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Tiivistelmä 

Verkkopelaaminen on muuttunut vuosikymmenien saatossa harvojen 

korkeakoulutettujen henkilöiden yksinoikeudesta koko kansan viihdemuodoksi. Sen 

lisäksi, että pelit tuottavat koko ajan suurempia summia rahaa kehittäjilleen, on asialle 

omistautuneille pelaajille mahdollista tienata elantonsa kilpapelaamisen eli eSportsin 

turvin. 

Verkkopelaamista ja verkkopelaamisen ikävät puolet, kuten huijarit ja häiriköt, ovat 

olleet tutkimusten aiheita siitä lähtien, kun verkkopelaaminen oli mahdollista 

yliopistojen tietokoneiden sijaan kotikoneilla. Tutkimuksissa on selvitetty syitä 

häiriökäyttäytyjien toiminnalle, erilaisiin tapoihin  huijata ja häiriköidä sekä 

mahdollisiin tapoihin torjua heitä tai vähentää heidän vaikutuksiaan. Tutkimuksissa ei 

kuitenkaan yleensä oteta kantaa siihen, miten normaalisti käyttäytyvä enemmistö 

pelaajista kokee häiriökäyttäytymisen ja torjuntakeinot. Tämän tutkimuksen tarkoitus 

oli selvittää, kuinka nämä normaalit pelaajt kokevat häiriökäyttäytymisen, ja kuinka he 

reagoivat häiriökäyttäytyjiin nykyisten torjuntakeinojen puitteissa. 

Tutkimus aloitettiin kirjallisuuskatsauksella, ja näistä aikaisemmista tutkimuksista 

saaduista tuloksista saatiin pohjat monille verkkokyselyn kysymyksille, joka oli tämän 

tutkimuksen tapa kerätä aineistoa. Kyselyssä näitä tuloksia esitettiin väittäminä, joiden 

paikkaansapitävyyttä vastaajat arvioivat. Kyselyn vastauksia analysoitiin etsimällä 

selvästi poikkeavia vastaustrendejä ja pohtimalla mistä nämä erot voisivat johtua. 

Vastaajista eroteltiin myös eri ryhmiä, eli sukupuolen mukaan miehet ja naiset sekä 

huijaamiskokemusten perusteella he, jotka eivät ole koskaan huijanneet ja jotka ovat 

ainakin kerran kokeilleet huijaamista. Näiden ryhmien vastausten eroja vertailtiin 

tietyissä kysymyksissä, ja selville eroille pohdittiin syitä. 

Vastaajien mielipiteet vaihtelivat odotetusti laidasta laitaan, mutta huijareiden ja 

häiriköiden merkitys pelikokemuksessa on silti merkittävä. Monien tutkimukseen 

osallistujien tapauksessa häiriköt vaikuttivat pelikokemukseen niin paljon, että he olivat 

lopettaneet kyseisen pelin pelaamisen kokonaan tai ainakin vähentäneet sen pelaamista 

huomattavasti. Pelaajamäärien väheneminen aiheuttaa rahallista menetystä varsinkin 

sellaisten pelien tapauksissa, joissa ansaintamalli pohjautuu kuukausimaksuihin tai 

mikromaksuilla ostettaviin asioihin, kuten pelihahmoa kosmeettisesti muokkaaviin 

virtuaaliesineisiin. 

Tämä tutkimus on kartoittanut häiriökäyttäytymiseen suhtautumista ja sen vaikutuksia 

hyvin pintapuolisesti. Toivottavasti normaalien pelaajien näkökulmasta tehtyjä saman 

aihepiirin tutkimuksia nähdään jatkossa enemmänkin, ja varsinkin syvällisempi 

perehtyminen joko huijareiden tai häiriköiden vaikutuksiin olisi tarpeen.  

Avainsanat 
verkkopelit, huijarit, häiriköinti 
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1. Johdanto 

Tietotekniikan nopea yleistyminen 1990- ja 2000-luvuilla on aiheuttanut sen, että yhä 

useampi henkilö joutuu lähes väistämättä tekemisiin tietokoneiden kanssa. Tämän 

johdosta yhä useampi voi pelkästään työnteon lisäksi kokeilla tietokoneen käyttöä 

viihdetarkoitukseen. Nykyinen pelivalikoima on huomattavasti laajempi kuin 1990-

luvulla, ja pelien käyttöönotto onnistuu tietotekniikkaa tuntemattomiltakin. Erinomainen 

esimerkki tästä on vuoden 2009 lopussa julkaistu Rovio Entertainmentin Angry Birds. 

Vuonna 2011 Angry Birdsin kolmea eri varitaatiota, eli Angry Birdsiä, Angry Birds 

Seasons ja Angry Birds Rioa, ladattiin 648 miljoonaa kertaa ja niillä oli 200 miljoonaa 

aktiivista käyttäjää kuukaudessa (Comeau, 2012). Luvut ovat massiivisia, joka kertoo 

siitä, että pelaajia kyllä löytyy, mikäli peli on tarpeeksi helppo ottaa käyttöön ja 

omaksua. Peliala voi nousta kansantalouden kannalta merkittäväksi tulevaisuudessa, 

josta kertoo Rovion lisäksi peliyhtiön Supercellin menestys (Länkinen, 2013) ja 

huimasti kasvava kysyntä pelialan ammattilaisille (Manninen 2013). 

Angry Birds, kuten moni muukaan peli, ei kuitenkaan sisällä pelaajien välistä 

vuorovaikutusta. Tämä voi monien pelaajien kohdalla lyhentää pelin elinikää: 

Tekoälyvastustajat muuttuvat kokeneen pelaajan silmissä ennalta-arvattaviksi, eivätkä 

muutenkaan tarjoa välttämättä pelaajan kaipaamaa haastetta. Mikäli peli sisältää paljon 

asioiden luomista kuten esimerkiksi Minecraft, jossa pelaajan tulee selvitäkseen 

rakentaa suojaisia asuintiloja, voi pelaaja kokea luomisen ajanhukaksi, mikäli 

luomuksia ei voi esitellä muille pelaajille. Nopeiden Internet-yhteyksien yleistyminen 

on tuonut verkkomoninpelit suuren yleisön saataville, eivätkä pienet viiveet pelikoneen 

ja palvelinkoneen välillä ole enää pienemmissä, sisäisissä verkoissa (Local Area 

Network, LAN) pelaavien yksinoikeus. 

Toisten pelaajien tuominen kuvioihin sisältää kuitenkin varjopuolen. Vaikka peleissä 

yleensä ohjataan pelaajia toimimaan tietyillä tavoilla, kaikki pelaajat eivät välttämättä 

noudata yhteisiä pelisääntöjä. Pelaajat saattavat pyrkiä tekemään muiden pelaajien 

pelikokemuksesta vähemmän miellyttävän mitä erikoisimmilla tavoilla, rikkomaan 

pelimaailman tai saavuttamaan kykyjä, joita pelin omat säännöt eivät normaalisti salli.  

Pelkästään PC-pelien myynti oli vuonna 2011 18,6 miljardin dollarin arvoinen (The PC 

Gaming Alliance, 2012). Häiriökäyttäytyjät voivat kuukausimaksullisen pelin 

tapauksessa vähentää kuukausittaisia tuloja pelaajien vähentyessä. Tämän lisäksi pelin 

myynti voi heikentyä turhautuneiden pelaajien levittäessään huonoja kokemuksiaan 

tutuilleen, ja saman kehittäjän uuden pelin myynnit voivat kärsiä huonon maineen 

johdosta.  

Häiriökäyttäytymistä on tutkittu monien eri tahojen toimesta, mutta yleensä näissä 

tutkimuksissa tutkittavana ovat häiriökäyttäytyjät itse tai heidän torjumiseensa kehitetyt 

menetelmät. Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tarkastella häiriökäyttäytyjiä muiden 

pelaajien näkökulmasta. Tämän selvittämiseksi tarvitaan vastaus seuraavaan 

tutkimuskysymykseen: 

 Kuinka kanssapelaajat kokevat häiriökäyttäytymisen ja sen vaikutukset ja miten 

usein he kokevat törmäävänsä häiriökäyttäytyjiin? 
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Tähän tutkimuskysymykseen vastataan tekemällä kirjallisuuskatsaus verkkopelaamista 

ja verkkopelien häiriökäyttäytyjistä käsittelevistä tutkimuksista, sekä analysoimalla 

verkkokyselyn avulla kerättyä aineistoa. Kirjallisuuskatsauksessa tavoitteena oli kerätä 

tietoa aikaisemmista tutkimuksista ja niistä asioista, joihin kyseisissä tutkimuksissa ei 

ollut vastattu. Kyseisten tutkimusten pohjalta kerättiin myös teemoja, joita 

hyödynnettiin tämän tutkimuksen aineiston keräämiseen tarkoitetun kyselyn 

suunnittelussa. 

Loppuosa tästä tutkielmasta rakentuu seuraavasti. Luku 2 sisältää 

kirjallisuuskatsauksen, jossa käydään läpi verkkopelaamiseen ja häiriökäyttäytymiseen 

verkkopeleissä liittyvää aikaisempaa kirjallisuutta, ja luvun lopussa esitetään aineistosta 

esiin nousseet teemat. Luvussa 3 selitetään tutkimusmenetelmät ja kuvaillaan 

tarkemmin aineiston keräämisessä käytettyä kyselyä. Luvussa 4 käydään läpi kyselyn 

sisältämät tulokset. Luvussa 5 keskustellaan kyselyn sisältämistä tuloksista ja niiden 

merkityksistä. Lopuksi luvussa 6 kerrataan tutkimuksen päätulokset, niiden merkitys 

pelaajille ja pelien kehittäjille, tutkimuksen rajoitukset sekä  mahdolliset ideat aiheen 

tutkimiselle tulevaisuudessa. 
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2. Häiriökäyttäytyminen verkkopeleissä 

Tässä luvussa käydään lävitse verkkopelaamisen historian merkittävimpiä tapahtumia 

sekä verkkopelaamiseen että pelaajiin liittyviä tutkimuksia. Luvussa esitellään myös 

aikaisempia tutkimuksia liittyen kilpapelaamiseen, huijareihin ja häiriköihin. 

2.1 Verkkopelaamisen historia 

Vaikka verkkopelaamisen suosio lähti huimaan nousuun vasta 2000-luvulla, on sillä 

yllättävän pitkät juuret. Spohn (2014) on koonnut About.com –sivustolle listan 

merkittävimmistä tapahtumista verkkopelaamista koskien. Ennen verkkopelien 

kehittämistä tärkeimpiä virstanpylväitä on ARPANETin, Internetin edeltäjän, 

kehittämisen alkaminen vuonna 1969. Vuonna 1978 Roy Trubshaw kehitti maailman 

ensimmäisen multi-user dungeonin (MUD), ja noin vuosi myöhemmin peli oli 

yhdistetty ARPANETiin, tehden pelistä kansainvälisen verkkopelin. Seuraavien vuosien 

aikana multi-user dungeonit yleistyivät, ja vuonna 1992 Wolfenstein 3D mullisti 

pelimarkkinat, ja sitä pidetään nykyään erään suosituimman pelilajityypin, eli 

ensimmäisen kuvakulman ammuskelujen (first person shooter, FPS) esi-isänä. Vuonna 

1993 julkaistu Doom ja sen vuonna 1994 ilmestynyt jatko-osa Doom 2 jatkavat 

Wolfenstein 3D:n jalanjäljissä. Vuonna 1996 ilmestyivät Quake, joka Doomista 

poiketen sisälsi täysin kolmiulotteisen pelimaailman, sekä Meridian 59, joka muista 

graafisista moninpeleistä poiketen sisälsi säilyvän pelimaailman, jonka tilaan pelaajat 

pystyivät vaikuttamaan. Se oli myös mahdollisesti ensimmäinen peli, jossa pelaamisesta 

maksettiin kuukausimaksuilla tuntitaksan sijaan. Vuonna 1997 ilmestyi Ultima –

pelisarjasta tunnetun  Richard Garriottin kuukausimaksullinen Ultima Online, joka 

keräsi yli 200 000 maksavaa pelaajaa. Vuonna 1998 pieni korealainen ohjelmistoyritys 

NCsoft julkaisi massiivimoninpeli Lineagen, joka keräsi yli neljä miljoonaa maksavaa 

pelaajaa. Samana vuonna ilmestyi myös Half-Life, jonka päälle tehty vuonna 1999 

ilmestynyt muunnelma Counter-Strike rikkoi ennätyksiä, ja 35 000 sille omistettua 

pelipalvelinta tuottivat kuukausittain 4,5 miljardia pelaajaminuuttia.Vuonna 1999 

julkaistiin EverQuest, joka oli ensimmäinen kolmiulotteinen massiivimoninpeli. 

Viimeisimpänä Spohnin listassa on mainittuna vuonna 2004 Yhdysvalloissa julkaistu 

massiivimoninpeli World of Warcraft, jonka suosio aiheutti ongelmia 

palvelinkapasiteetin suhteen, ja peli rikkoikin Yhdysvalloissa ennätykset sekä 

myynnissä, kuukausittain maksavissa pelaajissa sekä samaan aikaan pelissä olevien 

pelaajien määrissä. Seuraavana vuonna ilmiöt toistuivat Euroopassa ja Kiinassa pelin 

rantauduttua sinne. (Spohn, 2014.) 

Vuosi 1996 oli nykypelejäkin ajatellen hyvin merkittävä. Tällöin julkaistu Quake erosi 

aikaisemmista ensimmäisen kuvakulman ammuskeluista olemalla täysin 

kolmiulotteinen, ja siinä oli totuttua suurempi painopiste moninpelissä. Vielä samana 

vuonna ilmestynyt QuakeWorld teki moninpelistä sujuvampaa tuomalla parannuksia 

Quaken nettikoodiin. Näihin uudistuksiin lukeutui muunmuassa asiakaskoneella 

tapahtuva pelaajien sijainnin ennustus, joka mahdollisti pelaamisen isommillakin 

verkkoviiveillä (Wikipedia, 2014). Tällöin syntyi myös Quaken pelipalvelimien 

etsimistä ja löytämistä helpottava QuakeSpy, josta myöhemmin muodostui vielä 

moderneissakin peleissä käytetty GameSpy. GameSpyn pitkä taru on nyt kuitenkin 

päättymässä, ja kaikki sen palvelut suljetaan 31.5.2014, jättäen jälkeensä yli 800 

pelikehittäjää ja julkaisijaa, jotka ovat käyttäneet näitä palveluita (Futter, 2014). Muita 
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vielä nykyäänkin vaikuttavia listassa mainittuja pelejä ovat Ultima Online ja Counter-

Strike. Vaikka Ultima Onlinen suosio on hiipunut markkinoille tulleiden modernimpien 

pelilajityypin edustajien johdosta, on sitä edelleen mahdollista pelata esimerkiksi 

kolmansien osapuolien ylläpitämillä pelimaailmoissa eli shardeilla. Counter-Strikestä 

tuli suosittu kilpapelaajien keskuudessa, ja vuonna 2004 ilmestyi uudemmalle 

pelimoottorille tehty Counter-Strike: Source, ja vuonna 2012 samalle, mutta päivitetylle, 

moottorille Counter-Strike: Global Offensive. 

2.2 Verkkopelaaminen ja pelaajat 

Verkkomoninpelaamista ja pelaajien käyttäytymistä on käsitelty monissa tutkimuksissa. 

Schultheiss (2007) keskittyi tutkimuksessaan massiivimoninpelien pelaajiin. 

Tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä oli 25,8 vuotta ja 6 % osallistuneista oli naisia, 

ja tutkimuksessa tärkeimmiksi pelaajien kiinnostusta ylläpitäviksi aspekteiksi nousivat 

kilpailullisuus sekä oppiminen, ja pelikokemuksen kannalta pelin yhteisö oli tärkein 

(Schultheiss, 2007). Griffiths, Davies ja Chappell (2004) keskittyivät tutkimuksessaan 

EverQuest –nimisen massiivimoninpelin pelaajiin, ja heidän tutkimukseensa 

osallistuneiden keski-ikä oli 27,9 vuotta, ja 81 % osallistujista oli miehiä. 

Osallistuneista 24,6 % piti EverQuestin vetoavimpana asiana pelin sosiaalisuutta, kun 

taas 18,7 % osallistujista koki epäkypsät pelaajat pelin epämiellyttävimmäksi asiaksi 

(Griffiths, Davies & Chappell, 2004). Yeen (2008) tutkimus käsitteli sukupuolten 

välisiä eroja pelaamisen suhteen. Hänen tutkimukseensa osallistuneiden keski-ikä oli 26 

vuotta, ja naispuoliset osallistujat olivat tyypillisesti miehiä vanhempia. Yksi Yeen 

havainnoista oli se, että naispuoliset pelaajat tutustuivat pelaamiseen selvästi miehiä 

enemmän seurustelukumppaniensa kautta: 27 % naisista oli aloittanut videopelaamisen 

tätä kautta, kun miehistä osuus oli vain 1 %. Yeen mukaan naispuoliset pelaajat 

pelasivat todennäköisemmin peliä toisen henkilön kanssa samassa huoneessa. Hän 

mainitsee myös naispuolisilla pelaajilla olevan suurempi kynnys alkaa pelata sellaista 

peliä, jossa hän ei saa peliseuraksi aikaisempia tuttujaan. Yeen mukaan käsitys siitä, 

etteivät naiset vain yksinkertaisesti halua pelata niin paljon kuin miehet, on vain 

väärinkäsitys, johon ovat vaikuttaneet esimerkiksi aikaisemmin mainittu suurempi 

kynnys pelin pelaamiseen. (Yee, 2008.) Yeen (2006) mukaan hänen tutkimuksensa 

tulokset kumoavat pelialalla vallinneen käsityksen pelaajatyypeistä, joissa tietyt 

kiinnostukset kohteet peleissä kumoavat toisensa. Yee toteaakin, ettei pelaajista voi 

muodostaa arkkityyppejä, ja pelaajilla voi näin olla aivan erilaiset syyt pelaamiseen ja 

peleillä voi olla erilaisia vaikutuksia heihin (Yee, 2006). 

Adachi ja Willougby (2011) tutkivat väitettä, jonka mukaan väkivaltaisen pelin sisältö 

saa pelaajankin käyttäytymään väkivaltaisesti. Heidän tuloksensa eivät kuitenkaan 

tukeneet tätä väitettä, vaan heidän mukaansa pelaajan aggressiivisuuteen vaikutti 

enemmän se, miten merkittävä osa kilpailullisuudella oli pelissä. Väkivallattomat pelit, 

joissa tavoitteena oli toisen pelaajan päihittäminen, aiheuttivat pelaajissa enemmän 

aggressiivista käyttäytymistä kuin väkivaltaiset pelit, joissa kilpailullisuus ei ollut niin 

suuresti esillä. (Adachi & Willoughby, 2011.) 

2.3 Kilpapelaaminen 

Wagnerin (2006) mielestä kilpapelaamisena (eSports) tunnettu ilmiö kuvastaa sitä, 

kuinka olemme siirtyneet teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. Hän määrittelee 

kilpapelaamisen aktiviteettina, jossa henkilöt kehittävät ja harjoittavat henkisiä tai 

fyysisiä kykyjään tieto- ja kommunikaatioteknologioiden käytössä. Wagnerin mukaan 

on mahdollista, että nuoremman ikäpolven ihmiset ovat tottuneet käyttämään 

tietotekniikkaa jo nuoresta lähtien, mikä voi ajaa heidät kilpailemaan toistensa kanssa 
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videopeleissä, sillä vanhempien henkilöiden parissa kilpapelaaminen ei ole yhtä 

suosittua kuin nuorempien. Varsinkin länsimaalaiset kilpapelaajat harjoittavat 

henkilökohtaisten taitojensa lisäksi tiimityöskentelyssä käytettyjä taitoja. Wagnerin 

mukaan tätä ilmiötä voitaisiin hyödyntää muissakin tilanteissa, joissa ihmisten 

vuorovaikutusta tarvitaan kilpailua sisältävissä ympäristöissä, kuten liiketoiminnassa. 

(Wagner, 2006.) 

Carter ja Gibbs (2013) pitävät kilpapelaamisen kannalta tärkeänä aspektina katsojia. 

Heidän tutkimuksensa aiheena oli massiivimoninpeli EVE Online, joka eroaa muista 

peleistä esimerkiksi siinä, että pelin sisällä muilta pelaajilta varastaminen on täysin 

sallittua. Tätä ei kuitenkaan suvaita, mikäli siinä on käytetty apuna ohjelmistovirhettä 

tai muuta erillistä huijausta. Carterin ja Gibbsin tutkimuksessa oli tarkoituksena 

selvittää, mitkä asiat tekevät EVE Onlinesta hyvän eSports-pelin, ja pelaajien kesken 

tämä pelin sisäinen kilpapelaaminen tunnetaan eveSportsina. Tutkimukseen 

osallistuneiden mielestä EVE Onlinessa kilpapelaaminen opettaa pelaajia aseistamaan ja 

varustamaan aluksiaan paremmin ja kilpapelaaminen luo eräänlaisen tarinan pelaajille, 

eikä heidän ainoa tavoitteensa ole enää vain tuhota ruudulla olevia pikseleitä. Pelissä 

normaalisti vallitseva ilmapiiri, eli kaikki on sallittua, näkyy myös osallistuneiden 

mielestä eveSportsissa, ja se kuuluu heidän mielestään asiaan. EVE Onlinen 

kilpapeliosuuden suosiota rajoittaa Carterin ja Gibbsin mukaan se, että sitä on vaikea 

seurata: vaikka turnauksia on mahdollista katsoa olematta itse osallinen niissä, vaatii 

niistä nauttiminen merkittävää ymmärrystä itse pelistä. (Carter & Gibbs, 2013). 

2.4 Huijarit 

Consalvo (2005) määrittelee huijaamisen niin, että se antaa epäreilun edun huijaajalle. 

Huijatessaan pelaaja ei pelkästään riko sääntöjä, vaan taivuttaa ja tulkitsee niitä itselleen 

edulliseksi. Consalvo esittää kolme erilaista näkökulmaa huijaamisen määrittelyyn 

liittyen. Ensimmäinen ja tiukin näkökulma pitää jo pelkästään oppaiden lukemista 

huijaamisena, sillä tämän näkökulman kannattajien mielestä peli antaa parhaimman 

kokemuksen pelaajien keksiessä itse ratkaisut ja parhaat toimintatavat. Toisen 

näkökulman mukaan huijaaminen alkaa siinä vaiheessa, kun pelaaja käyttää pelissä 

olevia huijauskoodeja tai erillisiä ohjelmia. Pelin sisäisten koodien käyttäminen ja pelin 

koodin muuttaminen nähdään eriarvoisina huijauksina, mutta kummallakaan saavutettua 

voittoa ei pidetä tyydyttävänä. Kolmannessa näkökulmassa huijaamista tapahtuu vain 

suhteessa toisiin pelaajiin, ja oleellista on, että joku osapuoli kärsi huijaamisen johdosta. 

(Consalvo, 2005.) Smith kuvailee huijaamista käyttäytymiseksi, joka antaa epäreilun 

edun vastustajiin nähden ja\tai toimii vastoin pelin henkeä. Käsitteet epäreiluus ja pelin 

henki tekevätkin huijaamisesta hänen mielestään sosiaalisen rakennelman. Smith 

painottaa edun epäreiluutta, eikä esimerkiksi taitavampaa pelaajaa voi näin ollen syyttää 

huijaamisesta, vaikka hänellä etu onkin. (Smith, 2004.) 

Yan ja Randell (2005) ovat kirjoittaneet eri tavoista luokitella huijauksia. Heidän 

mukaansa huijauksen voi luokitella kolmen eri asian perusteella: Mitä heikkoutta 

huijaus käyttää, mitkä ovat huijauksen seuraukset ja kuka huijari on. Heikkouksia ovat 

esimerkiksi järjestelmän suunnittelusta johtuvat viat sekä ihmiset, eli pelaajat ja 

mahdolliset operaattorit. Seuraukset voivat vaihdella epäreiluudesta ja tietojen 

anastamisesta koko palvelun käytön estämiseen. Huijari taas on joko itsenäisesti toimiva 

pelaaja tai useampi yhteistyössä toimiva pelaaja. (Yan & Randell, 2005.) 

Hardyn (2009) mukaan nykyinen kirjallisuus ei ole onnistunut vastaamaan muutamaan 

tärkeään videopeleissä huijaamiseen liittyvään kysymykseen: Mitkä puolet peleissä 

erityisesti ajavat pelaajia huijaamaan, miten kiinnijääminen vaikuttaa pelaajan 
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mielipiteeseen huijaamisesta tulevaisuudessa, ja vaikuttaako kiinnijääminen kyseisen 

pelaajan huijaamisen määrään, ja hänen tutkimuksensa tarkoitus on vastata näihin 

kysymyksiin. (Hardy, 2009.) 

Webb ja Soh (2007) jakavat huijaamisen neljään eri tasoon. Pelin tasolla olevat 

huijaukset eivät tarvitse muutoksia pelin omaan koodiin tai mitään muutakaan ulkoista 

vaikutetta. Esimerkkeinä tästä on ohjelmistovirheiden hyväksikäyttö. Ohjelmistotasolla 

olevat huijaukset vaativat joko ohjelmiston muokkaamista tai erillisten pelin käyttämän 

muistin lukevien ja muokkaavien ohjelmistojen käyttöä. Esimerkkeinä tälläisistä 

huijauksista on ohjelmat, jotka paljastavat asioita, joita pelaajan ei tulisi nähdä 

(information exposure), avustavat pelaajan tähtäystä (bots, reflex enhancers) tai 

lähettävät pelille komentoja joita pelaaja ei normaalisti voisi lähettää, antaen näille 

esimerkiksi suuremman nopeuden kuin muille (invalid commands). Näiden lisäksi 

Webb ja Soh mainitsevat verkkoprotokollien tasolla toimivat huijaukset, jotka voivat 

aiheuttaa huijarille moninpelien toimintatapaa hyödyntävää pakettien hävikkiä 

(suppressed update) tai aiheuttaa muille pelaajille heidän toimintaansa häiritsevää 

viivettä (fixed delay). Neljäs taso koskee infrastruktuuria, ja näissä huijauksissa huijari 

hyödyntää tietokoneen ajureita tai muita fyysisiä osia, joita peli käyttää.  (Webb & Soh, 

2007.) 

Kimppa ja Bissett (2005) ovat artikkelissaan pohtineet huijaamisen merkitystä, ja 

heidän mukaansa huijausten vaikutukset on hyvin pitkälti jätetty tutkijoiden 

keskuudessa huomiotta. Tähän he esittävät syyksi sitä, että pelejä pidetään monien 

keskuudessa edelleen lähinnä lapsille tarkoitettuina eikä näihin kannata siis kiinnittää 

huomiota. Tämän lisäksi pelejä voidaan pitää alhaisen tason viihdemuotona. Kimpan ja 

Bissettin pohdintoihin sisältyivät myös huijausten eri kategoriat. Vaikka osa näistä 

kategorioista on lähes poikkeuksetta luettavissa huijauksiksi, on heidän mukaansa 

esimerkiksi ulkopuolisia tietolähteitä ja ulkopuolisten apujen käyttäminen pelin 

käyttöliittymän muokkaamisessa vaikeampi tuomita heti huijaamiseksi. He eivät 

löytäneet huijaamiselle mitään hyveellistä syytä, ja he pitävät huijaamista 

moraalittomana, koska silloin muiden henkilöiden vaivannäköä tuhotaan oman edun 

tavoittelun tai pelkän ilkivallan takia. (Kimppa & Bissett, 2005.)  

Maiberg (2014) haastatteli huijauksia peleihin myyvän verkkosivuston taustalla toimivia 

henkilöitä sekä erinäisiä pelikehittäjiä, ja hänen mukaansa huijauksia myymällä voi 

tienata selvää rahaa. Bohemia Interactiven edustaja arvioi, että 1 % pelaajista on 

valmiita maksamaan huijauksista. Huijauksia myyvän sivuston asiakaspalvelija kertoi 

sivuston tuottavan 1,25 miljoonaa dollaria vuodessa, ja tästä syystä heillä oli varaa pitää 

asiakaspalvelijoita. Maiberg mainitsee artikkelissaan huijaajia olevan kahdenlaisia: 

closet cheaters ja rage cheaters. Jälkimmäisen huijaajaryhmän edustajat on helpompi 

havaita, sillä he eivät pyri peittelemään huijaamistaan. (Maiberg, 2014.) 

2.5 Häiriköt 

Häirikkö (englanniksi griefer, pelaajien keskuudessa usein grieffaaja) on pelaaja, joka 

yleensä pyrkii teoillaan aiheuttamaan haittaa muiden pelaajien pelikokemukselle. 

Vaikka teot voivat olla aidosti vahinkoja tai häirikkö on muuten vain tietämätön 

tekojensa seurauksista, lähdetään tässä tutkielmassa ja esiteltävissä tutkimuksissa siitä 

olettamuksesta, että häirikkö on täysin tietoinen tekemisistään. 

Kannattaa huomioida, että termille ei ole olemassa virallista suomenkielistä vastinetta. 

Olen valinnut termin häirikkö, koska alkuperäinen termi sisältää hyvin laajan kirjon 

erilaisia tapoja ja tilanteita, joissa se ilmenee. Vaihtoehtoisesti häirikköä voisi kenties 
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kutsua kiusaajaksi, vaikka nettikiusaaminen (cyber bullying) on täysin oma 

aihealueensa. Siinä missä tämän tutkimuksen käsittelemät häiriköt toimivat 

pelimaailmoissa, nettikiusaaminen ilmenee Campbellin (2005) mukaan esimerkiksi 

sähköpostin, tekstiviestien, matkapuhelinkameroiden ja nettisivujen välityksellä. 

Internet-häiriköiden keskuudessa on havaittu sadismin olevan yleinen luonteenpiirre, ja 

teknologian jatkuvan käytön on todettu olevan yhteyksissä antisosiaalisiin piirteisiin 

(Buckels, Trapnell & Paulhus, 2014). Ongelmallista on myös se, että esimerkiksi Foo ja 

Koivisto (2004) ovat huomanneet häiriköinnin olevan usein tahatonta. Tämän lisäksi 

kiusaaminen terminä antaisi kuitenkin kuvan, että tekijä on lähtökohtaisesti uhria 

voimakkaampi ja vaikutusvaltaisempi, mikä ei Foon ja Koiviston tuloksien perusteella 

pidä aina paikkaansa. 

Dibbellin (2008) mukaan termin griefer merkitys on muuttunut vuosien saatossa. Hän 

kertoo termin juontavan 1990-luvulle, jolloin termillä kuvattiin antisosiaalista 

käyttäytymistä varhaisissa massiivimoninpeleissä. Ennen termin keksimistä kyseistä 

käyttäytymistapaa havaittiin jo tekstipohjaisissa virtuaalimaailmoissa. Nykyään tämä 

käyttäytymistapa sisältää selvemmin tavoitteen, ja hän sanoo sen kehittyneen 

täysinäiseksi kulttuuriksi (siteerattu tutkimuksessa Bakioglu, 2009.) 

Adrian kuvailee häirikköä henkilöiksi, jotka pyrkivät aiheuttamaan konflikteja. Häiriköt 

nauttivat joukkuetoveriensa tappamisesta tai pelin päämäärän saavuttamisen 

estämisestä. He myös huijaavat, ahdistelevat ja pyrkivät aiheuttamaan harmia 

vedättämällä pelaajia (scamming). Hän myös kuvaa häirinnän muuttuneen 

pelaajamäärien kasvaessa sosiaaliseksi sairaudeksi, ja vertaa sitä artikkelissaan 

rikoksiin. (Adrian, 2010.) 

Foo ja Koivisto (2004) ovat tutkimuksessaan havainneet tarkoituksenmukaisen ja 

implisiittisen häiritsemisen ohella ilmenevän ”ahneen pelaamisen” (greed play). He 

ehdottavatkin keräämänsä datan perusteella neljä kategoriaa häiritsemiselle: Ahdistelu 

(harassment), voimalla tungettelu (power imposition), vedätys (scamming) ja 

aikaisemmin mainittu ahne pelaaminen. Kategorioiden erot ilmenevät kolmella tavalla: 

miten tarkoituksenmukaista häirintä on, mitä sääntöjä kyseinen pelitapa rikkoo, sekä 

miten pelin kehittäjät ja pelaajat näkevät kyseisen pelityylin ja näiden suhtautuminen 

siihen. Yleisesti ottaen he määrittelevät häiritsevän pelityylin sellaiseksi, joka vaikuttaa 

negatiivisesti toisen pelaajan pelikokemukseen, mikä on useimmiten tarkoitettua. Mikäli 

pelityylin tarkoitus ei ole häiritä muita, luokitellaan se Foon ja Koiviston mukaan 

ahneeksi pelaamiseksi, mikäli pelityyli häiritsee muita ja hyödyttää vain kyseisellä 

tyylillä pelaavaa. (Foo & Koivisto, 2004.) 

Bakioglu (2009) on artikkelissaan kerännyt useita häirinnän määrittelyjä, ja yhdistävänä 

tekijänä niissä on tekojen tarkoituksenmukaisuus sekä tavoite aiheuttaa harmia. 

Oleellisena seikkana on myös pelin sääntöjen taivuttaminen näiden tarkoitusperien 

saavuttamiseen. Hän myös mainitsee kuinka häirinnästä on tullut eräänlainen hyödytön 

sateenvarjotermi; ketä tahansa voi syyttää häiriköijäksi jo siitä, että hän on eri mieltä 

kanssasi. Pelimaailmaa uhkaavan henkilön sijaan häirikkö voikin olla joku, jonka 

mielestä ”uhrin” pelihahmon paita on hassun värinen. Lisäksi ongelmia tuottaa se, että 

häirinnän määrittely vaihtelee pelaajakohtaisesti. Vaikka häirinnälle onkin esitetty 

erilaisia määrittelyjä tutkijoiden toimesta, eivät ne mitenkään riitä esimerkiksi Second 

Lifen tyylisen laajan virtuaalimaailman kaikkien mahdollisten tapahtumien 

kategoriointiin. (Bakioglu, 2009.) 

Häirikön määrittely ei ole kuitenkaan aivan yksiselitteistä. Jokin pelissä tai 

virtuaaliympäristössä suoritettu toiminta saattaa olla siinä pelissä täysin hyväksyttyä 
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toimintaa, mutta toisessa ympäristössä häiriköinniksi luokiteltava teko (Bakioglu, 

2009). Esimerkkinä Bakioglu mainitsee toisten pelaajien kimppuun hyökkäämisen, joka 

on täysin hyväksyttävää World of Warcraftissa, mutta pääsääntöisesti paheksuttavaa 

Second Lifessä. Mulligan ja Patrovsky määrittelevät häirikön verkkoympäristössä 

toiminnaksi, jolla tahallisesti häiritään muiden pelaajien pelikokemusta (Mulligan & 

Patrovsky, 2003). Foo ja Koivisto painottavatkin kyseisestä määrittelystä kolmea osaa: 

Teon tahallisuutta, muiden pelaajien pelinautinnon vähentymistä, sekä tekijän teosta 

saamaa nautintoa. Heidän mukaansa teon tarkoituksellisuus onkin hankala, mutta tärkeä 

osa häiritsemisen tutkimisessa ja määrittelyssä. (Foo & Koivisto, 2004.)  

Foo ja Koivisto (2004) ovat tutkineet häiritsijöitä haastattelemalla 31 henkilöä, joista 

suurin osa oli ei-häiritseviä pelaajia, osa häiritsijöitä ja osa massiivimoninpelien 

kehittäjiä. Heidän haastattelunsa rakenne ei ollut tarkasti etukäteen määritelty, ja niistä 

kerätty data on analysoitu laadullisesti. Foo ja Koivisto kertovatkin, että alustavasti 

tulokset viittasivat siihen, että vastaajat kokevat heihin kohdistuneiden epämiellyttävien 

tekojen olevan tahallisia. Lähempi tarkastelu kuitenkin paljasti, että jotkut vastaajista 

kokivat joutuneensa häiriköinnin kohteeksi, vaikka kyseinen toiminta on 

pelimekaniikkojen mahdollistamaa. Foon ja Koiviston mukaan häiriköinnin kohteeksi 

joutumisen tunteeseen ei vaikuttanut häiriötä aiheuttavan teon tarkoituksellisuus, toisin 

sanoen häiriköinti voi monesti olla tahatonta. Tämän lisäksi he uskovat, että teon 

seurausten vakavuus sekä teon toistaminen vaikuttavat siihen, kokevatko muut pelaajat 

teon häirinnäksi. Tämän todetakseen he esittivät haastateltaville kaksi erilaista 

skenaariota. Ensimmäisessä skenaariossa pelaaja tavoitteli suurempia voittoja ostamalla 

pelimaailmaan kuuluvalta kauppiaalta (vendor) jonkin halutun tavaran loppuun ja myi 

sitä muille pelaajille kalliimmalla hinnalla. Toisessa skenaariossa pelaaja koittaa 

päihittää selvästi liian kovan vaikeustason omaavan vastustajan sillä seurauksella, että 

kyseinen vastustaja tappaa sekä liian kokemattoman pelaajan sekä muut lähialueella 

olevat taisteluun kuulumattomat pelaajat. (Foo & Koivisto, 2004.) 

Foon ja Koiviston (2004) tulokset viittaavat siihen, että ensimmäisen skenaarion 

pelaajan tapa hankkia omaisuutta ei täytä häiriköinnin kriteereitä. Se ei välttämättä ole 

pelin kehittäjien tarkoittama keino, mutta se ei ole myöskään räikeästi pelin 

mekaniikkojen vastainen, eikä sen pohjimmainen syy ole muille pelaajille mielipahan 

aiheuttaminen. Toinen skenaario sen sijaan nähtiin häiriköintinä. Foo ja Koivisto 

toteavatkin vastaajien eron vastaajien suhtautumisessa näihin kahteen skenaarioon 

johtuvan vakavammasta seurauksesta, eli pelaajahahmojen kuolemisesta. Tämän lisäksi 

toisen skenaarion teko on toistuvaa, mikä sai vastaajat kokemaan sen häiriköintinä, 

vaikka muiden pelaajien hahmojen kuolemia aiheuttanut pelaaja ei sitä 

tarkoituksellisesti aiheuttanutkaan. Foon ja Koiviston mukaan pelaajakunta antaa 

tyypillisesti toisen skenaarion kaltaiset tilanteet anteeksi, mikäli se johtuu pelaajan 

kokemattomuudesta tai tietämättömyydestä, mutta saman teon toistaminen saa pelaajat 

suhtautumaan siihen häiriköintinä. (Foo & Koivisto, 2004.)  

Foo ja Koivisto (2004) selvittivät tutkimuksellaan myös häiritsijöiden motivaatioita. 

Heidän mukaansa häiritsijöiden tavat muistuttavat reaalimaailman kiusaajia. Feinbergin 

(1996) mukaan kiusaajat hakevat huomiota päihittämällä muita nokkeluudellaan ja 

älykkyydellään (siteerattu tutkimuksessa Foo & Koivisto, 2004). Eräs Foon ja Koiviston 

kyselyn vastaajista totesikin, että häirinnän onnistuminen mitataan muiden pelaajien 

kärsimyksen, eikä niinkään teon suunnitellun onnistumisen kautta. Vaikka häirinnän 

kohteena oleva pelaaja voikin mahdollisesti puolustaa itseään, häiritsijöiden pelihahmot 

ovat tyypillisesti voimakkaampia. Tämän lisäksi eräs häirinnän tarkoituksista on 

aiheuttaa vahinkoa ja selvitä siitä ilman seuraamuksia. Joillekin uhrin puolustautuminen 

tarkoittaa kuitenkin vaan suurempaa haastetta. (Foo & Koivisto, 2004.) 
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Rossignol (2005) toteaa artikkelissaan, että häiritsijöiden motivaatio näihin tekoihin on 

lähtöisin normaaleista ihmismielen haluista. Näistä hän mainitsee kunnianhimon, oman 

edun tavoittelun sekä muiden kärsimyksestä saatavan nautinnon. Rossignol käyttää 

esimerkkinä massiivimoninpeliä EVE Onlineä, joka mahdollistaa eräänlaisen 

häiriköinnin pelin omien sääntöjen puitteissa. Hän toteaakin harvan muun pelin 

omaavan tarpeeksi monimutkaisen ekonomian mahdollistamaan samankaltaisia 

huijauksia, joita EVE Onlinessä on nähty. (Rossignol, 2005.) Chesney ja kumppanit 

(Chesney, Couny, Logan & Madden, 2009) tulivat siihen tulokseen, että häirikkö haluaa 

näyttää parempaa tietämystään pelin mekaniikoista vähemmän kokeneille pelaajille. 

Toinen heidän löytämänsä motivaattori johtuu pelien välisistä kulttuurieroista: 

enemmän pelaajien välisiin kamppailuihin painottuvissa pelimaailmoissa viihtyvät 

pelaajat tuovat saman asenteen virtuaalimaailmoihin, joissa toisten pelaajien 

tappaminen ei ole normaalisti hyväksyttyä. Tämän lisäksi häiriköijät näkevät 

rauhanomaisemmat virtuaalimaailmat helppoina kohteina, sillä niiden odotetaan olevan 

turvallisia (Chesney et al., 2009.) Warner ja Raiter (2005) mainitsevat tavoitteiden 

saavuttamisen johtavan kilpailuun, mikä toisaalta ajaa pelaajat keksimään erilaisia 

tapoja toistensa päihittämiseen, mikä usein saa heidät käyttämään myös likaisia keinoja. 

Myös kulttuurilla on vaikutusta ihmisten suhtautumiseen Internetiin ja 

virtuaalimaailmoihin. Heroldin (2012) mukaan kiinalaisille tuottaa usein vaikeuksia 

ymmärtää, että Internetissä tapahtuvilla asioilla voisi olla vaikutusta reaalimaailmaan, 

eivätkä he osaa pelätä seurauksia. Tämä koskee myös nuorempia henkilöitä, vaikka he 

tyypillisesti ovat altistuneita Internetille ja sen eri sovelluksiin aikaisemmin elinikänsä 

aikana. He käyttävätkin virtuaalimaailmoja tapoina paeta oikeista maailmoista, ja 

Heroldin mukaan yksi lukuisista heidän aktiviteeteista sisältää ihmisten kiusaamista, 

mikä tuottaa heille mielihyvää. (Herold, 2012.)  

Häiriköintiä tutkiessa on oleellista myös miettiä sääntöjä, jotka sitovat pelaajia ja joiden 

pohjalta voidaan määritellä mikä on sallittua ja mikä ei. Foo ja Koivisto (2004) jakavat 

säännöt kolmeen eri tyyppiin. Ensimmäinen, jota Lessig (1999) kutsui kirjassaan koodin 

laiksi (law of code), käsittää asiat, jotka ovat mahdollistettuja ohjelmiston eli pelin 

koodissa. Seuraavaksi tulevat käyttöehdot ja muut pelin kehittäjien asettamat säännöt. 

Näiden lisäksi on olemassa heikommin määriteltyjä sääntöjä eli etikettejä, joita 

pelaajien odotetaan noudattavan reilun pelin hengessä. Pelien kehittäjät ja valvojat ovat 

Foon ja Koiviston mukaan kuitenkin pääsääntöisesti enemmän kiinnostuneita kahdesta 

ensimmäisestä sääntötyypistä. Syynä tähän on kolmannen sääntötyypin subjektiivisuus, 

ja sama pelityyli voikin olla toisessa pelissä salittua, mutta toisessa pelissä luokiteltu 

häirinnäksi ja käyttöehtojen rikkomiseksi. Pelikehittäjät kuitenkin tyypillisesti jättävät 

itselleen vapauden puuttua erikoistilanteisiin kirjoittamalla käyttöehtoihin 

ympäripyöreämmän pykälän, jossa esimerkiksi pelaajia kielletään toimimasta tai 

kommunikoimasta niin, että se on laitonta tai muuten estää tai häiritsee toista pelaajaa 

nauttimasta palvelun käytöstä. (Foo & Koivisto, 2004.) 

Vaikka häirintää esiintyy monessa eri muodossa ja sen käsitys vaihtelee sekä pelien että 

pelaajien kesken, voi häirintätavoista löytää yhteneväisyyksiäk. Foo ja Koivisto (2004) 

jakavat häirinnän neljään kategoriaan, eli ahdisteluun, voimalla tungetteluun, 

vedätykseen ja ahneeseen pelaamiseen. 

Ahdistelussa tarkoituksena on aiheuttaa negatiivisia tunnetiloja, ja ainoa häiriköijän 

saama hyöty on uhrin kärsimyksen seuraaminen. Foo ja Koivisto toteavat kuitenkin, että 

ahdistelu ei ole aina lähtökohtaisesti tarkoitettua, eikä häiriköksi mielletty välttämättä 

tiedä edes loukanneensa ketään. Tästä esimerkkinä he käyttävät hahmojen nimiä tai 

keskusteluissa ilmeneviä termejä, jotka ovat rasistisia tai muuten vain loukkaavia. 
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Mikäli kyseinen pelaaja ei kuitenkaan huomautuksista huolimatta lopeta kyseisen 

termin käyttöä, tulkitaan se monien moninpelien säännöissä häiriköinniksi ja näin ollen 

kielletyksi. Suoranaisen herjaamisen ja solvaamisen lisäksi ahdisteluksi luetaan 

viestikanavien tukkiminen tietoisesti hyödyttömiä viestejä kylvämällä (spam). Näihin 

liittyen häirikkö saattaa loukata muiden pelaajien yksityisyyttä tunkeutumalla tiloihin, 

jotka mielletään yksityisiksi, eikä häiriköijä suostu poistumaan kehotuksista huolimatta 

(spatial intrusion). Foo ja Koivisto luokittelevat pelaajien järjestämien tapahtumien 

häiritsemisen myös ahdisteluksi, sillä usein tämä tapahtuu tapahtuman ilmapiirin 

pilaavien viestien lähettelyllä tai muuten vain järjestelyjä häiritsevästi toimien. (Foo & 

Koivisto, 2004.) 

Varsinkin naispuoliset pelaajat vaikuttaisivat olevan alttiita häiriköinnille ja ahdistelulle. 

Dill ja kumppanit (2008) ovatkin tutkineet median antamaa kuvaa sukupuolirooleista ja 

niiden vaikutuksista median käyttäjien mielipiteisiin. Eräs heidän tuloksista olikin, että 

vahvasti seksuaaliset ja naisia alistavat kuvat saivat miespuoliset testihenkilöt 

suhtautumaan seksuaaliseen ahdisteluun suopeammin, kun taas naispuoleisissa 

ihmisissä tämä aiheutti päinvastaisen reaktion. Dill ja kumppanit arvelevatkin tämän 

johtuvan siitä, että naiset kokivat joutuneensa stereotypioiduksi heikompana ja 

vähäpätöisempinä kuin miehet, joka saa heidät haluamaan tasa-arvoista kohtelua. (Dill, 

Brown & Collins, 2008). Ivoryn (2006) tutkimuksen mukaan pääosissa olevat 

naishahmot ovat huomattavasti harvinaisempia kuin miespuoliset, mutta silti 

naishahmot ovat esitetty huomattavasti useammin seksuaalisemmassa valossa. Ivory 

pohtiikin, onko naispuolisten hahmojen lukumääräinen lisääntyminen hyvästä, mikäli 

heidän tarkoituksensa on vain esitellä paljasta pintaa. Burgess ja kumppanit (2007) 

selvittivät naishahmojen yleisyyttä peleissä, ja totesivat muiden kuin sota- ja 

urheilupelien keskimääräisesti sisältävän 47 % naispuolisia hahmoja, ainakin jos 

hahmon rotu oli ihminen. Sota- ja urheilupelien poisjättämisen luvuista he perustelevat 

sillä, että kyseiset pelit ovat pääsääntöisesti suunnattu miespuolisille pelaajille. 

Näennäisesti tasa-arvoinen esiintyminen on kuitenkin vain harhaa, sillä naishahmot 

esitettiin paljon miespuolisia hahmoja yleisemmin negatiivisessa valossa, ja 

kansikuvissa vain 18 % naispäähahmoista esiintyi ilman miespuolista hahmoa, kun taas 

miespuolisista päähenkilöistä 57 % olivat kansikuvassa ilman naispuolisia hahmoja. 

Burgess ja kumppanit toteavatkin, että äärimmäisen lihaksikkaiden miespuolisten 

hahmojen esittäminen on ymmärrettävää, sillä nämä usein taistelevat yli-ihmismäisiä 

vastustajia vastaan. Sen sijaan naisten esittämistä laihoina mutta isorintaisina hekään 

eivät osaa perustella muulla kuin naisten esineellistämisellä. (Burgess, Stermer & 

Burgess, 2007). Näiden tutkimusten varjolla miespuoliset pelaajat siis altistuvat 

naispuolisia hahmoja sisältävissä peleissä naisia alentaville mielikuville, mikä 

vuorostaan saa heidät suhtautumaan löyhemmin seksuaalista ahdistelua kohtaan. Tämä 

voisi tarkoittaa sitä, että naispuoliset pelaajat joutuvat myös herkemmin ahdistelun 

kohteeksi, sillä nämä nähdään miehiä heikompina. 

Foon ja Koiviston (2004) mainitsema voimalla tungettelu on eräs häiriköinnin muoto. 

Pelihahmon voimien demonstrointi ei sinällään ole häirintää, mutta tietyissä tilanteissa 

se voi muuttua sellaiseksi. Tämä häirinnän tyyppi on siitä ongelmallinen, että jotkut 

pelikehittäjät eivät koe sitä häirinnäksi, sillä se tapahtuu pelin sääntöjen puitteissa, 

mutta osa pelaajista voi silti pahoittaa siitä mielensä. Foo ja Koivisto toteavatkin, että 

muiden pelaajien hahmojen tappamiseen voi ajaa muutkin motivaatiot kuin pelkkä 

voimien näyttely, sillä peli itsessään voi jopa rohkaista pelaajahahmojen tappamiseen. 

Pelaajat kuitenkin voivat kokea sen häirintänä, mikäli he olivat tilanteessa epäreilussa 

asemassa. Tälläisia tilanteita ovat ne, missä tapetuksi tullut pelaajahahmo on 

heikentynyt juuri käydyn vaikean taistelun takia, hyökkääjä käyttää pelissä olevia 

porsaanreikiä edukseen, tai tapettu pelaaja (tai hänen hahmonsa) on ollut uusi ja 
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kokematon. Tappajan sanalliset solvaukset voivat myös saada tilanteen vaikuttamaan 

häiriköinniltä. Näiden lisäksi häirinnäksi leimaantumista edesauttaa se, että hyökkääjä 

käy saman pelaajan kimppuun toistuvasti. Mikäli pelimekaniikka tukee pelaajien 

herättämistä henkiin, voi häirikkö herättää kuolleen pelaajahahmon, ja tämän jälkeen 

tappaa hänet uudestaan. Foon ja Koiviston mukaan häirikön ei välttämättä tarvitse olla 

edes suoraan yhteydessä uhriin jotta toiminta kuuluisi tähän häirintätyyppiin: Häirikkö 

voi esimerkiksi johdattaa huomattavasti uhria voimakkaampia pelimaailman hirviöitä 

tämän luokse tai oman hahmonsa asemoinnilla estää uhria pakenemasta tälläiselta. 

Tällöin ”voimannäyte” tulee siitä, että häirikkö on edesauttanut uhrinsa kuolemista 

käyttäen hyväksi tietouttaan pelimekaniikoista. (Foo & Koivisto, 2004.) Myös 

Chesneyn ja kumppaneiden (2009) tutkimuksissa ilmeni, että häirikkö kokee olevansa 

vahvempi kyetessään käyttämään tietämystään pelimekaniikasta, kun taas 

pelimekaniikasta vähemmän tietoiset nähtiin heikkoina (Chesney et al., 2009). 

Vedätykset kuuluvat myös Foon ja Koiviston (2004) esittämiin häiriköintityyppeihin. 

Aikaisemmin mainitun voimalla tungettelun tavoin vedätyksen luokittelu häiriköinniksi 

ei ole aina itsestäänselvää. Moninpelattavissa roolipeleissä esimerkiksi vedättäjä voi 

todeta vain roolipelanneensa hahmoaan, joka on varas. Jotkut Foon ja Koiviston 

kyselyyn vastanneista olivat muutenkin sitä mieltä, että vedätyksessä onnistunut pelaaja 

on vaan pelannut fiksusti, kun taas vedätetyksi tullut pelaaja on pelannut hölmösti. Osa 

vastanneista pelaajista pitävätkin pelin sisäistä kaupankäyntiä poikkeuksena 

roolipelaamiseen, ja sen tulisi aina tapahtua hyvässä hengessä. Myös pelikehittäjät 

pitävät vedätyksiä hankalana aihealueena, mutta useammat kehittäjät uskovat 

roolipelaamiseen vetoamisen olevan vain kiinni jääneen vedättäjän tapa selvitä ilman 

seuraamuksia. Sen sijaan pelin sisäisen kaupankäyntijärjestelmän puutteita 

hyväksikäyttäminen lasketaan aina häiriköinniksi. Täydellinenkään 

kaupankäyntijärjestelmä ei kuitenkaan suojele pelaajia lupausten rikkomiselta, missä 

vedättäjä lupaa tehdä palveluksen tai antaa tavaroita kaupankäyntijärjestelmän 

ulkopuolella. Vedättäjä saattaa myös esiintyä muuna kuin omana itsenään. Tämä on 

luonnollinen osa roolipelaamista, jossa pelaajahahmo voi erota pelaajastaan iältä, 

sukupuolelta ja muilta fyysisiltä ominaisuuksiltaan, mutta Foo ja Koivisto laskevat sen 

häirinnäksi, mikäli tämän identiteetillä hämäämisen perimmäinen tarkoitus on vedättää 

tai muuten harhauttaa jotain muuta pelaajaa. Pelien käyttöehdot ja säännöt eivät 

tyypillisesti kiellä pelaajaa esiintymänä toisen pelaajan hahmona. Sen sijaan muiden 

pelaajien käyttäjätunnusten varastaminen ja erityisesti pelin kehittäneen yrityksen 

työntekijänä esiintyminen on kiellettyä. (Foo & Koivisto, 2004). 

Neljäs Foon ja Koiviston (2004) häirintätyypeistä on ahne pelaaminen. He kuvaavat 

ahneesti pelaavaa henkilöä sellaiseksi, joka toimii omien etujensa mukaisesti 

riippumatta siitä, onko sillä negatiivisa vaikutuksia muihin pelaajiin. Foon ja Koiviston 

kuvaus ahneesta pelaamisesta onkin samankaltainen kuin Salenin ja Zimmermanin 

(2004) kuvaus epäurheilijamaisesta käytöksestä: Ahne pelaaja toimii pelin omien 

sääntöjen mukaan, mutta rikkoo implisiittisiä sääntöjä eikä toimi pelin hengen 

mukaisesti (siteerattu tutkimuksessa Foo & Koivisto, 2004). Ahneessa pelaamisessa 

perimmäinen tarkoitus onkin vain päästä eteenpäin pelissä. Foo ja Koivisto pohtivatkin, 

voiko tälläista pelaajaa syyttää siitä, että peli palkitsee vahvempia pelaajia uusilla 

pelialueilla, jonne heikommat hahmot eivät pääse. Heidän keräämänsä datan perusteella 

muut pelaajat antavat ahneen pelaamisen anteeksi, vaikka se voikin heidän 

pelaamiseensa negatiivisesti vaikuttaakin. Pelitapa herättää heissä kuitenkin 

epämiellyttäviä tuntemuksia, ja luokittelevat sen lieväksi häirinnäksi mikäli ahne pelaaja 

aiheuttaa heille suoranaista harmia. Foon ja Koiviston mukaan yksi yleisistä ahneen 

pelaamisen ilmentymistä on muiden pelaajien ansaitseman saaliin anastaminen (ninja 

looting). Mulligan ja Patrovsky (2003) puhuvat kyseistä ilmiöstä, ja heidän 
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määritelmänsä mukaan kyseiseen tapahtumaan sisältyy ”muiden pelaajien ansaitseman 

saaliin ottaminen joko nopeutta, oveluutta tai huijaamista käyttäen”. Foo ja Koivisto 

(2004) kertovat tämän tyypillisesti ilmenevän niin, että pelaaja tyhjentää muiden 

pelaajien tappamien hirviöiden ruumiiden taskut, vaikka hänellä ei olisi oikeutta siihen. 

Syy tähän oikeuden puuttumiseen voi olla se, ettei pelaaja osallistunut kyseisten 

hirviöiden tappamiseen ollenkaan tai hänen osuutensa oli hyvin vähäpätöinen. Lisäksi 

on mahdollista, että joku muu tiimin jäsen oli määrätty keräämään saalis. Tätä ongelmaa 

voidaan lieventää, mikäli peli jakaa oikeudet saaliiseen osallistumisen perusteella. Tästä 

voi kuitenkin seurata toisen ahneen pelaamisen ilmiö, eli tappojen varastaminen (kill 

stealing). Foo ja Koivisto määrittelevä tappojen varastamisen niin, että pelaaja pyrkii 

saamaan etua tappamalla hirviön, joka on jo taistelussa toisen pelaajan tai ryhmän 

kanssa. Kyseistä toimintaa pidetään pelaajakunnan silmissä häiritsevänä ja ärsyttävänä, 

mutta osa pelaajista katsoo tätä läpi sormien, sillä kyseinen toiminta ei normaalisti 

aiheuta pelaajien kuolemia. Osa pelaajista pitääkin sitä vain normaalina kilpailuna, 

mikäli hirviöltä voi saada saaliina erityisen arvokkaan esineen. Foon ja Koiviston 

keräämä data viittaa kuitenkin siihen, että tappojen varastaminen luokitellaan 

häirinnäksi, mikäli sitä harjoittava pelaaja on täysin ylivoimainen hirviöön nähden. 

Esimerkkinä tästä olisi tilanne, jossa ryhmä heikompia pelaajahahmoja taistelee hirviötä 

vastaan, ja paikalle saapuva huomattavasti voimakkaampi pelaaja tappaa hirviön 

hetkessä. Vaikka hirviöltä saatava saalis menisikin heikommille pelaajahahmoille, 

voivat kyseiset pelaajat kokea saaneensa hirviön tappamisesta vähemmän pelinautintoa 

riskien ja vaivan poistuessa kuvioista. Voimakkaammat pelihahmot saattavat myös 

tappaa heikompia hirviöitä tietyn esineen toivossa, ja tällöin heikompien pelaajien kyky 

suorittaa samaa tehtävää heikkenee merkittävästi. Foo ja Koivisto nimeävät tämän 

ilmiön alueen monopolisoinniksi (area monopolising). Tätä voi ilmetä, vaikka 

pelialueella olisikin suhteellisen tasaveroisia pelaajia ja ryhmiä. Vaikka tästä voi seurata 

kiivasta kilpailua, ei sitä voi varsinaisesti luokitella häirinnäksi, eivätkä pelien säännöt 

tätä kiellä; käyttöehdot voivatkin päinvastoin korostaa, että pelialueet ovat pelaajille 

yhteisiä. (Foo & Koivisto, 2004.) 

Foo ja Koivisto (2004) erottelevat häirinnästä ja sen eri kategorioista vielä pelin 

sisäisten virheiden hyväksikäytön, joka lähestulkoon aina mielletään käyttöehtojen 

vastaiseksi toiminnaksi. Häirinnäksi kyseinen toiminta lasketaan, mikäli sitä käytetään 

muutenkin häiritsevän toiminnan toteuttamiseksi tai helpottamiseksi. Esimerkkinä tästä 

on tilanne, missä pelaajat eivät voi normaalisti vahingoittaa muita, mutta häiriköivä 

pelaaja estää muiden pelaajien liikkumisen pelihahmonsa sijoittamisella, jonka johdosta 

muut pelihahmot joutuvat pelin ohjaamien hirviöiden tappamaksi. Kyseinen tilanne 

täyttäisi myös Foon ja Koiviston aikaisemmin mainitseman voimalla tungettelun 

määritelmän. (Foo & Koivisto, 2004.)  

Oikean rahan tullessa kuvioihin häiritsijöiden panokset ovat kovenneet. Adrian (2010) 

toteaa häiriköinnin muuttuneen yksittäisistä kiusantekotapauksista sosiaaliseksi 

sairaudeksi. Hän mainitsee häiritsijöiden käyttävän erilaisia vedätyksiä ja huijauksia, 

viime aikoina jopa Ponzi-huijauksia. Hän on vertaillut Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan lakeja ja huomannut etenkin Yhdistyneen kuningaskunnan lakien 

soveltuvan esimerkiksi vedätyksiin, jotka koskevat virtuaalisia hyödykkeitä. Adrianin 

mukaan eri varastelun muodot ovat lain silmissä hyväksyttäjä suurimmassa osassa 

virtuaalimaailmoista, eikä näitä noteerata tilastoissa joissa mitataan varastettujen 

virtuaalihyödykkeiden arvoa oikeassa rahassa. Hänen mukaansa esineiden 

menettämisen riski on jotain jonka pelaaja on suostunut ottamaan astuessaan kyseiseen 

virtuaalimaailmaan. Adrianin mukaan on silti olemassa mahdollisuus, että pelin 

sisälläkin tapahtuvista vedätyksistä täyttää varkauden tai petoksen määritelmän. Hän 

kirjoittaa näistä yleisimpien tapojen olevan kaupattavan olevan tavaran vaihtaminen 
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samannäköiseen mutta alempiarvoiseen tavaraan kesken kaupankäynnin, sellaisen 

tavaran kauppaaminen, jota ei voi vaihtaa pelin omassa kaupankäyntivalikossa vaan 

joka on pudotettava maahan kenen tahansa poimittavaksi, huijattavan tuttuna 

esiintyminen sekä yksinkertaisesti sovittua alempiarvoisen tavaran antaminen 

vaihdossa. (Adrian, 2010.) 

Joskus häirinnän juuret voivat olla vähän monimutkaisemmat kuin päällisin puolin 

luulisi. Bakioglu (2009) kertoo artikkelissaan suositun nettikommuunin, Something 

Awfulin, ja niinkutsuttujen furryjen yhteenotosta. Kyseisellä termillä viitataan 

henkilöön, joka esiintyy eläinhahmona, ja usein heidän uskotaan olevan 

homoseksuaaleja. Hänen mukaansa nämä pelaajat ovat usein häirinnän kohteita, mutta 

Something Awfulin, jonka käyttäjiä kutsutaan usein gooneiksi, ja eläinhahmoina 

esiintyvien pelaajien ”konflikti” on kuitenkin saanut alkunsa pelien ulkopuolella. 

Bakioglun mukaan Something Awfulin sivuilla on usein esitelty harvinaisen outoja 

seksuaalisia fetissejä sisältäviä ja huonosti suunniteltuja sivuja, ja hyvin usein nämä 

ovat olleet eläinhahmona esiintymiseen liittyviä. Tästä on seurannut eläinhahmoista 

pitävien henkilöiden lähettämä vihaisten sähköpostien tulva, ja Something Awfulin 

ylläpitäjiä uhkailtiin myös lakituvalla. Something Awfulin vaikutusvalta Internetissä ja 

pitkä historia eläinhahmoihin mieltyneiden kanssa onkin johtanut siihen, että näitä 

pelaajia häiritään esimerkiksi selvästi heihin kohdistuvia väkivaltaisia ympäristöjä 

luomalla virtuaalimaailmoissa, jotka mahdollistavat tämän. (Bakioglu, 2009.) 

Eräs Linin ja Sunin  (2005) kyselyn tuloksista paljasti, että valtaosa vastaajista oletti 

häiriköijien olevan iältään peruskouluikäisiä tai nuorempia. Heidän mukaansa 

Taiwanissa suurin osa pelaajista on kuitenkin yli 20-vuotiaita. Linin ja Sunin mukaan 

tämä on aikuisten pelaajien tapa vähentää Taiwanin alueella heihin liitettyä stigmaa: 

Häiriköijät ovat lapsellisia ja rehelliset, normaalit pelaajat eivät tähän ryhmään kuulu, ja 

näin ollen häiriköijät eivät ole tervetulleita aikuisten peleihin, mikä taas vuorostaan saa 

pelaamisen kuulostamaan aikuisemmalta touhulta. (Lin & Sun, 2005.) 

2.6 Häiriökäyttäytyjien vaikutukset 

Hardyn (2009) mukaan valtoimenaan olevat huijarit voivat vähentää muiden pelaajien 

peli-iloa, ja täten tarkoittaa menetettyjä tuloja sekä huijareiden riivaaman pelin 

myynnissä, että myös samojen kehittäjien tulevaisuudessa julkaistavissa. Smith (2004)  

kertoo miten Blizzard, Battle.netiä kehittävä ja ylläpitävä peliyritys, asetti vuonna 2003 

400.000 pelitunnukselle käyttökiellon, sillä nämä oli liitetty huijaussovelluksiin, joka 

Blizzardin mukaan nähtiin uhkana Battle.netin tarkoitukselle olla hauska ja turvallinen 

paikka. Smithin mukaan kehittäjät ovatkin valmiita tekemään radikaalejakin valintoja 

tuhoisan käyttäytymisen estämiseksi, vaikka se usein tarkoittaakin myös rehellisten 

pelaajien valintojen rajoittamista. Myös Yeung ja kumppanit mainitsevat huijaamisen 

laskevan pelin viihdearvoa, mikä ajaa rehelliset pelaajat pois (Yeung, Lui, Liu & Yan, 

2006). Webb ja Soh pitävät huijaamisen estämistä tärkeänä, jotta peli voisi menestyä 

(Webb & Soh, 2007). Kuecklich (2004) mainitsee huijaamisen vaikuttavan 

pelimaailman sisäiseen ekonomiaan: arvokkaiden esineiden kopiointi ohjelmistovirheen 

avulla ja resurssien kerääminen muita nopeammin aiheuttaa niiden arvon romahtamisen. 

Chambers ja kumppanit (2005)  ovat tutkineet pelaajien käyttäytymistä pelin elinkaaren 

aikana. Vaikka heidän tutkimuksensa koski lähinnä pelin kehittäjien kykyä tarjota 

pelaajille mahdollisuus päästä pelaamaan silloin kun pelaajat sitä halusivat, yksi heidän 

löydöksistään oli pelaajien kärsimättömyys. Mikäli pelaaja ei pysty yhdistämään 

moninpeliin esimerkiksi palvelimen ruuhkautumisen takia, kyseinen pelaaja usein jättää 

yrittämästä koskaan uudestaan. Pelaajat ovat myös hyvin herkkiä vaihtamaan palvelinta 
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ensimmäisten minuuttien aikana, mikäli palvelimen asetukset tai yleinen ilmapiiri eivät 

heitä miellytä (Chambers, Feng, Sahu & Saha, 2005.) Tämä yhdistettynä häiriköiden 

tapaan aiheuttaa mielipahaa ja yleistä häiriöitä palvelimella voisi siis potentiaalisesti 

häätää muita pelaajia, jotka olisivat valmiita hylkäämään pelin jo palvelimelle 

yhdistämisessä olevien ongelmien takia. Feng ja kumppanit (2007) tekivät tutkimuksen, 

jossa tarkkailtiin erästä massiivimoninpeliä, jossa maailma ja pelaajahahmot olivat 

pelityypin mukaisesti pysyviä. He huomasivat, että pelin heti julkaisussa aloittaneet 

pelasivat peliä pitempään, ja mitä myöhemmään julkaisusta pelaaja aloitti pelaamisen, 

sitä todennäköisemmin ja nopeammin hän myös hylkäsi pelin. Feng ja kumppanit 

arvelevatkin tämän johtuvan siitä, että pitempään pelanneet ovat lähtökohtaisesti 

paremmassa asemassa kuin uusi pelaaja. (Feng, Brandt & Saha, 2007.) Tämä voisi 

osaltaan johtaa häirintätapauksiin, jossa vahvempi, ja näin ollen pitempään pelannut, 

pelaaja hakee vaihtelua kiusaamalla uusia ja heikompia pelaajia, jotka ovat muutenkin 

alttiimpia lopettamaan kyseisen pelin pelaamisen. Näihin seikkoihin naispuolisten 

hahmojen tyypillisen esitystavan ja sen vaikutuksen etenkin miespuolisiin pelaajiin 

huomioonottaen (Ivory, 2006; Burgess et al., 2007), etenkin naispuolisten pelaajien 

pitäminen mukana aktiivisina pelaajina vaikuttaisi yllättävän vaikealta. 

Phamin (2002) mukaan häiriköijiä on hyvin pieni osuus pelaajakunnasta, mutta he 

onnistuvat silti häätämään tuhansia maksavia asiakkaita. Hänen mukaansa pelien 

kehittäjät pelkäävätkin häiriköijien vaikutusta 10-14 dollaria kuukaudessa peliin 

sijoittaviin niin paljon, että he ovat valmiita sijoittamaan suuria määriä resursseja 

ongelman ratkaisemiseksi. (Pham, 2002.) Pizerin (2003) mukaan häiriköijiä on 

tilastollisesti 3 % pelaajakunnasta, mutta he vaikuttavat moninkerroin useampaan 

pelaajaan (siteerattu tutkimuksessa Foo & Koivisto, 2004). Hsu ja Lu (2004) 

huomasivat tutkimuksessaan sosiaalisuudella ja ihmisten välisellä kanssakäymisellä 

olevan positiivinen vaikutus pelaajiin ja näiden aktiivisuuteen värvätä muita pelaajia 

mukaan, mikä taas puolestaan edesauttaa pelaajakunnan kriittisen massan 

saavuttamisessa. He kehottavatkin pelikehittäjiä houkuttelemaan ympärilleen 

kommuuneja luovia ihmisiä pelaamaan pelejään. Tälläisen pelaajan menetys häiriköiden 

takia voisikin siis teoriassa aiheuttaa paljon suuremman vahingon kuin yhden pelaajan 

menettämisen. 

Häiriköinnillä, etenkin vedätyksillä, voi olla seuraamuksia, joiden arvo lasketaan 

reaalimaailman rahassa. Chenin ja kumppaneiden (2005) mukaan Taiwanissa suurin osa 

moninpeleissä tapahtuvista rikoksista on varkauksia (73,7 % tapauksista) ja petoksia 

(20,2 % tapauksista). Rikokset tapahtuvat pääsääntöisesti identiteettivarkauden (43,4 %) 

tai käyttäjän manipuloinnin (43,9 %) avulla. Yleensä (34,3 % tapauksista) 

rikostapauksen arvo oli 100-300 dollaria. Aasian ohjelmistopiratismin määrän johdosta 

ohjelmistokauppiaat ovat Chenin ja kumppaneiden mukaan siirtyneet malliin, jossa 

pelaajat maksavat Internet-yhteydestä ohjelmistojen lisenssimaksujen sijaan. 

Massiivimoninpeleissä tämä tarkoittaa sitä, että pelaaja maksaa yhteydestä, jonka avulla 

tämä pääsee käyttämään virtuaalihahmoaan ja keräämään virtuaalista omaisuutta. Sen 

lisäksi että pelissä käytettävät virtuaaliesineet saattavat maksaa oikeaa rahaa, voi 

joissain peleissä käytettävää valuuttaa muuttaa oikeaksi rahaksi. (Chen, Chen, Hwang, 

Korba, Song & Yee, 2005.) Toisin sanoen esineillä ja valuutoilla, jotka eivät ole edes 

fyysisesti olemassa, voi olla rahallista arvoa, ja näiden menettäminen voisi olla 

rinnastettavissa oikean fyysisen omaisuuden menettämiseen. Adrian (2010) toteaakin 

tutkimuksensa lopuksi, että virtuaalimaailmojen asukkailla tulisi olla samanlainen 

oikeus kääntyä lain puoleen tapauksissa, joissa pelin kehittäjät eivät suostu tilannetta 

korjaamaan, sillä menetyksen hintana on aikaa ja oikeaa rahaa.  
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Vaikka virtuaalimaailman tapahtumien seuraukset eivät olisi oikeassa rahassa 

mitattavia, voi niillä silti olla odottamattoman laajoja vaikutuksia. Esimerkiksi 

Stefanescu (2006) kertoo avaruuteen sijoittuvasta massiivimoninpeli EVE Onlinesta, 

jossa eräs käyttäjä perusti pankin, johon pelaajat pystyivät sijoittamaan pelin omaa 

valuuttaa ja saivat sijoituksilleen korkoa (siteerattu tutkimuksessa Adrian, 2010). Adrian 

kertoo, että kyseinen pankki lupasi jopa 9 prosentin korkoja, ja pankki keräsi yhdeksän 

kuukauden aikana satojen miljardien edestä ISKiä, joka on pelin oma rahayksikkö. 

Oikeassa rahassa mitattuna kyseisen summan arvo oli lähes 125 000 dollaria. Eräänä 

päivänä pankin perustanut hahmo katosi rahoineen avaruuden syövereihin (Adrian, 

2010.) Husemannin (2006) mukaan EVE Onlinen kehittäjät pitivät virtuaalisen 

lehdistötilaisuuden, jossa he tekivät selväksi olevansa tietoisia tapahtuneesta, mutta 

kieltäytyvänsä tekemästä asialle mitään. Hän kertoo kehittäjien kuitenkin antaneen 

ymmärtää, että he seuraavat kadonnutta hahmoa siltä varalta, että joku yrittää muuttaa 

hahmon hallussa olevaa pelivaluuttaa oikeaksi rahaksi (siteerattu tutkimuksessa Adrian, 

2010). Yksi pelimaailman ekonomiaa, ja tätä myöten kaikkia pelimaailman asukkaita 

koskettava, ilmiö on niin kutsutut kultafarmaajat. Hu ja Zambetta (2008) kuvaavat 

kultafarmaajia henkilöiksi tai yrityksiksi, jotka hankkivat suuria summia pelin omaa 

valuttaa aikeinaan myydä sitä oikeaa rahaa vastaan. Ilmiö on herättänyt vihatunteita 

muissa pelaajissa, ja kultafarmaajien kysyntä saakin alkunsa pelaajista, joilla ei ole 

aikaa ja kärsivällisyyttä ansaita virtuaalista omaisuutta pelaamalla itse. 

Kultafarmauksella onkin Hun ja Zambettan mukaan potentiaalisia vaikutuksia sekä 

reaalimaailman että virtuaalimaailman ekonomioihin. (Hu & Zambetta, 2008.) Warner 

ja Raiter (2005) mainitsevat tutkimuksessaan tapauksen, jossa kiinalainen 

massiivimoninpelin pelaaja murhasi toisen pelaajan, joka oli varastanut pelissä olevan 

virtuaalisen aseen, minkä seurauksena Kiina on alkanut rajoittaa aikaa, jonka kiinalaiset 

pelaajat saavat viettää massiivimoninpelien. Kyseinen tapaus kertookin kaikessa 

karuudessaan, kuinka vakavasti jotkut voivat virtuaalimaailman tapahtumat ottaa. 

Adrianin (2010) mukaan Yhdysvallat eivät tarjoa mitään apua virtuaalivarkauksissa. 

Lastowkan ja Hunterin (2004) mukaan yleisesti ottaen reaalimaailman lakeja ei haluta 

sotkea pelien omiin sääntöihin, mutta tarpeen vaatiessa niinkin voi käydä (siteerattu 

tukimuksessa Adrian, 2010). Kennedy (2009) toteaa rikoslain kyllä pätevän 

virtuaalimaailmoihin siinä missä reaalimaailmaan, mutta eri tavalla kuin moni pelaaja 

haluaisi tai toivoisi, sillä lain silmissä vain tekojen seurauksilla on oikeaa merkitystä, 

eikä niinkään sillä, miltä se näyttää ruudulla (siteerattu tutkimuksessa Adrian, 2010). 

2.7 Häiriökäyttäytyjien torjunta ja vaikutusten vähentäminen 

Osassa aikaisempia tutkimuksia on esitetty keinoja torjua häiriökäyttäytymistä tai 

ainakin vähentää näiden vaikutusta. Näitä keinoja esitellään seuraavaksi. 

2.7.1 Huijareiden torjunta 

Yeung ja kumppanit (2006) kertovat monien ensimmäisestä persoonasta kuvattujen 

räiskintäpelien sisältävän huijauksenesto-ohjelmia, mutta tämä ei riitä estämään 

huijaamista kokonaan. Koska huijauksenesto-ohjelma sijaitsee huijaajan omalla 

tietokoneella peliohjelmiston kyljessä, voi huijari kehitellä eri tapoja kiertää se. Toinen 

ratkaisutapa on käyttää ihmisiä valvojina, mutta tämä on äärimmäisen työlästä eikä 

kyseinen tapa toimi hyvin peleissä, jotka tukevat tuhansia pelaajia. Heidän 

ratkaisuehdotuksensa on pelipalvelimen päässä oleva järjestelmä, joka voidaan opettaa 

havaitsemaan huijaava pelaaja esimerkiksi tähtäämiseen liittyvien kuvioiden avulla. 

(Yeung et al., 2006.)  
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Webb  ja Soh (2007) esittävät eri ratkaisuja riippuen käytetystä huijaustavasta. Pelin 

virheitä hyväksikäyttäessä kehittäjien tulisi julkaista pelin virheitä korjaavia päivityksiä. 

Mikäli virheen käyttäminen on aiheuttanut suurempaa haittaa massiivimoninpelin 

pysyvälle maailmalle, voivat kehittäjät siirtää maailman tilan tietokannan avulla aikaan 

ennen virheen hyväksikäyttöä. Muiden pelaajien sijainteja paljastavat huijaukset 

voidaan välttää käyttämällä arkkitehtuuria, jossa pelaaja saa vain tarvitsemansa tiedon 

palvelimelta, eikä näin voi hyväksikäyttää tietoa, joita hänen oma ohjelmistonsa tietää 

muttei näytä pelaajalle. Pelaajan syötettä muuttelevat ja tätä näin avustavat ohjelmat voi 

havaita erillisellä torjuntaohjelmalla, joka tarkastaa pelaajan muistia tunnettujen 

huijausohjelmien varalta. Vaihtoehtoisesti pelaajien käyttäytymistä voidaan verrata 

tilastollisesti huijauksia käyttävien pelaajien käyttäytymiseen, mutta tämän heikkoutena 

on huijausohjelmat, jotka naamioituvat esimerkiksi satunnaisien muuttujien turvin. 

(Webb & Soh, 2007.) Myös Gianvecchio ja kumppanit (2009) ovat kehitelleet 

järjestelmää, joka erottaa huijarit rehellisistä pelaajista vertaamalla näiden syötteitä, 

jotka tulevat hiirestä ja näppäimistöstä (Gianvecchio, Wu, Xie, & Wang, 2009). 

Kosterin (2004) mukaan toisto on oleellinen osa pelejä (siteerattu tutkimuksessa Golle 

& Ducheneaut, 2005). Gollen ja Ducheneautin mukaan tämä johtaa siihen, että 

loputtoman määrän varitaatioita sisältävät pelit mielletään kaaottisiksi, eivätkä pelaajat 

lämpene niille. Pelien eri kuvioiden opettelu ja hallitseminen onkin tärkeä pelinautinnon 

lähde. Heidän mukaansa tämä johtaa siihen, että eri kuvioiden täydellisesti suorittamista 

avustavia huijauksia ei voi torjua suunnittelemalla enemmän varitaatiota sisältäviä 

pelejä. Gollen ja Ducheneaut painottavatkin tälläisiä apuohjelmia käyttävien pelaajien 

tunnistavien tekniikkojen tärkeyttä. Huijareiden tunnistamisen lisäksi he ehdottavat eri 

tapoja häätää huijareita aiheuttaen heille mahdollisimman paljon haittaa. Toistoa 

vähentävien apuohjelmien tarkoitus on monesti auttaa pelaajaa keräämään 

tehokkaammin ja enemmän pelissä käytettäviä resursseja, ja Gollen ja Ducheneaut 

ehdottavatkin, että näiden resurssien lähettäminen toisille pelaajille kestäisi jonkin 

aikaa. Tätä aikaa voidaan käyttää hyödyksi selvittäessä, ovatko resurssit huijaavalta 

pelaajalta lähtöisin, ja näin ollen vastaanottajankin kiinnijäämisriski kasvaa. Toinen tapa 

olisi tehdä peleistä enemmän tiimityöskentelyyn painottavia ja sellaisia, jotka 

rankaisevat koko ryhmää, mikäli yksi pelaaja jää kiinni huijaamisesta. Tämä saisi muut 

pelaajat tarkkailemaan toisiaan ja sosiaalinen paine voisi saada pelaajan luopumaan 

aikeestaan huijata. (Gollen & Ducheneaut, 2005.) 

Maiberg (2014) testasi huijausten käyttöä Counter-Strike: Global Offensive –nimisessä 

verkkopelissä, ja sai tunnukselleen ikuisen käyttökiellon kaksi tuntia huijaamisen 

aloittamisesta Valve Softwaren kehittämän huijauksenesto-ohjelman toimesta. Tripwire 

Interactiven John Gibson toteaa Maibergin haastattelussa, että huijaajien määrän 

laskemiseen pystyvät vaikuttamaan vain kehittäjät itse. Hän tiedostaa, ettei huijareista 

voida päästä kokonaan eroon, joten hänen prioriteetteinaan on tehdä huijaamisesta 

mahdollisimman hankalaa ilman, että se vaikuttaa normaaleihin pelaajiin. (Maiberg, 

2014.) 

2.7.2 Häiriköiden torjunta 

Foo ja Koivisto (2004) mainitsevat tutkimuksessaan erilaisia tapoja vähentää 

häiriköiden vaikutusta. Tekstipohjaisia kommunikointikanavia käyttävät ahdistelijat voi 

useimmissa massiivimoninpeleissä torjua, ja pelien asetuksista löytyy kirosanasuodatin, 

joka estää kehittäjien määrittämiä sanoja näkymästä keskusteluissa ollenkaan. 

Vedätyksiä voi ehkäistä suunnittelemalla pelin sisäiset kaupankäyntivalikot paremmin 

esimerkiksi niin, että jokainen muutos tarvitsee hyväksynnän molemmilta pelaajilta 

ennen kuin kauppa julistetaan tehdyksi. Ahneen pelaamisen erään ilmentymän, eli 
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saaliiden varastamisen, voi estää suunnittelemalla pelimekaniikka niin, että peli 

palkitsee vain taisteluun osallistuneita pelaajia. Foon ja Koiviston mukaan tässä 

ongelmallista onkin määritellä pelaajan osallistumisen merkitys. (Foo & Koivisto, 

2004.) Chen ja kumppanit (2005) puolestaan kehottavat pelin kehittäjiä hankkimaan 

kaikki pelin omien kotisivujen verkko-osoitteita muistuttavat verkko-osoitteet. Tällä 

estetään pelaajia haksahtamasta aidoilta pelin sivuilta näyttäviin huijauksiin, joiden 

tarkoitus on kerätä pelaajien käyttäjätunnusten tiedot. (Chen et al., 2005). 

2.8 Yhteenveto 

Tässä luvussa esitelty aikaisempi kirjallisuus loi pohjan tämän tutkimuksen 

suunnittelulle. Aikaisemmasta kirjallisuudesta on tähän yhteenvetoon koottu teemoja, 

joita myöhemmin hyödynnettiin kyselyn sisällön suunnittelussa. 

Foo ja Koivisto (2004) siteerasivat tutkimuksessaan Pizeriä (2003), jonka mukaan 

tilastollisesti häiriköitä pelaajakunnasta on 3 %. Maibergin (2014) haastattelun 

perusteella 1 % pelaajista on halukkaita maksamaan huijausohjelmistoista. 

Häiriökäyttäytymisen yleisyys on yksi tämän tutkimuksen teemoista. Tämän lisäksi 

tärkeää on selvittää, millaisiin häiriökäyttäytymistapoihin pelaajat yleensä törmäävät. 

Lin ja Sun (2005) huomasivat vastaajien mielikuvien häiriköistä eroavan 

todellisuudesta, sillä häiriköitä pidettiin nuorempina kuin mitä pelaajat tyypillisesti 

olivat. Foo ja Koivisto (2004) sekä Webb ja Soh (2007) ovat maininneet erilaisia 

häiriökäyttäytymisen ilmenemismuotoja, mutta koska kyseessä on niin pelikohtainen 

asia, on häiriökäyttäytymisen kaikkien ilmenemismuotojen luetteleminen vaikeaa. 

Yeung ja kumppanit (2006), Pham (2002) sekä Kuecklich (2004) mainitsivat 

kirjoituksissaan häiriökäyttäytyjien aiheuttamat vaikutukset sekä pelaajien määrässä 

että pelimaailmojen sisäisissä ekonomioissa, ja pelaajien omat kokemukset näistä 

vaikutuksista ovat tärkeä osa tätä tutkimusta, sillä varsinkin pelaajamääriin kohdistuvat 

vaikutukset ovat merkittäviä rahallisesti. Hardyn (2009) mukaan pelaajia huijaamaan 

houkuttelevat syyt ovat vielä pitkälti epäselviä, mutta häiriköinnin taustalla voivat 

Buckelsin ja kumppanien (2014) mukaan olla taipumus sadismiin ja Adrianin (2010) 

mukaan häirinnästä saatava nautinto. Bakioglu (2009) totesi pelaajien suhtautumisen 

häiriköihin olevan hyvin henkilökohtaista, ja tutkimuskysymyksen kannalta 

suhtautuminen häiriökäyttäytyjiin on häiriökäyttäytyjien vaikutuksien tavoin erittäin 

tärkeä aspekti. Häiriökäyttäytyjien torjunta oli monen tutkimuksen aihe, mutta tämän 

tutkimuksen oleellista oli selvittää, ovatko pelaajat valmiita hyväksymään kovatkin 

keinot huijareiden kitkemiseksi, joita Smith (2004) mainitsi pelien kehittäjien joskus 

käyttävän. 
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3. Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa kerrotaan miten ja minkä tyyppisiä kysymyksiä käyttäen aineisto kerättiin 

sekä millaisiin teemoihin käytetyt kysymykset pohjautuivat. Tämän lisäksi luvussa 

kuvaillaan miten aineisto on analysoitu.  

3.1 Aineiston keruu 

Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselyllä, joka oli avoinna 11.4. – 21.4.2014. 

Kysely toteutettiin Google Driven lomakkeella. Kyselyn kohdejoukko oli 

verkkomoninpelien pelaajat iästä, sukupuolesta ja käytetyistä pelialustoista riippumatta. 

Kyselyyn vastaajien saamisessa käytettiin ensisijaisesti suomalaista viihdesivustoa 

Dome.fi,  jonne Kauppinen (2014) lisäsi uutisen tästä tutkimuksesta ja siihen liittyvästä 

kyselystä. Sivuston kävijämäärät ovat noin 120 000 kävijää viikossa (”Dome.fi on 

nuorten miesten monipuolinen viihdesivusto”, 2014), mikä yhdistettynä uutisen 

näkyvyyteen ja Kauppisen aiempaan halukkuuteen uutisoida peliaiheisista tutkimuksista 

vaikutti parhaimmalta tavalta kerätä verkkokyselyllä tarpeeksi suuri määrä aineistoa 

suhteellisen lyhyessä ajassa. Uutisen lisäksi kyselyn näkyvyyttä lisäsi sen jakaminen 

henkilökohtaisten verkostojen kautta, jonka jälkeen tieto kyselystä levisi muunmuassa 

Facebookissa ja erinäisillä IRC-kanavilla. Aikaisempien Domessa uutisoitujen 

peliaiheisten tutkimusten positiivisen vastaanoton perusteella pidin 200 vastaajan 

määrää realistisena tavoitteena. Kauppisen uutisoinnin ja henkilökohtaisen verkoston 

hyödyntämisen jälkeen aineiston kerääntyminen eteni ”omalla painollaan”, eikä asiasta 

tehty muistutusilmoituksia ajanjaksolla, jolloin vastauslomake oli auki. 

Vastauslomakkeen sulkemiseen mennessä vastauksia oli kertynyt yhteensä 283 

kappaletta. Koska kysely oli avoinna kaikille verkossa, on sen vastausaktiivisuutta 

mahdoton arvioida. Vastaajat eroavat hieman verkkosivuston Dome.fi omasta tilastosta 

käyttäjäkunnastaan: Kyselyyn vastaajista 87 % sijoittui iältään välille 16-35 vuotta ja 

vastaajista 97 % oli miespuolisia, kun sivuston kävijöistä 82 % sijoittui iältään välille 

18-34 vuotta ja kävijöistä 82 % on miespuolisia (”Dome.fi on nuorten miesten 

monipuolinen viihdesivusto”, 2014).  

Kyselyn vastauslomake sisälsi kolme sivua. Ensimmäisellä sivulla kysyttiin vastaajan 

perustietoja, kuten sukupuolta, ikää ja kokemusta verkkomoninpeleistä vuosissa. Toinen 

sivu sisälsi kysymyksiä ja väittämiä, jotka liittyivät verkkomoninpeleissä häiriköiviin ja 

vastaajan kokemuksiin heistä. Kolmannella sivulla esitetyt kysymykset ja väittämät 

koskivat verkkomoninpelissä huijaavia sekä vastaajan kokemuksia heistä. Tämän lisäksi 

kyselyn alussa ja lopussa oli lyhyt ohjeistus sekä sähköpostiosoite, johon vastaajat 

pystyivät halutessaan lähettämään esimerkiksi lisämateriaalia ja kysymyksiään. 

Yhteensä kysymyksiä ja väittämiä oli 65 kappaletta. Kysymykset ja väittämät sekä 

niiden vastausvaihtoehdot löytyvät liitteestä A. 

Likert-tyyppisiä viisiportaisia asteikkoja käyttäviä kysymyksiä oli kahdenlaisia. Niissä, 

joiden aiheena oli eri ilmiöiden yleisyys, asteikkona oli seuraava: 

1. Ei/en koskaan 

2. Harvoin 
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3. Silloin tällöin 

4. Usein 

5. Hyvin usein 

Niissä, joissa vastaaja arvioi omaa mielipidettään esitetystä asiasta, asteikko oli 

seuraava: 

1. Täysin eri mieltä 

2. Jokseenkin eri mieltä 

3. En osaa sanoa 

4. Jokseenkin samaa mieltä 

5. Täysin samaa mieltä 

Sukupuolta, ikää, pelikokemusta, vastaajan omaa huijaamista sekä pelioppaiden 

epäreiluutta käsittelevissä kysymyksissä vastaaja pystyi valitsemaan vain yhden 

annetuista vaihtoehdoista. Käytettyjä pelialustoja, pelattuja pelilajityyppejä, 

häiriköinnin ja huijaamisen ilmenemismuotoja, vastaajan syitä omalle häiriköivälle 

toiminnalle ja huijaamiselle sekä vastaajan reagointitapaa häirikköön törmätessä 

kysyttäessä vastaaja pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon samaan aikaan. 

Kyselyssä oli kuusi vapaamuotoisen vastauksen sallivaa kysymystä. Nämä liittyivät 

vastaajan mielikuviin häiriökäyttäytyjistä, vastaajan suhtautumiseen häiriökäyttäytyjiin 

sekä muihin häiriökäyttäytyjiä koskeviin mielipiteisiin ja ajatuksiin. 

3.2 Kyselyn teemat 

Aikaisemman kirjallisuuden perusteella saatiin häiriökäyttäytymiseen liittyviä teemoja, 

joiden pohjalta kyselyyn tuli kysymyksiä ja väittämiä. Näin saadut teemat olivat: 

 Häiriökäyttäytymisen yleisyys 

 Mielikuvat häiriökäyttäytyjistä 

 Häiriökäyttäytymisen ilmenemismuodot 

 Häiriökäyttäytymisen vaikutukset 

 Syyt häiriökäyttäytymiseen 

 Suhtautuminen häiriökäyttäytymiseen 

 Häiriökäyttäytymisen torjunta 

Kysymykset ja niiden vastausvaihtoehdot löytyvät liitteestä A. Kysymysten 

jakautuminen teemojen välillä menee seuraavasti: 

 Kysymykset 7, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 38, 42, 45 ja 46 liittyvät 

häiriökäyttäytymisen yleisyyteen 
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 Kysymykset 10 ja 41 liittyvät häiriökäyttäytymisen ilmenemismuotoihin 

 Kysymykset 28, 29, 30, 54 ja 57 liittyvät häiriökäyttäytymisen vaikutuksiin 

 Kysymykset 13 ja 43 liittyvät häiriökäyttäytymisen taustalla oleviin syihin 

 Kysymykset 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 35, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

ja 56 käsittelivät suhtautumista häiriökäyttäytymiseen 

 Kysymykset 8, 9, 32, 33, 34, 39, 40, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ja 64 liittyivät 

häiriökäyttäytymisen torjuntaan 

 Kysymykset 6 ja 37 liittyivät mielikuviin häiriökäyttäytyjistä 

3.3 Aineiston analyysi 

Kyselyn Likert-tyyppisten kysymysten vastauksista on koottu keskiarvot, mediaanit, 

keskihajonta ja vinous. Näitä lukuja vertaamalla on saatu yleiskuva vastaajien 

asenteista kyseessä olleesta asiasta. Tutkielman keskusteluosiossa on otettu esiin 

vastaukset, jotka erottuvat joukosta keskiarvonsa, keskihajonnan tai vinouman takia. 

Muista kysymyksistä eli niistä, joissa vastaaja sai valita yhden tai useamman 

vastausvaihtoehdoista, on ilmoitettu miten usein eri vaihtoehdot ovat tulleet valituiksi. 

Lisäksi enemmän tarkkuutta vaativissa analyyseissä on keskiarvon, mediaanin, 

keskihajonnan ja vinouden lisäksi tarkasteltu vastausvaihtoehtojen frekvenssejä. 

Sekä huijareista että häiriköistä ilmoituksen tekemisestä on kaksi eri vaihtoehtoa: 

ilmoituksen tekeminen pelin oman käyttöliittymän kautta sekä ilmoituksen tekeminen 

jonkin erillisen palvelun kautta. Näiden vaihtoehtojen vastauksia on tarkasteltu 

esittämällä vastausten jakautuminen Likert-tyyppiselle asteikolla vierekkäin 

mahdollisten erojen tunnistamiseksi. 

Kyselyn vapaamuotoiset vastaukset on analysoitu induktiivisesti. Näitä vastauksia on 

pyritty käsittelemään mahdollisimman vähin ennakko-odotuksin, ja samaa asiaa 

käsittelevistä ja muuten samankaltaisista vastauksista on koottu isompia 

kokonaisuuksia. 
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4. Kyselyn tulokset 

Tässä luvussa käydään läpi aineiston tulokset ja niitä koskevat analyysit. Tulokset on 

jaoteltu aiemmin mainittujen teemojen mukaan. 

4.1 Perustiedot 

Tutkimukseen osallistuneiden sukupuolijakauma on nähtävissä alla olevassa taulukossa 

(taulukko 1). 

Taulukko 1. Osallistujien sukupuolijakauma. 

 Sukupuolijakauma  

Mies Nainen 

lkm. 274 9 yht. 283 

% 97 % 3 % yht. 100 % 

Osallistujien sukupuolen selvän eron takia sukupuolta muuttujana käyttävien analyysien 

tuloksiin tulee suhtautua kriittisesti. Naispuolisten osallistujien alhainen osuus ei ole 

tämän kaltaisissa tutkimuksissa ollut ennennäkemätöntä, kuten Schultheissin (2007), 

Yeen (2008) ja Griffithsin ja kumppaneiden (2004) tutkimukset ovat osoittaneet. 

Tutkimukseen osallistuneiden ikäjakauma näkyy taulukossa 2. Koska tutkimukseen 

osallistuneista kukaan ei ollut iältään 10 tai vähemmän, on tämä vastausvaihtoehto 

jätetty taulukosta pois. 

Taulukko 2. Vastaajien ikäjakauma. 

 Ikäjakauma  

11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 Yli 40 

lkm. 8 52 83 72 42 18 8 yht. 283 

% 2,8 % 18,4 % 29,3 % 25,4 % 14,8 % 6,4 %  2,8 % yht. 100 % 

Kertymä % 2,8 % 21,2 % 50,5 % 76,0 % 90,8 % 97,2 % 100,0 %  

Osallistujista iältään 21-25 vuotta vanhat muodostivat suurimman ryhmän, ja 

seuraavaksi suurin ryhmä koostui 26-30 vuotta vanhoista osallistujista. Schultheissin 

(2007) tutkimuksessa osallistuneiden keskimääräinen ikä oli 25,8, Yeen (2008) 

tutkimuksessa 26 ja Griffithsin ja kumppaneiden (2004) tutkimuksessa 27,9 vuotta. 

Osallistujien pelikokemuksen jakautuminen on esitetty taulukossa 3. Yli 26 vuotta 

käsittänyt peliura oli oletusarvoisesti harvinaista, eikä tätä pitempää kokemusta siksi ole 

eritelty. 
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Taulukko 3. Vastaajien kokemus verkkomoninpeleistä vuosina. 

 Kokemus verkkopeleistä vuosina  

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 Yli 26 

lkm. 30 108 91 46 5 3 yht. 283 

% 10,6 % 38,2 % 32,2 % 16,3 % 1,8 % 1,1 %  yht. 100 % 

Kertymä % 10,6 % 48,8 % 80,9 % 97,2 % 98,9 % 100 %  

Osallistujista yli 38 % on harrastanut verkkomoninpelaamista 6-10 vuotta, ja 11-15 

vuoden ajan pelaamista harrastaneita osallistujista oli yli 32 %. Yhteensä nämä kaksi 

ryhmää muodostavat selvän enemmistön osallistujista, ja näiden osallistujien 

verkkomoninpelaamisen voisi arvioida alkaneen vuosivälillä 1999-2008. Tulos ei ole 

yllättävä, sillä tällä aikavälillä ovat ilmestyneet erittäin suositut verkkomoninpelit kuten 

EverQuest ja Counter-Strike (1999) sekä vieläkin suuressa suosiossa olevat EVE Online 

(2003) ja World of Warcraft (2004). 

Osallistujien verkkomoninpeleissä käytetyt alustat näkyvät taulukossa 4. 

Taulukko 4. Käytetyt pelialustat. 

Pelialusta Verkkomoninpelaamiseen käyttäviä (n) 

Windows 273 

Playstation 82 

Xbox 47 

Android 34 

Linux 17 

OS X 10 

Wii 9 

Muu 5 

iOS 4 

Aineiston perusteella 10 henkilöä ei käyttänyt Windowsia ollenkaan 

verkkopelaamisessa, mutta muuten Windows oli selvästi käytetyin alusta 

verkkopelaamiseen. Kahdesta mobiilipelialustasta Android oli selvästi iOS:iä 

käytetympi. Muita aineistossa mainittuja alustoja olivat Nintendo 2DS, Nintendo 3DS 

sekä ensimmäinen verkkopelaamisen mahdollistanut pelikonsoli Sega Dreamcast. 

Tutkimukseen osallistuneiden pelaamien verkkopelien pelilajityyppejä on koottu 

taulukkoon 5. 
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Taulukko 5. Pelattujen verkkomoninpelien pelilajityypit. 

Pelilajityyppi Verkkomoninpelinä pelaavia (n) 

Räiskinnät (first person) 252 

Roolipelit (MMORPG) 173 

Reaaliaikaiset strategiat 142 

Räiskinnät (third person) 130 

MOBA (”dotakloonit”) 92 

Roolipelit (ei MMO) 92 

Vuoropohjaiset strategiat 90 

Muut MMO-pelit 72 

Ajopelit 71 

Lentosimulaattorit 46 

Tappelupelit 30 

MUDit (Multi-User Dungeon) 24 

Muu 17 

Muita aineistossa mainittuja pelilajityyppejä olivat urheilupelit, joista erikseen 

mainittuna vielä jääkiekkopelit, ylhäältä kuvatut räiskinnät, joista esimerkkinä mainittiin 

SubSpace, sanapelit, ongelmanratkaisut, keräilykorttipelit sekä muut kortti- ja lautapelit. 

Aineistossa oli mainittu pelejä, joiden lajityyppiä on vaikea määritellä joko 

ainutlaatuisen konseptin tai useamman pelin edustaman pelilajityypin takia. Näitä olivat 

esimerkiksi Minecraftin tapaiset ”hiekkalaatikkopelit”, joissa pelaajalla ei välttämättä 

ole rakentelun lisäksi suurempaa päämäärää tai tavoite on pelaajien itsensä kehittämä tai 

DayZ:n kaltaiset pelit, joissa pääpaino on laajassa moninpelimaailmassa 

selviytymisessä. Varsinkin pelit, joissa kamerakulmaa voi vaihdella, on vaikea niputtaa 

yhdeksi pelilajityypiksi. Näistä esimerkkinä mainittiin World of Tanks, jonka voisi 

myös mahdollisesti luokitella simulaattoriksi. 

4.2 Osallistujien mielikuvat häiriökäyttäytyjistä 

Tässä aliluvussa on kerätty yleisimpiä tai muuten mielenkiintoisimpia aineistosta 

löytyneitä mielikuvia häiriökäyttäytyjistä. Lainaukset on kirjoitettu kursiivilla, ja niitä 

on mahdollisesti muokattu kirjoitusvirheiden ja epäsoveliaan sisällön siistimiseksi. 

4.2.1 Mielikuvat huijareista 

”Huijaaminen on nettipelaamisen suurin synti ja ongelma. Toisin kuin häiriköt, 

huijarit vääristävät koko pelimekaniikan mikä tekee kilpailusta järjetöntä. 

Asetelmat eivät ole enää samoja pelaajille. Kokemus sanoo, että cheatterit ovat 

yleensä pelaajia, jotka eivät yksinkertaisesti pärjää, mutta haluavat pärjätä, 

mutta todellisella taidolla kilpailuun ei ole asiaa.” 

”Vihaan huijareita. Useimmat tapaamani ovat olleet täydellisiä k***päitä.” 

Osallistujien mielikuvien perusteella huijarit ovat tyypillisesti sellaisia, jotka eivät 

omilla taidoillaan pärjää peleissä, ja katkeruus  tai turhautuminen on saanut heidät 

turvautumaan huijauksiin. Muina epäiltyinä syinä huijaamiselle pidettiin kyllästymistä 
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normaaliin pelaamiseen, halua olla huomion keskipisteenä sekä tylsän ja pitkäveteisen 

harjoitteluvaiheen välttäminen. Huijareissa nähtiin kahta eri tyyppiä, eli heitä, jotka 

huijasivat selkeästi tavoitteenaan aiheuttaa reaktioita muissa pelaajissa, sekä heitä, jotka 

pyrkivät vaikuttamaan normaaleilta pelaajilta huijaukset piilottamalla, mutta silti 

hyötyen niiden tuomista eduista. 

4.2.2 Mielikuvat häiriköistä 

”Useimmiten nuoria miehiä, 15-20 vuotiaita. Pikkuveljellä oli moinen kausi 

aikoinaan. Muuten mukava ja joviaali, kunhan välillä kävi nettipeleissä 

riehumassa ja purkamassa paineita gankkimalla WoWissa.” 

”Tikkuniskaisia nörttejä jotka eivät oikeassa maailmassa saa suutaan auki. 

Poikia, vaikka olisivat jo miehen iässä, yleensä toki ovat oikeastikin alle 21v. 

Mielikuvat perustuvat lähinnä kuvaan joka tulee lapsellisesta käytöksesta, sekä 

vinkuvaan ääneen, joten äänenmurros vielä tekee tuloaan.” 

Sukupuoleltaan häiriköijän oletettiin olevan lähes poikkeuksetta miespuolinen ja 

alaikäinen, mutta monen vastaajan mielestä he voivat olla myös yli 20-vuotiaita, ja 

monien mielestä häiriköijiä esiintyy kaikissa ikäluokissa. Vastaajista moni oli päätellyt 

nämä omia häiriköiviä tuttujaan seuraamalla, häirikön vielä äänenmurrosta läpi käyvästä 

äänestä, lapsellisista jutuista tai lukemistaan uutisista ja artikkeleista. Vanhempien eli 

yli 20-vuotiaiden häiriköiden tapauksessa heidän monesti oletettiin olevan humalassa, 

eivätkä he käyttäytyneet samalla tavalla selvinpäin. 

Häiriköiden motivaatioksi moni arveli huomionkipeyden tai katkeruuden, mutta omia 

murrosikäisiä lähipiirin henkilöitä seuranneet pitivät häiriköintiä ohimenevänä jaksona 

näiden ihmisten elämässä. Muita mainittuja motivaatioita olivat häiriköijän pettymys 

omaan pelisuoritukseensa, mikä sitten purettiin kanssapelaajiin, tai yksinkertaisesti 

kyllästyminen normaaliin pelaamiseen. Osa vastaajista oli myös havainnut, että heidän 

tuntemissaan häiriköissä on sellaisia, joiden mielestä peli on vain peliä, eikä heillä ollut 

näin ollen mitään estoja häiriköintiä kohtaan. 

Moni vastaaja näki häiriökäyttäytymisen heijastuvan pelimaailman ulkopuolelle. 

Häirikköä pidettiin riitaa haastavana räyhääjänä, mutta osa arveli häiriköiden toiminnan 

kertovan heikosta itsetunnosta, yksinäisyydestä, rottamaisesta tai muuten 

epämiellyttävästä persoonallisuudesta ja tapahtumaköyhästä elämästä. Toisaalta osa 

vastaajista ei olettaisi häirikön olevan esimerkiksi koulukiusattu, sillä heidän 

toimintansa ylimielisyys ja egoismi on ristiriitassa sen kanssa, että heillä olisi heikko 

itsetunto, joka vuorostaan johtaisi häiriköintiin. Verkkopeleissä häiriköiviä tuttaviaan 

seuranneet eivät aina osaisi odottaa heidän käyttäytyvän näin normaalin käytöksen 

perusteella. Tähän liittyen osa arveli verkon suoman nimettömyyden olevan oleellinen 

tekijä häiriköinnin myötävaikuttajana. Mikäli aineistossa oli mainittu kansalaisuus, joka 

oli päätelty kielestä tai pelaajaprofiilista tai oli puhdas arvaus, yleisimmin häiriköijät 

yhdistettiin venäläisiin. Tämän lisäksi mainittuja olivat espanjalaiset sekä etelä-

amerikkalaiset. 

4.3 Häiriökäyttäytymisen yleisyys 

Tässä aliluvussa esitellään tulokset, jotka liittyvät siihen, miten usein osallistujat 

kokevat törmäävänsä häiriökäyttäytyjiin sekä siihen, vaikuttavatko tietyt asiat 

häiriökäyttäytymisen kohteeksi joutumisen yleisyyteen. 
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4.3.1 Huijareiden yleisyys 

Taulukossa 6 on tulokset liittyen siihen, miten usein osallistujat kokevat törmäävänsä 

huijareihin ja miten usein heitä itseään syytetään huijaamisesta. 

Taulukko 6. Osallistujien huijaamisen ja huijariksi luulemisen yleisyys. 

Kysymys Ka Md Keskihajonta Vinous 

Huijareihin törmäämisen yleisyys 2,7 3 0,8 0,6 

Huijaamisesta syytetyksi joutuminen 2,5 2 1,0 0,3 

Aineiston mukaan pelaajat kokevat törmäävänsä huijareihin harvoin tai silloin tällöin, ja 

positiivinen vinous viittaisi vastausten painottuvan asteikon alkupäähän. Huijaamisesta 

väärin perustein syytetyksi joutuminen on hieman harvinaisempaa. 

Osallistujien omat kokemukset huijausten käytöstä on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Osallistujien omat kokemukset huijausten käytöstä. 

Kokemus huijaamisesta n % Kertymä % 

Ei kertaakaan 203 71,7 71,7 

Kerran 50 17,7 89,4 

Monta kertaa 30 10,6 100,0 

Yhteensä 283 100,0  

Osallistujista melkein 72 % ei ole koskaan käyttänyt huijauksia, ja useamman kerran 

huijauksia käyttäneitä on hieman yli 10 %. 

Taulukossa 8 on esitetty, miten osallistujat kokevat ilmaispelattavien pelien vaikuttavan 

huijareiden määrään. 

Taulukko 8. Ero huijareiden määrässä ilmaispelattavissa peleissä. 

Mielipide Ka Md Keskihajonta Vinous 

Törmään ilmaispelattavissa peleissä (free to play, F2P) 

todennäköisemmin huijareihin kuin (kuukausi)maksullisissa 

peleissä. 

3,3 3 1,0 -0,1 

Aineiston perusteella ero huijareiden määrässä maksullisten ja ilmaispelattavien pelien 

välillä ei ole suuri, mutta keskiarvo ja negatiivinen vinous viittaavat siihen, että 

ilmaispelattavissa peleissä huijareihin törmääminen on hieman yleisempää. 

4.3.2 Häiriköiden yleisyys 

Taulukossa 9 on tulokset liittyen siihen, miten usein osallistujat kokivat törmäävänsä 

häiriköihin, kuinka usein he joutuivat syytetyksi häiriköinnistä ja siihen, miten usein 

osallistujat itse aiheuttivat häiriötä tahallaan. 

Taulukko 9. Häiriköinnin ja häiriköinnistä syytetyksi tulemisen yleisyys. 

Kysymys Ka Md Keskihajonta Vinous 

Häiriköihin törmäämisen yleisyys 3,2 3 0,9 0,5 

Tahattomasti häiriköijäksi leimaantumisen yleisyys 2,0 2 0,8 0,7 

Osallistujan oman häiriköinnin yleisyys 1,5 1 0,7 1,3 
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Häiriköihin törmääminen on hieman yleisempää huijareihin verrattuna, mutta pääosin 

törmäämisiä tapahtuu silloin tällöin. Tahattomasti häiriköijäksi leimaantuminen on 

harvinaista, eivätkä osallistujat tyypillisesti itse aiheuta häiriötä tahallisesti. 

Taulukossa 10 on koottu tuloksia liittyen asioihin, jotka voisivat vaikuttaa siihen, miten 

usein henkilö kokee häiriköintiä. 

Taulukko 10. Häiriköinnin yleisyyteen liittyviä mielipiteitä. 

Mielipide Ka Md Keskihajonta Vinous 

Törmään ilmaispelattavissa peleissä (free 

to play, F2P) todennäköisemmin 

häiriköihin kuin (kuukausi)maksullisissa 

peleissä. 

3,5 4 1,1 -0,5 

Uskon pelaajan oman käyttäytymisen 

vaikuttavan siihen, miten usein hän 

joutuu häiriköinnin kohteeksi. 

3,1 3 1,2 -0,2 

Uskon pelaajan sukupuolen vaikuttavan 

siihen, miten usein hän joutuu 

häiriköinnin kohteeksi. 

3,1 3 1,3 -0,3 

Uskon pelaajan hahmon sukupuolen 

vaikuttavan siihen, miten usein hän 

joutuu häiriköinnin kohteeksi. 

2,2 2 1,1 0,5 

Tulokset viittaisivat siihen, että ilmaispelattavissa peleissä häiriköintiä esiintyy hieman 

enemmän kuin maksullisissa peleissä. Pelaajan oman käyttäytymisen tai sukupuolen 

vaikutuksesta häiriköinnin kohteeksi joutumiseen ei ole selvää mielipidettä, vaikka 

keskiarvo ja vinous hieman kallistuukin tästä samaa mieltä olevien kannalle. 

Pelaajahahmon sukupuolella ei sen sijaan selvemmin koettu olevan merkitystä tässä 

asiassa. 

4.4 Häiriökäyttäytymisen ilmenemismuodot 

Tässä on esitelty tulokset liittyen häiriökäyttäytymisen ilmenemismuotoihin. 

4.4.1 Huijaustavat 

Taulukossa 11 on listattu yleisimmät huijaamistavat ja kuinka moni osallistuja on 

törmännyt niihin. 

Taulukko 11. Yleisimmät huijaustavat. 

Huijaamistapa n 

Pelaajan suoritusta parantava automaatio 224 

Pelaajalle ylimääräistä tietoa paljastava keino 204 

Pelaajalle lisää ominaisuuksia antava keino 134 

Pelaajan osallistumisen tarvetta vähentävä automaatio 125 

Palvelimen tai pelimaailman asetuksia muuttava keino 77 

Muu 22 

Yhteensä 786 

Ensimmäisen kuvakulman räiskinnät olivat vastaajien keskuudessa yleisin pelattu 

pelilajityyppi, ja taulukon 11 yleisimmät huijaustavat, eli pelaajan suoritusta parantavat 
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automaatiot ja pelaajalle ylimääräistä tietoa paljastavat keinot, tuovat paljon etua 

käyttäjälleen kyseisessä pelilajityypissä. Yleisesti ottaen sellaiset huijaukset, jotka 

vaikuttavat vain käyttäjäänsä, ovat näiden tulosten valossa yleisempiä kuin ne, jotka 

vaikuttavat koko palvelimeen tai pelimaailmaan. 

Muita aineistossa mainittuja huijaamistapoja olivat kyvyn uudelleenkäyttämisen estävän 

ajastimen kiertäminen, kaikkien pelaajien tappaminen tai siirtäminen pelimaailmassa 

muualle tai muu ”tuhon kylvämisen” mahdollistava ominaisuus, kokemuspisteiden tai 

peliresurssien nopeampi kerääminen, esineiden tyhjästä luominen tai kopiointi, 

tilastojen manipulointi, useamman pelitilin käyttö esimerkiksi vastapuolen joukkueen 

heikentämisessä sekä pelin ohjelmistovirheiden käyttö. 

4.4.2 Häiriköintitavat 

Taulukossa 12 on listattu yleisimmät häiriköintitavat ja kuinka moni osallistuja on 

törmännyt niihin. 

Taulukko 12. Yleisimmät häiriköintitavat. 

Häiriköintitapa n 

Solvaaminen, herjaaminen, provosointi ja niin edelleen (tekstinä) 259 

Tekstipohjaisen chatin täyttäminen spämmillä 200 

Toisen pelaajan edistymisen estäminen tai hidastaminen 174 

Solvaaminen, herjaaminen, provosointi ja niin edelleen (suullisesti) 136 

Äänikanavien (VOIP) häirintä kovilla äänillä tai toistuvalla melulla/musiikilla 134 

Korkeampitasoisen pelaajahahmon tai varusteiden hyödyntäminen heikompien pelaajien 

kimppuun hyökätessä 

109 

Muu 23 

Seksuaalinen ahdistelu 22 

Yhteensä 1057 

Kaksi yleisintä häiriköintitapaa liittyi tekstipohjaiseen keskustelutapaan. Kolmanneksi 

yleisin tapa oli estää tai hidastaa pelaajan etenemistä, ja seuraavaksi yleisimmät 

häiriköintitavat liittyivät pelin suullisen kommunikoinnin mahdollistavien kanavien 

kautta. 

Muina häiriköinnin ilmenemismuotoina mainittiin oman joukkueen suorituksen 

tahallinen haittaaminen tai tiimitoverien tappaminen, rasismi, bugien ja 

pelimekaniikkojen hyödyntäminen muiden pelikokemuksen heikentämiseen, 

arvosteleminen, huijausten käyttäminen tiettyä kohdetta vastaan, pelistä poistuminen 

kesken erän, uudelleensyntyvien pelaajien tappaminen ennen kuin he pystyvät 

puolustautumaan, roolipelaajien tilaisuuksien häiritseminen ja tiimitovereiden syyttely. 

4.5 Häiriökäyttäytymisen vaikutukset 

Tässä on esitelty tulokset, jotka liittyvät siihen, miten suuria vaikutuksia osallistujat 

kokevat häiriökäyttäytyjillä olevan pelikokemukseen, pelaamisen jatkamisen 

mielekkyyteen ja pelimaailman sisäiseen ekonomiaan. 
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4.5.1 Huijaamisen vaikutukset 

Taulukossa 13 on esitelty tuloksia liittyen huijaamisen vaikutuksiin. 

Taulukko 13. Huijaamisen vaikutuksiin liittyviä mielipiteitä. 

Mielipide Ka Md Keskihajonta Vinous 

Huijareiden määrällä on merkittävä vaikutus siihen, miten 

viihdyttävänä pidän peliä. 

4,1 4 1,0 -1,4 

Huijareilla on merkittävä vaikutus pelimaailman sisäiseen 

ekonomiaan. 

4,1 4 0,7 -0,6 

Aineiston perusteella huijareilla on selvä vaikutus sekä pelin viihdyttävyyteen sekä 

pelimaailman ekonomiaan. Varsinkin pelin viihdyttävyydessä vastaukset ovat vahvasta 

negatiivisesta vinoudesta päätellen sijoittuneet asteikon yläpäähän. 

4.5.2 Häiriköinnin vaikutukset 

Taulukossa 14 on esitelty tuloksia liittyen häiriköinnin vaikutuksiin. 

Taulukko 14. Häiriköinnin vaikutuksiin liittyviä mielipiteitä. 

Mielipide Ka Md Keskihajonta Vinous 

Mahdollisilla häiriköillä (tai heidän poissaolollaan) on merkittävä 

vaikutus pelikokemukseeni 

4,1 4 1,0 -1,2 

Häiriköt ovat syy, miksi olen lopettanut yhden tai useamman pelin 

pelaamisen kokonaan tai vähentänyt sen pelaamista merkittävästi. 

2,7 3 1,5 0,1 

Häiriköillä on selvästi vaikutusta osallistujien pelikokemukseen. Selvästi negatiivinen 

vinous kertoo vastausten sijoittuneen pääosin asteikon yläpäähän. Keskiarvon 

perusteella osallistujat eivät koe, että häiriköijät olisivat saaneet heidät lopettamaan tai 

vähentämään merkittävästi jonkin pelin pelaamista. Taulukossa 15 on esitelty vastausten 

tarkemmat frekvenssit. 

Taulukko 15. Häiriköiden vaikutus pelaamisen lopettamiseen tai vähentämiseen. 

Pelaamisen lopettaminen tai vähentäminen häiriköiden  takia n % Kertymä % 

1 – Täysin eri mieltä 91 32,2 32,2 

2 – Jokseenkin eri mieltä 47 16,6 48,8 

3 – En osaa sanoa 25 8,8 57,6 

4 – Jokseenkin samaa mieltä 84 29,7 87,3 

5 – Täysin samaa mieltä 36 12,7 100,0 

Yhteensä 283 100,0  

Tarkempi tarkastelu näyttää pelkkää keskiarvoa synkemmältä, sillä yli 40 % 

osallistujista on ainakin jossain määrin kokenut häiriköiden vaikuttaneen päätökseen 

vähentää jonkin pelin pelaamista tai lopettaa sen pelaaminen kokonaan. 

4.6 Syyt häiriökäyttäytymiselle 

Tässä on esitelty tuloksia, jotka liittyvät osallistuneiden omaan häiriökäyttäytymiseen ja 

sen syihin. 
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4.6.1 Syyt huijaamiselle 

Huijauksia käyttäneiden osallistujien syyt huijaamiselle löytyvät taulukosta 16.  

Taulukko 16. Syitä huijaamiselle. 

Syy n 

Uteliaisuus 61 

Muu 23 

Muiden pelaajien reaktioiden näkeminen 11 

Pelissä edistyminen oli normaalisti liian hidasta 9 

Kosto huijareille 5 

Yhteensä 109 

Suurin osa huijaamista ainakin kerran kokeilleista oli ryhtynyt siihen uteliaisuudesta. 

Häiriköinnistä poiketen kosto ei ollut huijaamiseen ryhdyttessä yhtä motivoiva, eikä 

moninpeleissä edistyminen huijaamalla houkutellut vastaajia. 

Muista aineistossa mainituista syistä yleisimpiä olivat tutustuminen huijauksiin ja niiden 

toimintaan niiden tunnistamiseen jatkossa. Muita syitä olivat pelin ulkoasun 

parantaminen, suorituksen parantaminen, niiden hyväksyntä tietyllä pelipalvelimella, 

raportointi löytyneistä huijauksista pelin kehittäjille, huijausohjelmistojen löytyminen 

valmiiksi käytössä olleelta koneelta, pelin liian tiukoilta tuntuneiden sääntöjen 

kiertäminen, pelin huonous, betatestaus, , tylsistyminen, pelissä tarvittava taito jonka 

harjoitteluun motivaatio ei riittänyt sekä satunnainen hauskuus. Lisäksi ylläpitäjän 

tehtäviä tekevistä osallistujista osa käytti huijauksia tehtäviensä helpottamiseksi. Yksi 

heistä ilmaisi asian sanoilla ”tunne vastustajasi”, joilla hän viittasi kiinalaisen strategin 

Sunzin neuvoon sodankäynnissä. 

4.6.2 Syyt häiriköinnille 

Taulukkoon 17 on koottu osallistujien syyt omille häiriköinnilleen. 

Taulukko 17. Syyt häiriköinnille. 

Syy häiriköinnille n 

Muu 75 

Häiriköinti on osa pelaamista tai pelilajityypille ominaista 30 

Oma mielihyvä 22 

Taitava/kokenut/fiksu pelaaja osaa välttää häiriköinnin 21 

Pelaaminen olisi tylsää ilman häiriköintiä 10 

Yhteensä 158 

Muista syistä yleisin oli kosto tai se, että muita pelaavia häiriköivää pelaajaa saa myös 

häiriköidä vapaasti takaisin. Tällöin tarkoituksena on monesti saada häiriköijä 

kokemaan, miltä hänen uhreistaan tuntuu. Muihin syihin sisältyi turhautuminen tai 

tietynlaiseen pelityyliin ärsyyntyminen, ajattelemattomalle pelaajalle palautteen 

antaminen tekstipohjaisesti, häiriköinnistä hyötyminen, pelkästään kavereihin 

kohdistuva pilailu, joidenkin pelaajien herkkyys verbaaliselle häiriköinnille, muiden 

pelaajien reaktiot, masennus, ärsyttävät tai huonot kanssapelaajat, tutkimuksen 

tekeminen, vielä nuorempana sen tuntuminen hauskalta sekä automaatioita käyttävien 
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huijaavien pelaajien häirintä. Eräs osallistuja tarkensi käyttävänsä muiden pelaajien 

ennakkoluuloja heitä ärsyttäessään. Hänen mielestään erityisen huvittavaa  on 

esimerkiksi esittää homoseksuaalia ja seurata, miten muut pelaajat reagoivat tähän, sillä 

tähän reagointi kertoo hänen mielestään heidän henkisestä kehittymättömyydestä. 

4.7 Suhtautuminen häiriökäyttäytymiseen 

Tässä on esitelty tuloksia liittyen osallistujien suhtautumisesta häiriökäyttäytymiseen. 

4.7.1 Suhtautuminen huijareihin 

Osallistujien suhtautuminen erilaisiin oppaisiin ja niiden mahdolliseen epäreiluuteen on 

esitetty taulukossa 18. 

Taulukko 18. Suhtautuminen oppaiden epäreiluuteen. 

Suhtautuminen oppaiden käyttämiseen n % Kertymä % 

Ei anna epäreilua etua 168 59,4 59,4 

Antaa epäreilua etua, jos ratkaisujen keksiminen olennainen osa peliä 99 35,0 94,4 

Muu 15 5,3 99,7 

Antaa epäreilua etua 1 0,3 100,0 

Yhteensä 283 100,0  

Aineiston mukaan suhtautuminen riippui myös siitä, onko tieto saatavissa muualta ja 

kaikille. Oppaiden nähtiin kasvattavan pelaajien välistä taitoeroa, mutta sitä ei pidetty 

välttämättä huonona asiana, ja tästä saatua etua verrattiin opiskeluun, eikä näin 

saavutettua etua pidetty epäreiluna. Edun sijaan oppaat saattavat vain estää lukijaa 

kokemasta oikean ratkaisun keksimisen iloa. Yksi osallistujista piti oppaita hieman 

epäreiluna ja hänestä pelin pitäis itsessään tarjota niin tarkkaa tietoa, että pelaajat voivat 

itse päätellä tehokkaimmat toimintatavat niiden perusteella. Tällöin pelaajien ei 

tarvitsisi nojata eri yhdistelmiä ja vaihtoehtoja testanneiden pelaajien jakamiin tietoihin. 

Oppaiden lukemien nähtiin osana kilpailukyvyn ylläpitoa, mutta pelkästään oppailla 

hankittua tietoa ei pidetty tarpeeksi suurena etuna kokeneen pelaajan päihittämisessä. 

Eräs osallistuja huomautti, että pelien kehittäjät itse myyvät usein pelissä avustavia 

oppaita. 

Taulukossa 19 on esitetty huijaamista käsitteleviä mielipiteitä ja osallistujien asenteita 

niihin. 
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Taulukko 19. Osallistujien suhtautumisia huijaamiseen. 

Mielipide Ka Md Keskihajonta Vinous 

Pelin sisäisten komentojen (esimerkiksi konsolikomennot) 

käyttäminen moninpeleissä pelin muokkaamiseen on 

hyväksyttävää, sillä ne ovat kaikkien käytettävissä. 

3,5 4 1,3 -0,5 

Pelin käyttöliittymän muokkaaminen muuten kuin pelin 

valikoiden kautta on hyväksyttävää. 

3,3 3 1,3 -0,3 

Pelin 3D-mallien, tekstuurien, äänien yms. sisällön 

muokkaaminen on hyväksyttävää. 

3,0 3 1,4 0,1 

On hyväksyttävää käyttää ulkoisia apuohjelmia tai makroja 

vähentämään toistuvia toimintoja 

2,6 3 1,3 0,2 

Jos aseiden ominaisuuksia (vahinko, tulinopeus, lataamisen kesto 

ja niin edelleen), eri tapahtumien todennäköisyyksiä ja muita 

vastaavia tarkkoja tietoja ei saa selville pelin käyttöliittymän 

kautta, antaa niiden kaivaminen pelin tiedostoista (data mining) 

epäreilua etua. 

2,5 2 1,2 0,4 

Pelin koodissa olevien virheiden hyväksikäyttö on hyväksyttävää. 2,0 2 1,1 1,0 

Esitetyistä mahdollisista huijaustavoista pelin koodissa olevien virheiden hyväksikäyttö 

sai negatiivisimman vastaanoton, ja selvä positiivinen vinous viittaa vastausten 

sijoittuneen asteikon alapäähän. Kaikkien käytössä olevat komennot eivät osallistujista 

tämän aineiston perusteella ole erityisen epäreiluja, eikä pelin 3D-mallien, äänien ja 

tekstuurien muokkaamistakaan ole yksimielisesti luokiteltu huojaamiseksi. 

”Entisistä pinnareista tulee parhaita koulupoliiseja” 

”Ennen pidin huijareita puolijumalina taitojensa ja hakkiensa takia, nykyään 

ymmärän miten hackit toimivat paremmin ja suhtaudun heihin kuin 

normaaleihin pelaajiin.” 

Muussa vapaavalintaisessa osallistujien huijaamiseen suhtautumista käsittelevässä 

aineistossa on viitteitä siihen, että pelaajat suhtautuvat poikkeuksellisen hyvin 

suoriutuviin tai nopeasti varusteita keränneisiin pelaajiin epäilevästi. Moni osallistuja 

kokee, että heidän omat kokemuksensa huijausten käytöstä ovat auttaneet heitä muiden 

huijaajien tunnistamisessa. Vaikka aineiston perusteella moni pitää huijausten 

käyttämistä omankin peli-ilon vievänä asiana, kokevat jotkut sen esimerkiksi 

ohjelmistovirheen aiheuttaman huijausmahdollisuuden takia tarpeelliseksi pysyäkseen 

muiden tahdissa ainakin siihen asti, kunnes virhe korjataan. 

4.7.2 Suhtautuminen häiriköihin 

Vastaajalta kysyttiin, miten hän reagoi häiriköintiin joutuessaan sen kohteeksi. Tämän 

tulokset näkyvät taulukossa 20. 
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Taulukko 20. Osallistujien reagointitavat häiriköintiin. 

Reagointitapa n 

Häiriköijästä välittämättä oleminen 224 

Asiasta ilmoittaminen ylläpidolle tai valvojalle 145 

Eri pelipalvelimelle vaihtaminen 120 

Häiriköstä mielipiteen ilmaiseminen esimerkiksi pelin chatissa 118 

Sijainnin vaihtaminen pelimaailmassa 109 

Pyrkiminen häirikön pelaamisen haittaamiseen 77 

Pelin vaihtaminen 40 

Muiden pelaajien avuksi kutsuminen 28 

Muu 20 

Yhteensä 881 

Yleisin tapa reagoida häiriköintiin on olla välittämättä asiasta. Ilmoituksen tekeminen, 

pelimaailmassa paikalta poistuminen ja mielipiteen ilmaisu häiriköijästä pelin 

kommunikaatiokanavilla on myös monien käytössä, mutta pelin vaihtaminen kokonaan 

tai muiden pelaajien kutsuminen apuun ovat näistä vaihtoehdoista harvinaisimmat. 

Muista aineistossa mainituista reagointitavoista yleisin oli häirikön hiljentäminen 

asiaankuuluvalla toiminnolla (ignore, mute). Sen lisäksi osallistujien reagointitapoihin 

kuului ystävällisesti häiriköinnin lopettamisen pyytäminen ja sen jälkeen muihin 

keinoihin siirtyminen, ylläpitäjiin luottaminen asian nopeassa ratkaisemisessa, 

kostaminen ja tauon pitäminen pelistä tai pelaamisesta. Eräs osallistuja totesi, että 

provosoinnin määrää voi vähentää olemalla reagoimatta siihen, ja toinen kertoi 

tekevänsä usein tapahtuneesta ilmoituksen pelin kehittäjille, mikäli häiriköinnin 

mahdollisti huijausohjelma tai haavoittuvuus pelimekaniikassa. 

Taulukossa 21 on esitelty tuloksia liittyen osallistujien suhtautumisesta häiriköintiin 

liittyviin mielipiteisiin. 
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Taulukko 21. Osallistujien suhtautumisia häiriköintiin. 

Mielipide Ka Md Keskihajonta Vinous 

Olen valmis antamaan pelikokemukseeni negatiivisesti 

vaikuttaneen teon anteeksi, jos selviää, ettei tekijä aiheuttanut 

häiriötä tahallaan. 

4,4 5 0,8 -1,7 

Pelikohtaiset pelaajien kehittämät ”etiketit” määrittelevät onko 

teko tai pelitapa häiriköintiä. 

3,5 4 1,0 -0,9 

Pelin kannalta tärkeän tavoitteen, kuten esimerkiksi tapon tai 

maassa olevan esineen vieminen samaa asiaa selvästi tavoitelleelta 

pelaajalta on normaalia kilpailua. 

3,5 4 1,2 -0,4 

On ymmärrettävää, että pelaajan nimimerkki tai pelihahmon nimi 

voi aiheuttaa muille pelaajille mielipahaa. 

3,4 4 1,3 -0,6 

Koen heikompien pelaajahahmojen tappamisen häiriköintinä, 

vaikka pelaajien väliset taistelut olisivat normaali osa peliä 

(koskee erityisesti pelejä, joissa pelaajahahmojen voimakkuus 

määräytyy lähinnä varusteiden ja pelihahmon tason perusteella). 

3,0 3 1,2 -0,1 

Koen pelimaailman tavaroiden hintatasoon merkittävästi 

vaikuttamisen pelaajien toimesta häiriköintinä (esimerkiksi pelin 

sisäisen huutokaupan avulla). 

2,8 3 1,1 0,0 

Tekoa tai pelitapaa ei voi pitää häiriköintinä, jos pelimekaniikka 

sen sallii eikä sitä ole erikseen kielletty säännöissä tai 

käyttöehdoissa. 

2,3 2 1,2 0,6 

Peliin ja/tai pelimekaniikkoihin liittyvän valheellisen tiedon 

levittäminen ja siitä hyötyminen on hyväksyttävää. 

1,8 2 1,0 1,3 

Aineiston perusteella osallistujat ovat erittäin valmiita antamaan tahattomat häiriötä 

aiheuttaneet teot anteeksi. Osallistujat antavat myös selvästi negatiivisesta vinoudesta 

päätellen painoarvoa pelaajien itse sopimille etiketeille määritellessä sitä, onko teko tai 

pelitapa häiriköintiä. Se, ettei tekoa tai pelitapaa ole mainittu pelin säännöissä tai 

käyttöehdoissa, ei osallistujien mielestä poissulje sen tuomitsemista häiriköinniksi. 

Osallistujat eivät myöskään katso hyvällä sitä, että pelimekaniikoista levitetään 

tahallisesti väärää tietoa pelaajien keskuudessa. 

”Payback time jos heikompia sorretaan!” 

”Tulee mieleen yksi yksittäinen pelisarja, Dark Souls, johon kuuluu osana 

’sääntöjä’ toisten pelin häirintä (kuten myös toisten pelin auttaminen) (...) 

Jotkut hyökkääjistä ovat mahdottoman voimakkaita, mutta en osaa olla heille 

vihainen, tämäkin on vain osa peliä.” 

Vapaavalintaisessa  häiriköihin suhtautumisesta kertovassa aineistossa suurin osa 

osallistujista ilmaisi vain välttelevänsä häiriköijiä ja mahdollisesti tekevänsä asiasta 

ilmoituksen, mutta moni osallistuja pyrki kostamaan joko itseään tai muuta pelaajaa 

vastaan kohdistuneen häiriköinnin. Mikäli häiriköinniksi luokiteltava käyttäytyminen 

nähtiin pelaajakunnan keskuudessa kuuluvan peliin, moni osallistuja totesi myös 

käyttäytyvänsä häiriköivämmin, mutta vain kyseissä pelissä. Osallistujissa oli monia 

sellaisia, jotka olivat hauskuutta hakiessaan harrastaneet häiriköintiä, mutta olivat 

myöhemmin todenneet, ettei muiden ihmisten mielten pahoittaminen ollut sen arvoista. 

Osa koki pelikokemuksen karttuessa myös sietokyvyn häiriökäyttäytymistä kohtaan 

kasvavan, ja heistä muiden pelaaja suorittama häiriköinti on muuttunut lopulta osaksi 

omaa pelikokemusta. Muiden pelaajien aiheuttamiin häiriöihin osa osallistujista on 

alkanut suhtautua huumorilla, sillä he muistavat itsekin harrastaneensa sitä pilke 
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silmäkulmassa. Eräs osallistuja piti häiriköintiä osana peliä, ja vertasi tätä jääkiekon, 

kamppailulajien ja vastaavien lajien psykologiseen puoleen. 

4.8 Häiriökäyttäytymisen torjunta 

Tässä on esitelty tulokset, jotka liittyvät häiriökäyttäytymisen torjuntaan ja heidän 

vaikutuksensa vähentämiseen. 

4.8.1 Huijareiden torjunta 

Taulukossa 22 on vertailtu huijareista ilmoituksen tekemisen yleisyyttä, kun 

ilmoituksen voi tehdä pelin käyttöliittymän tai ulkoisen palvelun kautta. 

Taulukko 22. Huijaamisesta ilmoituksen tekemisen yleisyys eri tapojen välillä. 

Ilmoituksen tekemisen yleisyys, jos se onnistuu...  pelin käyttöliittymän kautta erillisen palvelun kautta 

n % Kertymä % n % Kertymä % 

1 – Ei koskaan 30 10,6 10,6 114 40,3 40,3 

2 – Harvoin 39 13,7 24,3 80 28,3 68,6 

3 – Silloin tällöin 41 14,5 38,8 39 13,8 82,3 

4 – Usein 65 23,0 61,8 29 10,2 92,6 

5 – Hyvin usein 108 38,2 100,0 21 7,4 100,0 

Yhteensä 283 100,0  283 100,0  

Aineistosta selviää, että pelin käyttöliittymän kautta suurin osa osallistujista tekee 

ilmoituksen huijareista usein tai hyvin usein. Erillisen palvelun kautta 40 % 

osallistujista sen sijaan jättää ilmoituksen tekemättä kokonaan. 

Taulukossa 23 on esitelty tuloksia huijaajien torjuntaa koskevista mielipiteistä. 
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Taulukko 23. Huijaajien torjuntaan liittyviä mielipiteitä. 

 

Mielipide Ka Md Keskihajonta Vinous 

Pelaajilla tulisi olla tapoja huijariksi epäilemiensä pelaajien 

ilmiantamiseen (esimerkiksi raportointi tai ylläpitäjän tai valvojan 

kutsuminen paikalle). 

4,6 5 0,6 -1,6 

Pelinkehittäjien tulisi ensisijaisesti pyrkiä paikkaamaan 

ohjelmistovirheitä joita voi hyödyntää huijaamisessa. 

4,2 4 0,8 -1,3 

Jokainen huijauksesta epäilty tapaus tulisi tarkistuttaa ihmisellä 

ennen mahdollisen rangaistuksen langettamista. 

3,7 4 1,0 -0,6 

Pelko siitä, että tunnus suljetaan huijaamisesta epäiltynä pelin 

kanssa taustalla suoritettavien ohjelmien takia (esimerkiksi Fraps, 

Game Booster) on aiheellinen. 

3,1 3 1,1 -0,1 

Huijaamisesta kiinni jääneille pelaajille tulisi sallia mahdollisuus 

parantaa tapansa ennen lopullista rangaistusta. 

3,0 3 1,3 -0,3 

On hyväksyttävää, että pysyvälle pelimaailmalle (esimerkiksi 

massiivimoninpeleissä) huijareiden aiheuttamat vahingot 

korjataan palauttamalla maailma ja pelaajahahmot tapahtumaa 

edeltävään tilaan, vaikka siitä seuraisi edistymisen menettämistä 

kaikille pelaajille. 

3,0 3 1,2 -0,2 

Kehittäjien tulisi käyttää koviakin keinoja huijareiden 

kitkemiseksi, vaikka sillä olisi mahdollisia negatiivisia 

vaikutuksia rehellisiinkiin pelaajiin. 

2,9 3 1,1 0,0 

Huijaaminen vähentyisi, jos huijaajan tiimitovereita rangaistaisiin 

huijarin lisäksi. 

2,6 2 1,3 0,3 

Jos aseiden ominaisuuksia (vahinko, tulinopeus, lataamisen kesto 

ja niin edelleen), eri tapahtumien todennäköisyyksiä ja muita 

vastaavia tarkkoja tietoja ei saa selville pelin käyttöliittymän 

kautta, antaa niiden kaivaminen pelin tiedostoista (data mining) 

epäreilua etua. 

2,5 2 1,2 0,4 

Automatisoidut huijauksenesto-ohjelmat ovat tarpeeksi tehokkaita 

pitämään huijaajien määrän kurissa. 

2,3 2 1,0 0,5 

Aineiston perusteella osallistujat ovat melkein yksimielisesti sitä mieltä, että pelaajilla 

tulisi olla keinot huijareiksi epäiltyjen pelaajien ilmiantamiseen. Huijaamisessa 

hyödynnettävien ohjelmistovirheiden korjaaminen on osallistujien mielestä ensisijaisen 

tärkeää. Aineiston perusteella ihmisen käyttäminen huijauksesta epäiltyjen 

tarkistamiseen saa jonkin verran kannatusta, eivätkä osallistujat luota pelkästään 

automatisoituihin huijauksenesto-ohjelmiin. Toisaalta osallistujat eivät myöskään ole 

erityisesti sitä mieltä, että automatisoidut huijauksenesto-ohjelmat jakelisivat 

rangaistuksia väärin perustein. Kovien otteiden käyttäminen huijareiden torjumisessa 

jakaa osallistujien mielipiteet, eikä koko joukkueen rankaiseminen huijarin takia 

myöskään herätä selviä tuntemuksia suuntaan tai toiseen. 

4.8.2 Häiriköiden torjunta 

Häiriköistä ilmoituksen tekemisen yleisyys vaihtelee riippuen siitä, miten kyseisen 

ilmoituksen voi tehdä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 24) on esitetty ilmoituksen 

tekemisen yleisyys, kun vaihtoehtoina on ilmoituksen tekeminen pelin oman 

käyttöliittymän kautta ja erillisen palvelun kautta. 
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Taulukko 24. Häiriköinnistä ilmoituksen tekemisen yleisyys eri tapojen välillä. 

Ilmoituksen tekemisen yleisyys, jos se onnistuu...  pelin käyttöliittymän kautta erillisen palvelun kautta 

n % Kertymä % n % Kertymä % 

1 – En koskaan 42 14,8 14,8 155 54,8 54,8 

2 – Harvoin 67 23,7 38,5 92 32,5 87,3 

3 – Silloin tällöin 69 24,4 62,9 24 8,5 95,8 

4 – Usein 52 18,4 81,3 8 2,8 98,6 

5 – Hyvin usein 53 18,7 100,0 4 1,4 100,0 

Yhteensä 283 100,0  283 100,0  

Kuten huijareiden tapauksessa, selvästi suurempi osuus osallistujista on valmis 

tekemään häiriköijästä ilmoituksen pelin käyttöliittymän kautta, kun tilannetta verrataan 

erillisiin palveluihin. Yli puolet jättää ilmoituksen kokonaan tekemättä, mikäli 

ilmoituksen tekeminen vaatii erillisen palvelun käyttöä. 

Taulukossa 25 on esitetty tuloksia liittyen häiriköiden torjuntakeinoja koskeviin 

mielipiteisiin. 

Taulukko 25. Osallistujien mielipiteitä häiriköiden torjuntakeinoista. 

Mielipide Ka Md Keskihajonta Vinous 

Pelaajilla tulee olla häiriköijien poistamisen mahdollistavia 

toimintoja (esimerkiksi raportointi tai äänestys pelaajan 

poistamiseen palvelimelta). 

4,5 5 0,7 -2,0 

Häiriköijistä tehdyt raportit voitaisiin tarkastuttaa muilla 

pelaajilla, ja heidän päätöksensä vaikuttaisi rangaistukseen 

(esimerkiksi League of Legendsin The Tribunal). 

3,8 4 1,0 -0,6 

Pelaajista erilliset valvojat ja ylläpitäjät riittävät pitämään 

häiriköijät kurissa. 

2,6 2 1,1 0,3 

Kuten huijareiden tapauksessa, osallistujat ovat vahvasti sitä mieltä, että pelaajilla tulisi 

olla keinot poistaa häiriköivät pelaajat. Myös pelaajien käyttäminen häiriköintitapausten 

tuomareina saa jonkin verran kannatusta. Pelkästään pelaajista erillisiin valvojiin 

osallistujat eivät luota, kun kyseessä on häiriköijien määrän ja vaikutusten minimointi. 

4.9 Muut mielipiteet 

Aineistossa on osallistujien kirjoittamia mielipiteitä ja ajatuksia liittyen 

häiriökäyttäytyjiin ja nykyisiin torjuntakeinoihin. Nämä mielipiteet ja ajatukset on 

esitelty tässä. 

4.9.1 Muita mielipiteitä huijareista 

”Pelien ylläpitäjät tuntuvat enemmän ja enemmän luottavan automaattisiin 

huijaus-paljastuksiin/estoihin, joiden ympäri tulevat huijarit aina pääsemään. 

Mitä tahansa ihminen tekee, sen ihminen pystyy myös rikkomaan. (...) Pelaajien 

luottavaisuus pelin tekijään/ylläpitäjään sekä mielikuva kokonaisuudesta on 

usein hyvin negatiivinen, koska heistä tuntuu ettei huijareista/pelaajista välitetä. 

Tämä edesauttaa huijausohjelmien hyväksyntää kyseisessä yhteisössä, ja 

yleistää niiden käyttöä, joka edelleen huonontaa ilmapiiriä.” 

”V*****AA VÄLILLÄ” 
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Huijaamista pidetään turhauttavana, ja huijaajia vastaan pelaaminen koetaan 

ajanhukkana. Varsinkin pelimaailman ekonomian sotkevat huijaukset, eli pääosin botit, 

herättävät osallistujissa harmitusta. Myös omassa joukkueessa olevat huijaajat voivat 

aiheuttaa turhautumista, sillä kyseessä voi olla botti, joka ohjaa pelaajan pelikentän 

nurkkaan odottamaan erän loppumista, ja tämä pienentää kyseisen joukkueen 

mahdollisuuksia voittoon. Monien osallistujien mielestä huijauksesta syytellään 

kuitenkin liian herkästi, ja oikeasti huijaavat katoavat nopeasti palvelimelta hereillä 

olevan ylläpidon ansiosta. Huijaamisen määrää on myös joiden osallistujien mielestä 

paisuteltu, sillä he ovat kokeneet törmänneensä ilmiöön vain harvoin. Ennen varsinaista 

julkaisua pelaamismahdollisuuden tarjoavat early access –pelit ovat yhden osallistujan 

mielestä täynnä huijareita, minkä johdosta hän ei enää kyseisiä pelejä ostakaan. Eräs 

osallistuja piti huijareiden yhteisöllisyyttä tärkeänä syynä sille, miksi heitä esiintyy 

niinkin usein. Sen lisäksi että he jakavat huijauksista tietoa toisilleen tätä kautta, ruokkii 

tämä eräänlaista minä vastaan muut –asennetta. 

4.9.2 Muita mielipiteitä häiriköistä 

”Olen nähnyt mukavempienkin ystävienikin muuttuvan totaaliapinoiksi ihan 

vain v****illakseen jollekulle. Tämä ahdistaa minua enemmän kuin 

tuntemattomien huono käytös. Tämä muutos syntynee heidän kohtaamansa 

häiriköinnin vastareaktiona, mutta se pistetään se paha kiertämään ihan kaikille 

eikä jätetä vain alkuperäiseen k***päähän.” 

”Mitä tilanteisiin tulee, muistelen kuinka joku päästeli valituksia kaikesta mitä 

tiimi teki ja haukkui ja nälvi vaikka itse mokaili, joten päätin piruillen kirjoitella 

julkisesti chatissa kuinka pahoillaan me ollaan sen puolesta ja ollaan 

opettamassa sitä (...) minkäänlaisia sanoja en enää erottanut vaan pelkkää 

puhdasta tuskanhuutoa, josta muu tiimi ei enää sitten pitänyt ja pyysi että 

pyydän häneltä anteeksi. Tätä ei selvistä syistä tapahtunut, kirkuminen viimein 

loppui ja hän kutsui minua loppupelin ajan joka kymmenes sekunti senseiksi” 

Osallistujat antavat kiitosta peleille, joissa häiriköiden ja huijaajien poistaminen hoituu 

pelaajien toimesta helposti. Varsinkin mieltä lämmittäväksi ominaisuudeksi koettiin 

Dota 2:n järjestelmä, joka ilmoittaa toisen pelaajan huonon käytöksen ilmiantaneelle 

pelaajalle, mikäli hänen ilmiantonsa johti jonkunlaisiin toimiin. Muiden pelien kohdalla 

tietämättömyys lähetetyn ilmoituksen kohtalosta on jäänyt kaivelemaan joitain 

osallistujia. Kaikki eivät kuitenkaan osaa sanoa, kuinka hyvin nämä pelaajille annetut 

työkalut loppujen lopuksi toimivat, ja kaikista törkeimpiä tilanteita vastaan automaation 

on todettu vähentäneen häiriköintiä merkittävästi, joskin automaattisten suojauskeinojen 

sisältämiin viiveisiin kaikki eivät ole tyytyväisiä, ja eräs osallistuja totesi automaation 

antaneen häiriköille sitä mitä he kaipaavat, eli huomiota. Suuret pelaajamäärät taas 

johtavat siihen, että vain räikeimmät tapaukset jäävät kiinni. Vaikka pelaajat arvostavat 

tiettyjen pelien suomaa mahdollisuutta pystyttää pelipalvelin kenen tahansa 

ylläpitämänä, on näissä monesti ongelmana ylläpitäjien aktiivisuus. Päivystävä ylläpito 

on kuitenkin nähty tehokkaaksi tavaksi poistaa häiriköitä palvelimelta, joskin myös 

pelaajat tiedostavat sen työmäärän, jonka ylläpitorooli sisältää. Joillekin ylläpitäjille on 

myös tyypillistä muuttua diktaattoreiksi, mitä osallistujat eivät myöskään pidä hyvänä 

asiana. Ylläpitäjän roolissa olleiden osallistujien mielestä häiriköintien torjunta on 

pääasiallisesti pelinkehittäjien harteilla, ja ongelmien ehkäisemistä pidetään 

tehokkaampana kuin tilanteen korjaamista jälkeenpäin. Eräs näistä osallistujista näkisi 

optimaalisena tilanteena vallanjaon, jossa pelin ja huijauksenesto-ohjelmien kehittäjät 

keskittyisivät pelimekaniikan haavoittuvuuksiin ja huijausohjelmien estämiseen, kun 

taas pelaajayhteisö huolehtisi ilman huijausohjelmia toimivista häiriköistä esimerkiksi 
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pelaajakohtaisen palautemekanismin avulla. Osa osallistujista on kuitenkin sitä mieltä, 

että häiriköijien poistoon tarkoitettujen mekanismien puute on vain hyvä asia. 

Perusteluna tälle on se, että häiriköt voivat itse käyttää kyseisiä mekanismeja viattomien 

pelaajien ilmiantamiseen. 

Osallistujien mukaan yksi tyypillinen häiriköintiin johtava tilanne sisältää vähemmän 

kokemattoman pelaajan, jonka suoritukseen tyytymätön pelaaja alkaa häiriköidä 

kokemattoman pelaajan lisäksi kaikkia muitakin. Häiriköinnin taustalla nähdään 

monesti olevan se, ettei Internetissä nähdä olevan normeja ja yhteisiä pelisääntöjä. 

Tämän lisäksi Internetin salliman anonymiteetin nähdään tekevän häiriköinnistä 

yleisempää. Moni osallistuja kokee tutussa seurassa pelaamisen helpoimmaksi tavaksi 

taata pelinautinto, ja osa välttelee kokonaan pelejä joissa vallitsee vihamielinen 

ilmapiiri. 

Sekä mies- että naispuolisista osallistujista löytyy heitä, jotka kokevat naispelaajien 

saavan helpommin negatiivista huomiota osakseen. Eräs osallistuja pohti, johtuuko tämä 

miesten kokiessa oman peliharrastuksensa uhatuksi naispuolisen pelaajan kanssa 

pelatessaan, mutta piti myös mahdollisena, että kyseiset yksilöt ovat vain idiootteja. 

Toinen naispuolinen osallistuja koki hahmonsa joutuneen käytännössä raiskatuksi 

World of Warcraftissa, jossa pelaajat voivat viestien lisäksi suorittaa hahmoillaan 

erilaisia toimintoja (emote), ja League of Legendsissä naiseksi paljastuminen johtaa 

lähes heti haukkuihin. Alunperin ystävällisiltäkin vaikuttaneet pelaajat ovat saattaneet 

muuttua ahdistaviksi tapauksiksi, jos pelaaja on paljastanut olevansa nainen. Kyseinen 

osallistuja toteaa kuitenkin, että sukupuolensa mainitsematta jättäminenkään ei 

välttämättä ole ratkaisu, sillä jotkut tulkitsevat pelaajan tällöin automaattisesti 

naispuoliseksi. Eräs osallistuja on kokenut tilanteen olevan joskus päinvastainen: 

miespuoliset pelihahmot tapetaan heti, mutta naispuolisia pelihahmoja koitetaan 

vokotella. Mikäli kyseisen hahmon pelaaja paljastuu mieheksi, hänenkin hahmonsa 

tapetaan heti. Aina pelaajan ei tarvitse edes itse paljastaa sukupuoltaan, vaan 

esimerkiksi sukulaisen ohimennen tekemä maininta voi johtaa härskien yksityisviestien 

tulvaan, joiden vaikutusta 11-vuotiaaseen naispelaajaan voi vain arvailla. Kyseinen 

pelaaja totesi korjanneensa tilanteen luomalla uuden hahmon ja pitämällä matalaa 

profiilia chatissa jatkossa.  

Kaikki eivät kuitenkaan pidä tässä tutkimuksessa esitettyjä tilanteita häiriköintinä. 

Joidenkin osallistujien mielestä nautintoa häiritsevän häiriköinnin olemassaolo on pelin 

oma ongelma, ja verbaalinen provosointi on monien mielestä oleellinen osa pelejä ja 

niiden hauskuutta, ja näistä loukkaatuvien tulisi heidän mukaansa miettiä, miksi he 

pelaavat näitä pelejä, mikäli se tuottaa heille mielipahaa. 

Moni osallistuja kokee, että häiriköiden saamat rangaistukset eivät ole tarpeeksi kovia. 

Lyhyiden tunnuksen käyttökieltojen ei koeta vaikuttavan näiden henkilöiden 

käyttäytymiseen alkuunkaan. Ehdotettuihin rangaistuksiin kuuluu häiriköivien pelaajien 

sijoitukseen vaikuttaminen, joka johtaisi siihen, että he päätyisivät pelaamaan toistensa 

kanssa. Vaihtoehtoisesti häiriköivät pelaajat voisi sulkea omalle palvelimelleen. 

Yleisesti ottaen osallistujat näkevät tulevaisuuden kuitenkin positiivisena, ja häiriköihin 

puuttumisen odotetaan muuttuvan tehokkaammaksi sitä mukaa, kun pelialalla liikkuvat 

rahamäärät kasvavat. Ja vaikka häiriköistä ei eroon kokonaan päästäisikään, voidaan 

pelit suunnitella sellaisiksi, että häiriköiden toimet ovat vähäpätöisiä vaikutuksiltaan, ja 

pelaajat voivat nauttia pelin lukuisista ominaisuuksista häiriköistä välittämättä. 
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5. Keskustelu 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa pelaajien näkemyksiä häiriökäyttäytyjistä ja 

näiden torjuntakeinoista ja siitä, miten häiriökäyttäytyjät vaikuttavat 

verkkopelaamiseen. Tässä luvussa keskustellaan aineiston perusteella tehdyistä 

löydöksistä ja niiden mahdollisista yhtäläisyyksistä aikaisempiin tutkimuksiin. 

5.1 Häiriökäyttäytymisen yleisyys 

Foon ja Koiviston (2004) siteeraaman Pizerin (2003) mukaan häiriköitä oli tilastollisesti 

3 % pelaajakunnasta, ja Maibergin (2014) haastattelun perusteella arviolta 1 % 

pelaajista on valmiita maksamaan huijausohjelmista. Tarkkojen lukujen selvittäminen 

on haastavaa, mutta tähän tutkimukseen osallistuneista noin 28 % oli kokeillut 

huijaamista ainakin joskus. Häiriköiden tapauksessa osallistujat kokivat keskimäärin 

törmäävänsä häiriköihin silloin tällöin ja huijareihin hieman harvemmin. 

Vapaamuotoisissa vastauksissa vastaukset vaihtelivat odotetusti laidasta laitaan, sillä 

osa osallistujista koki törmäävänsä häiriköihin ja huijareihin jatkuvasti, kun taas osa ei 

pitänyt häiriökäyttäytymistä minkäänlaisena ongelmana. Osaltaan tätä voisi selittää 

osallistujien suosimat tavat pelata vain tutussa seurassa, jossa häirikkökäyttäytyjiin 

törmääminen voisi olla harvinaisempaa. 

5.2 Häiriökäyttäytymisen vaikutukset 

Yeung et al., (2006), Pham (2002) sekä Kuecklich (2004) pitivät mahdollisena, että 

häiriökäyttäytyjät vaikuttavat pelien pelaajamääriin ja täten pelinkehittäjiin 

taloudellisesti, ja että huijareilla on mahdollisuus vaikuttaa pelimaailmojen sisäiseen 

ekonomiaan merkittävästi. Tämän tutkimuksen tulosten valossa sekä huijarit että 

häiriköt vaikuttavat osallistuneiden pelikokemukseen ainakin jossain määrin, ja 40 % 

osallistuneista on häiriköiden takia lopettanut tai vähentänyt ainakin yhden pelin 

pelaamista, ja huijareilla koettiin olevan merkittävä vaikutus pelimaailman ekonomiaan. 

Vapaamuotoisten vastausten perusteella moni osallistuja oli lopettanut tietyntyyppisten 

pelien pelaamisen kokonaan tai pelaa verkkopelejä ainoastaan tutussa peliseurassa. 

Tarkkoja lukuja potentiaalisille menetyksille on vaikea sanoa, mutta pelaajamäärien 

väheneminen koskettaa varsinkin sellaisia pelejä, joissa ansaintamalli pohjautuu 

kuukausimaksuihin tai mikromaksuihin perinteisten pelin myynnistä saatujen tuottojen 

sijaan. 

5.3 Häiriökäyttäytymisen torjunta 

Sekä huijareiden (Yeung et al., 2006; Webb & Soh, 2007; Gianvecchio et al., 2009; 

Maiberg, 2014) että häiriköiden (Foo & Koivisto, 2004; Chen et al., 2005) torjumista ja 

vaikutusten vähentämistä on käsitelty monissa tutkimuksissa. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena oli kuitenkin selvittää näiden torjuntakeinojen tehoa ja toimivuutta 

normaalin pelaajan näkökulmasta. Varsinkin häiriökäyttäytyjistä ilmoituksia tehdessä 

tähän tutkimukseen osallistuneilla oli selvästi erilaiset suhtautumiset: pelin 

käyttöliittymän kautta ilmoituksia teki iso osa aina häiriökäyttäytyjään törmätessä, kun 

taas pelin ulkopuolinen palvelu ilmoituksen tekemiseen jäi suurimmalta osalta joko 

harvinaiseksi tai kokonaan käyttämättä. Yleisesti ottaen osallistujat eivät luottaneet 

pelkästään automaattisiin huijauksenesto-ohjelmiin, ja muutenkin he toivoivat pelaajien 
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saavan työkalut häiriökäyttäytyjistä eroon pääsemiseksi, sillä palvelimien omat 

ylläpitäjät koettiin liian kiireisiksi hoitamaan asia tarpeeksi nopeasti. Aktiivinen 

ylläpitäjä oli kuitenkin erittäin suosittu tapa päästä eroon häiriköijistä ja huijareista 

vapaamuotoisten vastausten perusteella. Moni osallistuja käytti itse ylläpitotehtävissä 

huijauksia, koska näin he kokivat pystyvänsä hoitamaan tehtävänsä paremmin. 

5.4 Pelaajien anteeksianto ja kostonhimo 

Foo ja Koivisto (2004) mainitsivat tutkimuksessaan, että pelaajat tyypillisesti antoivat 

tahattomasti aiheutetut häiriöt anteeksi, ja samankaltainen ajattelutapa oli havaittavissa 

tähän tutkimukseen osallistuneiden vastauksissa. Sen lisäksi tutkimukseen 

osallistuneista moni oli valmis antamaan häiriköille takaisin samalla mitalla, ja aina 

häiriköinnin ei tarvinnut edes kohdistua tähän pelaajaan: osallistujat kokivat 

velvollisuudekseen puolustaa kokemattomampia ja heikompia pelaajia. Häiriköt ja 

huijarit nähtiin vapaana riistana, ja jotkut osallistujista käyttivät itse huijauksia kostona 

huijareille. 



45 

6. Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa haettiin vastausta seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

 Kuinka kanssapelaajat kokevat häiriökäyttäytymisen ja sen vaikutukset ja miten 

usein he kokevat törmäävänsä häiriökäyttäytyjiin? 

Vastauksia haettiin tutustumalla verkkopelaamista ja häiriökäyttäytymistä koskevaan 

kirjallisuuteen ja tarkastelemalla aineistoa, joka kerättiin verkkokyselyllä. 

Häiriökäyttäytyminen oli jaettu kahteen suurempaan ryhmään, eli huijaamiseen ja 

häiriköintiin. 

Häiriökäyttäytymisen vaikutukset vaihtelivat huomattavasti henkilökohtaisella tasolla 

osallistujen kesken, mutta suurin osa osallistujista koki häiriökäyttäytyjien vaikuttavan 

merkittävästi pelikokemukseen, ja 40 % osallistujista oli joko vähentänyt tietyn pelin 

pelaamista tai lopettanut sen pelaamisen kokonaan häiriköiden takia. Sen lisäksi 

huijareilla koettiin olevan merkittävä vaikutus pelimaailman sisäiseen ekonomiaan. Se 

mikä laskettiin häiriökäyttäytymiseksi vaihteli suuresti, ja jotkut osallistujista pitivät 

häiriköintiä ja huijaamista osana pelaamista. Myös se, miten usein osallistujat kokivat 

törmäävänsä häiriökäyttäytyjiin vaihteli paljon. Selityksenä tälle voi olla joidenkin 

henkilöiden alempi kynnys tuomita pelitapa häiriköinniksi tai häiriökäyttäytymisen 

määrän riippuminen ylläpitäjien aktiivisuudesta ja pelistä. 

Tulokset tuovat uuden näkökulman häiriökäyttäytymistä koskeviin tutkimuksiin, sillä 

aikaisempi kirjallisuus keskittyy lähinnä häiriökäyttäytyjien omien motivaatioiden ja 

mahdollisten torjuntakeinojen tutkimiseen. Tässä tutkimuksessa lähtökohtana oli 

selvittää, mitä mieltä muut, yleensä normaalisti pelaavat pelaajat ovat 

häiriökäyttäytymisestä, sen vaikutuksista ja tämänhetkisistä keinoista torjua sitä.  

6.1 Implikaatiot pelinkehittäjille 

Aineiston perusteella pelaajat tekevät häiriökäyttäytyjistä ilmoituksia aktiivisesti, mikäli 

se tehdään pelaajille helpoksi. Sen lisäksi osallistujat kokivat pelaajille annetut keinot 

häiriökäyttäytyjien poistamiseksi tarpeelliseksi, sillä automaattiset huijauksenesto-

ohjelmat ja pelaajista erilliset ylläpitäjät eivät osallistuneiden mielestä riittäneet 

pitämään häiriökäyttäytyjien määrää kurissa. Kaksi yleisintä häirintätapaa liittyivät 

tekstipohjaiseen chattiin, joten pelinkehittäjien kannattaisi pitää huoli, että pelaajat 

voivat suodattaa epämiellyttävät henkilöt pois kommunikointikanavistaan. Koska 

häiriökäyttäytyjillä on aikaisempien tutkimusten ja tämän tutkimuksen tulosten valossa 

negatiivisia vaikutuksia pelaajamääriin, olisi pelinkehittäjien oleellista suunnitella pelin 

toiminnot niin, ettei niitä voi helposti käyttää muiden pelaajien häiriköintiin. Tämän 

lisäksi huijaamisessa hyödynnettävät ohjelmistovirheet tulisi paikata mahdollisimman 

nopeasti. Moni ylläpitäjä mainitsi käyttävänsä itse huijauksia muiden huijareiden 

tunnistamiseksi, joten ylläpitäjien toiminnoissa voisi olla vielä parantamisen varaa. 

6.2 Implikaatiot pelaajille 

Aikaisempien tutkimusten ja tämän tutkimuksen osallistuneiden perusteella pelaajat 

ovat tyypillisesti valmiita antamaan anteeksi heitä häirinneet tapahtumat, mikäli niitä ei 
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aiheutettu tahallaan. Moni häiriköintiin turvautuva totesi tekevänsä näin kostoksi, joten 

häiriköinnin kohteeksi joutuvan kannattaisi miettiä, onko hän huomaamattaan 

aiheuttanut haittaa häntä häiriköivälle pelaajalle ja pyrkiä pyytämään tältä anteeksi. Sen 

lisäksi moni osallistujista oli valmis auttamaan muita häiriköinnin kohteeksi joutuvia 

pelaajia, joten ylläpitäjän ollessa tavoittamattomissa apua voisi mahdollisesti saada 

muilta pelaajilta. 

6.3 Tutkimuksen rajoitteet 

Vaikka aineisto on lukumäärältään odotukset ylittävä, olisi naispuolisten vastaajien 

suurempi määrä ollut pelaajan sukupuoleen liittyvien tutkimuskysymysten sekä 

laajemman näkökulman takia toivottavaa: 283 vastaajasta vain 9 eli 3 % oli 

naispuoleisia. Tämän lisäksi kysely tavoitti lähinnä henkilöitä, jotka ovat tarpeeksi 

kiinnostuneita pelaamisesta lukeakseen aiheeseen liittyviä uutisia ja liittyäkseen 

suomenkielisiin pelaamiseen liittyviin Facebook-ryhmiin. Koska kysely oli toteutettu 

suomen kielellä, rajoittui aineisto pelkästään suomenkielisiin vastaajiin. Vastaajan iän 

kysyminen kirjoitettuna lukuna olisi mahdollistanut vastaajien iän keskiarvon ja 

mediaanin laskemisen ja muutenkin tehnyt kyseistä muuttujaa käyttävistä analyyseistä 

tarkempia. Koska kyselyssä vastaaja ilmoitti ikänsä ennaltamäärätyillä valinnoilla, ei 

aineiston perusteella voida laskea vastaajien keski-ikää, ja iän käyttäminen muuttujana 

analyysinä tuottaa epätarkkoja tuloksia. Vastaajan pelikokemuksen määrää olisi myös 

voinut kysyä eri tavalla, sillä kyselyyn vastannut on voinut ymmärtää kysymyksen 

kahdella tavalla, eli kuinka kauan sitten vastaaja on saanut ensikosketuksensa 

verkkopelaamiseen ja kuinka kauan vastaaja on pelannut verkkopelejä aktiivisesti. 

Kyselyn osioista huijaamista käsittelevät kysymykset olisi myös ollut kannattavampaa 

esittää ensin, sillä moni vastaaja toi vapaamuotoisissa vastauksissaan esille huijaamisen, 

vaikka kysymys koski häiriköitä. 

Google Driven lomakkeella kerätyissä vastauksissa ongelmallisia ovat kysymykset, 

joihin vastaaja voi valita useampia vastausvaihtoehtoja, sillä nämä valinnat tallennetaan 

yhteen soluun. Tämä tekee tällaisten vastausten käsittelystä esimerkiksi IBM SPSS 

Statisticsilla mahdotonta, ja tämänkaltaisista kysymyksistä tarkempia analyysejä 

kaipaavan kannattaisi harkita tämän huomioon ottavan kyselylomakkeen käyttöä. 

Tutkimusaiheen luonteesta johtuen laadullisten menetelmien käyttäminen olisi tuottanut 

aineistoa, joka kuvaa häiriökäyttäytymisen tilannetta normaalin pelaajan kuvakulmasta. 

Häiriökäyttäytymistä voi ilmetä mitä odottamattomilla tavoilla ja pelaajien reagointi sen 

eri ilmenemismuotoihin voi vaihdella paljonkin, mikä ei välttämättä tule hyvin esiin 

tilastoihin pohjautuvassa analyysissä. Vastaajalle saattoi jäädä mielikuva, että 

esimerkiksi vaihtoehtoina olevat häiriköintitavat ovat yleisesti hyväksytty 

häiriköinniksi, vaikka tarkoituksena oli antaa esimerkkejä tavoista, joihin he ovat ehkä 

törmänneet ja joiden kohteiksi he ovat joutuneet. Aihealue on niin laaja, että 

tutkimuksessa olisi kannattanut keskittyä joko pelkästään häiriköihin tai pelkästään 

huijareihin. Tällöin kysymykset olisi voinut keskittää tiettyyn häiriökäyttäytymisen 

tyyppiin ilman että kyselyn pituus kasvaa niin, etteivät vastaajat enää viitsi siihen 

osallistua. 

6.4 Aiheen tutkiminen tulevaisuudessa 

Tässä tutkimuksessa pääpaino oli pelaajissa. Tutkimuksen aineistossa oli kuitenkin 

muutamia pelipalvelimia ylläpitävien henkilöiden mietteitä, ja heistä häiriökäyttäytyjien 

torjunnassa vastuu kuuluu pelin kehittäjälle. Olisi aiheellista tutkia, millaisen taakan 
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häiriökäyttäytyjät tarkalleen aiheuttavat ylläpitäjille ja voisiko ylläpitäjien toimia 

helpottaa jotenkin. 

Kuten moni tutkimukseen osallistunut itsekin oli todennut, tämän aihepiirin tutkimiseen 

kannattaisi ottaa enemmän vaikutteita laadullisista tutkimusmenetelmistä. Useamman 

henkilön sijaan tulevissa tutkimuksissa voitaisiin keskittyä yhteen henkilöön ja hänen 

yhteentörmäyksiinsä häiriökäyttäytyjien kanssa. Sen lisäksi pelilajityyppien väliset erot 

kannattaisi ottaa tulevissa tutkimuksissa huomioon, ja tutkimus kannattaakin ehkä 

kohdistaa vain tiettyyn pelilajityyppiin kerrallaan. 

Koska tässä tutkimuksessa naispuolisia osallistujia oli huomattavasti miespuolisia 

osallistujia vähemmän, voisi tulevaisuudessa enemmän naispelaajia keräävä tutkimus 

etsiä eroja miesten ja naisten välillä häiriköihin suhtautumisessa. 
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Liite A. Kyselyssä esitetyt kysymykset ja väittämät 
sekä vastausvaihtoehdot 

1. Sukupuolesi 

a. Mies 

b. Nainen 

2. Ikäsi vuosina 

a. 10 tai alle 

b. 11-15 

c. 16-20 

d. 21-25 

e. 26-30 

f. 31-35 

g. 36-40 

h. Yli 40 

3. Kokemuksesi verkkomoninpeleistä vuosina 

a. 0-5 

b. 6-10 

c. 11-15 

d. 16-20 

e. 21-25 

f. Yli 26 

4. Alustat joita käytät verkkomoninpelaamiseen 

a. Windows 

b. Linux 

c. OS X 

d. Android 
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e. iOS 

f. Playstation 

g. Xbox 

h. Wii 

i. Muu 

5. Pelaamiesi moninpelien pelilajityypit 

a. Reaaliaikaiset strategiat 

b. Vuoropohjaiset strategiat 

c. Räiskinnät (first person) 

d. Räiskinnät (third person) 

e. Lentosimulaattorit 

f. Ajopelit 

g. Roolipelit (ei MMO) 

h. Roolipelit (MMORPG) 

i. Muut MMO-pelit 

j. MOBA (“dotakloonit”) 

k. Tappelupelit 

l. MUDit (Multi-User Dungeon) 

m. Muu 

6. Onko sinulle syntynyt omien kokemuksiesi tai lukemiesi/kuulemiesi juttujen 

perusteella mielikuvia siitä, millaisia häiriköijät ovat henkilöinä pelaamisen 

ulkopuolellakin? Mihin mielikuvasi perustuvat? 

7. Miten usein koet törmääväsi häiriköihin? 

a. 1: En koskaan 

b. 2: Harvoin 

c. 3: Silloin tällöin 

d. 4: Usein 

e. 5: Hyvin usein 

8. Miten usein teet häiriköijistä ilmoituksen ylläpidolle, jos se onnistuu pelin 

käyttöliittymän kautta? 
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a. 1: En koskaan 

b. 2: Harvoin 

c. 3: Silloin tällöin 

d. 4: Usein 

e. 5: Hyvin usein 

9. Miten usein teet häiriköijistä ilmoituksen ylläpidolle, jos se vaatii kirjautumista 

pelistä erilliseen palveluun (esimerkiksi keskustelualue)? 

a. 1: En koskaan 

b. 2: Harvoin 

c. 3: Silloin tällöin 

d. 4: Usein 

e. 5: Hyvin usein 

10. Miten häiriköinti yleensä ilmenee häiriköijään törmätessäsi? 

a. Solvaamisena, herjaamisena, provosointina ja niin edelleen (tekstinä). 

b. Solvaamisena, herjaamisena, provosointina ja niin edelleen (suullisesti). 

c. Tekstipohjaisen chatin täyttämisenä spämmillä. 

d. Äänikanavien (VOIP) häirintänä kovilla äänillä tai toistuvalla 

melulla/musiikilla. 

e. Toisen pelaajan edistymisen estämisenä tai hidastamisena. 

f. Seksuaalisena ahdisteluna. 

g. Korkeamman tason pelaajahahmon tai varusteiden hyödyntämisenä 

heikompien pelaajien hahmojen kimppuun hyökätessä. 

h. Muu 

11. Miten usein tuot ilmi sukupuolesi muille pelaajille? 

a. 1: En koskaan 

b. 2: Harvoin 

c. 3: Silloin tällöin 

d. 4: Usein 

e. 5: Hyvin usein 
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12.  Häiritsetkö muita pelaajia esim. verbaalisesti, estämällä heitä etenemästä pelissä 

tai suorittamasta siinä olevia tavoitteita, aiheuttamalla heidän hahmonsa 

kuoleman esimerkiksi johdattamalla heille liian haastavia tekoälyn ohjaamia 

vastustajia heidän luokseen tai muulla vastaavalla tavalla? 

a. 1: En koskaan 

b. 2: Harvoin 

c. 3: Silloin tällöin 

d. 4: Usein 

e. 5: Hyvin usein 

13. Jos häiritset muita pelaajia, miksi? 

a. Saan siitä mielihyvää. 

b. Koska se on osa pelaamista tai kyselle pelilajityypille ominaista. 

c. Pelaaminen olisi tylsää ilman sitä. 

d. Taitava/kokenut/fiksu pelaaja osaa kyllä välttää häiriköinnin. 

e. Muu 

14. Onko oma häiriköintisi vaikuttanut siihen miten suhtaudut muihin häiriköijiin ja 

kynnykseesi reagoida heidän toimiinsa? Jos on, miten? 

15. Muut pelaajat pitävät pelitapojani haitallisina/häiritsevinä, vaikka en sitä 

toiminnallani ole tarkoittanutkaan. 

a. 1: Ei koskaan 

b. 2: Harvoin 

c. 3: Silloin tällöin 

d. 4: Usein 

e. 5: Hyvin usein 

16. Törmään ilmaispelattavissa peleissä (free to play, F2P) todennäköisemmin 

häiriköihin kuin (kuukausi)maksullisissa peleissä. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 
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17. Tekoa tai pelitapaa ei voi pitää häiriköintinä, jos pelimekaniikka sen sallii eikä 

sitä ole erikseen kielletty säännöissä tai käyttöehdoissa. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

18. Pelikohtaiset pelaajien kehittämät "etiketit" määrittelevät onko teko tai pelitapa 

häiriköintiä. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

19. Olen valmis antamaan pelikokemukseeni negatiivisesti vaikuttaneen teon 

anteeksi, jos selviää, ettei tekijä aiheuttanut häiriötä tahallaan. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

20. Koen pelimaailman tavaroiden hintatasoon merkittävästi vaikuttamisen pelaajien 

toimesta häiriköintinä (esimerkiksi pelin sisäisen huutokaupan avulla). 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

21. Koen heikompien pelaajahahmojen tappamisen häiriköintinä, vaikka pelaajien 

väliset taistelut olisivat normaali osa peliä (koskee erityisesti pelejä, joissa 
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pelaajahahmojen voimakkuus määräytyy lähinnä varusteiden ja pelihahmon 

tason perusteella). 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

22. Uskon pelaajan oman käyttäytymisen vaikuttavan siihen, miten usein hän joutuu 

häiriköinnin kohteeksi. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

23. Uskon pelaajan sukupuolen vaikuttavan siihen, miten usein hän joutuu 

häiriköinnin kohteeksi. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

24. Uskon pelaajan hahmon sukupuolen vaikuttavan siihen, miten usein hän joutuu 

häiriköinnin kohteeksi. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

25. On ymmärrettävää, että pelaajan nimimerkki tai pelihahmon nimi voi aiheuttaa 

muille pelaajille mielipahaa. 

a. 1: Täysin eri mieltä 
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b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

26. Peliin ja/tai pelimekaniikkoihin liittyvän valheellisen tiedon levittäminen ja siitä 

hyötyminen on hyväksyttävää. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

27. Pelin kannalta tärkeän tavoitteen, kuten esimerkiksi tapon tai maassa olevan 

esineen vieminen samaa asiaa selvästi tavoitelleelta pelaajalta on normaalia 

kilpailua. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

28. Mahdollisilla häiriköillä (tai heidän poissaolollaan) on merkittävä vaikutus 

pelikokemukseeni. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

29. Häiriköt ovat syy, miksi olen lopettanut yhden tai useamman pelin pelaamisen 

kokonaan tai vähentänyt sen pelaamista merkittävästi. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 
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d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

30. Ostopäätökseeni vaikuttaa se, miten paljon vapauksia häiriköijät saavat pelissä. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

31. Rahalla ostetut virtuaaliesineet ja niihin kohdistuvat varkaudet tulisi käsitellä 

samalla vakavuudella kuin fyysisiin esineisiin kohdistuvat varkaudet. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

32. Pelaajista erilliset valvojat ja ylläpitäjät riittävät pitämään häiriköijät kurissa. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

33. Pelaajilla tulee olla häiriköijien poistamisen mahdollistavia toimintoja 

(esimerkiksi raportointi tai äänestys pelaajan poistamiseen palvelimelta). 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 
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34. Häiriköijistä tehdyt raportit voitaisiin tarkastuttaa muilla pelaajilla, ja heidän 

päätöksensä vaikuttaisi rangaistukseen (esimerkiksi League of Legendsin The 

Tribunal). 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

35. Joutuessani häiriköinnin kohteeksi, tyypillisesti reagoin siihen... 

a. vaihtamalla peliä. 

b. vaihtamalla sijaintia pelimaailmassa. 

c. vaihtamalla palvelinta. 

d. olemalla välittämättä häiriköijästä. 

e. kutsumalla muita pelaajia avukseni. 

f. pyrkimällä haittaamaan häiriköijän pelaamista. 

g. ilmaisemalla mielipiteeni häiriköstä esimerkiksi pelin chatissa. 

h. ilmoittamalla asiasta ylläpidolle tai valvojalle. 

i. Muu 

36. Omat kokemuksesi häiriköijistä verkkomoninpeleissä. 

37. Onko sinulle syntynyt omien kokemuksiesi tai lukemiesi/kuulemiesi juttujen 

perusteella mielikuvia siitä, millaisia huijarit ovat henkilöinä pelaamisen 

ulkopuolellakin? Mihin mielikuvasi perustuvat? 

38. Miten usein koet törmääväsi huijareihin? 

a. 1: En koskaan 

b. 2: Harvoin 

c. 3: Silloin tällöin 

d. 4: Usein 

e. 5: Hyvin usein 

39. Miten usein teet huijareista ilmoituksen ylläpidolle, jos se onnistuu pelin 

käyttöliittymän kautta? 

a. 1: En koskaan 
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b. 2: Harvoin 

c. 3: Silloin tällöin 

d. 4: Usein 

e. 5: Hyvin usein 

40. Miten usein teet huijareista ilmoituksen ylläpidolle, jos se vaatii kirjautumista 

pelistä erilliseen palveluun (esimerkiksi keskustelualue)? 

a. 1: En koskaan 

b. 2: Harvoin 

c. 3: Silloin tällöin 

d. 4: Usein 

e. 5: Hyvin usein 

41. Miten huijaaminen yleensä ilmenee törmätessäsi huijariin? 

a. Pelaajan suoritusta parantavana automaationa (esimerkiksi aimbot). 

b. Pelaajan osallistumisen tarvetta vähentävänä automaationa (esimerkiksi 

pelaajahahmoa liikuttava botti). 

c. Pelaajalle ylimääräistä tietoa paljastavana keinona (esimerkiksi 

wallhack). 

d. Palvelimen tai pelimaailman asetuksia muuttavana keinona. 

e. Pelaajalle lisää ominaisuuksia antavana keinona (esimerkiksi kyky 

kulkea esteiden läpi, kuolemattomuus). 

f. Muu 

42. Oletko koskaan huijannut verkkomoninpelissä käyttäen pelin sisäisiä virheitä, 

ulkoisia ohjelmia, muokkaamalla pelin tiedostoja epäreilua etua tavoitellen tai 

muulla vastaavalla tavalla? 

a. Kyllä, kerran. 

b. Kyllä, monta kertaa. 

c. En. 

43. Jos olet, miksi? 

a. Olin utelias 

b. Kostaakseni huijareille. 

c. Nähdäkseni muiden pelaajien reaktiot. 



62 

d. Eteneminen pelissä oli liian hidasta normaalisti. 

e. Muu 

44. Onko oma huijaamisesi vaikuttanut siihen miten suhtaudut muihin huijareihin ja 

miten tunnistat heidät? Jos on, miten? 

45. Muut pelaajat syyttävät minua huijaamisesta, vaikka en käytä keinoja, jotka 

tuovat epäreilua etua. 

a. 1: Ei koskaan 

b. 2: Harvoin 

c. 3: Silloin tällöin 

d. 4: Usein 

e. 5: Hyvin usein 

46. Törmään ilmaispelattavissa peleissä (free to play, F2P) todennäköisemmin 

huijareihin kuin (kuukausi)maksullisissa peleissä. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

47. Oppaiden (strategiaoppaat, leveling guidet yms.) hyödyntäminen 

moninpeleissä... 

a. antaa epäreilua etua. 

b. ei anna epäreilua etua. 

c. antaa epäreilua etua, jos ratkaisujen keksiminen itse on pelille olennainen 

osa. 

48. Jos aseiden ominaisuuksia (vahinko, tulinopeus, lataamisen kesto ja niin 

edelleen), eri tapahtumien todennäköisyyksiä ja muita vastaavia tarkkoja tietoja 

ei saa selville pelin käyttöliittymän kautta, antaa niiden kaivaminen pelin 

tiedostoista (data mining) epäreilua etua. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 
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e. 5: Täysin samaa mieltä 

49. Pelin sisäisten komentojen (esimerkiksi konsolikomennot) käyttäminen 

moninpeleissä pelin muokkaamiseen on hyväksyttävää, sillä ne ovat kaikkien 

käytettävissä. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

50. Pelin käyttöliittymän muokkaaminen muuten kuin pelin valikoiden kautta on 

hyväksyttävää. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

51. Pelin 3D-mallien, tekstuurien, äänien yms. sisällön muokkaaminen on 

hyväksyttävää. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

52. Pelin koodissa olevien virheiden hyväksikäyttö on hyväksyttävää. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

53. Kehittäjien tulisi käyttää koviakin keinoja huijareiden kitkemiseksi, vaikka sillä 

olisi mahdollisia negatiivisia vaikutuksia rehellisiinkiin pelaajiin. 
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a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

54. Huijareiden määrällä on merkittävä vaikutus siihen, miten viihdyttävänä pidän 

peliä. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

55. Pelinkehittäjien tulisi ensisijaisesti pyrkiä paikkaamaan ohjelmistovirheitä joita 

voi hyödyntää huijaamisessa. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

56. On hyväksyttävää käyttää ulkoisia apuohjelmia tai makroja vähentämään 

toistuvia toimintoja (esimerkiksi painikkeen painaminen tietyin aikavälein tai 

tiettyyn kohtaan ruudussa klikkaaminen). 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

57. Huijareilla on merkittävä vaikutus pelimaailman sisäiseen ekonomiaan 

(esimerkiksi tavaroiden kopioiminen tai nopeampi resurssien kerääminen bottien 

avulla). 

a. 1: Täysin eri mieltä 
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b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

58. On hyväksyttävää, että pysyvälle pelimaailmalle (esimerkiksi 

massiivimoninpeleissä) huijareiden aiheuttamat vahingot korjataan palauttamalla 

maailma ja pelaajahahmot tapahtumaa edeltävään tilaan, vaikka siitä seuraisi 

edistymisen menettämistä kaikille pelaajille. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

59. Huijaaminen vähentyisi, jos huijaajan tiimitovereita rangaistaisiin huijarin 

lisäksi. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

60. Automatisoidut huijauksenesto-ohjelmat ovat tarpeeksi tehokkaita pitämään 

huijaajien määrän kurissa. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

61. Jokainen huijauksesta epäilty tapaus tulisi tarkistuttaa ihmisellä ennen 

mahdollisen rangaistuksen langettamista. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 
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c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

62. Pelaajilla tulisi olla tapoja huijariksi epäilemiensä pelaajien ilmiantamiseen 

(esimerkiksi raportointi tai ylläpitäjän tai valvojan kutsuminen paikalle). 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

63. Pelko siitä, että tunnus suljetaan huijaamisesta epäiltynä pelin kanssa taustalla 

suoritettavien ohjelmien takia (esimerkiksi Fraps, Game Booster) on aiheellinen. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

64. Huijaamisesta kiinni jääneille pelaajille tulisi sallia mahdollisuus parantaa 

tapansa ennen lopullista rangaistusta. 

a. 1: Täysin eri mieltä 

b. 2: Jokseenkin eri mieltä 

c. 3: En osaa sanoa 

d. 4: Jokseenkin samaa mieltä 

e. 5: Täysin samaa mieltä 

65. Omat kokemuksesi huijareista verkkomoninpeleissä. 


