimmin  eikä  pelikohtaista  eroa  juuri  ollut.  Steamin  peleissä  eri 

sisältötietoja oli 21. Allgamen kuvailut sisälsivät nekin tasaisesti saman määrän tietoa 

muutamaa  edellä  mainittua  poikkeusta  lukuunottamatta  ja  myös  sen  tekemistä 

kuvailuista sai hyvän kuvan pelin sisällöstä. Allgame tarjosi laajemmin asiasanoja ja sen 

kuvailut olivat siltä osin monipuolisimmat. Eri sisältötietoja Allgamella oli 15. 

Tyhjentävyyden  kannalta  se,  että  kaikilla  tutkimuskohteilla  oli  pelejä,  joista  puuttui 

satunnaisesti  tai  kokonaan  kuvailuja,  on  tietysti  heikentävä  tekijä  olipa  käytetty 

ohjeistus tai kehys millainen hyvänsä. Steam ei käyttänyt genrejen lisäksi juuri muita 

asiasanoja, mutta sen peleistä kuitenkin selvisi niiden pääasiallinen sisältö ja aihealue, ja 

se  tarjosi  lisäksi  useimmiten  pitkät  vapaamuotoiset  kuvaukset  peleistään.  Allgame 

puolestaan jätti kokonaan kuvailematta monelleko pelaajalle peli on, mutta muutoin sen 

kuvaukset olivat tyhjentäviä. Maakuntakirjastojen kohdalla puutteet eivät noudattaneet 

mitään  kaavaa  edes  kirjastokohtaisesti.  Osassa  oli  kuvailujen  tueksi  tarjolla 

vapaamuotoisia kuvauksia ja kuvia pelin kotelosta, mutta tämä oli hyvin satunnaista.

Suuntautuminen viittaa  siihen,  miten  kuvailu  on  suuntautunut  eli  onko se  käyttäjä-, 

haku- vai dokumenttisuuntautunut. Sekä käyttäjä- että hakusuuntautuneessa kuvailussa 

pyritään ennakoimaan millä  tavoin dokumentin potentiaalinen hakija  sitä  voisi  etsiä. 
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Dokumenttisuuntautuneessa  kuvailussa  sisällönkuvailua  suoritetaan  puhtaasti 

dokumentista itsestään käsin. (Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 296-298.)

Tutkimuskohteista maakuntakirjastot painottuivat käyttäjäsuuntautuneisiin kuvailuihin, 

Steam  ja  Allgame  edustivat  selkeämmin  dokumenttisuuntautunutta  kuvailua. 

Maakuntakirjastojen kuvailut eivät tosin kaikin puolin tukeneet hakujen onnistumista, 

mutta  tähän  oli  osasyynä  käytössä  olevan  luokitusjärjestelmän  taipumattomuus 

pelimateriaalille. Käyttäjäsuuntautuneisuutta tukivat annetut tiedot siitäkin huolimatta, 

että  ne olivat  välillä  harhaanjohtavia ja  tai  sijoitettu  kenttiin,  joihin  ei  voi  suunnata 

hakua.  Luonnollisesti  myös  se,  että  kyseessä  olivat  kirjastot,  tukee 

käyttäjäsuuntautunutta kuvailua. Steam ja Allgame olivat puolestaan selkeästi tehneet 

kuvailua  dokumenttilähtöisesti,  Allgame  vielä  Steamia  selvemmin.  Molemmilla  oli 

kuitenkin  myös  todella  hyvin  toimivat  hakumahdollisuudet,  vaikka  varsinaista 

muistiorganisaatiomaista  luokitusjärjestelmää  ei  ollut.  Molemmilla  oli  käytössä 

ennemminkin  lomakemaisesti  syötettyjä  tietoja,  joiden  välille  ei  ollut  määritelty 

esimerkiksi ylä- tai alakäsitteitä tai muita termien välisiä suhteita. Myöskään luokkia ei 

ollut. 

Johdonmukaisuus nähdään  sisällönkuvailussa  hyvin  keskeisenä  ominaisuutena  ja  se 

viittaa  johdonmukaisuuteen,  jota  sisällönkuvailussa  noudatetaan  esimerkiksi  tietyn 

rekisterin  tai  tietyn  aineistolajin  kohdalla.  Tämä  tarkoittaa  perusteltuihin  sääntöihin 

pohjautuvia  ohjeita  tietynlaisen  aineiston  sijoittamisessa  aina  samaan  luokkaan  tai 

tiettyjen, toistuvien asiasanojen käyttämistä jonkin aineistolajin kohdalla. Tällä pyritään 

aineiston  löytämiseen.  Sisällönkuvailijan  yleissivistys  ja  tulkinta  dokumentista 

vaikuttavat sisällönkuvailuprosessin lopputulokseen. (Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 

299.)

Johdonmukaisuus toteutui Steamin ja Allgamen kohdalla lähes poikkauksetta. Suurin 

osa  kuvauksista  noudatti  tietokannan  sisällä  selkeää,  loogista  linjausta. 

Johdonmukaisuus jatkui myös käyttämättä jätettyihin termeihin kummankin tietokannan 

sisällä: hahmonimiä (esimerkiksi Harry Potter), maailmoja joihin pelit sijoittuvat (Star 
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Wars)  eikä  hahmojen  alkuperäisiä  luojia  (J.R.R  Tolkien)  ei  merkitty  lainkaan. 

Maakuntakirjastoilla näitä käytettiin satunnaisesti, mutta ei läheskään aina vaikka tiedot 

olisi mainittu pelin nimessä. Lisäksi tiedon merkintäkenttä vaihteli kirjastoittain: osassa 

esimerkiksi J.R.R Tolkien oli merkitty teoksen tekijäksi, osassa kohdehenkilöksi.

Kaikille yhteinen tekijä, joka rikkoi johdonmukaisuutta, oli ikäsuosituksen puuttuminen. 

Osassa  materiaalista  se  saattoi  johtua  kyseessä  olevan  pelin  iästä,  mutta  myös 

uudempien pelien kuvailuista merkintä puuttui eli ikä ei voi selittää kaikkia tapauksia. 

Maakuntakirjastoissa merkintätapa lisäksi vaihteli, samoin kenttä, johon se merkittiin. 

Steam ja Allgame käyttivät suoraan PEGI:n ja ESRB:n symboleja, maakuntakirjastoilla 

ei käynyt ilmi mistä ikäsuositus oli otettu. 

Sisällönkuvailijan ammattitaito ja tietämys pelimateriaalista epäilyksettä näkyy kaikissa 

kuvailuissa. Steamilla ja Allgamella se näkyy siinä, että kuvailujen laatu on tasaista. 

Maakuntakirjastojen  kohdalla  kuvailut  ovat  hyvin  erilaisia,  niissä  on  sekavuutta  ja 

selkeitä puutoksia, samoin kuin niissä on myös kattavia ja johdonmukaisia kuvailuja. 

Kirjastojen kohdalla on kuitenkin muistettava, että sisällönkuvailijat ovat useimmiten 

henkilöitä, jotka kuvailevat paljon materiaalia, joissakin kirjastoissa käytännössä kaiken 

saapuvan  aineiston  katsomatta  siihen  millaisista  dokumenteista  on  kyse,  eikä  voida 

olettaa,  että  heillä  on  tietämystä  kaikista  uusista  materiaaleista.  Erona 

tutkimuskohteiden  välillä  on  nimenomaan  juuri  se,  että  Steam  ja  Allgame  ovat 

pelkästään  peleihin  erikoistuneiden  järjestöjen  ylläpitämiä,  ja  niiden  kuvailut  on 

suunniteltu  nimenomaan  pelimateriaalille  ja  pelejä  tunteville  käyttäjille.  Kirjastoissa 

toimitaan  tietyn  luokitusjärjestelmän  rajoissa  ja  sisällönkuvailuja  tekevät  henkilöt 

kuvailevat myös sen materiaalin, josta he eivät välttämättä tiedä mitään. 

5.4 Tulokset pelien rakenteen näkökuolmasta

Tämän osion tuloksia tarkastellaan aiemmin esitellyn Ermin, Heliön ja Mäyrän (2004, 

26)  digitaalista  peliä  kuvaavan  kaavion  avulla.  Se  sisältää  valtaosan  niistä  pelin 
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rakenteista,  jotka olivat luvussa 3.1 esitetyssä,  eri  tutkijoiden määritelmistä kootussa 

taulukossa. Tärkeänä osana siinä on myös audiovisuaalisen toteutuksen mainitseminen. 

Taulukkoa käytetään helpottamaan tulosten erittelyä. 

Kuten  pelejä  käsittelevässä  luvussa  3  kävi  ilmi,  pelien  keskeisimmät  rakenteet 

vaihtelevat  eri  tutkijoiden  määritelmissä.  Ainostaan  kaksi  ominaisuutta  oli  sellaisia, 

jotka löytyivät useimpien taulukossa esitettyjen tutkijoiden määritelmistä: nämä olivat 

säännöt  ja  lopputulos  tai  päämäärä.  Muita  mainittuja  pelin  rakenteita  olivat  mm. 

konflikti  tai  kilpailutilanne,  irrallisuus  arkielämästä  sekä  pelin  vaatima  aktiivisuus 

pelaajalta. 

Seuraavissa alaluvuissa eritellään tuloksia tutkimuskohteittain. Taulukkoon on merkitty 

varjostuksella  mitä rakenteellisia  tekijöitä niiden kuvauksissa esiintyy ja lisäksi  niitä 

kuvaillaan sanallisesti.  Mukaan on merkitty myös mistä teemasta sanat ovat.  Teemat 

olivat 1. sisältöä kuvaavat tiedot, 2. ulkoasua kuvaavat tiedot, 3. aineistolajia kuvaavat  

tiedot ja 4. muut tiedot, ja teeman 1. alateemat 1.1 genre, 1.2 audiovisuaalinen toteutus,  

1.3 aihealue, 1.4 kohderyhmä ja 1.5 muut asiasanat.

Termit ovat tässä yhteydessä aikaisempaa tulostenkäsittelyä enemmän irrallaan niiden 

alkuperäisestä  kontekstista,  eikä  ole  itsestäänselvää miksi  ne on laskettu  kuvaamaan 

esimerkiksi  teemaa  hahmojen  sijasta  (esim.  merirosvot,  Allgame)  ja  niitä  tulisikin 

luonnollisesti  tarkastella  sen pelin  yhteydessä,  missä niitä  on käytetty.  Jotta  tulosten 

esittäminen ei kävisi liian epäselväksi, asiasanojen erittelyihin ei ole liitetty viittauksia 

peleihin, joista ne on otettu.
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Kuvio 7. Steamin sisällönkuvailut.

Steamin  kuvailuista  löytyi  teemaa,  audiovisuaalista  toteutusta ja  käyttöliittymää 

kuvaavia asiasanoja.  Teemaa kuvasivat asiasanat sekä alateemasta 1.1 genre (toiminta, 

strategia jne.) että 1.5 muut asiasanat (esimerkiksi kauhu ja väkivalta). Alateeman 1.5 

asiasanat  tulivat  kaikki  suoraan  PEGI-luokituksen  käyttämistä  sisältövaroituksista. 

Audiovisuaaliseen toteutukseen  laskettiin audiovisuaalista toteutusta kuvaavan teeman 

1.2 pelaajamäärää (yksinpeli, moninpeli) ja pelityyppiä kuvaavat asiasanat (MMO-peli, 

alateema  1.2),  samoin  alateeman  1.5  muut  asiasanat  (online-peli).  Käyttöliittymää 

kuvasi Steamin tapauksessa vain merkintä PC (teema 3).
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Kuvio 8. Maakuntakirjastojen sisällönkuvailut.

Maakuntakirjastojen  kuvailuista  löytyi  teemaa,  tehtäviä,  maailmaa,  hahmoja, 

audiovisuaalista  toteutusta  ja  käyttöliittymää koskavia  kuvauksia.  Teemaa  kuvaavia 

asiasanoja  löytyi  alateemoista  1.1  genre  (genre-asiasanat)  ja  1.3  aihealue  (esim. 

talviurheilu, peikot), samoin tehtäviä kuvasivat muutamat alateeman 1.3 sanoista (esim. 

maankaivu,  mikroautoilu).  Maailmaa  ja  hahmoja  kuvaavia  asiasanoja  löytyi 

alateemasta 1.5 muut asiasanat (maailmaa kuvaavista  esim.  Kaupungit : Brasilia : Sao 

Paolo,  hahmojan kuvaavista  erilaisia  merkitsemistapoja  esim.  Huomautus  :  Perustuu 

J.R.R. Tolkienin luomiin hahmoihin, Asiasana : Holmes, Sherlock, fikt., Kohdehenkilö: 

Naruto).  Audiovisuaalista  toteutusta kuvasivat  teeman  1.2  audiovisuaalinen  toteutus 

asiasanat,  jotka  kuvasivat  itse  pelikonetta,  mutta  myös  teemasta  1.5  muut  asiasanat 

löytyi  pelaajamäärää  koskevia  merkintöjä  (Huomatukset:  pelaajamäärä). 

Käyttöliittymää koskevat merkinnät löytyivät teemasta 3. aineistolajia kuvaavat tiedot 

(esim. elektroninen aineisto, videopeli, konelukuinen tiedosto) ja 1.2. audiovisuaalinen 

toteutus (esim. Nintendo DS, Playstation 2)

Kuvio 9. Allgamen sisällönkuvailut.
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Allgamen  kuvailuista  löytyi  taustatarinaa,  teemaa,  hahmoja,   ja  käyttöliittymää 

kuvaavia asiasanoja. Taustatarinaa kuvaavia asiasanoja löytyi aihealueaan teemasta 1.3 

(esim.  eeppinen  matka,  neito  hädässä),  samoin  pelien  teemaa  kuvasivat  saman 

alateeman  asiasanat  (esim.  merirosvot,  robotit,  nykysodankäynti,  miekka  ja  magia, 

unet),  kuten  myös  hahmojen kuvauksia  löytyi  samasta  alateemasta  (esim. 

naispäähenkilö, pienikokoiset hahmot). Käyttöliittymää kuvasivat teeman 3. asiasanat.

5.5 Tulosten yhteenveto

Tuloksia  tarkasteltiin  tutkimuskysymysten  kautta.  Niitä  asetettiin  kaksi,  mitä 

digitaalisten  pelien  sisällönkuvailussa  kuvataan  ja  mitä  eroja  ja  yhtenevyyksiä 

kuvailuissa on. Aineisto analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin eli teorian 

pohjalta  luotujen  teemojen  avulla.  Tuloksia  tarkasteltiin  lisäksi  sisällönkuvailun 

prosessin sekä pelien rakenteellisten ominaisuuksien kautta.

Tutkimuksessa  oli  mukana  kolme  tutkimuskohdetta,  joista  kertyi  aineistoksi  290 

pelitietuetta  (tutkimusyksikköä).  Niistä  90  oli  Steamista,  102  Allgamelta  ja  98 

maakuntakirjastoista.  Tutkimusyksiköitä  pitkältä  aikaväliltä,  sillä  vanhimmat  olivat 

vuodelta  1980  ja  uusimat  2013.  Vanhimmat  pelit  olivat  Allgamelta,  Steamista  pelit 

olivat vuosilta 2012 ja 2013, ja maakuntakirjastoilta kaikki olivat 2000-luvulta. Mukaan 

valikoitui  yhteensä  34  eri  pelikonsolia.  Allgamesta  pelejä  oli  27  konsolille  ja 

maakuntakirjastoista  kymmenelle.  Kaikki  mukana olevat  Steamin pelit  on suunnattu 

PC:lle. 

Sisällönkuvailun  prosessi  on  kolmivaiheinen  ja  se  etenee  dokumentin  sisältöön 

tutustumisesta  sisällön  analysointiin  ja  lopuksi  analysoinnin  tuloksen  esittämiseen 

käytössä olevan dokumentaatiokielen avulla. Prosessin tavoitteena on synnyttää hyvä 

sisällönkuvailu, jonka ominaisuuksia ovat spesifisyys, tyhjentävyys, suuntautuminen, ja 

johdonmukaisuus.  Sisällönkuvailijan  ammattitaito  vaikuttaa  suoraan  kuvailun 
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onnistumiseen.

Sisällönkuvailuissa oli sekä selkeitä yhtenevyyksiä että eroja tutkimuskohteiden välillä. 

Asiasanoja  oli  käytetty  vaihtelevasti  ja  jokaisella  oli  alueita,  joita  ei  ollut  kuvailtu 

lainkaan tai niitä oli kuvailtu satunnaisesti. Pääosin asiasanat pysyivät yleisellä tasolla ja 

vain  Allgamen  kuvailuissa  oli   abstarktimpeja  termejä.  Etenkin  maakuntakirjastoilla 

sisällönkuvailuissa oli selkeästi nähtävissä eroja kirjastojen välillä ja esimerkiksi genre 

puuttui  yli  puolesta  tutkimusyksikköjä.   Steamilla  kuvaukset  koostuivat  pääasiassa 

genreasiasanoista  eikä  yksikään  sen  muista  asianoista  kuvaillut  pelin  aihealuetta. 

Allgame  puolestaan  ei  kuvaillut  pelien  audiovisuaalista  toteutusta.  Steamilla  ja 

Allgamella kuvailuissa oli yhtenäinen, selkeä linja, maakuntakirjastoilla kuvailut olivat 

vähänemmän johdonmukaisia. Kaikille tutkimuskohteille yhteinen alue, jossa kuvailut 

olivat hajanaisia, oli ikäsuosituksen puuttuminen. 

Steamissa ja Allgamessa sisällönkuvailun prosessin päämäärät totetuivat useammin kuin 

maakuntakirjastoissa. Spesifisyyttä ja tyhjentävyyttä tarkasteltiin sen kannalta paljonko 

eri  asiasanoja  kuvailuissa  oli  käytetty,  koska  Steamin  kuvailusääntöjä  ei  tiedetty. 

Tärkeänä  tekijänä  pidettiin  sitä,  kuinka  yhtenevästi  spesifisyys  ja  tyhjentävyys 

toteutuivat tietokannan sisällä. Maakuntakirjastojen kohdalla vaihtelua oli paljon ja se 

oli  satunnaista  sekä  koko  aineistossa  että  kirjastokohtaisesti.  Oli  hyvin  kattavia  ja 

perusteellisia  kuvailuja,  kuten  myös  sellaisia,  joissa  oli  selkeitä  ongelmia  ja  vääriä 

asiasanoja  (erityisesti  aineistolajissa).  Kaikissa  tutkimuskohteissa  johdonmukaisuus 

koski myös termien poisjättöä, etenkin hahmojen nimissä.

Steamissa  ja  Allgamessa  aineiston  kuvailu  oli  selvästi  dokumenttisuuntautunutta, 

kirjastoissa se oli käyttäjäsuuntautunutta. Kirjastojen kohdalla täytyy muistaa, että toisin 

kuin  kahdessa  muussa  ne  tasapainoilevat  kaiken  muun  materiaalin  ja  huomattavasti 

hankalammin  määriteltävän  käyttäjäkunnan  välillä.  Luokitusjärjestelmä  ja 

luettelointisäännöt  määrittelevät  miten  ja  mitä  kuvaillaan.  Steam ja  Allgame tekevät 

omat  kuvailunsa  peleistä  lähtöisin  ja  lisäksi  kuvailut  on  suunnattu  pelejä  tuntevalle 

käyttäjäkunnalle.  Sisällönkuvailijan  tietämys  tai  tietämättömyys  peleistä  näkyi 
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kuvailussa selkeästi.

Kuten  pelejä  käsittelevässä  luvussa  3  kävi  ilmi,  pelien  keskeisimmät  rakenteet 

vaihtelevat  eri  tutkijoiden  määritelmissä.  Ainostaan  kaksi  ominaisuutta  oli  sellaisia, 

jotka löytyivät useimpien taulukossa esitettyjen tutkijoiden määritelmistä: nämä olivat 

säännöt  ja  lopputulos  tai  päämäärä.  Muita  mainittuja  pelin  rakenteita  olivat  mm. 

konflikti  tai  kilpailutilanne,  irrallisuus  arkielämästä  sekä  pelin  vaatima  aktiivisuus 

pelaajalta. 

Pelien rakanteita tarkasteltiin luvussa 3.1 esitellyn Ermin, Heliön ja Mäyrän (2004, 26) 

digitaalista  peliä  kuvaavan  kaavion  avulla.  Maakuntakirjastojen  kuvailuista  löytyi 

teemaa,  tehtäviä,  maailmaa,  hahmoja,  audiovisuaalista  toteutusta  ja  käyttöliittymää 

koskavia kuvauksia. Steamin kuvailuista löytyi  teemaa,  audiovisuaalista toteutusta ja 

käyttöliittymää kuvaavia  asiasanoja  ja  Allgamen  kuvailuista  löytyi  taustatarinaa, 

teemaa,  hahmoja ja  käyttöliittymää kuvaavia  asiasanoja.  Kaikki  kolme  jakoivat  siis 

teeman ja  käyttöliittymän kuvailun,  joista  teemaan  laskettiin  genren  lisäksi  valtaosa 

pelin  aihetta  koskevista  asianasoista,  koska  niille  ei  kaaviossa  ollut  paremmin 

soveltuvaa  osa-aluetta.  Käyttöliittymä  tarkoitti  käytännössä  pelialustoja.  Säännöt  ja 

lopputulos  tai  päämäärä  jäivät  siis  kokonaan  pois  kuvailuista.  Tämän  tutkimuksen 

ulkopuolelle  jäivät  kokonaan  pelien  vapaamuotoiset  kuvailut,  joita  kaikki 

tutkimuskohteet tarjosivat. Niiden sisällöstä olisi mahdollisesti löytynyt selitys vähälle, 

hajanaiselle tai puutteelliselle kuvailulle. 

Tutkimusnaineistosta suurimmiksi ongelmakohdiksi nousi asiasanojen epäselvä käyttö 

ja  tiettyjen  kuvausten,  kuten  genren  tai  ikäsuosituksen,  puuttuminen  kokonaan. 

Selkeästi väärät tai harhaanjohtavat kuvaukset vääristävät hakuja, samoin kuin termien 

poisjättäminen.  Omanlaisensa ongelman muodosti  myös tiedon lisääminen sellaiseen 

kenttään  kuvailutietueessa,  johon  ei  voi  kohdistaa  hakua.  Pääasiassa  tämä  koski 

maakuntakirjastoja. Steamilla ja Allgamella toistuvasti puuttuva tieto oli ikäsuositus.
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Suurin ero eri sisältötiedon tuottajien kuvailuissa oli kuvailun taso, ei niinkään se mitä 

kuvailtiin. Ulkoiset ja sisäiset  kuvailutiedot käsittelivät pääpiirteissään samoja asoita, 

mutta oli selvää, että Steam ja Allgame tekivät syvällisempiä kuvauksia, todennäköisesti 

siitä johtuen, että niiden työntekijöillä on suurempi tietämys peliaineistosta.

Tästä tutkimuksesta saatuja tuloksia ei voida välttämättä pitää sellasina, että niistä voisi 

vetää kovin yleistettäviä johtopäätöksiä, ne ovat enemmänkin kartoittaneet tilannetta. 

Kirjastojen  osalta  ne  antavat  uutta  tietoa  aiheesta  ja  konkretisoivat  niiden  tilannetta 

pelien  kuvailussa.  Aineistossa  oli  paljon  sellaista  materiaalia,  josta  saisi 

jatkotutkimuksella enemmän irti, ja esimerkiksi teemojen pikkutarkemmalla jaottelulla 

pystyisi vertailemaan onko tietyillä asisanoilla yhteyttä joihinkin muihin tai siihen, että 

jokin kuvailu puuttuu. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä  tutkimusessa  tutkittiin  digitaalisten  pelien  sisällönkuvailuja.  Niitä  tarkasteltiin 

kolmen erilaisen sisältötiedon tuottajan tekemien sisällönkuvailujen kautta. Ne edustivat 

kaupallista,  voittoa  tavoittelematonta  ja  säilyttämiseen  pyrkivää  näkökulmaa. 

Kaupallista  tahoa  edusti  pelipalvelu  Steam,  voittoa  tavoittelematonta  Suomen 

maakuntakirjastot  ja  säilyttämiseen  pyrkivää  verkkoarkisto  Allgame. 

Tutkimusaineistona toimi näistä  kerätty pelimateriaali,  jota  käsiteltiin teoriapohjaisen 

sisällönanalyysin  keinoin.  Teoriana  toimi  toisaalta  muistiorganisaatioiden 

sisällönkuvailun teoria,  erityisesti  sisällönkuvailun prosessi,  toisaalta  pelitutkimuksen 

puolelta pelien rakenteet. Yksi tärkeä osa olivat myös erilaiset ikäluokitusjärjestelmät, 

kuten  esimerksiki  Pan  European  Game  Information  (PEGI)  ja  Mediakasvatus-  ja 

kuvaohjelmakeskus  (MEKU),  jotka  tuottavat  elokuvien  ja  pelien  sisältötietoa 

ikäluokitusten  ja  haitallisesta  sisällöstä  kertovien  symbolien  avulla. 

Tutkimuskysymyksiä  oli  kaksi  ja  niiden  avulla  pyrittiin  selvittämään  mitä 

sisällönkuvailuissa  kuvataan  ja  miten  eri  tuottajien  kuvailut  eroavat  toisistaan. 

Sisällönkuvailuista tarkasteltiin sekä ulkoisia että sisäisiä kuvailutietoja teorian pohjalta 

luotujen teemojen avulla.

Analysoitaessa tutkimustuloksia selvisi,  että kaikilla kolmella sisältötiedon tuottajalla 

oli kuvailuissaan hyvin samankaltaisia asioita. Kaikki olivat antaneet peleilleen genrejä, 

jokainen kuvaili pelin audiovisuaalista totetusta ja kaikilta löytyi ikäsuositusmerkintöjä. 

Genre-sanojen lisäksi muita asiasanoja oli annettu jonkin verran, usein yksi tai kaksi. 

Steam ja Allgame olivat kuvailuissaan yhtenäisempiä kuin maakuntakirjastot. Kaikilla 

tutkimuskohteilla oli osa-alueita, joita ei ollut kuvailtu lainkaan tai kuvailut olivat hyvin 

hajanaisia,  ja  maakuntakirjastojen  kohdalla  joissakin  tapauksissa  myös 

epäjohdonmukaisia.
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Sisällönkuvailun prosessin toteutumista sisällönkuvailuissa oli vaikea arvioida. Osittain 

tämä johtui siitä, että kaikki tutkimuskohteet eivät olleet muistiorganisaatioita eikä niitä 

välttämättä velvoita samankaltaiset ohjeistukset kuin esimerkiksi kirjastoja Suomessa. 

Lisäksi Steamin ja Allgamen tekemien sisällökuvailujen sääntöjä ei ollut saatavilla eikä 

siis voitu tietää syitä tehdyille valinnoille (esimerkiksi käytettyjen asiasanojen määrät tai 

niiden poisjättäminen). 

Pelin  rakenteellisista ominaisuuksista oli kuvattu vain paria. Niitä lähestyttiin luvussa 

3. esitellyn digitaalista peliä kuvaavan kaavion kautta. Kaikki kolme tutkimuskohdetta 

olivat  kuvanneet  pelin  teemaa,  audiovisuaalista  toteutusta  ja  käyttöliittymää, 

maakuntakirjastot  ja  Allgame  myös  esimerkiksi  pelin  hahmoja.  Eri  pelitutkijoiden 

määritelmistä  yleisimmät  yhtenevät  piirteet  olivat olivat  säännöt  ja  lopputulos  tai 

päämäärä,  mutta  näitä ei  kuvailtu lainkaan. Pelin teeman kuvailuun laskettiin  kaikki 

genre-asiasanat,  koska  sitä  ei  erikseen  mainita  kaaviossa.  Muita  teemaan  laskettuja 

kuvauksia olivat esimerkiksi urheilupelien kohdalla eri urheilulajit ja strategiapeleissä 

abstraktimmat termit kuten nykysodankäynti. 

Yksi  näkökulma,  joka  tuli  vastaan  teoriassa  ja  myös  tulosten  pohjalta,  oli  se  mihin 

tarkoitukseen  sisällönkuvailut  perimmältään  on  tehty.  Tämän  tutkielman  puitteissa 

löytyi  useampia  lähtökohtia  tarkastella  tavoitteita.  Kirjastot  pyrkivät  dokumenttien 

säilyttämiseen, kuvailujen johdonmukaisuuteen ja tarkkuuteen. Tärkeä tekijä on tiedon 

löydettävyys ja dokumenttien saatavuus. Kirjastojen sisällönkuvailua säätelevät yhteiset 

ohjeistukset  mutta  niihin  vaikuttaa  muista  tutkimuskohteista  poiketen  käytetty 

luokitusjärjestelmä  ja  sen  asettamat  rajat.  Toisin  kuin  Steam  ja  Allgame,  kirjastot 

kuvailevat pelejä sen mukaan, kuinka luokitusjärjestelmä sallii, eikä peleistä itsestään 

käsin. 

Myös peliarkistot pyrkivät säilyttämään pelien tiedot ja niiden etuna kirjastoihin on se, 

että ne ovat nimenomaan pelimateriaalia varten rakennettuja. Tämä näkyy esimerkiksi 

siinä, että vaikka niillä ei ole varsinaista luokitusjärjestelmää, tiedon löydettävyys on 

todella hyvä, koska se voidaan jäsentää yksinkertaisemmin saataville. Kirjastoissa on 
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niin paljon erilaista materiaalia, että valmiiksi annettujen linkkien (esimerkiksi pelien 

genre,  pelialusta,  julkaisuaika,  tekijä)  tarjoaminen  on  vaikeaa  ellei  mahdotonta. 

Kirjastojen  hakukoneet  ovat  luonnollisesti  huomattavasti  tehokkaampia  ja 

mahdollistavat monimutkaisempia hakuja, mutta ongelmaksi muodostuu enemmänkin 

se miten vaihtelevasti peliaineistoa on kuvailtu. Tuloksista kävi ilmi, että esimerkiksi 

ikäsuositusta  koskeva  tieto  oli  usein  kentässä,  johon  hakua  ei  voinut  kohdistaa  ja 

toisaalta  varsinkin  aineistolajia  koskeva  termistö  oli  sekavaa  ja  sitä  käytettiin  jopa 

väärin.  Suurimman  ongelman  muodostanee  tilanne,  jossa  asiasanoitus  puuttuu 

kokonaan, jolloin pelin löytyminen jää pääasiassa sattuman varaan. Tilanne ei ole hyvä 

asiakkaan, tietokannan eikä kirjaston itsensä kannalta.

Steamin kaltaiset pelipalvelut puolestaan tarjoavat pelejä myyntiin ja kuvailevat niitä 

tämän tarkoituksen kautta. Tämä näkyy siinä millaisia asioita peleistä kerrotaan ja myös 

siinä, että toisin kuin kirjastoissa ja Allgamessa, sosiaalisen median läsnäolo oli todella 

selkeä.  Palveluna  Steam on  itsessäänkin  jo  sosiaalinen  media,  jossa  voi  muodostaa 

kaveripiirejä,  chattailla,  pelata  yhdessä  ja  antaa  palvelun  tuotteita  lahjaksi.  Lisäksi 

mahdollisuus  jakaa  tietoja  pelaamistaan  peleistä  myös  muissa  palveluissa,  kuten 

Facebookissa ja Twitterissä, oli  hyvin selkeästi  tarjolla.  Steam on visuaalisesti hyvin 

erilainen kuin kaksi muuta tutkimuskohdetta, se on vähemmän arkistomainen ja tarjoaa 

paljon kuvamateriaalia. 

PEGI  ja  MEKU  sekä  muut  ikäluokitusjärjestelmät  pyrkivät  kuvaamaan  pelejä 

haitalliseksi koetun sisällön kautta. Niiden tarkoitus on varmistaa, etteivät liian nuoret 

henkilöt pelaa sisällöltään heille mahdollisesti epäsoveliaita pelejä tai näe elokuvia tai 

tv-ohjelmia, joissa on liian rajuksi koettua materiaalia tiettyyn ikään nähden. Ne antavat 

siis  peleille  varoituksia  ja  muu  jää  kokonaan  kuvailun  ulkopuolelle.  Voi  kuitenkin 

pohtia, johtaako se vääristyneen kuvan antamiseen pelin kokonaisvaltaisesta sisällöstä, 

jos  kuvailun  pääpaino  on  vain  mahdollisessa  haitallisuudessa.  On  pelejä,  joita 

esimerkiksi  väkivalta  terminä kuvailee hyvin kattavasti, mutta on myös pelejä, joissa 

voi olla hyvinkin monisyinen sisältö siitäkin huolimatta, että pelissä on väkivaltaa. Eli 

välttämättä kielteinen kuvaus ei ole ensijaisin indikaattori pelin sisällöstä mutta silti se 
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on näissä tapauksissa ainoa, mikä pääsee näkyviin.

Sisältösymbolien vaikutusta voi pohtia myös siltä kannalta, mitä vaikutuksia sillä on 

sisällönkuvailuun kirjastoissa, joiden henkilökunta ei tiedä pelistä juuri muuta kuin mitä 

sisältömerkinnät  kertovat.  Heillä  ei  ole  juurikaan  mahdollisuuksia  tutustua  peliin 

muuten kuin mitä sen kotelo ja pelin tarjonnut myyjä siitä kertovat. Mikäli pelitietous 

on  muutenkin  vähäistä,  voisi  arvella,  että  pelkkien  sisältösymbolien  valossa  niiden 

sisältö näyttäytyy helposti pelkästään negatiivisena.

Kun  sisällönkuvailua  tehdään  käyttäjälähtöisesti,  sillä  pyritään  ennakoimaan  hakuja, 

joita asiakkaat mahdollisesti tekevät. Kuvailujen pääpaino ei ole niinkään siinä kenelle 

sisällönkuvailu on tehty. Tuloksia tarkastellessa tämä näkökulma kuitenkin oli selvästi 

esillä.  Kaikilla  kolmella  tutkimuskohteella  oli  omanlaisensa  käyttäjät,  joille  niiden 

materiaali oli suunnattu. Kirjastojen asiakaskunta oli kohteista moninaisin, koska siihen 

kuuluu niin monia eri  ikäisiä  asiakasryhmiä.  Lisäksi  sitä voitaisiin eritellä lasten-  ja 

aikuisten materiaalin kannalta, tai pelaajien ja ei-pelaajien kannalta. Ei siis ole aivan 

yksiselittäistä  määritellä  kuka  kirjastoissa  olisi  kuvailuja  potentiaalisesti  eniten 

hyödyntävä  käyttäjä  tai  kenelle  ne  tulisi  tehdä.  Steamin  ja  Allgamen  käyttäjille 

peliteollisuuden kieli oli kuvailujen perusteella ennakolta tuttua, koska kummallakin oli 

mukana  esimerkiksi  kuvauksia  kuten  platformer  ja  ensimmäisen  persoonan 

ammuntapeli,  jotka  ilman  selitystä   tai  aiempaa  pelikokemusta  eivät  juuri  avaudu. 

Molemmissa  tutkimuskohteissa  pelien  kuvailuja  tekevät  ja  niitä  käyttävät  pelejä  ja 

pelialan kieltä tuntevat ihmiset. 

Se  kenelle  kuvaillaan  vaikuttaa  siis  käytettyyn  termistöön  ja  siinä  missä  kirjastot 

tasapainoilevat  kaikkien käyttäjien kanssa,  Steam ja Allgame pystyvät  kohdistamaan 

kuvailunsa jo pelejä tunteville. Olipa kuvailujen kohderyhmä mikä hyvänsä, pelialan 

termistön  tunteminen  olisi  kuitenkin  tärkeää,  samoin  kuin  olisi  tärkeää  käyttää  sitä 

organisaation  puitteissa  siten,  että  se  palvelee  käyttäjää.  Tulokset  osoittivat,  että 

kirjastoissa  asiasanoitus  oli  välillä  hajanaista  ja  siinä  oli  selviä  puutteita. 

Asiantuntemattoman tai väärän termistön käyttämiselle ei pitäisi olla mitään verukkeita, 



84

kun  tietoa  peleistä  löytyy  verkosta  hyvinkin  helposti  mikäli  konkreettisen 

koulutustilaisuuden järjestäminen ei ole mahdollista. Voidaan pohtia tuleeko suurempi 

haitta  väärien  termien  käytöstä  vai  siitä,  että  kuvailu  jätetään  kokonaan  pois. 

Peliteollisuus tarjoaa itse valtavan määrän termejä käyttöön, samoin erilaiset arkistot. 

Kirjaston  työntekijöillä  on  rajallinen  aika  aineiston  luettelointiin,  minkä  pitäisi 

ennemminkin olla vain kannuste sille, että peliaineistoa koskien järjestettäisi koulutusta, 

eikä perustelu sille,  miksi epävarmaksi koettua tietoa ei  tarkisteta esimerkiksi pelien 

valmistajan sivuilta. 

Teoriata nousi esille pelitutkijoiden erilaiset tulkinnat siitä mitä pelin genrellä kuvataan. 

Kuvataanko sillä pelin tyyliä, sen rakennetta, visuaalisia puitteita, miten kyseistä peliä 

pelataan, kenelle se on suunnattu tai jotain aivan muuta? Kuvauksia tutkiessa oli selvää, 

että  tietyt  peliteollisuuden  tarjoamat  genret  ovat  vakiintuneet  käyttöön  mutta  ne 

herättivät myös kysymyksen siitä, voiko olla olemassa yhteneväistä genreasiasanastoa, 

joka kattaisi kaiken pelikuvailun riippumatta kuvailun tavoitteesta? Entä riittääkö genre 

yksin  kuvaamaan  peliä?  Kaikki  tutkimuskohteet  olivat  tehneet  suhteellisen  suppeita 

kuvauksia.  Steam  käytti  lähinnä  pelkkiä  genrejä,  joilla  ei  ollut  mitään 

ensisijaisuusjärjestystä, vaan peli sijoitettiin kaikkiin niihin genreihin joiden katsottiin 

kuvaavan sitä. Allgame puolestaan käytti vain yhtä ensisijaista genreä, ja tarkensi sitä 

asiasanoialla. Maakuntakirjastoilla tyyli vaihteli kirjastoittain. 

Olemassaolevien  ja  käyttöön  vakiintuneiden  genrejen  käyttö  linkittyy  etenkin 

kirjastojen kohdalla vahvasti  tarpeeseen tuntea pelialan sanasto, jotta niitä käytettäisi 

asiasanoituksessa yhtenevästi  ja  oikean pelin  kohdalla.  Tutkimusaineistosta  huomasi, 

että sen lisäksi, että genrejä oli toisinaan käytetty sellaisen materiaalin kohdalla mihin 

ne eivät välttämättä kuulu, genrejen käyttö asiasanoituksessa oli todella hajanaista ja 

osasta kuvailuja ne puuttuivat kokonaan. Lisäksi aikaisemman kokemuksen pohjalta oli 

käynyt ilmi, että etenkin genre toimintapelit on ongelmallinen, koska sen sisältöä ei ole 

ymmärretty oikein, vaan sitä on käytetty yleiskäsitteenä pelille, jossa tapahtuu jotain. 

Ikäänkuin  kuvaamaan  pelaajan  aikaansamaa  toimintaa  pelissä.  Yhteyttä 
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toimintaelokuviin tai kirjallisuuden vastaaviin teemoihin ei ole silloin lainkaan havaittu. 

On  selvää,  että  tämänkaltainen  termien  väärä  käyttö  johtaa  vääristyneisiin 

hakutuloksiin.

Yksi  jatkotutkimusta  kaipaava  aihe  tämän  työn  pohjalta  on  pelien  vapaamuotoisten 

kuvausten sisällöt.  Koska niihin ei kiinnitetty huomiota tässä tutkimuksessa, ei voida 

tietää  johtuuko  esimerkiksi  Steamin  asiasanojen  vähyys  niiden  sisällöstä.  Etenkin 

Steamilla ja Allgamella suurimmasta osasta pelejä  oli tarjolla kuvaukset ja kirjastoissa 

etenkin  vuoden  2012  peleissä  se  oli  usein  myös  mukana.  Mahdollisesti  ne  pelien 

rakenteet,  jotka jäivät tutkituissa sisällönkuvauksissa kokonaan kuvailun ulkopuolelle 

(esim. tavoitteet,  säännöt) löytyvät  näistä kuvailuista.  Teoriasta nousi vanhvasti  esiin 

genre  ja  sen  käyttö  sekä  rakentuminen  pelin  kuvaajana.  Myös  sen  tutkiminen 

sisällönkuvailun lähtökohdista olisi jatkotutkimukselle antoisa aihe.
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