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1. Tiivistelmä

Hoitotyössä käytettävien tietokonepelien käyttö plasebovaikutuksen käynnistämiseen on 
uusi  ajatus,  jota  on  tutkittu  hyvin  vähän.  Plasebohoitoja  käytetään  eri  sairauksien 
hoitoon,  ja  niiden  teho voi  olla  hyvinkin  merkittävä.  Myös avoimella  plasebolla  on 
merkittävä  vaikutus.  Aiemmasta  kirjallisuudesta  löydetään  jonkin  verran  perusteita 
plasebon  tietoiselle  ja  avoimelle  hyödyntämiselle  hoitotyössä  käytettävien 
tietokonepelien  välityksellä.  Plasebovaikutuksen  suunnittelussa  voidaan  käyttää 
vakuuttavien  teknologioiden  suunnittelumenetelmiä.  Tutkielmassa  sivutaan  myös 
psykofysiologisia  menetelmiä.  Plasebovaikutuksen  hyödyntämisen  tavoista 
tietokonepeleissä käydään ideatasolla läpi kolme vaihtoehtoa. Tutkielmassa pohditaan 
myös aiheen jatkotutkimuksen suuntia ja todetaan jatkotutkimuksen suuri tarve.

Asiasanat
plasebo,  plasebovaikutus,  plasebohoidot,  tietokonepelit,  videopelit,  vakavat 
tietokonepelit, vakuuttavat teknologiat, psykofysiologiset menetelmät, hoitomenetelmät, 
hoitokeinot, hoitomuodot
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2. Johdanto

Useiden  eri  sairauksien  lääke-  ja  muissa  hoidoissa  tunnetaan  hoitoon  liittyvä 
plasebovaikutus, joka tarkoittaa lääkkeen tai hoidon sitä vaikutuksen määrää, joka ei 
johdu lääkkeen aktiivisesta aineesta tai  hoitomenetelmän aktiivisesta ominaisuudesta, 
vaan potilaan luomasta paranemisen odotuksesta. Plasebovaikutuksen vahvuus vaihtelee 
eri sairauksien hoidossa, mutta se on kuitenkin sen verran merkittävä, että se joudutaan 
huomioimaan lääketieteellisiä hoitomuotoja tutkittaessa ja käytettäessä. Kun kuulin, että 
tietokonepelejä käytetään erilaisten sairauksien lääketieteelliseen hoitoon (kuten esim. 
Cole,  Yoo  &  Knutson,  2012),  kiinnostuin  siitä,  olisiko  plasebovaikutusta  otettu 
huomioon tällaisten pelien tutkimuksessa ja niillä tehtävissä hoitotoimenpiteissä.

Plasebovaikutuksen  käyttöä  hoitomenetelmänä  on  tutkittu  jonkin  verran  sairauksien 
hoidossa,  ja  on  havaittu,  että  plasebovaikutuksen  teho  on  tilastollisesti 
merkityksettömästä hyvin merkittävään asti, riippuen sairaudesta (Kirsch, 2013). Näin 
on  ollut  myös  siinä  tapauksessa,  että  potilaille  on  kerrottu,  että  hoitona  käytetään 
pelkkiä sokeripillereitä, ja että niillä on positiivinen vaikutus (Kaptchuk et al., 2010). 
Toisaalta tietokonepeleillä voidaan aikaansaada fysiologisia vaikutuksia psykologisten 
mekanismien  kautta,  kuten  Kivikankaan  ja  muiden  katsauksessa  (2011)  todetaan. 
Tietokonepelien  sisältämä  väkivaltaisuus  voi  aiheuttaa  pitkäaikaisiakin  fysiologisia 
muutoksia  pelaajissa  (Anderson et  al.,  2003).  Tietokonepelejä  pystytään  käyttämään 
pelaajan  motivaation  ja  muiden  psykologisten  piirteiden  ohjaamiseen  tietoisesti 
vakuuttavilla  järjestelmillä  tai  peleillä  (engl.  persuasive systems,  persuasive gaming) 
(Oinas-Kukkonen  &  Harjumaa,  2009).  Joitakin  samoja  psykologisia  ja  fysiologisia 
mekanismeja  vaikuttaa  sekä  plasebon  että  psykologisesti  vaikuttavien  pelien 
tapauksessa.  Edellisten  perusteella  plasebovaikutuksen  aktiivinen  luominen 
tietokonepelin avulla saattaa olla mahdollista, ja tässä tutkielmassa tutkin, miten hyvin 
tällainen olisi perusteltua. En ole löytänyt yhtään tutkimusta, jossa plasebovaikutusta 
oltaisiin yritetty aktiivisesti luoda tietokonepelin avulla hoitotarkoituksessa, joten ajatus 
on ainakin tältä osin uusi.

Tutkielmassa paneudun aiheeseen tutkimuskysymysten kautta, joita ovat:

1. Mitä perusteita plasebovaikutuksen aktiivisella hyödyntämisellä on?
2. Millä tietokonepelien ominaisuuksilla on psykologisia vaikutuksia, joista aiheutuu 

fysiologisia muutoksia? Millaisia vaikutuksia ja millaisia muutoksia?
3. Voidaanko plasebovaikutus aiheuttaa myös tietokonepelin ominaisuuksilla?
4. Jos plasebovaikutus voidaan aiheuttaa tietokonepelin ominaisuuksilla, niin millä 

tavalla  vaikutuksen  aiheuttaminen  voidaan  suunnitella  osaksi  tietokonepeliä?

Tutkimusmenetelmänä on tutkielmassa kirjallisuuskatsaus. Käyn läpi aiheen kannalta 
relevanteimpia  artikkeleita  ja  pohdin,  mitä  vastauksia  ne  tarjoavat 
tutkimuskysymyksiini.

Tutkielmassa  määrittelen  ensin  tarvittavat  peruskäsitteet  hyvin  lyhyesti  luvussa  3. 
Luvussa  4 käsittelen  tarkemmin  plaseboa,  plasebovaikutusta,  plasebon 
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vaikutusmekanismeja  ja  aktiivista  käyttöä  eri  hoitomuodoissa.  Tutummalle 
tietojenkäsittelytieteen  kentälle  tulen  vakavien  tietokonepelien.  Käsittelen 
tietokonepelejä  niiden  eri  psykofysiologisesti  vaikuttavien  ominaisuuksien 
näkökulmasta ja samassa yhteydessä myös plasebovaikutuksen näkökulmasta. Tutkin, 
onko hoitokäytössä olevissa tietokonepeleissä ja niihin liittyvissä tutkimuksissa otettu 
huomioon  hoitomuodon  tai  hoitotilanteen  plasebovaikutusta.  Luvussa  4.4 käyn  läpi 
vakuuttavien  järjestelmien  suunnittelua.  Luvussa  4.5 pohdin,  millä  tavalla 
tietokonepelien suunnittelussa voitaisiin huomioida plasebovaikutuksen aikaansaaminen 
tietokonepelin avulla. Lopuksi esitän johtopäätökseni.

Tutkielmassa yksi merkittävä hankaluus itseni kannalta on aiheen poikkitieteellisyys. 
Ilmoitan  heti  aluksi,  että  minulla  ei  ole  lääketieteellistä  koulutusta,  jonka 
plasebohoitojen käsittely todellisuudessa vaatisi.  Minulla ei  ole myöskään koulutusta 
psykologian,  psykiatrian,  neurologian,  fysiologian,  psykofysiologian  tai  muilta 
aiheeseen liittyviltä aloilta.  Tämän takia joudunkin tyytymään hyvin yleisluontoiseen 
käsittelyyn, mitä tulee muiden kuin tietojenkäsittelytieteen erikoiskysymyksiin.
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3. Käsitteiden määrittely

Tässä luvussa määrittelen lyhyesti tutkielman peruskäsitteet. Tarkempi käsittely sisältyy 
lukuun 4.

Plasebo ja plasebovaikutus

Plasebo  tarkoittaa  mitä  tahansa  potilaalle  annettavaa  hoitoa,  joka  on  periaatteessa 
kliinisesti  tai  farmakologisesti  tehotonta,  ja  jota  annetaan  oikean,  tehollisen  hoidon 
sijasta. Plasebohoito voi olla lääkehoidoissa lääkkeitä muistuttavia erivärisiä kalkki- tai 
sokeritabletteja, kirurgiassa valeleikkauksia, tai myös potilaalle annettavaa väärää tietoa 
hoidosta. Usein plasebon käyttöön sisältyy uskottelu potilaalle, että hoito on tehollista 
hoitoa.  Plasebovaikutus  on  tällaisesta  hoidosta  ilmenevä  tehollista  hoitoa  vastaava 
vaikutus.

Vakavat tietokonepelit

Vakavat tietokonepelit ovat pelejä, jotka on kehitetty johonkin muuhun tarkoitukseen 
huvikäyttöön. Tällainen tarkoitus voi olla esimerkiksi mainontatarkoitus, opetuskäyttö, 
koulutus, elintapojen tai asenteiden muuttumiseen tähtäävä suostuttelu/vakuuttelu, kuten 
alkoholin  tai  tupakan  käytön  vähentäminen;  fysikaalisen  kuntoutuksen  edistäminen, 
kivun  lievittäminen  tai  liikunnan  lisääminen.  Ihmiselle  luontainen  pelaamisen  ja 
leikkimisen  halu  ja  mielihyvähakuisuus  voidaan  tällä  tavalla  valjastaa  hyödyllisten, 
mutta ehkä normaalitavoilla tehtynä tylsien, pitkäveteisten, monimutkaisten tai mielen 
lujuutta vaativien asioiden tavoitteluun.
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4. Tutkimustulokset

Tässä luvussa käyn läpi kirjallisuuden perusteella tutkimuskysymyksiin liittyvät aiheet 
tarkemmin. Samalla pohdin, millä tavalla tutkimukset vastaavat tutkimuskysymyksiin.

4.1 Plasebo

Tämänhetkisen ymmärryksen mukaan plasebovaikutus syntyy pääasiassa hoitosuhteessa 
potilaalle  syntyvästä  paranemisen  odotuksesta  ja  sen  aktivoimista  psykologisista  ja 
neuropsykologisista  mekanismeista  (Colloca,  Klinger,  Flor  &  Bingel,  2013). 
Moermanin  (2013)  mukaan  plasebovaikutus  ei  synny  perinteisen  määritelmän 
mukaisesta plasebosta eli farmakologisesti inertistä aineesta, vaan potilaan hoidolle ja 
hoitotilanteelle  antamasta  merkityksestä.  Plasebovaikutus  on  nimittäin  havaittavissa 
myös tilanteissa, joissa potilaalle annetaan hoitoa sekä avoimesti (potilaalle kerrotaan 
lääkkeen  antamisesta)  että  piilotettuna  (potilaalle  ei  kerrota  lääkkeen  antamisesta), 
jolloin  avoimella  hoidolla  on  suurempi  teho  kuin  piilotetulla.  Avoimesti  annetun 
lääkkeen teho on suurempi, koska potilas pystyy havaitsemaan hoidon, ja siten pystyy 
antamaan  sille  merkityksen.  Merkityksen  syntyyn  vaikuttavat  muun  muassa 
hoitotilanteessa lääkärin välittämät tiedot, lääkärin käyttäytyminen ja potilaan kohtelu 
sekä lääkkeiden ulkonäköön tai nimiin liitettävät mielikuvat. Kaptchuk ja muut (2008) 
havaitsivat, että plasebon vaikutus on suurin silloin, kun lääkäri osoittaa myötätuntoa ja 
lämpöä potilasta kohtaan ja kertoo uskovansa hoidon tehoon.

Hoidon merkityksestä syntyvä paranemisen odotus käynnistää kehossa oireita lievittäviä 
tai  niitä  vahvistavia  (nosebovaikutus)  psyykkisiä  ja  biologisia  mekanismeja.  Yleensä 
ottaen plasebovaikutusta on mahdollista ohjata hoidon kannalta joko positiiviseen tai 
negatiiviseen  suuntaan:  on  havaittu,  että  plasebovaikutus  on  positiivinen silloin  kun 
potilaalle annetaan positiivinen kuva hoidon vaikutuksista, ja negatiivinen silloin kun 
annetaan  negatiivinen  kuva,  esimerkiksi  mainitaan  hoidolla  olevan  sivuvaikutuksia. 
Psyykkisten  ja  biologisten  mekanismien  aktivoituminen  pystytään  toteamaan 
fysiologisilla  ja  neurologisilla  menetelmillä,  kuten  hormonitason  mittauksilla  tai 
aivokuvantamisella.

Lääke-  ja  muiden  hoitojen  tutkimuksissa  plasebovaikutus  joudutaan  ottamaan 
huomioon,  koska  sillä  voi  olla  hyvinkin  oleellinen  vaikutus  tutkimuksien  tuloksiin. 
Kliinisissä tutkimuksissa koehenkilöt jaetaan ryhmiin, jotka sokkoutetaan, eli ryhmistä 
osa  saa  oikeaa  hoitoa,  osa  plaseboa  ja  osa  ei  mitään.  Plasebovaikutuksen  suuruutta 
arvioidaan vertailemalla koehenkilöryhmiä.  Plasebon ilmenemisessä tutkimuksissa on 
osittain  kyse  myös  potilaiden  itse  raportoimista  subjektiivisista  oireista.  Myös  kun 
tutkimusten koehenkilöt raportoivat oireidensa muutoksista tutkimusten suorittajille tai 
hoitohenkilökunnalle,  niin  koehenkilöillä  on  hoitohenkilökuntaan  nähden  biasoitunut 
raportointi, jonka vaikutusta joudutaan arvioimaan myös.

Yhdessä löytämässäni kokeellisessa tutkimuksessa on havaittu, että plasebovaikutuksen 
aikaansaaminen ei vaadi hoidettavan pettämistä, vaan plasebovaikutus syntyy jo siitä, 
että potilaalle kerrotaan suoraan, että kyseessä on plasebo, ja että se auttaa joillekin 
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(avoin plasebo, engl. open-label placebo) (Kaptchuk et al., 2010). Vaikka tämä tutkimus 
on ainoa tähän liittyvä tutkimus, niin tulos on hyvin mielenkiintoinen. Kaptchuk ym. 
tutkivat  ilman  petosta  annettavaa  plaseboa  ärtyneen  suolen  syndroomasta  kärsiviin 
potilaisiin  vuonna  2010.  Tutkimukseen  osallistuneille  potilaille  annettiin 
plasebolääkettä, ja heille kerrottiin avoimesti, että kyse oli nimenomaan plasebosta, ja 
että ne ovat olleet perusteellisten kliinisten tutkimusten mukaan merkittävän tehokkaita. 
Tutkimuksen alussa heille  kerrottiin,  että  plasebovaikutus  on  voimakas,  keho reagoi 
automaattisesti plasebopillereihin, positiivinen asenne auttaa mutta ei ole välttämätön, ja 
että  pillereiden  säännöllinen  ottaminen  on  tärkeää.  Kontrolliryhmä ei  saanut  mitään 
hoitoa.  Tutkimuksen  lopussa  havaittiin,  että  plasebohoitoa  saaneilla  potilailla  taudin 
oireet  olivat  helpottaneet  merkittävästi,  ja  heidän  olonsa  ja  kokemuksensa 
elämänlaadusta olivat parantuneet merkittävästi.

Yleisen  käsityksen  mukaan  ollaan  oletettu,  että  plaseboa  ei  voida  käyttää 
lääketieteellisessä hoidossa sen olettamuksen nojalla, että plasebon käyttäminen vaatii 
hoidettavan  pettämisen,  minkä  katsotaan  olevan  eettisesti  väärin.  Samoin,  koska 
plasebon  vaikutus  on  keskimäärin  suhteellisen  pieni  ja  plasebovaikutus  vaihtelee 
yksilöittäin suuresti (Colloca, Klinger, Flor & Bingel, 2013), katsotaan olevan eettisesti 
kyseenalaista  käyttää  pelkästään  plaseboa,  jos  saatavilla  on  paremmaksi  todettuja 
hoitomuotoja. Aika moni lääkäri ja sairaanhoitaja kuitenkin käyttää plaseboja hoitona 
sen vuoksi, että halutaan antaa potilaalle jonkinlaista helpotusta (Linde, 2012). Pelkkä 
plasebokin voi tällöin auttaa potilasta;  jos ei  muuten,  niin  siten,  että  potilas  tyyntyy 
ajatellessaan  saavansa  hoitoa.  Pittrof  ja  Rubenstein  (2008)  sen  sijaan  puoltavat  ja 
suosittelevatkin avoimen plasebon käyttöä. Heidän mielestään plaseboa voidaan käyttää 
silloin,  kun  toimitaan  seuraavien  suositusten  mukaan:  1)  on  olemassa  todisteet 
plasebovaikutuksen  olemassaolosta  kyseessä  olevan  sairauden  kohdalla,  2)  potilaan 
tilan  vakavuus  mahdollistaa  hoidon,  3)  hoidon  tehoa  seurataan  ja  tehoton  hoito 
lopetetaan,  4)  sairauteen  ei  ole  standardihoitoa,  5)  potilasta  informoidaan  kaikista 
muistakin saatavilla olevista hoitovaihtoehdoista, 6) potilaalle kerrotaan mahdollisesti 
tehokkaammista hoitomuodoista, 7) potilas antaa kirjallisen suostumuksen hoitoon ja 8) 
potilaalle kerrotaan plasebohoidon tyyppi ja hoidosta saatavilla olevat tutkimustulokset.

Colloca,  Jonas,  Killen,  Miller  ja  Shurtleff  kävivät  läpi  viime  vuonna  (2014)  useita 
plaseboon liittyviä tutkimuksia, ja heidän päätelmiensä mukaan viime vuosina plasebon 
vaikutusmekanismien  tuntemus  on  lisääntynyt,  ja  on  havaittu  entistä  selvemmin 
plasebovaikutuksen merkittävyys ja sen yhteys hoitosuhteen eli potilas-hoitaja-suhteen 
laatuun.  Tutkimuksessaan  he  suosittelivat,  että  plasebon  tuntemukseen  tähtäävää 
koulutusta  lisättäisiin  hoitohenkilökunnan  koulutukseen.  Heidän  mukaansa  plasebon 
tuntemus on hyödyksi potilaiden hoidossa. Heidän tutkimuksessaan todetaan plasebon 
tietoisesta käyttämisestä hoitomenetelmissä, että aihetta tutkitaan, mutta ilmeisestikään 
siitä ei tässä vaiheessa pysty vetämään mitään vankkoja johtopäätöksiä.

4.2 Vakavat tietokonepelit

Kuten  aiemmassa  vakavien  tietokonepelien  määrittelyssä  mainitsin  (luku  3),  niin 
vakavia  tietokonepelejä  käytetään  hyödyllisiksi  katsottuihin  tarkoituksiin,  kuten 
koulutuskäyttöön,  mainontaan,  hoitotyön  tuessa  tai  fysiologisessa  kuntoutuksessa. 
Tietokonepelien hauskuttavasta elementistä ei  tarvitse välttämättä tinkiä,  joskin pelin 
suunnittelijoille voi olla vaikea yhdistää hyötyä ja huvia. Pelin pelaajan pelikokemuksen 
voisi  kuvitella  heikkenevän,  jos  pelin  suunnittelussa  painopiste  on  ollut 
hyötynäkökohdissa pelikokemuksen näkökohdan kustannuksella.
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Peli  voi  tietenkin  olla  hyödyllinen  vaikka  sitä  ei  oltaisi  vakavaksi  tietokonepeliksi 
suunniteltukaan.  Olen  itsekin  oppinut  hyvin  paljon  englantia  nuorena  muun  muassa 
King's Quest 4 -peliä pelaamalla. King's Quest -peliä ei ole suunniteltu pedagogiseksi 
peliksi, mutta suomenkieliselle pelaajalle pelin englanninkielisyydestä tuli hyödyllinen 
haaste  oppimisen  kannalta.  Pelissä  komennot  annettiin  tekstimuodossa,  ja  pelin 
tapahtumista  ja  komentojen  tuloksista  näyttöön  ilmestyi  tekstiruutu,  jossa  oli 
monisanaisia ja tekstuaalisesti rikkaita kuvauksia. Pelissä syntyvät jännittävät tilanteet 
olivat  erinomainen  motivoija  opiskella  pelissä  vastaantulevia  uusia  sanoja  ja 
lauserakenteita.

Osa syövän tukihoitoon tarkoitetun Re-Mission -pelin (Cole,  Yoo & Knutson, 2012) 
tavoitteista  oli  pedagogisia,  kuten  se,  että  potilaille  pyrittiin  välittämään  tietoa 
syöpälääkkeiden toimintaperiaatteesta  ja  miten ne vaikuttavat  kehossa syöpäsoluihin. 
Tutkimuksen  aikana  potilaat  ymmärsivät  paremmin  lääkkeiden  käyttämisen 
merkityksen, ja siten heidän sitoutumisensa lääkehoitoon vahvistui ja heidän asenteensa 
lääkehoitoa  kohtaan  muuttui  positiivisemmaksi.  Tietoa  välittävänä  mekanismina  Re-
Mission -pelissä oli  pelimaailma,  pelihahmot ja  pelin  tapahtumat.  Pelin  maailma oli 
malli  ihmisen  kehosta,  ja  pelaajahahmo  liikkui  pelissä  verisuonten  sisällä.  Syöpään 
liittyvät  haitalliset  aineet  oli  kuvattu  hirviöinä,  joita  pelaaja  ampui  aseella.  Aseen 
ammukset kuvasivat syöpälääkkeitä, ja ammusten vaikutus hirviöihin oli tuhoava. Re-
Mission -pelistä yleistettynä yksi tapa opettaa pelillistämisen kautta on opetettavan asian 
mallintaminen pelimaailmaksi, jolla on sovellusalueen mukainen rakenne ja toiminta. 
Pelaajan  asettaminen  pelimaailmaan  kertoo  pelaajalle  havainnollisella  tavalla  asian 
rakennetta ja toimintaa. Lisäksi pelaamisen kiehtovuus edistää pelaajan mielenkiintoa 
tutkia pelimaailmaa ja sitä kautta opetettavaa asiaa.

Vakavissa  tietokonepeleissä  kognitiivinen  asennemuokkaus  (engl.  cognitive  bias 
modification)  on  psykoterapioista  peräisin  oleva  menetelmä,  jossa  pyritään  erilaisin 
keinoin  vaikuttamaan  potilaan  asenteisiin  ja  mielentilaan.  Tietokonepelissä  tätä  ovat 
käyttäneet Simmonds ja Zikos (2014) tutkiessaan kivunlievitystä tietokonepelien avulla. 
Tutkimuksessa käytettiin mielialan kohottamiseen peliä, jossa näytettiin 4x4-ruudukko 
ihmiskasvoja, joista viidellätoista oli negatiivinen ilme ja yhdellä positiivinen. Pelissä 
tehtävänä oli löytää positiivinen ilme mahdollisimman nopeasti. Muissa tutkimuksissa 
on  osoitettu,  että  tällaisen  tehtävän  tekeminen  kohottaa  mielialaa.  Verrokkipeli  oli 
muuten  samanlainen,  mutta  siinä  ei  käytetty  ihmiskasvoja  vaan  kukkakuvioita. 
Tutkimuksessa koehenkilöinä oli fibromyalgiasta kärsiviä potilaita ja verrokkiryhmänä 
terveitä  henkilöitä,  ja  tutkimuksen  tarkoituksena  oli  saada  aikaan  koehenkilöillä 
positiivinen  mielentila  ja  tutkia  sen  vaikutusta  kipukynnykseen  ja  kävelynopeuteen. 
Tutkimuksessa  havaittiin  mielialan,  kipukynnyksen  ja  kävelynopeuden  nousu 
kummassakin koehenkilöryhmässä, mutta pelityyppien välillä ei ollut eroa. Simmonds 
ja Zikos arvelevat, että kipukynnyksen nouseminen ja liikkumisnopeuden lisääntyminen 
johtui  pelin  aiheuttamasta  huomion siirtämisestä,  yleensä  positiivisesta  mielentilasta, 
fibromyalgiaryhmässä  paremmasta  kunnosta  johtuvasta  mielialan  sekundaarisesta 
nousemista  sekä  lisäksi  myös  ei-spesifisestä  vaikutuksesta  eli  plasebosta,  jonka 
katsottiin sisältyvän pelistä johtuvaan yleisluontoinen holistiseen vaikutukseen. Näiden 
vaikutusten  suhteita  Simmonds  ja  Zikos  eivät  kuitenkaan  arvioineet  tarkemmin.  He 
esittävät,  että  koska  kivunlievitys  saadaan  aikaan  yleisluontoisella  mielialan 
kohottamisella, niin hoidoksi kävisivät hyvin monenlaiset  menetelmät, jolloin potilas 
voisi  valita  itse  hoitomenetelmiä,  jolloin  myös  potilaan  oma  mielenkiinto  olisi 
merkittävä etu hoitoon sitoutumiselle ja hoidon tulokselle.
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4.3 Tietokonepelien psykologisesti vaikuttavat ominaisuudet ja 
niiden fysiologiset vaikutukset

Tunteiden  luomista  tietokonepeleissä  on  tutkinut  mm.  Frome  (2007).  Fromen 
kehittämässä mallissa tunteet jaetaan neljään nimenomaan peleihin liittyvään luokkaan: 
1) ekologisiin tunteisiin, jotka syntyvät pelin virtuaalimaailma-aspektista, 2) kerrontaan, 
3) pelaamiseen ja 4) artefakteihin liittyviin tunteisiin. Pelaaja osallistuu peliin yhtäältä 
tarkkailijana  ja  havainnoijana,  ja  toisaalta  aktiivisena  toimijana.  Tietokonepelissä 
tunneluokan  mukainen  tunne  syntyy  joko  pelaajan  tekemästä  havainnosta  tai 
toimimisesta.  Tämän  näkökulman  mukaisesti  peliä  tarkastelemalla  pelistä  löydetään 
kullekin tunneluokalle pelaajan roolia vastaava kanava (tai mekanismi tai väylä), jota 
kautta  peli  voi  vaikuttaa  tunteen  syntymiseen.  Vaikuttamiskanavat  on  esitetty 
seuraavassa taulukossa (taulukko 1).

Taulukko 1. Tunteiden luominen tietokonepelissä (Frome, 2007).

Pelaajan rooli

Tunnetyyppi Tarkkailijana osallistuva Toimijana osallistuminen

Ekologinen Aistiympäristö Asentoaisti

Narratiivinen Tilanne kerronnassa Roolipelaaminen

Peliin liittyvä Pelin tapahtumat Pelin pelaaminen

Artefakti Taiteellinen suunnittelu Pelaajan luoma taide

Frome  ei  artikkelissaan  käsittele  tunteiden  luomiseen  tähtääviä  mekanismeja  niiden 
suunnittelussa  käytettävien  periaatteiden  kannalta,  eikä  hän  siis  myöskään  luo 
tarkoitukseen sopivaa suunnittelumenetelmää tai  periaatteita.  Artikkelissa Frome käy 
vain läpi  muutamia tietokonepelejä  ja  niissä esiintyviä mekanismeja,  joita  käytetään 
tunteiden luomisessa.

Grafiikka

Tietokonepelin  visuaalisten  elementtien  kuvataiteellisilla  ominaisuuksilla  on  oma 
vaikutuksensa  pelikokemukseen  ja  pelaajaan.  Näitä  ominaisuuksia  ovat  elementtien 
värit,  pelimaailman  valaistus,  elementtien  välittämät  visuaaliset  viestit  (esimerkiksi 
symbolit; vrt. visuaalisten elementtien semiotiikka) sekä pelihahmojen ulkonäkö.

Bradley  et  al.  tutkivat  vuonna  2001  tunnesisällöltään  erilaisten  kuvien  aiheuttamia 
reaktioita  ihmisissä.  Tutkimuksessa  havaittiin  selvät  positiiviset  reaktiot  esimerkiksi 
luontokuviin ja toisaalta ihmisen puolustusjärjestelmän aktivoitumisreaktiot väkivaltaa 
sisältäviin  kuviin.  Tämän  tutkimuksen perusteella  tietokonepelien  visuaalinen  sisältö 
periaatteessa  vaikuttaa  pelaajaan  samalla  tavalla.  Tällä  hetkellä  tietokonepelien 
visuaalinen  sisältö  on  usein  väkivaltapainotteista,  ja  peleissä  esiintyy  paljon  rumia 
hirviöitä. En usko, että tämä ei vaikuttaisi tietokonepelien vaikutuksiin.

Musiikki

Musiikki  vaikuttaa  oman  käsitykseni  mukaan  ihmisen  mielialaan,  tunteisiin, 
vireystasoon ja ajatuksiin. Musiikissa vaikuttavia elementtejä ovat ainakin rytmi, tempo, 
soitinnus, melodia, käytetty asteikko, esitystapa sekä mahdolliset sanoitukset ja niiden 
välittämät  viestit,  sisältö  ja  symbolit.  Varsinkin  kuulijoilla,  joilla  on  absoluuttinen 
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sävelkorva, myös käytetty sävellaji vaikuttaa kuuntelukokemukseen. Kaikissa musiikin 
elementeissä  välittyy  säveltäjän  ja  esittäjän  yhdessä  luoma  tunnemaisema. 
Tietokonepelien yhteydessä on havaittu, että musiikki vaikuttaa vireys- ja stressitasoon 
ja sitä kautta suorituskykyyn; esimerkiksi Tafallan tutkimuksessa (2007) suorituskyvyn 
lisääntyminen  väkivaltaista  Doom-peliä  pelatessa  todettiin  miehillä,  mutta  naisilla 
todettiin samassa tilanteessa ainoastaan stressin lisääntyminen.

Musiikin  alalaji  (genre)  ei  ole  ihmisen  olotilan  ja  terveyden  kannalta  yhdentekevä. 
Esimerkiksi Vlachopoulos et al. havaitsivat vuonna 2015, että sekä rock- että klassinen 
musiikki koehenkilöille soitettuna vähensivät aortan jäykkyyttä ja aortassa tapahtuvia 
veren pumppaamisesta johtuvia aaltoheijastumia. Kuitenkin rock-musiikin tapauksessa 
aaltoheijastumien väheneminen kesti vain musiikin kuuntelun ajan, kun taas klassisen 
musiikin  tapauksessa  väheneminen  kesti  pidempään.  Tietokonepeleihin  sovellettuna 
voisi siis olla terveyden kannalta edullisempaa käyttää klassista musiikkia silloin, kun 
haluttaisiin  vahvistaa  pelin  terveysvaikutusta.  FPS-peleissä  (first  person  shooter, 
”räiskintäpeli”) klassinen musiikki ei  luullakseni saisi  kovinkaan hyvää vastaanottoa, 
mutta  vakavissa  peleissä  se  hyväksyttäisiin  suuremmalla  todennäköisyydellä. 
Vlachopoulosin  et  al.  tutkimuksesta  toisaalta  voidaan  ajatella,  että  kun  musiikkia 
käytetään pelissä tunnelman luojana,  niin  koko tutkimusasetelma on aivan eri,  joten 
tutkimustulos pitäisi erikseen vahvistaa myös erityyppisten tietokonepelien suhteen.

Hoidolliset tavoitteet pelissä

Silloin kun tietokonepeli suunnitellaan käytettäväksi terapeuttisessa yhteydessä, siihen 
rakennetaan  sisään  eri  tavoilla  vaikuttavia  mekanismeja,  joiden  avulla  on  tarkoitus 
päästä  hoitotavoitteeseen.  Hoitotavoitteita  voivat  olla  esimerkiksi  käyttäytymisen 
muuttaminen,  elintapoihin  vaikuttaminen,  asenteisiin  vaikuttaminen,  lääkehoitoon 
sitouttaminen, niin kuin Re-Mission -pelin tapauksessa (Cole, Yoo & Knutson, 2012), 
tai  kivunlievitys  (Simmonds  &  Zikos,  2014).  Myös  Re-Mission  -pelin  tapainen 
pedagoginen tavoite voi olla hoidon tavoitteena.

Vaikutukset tietokonepelien kontekstissa

Grafiikka  ja  musiikki  ovat  yleensä  ottaen vaikuttavia  edellä  mainittujen  tutkimusten 
perusteella.  Tietokonepelien  konteksti  muuttaa  grafiikan  ja  musiikin  vaikutuksen 
erilaiseksi, ja asiaa on tarkasteltava siltä kannalta uudelleen. Yksi peruste tälle on, että 
esimerkiksi  kaksiulotteinen  näytöllä  kuvattu  pimeä  virtuaalinen  tila  ei  aiheuta 
samanlaista  ahdistusreaktiota  kuin  luonnollinen  tila  tai  virtuaalimaailman  tila,  joka 
nähdään  immersiivisesti  3D-lasien  tai  vastaavan  teknologian  avulla  (Toet,  Welie  & 
Houtkamp, 2009). Itselläni on lyhyt kokemus Oculus Rift -3D-lasien käytöstä, ja itseäni 
ainakin  rupesi  huimaamaan,  kun  jouduin  virtuaalimaailmassa  korkeaan  paikkaan, 
vuoristoradalle.  Kun  vuoristoradan  vaunu  ajoi  kovaa  vauhtia  radalla,  minun  piti 
tarrautua  kaksin  käsin  edessäni  olevasta  pöydästä  kiinni,  koska  tuntui,  että  putoan 
istuimelta.  Veikkaan,  että  todellisessa  maailmassa  vaikutus  olisi  paljon  suurempi. 
Virtuaalimaailmasta saatu kokemus kuitenkin yllätti voimakkuudellaan.

Plasebovaikutus tietokonepeleissä

Duarte & Carriço tutkivat vuonna 2013 tietokonepelien suostutteluelementtien (engl. 
persuasive  elements)  käytön  vaikutusta  pelaajan  suorituskykyyn  ja  fysiologisiin 
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muutoksiin.  Se  erityispiirre,  joka  tässä  tutkimuksessa  kiinnitti  huomioni  suhteessa 
tämän  tutkielman  aiheeseen,  oli,  että  tutkimuksessa  tutkittiin  suostutteluelementtejä 
myös  plasebokäytön  näkökulmasta.  Tutkimuksessa  käytetyt  tietokonepelit  sisälsivät 
bonuksia, joista sai tilapäisiä parannuksia pelihahmolle. Plaseboelementit olivat muuten 
aivan saman näköisiä  ja  samalla  tavalla  käyttäytyviä  kuin  oikeat  bonuselementitkin, 
mutta niistä ei saanut todellisia parannuksia pelihahmoon. Bonusten vaikutusta testattiin 
pelaajan  stressitasoon  ja  fysiologisiin  toimintoihin  mittaamalla  sydämen  syke  ja 
sykkeen vaikutus sekä pelaajan saamat pisteet pelistä. Tutkimuksen tulos oli, että sekä 
oikeiden  että  plasebobonusten  vaikutus  stressitasoon  ja  tuloksiin  oli  merkittävästi 
parantava  ja  samaa  suuruusluokkaa  kuin  aitojen  bonusten,  ts.  plasebo  tehosi 
positiivisesti pelien tapauksessa.

Duarten ja Carriçon tutkimus antaa tukea suostutteluelementtien käytön tehokkuudelle 
plasebon  näkökulmasta.  Plasebovaikutus  on  havaittavissa  myös  tietokonepelien 
elementtien käytössä. Mielenkiintoinen mielipide, jonka tutkijat esittävät tutkimuksessa, 
on että plasebon peitetty käyttö eli  pelaajan pettäminen olisi  eettisesti  hyväksyttävää 
tietokonepelien  tapauksessa.  Onko  pettäminen  kuitenkaan  välttämätöntä,  kun  ottaa 
huomioon Kaptchukin ja muiden (2010) tulokset, joiden mukaan pettämistä ei tarvitsisi? 
Plasebon  käyttöä  tietokonepeleissä  voisi  siten  tutkia  myös  samalta  kannalta  kuin 
Kaptchukin et al. tutkimuksessa: tehoaisivatko plasebobonukset myös siinä tapauksessa, 
että pelaajalle kerrotaan, että bonuksilla ei ole mitään todellista vaikutusta, mutta että 
niiden  on  todettu  lisäävän  pelaajan  suorituskykyä  ja  alentavan  stressitasoa.  Joka 
tapauksessa  Duarte  ja  Carriço  ovat  tutkimuksessa  esitettyjen  johtopäätösten  mukaan 
kiinnostuneita tutkimaan, miten nopeasti plasebobonusten teho heikkenee ajan suhteen, 
ilmeisestikin  siitä  näkökulmasta,  että  pelaajat  huomaavat  ajan  mittaan,  että 
valebonuksilla  ei  ole  oikeasti  tehoa.  Vaikka  Duarte  ja  Carriço  eivät  tutkineetkaan 
plaseboa  varsinaisesti  lääketieteellisestä  näkökulmasta,  niin  aihe  liittyy  kuitenkin 
läheisesti  lääketieteeseen  fysiologian,  stressin  ja  plasebon  kautta  –  nämähän  ovat 
osaltaan  lääketieteen  tutkimusaiheita.  Kun  tutkitaan  tietokonepeleihin  liittyviä 
plasebovaikutuksia,  heidän  tutkimuksellaan  on  arvoa  siltä  kannalta,  että  se  on  yksi 
hyvin harvoista asiaan liittyvistä tutkimuksista.

Kaptchukin et  al.  tutkimuksen (2010) perusteella voi esittää kysymyksen, ilmeneekö 
plasebovaikutus  myös  tietokonepeleissä  silloin,  kun  potilas  tietää,  että  kyseessä  on 
tietokonepeli, joka ei ole perinteinen sairauksien hoitomenetelmä. Tulee mieleen ajatus, 
että  moni  potilas  voi  suhtautua  epäillen  yleensäkin  tietokonepelaamiseen 
hoitomenetelmänä. Tällöin hoitohenkilökunta voisi selittää potilaalle, että kyseessä on 
plasebohoito, ja plasebohoidoilla on tietty teho, jolloin pelin pelaamisella saattaisi olla 
vaikutusta myös sairauden oireisiin. Tästä en ole löytänyt ainakaan toistaiseksi mitään 
tutkimuksia,  joten  asia  jää  tällä  hetkellä  spekuloinniksi  ja  tutkimisen  kohteeksi. 
Kaptchukin et al. tutkimus on yksi suuntaviitta, joka perusteella aihe vaikuttaa ainakin 
minusta itsestäni tutkimisen arvoiselta asialta.

4.4 Tietokonepelin vakuuttavien piirteiden suunnittelu

Vakuuttavien  tai  suostuttelevien  järjestelmien avulla  pyritään  vaikuttamaan käyttäjän 
asenteisiin  tai  käyttäytymiseen.  Vakuuttavien  elementtien  suunnittelu  osaksi 
tietokonepeliä  noudattaa  yleisiä  tietojärjestelmän  suunnitteluperiaatteita.  Järjestelmän 
vaatimusmäärittelyyn  lisätään  vakuuttavalle  järjestelmälle  asetettavat  vaatimukset, 
jonka  pohjalta  suunnitellaan  järjestelmä.  Otan  tässä  lähempään  tarkasteluun  Oinas-
Kukkosen  ja  Harjumaan  (2009)  kokoaman  vakuuttavien  järjestelmien 
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suunnittelumenetelmän.  Suunnittelumenetelmä  sisältää  yleisen  käsitteellisen  mallin 
vakuuttavista  järjestelmistä  ja  melko  kattavan  joukon  vakuuttavan  järjestelmän 
suunnitteluperiaatteita.  Myöhemmin  analysoin  menetelmän  käyttöä  plasebon 
hyödyntämisen näkökulmasta. Suunnittelumenetelmä on esitetty tiivistetyssä muodossa 
kuvassa 1.

Oinas-Kukkosen  ja  Harjumaan  suunnitteluperiaatteet  rakentuvat  vakuuttavien 
järjestelmien yleisille  pohjaoletuksille,  jotka on välttämätöntä ymmärtää suunnittelun 
ensimmäisessä vaiheessa:

1. IT ei ole neutraalia (laitteet ovat jatkuvasti päällä)
2. ihmisten maailmankuva aina järjestynyt ja yhtenäinen
3. vakuuttamisen päästrategiat ovat suora (kognitiivinen) ja epäsuora vakuuttaminen 

(jäljempi  vastaa  tunteisiin  vetoamista;  hyödyntää  ihmisen  tiedonkäsittelyn 
heuristiikkoja)

4. vakuuttaminen on usein kasvavaa (inkrementaalista)
5. vakuuttamisen  tulisi  olla  aina  avointa,  eli  käyttäjälle  kerrotaan  vakuuttamisen 

olevan käynnissä
6. vakuuttavien järjestelmien tulisi pysyä poissa käyttäjän tieltä
7. vakuuttavien  järjestelmien  tulisi  olla  hyödyllisiä  ja  helppokäyttöisiä

Pohjaolettamuksista  siirrytään  analysoimaan  vakuuttamisen  kontekstia,  jonka 
ymmärtäminen  myös  on  olennaista  vakuuttamisessa.  Oinas-Kukkonen  ja  Harjumaa 
käyttävät  vakuuttamisen  kontekstin  analyysin  pohjana  kognitiivisen  yhtenäisyyden 
ajatusta, jonka mukaan ihminen teoriassa pyrkii maailmankuvassaan ja toiminnassaan 
ristiriidattomuuteen.  Vakuuttamisen  konteksti  on  jaettu  kolmeen  osaan:  1) 
vakuuttamisen  tarkoitus,  2)  vakuuttamistapahtuma  ja  3)  vakuuttamisen  strategia. 
Vakuuttamisen  tarkoitus  syntyy  vakuuttajan  tavoitteista  ja  järjestelmän  avulla 
aikaansaatavan  muutoksen  tyypistä.  Vakuuttamistapahtumaan  liittyvät  järjestelmän 
käyttökonteksti,  käyttäjän  konteksti  (kuten  käyttäjän  tavoitteet,  motivaatio  ja 
elämäntavat) sekä kolmantena teknologiakonteksti. Kustakin kontekstista nousee omia 
vaatimuksia ja  rajoitteita  järjestelmän suunnitteluun.  Vakuuttamiskontekstia  määrittää 
myös  vakuuttamisessa  käytettävä  strategia.  Strategiaan  kuuluvat  vakuuttajien 
tarkoittama ja järjestelmän välittämä viesti sekä viestin välittämisen kanava.

Kuva 1. Vakuuttavan järjestelmän kehittämisen vaiheet (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009, 
suomennettu).
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Oinas-Kukkosen  ja  Harjumaan  suunnittelumenetelmässä  kolmas  vaihe  sisältää 
suunnitteluperiaatteiden  valinnan  sekä  niiden  avulla  tapahtuvan  vaatimusmäärittelyn. 
Suunnitteluperiaatteet  pohjautuvat  vakuuttavien  järjestelmien  yleisiin  periaatteisiin 
(pohjaoletuksiin)  ja  vakuuttamisen  kontekstiin.  Oletus  on,  että  ymmärtämällä 
vakuuttavien järjestelmien periaatteet ja vakuuttamisen konteksti, osataan valita sopivat 
suunnitteluperiaatteet.  Suunnitteluperiaatteet  on  jaettu  menetelmässä  neljään  osa-
alueeseen: A) järjestelmän tuki käyttäjän tavoitekäyttäytymiselle tai -tehtävälle, B) tuki 
dialogille, C) järjestelmän uskottavuuden tuki ja D) sosiaalisuuden tuki. Periaatteet on 
listattu taulukossa 2.

Taulukko 2. Vakuuttavan järjestelmän suunnitteluperiaatteet Oinas-Kukkosen ja Harjumaan 
mukaan (2009).

A Järjestelmän tuki käyttäjän tavoitteelle C Järjestelmän uskottavuuden tuki

1 Yksinkertaistus 1 Luotettavuus

2 Tunnelointi 2 Asiantuntijuus

3 Räätälöinti 3 Luotettava esiintyminen

4 Henkilökohtaistaminen 4 Ihmisten tai organisaatioiden esiintyminen

5 Oma seuranta 5 Auktoriteetti

6 Simulointi 6 Kolmansien osapuolien suosittelu

7 Harjoittelu 7 Todennettavuus

B Tuki dialogille D Sosiaalisuuden tuki

1 Kehuminen 1 Sosiaalinen oppiminen

2 Palkinnot 2 Vertailu muihin

3 Muistutukset 3 Ryhmäpaine

4 Ehdotukset 4 Sosiaalinen helpottuminen

5 Samaistuminen 5 Yhteistyö

6 Esteettisyys 6 Kilpailu

7 Järjestelmän sosiaalinen rooli 7 Julkinen tunnustus

Artikkelissa  tehdään  ero  vakuuttavien  (engl.  convincing)  ja  suostuttelevien  (engl. 
persuasive)  järjestelmien  välille.  Englanninkieliset  merkitykset  huomioiden  pidän 
plasebovaikutuksen luomiseen tarkoitettuja tietokonepelejä ennemminkin vakuuttavina 
järjestelminä kuin suostuttelevina. Tässä terminologia menee ristiin näiden käsitteiden 
osalta. Plasebovaikutuksessa on kyse asenteiden ja odotusten vaikutuksesta, ei niinkään 
käyttäytymisen vaikutuksesta.  Niinpä plasebovaikutuksen luomiseen tarkoitetun pelin 
tulisi käyttää vakuuttamista englanninkielisen sanan ”convincing” merkityksessä, jolloin 
vakuuttavista  järjestelmistä  Oinas-Kukkosen  ja  Harjumaan  tulisikin  käyttää  termiä 
suostuttelevat  järjestelmät,  ja  asenteita  ja  odotuksia  muuttamaan  tarkoitetusta 
järjestelmästä tulisi käyttää termiä vakuuttava järjestelmä. Vakuuttavassa järjestelmässä 
on kyse myös vakuuttamisesta informoinnin ja kouluttamisen avulla. Tämä kyllä vastaa 
Oinas-Kukkosen ja Harjumaan käyttämää kognitiivista eli suoran vakuuttamiskanavan 
käyttämistä.

Oinas-Kukkosen  ja  Harjumaan  menetelmä  on  tarkoitettu  pääasiassa  käyttäytymisen 
muuttamiseen  tähtäävien  järjestelmien  suunnitteluun.  Menetelmässä  ja  sitä 
käsittelevässä artikkelissa hiukan pienemmälle huomiolle jää asenteisiin vaikuttaminen. 
Järjestelmillä ja tietokonepeleillä aikaansaatavat tunteet, niiden vaikuttavuus sekä niiden 
aikaansaamiseksi  vaadittavat  järjestelmän  piirteet  ja  järjestelmävaatimukset  jätetään 
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melko vähäiselle huomiolle. Tunteiden luomista ja käyttämistä vakuuttelutarkoitukseen 
Oinas-Kukkonen  ja  Harjumaa  pitävät  ymmärtääkseni  epäsuorana  vakuuttamisen 
kanavana,  mistä  olen  samaa  mieltä.  Pitäisin  kuitenkin  tärkeänä  epäsuorien 
vakuuttamisen kanavien tarkempaa analyysiä ja suunnitteluperiaatteiden kattavuuden ja 
perusteellisuuden varmistamista myös niiden suhteen, koska oletan siten saatavan lisää 
tehoa vakuuttamiseen.

4.5 Plasebon huomiointi pelisuunnittelussa

Plasebovaikutus syntyy siis suureksi osaksi potilaan hoidolle antamasta merkityksestä, 
eli  siitä,  miten  potilas  kokee  hoidon  ja  hoitotilanteen.  Näkisin  tällä  hetkellä  kolme 
kenties  mahdollista  tapaa  plasebovaikutuksen  luomiseen  tietokonepelin  avulla: 
ensimmäinen  on  käyttää  tietokonepeliä  vahvistamaan  jonkin  toisen  hoitomuodon 
plasebovaikutusta, toinen on sisällyttää sekä hoito-ominaisuuksia että plasebovaikutusta 
luovia ja vahvistavia elementtejä peliin, ja kolmas on sisällyttää tavalliseen (”inerttiin”) 
tietokonepeliin  plasebovaikutusta  luovia  vakuuttamiselementtejä.  Näistä  toinen  tapa 
kiinnostaa  itseäni  kaikkein  eniten,  koska  se  olisi  tietokonepelin  hoitokäyttöön 
virittämistä puhtaimmillaan.

Jonkin hoitomuodon plasebovaikutuksen vahvistamiseen tarkoitetussa pelissä voidaan 
käyttää  vakuuttavia  tekniikoita  potilaan  hoidon  tehon  suhteen  asetettujen  odotusten 
muokkaamiseen.  Tällaisen  pelin  tarkoituksena  olisi  vahvistaa  potilas-hoitaja-suhteen 
miellyttävyyttä  ja  potilaan  mielikuvaa  lääkehoidon  tehoavuudesta,  koska  nämä ovat 
niitä hoidon aspekteja, jotka käynnistävät plasebovaikutuksen (Colloca, Klinger, Flor & 
Bingel, 2013; Moerman, 2013). Ajatusta havainnollistaa kuvassa  2 kohta 1. Tällainen 
peli  olisi  käytännössä  aivan  samanlainen  kuin  nykyisetkin  tähän  tarkoitukseen 
suunnitellut  pelit,  kuten  Re-Mission  (Cole,  Yoo  &  Knutson,  2012).  Kuitenkin  kun 
tietokonepelin  suunnitteluprosessin  otetaan  alusta  asti  hoidon  plasebovaikutuksen 
vahvistamisen näkökulma, niin voidaan pyrkiä kaikkien mahdollisten vaikutusväylien 
käyttöön  odotusten  vahvistamiseksi.  Tällä  tavalla  voidaan  parantaa  olemassaolevan 
pelin tehokkuutta hoidon tukemisessa.

Tietokonepeliä  itsessään  hoitomuotona  käytettäessä  on  edelleen  kaksi  vaihtoehtoa. 
Ensimmäisessä  vaihtoehdossa  hoitomekanismi  suunnitellaan  osaksi  tietokonepeliä, 
kuten kivunlievitykseen tarkoitetuissa peleissä (Simmods & Zikos,  2014),  ja lisätään 
peliin  parantavan  vaikutuksen  odotuksia  luovia  vakuuttamiselementtejä,  jolloin  ne 
voivat osallistua plasebovaikutuksen luomiseen (ks. kuva 2, kohta 2). Toinen vaihtoehto 
on  käyttää  tietokonepeliä  itsessään  plasebona,  eli  peli  voisi  olla  millainen  tahansa, 
kunhan se sisältäisi potilaan vakuuttamisen paranemisesta pelkästään pelin avulla (kuva 
2, kohta 3).
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Oinas-Kukkosen  ja  Harjumaan  (2009)  vakuuttavien  järjestelmien 
suunnittelumenetelmää  voitaneen  soveltaa  kaikkien  kolmen  luokan  tietokonepelien 
suunnitteluun. Suunnitteluun tulisi luultavasti ottaa mukaan vielä Fromen (2007) malli 
tunteisiin vaikuttamisen kanavista, jotta myös vakuuttamisen epäsuorat kanavat saadaan 
mahdollisimman  tehokkaasti  käyttöön.  Tietokonepelien  suunnittelussa  voidaan  ja 
pitääkin  tietysti  käyttää  luovuutta  mitä  moninaisimpien  peli-ideoiden toteuttamiseen. 
Hoidettavan sairauden syntytavan, toimintaperiaatteen ja paranemisen edellytysten sekä 
hoitomenetelmän tarkka tunteminen on välttämätöntä, jotta osataan kohdistaa potilaan 
vakuuttaminen  oikein.  Tämä  vastaa  Oinas-Kukkosen  ja  Harjumaan 
suunnittelumenetelmässä  sovellusalueen  tuntemista.  Hyvä  esimerkki  sairauden 
toimintaperiaatteen  tuomisesta  peliin  on  edellä  mainittu  Re-Mission  -peli,  jossa 
pelimaailmana toimi virtuaalinen ihmisen keho, jonka sisällä toimitaan syöpälääkkeiden 
toimintaperiaatteiden mukaan (Cole, Yoo & Knutson, 2012).

Varsinkin  tietokonepeliä  itsenäisenä  hoitomuotona käytettäessä pitää  ottaa  huomioon 
lääketieteen  eettiset  kysymykset  ja  plasebon  tietoiselle  käytölle  esitetyt  suositukset 
(Pittrof & Rubenstein, 2008). Itsenäisenä hoitomuotona käyttämisestä ei ole evidenssiä 
(tai  en  sitä  ainakaan  tähän  tutkielmaan  löytänyt),  joten  evidenssiin  ei  ainakaan  voi 
vedota,  ja  siltä osin tällaisia pelejä ei  voisi  käyttää ennen kuin niiden mahdollisesta 
tehosta  saadaan tutkimusnäyttöä.  Mitä  potilaiden hoitomuotojen  valintaan  tulee,  niin 

Kuva 2. Plasebon hyödyntämisen vaihtoehtoja.
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ainakin  lievemmissä  sairauksissa  tietokonepelit  voivat  olla  hyvinkin  kiinnostava 
hoitomuoto  varsinkin  nuorten  osalta,  samoin  sellaisten  ihmisten,  jotka  suhtautuvat 
muiden hoitomuotojen sivuvaikutuksiin epäillen.
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5. Johtopäätökset

Johtopäätöksenä  totean,  että  tutkimani  kirjallisuuden  perusteella  plasebovaikutuksen 
luominen tietokonepelin avulla saattaa olla mahdollista, mutta koska plasebovaikutusta 
on  tutkittu  tietokonepelien  kontekstissa  liian  vähän,  niin  tulos  jää  epävarmaksi. 
Plasebovaikutuksen luomisen edellytysten, eli hoidon toimivuuden odotuksen luominen 
ja  potilas-hoitaja-suhteen  miellyttävyyden  lisääminen  on  kuitenkin  nähdäkseni 
mahdollista  vakuuttavia  tekniikoita  käyttäen,  joten  plasebovaikutus  voidaan 
periaatteessa ottaa huomioon hoitotyössä apuna käytettävissä tietokonepeleissä tälläkin 
hetkellä. Esitin tutkielmassa myös kolme ehdotusta plasebon hyödyntämisperiaatteiksi 
tietokonepelissä, joista mielenkiintoisin vaihtoehto omasta mielestäni on se, että pelissä 
käytetään  samanaikaisesti  sekä  psykofysiologisia  menetelmiä  että  vakuuttavia 
elementtejä.

Tutkielmassa  merkittävänä  hankaluutena  oli,  että  aihe  liittyy  niin  paljon  muihin 
tieteenaloihin  kuin  tietojenkäsittelyyn,  ja  perehdyin  asiaan  pelkästään  omin  voimin. 
Jotta  tällainen  tutkielma  olisi  pätevämpi,  mukana  pitäisi  olla  lääketieteellistä 
asiantuntemusta.

Plasebovaikutuksen  hyödyntämismahdollisuuksista  on  sen  verran  viitteitä,  että  on 
mielenkiintoista visioida, mitä mahdollisuuksia sillä voisi olla tietokonepeleissä. Koska 
tietokonepeleillä aikaansaatavaa plasebovaikutusta ei ole juuri  tutkittu,  se vaatii sekä 
suunnittelumenetelmien  tutkimusta  että  kliinisiä  tutkimuksia.  Tähänastinen  tutkimus 
antaa  mielestäni  viitteitä  siihen  suuntaan,  että  aihetta  kyllä  kannattaisi  tutkia  lisää. 
Lisäksi  muun  muassa  Oinas-Kukkosen  ja  Harjumaan  vakuuttavien  järjestelmien 
suunnittelumenetelmä (2009) sekä Fromen malli (2007) tunteiden luomisen kanavista 
ovat  kiinnostavia  tutkimuskohteita  niiden  käytäntöön  soveltamisen  kannalta. 
Pelielementtien  psykologisia  ja  fysiologisia  vaikutuksia  tutkitaan  jatkuvasti,  ja  olisi 
myös mielenkiintoista hyödyntää sitä tutkimusta paremmin tässä yhteydessä.



19

6. Lähteet

Anderson, C., Berkowitz, L., Donnerstein, E., Huesmann, L., Johnson, J., Linz, D. et al. 
(2003). The Influence of Media Violence on Youth.  Psychological Science in the  
Public Interest, 4(3), s. 81-110.

Cole,  S.,  Yoo,  D.  &  Knutson,  B.  (2012).  Interactivity  and  Reward-Related  Neural 
Activation During a Serious Videogame. PLoS ONE, 7(3).

Colloca, L., Jonas, W., Killen, J., Miller, F. & Shurtleff, D. (2014). Reevaluating the 
Placebo Effect in Medical Practice. Zeitschrift für Psychologie, 222(3), s. 124-127.

Colloca, L., Klinger, R., Flor, H. & Bingel, U. (2013). Placebo Analgesia: Psychological 
and Neurobiological Mechanisms. Pain, 154, s. 511-514.

Duarte,  L.  &  Carriço,  L.  (2013).  The  Cake  can  be  a  Lie:  Plasebos  as  Persuasive 
Videogame Elements. CHI 2013 Extended Abstracts.

Frome, J. (2007). Eight Ways Videogames Generate Emotion.  Proceedings of DiGRA 
2007 Conference, s. 831-835.

Kaptchuk, T., Friedlander, E., Kelley, J., Sanchez, N., Kokkotou, E., Singer, J. et al.  
(2010).  Placebos without Deception:  A Randomized Controlled Trial  in Irritable 
Bowel Syndrome. PLoS ONE, 5(12).

Kaptchuk, T., Kelley, J.,  Conboy, L., Davis, R., Jacobson, E., Kerr, C. et al.  (2008). 
Components  of  Placebo  Effect:  Randomised  Controlled  Trial  in  Patients  with 
Irritable Bowel Syndrome. British Medical Journal, 336, s. 999-1003.

Kirsch,  I.  (2013).  The  Placebo  Effect  Revisited:  Lessons  Learned  to  Date. 
Complementary Therapies in Medicine, 21, s. 102-104.

Kivikangas,  J.,  Chanel,  G.,  Cowley, B.,  Ekman,  I.,  Salminen,  M.,  Järvelä,  S.  et  al. 
(2011).  Review  of  the  use  of  psychophysiological  methods  in  game  research. 
Journal of Gaming and Virtual Worlds, 3(3), s. 181-199.

Linde,  K.  (2012).  The  Use  of  Placebo  Interventions  in  Clinical  Practice. 
Complementary Therapies in Medicine, 21, s. 109-111.

Moerman,  D.  (2013).  Against  the  ”Placebo  Effect”:  A  Personal  Point  of  View. 
Complementary Therapies in Medicine, 21, s. 125-130.

Oinas-Kukkonen, H. & Harjumaa, M. (2009). Persuasive Systems Design: Key Issues, 
Process  Model,  and  System  Features.  Communications  of  the  Association  for  



20

Information Systems, 24(1), s. 485-500.

Pittrof, R. & Rubenstein, I. (2008). The Thinking Doctor's Guide to Placebos.  British 
Medical Journal, 336(7651).

Simmonds, M. & Zikos, D. (2014). Computer Games to Decrease Pain and Improve 
Mood  and  Movement.  Proceedings  of  the  7th  International  Conference  on  
PErvasive Technologies Related to Assistive Environments.

Tafalla,  R.  (2007).  Gender  Differences  in  Cardiovascular  Reactivity  and  Game 
Performance Related to Sensory Modality in Violent Video Game Play. Journal of  
Applied Social Psychology, 37(9), s. 2008-2023.

Toet,  A.,  Welie,  M. & Houtkamp,  J.  (2009).  Is  a  Dark Virtual  Environment  Scary? 
CyberPsychology & Behavior, 12(4), s. 363-371.

Vlachopoulos, C., Aggelakas, A.,  Ioakeimidis,  N., Xaplanteris, P.,  Terentes-Printzios, 
D.,  Abdelrasoul,  M.  et  al.  (2015).  Music  decreases  aortic  stiffness  and  wave 
reflections. Atherosclerosis, 240(1), s. 184-189.


	1. Tiivistelmä
	2. Johdanto
	3. Käsitteiden määrittely
	Plasebo ja plasebovaikutus
	Vakavat tietokonepelit

	4. Tutkimustulokset
	4.1 Plasebo
	4.2 Vakavat tietokonepelit
	4.3 Tietokonepelien psykologisesti vaikuttavat ominaisuudet ja niiden fysiologiset vaikutukset
	Grafiikka
	Musiikki
	Hoidolliset tavoitteet pelissä
	Vaikutukset tietokonepelien kontekstissa
	Plasebovaikutus tietokonepeleissä

	4.4 Tietokonepelin vakuuttavien piirteiden suunnittelu
	4.5 Plasebon huomiointi pelisuunnittelussa

	5. Johtopäätökset
	6. Lähteet

