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Tiivistelmä 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on kartoittaa tutkimukset, joissa on tutkittu Valve 

Corporation -peliyhtiötä ja sen omistamaa yhteisöllistä Steam-alustaa, joka on kasvanut 

monimutkaiseksi alustaksi suurella käyttäjämäärällä. Lisäksi tutkimuksien avulla etsitään 

syitä Valve Corporationin kasvuun ja otetaan selvää, mikä oli Steam-alustan rooli tässä 

tapahtumaketjussa. 
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1. Johdanto 
 

Peliteollisuus on maailmanlaajuisesti suuri liiketoiminnan alue. Maailmanlaajuista 

arviota peliteollisuuden työntekijöiden määrästä ei tiedetä. Suomessa peliteollisuuden 

arvioitiin työllistävän noin 2200 työntekijää ja liikevaihdoksi arvioitiin noin 800 

miljoonaa euroa vuonna 2013. (Hiltunen, Latva & Kaleva, 2013). Vuonna 2012 

maailmanlaajuisen peliteollisuuden arvioitu kokonaisliikevaihto oli noin 75 miljardia 

euroa (Marchand & Hennig-Thurau, 2013). 2015 liikevaihto oli 84,4 miljardia euroa 

(Newzoo, 2015). Peliteollisuuden ala kasvaa jatkuvasti. 

Yksi maailman menestyneimmistä pelialan yrityksistä on yhdysvaltalainen Valve 

Corporation. Yritys on ilmoittanut liikevaihdon ja voiton työntekijää kohden ylittävän 

Facebookin ja Googlen vastaavat (Felin & Powell, 2014). Valven kehitysmalli poikkeaa 

monista muista, sillä heillä on käytössään yhteisöllinen alusta nimeltään Steam. Steam 

on pelialusta ja suuri peliyhteisö, jolla on yli 100 miljoonaa käyttäjää (Steampowered). 

Pääidea on myydä ja hallinnoida pelejä, jotka ovat käyttäjälle ladattavissa välittömästi 

oston jälkeen. Palvelu muodostaa samalla verkkoyhteisön pelien ympärille, jossa 

käyttäjät voivat vapaasti käydä keskusteluja, verkostoitua ja pelata pelejä keskenään. 

Yhteisö voi tehdä myös sisältöä peleihin. Steamista on kasvanut laaja ja monimutkainen 

ohjelmisto, jossa on paljon ominaisuuksia. Siihen kuuluu esimerkiksi verkkoyhteisön 

ominaisuudet, kauppa pelien ostamiseen, pelien hallinnoiminen, foorumi ja SteamOS 

käyttöjärjestelmä. 

Tarkoituksena on tutustua Valveen ja heidän kehittämäänsä – ja menestyneeseen 

Steam-alustaan. Valven toimintamalli poikkeaa monilla tavoin perinteisistä 

peliyrityksistä. Se on myös onnistunut kasvamaan nopeasti maailman johtavaksi 

peliohjelmistoyritykseksi, jonka pelit ovat hyvin suosittuja. Tutkimusongelmina ovatkin, 

kuinka Valven menestys ja suosio ovat kasvaneet, sekä mikä oli Steam-alustan vaikutus 

siinä. Työssäni en tee omaa tutkimusta, vaan työ perustuu aiempiin tutkimuksiin 

Valvesta ja Steamista. 

Aloitan kertomalla tutkimusmenetelmästä ja esittelen lähteitä, joita on käytetty tässä 

tutkimuksessa. Tarkoituksena on havainnollistaa samalla, millaista tutkimusta on jo 

tehty aiheista Valve ja Steam. Tämän jälkeen käsittelen varsinaista aihetta aiempien 

tutkimusten perusteella. Pääluvun jälkeen käyn läpi löydökset, joiden avulla pohdin 

tutkimusongelmia. Lopuksi kokoan yhteenvedon tutkimuksesta. 
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2. Menetelmä 

Tämä tutkimus on käsitteellis-teoreettinen tutkimus, joka perustuu Valve Corporationiin 

ja sen Steam-alustaa koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin. Olen etsinyt näitä tutkimuksia 

seuraavista tietokannoista: Scopus, Web of Science, ProQuest Databases, Ebsco 

Databases, ACM Digital Library, IEEE Xplore – IEEE/IEE Electronic Library, Science Direct, 

Google Scholar ja Google käyttäen hakutermeinä Valve, Steam, Valve Corporation, Valve 

games, Steam games, Steam Community, video game industry, game industry, game 

industry employment, global game industry, game industry AND employees, Valve AND 

Steam, Valve NEAR/2 Steam ja Steam AND achievement. Olen löytänyt yhteensä 21 

artikkelia ja 8 muuta lähdettä, joita olen käyttänyt tässä tutkimuksessa. 

Suuren osan tutkimuksestani muodostaa Journal of Organization Design –lehdessä 

julkaistu Steam-erikoisnumero, joka käsittää 9 artikkelia, otsikkonaan Organization Zoo. 

Muut katsaukseni artikkelit ovat julkaistu muun muassa lehdissä Game Studies, The 

Fibreculture Journal, Journal of Interactive Marketing, Wall Street Journal ja Games For 

Windows. Lähteinä on ollut myös Valven ja Steamin nettisivut. 

Alla esitetyssä taulukossa on yhteenveto artikkeleista julkaisuvuoden perusteella 

(Taulukko 1). 

 

Julkaisu
vuosi 

Artikkelit 

1996 id Software. Quake 

2003 Valve. Steam 

2005 Kücklich, J. Precarious Playbour: Modders and the Digital Games Industry 

2007 Shawn, E. The Steam Community 

2009 Valve. Left4Dead2 

2011 Moore, C. Hats of Affect: A Study of Affect, Achievements and in Team Fortress 2. 

2012 Becker, R., Chernihov, Y., Shavitt, Y. & Zilberman, N. An analysis of the steam 

community network evolution 

Blackburn, J., Simha, S., Kourtellis, N., Zuo, Z., Ripeanu, M., Skvoretz, J., Iamnitchi A. 

Branded with a Scarlet “C”: Cheaters in a Gaming Social Network 

Von Krogh G., Nonaka I., Rechsteiner L. Leadership in organizational knowledge 

creation: A review and framework 

2013 Hiltunen, K., Latva, S., Kaleva JP. Peliteollisuus – kehityspolku 
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Marchand, A. & Hennig-Thurau, T. Value creation in the video game industry: Industry 
economics, consumer benefits, and research opportunities 
 
Plunkett, L. Steam Is 10 Today. Remember When It Sucked? 

2014 Felin, T., Powell, TC. Organization Zoo: Organization design and capabilities 

Sherr, I. WSJ.D technology: Steam power: Valve corp. partners line up --- 

manufacturers of game PCs get on board to produce videogame consoles on an open 

operating system 

2015 Baldwin, CY. Organization Zoo: In the shadow of the crowd: A comment on Valve’s way 
 
Birkinshaw, J. Organization Zoo: What Lessons Should We Learn From Valves 
Innovative Management Model? 
 
Felin, T. Organization Zoo: Strategy Tipping And Thresholds 
 
Foss, NJ., Dobrajska, M. Organization Zoo: Valve’s Way: Vayward, Visionary, Or 

Voguish 

Kolind, L. Organization Zoo: it works – I know it works 

Newzoo. T11 Sept 2015: The Global Games Market: Trends, Market Data and 

Opportunities 

Puranam, P., Håkonsson DD. Organization Zoo: Closing Thoughts & Open Questions 

Puranam, P., Håkonsson DD. Organization Zoo: Valve’s Way. 

Von Krogh, G., Geilinger, N. Organization Zoo: Valve’s Organization: Opportunities and 

open questions 

Zenger, TR. Organization Zoo: Valve Corporation: Composing Internal Markets 

 

Taulukko 1. Yhteenveto artikkeleista julkaisuvuosittain. 
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3. Valve Corporation ja sen Steam-alusta 

 

Tässä luvussa käyn läpi aiempia tutkimuksia Valvesta. Tarkoituksena on selvittää, 

millainen yritys Valve on. Aluksi käsitellään yleisempää tietoa, kuten milloin Valve on 

perustettu ja miksi se on tällä hetkellä globaalisesti johtava peliohjelmistoalan yritys 

(Puranam & Håkansson, 2015, s. 2-4). Tämän jälkeen tarkastellaan Valvea tarkemmin, 

kuten sen toimintatapaa. 

 

3.1 Valven historia ja nykytilanne 

Valve on perustettu 1996. Perustajat olivat Microsoftin kaksi entistä työntekijää. Gabe 

Newell ja Mike Harrington (Sherr, 2014). Valve kasvoi nopeasti ja vuonna 2014 sillä oli 

jo noin 400 työntekijää. Sen tärkeimmät menestykseen vaikuttaneet tekijät ovat olleet 

suositut pelit, Counter-Strike, Portal ja etenkin ensimmäinen peli, Half-Life. Pelit eivät 

olleet kuitenkaan ainoa syy menestykseen. Osatekijöinä on ollut myös Valven kehittämä 

alusta Steam ja Source-pelimoottori. Tällä hetkellä Valve Corporation onkin 

maailmanlaajuisesti johtava peliohjelmistoyritys verkkopelien digitaalisessa jakelussa ja 

hallinnassa (Hoovers). (Puranam & Håkansson, 2015, s. 2-4). 

Valven peleistä alkuperäinen Team Fortress on ollut modi Quakesta (id Software, 1996) 

ja Counter Strike (CS) modi Half-Lifesta, joka on onnistunein modi tietokonepelien 

historiassa. Sitä myytiin myöhemmin itsenäisenä tuotteena Xboxille ja PC:lle. Counter 

Striken on tehnyt Minh “Gooseman” Le muutaman opiskelijakaverinsa kanssa vuonna 

1999. Lestä tuli myöhemmin Valven työntekijä ja hän myi sen työnantajalleen Valvelle. 

CS on nyt Valven vakiintunut brändi. CS:n tapaus osoittaa, etteivät modit ainoastaan 

pidennä pelin säilyvyyttä, vaan tuovat myös innovatiivisuutta yrityksiin, joilla ei ole varaa 

ottaa kaupallisia riskejä. Tämän onnistumisen valossa, ei Kücklichin (2005) mukaan ole 

yllättävää, että Valve on omistautunut parantamaan peliteollisuuden ja modaus-

yhteisön välisiä suhteita. Modaajia harvoin kuitenkaan palkitaan heidän ottaessaan 

riskejä, joita yritys itse välttelee. Kücklichin (2005) mukaan modaaminen on tärkeä osa 

pelikuttuuria, kuten myös yhä tärkeämpi arvon lähde peliteollisuudelle. Hän kirjoittaa 

artikkelissaan, että modaus on peliteollisuudelle myös tärkeä taloudellinen tekijä. 

Esimerkiksi Counter Strikea myytiin 1,5 miljoonaa kopiota vuosina 1999 - 2003 

(Computer Gaming World, 2003). Yksi syy Valven menestykseen on panostus käyttäjien 

tuottamaan modauskulttuuriin (Riley, 2010). 

(Kücklich, 2005). 
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3.2 Valven toimintamalli 

Valven toimintatapa on epätavallinen. Sillä ei ole hierarkiaa, eli ei pomoja, eikä erityistä 

määräysvaltaa ole kenelläkään. Poikkeus tähän on kuitenkin omistaja Gabe Newell, joka 

voi irtisanoa työntekijän tai palkata uusia. Näin ollen Valve ei ole täysin hierarkiton. 

(Puranam & Håkansson, 2015, s. 2-4). 

Myös Baldwin (2015) korostaa, ettei suoraa auktoriteettia korosteta Valvella. 

Johtamistyökaluina käytetään huomaamatonta ohjaamista työntekijöiden 

työskentelyssä ja valikoivaa rekrytoimista. 

”they can design the rules of the game without specifying the actions of the players.” – 

Foss & Dobrajska, 2015 

 

Valve korostaa myös itse nettisivuillaan toimintaympäristöstään: 

 We’ve been boss-free since 1996. Imagine working with super smart, super talented 

colleagues in a free-wheeling, innovative environment – no bosses, no middle 

management, no bureaucracy. Just highly motivated peers coming together to make 

cool stuff. It’s amazing what creative people can come up with when there’s nobody 

there telling them what to do. (Valve Software). 

 

Valven on helppo löytää sopivia työntekijöitä, koska sillä on poikkeuksellinen asema 

ohjelmistomaailmassa. Taidokkaita ja halukkaita työntekijöitä on paljon, jotka haluavat 

töihin Valvelle. Halukkaiden määrään vaikuttaa ihmisten halukkuus mieluummin 

peliyritykseen töihin, kuin muihin ohjelmistoyrityksiin. Syynä on mielenkiintoisempi 

lopputulos ohjelmoinnille. Tämä johtaa taas siihen, että ihmiset ovat valmiita 

hyväksymään pienemmän palkan. Lisäksi on myös paljon ihmisiä, jotka haluavat tehdä 

töitä Valvelle täysin ilmaiseksi. Valve voi olla siis valikoiva rekrytoidessaan uusia 

työntekijöitä. (Baldwin, 2015) 

Felin on haastatellut vuonna 2014 Valven avainhenkilöä oppiakseen yrityksestä 

enemmän (Felin & Powell 2014). Valvella työt tehdään projekteina. Projektin voi aloittaa 

kuka tahansa työntekijä. Projekteihin saa myös vapaasti liittyä, mielenkiinnon mukaan. 

Kukaan ei määrää osallistumaan johonkin projektiin. Projektin toteuttamiseen tarvitaan 

kuitenkin kolmen hengen ryhmä, jotka kaikki uskovat projektin hyväksi ja haluavat olla 

siinä mukana. Felin kutsuu tätä termillä ”Rule of three”. Yksin ei voi projektia aloittaa. 

Yksilön ideat voivat kehittyä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa 

paremmiksi tai jopa muuttaa alkuperäisen idean luonnetta toisenlaiseksi. Valvella 

ajatellaan, että virheiltä ei voida välttyä ja niihin jopa kehotetaan. (Felin, 2015). 
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Valve ilmaisee asian myös omilla nettisivuillaan: 

Welcome to Valve 

We’re always creating. 

When you give smart talented people the freedom to create without fear of failure, 

amazing things happen. We see it every day at Valve. In fact, some of our best insights 

have come from our biggest mistakes. And we’re ok with that! Since 1996, this approach 

has produced award-winning games, leading-edge technologies, and a groundbreaking 

social entertainment platform. We’re always looking for creative risk-takers who can 

keep that streak alive. (Valve Software). 

 

Valve palkitsee onnistumisista. Työntekijöitä arvioidaan vertaisarvioinnin avulla, jossa 

työntekijät arvioivat toistensa saavutuksia ja sijoittavat heidät järjestykseen niiden 

perusteella. Parhaat suoriutujat saavat hyvät bonukset ja palkankorotukset. (Puranam 

& Håkansson, 2015). 

Puranam & Håkansson (2015, s. 2-4) havaitsivat, että tiimityöskentely projekteissa on 

vapaamuotoista. Projekteilla ei myöskään ole tiiminvetäjää ja tiimeillä on vapaudet 

suunnitella projektin kulku itse. Von Krogh, Nonaka & Rechsteiner (2015) uskovat 

johtajuuden jakaantuvan ryhmän kesken tehtävien, jakamansa tiedon ja kiinnostuksien 

mukaan. Kun ryhmät tutustuvat toisiinsa paremmin ja suhteet kehittyvät, auktoriteetti 

jakaantuu ryhmän välillä. Heidän mukaansa jokaisen ryhmän jäsenen tulee pystyä 

toimimaan väliaikaisena johtajana. Von Krogh & Geilinger (2015) uskovat Valven 

tapauksessa työtavan mahdollistavan jaetun johtajuuden, kun kehittäjien projektitiimi 

kokoontuu työskentelemään vierekkäin. He epäilevät, ettei Valvella yritetä vältellä 

keskusteluja eikä konflikteja. Von Krogh & Geilinger perustelevat tätä 

innovatiivisuudella, esimerkiksi sillä, kuinka Valven Steam on onnistunut muuttamaan 

pelimarkkinoita kokonaan.  

 

3.3 Samankaltaisia toimintamalleja 

Birkinshawin (2015) mukaan Valven kokeilut ovat huomionarvoisia. Hänen mukaansa ne 

ovat kunnianhimoisia, näkyviä ja vieläpä todella onnistuneita. Muitakin yrityksiä on, 

jotka ovat kokeilleet Valven tapaa toimia. Esimerkiksi Amazonin omistama Zappos 

kokeilee tapaa toimia ilman johtajia. Työntekijän vastuulla on liittyminen eri projekteihin 

ja toimiminen niissä tehokkaasti projektin loppuun saakka. Tätä on kokeillut myös 

brasilialainen Semco. (Birkinshaw, 2015). 

Valve ei kuitenkaan ole ensimmäinen, joka on kokeillut tämän tyyppisiä kokeiluja. Jo 

ennen Valvea on kokeiltu samankaltaisia toimintatapoja. Esimerkiksi Wisconsin’s 

Johnsonville Sausage kokeili vastuun siirtoa ryhmille vuonna 1980. Ja Oticon 1991-1996, 

joka oli hyvin samankaltainen nykyisen Valven toimintatapojen kanssa. (Foss & 
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Dobrajska, 2015). Kuten valve, myös Oticonin arvonluonti oli vaikuttavaa, Oticonin 

kohdalla markkina-arvon kasvu oli 60% joka vuosi, 10 vuoden ajan (Kolind, 2015). 

Toimintamallia myös kritisoidaan. Esimerkiksi Von Krogh & Geilinger (2015) jättää 

matalan hierarkian skaalautuvuuden kysymysmerkiksi. Zenger (2015) sen sijaan pohtii 

Valven toimintamallia tarkemmin kriittisestä näkökulmasta. Miksi ei juuri ollenkaan 

hierarkiaa tai virallista vaikutusvaltaa? Mikä on hyöty? Zenger miettii artikkelissaan, 

miksi Valve palkkaa vakituisia työntekijöitä sopimusluontoisten sopimusten sijaan, 

kuten kirja-, musiikki- ja elokuva-alallakin. Varsinkin, kun työntekijöillä ei ole suojaa 

irtisanomiseen. Zenger ei näe tässä tavassa hyötyä sopimusluontoisten sopimusten 

sijaan ja epäilee, ettei Valven tapa ole nopeampi löytää sopivia osaajia projekteihin. Hän 

myös ihmettelee, miksi Valve vaivautuu antamaan kehittäjille vapaudet liittymään 

haluamiinsa projekteihin ja palkitsee onnistumisista normaalin toimintamallin sijaan. 

(Zenger, 2015). 

Puranam & Håkansson (2015, s. 22-23) ottaa kantaa siihen, miksi virallinen vaikutusvalta 

ei ehkä ole Valvella välttämätöntä. Heidän mukaansa olosuhteet ovat syy tähän. Valven 

prototyyppien ja laajamittaisen tuotannon kustannukset ovat vähän, sekä on paljon 

harrastajia, jotka mahdollisesti tekisivät ilmaiseksi samoja asioita kuin palkkaa saavat 

kehittäjät. Lisäksi Valvella on poikkeuksellinen asema työllistäjänä. Puranam & 

Håkansson ajattelevat näiden olosuhteiden toimivan tehokkaasti. 
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3.4 Steam-alusta 

Steam on Valven kehittämä alusta pelien pelaamiseen, digitaaliselle jakelulle, hallinnalle 

ja sosiaaliseen kanssakäymiseen (Hoovers). Steam on kehitetty vuonna 2002. Sen 

alkuperäinen käyttötarkoitus oli tapa päivittää pelit automaattisesti, mutta siitä tulikin 

myöhemmin edelläkävijä pelien digitaalisessa jakelussa. Pelien jakelu ei kohdistu 

ainoastaan Valven omiin peleihin, vaan se jakelee myös muiden yhtiöiden pelejä. 

Virallisesti Steam julkaistiin 12.9.2003, onnistuneen beta-testauksen jälkeen (Plunkett, 

2013). Nyt Steam on saatavilla 237 eri maassa ja 21 eri kielellä. Vuonna 2013 Valve 

esitteli myös Steam-alustaan pohjautuvan käyttöjärjestelmän SteamOS. (Sherr, 2014). 

Käyttäjiä on Valven mukaan yli 100 miljoonaa, joista aktiivisina on päivittäin 

vähimmillään noin 6,5 miljoonaa ja enimmillään noin 11 miljoonaa (SteamPowered).  

 

Kuva 1. Lähde, http://store.steampowered.com/stats, 23.1.2016, 13.56. 

Kuva 2. Lähde, http://store.steampowered.com/stats, 26.1.2016, 13.16. 

http://store.steampowered.com/stats
http://store.steampowered.com/stats
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Steam on muuttanut myös pelimarkkinoita. Pelien myynti levyinä on vähentynyt, koska 

Steam mahdollistaa digitaalisen jakelun. Sen sijaan pelit myydäänkin koodeilla, joilla 

pelin voi ladata Steamista. Etuna Steamin kautta myymiseen on, ettei tarvitse varastoida 

suuria määriä ohjelmistopaketteja. Valve ottaa myymistään peleistä 30% osuuden, 

mutta tätä pidetään kuitenkin hyväksyttävänä, sillä pelivarastojen ylläpito ja jakelu 

liikkeisiin maksaa myös. (Sherr, 2014). 

"Everyone's benefiting from this" - Fredrik Wester, Tukholman Paradox Interactive AB:n 

johtaja. (Sherr, 2014). 

 

3.5 Steam-yhteisö 

Elokuussa 2007, Valve paljasti uuden ominaisuuden Steamiin, Steam-yhteisön. Se toimii 

myös pelatessa, ilmestymällä pelin päälle. Se on sosiaalinen verkosto, jonka avulla voi 

jutella muiden pelaajien kanssa ja seurata pelaajien tilastoja. Sillä voi myös katsoa sekä 

henkilökohtaisia että ryhmien profiilisivuja. Steam-yhteisön tarkoituksena on helpottaa 

pelaamista kavereiden kanssa. (Shawn, 2007). 

Valven mukaan Steam-yhteisön ominaisuudet eivät rajoitu vain Valven omiin peleihin.  

Kaikki ominaisuudet ovat käytössä myös kolmansien osapuolten peleissä. Valven 

mukaan tämä oli vaatimuksena alusta saakka. Steam-yhteisön idea on lähtenyt Valven 

työntekijöiden toimesta. He pelasivat myös pelejä, jotka eivät olleet Steamissa. 

Työntekijät halusivat käyttää puheviestintää ja kaverilistaa myös näissä peleissä. Steam-

yhteisöstä ei tarvitse maksaa, koska Valve haluaa ihmisten käyttävän Steamia. Tämä voi 

johtaa myös myöhemmin ostoksiin sen kautta. (Shawn, 2007). 

Steam-yhteisö koostuu kaikista sen käyttäjistä. Käyttäjästä tulee yhteisön jäsen 

automaattisesti, kun käyttäjä lataa, asentaa ja tekee käyttäjätilin Steamiin. Steamin 

käyttöön vaaditaan käyttäjätili. Steam yhteisön käyttö perustuu nettisivuille. Jokaisella 

käyttäjällä on oma profiilisivu, josta näkyy käyttäjän tiedot, Steam-sijoitus ja peliaika. 

Jokaisella käyttäjällä on myös sivut kavereille, ryhmille ja peleille. Käyttäjä voi asettaa 

profiilinsa itse julkiseksi tai yksityiseksi. Profiili voi myös olla suljettu tai ”avaamaton”.  

Myös jokaisella ryhmällä on nettisivu. Ryhmän voi avata kuka tahansa rekisteröitynyt 

käyttäjä, joihin toiset käyttäjät voivat sitten liittyä. Ryhmä voi olla julkinen, yksityinen, 

virallinen tai suljettu. Ryhmän voi luoda kaveruuden tai yhteisten kiinnostuksien 

kohteiden mukaan. (Becker, Chernihov, Shavitt & Zilberman, 2012). 

Käyttäjätunnuksen tekeminen Steamiin on maksutonta. Tunnukset tosin ovat 

rajoitettuja, kunnes niihin liitetään vahvistettavaa tietoa identiteetistä, kuten 

luottokorttitiedot ostoksen yhteydessä tai lahjan saaminen vahvistetulta käyttäjätililtä. 

Pelien lisenssit ovat käyttäjätilikohtaisia, eli niitä ei voi siirtää toisille tileille. Tämä koskee 

sekä ostettuja että lahjaksi saatuja pelien lisenssejä. Lisenssien käyttäjätilikohtaisuus 

toimii esteenä käyttäjätilien hylkäämiseen ja uusien luomiseen. Tilin hylkääminen 

tarkoittaa näin myös kaikkien tiliin sidottujen pelilisenssien hylkäämistä. (Blackburn, 

Simha, Kourtellis, Zuo, Ripeanu, Skvoretz & Iamnitchi, 2012) 
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Saavutus- ja palkitsemisjärjestelmä on olennainen osa Steamia (Valve, 2003). Team 

Fortress 2 peliin Valve otti käyttöön pelaajien palkitsemisen hatuilla, virtuaalisilla 

esineillä, toukokuussa 2009. Tämä tapahtui 1,5 vuotta pelin alkuperäisen julkaisun 

jälkeen. Esineillä hahmot ovat muokattavissa. Ensimmäisen persoonan 

ammuntapeleissä (FPS) tämä on harvinaista. Tällaista hahmojen yksilöimistä 

pelikehittäjät ovat yleensä vastustaneet ja rajoittaneet asut valmiisiin standardoinnin 

maksimoimiseksi hyvinkin kilpailevassa peliympäristössä. Hattujen lisääminen peliin 

houkutteli uusia pelaajia, virkistivät vanhoja pelaajia ja houkuttelivat merkittävään 

osallistumiseen käyttäjien luoman sisällön luomisessa. Hattuja voi saada suorittamalla 

peliin liittyviä saavutuksia ja pelaamalla peliä, jolloin niitä jaetaan satunnaisesti 

pelaajille. Pelaaja voi tehdä hattuja itse keräämällä virtuaalisia esineitä ja luopua niistä 

kootakseen hattuja. Hattuja voi myös ostaa suoraan julkaisijalta. Valve on hyödyntänyt 

saavutuksia ja hattuja myös palkitsemalla TF2 pelaajia esineillä (Valve, 2009), kun he 

ostavat tai pelaavat muita pelejä. (Moore, 2011). 

Suuri pelaajamäärä aiheuttaa valitettavan ilmiön; huijaamisen. Se pilaa hauskuuden ja 

kilpailun. Valvella on tämän takia Valve Anti-Cheat (VAC) palvelu. VAC tunnistaa 

huijaavia pelaajia. Mikäli pelaaja tunnistetaan huijaavaksi, VAC asettaa kyseiselle 

pelaajalle kiellon (VAC-ban). Kielto on julkisesti näkyvillä pelaajan profiilisivulla ja on 

pysyvä. Palvelimen haltijat voivat VAC-suojata palvelimensa. Tämä tarkoittaa, että VAC 

-kiellon saaneet pelaajat eivät voi liittyä palvelimelle. Se ei kuitenkaan estä pelaamasta 

peliä palvelimilla, jotka eivät ole VAC-suojattuja. Valve ei kerro VAC –systeemin 

toimintaa hidastakseen kilpajuoksua huijaamisen ja sen estämisen välillä. (Blackburn, 

Simha, Kourtellis, Zuo, Ripeanu, Skvoretz & Iamnitchi, 2012) 

 

3.6 Steam-yhteisön kasvu 

Becker, Chernihov, Shavitt & Zilberman (2012) ovat tutkineet Steam-yhteisön kehitystä. 

Kuva 3 (s. 15) näyttää yhteisön koon ja yhtenäisyyden kehityksen, jossa Number of 

Nodes on yksittäinen käyttäjä yhteisössä ja Number of Edges yhteydet käyttäjien välillä. 

He toteavat tutkimuksensa perusteella, että keskiverto käyttäjällä on noin 18 kaveria (eli 

yhteyttä muiden käyttäjien kanssa, edges) Steam-yhteisössä. Kuvassa 3 

kaveruusyhteyksien tilastot ovat olleet saatavilla vain vuoden 2008 loppupuolelta 

eteenpäin, koska vain kolmen vuoden ajalta voidaan jäljittää verkon toimintaa. 
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Kuva 3. Steam-yhteisön koon ja yhdistyneisyyden kehitys. (Becker, Chernihov, Shavitt & Zilberman, 

2012, s. 3).  
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Kuva 4. Luotujen kaveriyhteyksien määrän kehitys kolmen vuoden ajalta. (Becker, Chernihov, Shavitt & 

Zilberman, 2012, s. 3). 

 

Kuvasta 4 (yllä) näkee, kuinka paljon ja nopeasti kaveriyhteyksiä on luotu suhteessa eri 

ajankohtiin. Tilastot ovat kuuden kuukauden välein. Kuvassa diagrammin käyrät 

kasvavat puolivuosittain. Tämä tarkoittaa, että uudet käyttäjät vuonna 2011 ovat 

verkostoituneet Steam-yhteisöön paljon nopeammin, kuin aiempien vuosien käyttäjät. 

(Becker, Chernihov, Shavitt & Zilberman, 2012). 
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3.7 Tilastoja Steamista 

 

 

Kuva 5. Steam-ryhmien kokojen jakauma. (Becker, Chernihov, Shavitt & Zilberman, 2012, s. 4). 

 

 

 

Kuva 6. Steam-pelien kokojen jakauma. (Becker, Chernihov, Shavitt & Zilberman, 2012, s. 4).  
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5. Löydökset 

Tässä kappaleessa kohdistetaan analysointi tutkimusongelmiin. Näitä ovat Valve 

Corporationin nopea kasvaminen maailman johtavaksi pelikehittäjäksi, nouseminen 

suosituksi peliyritykseksi pelaajien keskuudessa ja heidän pelimarkkinoita muuttaneen 

alustan, Steamin, vaikutus Valve Corporationin nykyisen aseman saavuttamiseen. 

 

5.1 Tekijöitä Valve Corporationin kasvuun 

Valve Corporationin ensimmäinen peli Half-Life oli suuri menestys, joka vauhditti uuden 

pelikehittäjän kasvua. Myöhemmin myös muun muassa pelit Counter Strike: Source, 

Half-Life 2 ja Team Fortress 2 olivat onnistuneita ja kaikki toimivat Valven omalla Source-

pelimoottorilla. Valve Corporationin modauskulttuurin suosiminen myös on johtanut 

tuloksiin. Team Fortress ja Counter-Strike molemmat ovat syntyneet muiden pelien 

modeista. 

Valve Corporationin uniikki toimintamalli on todennäköisesti ollut osatekijä yrityksen 

kasvussa. Heidän toimintamallissaan työntekijöillä on suhteellisen vapaat kädet tehdä 

töitä. Työntekijät saavat itse päättää, millaisiin projekteihin he liittyvät tai 

vaihtoehtoisesti voivat aloittaa uuden projektin, mikäli idea on hyvä ja projektiryhmä 

saadaan kasaan. Valve on siis hierarkiton, eikä työntekijöitä käsketä tekemään tiettyä 

asiaa. Tämä toimii, koska kannustimena on Valve Corporationin palkitsemiset hyvin 

bonuksin ja palkankorotuksin. Parhaat onnistujat palkitaan työntekijöiden 

vertaisarvioinnin perusteella. Näiden asioiden lisäksi Valven poikkeuksellinen asema 

auttaa yrityksen pysymään aktiivisena. Heidän on helppo löytää osaavaa ja taitavaa 

työvoimaa. Tämä toimii todennäköisesti jopa pienenä pelotteena, jolloin työntekijä 

haluaa onnistua työssään. 

 

5.2 Steamin vaikutus Valve Corporationin kasvuun 

Vaikuttaisi siltä, että Steam on ollut suuri syy Valve Corporationin kasvuun. Tässä 

katsauksessa ilmi tullut pelimarkkinoiden muuttaminen täysin Steam-alustalla, on jo 

suuri asia. Perinteinen pelien jakelu levyinä on vähentynyt ja pelien myynti lisensseinä 

on kasvanut. Steam onkin edelläkävijä digitaalisessa jakelussa. Steam-kaupan kautta saa 

myös kolmannen osapuolen pelejä. Steam-yhteisö on kasvanut todella suureksi, jonka 

aktiivisia käyttäjiä on noin 6,5 – 11 miljoonaa. Kaiken kaikkiaan käyttäjiä on yhteensä yli 

100 miljoonaa. Mielenkiintoista on, että käyttäjämäärät vaihtelevat hyvin säännöllisesti, 

kuten kuvissa 1 & 2. Tästä voi päätellä, että Steam-yhteisö koostuu pääasiassa 

aktiivisista käyttäjistä, jotka käyttävät Steamia säännöllisesti. 

Steam-alusta oli alussa vain työkalu päivittää pelejä. Siitä kuitenkin on kehittynyt laaja 

ja monimutkainen ohjelmisto, jossa on paljon ominaisuuksia. Virtuaaliesineiden 

lisääminen peleihin, yhteisön luominen ja kehittäminen sekä pelikohtaisten saavutusten 

lisääminen Steam-alustaan ovat parantaneet pelaajien pelikokemusta.  
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6. Pohdinta ja johtopäätökset 

Valve ja Steam aiheisia lähteitä löytyi hyvin.  Hausta teki kuitenkin hieman hankalaa se, 

että steam valve tuottaa epärelevantteja tuloksia, jolloin relevanttien tuloksien 

löytäminen oli välillä hyvinkin hankalaa. Yllättävää lähteiden etsinnässä oli, ettei 

maailmanlaajuisesta peliteollisuuden työntekijämäärästä löytynyt edes arviota.  

Valve Corporationista löytyi hyvin yksityiskohtaista tietoa, kuten myös Steam-alustasta 

ja Steam-yhteisöstä. Aiempien tutkimusten perusteella voi saada hyvän kokonaiskuvan 

yrityksen toiminnasta, arvoista ja kehityksestä. 

Käsitteellis-teoreettisessa tutkimuksessani aiheita on monia. Aiheisiin lukeutuu Valve 

yrityksenä, heidän toimintatapansa, Steam-alusta, sen ominaisuudet ja yhteisö. Näiden 

asioiden lisäksi pohditaan vuorovaikutussuhteita menestystekijöinä. Kaikki tekijät ovat 

tärkeitä Valve Corporationin kasvun kannalta, mutta tämän takia joidenkin aiheiden 

läpikäyminen jää hieman suppeaksi. Tutkimuksen rajoituksena voidaan siis pitää sitä, 

että asioiden laajuus on rajoitettu niin, että olennaisimmat asiat tulisivat ensisijaisesti 

esiin.  
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7. Yhteenveto 

Tässä käsitteellis-teoreettisessa tutkimuksessa oli tarkoitus etsiä ja koota katsaus Valve 

Corporationista ja heidän kehittämästään Steam-alustastaan. Tutkimuksessa käytiin läpi 

aiempaa Valve ja Steam aiheista tutkimusta, joiden perusteella syvennyttiin Valve 

Corporationiin yrityksenä ja Steam-alustaan. Lisäksi pyrittiin selvittämään, kuinka Valve 

kasvoi maailman johtavaksi pelikehittäjäksi ja auttoiko Steam-alusta Valvea 

saavuttamaan heidän nykyisen poikkeuksellisen asemansa peliteollisuudessa.  
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