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Tämä tutkimus käsitteli pelaajien asennoitumista perinteistä ja käänteistä tuotesijoittelua kohtaan vi-

deopeleissä. Työssä oltiin kiinnostuneita siitä että onko havaittavissa eroavaisuutta asennoitumisessa 

näiden kahden edellä mainitun tuotesijoittelutavan välillä. Tutkimustulosten avulla oli tarkoitus antaa 

pelinkehittäjille ja mainostaville yrityksille ohjeita siitä, että miten tuotesijoittelua kannattaa toteuttaa 

videopeleissä.  

 

Vastausta tähän tutkimusongelmaan lähdettiin hakemaan kvantitatiivisten menetelmien avulla. Li-

säksi tässä työssä perehdyttiin aikaisempaan teoriakirjallisuuteen aihealueeseen liittyen, kuten tieteel-

lisiin artikkeleihin ja teoriakirjoihin. Tätä tutkimusta edelsi kvalitatiivinen esitutkimus nimeltään ”Pe-

laajien asenteet videopeleissä tapahtuvaa tuotesijoittelua kohtaan”.  

 

Tutkimuksessa käytettiin sekä deduktiivista että induktiivista päättelytapaa. Tähän ratkaisuun päädyt-

tiin siksi, koska tieteellistä tutkimusta työn aihealueeseen liittyen on toteutettu vaihtelevasti.  Koska 

tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita asenteista, ja koska teoriaa haluttiin testata mutta toisaalta 

haluttiin luoda tarvittaessa uutta teoriaa, oli järkevintä kerätä empiiristä aineistoa mahdollisemman 

lähellä kenttäolosuhteita. Tämän päämäärän tavoittamiseksi päätettiin valita kokeellinen tutkimusase-

telma (eksperimentti).  Kyseessä ei kuitenkaan ollut tieteellisesti täysin puhdasoppinen eksperimentti, 

vaan mukaan otettiin myös piirteitä survey-tyylisestä kyselytutkimuksesta. 

 

Tutkimuksessa kyettiin osoittamaan että pelaajat suurimmilta osin näyttäisivät hyväksyvän videope-

leissä tapahtuvan tuotesijoittelun, sekä perinteisen että fiktiivisiä tuotteita ja brändejä sisältävän. Yri-

tysten kannattaa panostaa videoepeleissä tapahtuvaan tuotesijoitteluun näin ollen jatkossakin, kunhan 

se on toteutettu järkevästi ja kontekstisidonnaisuuden huomioon ottaen. Markkinoijan tulisikin asen-

noitua tuotesijoitteluun videopeleissä niin että se toimii eräänlaisena muistinvirkistämistyökaluna ku-

luttajalle, eikä niinkään niin että sillä voisi suoraan vaikuttaa heidän ostokäyttäytymiseensä. Tuotesi-

joittelu videopeleissä on hyvä aputyökalu yrityksille omien tuotteiden markkinoinnissa. Isoimmat on-

gelmat tutkimuksen toteuttamisessa liittyivät havaintoaineiston vähyyteen.  

 

Tuotesijoittelua, sekä perinteistä- että käänteistä tulee tutkia yhä edelleen myös tulevaisuudessakin 

videopelien kontekstissa. Perinteistä sen takia koska peligrafiikan kehittyessä myös pelissä näkyvät 

tuotteet myös näyttävät paremmilta ja käänteistä sen takia koska sitä ei ole tutkittu juuri ollenkaan 

muutenkaan. Ihmisten asenteissa voi tapahtua muutoksia myöskin. Tuotesijoittelu videopeleissä on 

tehokas markkinointikanava, joka oikein käytettynä voi tuoda monia hyötyjä kaikille videopeliteolli-

suuden sidosryhmille.           

 
Asiasanat tuotesijoittelu, käänteinen tuotesijoittelu, videopeli, asenne, pelaaja,   
Muita tietoja     
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1 JOHDANTO 

Tämä tutkimus käsittelee pelaajien asennoitumista perinteistä ja käänteistä tuotesijoit-

telua kohtaan videopeleissä. Asenteiden tutkiminen on tärkeää, koska se, että miten 

pelaajat asennoituvat videopeleissä tapahtuvaan tuotesijoitteluun vaikuttaa sekä peli-

kokemukseen, asennoitumiseen tuotesijoittelua harjoittavaa yritystä ja sen tuotteita 

kohtaan, sekä asennoitumiseen pelinkehittäjää kohtaan.  

Tässä tutkimuksessa ollaan eritoten kiinnostuneita siitä, onko havaittavissa eroavai-

suutta asennoitumisessa näiden kahden edellä mainitun tuotesijoittelutavan välillä. 

Löydöksien avulla on tarkoitus antaa pelienkehittäjille ja mainostaville yrityksille oh-

jeita siitä, miten tuotesijoittelua kannattaa toteuttaa videopeleissä.   

Vastausta tähän tutkimusongelmaan lähdetään hakemaan kvantitatiivisten, eli määräl-

lisen menetelmien avulla. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi työssä on luotu viisi eri-

laista osakysymystä. Lisäksi tässä työssä perehdytään aikaisempaan teoriakirjallisuu-

teen aihealueeseen liittyen, kuten tieteellisiin artikkeleihin ja teoriakirjoihin. Tätä tut-

kimusta edelsi kvalitatiivinen esitutkimus nimeltään ”Pelaajien asenteet videopeleissä 

tapahtuvaa tuotesijoittelua kohtaan”, joka käsitteli perinteistä tuotesijoittelua videope-

leissä. Nyt tässä tutkimuksessa aihealuetta laajennetaan koskemaan myös käänteistä 

tuotesijoittelua videopeleissä, sekä tutkimusmenetelmä on nyt kvantitatiivinen. Tehtyä 

esitutkimus hyödynnetään tässä tutkimuksessa empiiristen löydösten ja teoriapohjan 

osalta.  

Tutkijan mielestä on tarkoituksenmukaista että tuotesijoittelua käsitellään tässä työssä 

sekä yleisellä että videopelien kontekstiin liittyvällä tasolla. Tämä siksi, koska voidaan 

olettaa että tuotesijoittelu ei ole asiakokonaisuutena välttämättä lukijalle täysin tuttu. 

Etenkin käänteinen tuotesijoittelu voi olla käsitteenä entuudestaan tuntematon, ja on 

vaarana että se sekoitetaan tuotteistamiseen, joka on toteuttamistavaltaan markkinoin-

nin näkökulmasta tarkasteltuna kuitenkin täysin eri.  
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1.1 Perustelut aiheen valinnalle  

Videopelit ovat nousseet vuosien saatossa yhdeksi suurimmista massamediamarkki-

noista maailmassa. Peliteknologia kehittyy ja sen myötä sekä pelit että pelikokemukset 

parantuvat jatkuvasti. Miljoonat ihmiset pelaavat pelejä päivittäin. Videopelit ovat hy-

vin sitouttavia ja mukaansatempaavia interaktiivisten, haastavien ja pelaajan itseään 

kehittämistä tukevien piirteidensä vuoksi ja pystyvät valtaamaan pelaajan keskittymi-

sen pitkiksi ajoiksi. Myös markkinoijat ovat huomioineet videopelien potentiaalin kau-

pallisessa mielessä, ja he ovat alkaneet harjoittaa niissä tuotesijoittelua. Tuotesijoittelu 

videopeleissä on kuitenkin vielä uusi, mutta nopeasti suosiota kasvattava mainosta-

mistekniikka. Koska markkinoijat asettavat rahaa, aikaa, työntekijöitä ja muita resurs-

seja tälle uudelle media-alustalle, on tärkeää tutkia sen tehokkuutta markkinointika-

navana. Huolimatta digitaalisen mainostamiskeinon valtavista kasvunäkymistä, vähän 

kattavaa tieteellistä tutkimusta on toteutettu jolla arvioitaisiin videopeleissä tapahtu-

van tuotesijoittelun onnistumista kaupallisen viestin toimittamisessa. (Ulmanen 2014, 

Glass 2007: 23, Winkler & Buckner 2006: 24). 

Videopeleissä avautuu mahdollisuus tehokkaaseen ja kuluttajat hyvin saavuttavaan 

markkinointiin. Perinteiset mainostamistekniikat ovat kohdanneet ongelmia nykyai-

kaisessa viihdemediakentässä. Usein kuluttajat ohittavat televisiomainokset lähes ko-

konaan. Myös aikakauslehti ja sanomalehtimainontaan suhtaudutaan yritysten puo-

lesta varauksella lukijamäärien laskiessa vuosittain ja radiotakin kuunnellaan yhä har-

vemmin. Markkinoinnin kohdentaminen on usein ongelmana, kun halutaan tavoitella 

ostokykyisiä kuluttajia. Nämä kaikki seikat huomioon ottaen monet markkinoijat ovat 

ruvenneet harkitsemaan tuotesijoittelua videopeleissä. Pelinkehittäjien tavoitellessa 

yhä vain realistisimpia pelimaailmoja tuotesijoittelun sisällyttäminen videopeliin on 

toisaalta hyvin järkevää. Tutkimukset ovat osoittaneet että hyvin toteutettu tuotesijoit-

telu videopelissä on usein tehokkaampi ja parempi ratkaisu, kuin jos vastaava sijoittelu 

olisi toteutettu jossain televisiosarjassa taikka elokuvassa. Intensiivisessä pelimaail-

massa pelaajalla on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa näkemiensä tuotteiden 

kanssa, josta on seurauksena että videopeleissä toteutettu sijoittelu koetaan tietyllä ta-

valla mielekkäämpänä, koska se lisää realismintuntua pelimaailmassa. (Edery 2006: 

24, Neer 2003, Stewart-Allen 1999:8.)  
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Videopeleissä tapahtuvalla tuotesijoittelulla on monia positiivisia puolia, kuten esi-

merkiksi pelaavan kohdeyleisön korkea osallistumisen taso ja mahdollisuus tavoittaa 

sellaisia kuluttajia jotka ovat vaikeasti – tai ei ollenkaan tavoiteltavissa muunlaisilla 

mediamainonnan keinoilla. Pelaajat ovat tutkimuksien mukaan suurella todennäköi-

syydellä miehiä iältään 18–34 vuotta, jotka ovat hyvin houkutteleva kohderyhmä lähes 

minkä tahansa yrityksen näkökulmasta katseltuna. Nykyteknologian eri menetelmät 

mahdollistavat kohdeyleisön osallistumisen tason melko tarkankin mittaamisen, joten 

on mahdollista selvittää mitkä sijoittelut olivat kaikkein onnistuneimpia videopelimaa-

ilmassa. Videopeleissä olevat mainokset voivat vaihtaa paikkaa ja muuttua sisällöltään 

perustuen siihen mistä näkökulmasta kohdeyleisö videopeliä pelaa. Mainostajat ovat 

alkaneet ymmärtää videopeleissä tapahtuvan tuotesijoittelun potentiaalin, ja on odo-

tettavaa että videopeleissä tapahtuvaan tuotesijoitteluun ja mainostamiseen sijoitetaan 

varoja yhteensä miljardin euron edestä tulevina lähivuosina. (Hutchings 2011.) 

Videopelin tuottamisen ja tekemisen kustannukset ovat nousseet vuosittain johtuen 

pelaajien aina vain kasvavista odotuksista videopelejä kohtaan ja toisaalta myös peli-

konsoleiden tekniikan monimutkaisuudesta. Hittipelien tuottamiskustannukset kohoa-

vat eräiden arvioiden mukaan yli 100 % uuden konsolisukupolven tullessa markki-

noille ja pelin tuottaminen ja tekeminen saattaa ajallisesti kestää jopa neljä vuotta. 

Huolimatta nousevista kustannuksista pelaajat maksavat videopelistään uutena noin 

50–70 euroa, koska kilpailutilanne on vakiinnuttanut videopelien hinnoittelun tietylle 

tasolle. Näin ollen pelien kehittäjien täytyy miettiä toisenlaisia ansaintalogiikoita, ku-

ten mainostuloja. Activision, Electronic Arts ja monet muut peliyhtiöt saattavat kulut-

taa 20 miljoonaa dollaria hittipelin kehittämiseen. Kehittäjät voivat kattaa osan kus-

tannuksista tuotesijoittelun kautta saaduilla mainostuloilla, sillä markkinoijille avau-

tuu hyvä mahdollisuus saada näkyvyyttä tuotteilleen suosittuun vapaa-ajan viettota-

paan liittyvissä mediavälineissä. (Gutnik, Huang, Lin & Schmidt 2007: 16, Brown 

2006.) 

Perinteistä tuotesijoittelua on harjoitettu viihteellisessä mediassa jo useamman vuosi-

kymmenen ajan. Näin ollen kuluttajat saattavat jo hyvinkin herkästi tunnistaa mukana 

olevien tuotteiden kaupallisen tarkoituksen, ja prosessoida tuotesijoittelun omassa 
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mielessään näin ollen jo perinteisenä mainontana. Tämä taas voi huonoimmillaan joh-

taa siihen että tuotesijoittelussa käytetty tuote ei tunnu kuluttajan mielestä enää niin 

houkuttelevalta. Käänteisessä tuotesijoittelussa käytetty fiktiivinen tuote taas saattaa 

houkutella kuluttajaa juuri sen takia koska sitä ei ole markkinoilla saatavissa. (Pat-

wardhan & Patwardhan 2012: 48.) 

Käänteistä tuotesijoittelua on toteutettu jonkin verran muussa mediassa. Harry Potter 

kirjasarjassa sekä elokuvissa esiintynyt Bertie Bott’s Every Flavor Beans niminen ma-

keinen käännettiin oikeaksi tuotteeksi markkinoille, ja siitä tuli välitön myyntimenes-

tys. Makeisen toi markkinoille yhdysvaltalaisen leluja ja pelejä valmistavan yrityksen 

Hasbron makeistuotantoon keskittynyt osasto nimeltä Cap Candy. Kun tuotteesta tuli 

hitti, tuotiin markkinoille vähitellen uusia makuja jotta myynti jatkuisi tasaisena tule-

vaisuudessakin. Kyseisellä makeisella oli kaikki oikeat ominaisuudet joita tarvitaan 

jotta käänteinen tuotesijoittelu onnistuu: se on mieleenpainuva, se on näkyvästi esillä 

Harry Potterin maailmassa ja tuote itsessään sopii hyvin Harry Potterin fiktiiviseen 

maailmaan. (Edery 2006: 24.)   

Vaikka Every Flavor Beans kehittyikin kirjailija J.K. Rowlingin ajattelutyön tulok-

sena, voisivat kuluttajatuotteita valmistavat yritykset kehitellä oma-aloitteisemmin 

virtuaalisia tuotteita videopeleihin. Miksi yrityksen kannattaisi kuluttaa kymmeniä, 

ellei satoja miljoonia euroja taisteluun paikkansa markkinoilla jo vakiinnuttaneita 

muita yrityksiä vastaan tässä meidän fyysisessä maailmassa, jossa hyllytilaa eri brän-

deille on jaossa vain rajallinen määrä? Miksei yritys sen sijaan julkaisisi uutta tarjoa-

maansa ensin jossain virtuaalisessa maailmassa, jossa tilaa uusille tuotteille varmasti 

riittää? Koska yhä useampi ihminen pelaa videopelejä, voimme joskus kaukaisessa 

tulevaisuudessa nähdä sellaisen tilanteen että fyysinen maailma ei enää olekaan se 

kaikkein tärkein taistelukenttä uusille tuotteille. (Edery 2006: 24.)   

Käänteinen tuotesijoittelu videopeleissä tarjoaa mahtavan mahdollisuuden markkinoi-

jalle. Tätä on syytä havainnollistaa muutaman esimerkin avulla. Pelisarja nimeltä 

Grand Theft Auto (GTA) sisältää useita fiktiivisiä tuotemerkkejä, ja monet näistä ovat 

parodioita joistain oikeista tuotemerkeistä. Yksi tällainen tuotemerkki on virvoitus-

juoma Sprunk, joka on parodia Spritestä. Grand Theft Auton pelaajamäärät lasketaan 
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miljoonissa ja siihen kulutetaan satoja tunteja peliaikaa, joten Sprunk tulee tutuksi mo-

nelle pelaajalle, halusipa hän sitä tai ei. Sprunk onkin yksi tunnistettavimmista fiktii-

visistä brändeistä viihteellisessä mediassa, mutta sitä ei ole silti tuotu oikeille markki-

noille kuluttajien ostettavaksi. (Edery 2006: 24.)  Sprunk esiintyy peleissä nimeltä 

GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories, 

GTA IV, Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, GTA Chinatown Wars ja 

Grand Theft Auto V. (Gta wiki 2014.)  

Alla olevan kuvan tarkoitus on havainnollistaa sitä että kuinka samankaltainen logo 

fiktiivisellä Sprunk brändillä on verrattuna todellisen elämän Spriteen. Värimaailma 

on molemmissa hyvin samankaltainen, fonttityylissä on myös jotain hyvin samaa ja 

muutenkin koko logon suunnittelussa on havaittavissa suuria samankaltaisuuksia. 

Sprunk onkin parodiaversio Spritestä.   

 

Kuva 1. GTA pelisarjan fiktiivisen Sprunk virvoitusjuoman logo ja Coca Cola virvoitusjuo-

mayrityksen Sprite virvoitusjuoman logo. (GTA Wikia 2015.) 

Japanilainen Square Enix tunnetaan etenkin hyvin myyneestä Final Fantasy pelisarjas-

taan. Final Fantasyssa, kuten monessa muussakin saman peligenren videopelissä peli-

hahmot käyttävät terveysjuomia (health potion) jotta heidän osumapisteensä (hit 

points) palautuisivat. Osumapisteillä tarkoitetaan sitä, että kuinka paljon pelihahmot 

kestävät fyysistä vahinkoa. Square Enix teki yhteistyösopimuksen virvoitusjuomaval-

mistaja Suntoryn kanssa, ja yhteistyön tuloksena Japanin markkinoille tuli uusi ener-

giajuoma nimeltä Potion, joka perustuu aikaisemmin mainittuun terveysjuomiin. Poti-

onista tuli markkinoille kaksi eri versiota vuoden 2006 maaliskuussa. Niin sanotun 
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perusversion lisäksi markkinoille tuli myös ”erikoispullo” jossa oli mukana myös Fi-

nal Fantasy XII pelin taidekortti. Molemmat versiot osoittautuivat hyvin suosituiksi, 

ja Square Enixin mukaan ensimmäinen kolmen miljoonan pullon erä myytiin loppuun 

hyvin nopeasti. (Edery 2006: 24.)   

   

 

 

 

 

Ylläolevalla kuvalla on tarkoitus havainnollistaa lukijalle Square Enixin ja Suntoryn 

harjoittamia käänteisen tuotesijoittelun menetelmiä. Oikeassa ruudussa alarivillä ole-

vat Potion-pullot ovat väritykseltään samankaltaisia kuin esikuvassaan vasemmalla, 

mutta muotoilu on kuitenkin poikkeava. Sen sijaan ylärivillä olevat erikoispullot ovat 

jo muotoilunsakin puolesta hyvin samankaltaisia kuin esikuvansa. Pullojen yläpuolella 

näkyy myös esimerkki Final Fantasy XII pelin taidekorteista, jotka tulevat Potion -

erikoispullojen mukana.  

Teoriassa käänteinen tuotesijoittelu pitäisi toimia lähes kaikkien kuviteltavissa olevien 

kuluttajatuotteiden kanssa. Vaatteita, leluja, kännyköitä ja esimerkiksi rannekelloja 

voidaan kaikkia esitellä videopeleissä kuluttajille ennen kuin ne tuodaan oikeille mark-

kinoille. Esimerkiksi American Apparel niminen vaateketju julkaisi uuden farkkumal-

listonsa ensin virtuaalimaailma Second Lifessa useita kuukausia ennen kuin he toivat 

tuotteen oikeille markkinoille. (Edery 2006: 24.)   

Virtuaalisia tuotteita ja brändejä voivat luoda kuluttajatuotteita valmistavat yritykset, 

kuten American Apparel teki farkkumallistonsa kanssa. Niitä voivat luoda myös pe-

linkehittäjät, kuten GTA pelisarjan kehittäjä Rockstar Games teki virvoitusjuoma 

Kuva 2. Final Fantasy pelisarjassa käytetty terveysjuoma (health potion) ja Ja-

panin markkinoille tuotu Potion energiajuoma. (Final Fantasy Wiki 2015.)   

   

Kuva 2. Final Fantasy pelisarjassa käytetty terveysjuoma (health potion) ja 

Japanin markkinoille tuotu Potion energiajuoma. (Final Fantasy Wiki 2015.) 
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Sprunkin kanssa. Pelaajat voivat myös luoda omia virtuaalisia tuotteita ja brändejä 

jossain pelaajien itsensä hallinnoimassa virtuaalisessa maailmassa, kuten esimerkiksi 

Second Lifessa.  (Edery 2006: 24.)   

Yritykset jotka tosissaan kartoittavat mahdollisuuksia videopeleissä tapahtuvaan mai-

nostamiseen ja uusien tuotteiden luomiseen saattavat päättyä sellaiseen tilanteeseen, 

jossa markkinoille pääsyn kustannukset alenevat ja ideaalitapauksessa löytävät myös 

oikotien parantuneeseen asiakassuhteiden hallintaan.  (Edery 2006: 24.)    

1.2 Tutkimuksen tarkoitus  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pelaajien asennoitumista perinteiseen ja kään-

teiseen tuotesijoitteluun videopeleissä. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi pyritään 

tutkimuksessa vastaamaan alla olevassa taulukossa oleviin tarkempiin osakysymyk-

siin.  

 

 

 

 

 

Tulevassa teoriaosuudessa lukijalle osoitetaan suluissa olevalla numerolla että mikä 

osakysymys on johdettu mistäkin asiayhteydestä. Kysymykset pyrittiin laatimaan 

mahdollisemman yksiselitteisiksi että saataisiin löydettyä helposti vastaukset niihin, 

mikä on erityisen tärkeää ottaen huomioon aikaisempien tutkimustöiden vähyyden.  

1) Kuinka pelaajat asennoituvat perinteiseen tuotesijoitteluun videopeleissä?  

2) Kuinka pelaajat asennoituvat käänteiseen tuotesijoitteluun videopeleissä? 

3) Onko pelaajien asennoitumisessa havaittavissa eroja perinteisen ja käänteisen tuotesijoittelun 

välillä? 

4) Vaikuttaako pelaajien yleinen asennoituminen mainostamiseen siihen, kuinka he asennoituvat 

tuotesijoitteluun videopeleissä? 

5) Voidaanko perinteisellä ja käänteisellä tuotesijoittelulla videopeleissä vaikuttaa pelaajien os-

tokäyttäytymiseen?  

 

Taulukko 1. Tutkimuksen osakysymykset. 
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1.3 Keskeiset käsitteet ja rajaukset  

Tämän tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ovat tuotesijoittelu, käänteinen tuotesijoit-

telu, asenne, pelaaja ja videopeli. Avainkäsitteiden määrittelyllä pyritään helpottamaan 

lukijan ymmärtämistä ja ennen kaikkea täsmentämään että mitä kyseisillä käsitteillä 

tarkoitetaan juuri tässä tutkimuksessa.  

Tuotesijoittelulla tarkoitetaan tuotteen taikka brändin sijoittamista elokuvaan, televi-

siosarjaan, videopeliin tai johonkin muuhun viihteelliseen mediaan. Tuotteen valmis-

taja ja mediayhtiö tekevät sopimuksen jossa määritellään minkälaista taloudellista 

hyötyä mediayhtiö saa kun se tuo esille tuotteita mediaratkaisujensa kautta. Käytän-

nössä tuotteen valmistaja suorittaa sovitun maksun mediayhtiölle, että tuotetta käyte-

tään, näytetään ja se on jollain tavalla esillä viihteellisen median tapahtumaympäris-

tössä.   (BusinessDictionary.com 2015, Lehu 2007: 1).  

Käänteisellä tuotesijoittelulla tarkoitetaan sitä että yritys alkaa tuomaan markkinoille 

tuotteita joita on aikaisemmin nähty vain jossain fiktiivissä ympäristössä. Käänteistä 

tuotesijoittelua ei tule käsitteenä sekoittaa tuotteistamiseen, jossa markkinoille tuodaan 

tuotteiden lisäksi hahmoja, tapahtumaympäristöjä, tapahtumatilanteita jne. Käänteinen 

tuotesijoittelu keskittyy vain esillä olleisiin fiktiivisen tapahtumaympäristön tuottei-

siin. Käänteinen tuotesijoittelu on näin ollen vastakohta perinteiselle tuotesijoittelulle. 

Fiktiosta tehdään todellista, kun alun perin kuvitteelliset tuotteet ovat kuluttajien os-

tettavissa oikeilta markkinoilta. (Arsenale Creativo 2014, O’ Donnell 2013.)          

Asenne voidaan määritellä henkilön arvioinneiksi, emotionaalisiksi tunteiksi, sekä toi-

minta-aikomuksiksi jotain objektia tai ideaa kohtaan. Asenteet johdattelevat ihmiset 

tiettyyn mielentilaan. Jos ihminen pitää jostain asiasta, hän luonnostaan lähentyy sen 

kanssa. Jos taas hän ei pidä jostakin asiasta, ottaa hän luonnostaan etäisyyttä siihen. 

Ihmisluonnolle on tavanomaista johdonmukaisuus samankaltaisia asioita kohtaan. 

Asenne voidaan käsitteenä jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Ensimmäinen osa-alue on 

affektiivisuus, joka sisältää henkilön tunteet jotain kohdetta kohtaan. Toinen osa-alue 

liittyy käyttäytymiseen, eli miten asenne vaikuttaa henkilön käyttäytymiseen jotain 
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asiaa kohtaan. Kolmas osa-alue pitää sisällään kognitiivisen komponentin, eli minkä-

lainen tieto tai uskomus henkilöllä on asennoitumisen kohteena olevasta asiasta. (Kot-

ler & Keller 2012: 190, McLeod 2014.)  

Pelaaja on keskimäärin 30-vuotias mieshenkilö, joka on harrastanut pelaamista 17 

vuotta. Hän pelaa pelikonsolilla toiminta- ja urheilupelejä ja tietokoneella strategia- ja 

roolipelejä. Perheessä vanhemmat pelaavat lastensa kanssa koska se on mukavaa koko 

perheen yhteistä tekemistä ja siksi koska se tarjoaa hyvän mahdollisuuden valvoa pelin 

sisältöä. (ESA 2014: 2-9.) Mobiilipelien pelaajia ei tässä tutkimuksessa huomioida 

kohderyhmänä, sillä mobiilipelit eroavat sisällöltään varsin paljon konsoli- sekä tieto-

konepeleistä. 

Videopeli on tietokoneohjelman tuottama peli, jota pelataan elektronisesti manipuloi-

tavina kuvina sekä animaatioina tietokonenäytön tai televisioruudun kautta (Merriam-

Webster 2015, Oxford Dictionaries 2013). 

1.4 Opinnäytetyön rakenne luvuittain 

Tämä opinnäytetyö koostuu kuudesta pääluvusta ja niitten alla olevista alaluvuista. 

Raportin lopusta löytyy tutkimuksessa käytetyt lähteet ja liitteet.  

Ensimmäinen pääluku on johdanto, jossa lukija johdatellaan aiheen pariin ja perustel-

laan että miksi tutkimus oli tärkeää toteuttaa ja mitä tarkoitusta se palveli. Toinen pää-

luku keskittyy videopeliteollisuuteen, jossa käydään läpi että miten videopeli on tie-

teellisesti määritelty käsitteenä, mitä toimijoita videopeliteollisuuteen kuuluu ja min-

kälaisia ihmisiä videopelaajiin oikein lukeutuu.  

Kolmas pääluku käsittelee tuotesijoittelun eri muotoja videopeleissä. Luvussa käsitel-

lään perinteistä ja käänteistä tuotesijoittelua yleisellä tasolla, perinteisen tuotesijoitte-

lun ongelmatilanteita, fiktiivistä brändiä, videopeleissä tapahtuvaa perinteistä tuotesi-

joittelua, pelaajien asennoitumista perinteistä sekä käänteistä tuotesijoittelua kohtaan 

videopeleissä ja videopeleissä tapahtuvan tuotesijoittelun mahdollisuuksia vaikuttaa 

pelaajien ostokäyttäytymiseen.    
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Neljäs pääluku pureutuu tutkimuksessa käytettyyn tutkimusmetodologiaan. Luvussa 

perustellaan ja esitellään työssä käytetyt menetelmälliset valinnat ja kerrotaan lyhyesti 

tätä työtä edeltäneestä kvalitatiivisesta esitutkimuksesta.  

Viidennessä pääluvussa esitellään tutkimustulokset jaettuna perinteisen ja käänteisen 

tuotesijoittelun osioihin. Viimeinen kuudes pääluku käsittelee johtopäätöksiä. Luvussa 

annetaan vastaukset tutkimusta varten luotuihin osakysymyksiin, kerrotaan tieteelliset 

johtopäätökset, käytännölliset johtopäätökset, arvioidaan tutkimuksen toteuttamisen 

onnistumista ja lopuksi annetaan jatkotutkimusehdotuksia muille tutkijoille. Lähteistä 

löytyvät tutkimuksessa käytetyt tietolähteet ja liitteistä löytyy tutkimuksessa käytetyt 

kaksi tiedonkeruulomaketta.  

Opinnäytetyössä on hyödynnetty kvalitatiivisen esitutkimuksen ”pelaajien asenteet vi-

deopeleissä tapahtuvaa tuotesijoittelua kohtaan” teoriapohjaa tieteellisen viitekehyk-

sen rakentamisessa. Tähän ratkaisuun päädyttiin siksi, että tieteellistä tutkimusta joka 

koskee videopeleissä tapahtuvaa tuotesijoittelua, on toteutettu hyvin rajallisesti.    

Vaikka työssä on käytetty kvalitatiivisen esitutkimuksen teoriapohjaa osittain, ei mi-

tään ole sieltä suoraan kopioutu, vaan tekstiä on muokattu tarpeen mukaan esimerkiksi 

luettavuuden parantamiseksi.   
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2 VIDEOPELITEOLLISUUS  

2.1 Videopeli 

Videopeliteollisuus on noin 40 vuotta vanha teollisuuden ala. Voidaankin näin ollen 

perustellusti sanoa että videopelit kuuluvat vahvasti osaksi meidän kulttuuriamme. 

Kun videopeliä määritellään tieteellisesti käsitteenä, on järkevää jakaa se pienempiin 

asiakokonaisuuksiin. Näihin lukeutuvat peli, pelaaminen, audiovisuaalinen laite ja ta-

rina. (Esposito 2005: 1-2.)   

Peli on fiktiivistä, ennalta arvaamatonta ja yleensä tuotannollisesti merkityksetöntä 

toimintaa jossa voi olla sääntöjä, aika- ja paikkasidonnaisia rajoituksia ja johon ei liity 

pakollisia velvoitteita. Pelejä voidaan kategorisoida karkeasti sisällöltään joko va-

paiksi tai säännöiltään rajoittaviksi. Olipa peli kategorialtaan millainen tahansa kuuluu 

siihen aina pelin sisäiseen maailmaan tutustuminen ja eläytyminen. (Cailliois 1967 via 

Esposito 2005: 2, Esposito 2005: 2.)  

Pelaaminen on vapaaehtoista ajanvietettä, jota toteutetaan aikaan ja paikkaan liittyvien 

rajoitusten mukaisesti. Pelaamiseen liittyy usein joitain vapaasti hyväksyttyjä mutta 

usein sitovia sääntöjä ja tavoitteita, jotka liittyvät itse pelaamiseen. Siihen liittyy aina 

myös jännitykseen ja iloon liittyviä tunteita, ja ennen kaikkea ymmärrys siitä että pe-

litilanteessa nähdyt tapahtumat poikkeavat oikeasta elämästä. Pelaamiseen liittyy aina 

jonkinasteista kilpailua, suorittamista, pelijärjestelmän hallitsemista, kerronnasta naut-

timista ja audiovisuaalisuuden kokemista. Voidaan siis puhua interaktiivisuudesta, 

jossa henkilö pääsee itse tekemään ja kokemaan asioita. (Williams 2013, Kramer 2000, 

Le Diberder & Le Diberder, 1998 via Esposito 2005: 3.)  

Audiovisuaalinen laite on videopelikontekstissa elektroninen systeemi jossa on tieto-

jenkäsittelyominaisuuksia ja siihen voi liittää lisälaitteita (peliohjaimia, hiiriä, näp-

päimistöjä, näyttöjä, stereokaiuttimia yms.) Elektroninen systeemi voi olla joko peli-

konsoli, tietokone tai älypuhelin. Ihmisen ja audiovisuaalisen laitteen välille syntyy 

vuorovaikutussuhde, ja videopeliä itsessään voidaan pitää käyttöliittymänä. Tärkein 

ero videopelin ja ei-elektronisen pelin välillä on se että videopelit lisäävät automaatiota 
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ja monimutkaisuutta pelikokemukseen. Videopelit voivat ylläpitää ja laskea pelisään-

töjä itsenäisesti, mahdollistaen näin ollen monipuolisemmat pelimaailmat. Videopelit 

pitävät myös itsenäisesti tahtia yllä. (Esposito 2005: 3, Juul 2004.) 

Videopeli voi perustua tarinaan, mutta aina näin ei ole. Esimerkiksi Tetris (ilmestyi 

alunperin vuonna 1985), on eräänlainen abstraktinen haastepeli joka ei tarvitse tarinaa 

ympärilleen luodakseen nautittavan pelikokemuksen. On olemassa monenlaisia tapoja 

joilla lisätä narratiivisia elementtejä videopeliin. Näitä voivat olla esimerkiksi pelin 

hahmojen väliset keskustelutuokiot ja välivideot kentän vaihtuessa. Videopelit keskit-

tyvät kuitenkin pääasiassa aina kokonaisvaltaisesti viihdyttävän pelikokemuksen luo-

miseen. Kirjallisuudessa ja elokuvissa keskitytään tarinaan, mutta videopeli pyörii 

pääasiassa pelaamisen ja pelikokemuksen ympärillä. Näin ollen pelinkehittäjiä kiin-

nostaa usein mukaansatempaavan pelikokemuksen luominen enemmän kuin varsinai-

nen tarinallinen sisältö. Poikkeuksiakin voi olla, sillä joskus videopelin tarinallinen 

sisältö saattaa haastaa hyvin käsikirjoitetun ja ohjatun elokuvankin tarinallisen sisäl-

lön.  (CMBF 2014, Esposito 2005: 3-4, Pearce 2004: 144.) 

2.2 Yleistä toimialasta 

Videopelimarkkinat voidaan jakaa kahteen eri osaan: pelialustaan (laitteisto) ja pelei-

hin (ohjelmisto). Pelikonsoli tai tietokone on se alusta jonka kautta peliä käytetään. 

Pelikonsolimarkkinat kulkevat sykleissä suurin piirtein joka kuudes vuosi, jolloin lait-

teistopuolella nähdään usein hyvin merkittäviä kehitysaskelia uuden konsolisukupol-

ven tullessa markkinoille. (Lê, Massé & Paris 2013: 49.)   
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Yllä oleva kuva havainnollistaa sitä että mistä tekijöistä videopelimarkkinat koostuvat 

käytännön tasolla. Videopelejä varten täytyy olla olemassa jokin pelialusta, jotta pe-

laaminen on mahdollista. Pelit voidaan jakaa erilaisiin lajityyppeihin, jotka on esitelty 

yllä olevassa kuviossa. Yksittäinen videopeli voi keskittyä sisällöltään yhteen lajityyp-

piin, tai sitten se voi olla sekoitus useammasta eri videopelilajityypistä. Pelialustana 

voi toimia joko tietokone tai pelikonsoli. Tietokoneita valmistaa useampikin eri yritys, 

pelikonsolimarkkinoilla taas kilpailua käydään pääasiassa kolmen eri valmistajan vä-

lillä.      

Videopelit ovat hyvin lyhytikäisiä tuotteita. Niiden kehittämiseen menee aikaa usein 

yksi tai kolmekin vuotta ja tuotantokustannukset nousevat useisiin miljooniin euroihin. 

Videopelit jaetaan eri genreihin, aivan kuten musiikki ja elokuvatkin. Videopelien 

myyntikäyrän huippu osuu yleensä aina pelijulkaisun jälkeiseen kolmeen kuukauteen. 

 

Videopelimarkkinat 

Pelialusta Pelit 

Tietokone Pelikonsoli 

Microsoft, Sony & 

Nintendo 

Useita eri valmistajia, esimer-

kiksi Acer, Asus, HP, Lenovo 

Toimintapelit, seikkai-

lupelit, ajopelit, simu-

laatiopelit, strategiape-

lit, roolipelit.  

Kuvio 1. Videopelimarkkinat. 
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Tämä ilmiö johtuu siitä että videopelien kuluttajilla on todella suuret odotukset jul-

kaistavaa peliä kohtaan johtuen usein jo useita kuukausia ennen pelin julkaisua aloite-

tusta markkinointikampanjasta. Tästä on lopputuloksena erittäin kilpailutetut markki-

nat missä uutuusarvo, innovaatio ja omaperäisyys ovat kriittisiä tekijöitä. (Berg 2010: 

11, Lê et al. 2013: 49.) 

2.3 Videopelitoimialan arvoketju 

Videopelitoimialan arvoketju voidaan jakaa kehittäjiin, julkaisijoihin, pelialustojen 

valmistajiin, jakelijoihin ja vähittäiskauppiaihin. Kehittäjät ovat pelistudioita jotka 

hoitavat videopelin suunnittelun ja tuottamisen. Kehittäjätiimeihin lukeutuu yleensä 

ohjelmoijia, graafisia suunnittelijoita ja äänisuunnittelijoita. Julkaisijat antavat lisära-

hoitusta kehittäjille pelien tekemistä varten ja valvovat videopelien tuotantopuolta. He 

myös hoitavat videopelien markkinointipuolta ja pitävät yllä liikesuhteita jakelijoihin 

ja pelialustojen valmistajiin. Pelialustojen valmistajat ovat niitä yrityksiä jotka suun-

nittelevat ja valmistavat sen laitteiston jota tarvitaan videopelien pelaamiseen. Pe-

lialustojen valmistajista konsolivalmistajat saavat rojalteja jokaisesta videopelistä joka 

myydään heidän itsensä valmistamalleen laitteistolle. Jakelijat ja vähittäiskauppiaat 

ovat viimeinen linkki videopelitoimialan arvoketjussa, he myyvät videopelit suoraan 

loppukäyttäjille. Videopelien jakelu voi tapahtua joko digitaalisessa tai fyysisessä 

muodossa. (Berg 2010: 11, Lê et al. 2013: 49-50.) 

Kattavan kuvan piirtämiseksi videopeliliiketoiminnan arvoketjusta on myös hyvä 

muistaa että myös julkaisijat ja konsolivalmistajat suunnittelevat ja tuottavat omia vi-

deopelejä kontrolloidakseen paremmin peleihin liittyvää luomisprosessia, jolloin 

myös investointiriskit ovat pienemmät. (Lê et al. 2013: 50.) 

2.4 Pelaaja 

Yhdysvalloissa toteutetun tutkimuksen mukaan pelaaja on keskimäärin 31-vuotias 

henkilö. Kaikista pelaajista alle 18-vuotiaita on 29 %, ikähaarukassa 18-35 vuotta pe-

laajista on 32 % ja yli 36-vuotiaita kaikista pelaajista on 39 %. Säännöllisesti pelejä 
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ostavan ihmisen keski-ikä on tutkimuksen mukaan 35 vuotta. Pelaajista 52 % on mie-

hiä ja 48 % naisia. Tutkimuksen mukaan lähes jokaisessa yhdysvaltalaisessa kotita-

loudessa on ainakin yksi pelaamistarkoitukseen kykenevä tietokone, älypuhelin tai pe-

likonsoli.  Pelaajista 44 % kokee että videopelit antavat parempaa vastinetta rahalle 

verrattuna Bluray/DVD-elokuviin, musiikkiin tai elokuvateattereissa käynteihin. Tut-

kimukseen vastanneista 48 % ilmoitti että videopelin ostopäätökseen vaikuttivat peli-

grafiikan laatu, mielenkiintoinen tarinankerronta, koska peli on jatko-osa suosikkipe-

lille ja word-of-mouth ilmiö. Vastaajista 21 % oli sitä mieltä että hinta oli tärkein tekijä 

joka vaikutti ostopäätökseen videopelissä. (ESA 2014: 2-4.)   

Tutkimukseen vastanneista vanhemmista 58 % pelaa videopelejä lastensa kanssa ai-

nakin kerran kuussa, kun taasen viikoittain lastensa kanssa pelaa 42 % vastaajista. 

Vanhemmat pelaavat videopelejä lastensa kanssa; koska se on hauskaa yhteistä teke-

mistä koko perheelle (88 %); koska lapset ovat pyytäneet vanhempiaan mukaan pelaa-

maan (84 %); koska pelaaminen tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen 

lasten kanssa (75 %); koska se tarjoaa mahdollisuuden tarkkailla pelisisältöä (61 %) ja 

koska vanhemmat pitävät videopelien pelaamisesta yhtä paljon kuin heidän lapsensa-

kin (47 %). Vanhemmista 56 % kokee että videopelit ovat positiivinen osa heidän las-

tensa elämää. (ESA 2014: 8-9.) 

Vuoden 2013 tilastojen mukaan myydyimmät konsolipelit olivat toiminta- ja urheilu-

pelejä ja tietokoneelle myydyimmät pelit olivat strategia- ja roolipelejä. Myydyistä 

peleistä 47 % oli fyysisessä formaatissa ja 53 % digitaalisessa formaatissa. Pelaajien 

kulutus laitepuoleen vuonna 2013 oli 4,26 miljardia dollaria, lisälaitteisiin 1,88 miljar-

dia dollaria ja peleihin kulutettiin 15,39 miljardia dollaria. Kokonaiskulutus vuonna 

2012 videopeliteollisuuteen oli näin ollen 21,53 miljardia dollaria. (ESA 2014: 10-13.)   
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3 TUOTESIJOITTELUN ERI MUODOT 

3.1 Perinteinen tuotesijoittelu 

Mainostaja tuottaa perinteisessä tuotesijoittelussa sisältöä jolla voidaan vaikuttaa tuot-

teiden kysyntään markkinoilla. Tarkemmin määriteltynä kyseessä on kaupallisen si-

sällön liittämistä ei-kaupalliseen miljööseen, jolloin syntyy kahden eri aihealueen yh-

teenliittymä mainonnan ja viihteen fuusioitumisen johdosta. Tuotesijoittelun tarkoi-

tuksena on nostattaa brändin ja tuotteen tunnettuutta ja lisätä myyntiä. (Rouse 2013, 

Ginosar & Levi-Faur 2010 via Williams, Petrosky, Hernandez & Page 2011: 2, Falkow 

2010.)  

Vaikka tuotesijoittelu onkin riskialttiimpaa kuin perinteinen mainostaminen, on siitä 

tullut yleinen toimenpide yritysten markkinointikampanjoissa. Tuotesijoittelua voi 

käytännössä nähdä elokuvissa, televisio-ohjelmissa, videopeleissä, blogeissa, musiik-

kivideoissa, aikakauslehdissä, kirjoissa, sarjakuvissa, musikaaleissa, näytelmissä, ra-

diolähetyksissä, internetissä ja matkapuhelimissa. Suurin osa tuotesijoittelusta toteu-

tetaan elokuvien, televisio-ohjelmien ja videopelien kautta, johtuen suurista katsoja- 

ja käyttäjämääristä. Kun jotain media-alustaa käytetään tuotesijoittelussa, tulisi brän-

din imagon ja asiayhteyden olla mahdollisimman hyvin sopusoinnussa keskenään si-

ten, että brändin imago ei vahingoitu ja kuluttajan huomio kiinnittyisi mahdollisimman 

hyvin itse tuotteeseen. Johtuen median pirstaloitumisesta ja perinteisten mainostamis-

tapojen hyötysuhteen heikkenemisestä, on tuotesijoittelusta tullut tehokas tapa tavoi-

tella kuluttajia huolimatta sen riskeistä. (Williams et al. 2011: 1, Mackay, Ewing, New-

ton & Windisch. 2009: 423, Cebrzynski 2006: 28.)          

Tuotesijoittelu – joka tunnetaan myös nimillä tuotebrändisijoittelu, ohjelman sisäinen 

sponsorointi, brändätty viihde ja tuoteintegraatio, on markkinointitoimenpide missä 

brändin nimeä, tuotetta, pakkausta, allekirjoitusta, taikka jotakin muuta tuotemerkkiin 

kuuluvaa kauppatavaraa on käytetty kontekstin mukaisesti mediavälineessä kaupalli-

sella tarkoituksella. Tuotesijoittelussa kohdeyleisö altistuu erilaisille brändeille ja tuot-

teille niiden luonnollisessa toimintaympäristössä viihteellisen median kautta. (Panda 

2004 & Cebrzynski 2006 via Williams et al. 2011: 2, Stephen & Coote 2005: 28).   
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Nykyteknologian takia tuotesijoittelua voidaan asettaa sellaisiin tilanteisiin joissa sitä 

ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Voidaan puhua digitaalisesta tuoteintegraatiosta, 

mitä taas voidaan pitää uutena raja-alueena maksetulle tuotesijoittelulle. Tästä johtuen 

kuluttajat näkevät yhä enemmän tuotesijoittelua viihteellisessä mediassa. Suurin osa 

tuotesijoittelusta keskittyy kuluttajatuotteisiin, mutta erilaisiin palveluihin liittyviä si-

joitteluja näkee nykyään myös yhä useammin. Palvelusijoittelu on usein kudottu 

osaksi käsikirjoitusta, ja se voi näin ollen olla tehokkaampi tapa saada näkyvyyttä kuin 

taustarekvisiittana toimiva tuotesijoittelu. (La Ferle & Edwards 2006: 78.)    

Markkina-alueen kulttuuri ja lainsäädäntö määrittelevät minkälaisia metodeja tuotesi-

joittelussa voidaan käyttää. Suurin osa tuotesijoittelusta jakautuu viidelle eri tuotealu-

eelle: kuljetukseen ja vara-osiin, vaatteisiin ja asusteisiin, ruokaan ja juomaan, matkai-

luun ja vapaa-aikaan, sekä mediaan ja viihteeseen. (BusinessWire 2006 via Williams 

et al. 2011: 5.)      

Onnistuneen tuotesijoittelun tulee kehittää kuluttajien muistia ja uudelleen muista-

mista bändiin liittyen, luoda välitöntä brändin tunnistamista eri mediavälineitten 

kautta, muuttaa kuluttajien asenteita ja arvioita brändiä kohtaan, muuttaa kohdeyleisön 

ostokäyttäytymistä, luoda suosiollisia kokemuksia tuotesijoittelusta sen toteuttajalle ja 

edistää kuluttajien positiivisia asenteita tuotesijoittelun toimintatapoja kohtaan. (Panda 

2004: Kureshi & Sood, 2010 via Williams et al. 2011: 5-6.) 
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Yllä olevan kuvan tarkoituksena on tiivistää ja selkeyttää lukijalle että mitä tavoitteita 

tuotesijoittelulla on. Kuten kuviosta voi päätellä, tavoitteet liittyvät tiiviisti markki-

noinnin toimintoihin ja periaatteisiin. Käytännössä tavoitteet liittyvät kiinteästi myyn-

ninedistämiseen, tiedottamiseen, muistuttamiseen, tunnettuuden parantamiseen, näky-

vyyden saavuttamiseen ja toimintatapojen muuttamiseen sekä kuluttajien että tuotesi-

joittelua harjoittavien toimijoiden keskuudessa. Tuotesijoittelun tavoitteet ovat näin 

ollen hyvin lähellä perinteisen mainonnan tavoitteita, ja tuotesijoittelu kuuluukin mai-

nonnan alalajeihin.    

3.1.1 Perinteisen tuotesijoittelun ongelmatilanteet 

Markkinoinnin näkökulmasta tarkasteltuna tuotesijoitteluun liittyy monia ongelma-

kohtia. Näihin lukeutuu ensinnäkin valvontaan liittyvät ongelmat, mediavälineen kont-

rolloinnin vaikeus, negatiivinen asiayhteys brändin ja henkilöhahmojen välillä sekä 

 
Tuotesijoittelun tavoitteet 

Luoda näkyvyyttä, 

huomiota ja kiinnos-

tusta   

Tietoisuuden tason pa-

rantaminen   

Parantaa kuluttajien 

muistia ja uudelleen-

muistamista 

Luoda välitöntä brändin tun-

nistamista eri mediavälinei-

den kautta 

Muuttaa asenteita, arvi-

oita ja ostokäyttäyty-

mistä 

Tuotesijoittelun ima-

gon parantaminen sekä 

sen toteuttajien että 

kohdeyleisön keskuu-

dessa 

Kuvio 2. Tuotesijoittelun tavoitteet tiivistettynä. 
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tuotesijoittelun hinnoitteluun liittyvät ongelmat. (Cowley & Barron, 2008 via Williams 

et al. 2011: 3.)  

Tuotesijoittelun suunnitteluvaiheessa markkinoijalla on usein vaikea valvoa sitä, mi-

ten heidän tuotteita sisällytetään kohtaukseen. Tuotteet saattavat pahimmassa tapauk-

sessa jättää kokonaan käyttämättä ja huomioimatta tapahtumien aikana, tai toisaalta 

niitä saatetaan kritisoida, liittää kyseenalaisiin arvoihin ja niitä käytetään epäeettisellä 

tavalla. Valtaosa tuotteiden esilläolosta eri kohtauksissa ovat joko visuaalisia tai ver-

baalisia mutta harvoin molempia samanaikaisesti. Tuotteet kuvataan usein hyvin neut-

raaliin sävyyn ja kohtauksessa esilläolo kestää useassa tapauksessa alle viisi sekuntia. 

(Daugherty & Gangadharbatla 2005: 24, La Ferle & Edwards 2006: 71.) 

Mediavälineen kontrolloinnin vaikeudella tarkoitetaan sitä, miten brändejä tulisi sijoit-

taa maksimaalisen näkyvyyden saavuttamiseksi kohdeyleisön keskuudessa. Tätä on 

usein vaikea ennustaa etukäteen ja markkinoijilla on usein vähäiset ellei jopa olemat-

tomat mahdollisuudet vaikuttaa brändien sijoitteluun viihteellisessä mediassa. Toi-

saalta on hyvä muistaa että liiallinen tuotesijoittelu voi johtaa siihen, että kuluttaja ko-

kee saaneensa brändistä tarpeekseen ja syntyy saturaatio joka johtaa negatiivisiin miel-

leyhtymiin brändiä kohtaan. Tuotesijoittelu ei saa koskaan olla niin runsasta että se 

häiritsee kohdeyleisön katselukokemusta. (Cebrzynski 2006: 29.)    

Kolmas ongelmakohta tuotesijoittelussa liittyy negatiiviseen asiayhteyteen tuotteen ja 

viihteellisessä mediassa esiintyvän henkilöhahmon välillä. Tuotteen ollessa vahvasti 

sidoksissa johonkin kohtauksessa esiintyvään henkilöhahmoon voi seurauksena olla 

että hahmon tehdessä jotakin sopimatonta häneen liitoksissa ollut tuotekin saattaa ko-

kea samanlaisen häväistyksen kohdeyleisön silmien edessä. Näin ollen kuluttajien 

asenteet tuotetta kohtaan saattavat vaihdella sen mukaisesti, miten tarinan henkilö-

hahmo käyttäytyy tuotteen kanssa. (Williams et al. 2011: 17.)      

Tuotesijoittelun hinnoittelu on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi. Perinteisesti sijoit-

telumaksut perustuvat odotettuun yleisömäärään kussakin mediavälineessä. Tällai-

sessa metodissa oletetaan että yleisömäärä on lukumäärältään tasainen huolimatta 

siitä, missä ja milloin kohdeyleisö altistuu tuotesijoittelulle. Tällainen ajattelutapa on 
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perusteltua puoli minuuttia kestävissä mainoksissa, mutta tuotesijoittelussa on enem-

män merkitystä sillä miten ja milloin tuotetta tuodaan mediavälineen kautta esille. Näi-

den seikkojen tulisi olla perusteena tuotesijoittelun arvon määrittämisessä ja hinnoit-

telussa. (The Economist 2005 via Williams et al. 2011: 17, Pokrywczynski 2005: 45.)         

3.2 Videopeleissä tapahtuva perinteinen tuotesijoittelu 

Hyvin toteutetulla tuotesijoittelulla videopeleissä voi olla useita positiivisia vaikutuk-

sia markkinoivalle yritykselle sekä sen brändeille ja tuotteille. Esimerkiksi altistumi-

nen tietylle brändille videopelin pelaamisen aikana voi nostattaa kuluttajan positiivista 

asennetta sitä kohtaan, vaikka alkuperäinen asenne brändiä kohtaan olisi ollut kuinka 

negatiivinen tahansa. Tuotesijoittelulla videopeleissä on huomattu olevan myös vahva 

yhteys täysin spontaaniseen brändin uudelleenmuistamiseen, vaikuttaen jopa sellaisiin 

kuluttajiin jotka olivat olleet aiemmin hyvin vähän tekemisissä kyseessä olevan brän-

din kanssa. (Mackay et al. 2009: 423.)  

Tuotesijoittelu videopeleissä on voimakas markkinoinnin työkalu, joka muodostaa ak-

tiivisen osan pelaajan videopelikokemuksesta. Eritoten normaalisti vaikeasti muunlai-

silla mediamainonnan keinoilla tavoiteltavissa oleva nuori miespuolinen kuluttaja on 

helpommin käsiteltävissä, kun hän pelaajana joutuu olemaan vuorovaikutussuhteessa 

tiettyyn brändiin lähellä tosielämää jäljittelevissä tilanteissa. Markkinoijien sekä vi-

deopelien kehittäjien tulisikin tehdä molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyösopimus 

tuotesijoittelun toteuttamisesta. Jos pelaaja kokee että pelikokemus vain parantuu tuo-

tesijoittelun myötä, on se mahdollisuus jota ei sekä markkinoijan eikä videopelin ke-

hittäjän kannata ohittaa. Pelaajat muutenkin ovat usein hyvin tarkkaavaisia siitä mitä 

brändejä videopeleissä esiintyy, joten taidokas markkinoija voi intuitiivisella ja inno-

vatiivisella tavalla kosiskella pelaajia tuotteidensa pariin välttäen perinteisten mainos-

tamiskeinojen sudenkuopat, joissa joskus saatetaan sortua tuotteiden yltiöpäiseen tyr-

kyttelyyn kuluttajille. Joskus pelifirmat saattavat antaa markkinoijille tuotesijoittelu-

paikkoja ilmaiseksi, mikä antaa heille mahdollisuuden keskittyä enemmän siihen,  mi-

ten tuote kannattaa sijoittaa videopeliin että pelaajan huomio kiinnittyisi siihen posi-

tiivisella tavalla, eikä niinkään siihen, miten saavutetaan maksimaalisen laaja näky-

vyys itse tuotteelle.  (Mackay et al. 2009: 435-436, Foust & Komen 2009.)  
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Yksi varhaisimmista tuotesijoitteluista videopeleissä ajoittuu vuodelle 1984, kun eng-

lantilaisen sipsejä ja pähkinöitä valmistavan yrityksen KP Snacksin maskottihahmo 

Clumsy Colin esiintyi ajamassa moottoripyörää Commodere 64 -tietokoneelle teh-

dyssä Action Biker videopelissä (The Mirriad Blog 2012). Tekstikappaleen alapuolella 

oleva kuva havainnollistaa Action Bikerin pelinäkymää, tarkoituksena näyttää luki-

jalle miten vaatimaton graafinen ulkoasu tuon ajan videopeleissä vielä oli, mikä taas 

asetti omat haasteensa videopeleissä tapahtuvalle tuotesijoittelulle. Kuvan numero 

kolme vasemmanpuoleisessa ruudussa näkyy pelin aloitusnäkymä, missä maskotti-

hahmo Clumsy Colin on vielä täysin tunnistettavissa, kun taas oikeanpuoleisessa ruu-

dussa on esimerkki pelin varsinaisesta pelinäkymästä, missä moottoripyörällä ajavaa 

Clumsy Colinia on vaikea tunnistaa.    

   

Kuva 3. Action Biker videopeli ja KP Snacksin maskotti Clumsy Colin (mukaillen Lemon 64 

2003). 

Tuoreempi esimerkki löytyy Metal Gear Solid pelisarjasta. Japanilaisella CalorieMate 

yrityksen energiapatukoilla oli merkittävä osuus Metal Gear Solid 3: Snake Eater pe-

lissä, kun pelin päähahmo sai parannettua kestävyyttään syötyään kyseisiä tuotteita. 

(The Mirriad Blog 2012.)  Tekstikappaleen alapuolella oleva kuva havainnollistaa Me-

tal Gear Solid 3: Snake Eater pelissä tapahtuvaa tuotesijoittelua. Pelaajan ohjaama pe-

lihahmo pitelee kädessään CalorieMaten energiapatukkapakkausta. Videopeli on tehty 

2000-luvun puolella, joten graafinen ulkoasu on jo varsin näyttävää ja tuotesijoitte-

lussa käytetty tuote on selkeästi pelaajan havaittavissa.  
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Kuva 4. Metal Gear Solid 3: Snake Eater videopeli ja CalorieMaten energiapatukkapakkaus 

(Metal Gear Wiki 2014). 

Pelisarjan neljännessä osassa japanilainen Regain energiajuomia valmistava yritys sai 

merkittävää näkyvyyttä, kun päähahmo sai parannettua toimintakykyään juomalla ky-

seisen yhtiön juomia. Metal Gear Solid: Peace Maker videopelissä nähtiin jo useampia 

tuotteita, kuten Mountain Dewn virvoitusjuomia, Doritosin tortillasipsejä ja Sonyn 

Walkman musiikkisoittimia. (The Mirriad Blog 2012.)   

Tämän tekstikappaleen alapuolella on nähtävissä kuvakaappaus Metal Gear Solid: 

Peace Maker pelistä, jossa on havaittavissa leijuva Mountain Dewn virvoitusjuoma-

tölkki.  

 

Kuva 5.  Metal Gear Solid: Peace Maker videopeli ja Mountain Dewn virvoitusjuomatölkki 

(Neoseeker 2013). 
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Videopeleissä tapahtuva tuotesijoittelu voi olla luoteeltaan joka staattista tai dynaa-

mista. Staattinen tuotesijoittelu tarkoittaa sitä, että tuotesijoittelun sisältöä ei voida 

enää muuttaa jälkeenpäin pelin julkaisun jälkeen, kun taasen dynaamisessa tuotesijoit-

telussa tämä on mahdollista vaikka reaaliajassa, kunhan videopeliä pelatessaan pelaa-

jalla on verkkoyhteys käytössä. (Raatikainen 2009: 82.) 

3.3 Käänteinen tuotesijoittelu 

On pystytty osoittamaan että monet videopelien pelaajista sekä elokuvien ja televisio-

sarjojen katsojista haluavat mahdollisuuden ostaa fiktiivisessä maailmassa näkemiään 

tuotteita oikeilta tosielämän markkinoilta. Tätä kutsutaan käänteiseksi tuotesijoitte-

luksi, jossa yritykset joko tietoisesti hakevat tunnettuutta tuotteelle fiktiivisessä maa-

ilmassa ennen virallista tuotejulkaisua tai sitten vaihtoehtoisesti alun perin fiktiivisestä 

tuotteesta tulee pelaajien tai katsojien keskuudessa niin suosittu, että sen lanseeraami-

nen oikeille markkinoille on kannattavaa. Tämä tapahtuu yleensä niin että tuotteen 

valmistaja tekee lisenssisopimuksen peli- tai elokuvastudion kanssa, jonka fiktiivisiä 

tuotteita se aikoo valmistaa markkinoille kuluttajien ostettavaksi. (Hosea 2007: 25, El-

liott 2012.)  

Käänteisessä tuotesijoittelussa nopeus on ensisijaisen tärkeää. Viihteellisen median 

kautta luotujen brändien tuotteita ja palveluita tulisi markkinoida mahdollisemman te-

hokkaalla tavalla, jotta sijoittelusta saadaan mahdollisemman paljon hyötyä aikaiseksi. 

Tämä johtuu siitä että kun kuluttajien innostuneisuus elokuvaa, televisiosarjaa tai vi-

deopeliä kohtaan on laantunut, tulee käänteisen tuotesijoittelun kautta syntyneiden to-

dellisten tuotteiden pärjätä omilla vahvuuksillaan. Käänteisen tuotesijoittelu soveltuu 

hyvin esimerkiksi konseptin, tuotteen tai mainoksen testaamiseen. Ideana on että ku-

luttaja pääsee kokemaan jotain mitä jonkun viihteellisen median kautta tutuksi tullut 

hahmokin pääsee kokemaan, eli esimerkiksi juomaan jotain tietyn merkkistä virvoi-

tusjuomaa. (Hosea 2007: 25.)  
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3.3.1 Fiktiivinen brändi 

Fiktiivisiä brändejä on usein käytetty sen takia että voitaisiin minimoida riippuvuutta 

yritysten sponsoroinnista taiteellisissa töissä. Esimerkiksi elokuviensa kapinallista 

luonnetta vahvistaakseen elokuvaohjaaja Quentin Tarantino on käyttänyt useita erilai-

sia fiktiivisiä brändejä, kuten pikaruokabrändi ”Big Kahuna Burgers”, aamiaismuro-

brändi ”Fruit Brute” ja ”Red Apple” nimistä tupakkamerkkiä. Tuotteet on voinut huo-

mata elokuvissa Pulp Fiction, Kill Bill ja Neljä Huonetta. (Muzellec, Lynn & Lambkin 

2012: 817.)    

3.4 Asenteet perinteistä tuotesijoittelua kohtaan videopeleissä 

Nelson, Keum ja Yaros (2004: 14–15) ovat osoittaneet omassa tutkimuksessaan, että 

pelaajat asennoituivat videopeleissä tapahtuvaan perinteiseen tuotesijoitteluun positii-

visesti ja avoimin mielin. Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että jos tuote on pelaajalle 

uusi, ja se on sijoitettu peliin kontekstin mukaisella järkevällä tavalla, kokevat pelaajat 

tuotesijoittelun onnistuneeksi. Toisaalta kun tuotesijoittelu oli ylilyötyä ja täysin pelin 

kontekstiin sopimatonta, koettiin tuotesijoittelu epäonnistuneena. Onnistunut tuotesi-

joittelu lisäsi tuotteen ostohalua, epäonnistunut tuotesijoittelu taas saattoi ajaa pelaajia 

boikotoimaan tuotesijoittelussa käytettyjä tuotteita ja jopa niitä videopelejä, joissa epä-

onnistunutta tuotesijoittelua oli harjoitettu. Myös pelaajien yleinen asennoituminen 

mainostamiseen näytti vaikuttavan siihen, kuinka tuotesijoittelu videopeleissä koettiin.   

Kim ja McClung (2010: 422–423) tutkivat perinteisen tuotesijoittelun hyväksyntää ja 

etiikkaa urheilupeleissä. Pelaajat asennoituvat tuotesijoittelua kohtaan positiivisesti, 

sillä he kokivat että erilaiset tuotesijoittelut urheilupeleissä nostivat realismin tuntua. 

Neutraalien tuotteiden sijoittelu nähtiin hyvänä asiana, mutta eettisesti kyseenalaisten 

tuotteiden, kuten tupakka, alkoholi- ja asetuotteiden näkeminen urheilupelissä nähtiin 

hyvin negatiivisessa sävyssä ja kontekstiin sopimattomana. Tutkimustuloksissa kävi 

myös ilmi, että suurin osa pelaajista ei haluaisi rajoittaa tuotesijoittelua millään lailla, 

vaikka kaupallinen tarkoitus olisi kuinka ilmeinen tahansa.  
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Aikaisempien tutkimustulosten perusteella voidaan tehdä olettamus että konteksti 

näyttelee tärkeää osaa videopeleissä tapahtuvan perinteisen tuotesijoittelun onnistumi-

sessa. Kun pelaaja huomaa jonkun tosielämästä peräisin olevan tuotteen videopelissä, 

ratkaisee konteksti sen että miten hän tuotesijoitteluun asennoituu. Pelaajien yleinen 

asennoituminen mainostamiseen näyttäisi vaikuttavan myös asennoitumiseen video-

peleissä tapahtuvaan tuotesijoitteluun, ja se miten uusi tuote on kyseessä näyttäisi vai-

kuttavan osaltaan myös asennoitumiseen sijoittelua kohtaan. Onnistunut tuotesijoittelu 

lisää tuotteen ostohalua ja parantaa realismin tuntua pelitapahtumassa. Epäonnistunut 

tuotesijoittelu haittaa pelikokemusta ja saattaa johtaa tuotesijoittelussa käytetyn tuot-

teen tai tuotesijoittelua sisältäneen videopelin boikotointiin. Kuviossa kolme on koos-

tettu ne tekijät jotka vaikuttavat asennoitumiseen videopeleissä tapahtuvaan tuotesi-

joitteluun, sekä mitä asioita voi seurata kun tuotesijoittelu videopeleissä koetaan on-

nistuneena taikka epäonnistuneena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvion avulla on tarkoitus tiivistää lukijalle ne kaikkein tärkeimmät elementit mistä 

tässä tutkimuksessa on kyse perinteisen tuotesijoittelun osalta videopeleissä. Kuvio on 
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Kuvio 3. Mitkä tekijät vaikuttavat asennoitumiseen videopeleissä tapahtuvaan tuotesijoitteluun ja mitä 

siitä voi seurata. 
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rakennettu perustuen aikaisempiin tutkimustuloksiin. Tässä tutkimuksessa osittain tes-

tataan aikaisempien tutkimustulosten paikkansapitävyyttä ja yritetään löytää myös uu-

sia näkökulmia liittyen perinteiseen tapaan sijoitella tuotteita videopeleissä. (1. Osa-

kysymys)   

3.5 Asenteet käänteistä tuotesijoittelua kohtaan videopeleissä 

Tieteellistä tutkimusta pelaajien asennoitumiselle käänteistä tuotesijoittelua kohtaan 

videopeleissä ei ole tehty käytännössä ollenkaan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä 

että käänteistä tuotesijoittelua on toteutettu tähän asti pääasiassa elokuvien, televisio-

sarjojen ja kirjojen pohjalta, eikä videopeleissä tapahtuvassa käänteisestä sijoittelusta 

ole vielä ehtinyt tulla kovin suosittua ilmiötä markkinoijien keskuudessa. 

Kuten aiemmin tässä tutkimusraportissa on jo mainittu, perinteistä tuotesijoittelua on 

toteutettu jo sen verran kauan, että se mielletään useassa tapauksessa jo perinteiseksi 

mainonnaksi. Käänteisen tuotesijoittelun vahvuus on näin ollen ironisesti käänteisessä 

psykologiassa, jossa kuluttaja saadaan haluamaan jotain mitä ei todellisuudessa ole 

saatavilla oikeilla markkinoilla. Voidaankin perustellusti olettaa että pelaajien asen-

noituminen käänteistä tuotesijoittelua kohtaan videopeleissä eroaa jonkun verran niin 

sanotusta perinteisestä sijoittelusta. Mutta joitain yhtäläisyyksiä on todennäköisesti 

myös olemassa. 

 

 

 

 

 

 

Videopeleissä tapahtuva käänteinen tuotesijoittelu 

Asennoituminen käänteistä tuotesijoittelua kohtaan 

T
u
o
tt

ee
n
 e

si
ll

äo
lo

 

P
el

ih
ah

m
o
 

P
el

it
ap

ah
tu

m
at

 

K
o
n
te

k
st

i 

Kuvio 4. Tekijät jotka vaikuttavat asenteisiin käänteistä tuotesijoittelua kohtaan videopeleissä. 
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Yllä oleva kuvio tiivistää että mitkä tekijät vaikuttavat videopeleissä tapahtuvaan 

käänteisen tuotesijoittelun asennoitumiseen. Tuotteen esilläolo, pelihahmo, pelitapah-

tumat ja konteksti ovat kaikki sellaisia tekijöitä jotka voivat liittyä myös videopeleissä 

tapahtuvaan perinteistä tuotesijoittelua koskevaan asennoitumiseen. Mutta koska 

käänteisessä sijoittelussa käytettävä tuote on fiktiivinen, voidaan olettaa että asennoi-

tumisessa on joitain eroavaisuuksia.     

Tuotteen ollessa fiktiivinen ja pelaajalle entuudestaan tuntematon, ratkaisee konteksti 

ja yleinen tapahtumamiljöö miten pelaaja asennoituu käänteisessä sijoittelussa käytet-

tyyn tuotteeseen. Pelaajan kiintymys johonkin videopelissä esiintyvään pelihahmoon 

tai pelitapahtumiin ratkaisee todennäköisesti kaikista todennäköisimmin sen miten 

käänteiseen sijoitteluun asennoidutaan. Pelaajan ollessa innostunut näkemistään ta-

pahtumista videopelissä on todennäköisempää myös että hän on valmiimpi ostamaan 

näkemiään fiktiivisiä tuotteita oikeilta markkinoilta.  

Käänteisen tuotesijoittelun idean ollessa siinä, että vasta saavutetun suosion myötä jos-

tain fiktiivisestä tuotteesta tehdään kaupallinen tuote oikeille markkinoille, voidaan 

olettaa että asennoituminen kyseistä mainostamistekniikkaa kohtaan täytyy olla lähtö-

kohtaisesti positiivista. Koska fiktiivinen tuote tulee oikeille markkinoille jos ja kun 

kuluttajat niin haluavat, niin voidaan näin ollen perustellusti sanoa, että käänteistä tuo-

tesijoittelua on vaikea verrata perinteisiin mainostamistekniikoihin käytännössä ollen-

kaan. Perinteisten mainostamistekniikoiden, kuten televisio-. sanoma-, aikakauslehti- 

ja radiomainosten kärsiessä jatkuvasta inflaatiosta innovatiivisemmat mainostamista-

vat nostavat päätään markkinoinnin laajassa kentässä. Voidaan myös olettaa että ku-

luttajat ovat innostuneempia tällaisia uudenlaisia markkinointikeinoja kohtaan pelkäs-

tään jo sen takia että he pystyvät ja pääsevät tunnistamaan niitä itsenäisesti. (2. Osa-

kysymys).    

Kuten aiemmin on jo todettu, perinteinen ja käänteinen tuotesijoittelu eroavat toteut-

tamistavoiltaan valtavasti toisistaan. Perinteinen tuotesijoittelu on mainostamistapana 

jo vanha, ja sitä verrataan usein jo perinteiseen mainontaan. Käänteinen tuotesijoittelu 

on sen sijaan käsitteenäkin vielä varsin tuore, eikä sitä ole videopelien kontekstissa 
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tutkittu tieteellisesti ollenkaan. Kun kyseessä on käytännössä kaksi lähes täysin toisis-

taan eroavaa mainostamistapaa, voidaan perustellusti olettaa että asennoitumisessa on 

myös eroavaisuuksia. (3. Osakysymys).    

Kuluttajien asennoituminen mainostamiseen vaihtelee myös yksilötasolla paljon. Joku 

saattaa kokea kaupallisen mainonnan negatiivisena asiana, ja henkilö saattaa näin ollen 

tietoisesti vältellä eri medioiden kautta välitettävää kaupallista materiaalia, jolla yrite-

tään saada myyntiä ja lisämyyntiä aikaiseksi. Joku toinen taas saattaa asennoitua mai-

nontaan positiivisemmin, ja hän ottaa mielellään tietoa vastaan tuotteista, palveluista, 

tapahtumista, tarjouksista, mahdollisuuksista jne. Joku kolmas taas saattaa asennoitua 

jonkun tietyn tyyppiseen mainostamiseen positiivisesti ja jonkun toisen tyyppiseen 

taasen negatiivisesti. Perinteinen ja käänteinen tuotesijoittelu videopeleissä lukeutuvat 

mainonnan alalajeihin, joten lähtökohtaisesti voidaan olettaa että pelaajien yleinen 

asennoituminen mainostamiseen vaikuttaa ainakin joiltain osin myös asennoitumiseen 

videopeleissä tapahtuvaa tuotesijoittelua kohtaan. Nelsonin, Keumin ja Yaroksen 

(2004: 14–15) toteuttama tutkimus tukee omalta osaltaan myös tätä väitettä, mutta 

koska kyseessä on 11 vuotta vanha tutkimus ja videopelit ovat ehtineet kehittyä huo-

mattavasti tuossa ajassa graafiselta ulkoasulta sekä sisällöltään, on väittämän paikkan-

sapitävyyttä syytä testata uudelleen. (4. Osakysymys).  

3.6 Videopeleissä tapahtuvan tuotesijoittelun mahdollisuudet vaikuttaa pelaa-

jien ostokäyttäytymiseen   

Mainostamisen ensisijainen tehtävä on vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. 

Mainostamista voidaan toteuttaa käytännön tasolla kahdella eri tavalla. Ensimmäinen 

tapa on sellainen jossa kuluttaja huomaa välittömästi mainoksen kaupallisen tarkoi-

tuksen. Tällaiset mainokset ovat silloin esimerkiksi mainostauluja, lehtimainoksia, te-

levisiomainoksia ja radiomainoksia. Videopeleissäkin esiintyy mainostauluja, joihin 

parhaimmassa tapauksessa voidaan dynaamisesti vaihtaa mainosta esimerkiksi paikan 

tai ajan mukaan.  
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Toinen tapa toteuttaa mainostamista on integroida se johonkin ei-kaupalliseen sisäl-

töön, jolloin kuluttajan ostokäyttäytymiseen yritetään vaikuttaa alitajunnaisesti piilo-

mainonnan keinoin. Tällöin puhutaan yleensä tuotesijoittelusta.  Tuotesijoittelussa 

mainostettava tuote sijoitetaan johonkin tapahtumaympäristöön, jossa tuotetta käyte-

tään, tai se on esillä kontekstille sopivassa ja luonteenomaisessa tilanteessa. Tuotesi-

joittelu kuuluu mainonnan alakategorioihin, joten sen tehtävä on myös lähtökohtaisesti 

vaikuttaa ihmisten ostokäyttäytymiseen. Videopeleissä tapahtuvaa perinteistä tuotesi-

joittelua on toteutettu noin 30 vuoden ajan, mutta videopeleissä tapahtuva käänteinen 

tuotesijoittelu on ilmiönä paljon tuoreempi. Mainostaminen perinteisissä medioissa 

kuten sanomalehdissä ja televisiossa on vakiintunut ja vanha ilmiö, mutta videope-

leissä tapahtuva mainostaminen tuotesijoittelun muodossa on ilmiönä vielä suhteelli-

sen nuori. Näin ollen on syytä kyseenalaistaa perinteisen ja käänteisen tuotesijoittelun 

tehokkuutta videopeleissä, kun ollaan kiinnostuneita niitten mahdollisuuksista vaikut-

taa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Videopeleissä tapahtuva tuotesijoittelu mahdol-

listaa kuitenkin hyvin interaktiivisen tavan tuoda tuotteita esille, mikä taas tarjoaa teo-

riassa rajattomat mahdollisuudet markkinoijalle. Koska videopelit vaativat parempaa 

keskittymiskykyä pelaajilta kuin elokuvat ja televisiosarjat, tulee tuotesijoittelussa 

käytetyt tuotteetkin varmasti huomattua paremmin videopeleissä kuin jossain muussa 

viihteellisessä mediassa. (5. Osakysymys).    
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4 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

Tässä luvussa esitellään lukijalle tutkimuksen metodologiset valinnat. Luku kertoo lu-

kijalle tutkimuksen aineistonkeruusta, analyysistä ja kuvauksen empiirisen analyysin 

aloitustoimenpiteistä.  

Kuten raportissa on aiemminkin mainittu, tässä tutkimuksessa hyödynnetään osittain 

tutkijan aikaisemmin tekemää seminaarityötä aiheesta ”pelaajien asenteet videope-

leissä tapahtuvaa tuotesijoittelua kohtaan” empiiristen löydösten osalta.  

Tässä tutkimuksessa käytetään sekä deduktiivista että induktiivista päättelytapaa. Tä-

hän ratkaisuun päätyttiin siksi, että tieteellistä tutkimusta tämän työn aihealueeseen 

liittyen on toteutettu vaihtelevasti. Pelaajien asennoitumista perinteistä tuotesijoittelua 

kohtaan on tutkittu jonkin verran, videopelien sisäisen mainostamisen asennoitumi-

seen liittyvää tutkimusta on tehty yhden tieteellisen artikkelin verran ja asennoitumista 

käänteistä tuotesijoittelua kohtaan videopeleissä ei ole tutkittu tieteellisesti ollenkaan. 

Koska videopeleissä tapahtuvaan perinteiseen tuotesijoitteluun sekä pelien sisäiseen 

mainostamiseen kohdistuvaa asennoitumista on aiemmin tutkittu, on perusteltua täl-

löin käyttää deduktiivista lähestymistapaa. Asennoitumista käänteistä tuotesijoittelua 

kohtaan ei tutkijan mukaan ole tutkittu vielä lainkaan, joten on perusteltua käyttää in-

duktiivista lähestymistapaa.    

Deduktiivinen päättely pohjautuu siihen ajatusmalliin että yleisestä tasosta siirrytään 

kohti tarkempaa tasoa. Tätä voidaan kutsua myös ylhäältä alaspäin tapahtuvaksi lähes-

tymistavaksi teoreettisessa kentässä. Usein lähdetään liikkeelle siitä että etsitään jo 

olemassa olevaa teoriatietoa kiinnostuksen kohteena olevasta aihealueesta. Sitten ai-

healuetta rajataan tarkempiin hypoteeseihin (tässä tutkimuksessa osakysymyksiin) joi-

den paikkansapitävyyttä voidaan testata. Rajausta valittuun aihealueeseen liittyen ta-

pahtuu lisää, kun kerätään havaintoaineistoa jolla käsitellään luotuja hypoteeseja (osa-

kysymyksiä). Lopulta tämä johtaa siihen että kehiteltyjä hypoteeseja (osakysymyksiä) 

voidaan testata havaintoaineiston pohjalta luodun tiedon avulla, mikä taas osaltaan 
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johtaa siihen että alkuperäinen teoriapohja joko todetaan paikkansapitäväksi tai vaih-

toehtoisesti kyseenalaistetaan ja ehdotetaan muutoksia tutkimuksessa hankitun empii-

risen havaintoaineiston pohjalta. (Trochim 2006.) 

Induktiivisessa päättelyssä liikutaan tehtyjen havaintojen kautta kohti laajempaa teo-

rioiden yleistämistä. Tätä lähestymistapaa kutsutaan joskus alhaalta ylöspäin etene-

väksi menetelmäksi. Eteneminen teoreettisessa kentässä aloitetaan tällöin empiirisillä 

havainnoilla ja toimenpiteillä, josta edetään kohti teoreettisia malleja ja lainalaisuuk-

sia, luodaan alustavia hypoteeseja (osakysymyksiä) joita voidaan tutkia, ja lopulta pää-

dytään kehittämään johtopäätöksiä tai teorioita yleisellä tasolla. (Trochim 2006.)  

Koska tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita asenteista, ja koska teoriaa halutaan 

testata mutta toisaalta halutaan luoda tarvittaessa uutta teoriaa, on järkevintä kerätä 

empiiristä aineistoa mahdollisemman lähellä kenttäolosuhteita. Tämän päämäärän ta-

voittamiseksi päätettiin valita kokeellinen tutkimusasetelma (eksperimentti).   

Eksperimentti on tutkimusasetelma missä käsittelyä, menettelytapaa tai ohjelmaa on 

käytetty tarkoituksenmukaisesti ja jossa tuloksia tai seuraamuksia on havainnoitu.  

Toisin sanoen eksperimentti on valvotuissa olosuhteissa tehty testi, jolla osoitetaan 

tunnettua totuutta, tutkitaan asetettujen hypoteesien (osakysymyksien) paikkansapitä-

vyyttä, tai määritellään jonkun aiemmin kokeilemattoman asian tehokkuutta. (Nebeker 

2014.) 

Oikein toteutetuilla eksperimenteillä on neljä erilaista elementtiä. Nämä ovat manipu-

laatio, kontrollointi, satunnaistus ja satunnaisvalinta. Tärkeimmät näistä elementeistä 

ovat manipulointi ja kontrollointi. Manipulaatio tarkoittaa sitä että tutkija on muuttanut 

jotain tarkoituksenmukaisesti tutkittavassa ympäristössä. Kontrollointia käytetään 

jotta voidaan estää ulkopuolisten tekijöiden vaikutus tutkimustuloksiin. Kun jotain on 

manipuloitu ja kontrolloitu sekä tutkimuksen tuloksena on saatu jonkinasteinen loppu-

tulos aikaiseksi, niin voidaan olla luottavaisia siitä että saatua tutkimustulosta ei olisi 

syntynyt ilman tutkijan toteuttamaa manipulointia. Eksperimentit sisältävät myös tar-
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koin kontrolloituja ja systemaattisia menettelytapoja, joiden tarkoituksena on mini-

moida virheitä ja harhoja, mikä puolestaan vahvistaa luottamusta siitä että manipu-

lointi johti saatujen tutkimustulosten syntymiseen. (Nebeker 2014.) 

Satunnaistus on myös tärkeä elementti eksperimentaalisessa tutkimuksessa. Satunnais-

tuksella tarkoitetaan sitä että jos eksperimentti sisältää erilaisia ryhmiä tai käsittelyjä, 

niin tutkimukseen osallistuvat koehenkilöt asetellaan näihin ryhmiin tai käsittelyihin 

joko ennalta määritellysti tai sitten arpomalla. Tällä tarkoitetaan sitä että eksperiment-

tiin osallistuvilla koehenkilöillä on yhtäläiset mahdollisuudet päästä mihin tahansa tut-

kimuksen ryhmään tai käsittelyyn. Tämä prosessi auttaa varmistamaan sen että ryhmät 

tai käsittelyt ovat samanlaisia tutkimuksen alkuvaiheessa, jotta voidaan luoda lisää 

luottamusta sille että ryhmän tai käsittelyn manipulointi aiheutti lopputuloksen. (Ne-

beker 2014.) 

4.1 Kysely 

Kysely on itsenäinen työkalu kun ihmisiltä halutaan kysyä kysymyksiä. Vaikka kyse-

lystä puuttuukin tutkijan ja vastaajan välinen henkilökohtainen kosketus, voi se tästä 

huolimatta olla tehokas työkalu tutkimuksen aineistonkeruuta varten. Kyselyiden itse-

riittoisuudesta johtuen ne ovat suosituin tutkimusmuoto erilaisista survey-tutkimuk-

sista. Hyvä kysely pärjää omilla voimillaan, mahdollistaen tutkijalle tiedonkeruun il-

man henkilökohtaista kontaktia vastaajiin. Tämä tarkoittaa sitä että kyselyillä voidaan 

ylittää suurin osa ajan ja tilan asettamista esteistä. Tutkija voi näin ollen vaikka toteut-

taa kyselyn poistumatta koskaan kotoaan. (Ruane 2005: 123.) 

Kysymällä kysymyksiä voidaan saada selville käytännössä mitä tahansa mitä tutkija 

haluaa, ja siksi kyselytutkimukset ovat tutkimusmenetelmänä usein hyvin suosittuja. 

Kyselytutkimusten suosio aineistonkeruussa perustuu paljolti niiden muokattavuu-

teen. Olipa tutkimuksen tavoite sitten jonkin ilmiön kuvaileminen, selittäminen, arvi-

oiminen tai tarkastelu, voidaan kyselyä aina räätälöidä siten että tavoitteet saavutetaan. 

Samalla ei ole olemassa paljoakaan rajoja sille että minkälaista tietoa kyselyllä voidaan 

haalia. Kysymyksissä voidaan käsitellä esimerkiksi olosuhdetietoja, käyttäytymistä, 



40 

 

asenteita, uskomuksia, mielipiteitä ja tietotasoa. Kunhan kysymysten asetteluun kiin-

nitetään tarpeeksi huomiota, ei ole olemassa käytännössä mitään rajoja sille että mitä 

survey-tutkimuksella voidaan saada selville. (Ruane 2005: 124.)  

Kyselytutkimus mielletään usein helpoksi tavaksi toteuttaa tutkimus, mikä on kuiten-

kin vaarallinen ja naiivi asenne tutkijalle. Esimerkiksi kysymysten sanarakenteisiin, 

muotoon ja jatkuvuuteen tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota, jotta kyselytutki-

muksen toteuttaminen onnistuisi. Näin holistinen näkökulma johtuu siitä että survey-

tutkimus voi silti epäonnistua, vaikka kysymykset olisivatkin tieteellisesti onnistuneita 

ja tiedonkeruun kannalta tarkoituksenmukaisia. Ensisijaisen tärkeää kyselyissä on se, 

että vastaajilla on halu vastata kyselyyn. Potentiaalisille vastaajille täytyy tehdä sel-

väksi että kysely on heidän aikansa ja vaivansa arvoinen, ja että kysymykset ovat sel-

laisia että ne ovat rehellisten ja tarkkojen vastausten arvoisia. (Ruane 2005: 124.)  

4.1.1 Online-kysely 

Teknologian kehittyminen on vaikuttanut suuresti kyselytutkimusten luonteeseen vuo-

sien saatossa. Teknologia alkoi tulla ensimmäistä kertaa kunnolla kuvioihin 1960-lu-

vulla, kun kyselyitä alettiin suorittaa puhelimitse. Tietokoneavusteisia kyselyitä alet-

tiin tehdä 1980-luvulla, ja internetpohjaiset online-kyselyt tulivat mukaan kuvioihin 

1990-luvun puolivälissä, joista on tullut suosittu ja tehokas tapa kerätä tietoa. Vaikka 

internetpohjainen kyselytutkimus tarjoaa monenlaisia merkittäviä hyötyjä muunlaisiin 

survey-tutkimuksiin nähden, nostattaa se toisaalta esille uudenlaisia tutkimusmetodi-

sia ongelmia ja kysymyksiä. (Vehovar & Manfreda 2008: 177.)  

Kehikko ja kohdepopulaation kohtaaminen, ja edustavan otoksen saaminen tutkimusta 

varten voi olla joskus haasteellista kyselytutkimuksessa, mutta online-kyselyssä tämä 

ongelma nostaa päätään ehkä kaikista eniten. Pääasiallinen ongelma on se, että kaikilla 

potentiaalisilla vastaajilla ei ole välttämättä mahdollista päästä internetiin ollenkaan, 

tai juuri sinä ajankohtana kun kyselyyn olisi mahdollista vastata. (Vehovar & Man-

freda 2008: 180-181.)  
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Internet-kyselyt perustuvat useimmiten siihen että linkki kyselyyn julkaistaan jollain 

nettisivulla tai jossain harvinaisemmissa tapauksissa jossain toisessa mediassa. Tämä 

johtaa siihen että kyselyyn voi vastata kuka tahansa nettilinkin nähnyt, mikä taas johtaa 

ongelmiin tutkimuksen otoksen tai näytteen kanssa. Nettilinkki kyselyyn vastaamista 

varten voidaan lähettää sopiville kohdepopulaation yksilöille myös sähköpostitse, 

mutta sähköpostiosoitteiden haaliminen voi olla ongelmallista tutkijalle. Sähköpostitse 

vastaajien tavoittaminen online-kyselyyn voi asettaa haasteita myös vastaajien ano-

nymiteetin turvaamiseksi. (Vehovar & Manfreda 2008: 181.) 

Internet-kyselyissä voi esiintyä monenlaisia ongelmia vastausten ja vastausprosentin 

kanssa. Kyselyyn kutsutut vastaajat voivat kieltäytyä vastaamasta koko kyselyyn, he 

voivat keskeyttää kysymyksiin vastailun kesken kaiken, tai he voivat vastata kysy-

myksiin hyvin valikoivasti ja huolimattomasti. Vastausprosentti vaihtelee yleensä sen 

mukaan onko kutsu kyselyyn lähetetty sähköpostilla, vai onko linkki kyselyyn löyty-

nyt joltain nettisivulta. Jos sähköpostia on lähetetty jollekin hyvin tarkkaan rajatulle 

kohdejoukolle, on yleensä vastausprosentti suhteellisen hyvä. Jos taas linkki kyselyyn 

on löytynyt joltain nettisivulta, on vastausprosentti yleensä jäänyt hyvin alhaiseksi. 

(Vehovar & Manfreda 2008: 182.) 

Online-kyselyn sanojen muotoilu ja visuaalinen ilme muodostavat kommunikointika-

navan tutkijan ja vastaajien välille. Huolellisesti valmisteltu kyselylomake on näin ol-

len avainasemassa kun halutaan kerätä laadukasta ja tietorikasta aineistoa vastaajilta. 

Internetissä täytettävät kyselylomakkeet eroavat merkittävästi muista survey-tyylisistä 

kyselylomakkeista. Tutkimuksissa on pystytty osoittamaan että internetpohjaisissa ky-

selyissä vastaaja kiinnittää enemmän huomiota graafiseen ulkoasuun kuin itse tekstiin. 

Nettikyselyt tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia varsinaisen kyselyn suunnittele-

miseen. Tarjolla on esimerkiksi erilaisia kysymystyyppejä, kehittyneitä kyselyominai-

suuksia, kuvia ja multimediaa. Nämä kaikki nettikyselyn rakenneosat vaikuttavat ky-

selyyn osallistujien vastauksiin, joka taas voi johtaa ennalta arvaamattomiin ongelmiin 

tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin kanssa. Näin ollen grafiikka- ja multimedia-

elementtejä tulee käyttää nettikyselyissä siten, että ne auttavat vastaajaa ymmärtämään 
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paremmin mitä kysytään, ja että vastaajat olisivat innokkaampia vastaamaan kysy-

myksiin. Vastausten sisältöön grafiikan tai multimedian käytöllä ei saa olla kuitenkaan 

vaikutusta. (Vehovar & Manfreda 2008: 183.) 

Internet-kyselyn suunnitteluvirheiden lisäksi myös vastaajat voivat vaikuttaa siihen 

onnistuuko aineistonkeruu internetin avustuksella vai ei. Vastaajien motivaatio, inter-

netin käyttötaidot ja huolenaiheet yksityisyyteen liittyen vaikuttavat monesti vastaus-

ten sisältöön nettikyselyissä. Kun kyselytapahtuma ja kyselyn rakenne ovat mahdolli-

semman käyttäjäystävällisiä, saadaan tällöin usein nostatettua potentiaalisten osallis-

tujien halukkuutta vastata kyselyyn ja ennen kaikkea halukkuutta vastata kysymyksiin 

totuudenmukaisesti. (Vehovar & Manfreda 2008: 183.)  

Tutkijat käyttävät usein useampaa erilaista tutkimusmenetelmää tutkimuksen tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Tutkimusmenetelmien yhdistely mahdollistaa sen että toinen 

menetelmä voi kompensoida toisen menetelmän heikkouksia. Menetelmien yhdistelyä 

voidaan harjoittaa tutkimusprojektin eri vaiheissa, kuten suunnitteluvaiheessa tai tie-

donkeruuvaiheessa. Tutkimukseen vastaajien hankkimisessa ja tiedonkeruuvaiheessa 

voidaan molemmissa käyttää erilaista tutkimusmenetelmää, tai sitten tiedonkeruuvai-

heessa sekoitetaan erilaisia tutkimusmenetelmiä siten että eri vastaajilla on ollut eri-

lainen tutkimusmenetelmä, kyselyn eri osissa sekoittuu erilaiset menetelmät tai tutki-

musprosessin aikana käytetään eri vaiheissa erilaisia tutkimusmenetelmiä. (Vehovar 

& Manfreda 2008: 184.) 

Kun tutkimuksen tiedonkeruuvaiheessa sekoitetaan erilaisia tutkimusmenetelmiä, 

mahdollistaa se joustavan tavan kerätä tietoa vastaajilta. Vastaajan ollessa kykenemä-

tön tai haluton vastaamaan kyselyyn internetin kautta, voidaan häneltä kysyä samat 

kysymykset joko paperisella tiedonkeruulomakkeella tai haastattelemalla henkilöä 

kasvokkain tai puhelimitse. On toisaalta osoitettu, että tutkimusmenetelmien vaihtelu 

tutkimusprosessin aikana voi vaikuttaa osallistujien vastauksiin, koska esimerkiksi pa-

perinen kyselylomake mahdollistaa kysymysten vastaamatta jättämisen. (Vehovar & 

Manfreda 2008: 185.) 
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Kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä, mutta 

myös kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista menetelmistä voidaan yhdistellä erilaisia toi-

mintatapoja keskenään. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään standardoituja ky-

selyitä kohdepopulaation tavoittamiseksi. Toinen pääpiirre määrällisessä tutkimuk-

sessa on se että siinä käsitellään pääasiassa numeroita. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

luonteeseen kuuluu konsepteihin perehtyminen standardoinnin kustannuksella. Laa-

dullisen tutkimuksen menetelmiin kuuluu esimerkiksi syvähaastattelut, fokusryhmät 

ja etnografia. Vaikka kvantitatiivista ja kvalitatiivista tukimusta on pidetty historian 

saatossa toistensa vastakohtana ja jopa kilpailijoina, niin nykytutkimuksessa näitä 

kahta lähestymisnäkökulmaa yhdistellään eri menetelmien osalta parhaimman mah-

dollisemman empiirisen aineiston haalimiseksi. (Vehovar & Manfreda 2008: 186-

187.) 

Online-kyselyissä on tärkeää ottaa erilaisia eettisiä aspekteja huomioon, jotta niillä 

voidaan saavuttaa uskottavaa jalansijaa tieteellisessä yhteisössä. Internetiin liittyvät 

turvallisuusriskit ja huolet yksityisyydensuojasta nousevat usein esiin kun vastaajat 

osallistuvat online-kyselyihin. Esimerkiksi jos linkki kyselyyn on lähetetty potentiaa-

liselle osallistujalle sähköpostitse, saattaa vastaanottaja mieltää saadun viestin huo-

noimmassa tapauksessa roskapostiksi, jos kutsuja kyselyihin lähetetään hänelle sään-

nöllisesti. Koska online-kysely on helposti toteutettavissa, päädytään usein sellaisiin 

ratkaisuihin joista puuttuvat akateemiset metodologiset menetelmät lähes kokonaan. 

Tämä alentaa jopa ammattimaisesti toteutettujen tutkimusten käyttötarkoitusta. Koska 

eri ikäryhmien osallistujilla on teoriassa yhtenäinen mahdollisuus päästä vastaamaan 

online-kyselyyn, nostaa tämä kysymyksen siitä pääsevätkö alaikäiset lapset vastaa-

maan kyselyyn ilman vanhempiensa lupaa. (Vehovar & Manfreda 2008: 187-188.) 

Kyselyissä, kuten kaikissa muissa tieteellisissä tutkimustöissä muutenkin korostuu yk-

silön oikeus päättää että haluaako hän olla osana tutkimusprojektia. Jotta henkilö voi 

tehdä varman päätöksen siitä että haluaako hän osallistua tutkimukseen, täytyy hänen 

saada mahdollisemman paljon tietoa tutkimuksen sisällöstä ja tarkoituksesta. Potenti-

aalisella tutkimukseen osallistujalla täytyy aina olla vapaus valita ja tehdä itse omat 

päätöksensä, jotta eettisesti oikeaoppisen kyselyn toteuttaminen on mahdollista. 

(Ruane 2005: 19.)  
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Kutsu kyselyyn osallistumiseen tulisi aina lähettää vain sellaisille henkilöille jotka voi-

vat itse henkilökohtaisesti päättää että kannattaako heidän osallistua tutkimukseen. 

Toisin sanoen kutsuja ei tulisi lähettää lapsille ja kehitysvammaisille, tai sitten kutsut 

tulee lähettää siten että heidän vanhempansa ja huoltajansa ovat tietoisia asiasta. 

(Ruane 2005: 19-20.) 

Tutkimuksiin osallistuminen tulisi aina perustua täydelliseen vapaaehtoisuuteen, eli 

henkilöllä tulee aina olla mahdollisuus sanoa osallistumiselle joko kyllä tai ei ilman 

minkäänlaisia jälkiseuraamuksia kummankaan vaihtoehdon myötä. Potentiaalinen 

osallistuja voi joskus kokea paineita siitä että mitä tapahtuukaan jos hän ei osallistu 

tutkimukseen. Tällaisia tilanteita voi esimerkiksi syntyä silloin kun tutkimuksen ai-

neistonkeruuta toteutetaan jossain kontrolloidussa ympäristössä, kuten luokkahuo-

neessa. Online-kysely poistaa kontrolloidun ympäristön tuomat paineet, sillä vastaaja 

voi vastata tutkimukseen vaikka omalta kotisohvaltaan käsin. (Ruane 2005: 20.) 

Tutkimukseen osallistujien tulisi saada riittävästi tietoa että he voivat tehdä itsenäisen 

päätöksen siitä että haluavatko he osallistua tutkimukseen vai eivät. Tämä herättää 

esiin monia kysymyksiä, kuten että paljonko tietoa on tarpeeksi, mikä on relevanttia 

tietoa, täytyykö tutkimuksen jokainen yksityiskohta kertoa vastaajille ja että aiheutta-

vatko jotkut yksityiskohdat sen että vastaajat ymmärtävät jotain väärin joka lopulta 

vaikuttaa tutkimuksen tuloksiinkin virheellisellä tavalla. Vuosien varrella on vakiintu-

nut käytäntö, jossa tietoa jaetaan vastaajalle siinä määrin mikä voidaan nähdä riittä-

vänä hänen päätöksentekokykynsä kannalta. Tämä vakiintunut käytäntö ei kuitenkaan 

täydellisesti anna ohjeita tietojen antamiselle, sillä toisen riittävä voi olla toisen riittä-

mätön. (Ruane 2005: 21.) 

Tutkija on itse vastuussa tulosten raportoinnista tutkimusraportissa, joten hänen mo-

raalinsa saattaa joutua joskus koetukselle. Tutkijalla on täydellinen mahdollisuus ker-

toa tuloksissaan sellaista tarinaa kuin hän itse haluaa, eikä hänen tarvitse perustaa kaik-

kia johtopäätöksiään välttämättä todellisiin tutkimusaineistosta saatuihin lopputulok-

siin. Tutkijan tuleekin näin ollen pyrkiä objektiivisuuteen, jossa tulokset puhuvat re-

hellisesti omasta puolestaan eikä niistä heijastu tutkijan omat mielipiteet eivätkä ne 

pyri palvelemaan ketään tutkimusprosessin osapuolista. Tutkijoiden tulee ymmärtää 
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se että tutkimusraportti on itsessään työkalu, jolla heillä on mahdollisuus vaikuttaa ih-

misten ja yritysten ajatuksiin, asenteisiin ja toimintatapoihin, ja näin ollen olla omalta 

osaltaan mukana muokkaamassa ihmisten toimintaympäristöä. (Ruane 2005: 27-28.) 

4.2 Kvalitatiivinen esitutkimus 

Tätä tutkimusta varten toteutettiin kvalitatiivinen esitutkimus, jossa käsiteltiin pelaa-

jien asennoitumista perinteistä tuotesijoittelua kohtaan videopeleissä. Tutkimuksessa 

hyödynnettiin videopeliaiheisia internetfoorumeita, joista työn empiirinen aineisto ke-

rättiin. Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiin internet-etnografiaa, eli ns. netnogra-

fiaa, jossa ollaan kiinnostuneita internetistä löydettävissä olevista ihmisten kirjoituk-

sista.  

Toteutetun kvalitatiivisen esitutkimuksen tärkeyttä perusteltiin sillä että tieteellistä tut-

kimustyötä liittyen pelaajien asennoitumisen videopeleissä tapahtuvaa tuotesijoittelua 

kohtaan oli toteutettu vähänlaisesti. Kolmelta eri keskustelufoorumilta kerätyn tutki-

musaineiston perusteella ei kuitenkaan saatu haalittua uutta lisäinformaatiota liittyen 

tutkimuksen aihealueeseen. Esitutkimus oli kuitenkin tärkeä toteuttaa, sillä tutkimuk-

sen vähyydestä johtuen on tärkeää myös vahvistaa jo olemassa olevaa teoriatietoa. 

Tutkimustuloksissa tärkein havainto oli se että pelaajat hyväksyvät videopeleissä ole-

van tuotesijoittelun, kunhan se on kontekstinmukaisesti toteutettu.   

Esitutkimuksen lopputuloksista johtuen syntyi varmistus sille että kvantitatiivinen jat-

kotutkimus kannattaa toteuttaa. Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä ei onnistuttu 

haalimaan uutta teoriatietoa liittyen tutkimuksen aihealueeseen, joten on perusteltua 

kokeilla uutta lähestymistapaa ja toteuttaa kvantitatiivinen jatkotutkimus. Lisäksi on 

perusteltua ottaa mukaan kokonaan uusi ilmiö, eli käänteinen tuotesijoittelu videope-

leissä, sillä sitä ei ole tutkittu tieteellisesti ollenkaan. On myös perusteltua vertailla 

näitä kahta toisistaan poikkeavaa tuotesijoittelutapaa keskenään.    
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4.3 Kyselyn suunnittelu ja toteutus 

Tutkimuksia liittyen erilaisiin mainostamistapoihin on toteutettu laajalti aikaisemmin-

kin. Videopeleissä tapahtuvaa tuotesijoittelua on kuitenkin tutkittu tieteellisesti vähän-

laisesti, mikä taas aiheuttaa omat ongelmansa koskien kyselyn suunnittelua.  

Kuten aiemminkin on jo mainittu, videopeleissä tapahtuvaa perinteistä tuotesijoittelua 

on tutkittu tieteellisesti muutaman tutkimuksen verran, mutta käänteistä tuotesijoitte-

lua ei ole tutkittu tieteellisesti lainkaan. Näistä lähtökohdista johtuen tätä tutkimusta 

varten luotiin kaksi erillistä tiedonkeruulomaketta, toinen perinteistä tuotesijoittelua 

varten ja toinen käänteistä tuotesijoittelua varten. Tutkimusta varten luotujen osakysy-

mysten testaaminen on myös helpompaa johtuen kahdesta erillisestä tiedonkeruulo-

makkeesta. Yksi tiedonkeruulomake saattaisi kuormittaa kyselyyn vastaajaa aivan lii-

kaa, sillä samojen asioiden kysyminen sekä perinteiseen että käänteiseen tuotesijoitte-

luun liittyen yhdellä ainoalla lomakkeella todennäköisesti aiheuttaisi sen, että kyse-

lyyn osallistuja vastaa kysymyksiin täysin mielivaltaisesti, mikä taas aiheuttaa validi-

teetti- ja reliabiliteettiongelmia koko tutkimusta ajatellen. 

Koska tuotesijoittelu eroaa perinteisestä mainostamisesta aika paljon, ja koska tutki-

mustyötä liittyen tuotesijoittelun eri tapoihin videopeleissä on toteutettu vähänlaisesti, 

vaaditaan tutkimusmenetelmiltäkin uudenlaisia lähestymistapoja. Kuten aiemminkin 

tässä raportissa on kerrottu, sovelletaan tutkimuksessa eksperimentti-lähtöistä lähesty-

mistapaa. Kyseessä ei ole kuitenkaan tieteellisesti täysin puhdasoppinen eksperi-

mentti, vaan mukaan on otettu myös piirteitä survey-tyylisestä kyselytutkimuksesta. 

Käytännössä kummassakin tiedonkeruulomakkeessa on omat skenaarionsa joihin pe-

rustuen kysymykset on luotu. Vastaajalle näytetään kummassakin lomakkeessa yksi 

kuva ja tekstiselostus, joiden jälkeen seuraavat monivalintakysymykset. Tiedonkeruu 

suoritetaan videopeliaiheisilla internetsivuilla, joko foorumeilla, chatissa tai Faceboo-

kissa. Kyselyt ovat auki foorumien lukijoille vaihdellen siten, että molempiin kyselyi-

hin vastaaminen samanaikaisesti ei ole mahdollista samalla foorumilla. Tällä ratkai-

sulla tavoitellaan eksperimentin kaltaista tutkimusasetelmaa.      
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Tiedonkeruulomakkeen kysymykset ovat pääasiallisesti itse luotuja. Tähän ratkaisuun 

päädyttiin siksi, että tuotesijoittelua videopeleissä on tutkittu vähän, joten kysymyk-

siltäkin vaaditaan uudenlaista ulottuvuutta jotta tutkimusongelmaan löydetään rat-

kaisu. Esimerkiksi asenteita ja ostoaikeita liittyen perinteiseen mainostamisen on tut-

kittu laajalti, mutta tutkija näkee että tuotesijoittelu videopeleissä on kuitenkin ilmiönä 

niin erilainen ja lisätutkimusta vaativa, että perinteisiä ratkaisuja kysymysten asette-

luiden suhteen ei voida noudattaa.    

Kysely toteutettiin internetissä KyselyNetti työkalun avulla. Kyseessä on internetsivu, 

jossa käyttäjä voi itse luoda haluamansalaisen nettikyselyn omaa tutkimustaan varten. 

Palvelu on Oulun Yliopiston opiskelijoille ilmainen. Ennen kuin kysely avattiin julki-

sesti, testattiin tiedonkeruulomakkeiden toimivuutta pienellä koejoukolla. Lomakkei-

den sisältöä ja toimivuutta pääsi kommentoimaan yhteensä neljä henkilöä, jotka edus-

tivat mahdollisemman vaihtelevaa joukkoa taustatekijöiden osalta. Koejoukon mieli-

piteet ja parannusehdotukset otettiin huomioon ja tiedonkeruulomakkeita muokattiin 

niiden perusteella.  

Tutkimusaineisto kerättiin 10–13.4.2015 välisenä aikana Pelit-lehden, Pelaaja-lehden, 

V2 internetsivujen ja Muropaketti internetsivujen kautta. Tutkimuksen kyselyyn vas-

tasi yhteensä 199 henkilöä. Perinteistä tuotesijoittelua koskevaan kyselyyn vastasi 73 

henkilöä, käänteistä tuotesijoittelua koskevaan 126 henkilöä. Osa vastaajista oli kui-

tenkin jättänyt kyselyyn vastaamisen kesken jossain vaiheessa, minkä takia osa vas-

tauksista täytyi hylätä. Hyväksytysti perinteistä tuotesijoittelua koskevaan kyselyyn 

vastasi 50 henkilöä, käänteistä tuotesijoittelua koskevaan 84 henkilöä, jolloin hyväk-

syttyjä vastauksia tuli yhteensä 134 kappaletta. Näin ollen vastauksista 33 % täytyi 

hylätä. Tuloksia on havainnollistettu yksiulotteisten frekvenssijakaumien avulla, 

koska niitten avulla pystyi hyvin tuomaan esille havaintoaineistossa ilmenneitä vas-

tausten ääripäitä. Kun tutkittiin pelaajien asennoitumista mainostamiseen yleisellä ta-

solla, havainnollistettiin tuloksia mediaanin, moodin ja keskiarvon avulla. Ristiintau-

lukointia käytettiin kun haettiin vastausta siihen että vaikuttaako pelaajien yleisen 

asennoituminen mainostamiseen siihen että miten he asennoituvat tuotesijoitteluun vi-

deopeleissä. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustuloksissa esitellään ensin perinteisen tuotesijoittelun tulokset ja sitten kään-

teisen tuotesijoittelun tulokset. Kummassakin osiossa esitellään ensin vastaajien taus-

tatiedot ja sitten havaintojen jakaantumiset tutkimuksen eri väittämiin.  

5.1 Perinteinen tuotesijoittelu 

Perinteisen tuotesijoittelun osiossa oli miehiä 94 % ja naisia 6 % kaikista kyselyyn 

vastanneista. Ikäjakaumaa tarkasteltaessa havaintoja tutkimukseen tuli eniten 25–29 

vuotiailta. Ikäluokkiin 15–19 ja 35–39 havaintoja tuli molempiin yhtä paljon. Ikä-

luokista alle 15 vuotta ja yli 50 vuotta havaintoja tähän tutkimukseen ei saatu yhtään 

kappaletta. (Taulukko 2).  

Taulukko 2. Vastaajien ikäluokka. 

Ikäluokka   Frekvenssi   Prosenttia 

15–19  4  8 

20–24  10  20 

25–29  18  36 

30–34  12  24 

35–39  4  8 

40–49  2  4 

Yhteensä   50   100 

Kyselyssä saatiin havaintoja kaikkiin asetettuihin tuloluokkiin. Havainnot jakaantuivat 

varsin tasaisesti kolmeen ensimmäiseen tuloluokkaan, vähiten havaintoja saatiin mitta-

asteikon ylimpään, yli 3000 euron tuloluokkaan. (Taulukko 3.)   

Taulukko 3. Vastaajien tuloluokka. 

Tuloluokka (euroa/kk)   Frekvenssi   Prosenttia 

alle 500  10  20 

501-1000  10  20 

1001-2000  11  22 

2001-3000  13  26 

yli 3000  6  12 

Yhteensä   50   100 



49 

 

Kyselyyn vastanneista lähes puolet olivat työelämässä, opiskelijoita oli vajaa 40 % ja 

työttömiä vastanneista oli 16 %. (Taulukko 4.)   

Taulukko 4. Vastaajien työllisyystilanne. 

Työllisyystilanne   Frekvenssi   Prosenttia 

Opiskelija  18  36 

Työtön  8  16 

Töissä  24  48 

Yhteensä   50   100 

Pelaamisajoissa oli havaittavissa reilusti hajontaa vastaajien keskuudessa. Vähiten ha-

vaintoja saatiin ensimmäiseen 0-5 luokkaan, mutta muuten havainnot jakaantuivat var-

sin tasaisesti kaikkiin muihin asetettuihin luokkiin. (Taulukko 5.)   

Taulukko 5. Videopelien pelaamisajat tunteina viikkotasolla. 

Pelaaminen (tuntia/viikko)   Frekvenssi   Prosenttia 

0 - 5  1  2 

6 - 10  14  28 

11 - 15  9  18 

16 - 20  14  28 

Yli 20  12  24 

Yhteensä   50   100 

Seuraavat kysymykset käsittelivät pelitilannekuvan vaikutusta vastaajien ostokäyttäy-

tymiseen. Asiaa mitattiin neljällä väittämällä, joilla pyrittiin luomaan kuvaa siitä, mi-

ten hyvät mahdollisuudet Unchartedin Subway-tuotteiden sijoittelulla on vaikuttaa pe-

laajien ostokäyttäytymiseen. Ensimmäinen väittämä käsitteli yleisesti vaikutusta osto-

käyttäytymiseen, toinen puolestaan vaikutusta haluun ostaa Subwayn tuotteita. Mo-

lemmille väittämille asetettiin myös vastaväittämät  

Mittaamista varten asetettiin seitsenportainen asteikko, jossa asteikon numero yksi tar-

koitta sitä että vastaaja on täysin eri mieltä asetetun väittämän suhteen, kun taas as-

teikon toinen ääripää numero seitsemän tarkoitti sitä että vastaaja on täysin samaa 

mieltä asetetun väittämän suhteen. Muut asteikon numerot havainnollistivat mielipi-

dettä näiden kahden ääripään väliltä. Kyseistä asteikkoa käytettiin kaikissa perinteistä 
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tuotesijoittelua koskevissa väittämissä. Ensimmäisen väittämän ja sen vastaväittämän 

vastausten jakaumat on esitetty alla olevissa taulukoissa (taulukko 6 ja taulukko 7).  

Taulukko 6. Pelitilanteen näkeminen vaikuttaa ostokäyttäytymiseen tosielämässä. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  17  34 

2  12  24 

3  6  12 

4  7  14 

5  7  14 

6  0  0 

7 
 

1  2 

Yhteensä   50   100 

Alla oleva taulukko havainnollistaa vastaväittämän vastausten jakaantumista.  

Taulukko 7. Pelitilanteen näkeminen ei vaikuta ostokäyttäytymiseen tosielämässä. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  5  10 

2  3  6 

3  4  8 

4  8  16 

5  3  6 

6  11  22 

7  16  32 

Yhteensä   50   100 

 

 

Kuten ylläolevista taulukoista voi huomioida, ovat kyselyyn osallistuneet vastanneet 

varsin johdonmukaisesti ostokäyttäytymistä käsittelevään väittämään. Tämä selviää 

seuraamalla väittämien frekvenssijakaumia asteikkojen ääripäissä. Väittämän ”yllä-

olevan pelitilanteen näkeminen vaikuttaa ostokäyttäytymiseeni tosielämässä” havain-

toja saatiin kaikista eniten asteikon alkupäähän, kun taasen vastaväittämän havainnot 

painottuivat asteikon loppupäähän. Tämä on osoitus siitä, että vastaajat ovat vastan-

neet väittämään huolella ja ajatusta käyttäen. 

Seuraava väittämä käsitteli pelitilanteen näkemisen vaikutusta haluun ostaa Subwayn 

tuotteita. Asiaa mitattiin yhdellä väittämällä ja sen vastaväittämällä. Vastausten ja-

kaantuminen on havainnollistettu alla olevissa taulukoissa (taulukko 8 ja taulukko 9.).   

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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Taulukko 8. Ylläoleva pelitilanteen näkeminen houkuttelee minua ostamaan Subwayn tuotteita. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  21  42 

2  10  20 

3  6  12 

4  4  8 

5  6  12 

6  2  4 

7 
 

1  2 

Yhteensä   50   100 

 

Vastaväittämän havaintojen jakaantumista havainnollistetaan alla olevassa taulukossa. 

Taulukko 9. Ylläolevan pelitilanteen näkeminen vähentää haluani ostaa Subwayn tuotteita. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  15  30 

2  6  12 

3  6  12 

4  14  28 

5  5  10 

6  0  0 

7  4  8 

Yhteensä   50   100 

 

Havaintojen jakaantumisesta voidaan päätellä että Unchartedin pelitilanteessa nähty 

Subway-tuotesijoittelu ei toisaalta houkutellut ostamaan Subwayn tuotteita, mutta ei 

toisaalta myöskään vähentänyt halua ostaa niitä. Tästä on osoituksena se, että molem-

missa väittämissä suurin osa havainnoista painottui asteikon ensimmäiseen arvoon nu-

mero yksi, ja korkeimpia arvoja havainnoista oli kaikista vähiten.  

Seuraavat väittämät käsittelivät asennoitumista tuotesijoittelua kohtaan videopeleissä. 

Asiaa mitattiin kahdeksalla eri väittämällä, joista neljä liittyi tiedonkeruulomakkeessa 

nähtyyn Unchartedin pelitilanteeseen, ja toiset neljä liittyivät yleisellä tasolla videope-

leissä tapahtuvaan tuotesijoitteluun.  

 

 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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Taulukko 10. Hyväksyn, että videopeleissä harjoitetaan tuotesijoittelua. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  1  2 

2  4  8 

3  2  4 

4  5  10 

5  19  38 

6  9  18 

7  10  20 

Yhteensä   50   100 

 

Ylläoleva taulukko havainnollistaa vastausten jakaantumista väittämään, joka käsitteli 

videopeleissä harjoitettavan tuotesijoittelun hyväksyntää. Havainnoista voidaan pää-

tellä, että pelaajat hyväksyvät videopeleissä harjoitettavan tuotesijoittelun. Tästä on 

osoituksena frekvenssien jakaantuminen kolmeen korkeimpaan asteikon arvoon, eli 

arvoihin 5-7.  

Taulukko 11. En hyväksy, että videopeleissä harjoitetaan tuotesijoittelua. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  12  24 

2  13  26 

3  12  24 

4  5  10 

5  3  6 

6  3  6 

7  2  4 

Yhteensä   50   100 

 

Ylläoleva taulukko numero 11 havainnollistaa edellisen väittämän vastaväittämän vas-

tausten jakaantumista. Vastaväittämän frekvenssijakaumat omalta osaltaan tukevat 

väitettä että pelaajat asennoituvat positiivisesti videopeleissä tapahtuvaan tuotesijoit-

teluun, sillä suurin osa havainnoista jakaantui asteikon kolmeen alimpaan arvoon, eli 

arvoihin 1-3.  

Seuraavat väittämät käsittelivät Subwayn tuotteiden esiintymistä Unchartedin peliti-

lanteessa. Ensimmäisessä väitettiin että ylläolevan pelitilanteen ja kuvauksen perus-

teella Subwayn tuotteet sopivat hyvin Unchartedin peliympäristöön, jonka vastausten 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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jakaantumista allaoleva taulukko havainnollistaa. Kuten frekvenssijakaumasta voi-

daan päätellä, pelaajat pitivät Subwayn tuotteita epäsopivina Unchartedin peliympä-

ristössä, sillä havainnot painottuivat asteikon ensimmäiseen arvosanaan numero yksi. 

(Taulukko 12).   

Taulukko 12. Subwayn tuotteet sopivat hyvin Unchartedin peliympäristöön. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  21  42 

2  8  16 

3  11  22 

4  8  16 

5  1  2 

6  0  0 

7  1  2 

Yhteensä   50   100 

 

Vastaväittämän frekvenssijakaumat:  

Taulukko 13. Subwayn tuotteet sopivat huonosti Unchartedin peliympäristöön. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  1  2 

2  1  2 

3  2  4 

4  9  18 

5  10  20 

6  10  20 

7  17  34 

Yhteensä   50   100 

 

Vastaväittämän frekvenssien jakaantuminen tukee myös omalta osaltaan sitä että pe-

laajat pitivät Subwayn tuotteiden esilläoloa Unchartedin pelitapahtumassa epäonnis-

tuneena. Osoituksena tästä on ylläolevan taulukon frekvenssien jakaantuminen kol-

meen korkeimpaan asteikon arvosanoihin 5-7, millä välillä oli 74 % kaikista väittämän 

havainnoista. (Taulukko 13.)    

Seuraavat väittämät käsittelivät tuotesijoittelun hyväksyntää realistisessa ja fiktiivi-

sessä pelimaailmassa. Ensimmäisessä tutkijan luomassa väittämässä tähän aihealuee-

seen liittyen sanottiin että hyväksyn videopeleissä tapahtuvan tuotesijoittelun, kunhan 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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pelimaailma pyrkii mahdollisemman realistiseen pelikokemukseen. Väittämän frek-

venssijakaumat löytyvät taulukosta numero 14.  

Taulukko 14. Hyväksyn videopeleissä tapahtuvan tuotesijoittelun kunhan pelimaailma pyrkii 

mahdollisemman realistiseen pelikokemukseen. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  0  0 

2  1  2 

3  1  2 

4  4  8 

5  10  20 

6  21  42 

7  13  26 

Yhteensä   50   100 

 

Vastausten jakaantumisesta voidaan päätellä että pelaajat hyväksyvät realistiseen pe-

likokemukseen tähtäävän videopelin tuotesijoittelun varsin mielellään. Tästä on osoi-

tuksena eritoten se että havainnoista 42 % painottui asteikon toiseksi korkeimpaan ar-

vosanaan numero kuusi.  

Seuraavassa väittämässä mitattiin pelaajien mielipidettä siihen että mitä jos fiktiivi-

sessä pelimaailmassa näkyisikin reaalimaailmasta peräisin olevaa tuotesijoittelua. Alla 

oleva taulukko havainnollistaa vastausten jakaantumista.  

Taulukko 15. Hyväksyn videopeleissä tapahtuvan tuotesijoittelun vaikka pelimaailma olisi fiktii-

vinen. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  5  10 

2  7  14 

3  6  12 

4  11  22 

5  8  16 

6  8  16 

7  5  10 

Yhteensä   50   100 

 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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Kuten taulukosta numero 15 voidaan huomata, frekvenssijakaumien perusteella on 

hankala tehdä kokonaisvaltaista johtopäätöstä siitä että hyväksyvätkö pelaajat tuotesi-

joittelun fiktiivisessä peliympäristössä vaiko eivät.  

Seuraavissa väittämissä mitattiin nähdyn Unchartedin pelitilanneruutukaappauksen 

mieluisuutta yleisellä tasolla. Asiaan pureuduttiin kahdella väittämällä, ”ylläolevan 

pelitilanteen näkeminen oli mielestäni miellyttävää”, ja vastaväittämällä ” ylläolevan 

pelitilanteen näkeminen oli mielestäni epämiellyttävää”. Alla oleva taulukko havain-

nollistaa vastausten jakaantumista ensiksi mainittuun väittämään.  

Taulukko 16. Pelitilanteen näkeminen oli miellyttävää. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  7  14 

2  12  24 

3  11  22 

4  11  22 

5  4  8 

6  4  8 

7  1  2 

Yhteensä   50   100 

 

Frekvenssijakaumien perusteella voidaan todeta että pelitilanteen näkeminen oli vas-

taajien mielestä epämiellyttävää. Tästä on osoituksena havaintojen painottuminen as-

teikon alkupuoliskoon, sillä kaikista annetuista vastauksista 60 % painottui asteikon 

arvosanoihin 1-3.  

Taulukko 17. Pelitilanteen näkeminen oli epämiellyttävää. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  2  4 

2  0  0 

3  6  12 

4  18  36 

5  6  12 

6  11  22 

7 
 

7  14 

Yhteensä   50   100 

 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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Ylläoleva taulukko numero 17 havainnollistaa vastaväittämän vastausten jakaantu-

mista, mikä omalta osaltaan tukee sitä että tutkimukseen osallistuneet kokivat nähdyn 

pelitilanteen epämiellyttävänä. Tästä on osoituksena se että vastauksista 48 % painot-

tui asteikon kolmeen ylimpään arvosanaan 5-7 ja 36 % vastauksista asettui asteikon 

keskikohdille arvosanaan numero neljä. Alimpiin asteikon arvosanoihin 1-3 asettui 16 

% kaikista annetuista vastauksista, mikä prosenttijakaumaltaan on lähes saman kuin 

edeltävän väittämän ”pelitilanteen näkeminen oli miellyttävää” kolmeen korkeimpaan 

arvosanaan 5-7 (18 %).  

Seuraavaksi tiedonkeruulomakkeessa oltiin kiinnostuneita pelaajien yleisestä asennoi-

tumisesta mainostamista kohtaan. Ilmiötä mitattiin kymmenellä väittämällä, joista 

viisi oli niin sanotusti normaaliväittämiä ja loput viisi näiden vastaväittämiä. Väittä-

mien tulokset on esitetty alla taulukkomuodossa.   

Taulukko 18. Vastaajien asennoituminen mainostamista kohtaan. 

      Mediaani Moodi Keskiarvo 

Yleinen asennoitumiseni mainostamista kohtaan sen eri  

muodoissa on positiivista 

4 3 3,86 

Yleinen asennoitumiseni mainostamista kohtaan sen eri  

muodoissa on negatiivista 

4 3 4,06 

Yleinen asennoitumiseni tuotesijoittelua kohtaan on posi-

tiivista   

4 4 4,18 

Yleinen asennoitumiseni tuotesijoittelua kohtaan on nega-

tiivista  

4 4 3,84 

Asennoitumiseni televisiomainontaa kohtaan on positii-

vista  

3 1 3,02 

Asennoitumiseni televisiomainontaa kohtaan on negatii-

vista  

5 5 4,74 

Asennoitumiseni sanomalehti-/aikakauslehtimainontaa kohtaan 

on positiivista 

5 5 4,36 

Asennoitumiseni sanomalehti-/aikakauslehtimainontaa kohtaan 

on negatiivista 

3,5 3 3,58 

Asennoitumiseni digitaalisen mainonnan eri muotoja kohtaan on 

positiivista (internet, videopelit, yms.) 

3,5 3 3,76 

Asennoitumiseni digitaalisen mainonnan eri muotoja kohtaan on 
negatiivista (internet, videopelit, yms.) 

4 5 4,32 

 

 

Vastausten jakaantumista on havainnollistettu mediaanin, moodin ja keskiarvon 

avulla. Huomionarvoista on etenkin vastaajien nihkeä asennoituminen televisiomai-

nontaa kohtaan. Muuten vastaajat asennoituivat paikoin varsin vaihtelevasti mainon-

nan eri muotoihin, josta on esimerkiksi osoituksena se että tuotesijoitteluun liittyvän 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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väittämän ja sen vastaväittämän mediaani ja moodi ovat täsmälleen samat ja keskiar-

votkin lähellä toisiaan.  

Tutkimuksessa oltiin myös kiinnostuneita siitä, vaikuttaako yleinen asennoituminen 

mainostamiseen siihen, miten pelaaja asennoituu tuotesijoitteluun videopeleissä. Alla 

olevan ristiintaulukoinnin avulla lähdettiin hakemaan vastausta tähän kysymykseen.   

Taulukko 19. Ristiintaulukointi miten vastaajat asennoituvat tuotesijoitteluun videopeleissä ja 

mainostamiseen yleisesti. 

 

 

Ristiintaulukoinnin perusteella vaikuttaisi siltä, että vastaajan yleisellä asennoitumi-

sella mainontaan oli hyvin vähän vaikutusta siihen, että miten hän asennoitui tuotesi-

joitteluun videopeleissä. Tästä on osoituksena se että vaikka vastaaja olisi antanut 

kuinka alhaisen arvosanan ”asennoidun mainostamista kohtaan positiivisesti” väittä-

mään, saattoi hän antaa ”hyväksyn että videopeleissä harjoitetaan tuotesijoittelua” 

kohtaan hyvinkin korkean arvosanan.  

5.2 Käänteinen tuotesijoittelu 

Käänteisen tuotesijoittelun kysymykset vastaajien taustatiedoista noudattelivat perin-

teisen tuotesijoittelun vastaavia. Kyselyyn osallistuneista miehiä oli 94 % ja naisia 

6 %. Alla oleva taulukko havainnollistaa vastaajien ikäjakaumaa.  

           Hyväksyn että videopeleissä 

 harjoitetaan tuotesijoittelua 

   1 2 3 4 5 6 7 

Asennoidun 1 1 0 0 1 2 0 0 

mainostamista 2 0 0 0 0 3 3 0 

kohtaan 3 0 2 2 1 4 2 2 

positiivisesti 4 0 2 0 1 3 0 3 

 5 0 0 0 2 4 0 2 

 6 0 0 0 0 3 3 2 
 

7 0 0 0 0 0 1 1 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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Taulukko 20. Vastaajien ikäluokka. 

Ikäluokka   Frekvenssi   Prosenttia 

Alle 15  1  1,2 

15–19  9  10,7 

20–24  17  20,2 

25–29  25  29,8 

30–34  22  26,2 

35–39  7  8,3 

40–49  3  3,6 

Yhteensä   84   100 

 

Kaikkiin ikäluokkiin saatiin havaintoja tässä käänteiseen tuotesijoitteluun liittyvässä 

kyselyssä lukuun ottamatta viimeistä ”yli 50” ikäluokkaa. Suurin osa vastaajista oli 

ikähaarukassa 20–34 vuotta (yhteensä 76,2 % kaikista vastanneista). Vähiten vastaajia 

tässä kyselyssä saatiin ensimmäiseen ”alle 15” ikäluokkaan.  

Seuraavaksi taustatiedoissa tiedusteltiin tuloja. Alla oleva taulukko havainnollistaa 

vastausten jakaantumista.  

Taulukko 21. Vastaajien tuloluokka. 

Tuloluokka (euroa/kk)   Frekvenssi   Prosenttia 

alle 500  24  28,6 

501-1000  20  23,8 

1001-2000  14  16,7 

2001-3000  12  14,3 

yli 3000  14  16,7 

Yhteensä   84   100 

Eniten havaintoja tässä kyselyssä saatiin alle 500 e/kk tuloluokkaan (28,6 %). Kol-

meen viimeiseen tuloluokkaan (1001–2000, 2001–3000 ja yli 3000 e/kk) saatiin tässä 

kyselyssä hyvin tasaisesti havaintoja. 

Tulojen jälkeen tiedusteltiin vastaajien työllisyystilannetta. Alla oleva taulukko ha-

vainnollistaa vastausten jakaantumista.  
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Taulukko 22. Vastaajien työllisyystilanne. 

Työllisyystilanne   Frekvenssi   Prosenttia 

Opiskelija  37  44 

Työtön  11  13,1 

Töissä  36  42,9 

Yhteensä   84   100 

Tähän kyselyyn osallistuneista opiskelijoita ja töissä kävijöitä oli lähes yhtä paljon. 

Työttömiä oli vähiten.  

Viimeinen taustatietoja käsittelevä kysymys koski tuntimääriä mitä vastaajat käyttivät 

videopelien pelaamiseen viikkotasolla. Alla oleva taulukko kertoo havaintojen jakaan-

tumisesta. 

Taulukko 23. Videopelien pelaamisajat tunteina viikkotasolla. 

Pelaaminen (tuntia/viikko)   Frekvenssi   Prosenttia 

0 - 5  14  16,7 

6 - 10  17  20,2 

11 - 15  24  28,6 

16 - 20  14  16,2 

Yli 20  15  17,9 

Yhteensä   84   100 

Eniten havaintoja tuli ”11–15” tuntia luokkaan (28,6 %). Muuten havainnot jakaantui-

vat varsin tasaisesti kysymyksen asteikolle.  

Perinteisen tuotesijoittelun tiedonkeruulomakkeen rakennetta mukaillen seuraava ky-

symys käsitteli pelitilanteen vaikutusta vastaajan ostokäyttäytymiseen. Asiaa mitattiin 

neljällä eri väittämällä, joihin vastaaminen tapahtui niin että kyselyyn osallistuja valitsi 

seitsenportaisesta asteikosta mielipidettään lähinnä olevan arvon. Asteikossa numero 

yksi tarkoitti sitä että vastaaja on täysin eri mieltä väittämän kanssa, numero seitsemän 

tarkoitti sitä että vastaaja on täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Muut asteikon nu-

merot havainnollistivat mielipidettä näiden kahden ääripään väliltä. Kyseistä asteikkoa 

käytettiin kaikissa käänteisen tuotesijoittelun tiedonkeruulomakkeen väittämissä. 
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Ensimmäinen väittämä kuului että ” ylläolevan pelitilanteen näkeminen vaikuttaa os-

tokäyttäytymiseeni tosielämässä”. Ylläolevalla pelitilanteella viitataan ruutukaap-

paukseen GTA 4 videopelistä, jossa on esillä fiktiivinen Sprunk-virvoitusjuoma-auto-

maatti ja kaksi pelihahmoa. Alla oleva taulukko havainnollistaa vastausten jakaantu-

mista.  

Taulukko 24. Pelitilanteen näkeminen vaikuttaa ostokäyttäytymiseen tosielämässä. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  44  52,4 

2  19  22,6 

3  8  9,5 

4  5  6 

5  7  8,3 

6  1  1,2 

7  0  0 

Yhteensä   84   100 

 

Suurin osa havainnoista painottui asteikon alkupäähän, mitä voidaan pitää osoituksena 

siitä että nähty pelitilanne ei vaikuta vastaajien ostokäyttäytymiseen millään tavalla.  

Alla oleva taulukko havainnollistaa vastaväittämän vastausten jakaantumista.  

Taulukko 25.  Pelitilanteen näkeminen ei vaikuta ostokäyttäytymiseen tosielämässä. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  2  2,4 

2  7  8,3 

3  6  7,1 

4  11  13,1 

5  5  6 

6  13  15,5 

7  40  47,6 

Yhteensä   84   100 

 

Vastaväittämän havaintojen jakaantuminen omalta osaltaan vahvistaa sitä että vastaa-

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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jat kokivat että nähty pelitilanne ei vaikuta heidän ostokäyttäytymiseensä millään ta-

valla. Tästä on osoituksena se että vastaukset tässä väittämässä painottuivat asteikon 

kahteen viimeiseen arvosanaan. 

Seuraavat väittämät käsittelivät pelitilanteen näkemisen vaikutusta haluun ostaa 

Sprunk-brändin tuotteita. Asiaa mitattiin kahdella väittämällä. Ensimmäinen väittämä 

kuului: ”Ylläoleva pelitilanteen näkeminen houkuttelee minua ostamaan Sprunk-brän-

din tuotteita tosielämässä”. Alla oleva taulukko havainnollistaa vastausten jakaantu-

mista.   

Taulukko 26. Ylläoleva pelitilanteen näkeminen houkuttelee minua ostamaan Sprunk-brändin 

tuotteita tosielämässä. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  36  42,9 

2  13  15,5 

3  9  10,7 

4  7  8,3 

5  16  19 

6  2  2,4 

7  1  1,2 

Yhteensä   84   100 

 

Havainnot painottuivat asteikon ensimmäiseen arvosanaan numero yksi (42,9 %). 

Toiseksi eniten havaintoja tuli asteikon arvosanaan numero viisi (19 %). Alla oleva 

taulukko havainnollistaa vastaväittämän havaintojen jakaantumista.  

Taulukko 27. Ylläolevan pelitilanteen näkeminen ei houkuttele minua ostamaan Sprunk-brändin 

tuotteita tosielämässä. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  5  6 

2  6  7,1 

3  12  14,3 

4  11  13,1 

5  8  9,5 

6  13  15,5 

7  29  34,5 

Yhteensä   84   100 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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Valtaosa havainnoista painottui asteikon arvosanaan numero seitsemän (34,5 %), 

toiseksi eniten havaintoja tuli asteikon arvosanaan numero kuusi (15,5 %). Näiden 

kahden väittämän perusteella voidaan todeta että suurin osa vastaajista koki että he 

eivät halua ostaa Sprunk-brändin tuotteita tosielämässä tiedonkeruulomakkeessa näh-

dyn pelitilanteen perusteella. Pientä hajontaa oli kuitenkin myös vastauksissa havait-

tavissa, joten mitään yleistystä ei pidä näiden havaintojen perusteella tehdä.  

Seuraavat väittämät käsittelivät asennoitumista käänteistä tuotesijoittelua kohtaan vi-

deopeleissä. Asiaa mitattiin seitsemällä eri väittämällä, joista kolme liittyi tiedonke-

ruulomakkeessa nähtyyn GTA:n pelitilanteeseen, ja muut neljä liittyivät yleisellä ta-

solla videopeleissä tapahtuvaan tuotesijoitteluun.  

Ensimmäinen väittämä tässä kohdassa kuului että ” hyväksyn, että videopeleissä har-

joitetaan fiktiivisten tuotteiden ja brändien sijoittelua sekä esille asettamista”. Alla 

oleva taulukko havainnollistaa vastausten jakaantumista.  

Taulukko 28. Hyväksyn, että videopeleissä harjoitetaan fiktiivisten tuotteiden ja brändien sijoit-

telua sekä esille asettamista.  

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  0  0 

2  0  0 

3  1  1,2 

4  0  0 

5  2  2,4 

6  6  7,1 

7  75  89,3 

Yhteensä   84   100 

 

Vastausten jakaantumisten perusteella voidaan todella että kyselyyn vastanneet hyväk-

syvät videopelissä tapahtuvan fiktiivisten tuotteiden ja brändien esiintymisen. Tästä 

on hyvänä osoituksena se että 89,3 % havainnoista painottui asteikon korkeimpaan 

arvosanaan numero seitsemän ja asteikon alhaisempiin arvosanoihin 1-2 ei tullut yh-

tään havaintoa.  

Seuraavassa väittämässä oltiin myös kiinnostuneita siitä että miten vastaaja asennoituu 

videopeleissä tapahtuvaan tuotesijoitteluun. Mutta tällä kertaa mitattiin asennoitumista 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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sekä todellisten että fiktiivisten tuotteiden esilläoloon pelimaailmassa. Väittämä kuu-

lui: ” en hyväksy, että videopeleissä harjoitetaan minkäänlaista tuotteiden ja brändien 

sijoittelua tai esille asettamista”. Kyseessä oli siis tavallaan edeltävän väittämän vas-

taväittämä sillä poikkeuksella että mukaan huomioitiin myös perinteinen tuotesijoit-

telu. Alla oleva taulukko havainnollistaa vastausten jakaantumista.  

Taulukko 29. En hyväksy, että videopeleissä harjoitetaan minkäänlaista tuotteiden ja brändien 

sijoittelua tai esille asettamista. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  65  77,4 

2  5  6 

3  6  7,1 

4  4  4,8 

5  3  3,6 

6  0  0 

7 
 

1  1,2 

Yhteensä   84   100 

 

Havaintojen jakaantumiset tässä väittämässä omalta osaltaan vahvistavat sitä että ky-

selyyn vastanneet asennoituvat positiivisesti videopeleissä tapahtuvaan tuotesijoitte-

luun. Osoituksena tästä on se että valtaosa havainnoista painottui asteikon arvosanaan 

numero yksi (77,4 %) ja havaintoja asteikon korkeimpiin arvoihin ei tullut juuri ollen-

kaan.  

Seuraava väittämä käsitteli sitä että miten vastaaja asennoituu siihen että realismiin 

pyrkivässä pelimaailmassa näkyy fiktiivisiä tuotteita. Seuraavalla sivulla oleva tau-

lukko havainnollistaa havaintojen jakaantumista tässä väittämässä.  

 

 

 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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Taulukko 30. Hyväksyn fiktiivisten tuotteiden esilläolon videopeleissä, vaikka pelimaailma olisi 

muilta osin mallinnettu realistisesti. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  0  0 

2  0  0 

3  0  0 

4  3  3,6 

5  4  4,8 

6  11  13,1 

7  66  78,6 

Yhteensä   84   100 

 

Havaintojen jakaantumisen perusteella voidaan tehdä toteamus että kyselyyn osallis-

tuneet hyväksyvät fiktiivisten tuotteiden esilläolon realistisessa pelimaailmassa. Tästä 

on osoituksena se että valtaosa havainnoista painottui asteikon korkeimpaan arvosa-

naan numero seitsemän (78,6 %), eikä asteikon kolmeen ensimmäiseen arvoon tullut 

yhtään havaintoa tässä väittämässä.  

Vastakohtaisesti tiedusteltiin myös että miten vastaajat asennoituvat siihen että fiktii-

visiä tuotteita esiintyisi fiktiivisessä pelimaailmassa. Alla oleva taulukko havainnol-

listaa vastausten jakaantumista.  

Taulukko 31. Hyväksyn fiktiivisten tuotteiden esilläolon videopeleissä, jos pelimaailma on muil-

takin osin fiktiivinen. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  1  1,2 

2  0  0 

3  0  0 

4  3  3,6 

5  2  2,4 

6  6  7,1 

7 
 

72  85,7 

Yhteensä   84   100 

 

Havaintojen jakaantumisesta voidaan päätellä että vastaajat hyväksyvät fiktiivisessä 

pelimaailmassa tapahtuvan fiktiivisen tuotesijoittelun ja asennoituvat sitä kohtaan po-

sitiivisesti. Tästä on vahvana osoituksena se että 85,7 % vastauksista painottui asteikon 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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korkeimpaan arvoon numero seitsemän, 84:sta havainnosta tasan yksi painottui as-

teikon arvoon numero yksi ja asteikon arvoihin 2-3 havaintoja ei tullut yhtään.  

Seuraavaksi oltiin kiinnostuneita siitä että miten miellyttävänä vastaaja koki tiedonke-

ruulomakkeessa olleen pelitilanteen näkemisen. Asiaa mitattiin yhdellä niin sanotulla 

varsinaisella väittämällä ja yhdellä vastaväittämällä. Alla oleva taulukko havainnollis-

taa varsinaisen väittämän vastausten hajaantumista.  

Taulukko 32. Ylläolevan pelitilanteen näkeminen oli mielestäni miellyttävää. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  2  2,4 

2  2  2,4 

3  1  1,2 

4  42  50 

5  13  15,5 

6  9  10,7 

7 
 

15  17,9 

Yhteensä   84   100 

 

Puolet havainnoista (50 %) painottui asteikon keskivaiheille arvoon numero neljä, jo-

ten ei ole mielekästä tehdä arviota siitä, kokivatko vastaajat pelitilanteen näkemisen 

miellyttävänä vai eivät. Toiseksi eniten havaintoja kertyi asteikon korkeimpaan arvoon 

numero seitsemän, ja arvoihin 5-6 kertyi myös jonkin verran havaintoja, joten voidaan 

todeta että suunta oli enemmän positiiviseen päin kuin negatiiviseen sen suhteen, mi-

ten miellyttävänä pelitilanne koettiin.  

Havaintojen jakaantuminen vastaväittämässä omalta osaltaan vahvistaa että yksiselit-

teisen päätelmän tekeminen pelitilanteen miellettävyydestä on hankalaa, mutta suunta 

on kuitenkin positiiviseen päin sen suhteen, miten miellyttävänä vastaajat pelitilanteen 

näkivät. Seuraavalla sivulla oleva taulukko havainnollistaa vastausten jakaantumista.  

 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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Taulukko 33. Ylläolevan pelitilanteen näkeminen oli mielestäni epämiellyttävää. 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  32  38,1 

2  12  14,3 

3  7  8,3 

4  32  38,1 

5  0  0 

6  1  1,2 

7 
 

0  0 

Yhteensä   84   100 

 

Arvot yksi ja neljä keräsivät eniten havaintoja, mikä on vahva osoitus siitä että peliti-

lanteen näkeminen koettiin suhteellisen miellyttävänä vaikka absoluuttisen päätelmän 

tekeminen onkin hankalaa. Tätä päätelmää tukee myös se että asteikon korkeimpiin 

arvoihin 5-7 sijoittui vain yksi havainto.  

Viimeinen väittämä joka liittyi tiedonkeruulomakkeessa olevaan pelitilannekuvaan 

koski kuvassa näkyvää virvoitusjuoma-automaattia. Väittämässä oltiin kiinnostuneita 

siitä, olisiko vastaaja halunnut nähdä Sprunk-tuotemerkin sijaan jonkun oikean virvoi-

tusjuomayhtiön logon automaatissa. Alla oleva taulukko havainnollistaa miten kyse-

lyyn osallistuneet vastasivat kyseiseen väittämään.   

Taulukko 34. Haluaisin nähdä virvoitusjuoma-automaatissa jonkun oikean, jo olemassa olevan 

virvoitusjuomabrändin logon (esim. Coca-Cola.). 

Asteikko   Frekvenssi   Prosenttia 

1  17  20,2 

2  19  22,6 

3  8  9,5 

4  23  27,4 

5  9  10,7 

6  3  3,6 

7 
 

5  6 

Yhteensä   84   100 

 

Eniten havaintoja kertyi asteikon arvoon numero neljä (27,4 %), toiseksi eniten arvoon 

numero kaksi (22,6 %) ja kolmanneksi eniten asteikon arvoon numero yksi (20,2 %). 

Koska eniten havaintoja sijoittui asteikon keskivaiheille arvoon numero neljä, voidaan 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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tästä päätellä että vastaajien asennoituminen asiaa kohtaan on varsin neutraalia. Suunta 

on kuitenkin kielteiseen päin, sillä asteikon arvot yksi ja kaksi keräsivät havaintoja 

suhteessa myös varsin paljon.  

Seuraavaksi tiedonkeruulomakkeessa oltiin kiinnostuneita pelaajien yleisestä asennoi-

tumisesta mainostamista kohtaan. Ilmiötä mitattiin kymmenellä väittämällä, joista 

viisi oli niin sanotusti normaaliväittämiä ja loput viisi sitten näiden vastaväittämiä. 

Väittämien tulokset on esitetty kappaleen alapuolella taulukkomuodossa.   

Taulukko 35. Vastaajien asennoituminen mainostamista kohtaan. 

      Mediaani Moodi Keskiarvo 

Yleinen asennoitumiseni mainostamista kohtaan sen eri 

muodoissa on positiivista 

3 2 3,55 

Yleinen asennoitumiseni mainostamista kohtaan sen eri 

muodoissa on negatiivista 

5 5 4,42 

Yleinen asennoitumiseni tuotesijoittelua 

kohtaan on positiivista   

3 3 3,74 

Yleinen asennoitumiseni tuotesijoittelua 

kohtaan on negatiivista  

4 6 4,12 

Asennoitumiseni televisiomainontaa koh-

taan on positiivista  

3 1 2,89 

Asennoitumiseni televisiomainontaa koh-

taan on negatiivista  

5 7 4,99 

Asennoitumiseni sanomalehti-/aikakauslehtimainontaa 

kohtaan on positiivista 

4 5 4,12 

Asennoitumiseni sanomalehti-/aikakauslehtimainontaa 

kohtaan on negatiivista 

4 4 3,90 

Asennoitumiseni digitaalisen mainonnan eri muotoja koh-

taan on positiivista (internet, videopelit, ymv.) 

4 2 3,49 

Asennoitumiseni digitaalisen mainonnan eri muotoja koh-

taan on negatiivista (internet, videopelit, ymv.) 

5 6 4,31 

    

Tuloksista on havaittavissa vastaajien negatiivinen asennoituminen televisiomainon-

taa kohtaan, tästä on osoituksena esimerkiksi alhainen keskiarvo ”asennoitumisena te-

levisiomainontaa kohtaan on positiivista väittämässä” ja toisaalta korkea keskiarvo 

”asennoitumiseni televisiomainontaa kohtaan on negatiivista” väittämässä. Ainoa var-

sinainen väittämä joka sai korkeamman keskiarvon kuin vastaväittämä oli asennoitu-

minen sanomalehti-/aikakauslehtimainontaa kohtaan, tosin ero ei ollut kovin suuri 

(varsinaisen väittämän keskiarvo oli 4,12, vastaväittämän 3,90).  

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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Tutkimuksessa oltiin myös kiinnostuneita siitä, vaikuttaako yleinen asennoituminen 

mainostamiseen siihen, miten pelaaja asennoituu fiktiivisten tuotteiden tuotesijoitte-

luun videopeleissä. Seuraavalla sivulla olevan ristiintaulukoinnin avulla lähdettiin ha-

kemaan vastausta tähän kysymykseen.   

Taulukko 36. Ristiintaulukointi miten vastaajat asennoituvat fiktiiviseen tuotesijoitteluun video-

peleissä ja mainostamiseen yleisesti. 

Hyväksyn että videopeleissä harjoitetaan  

fiktiivistä tuotesijoittelua 

   1 2 3 4 5 6 7  

Asennoidun 1 0 0 0 0 1 0 7  

mainostamista 2 0 0 1 0 1 2 16  

kohtaan 3 0 0 0 0 0 1 17  

positiivisesti 4 0 0 0 0 0 1 11  

 5 0 0 0 0 0 2 10  

 6 0 0 0 0 0 0 10  

 
7 

0 0 0 0 0 0 4  

 

 

Edellä oleva taulukko havainnollistaa selkeästi sen tosiasian että pelaajat hyväksyivät 

fiktiivisten tuotteiden olemassaolon videopeleissä vaikka heidän asennoitumisensa 

mainostamista kohtaan yleisesti olisikin ollut kuinka negatiivista tahansa.   

 

 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Vastaukset osakysymyksiin 

Tässä tutkimuksessa asetettiin viisi erilaista osakysymystä joilla haettiin vastausta tut-

kimuskysymykseen. Osakysymykset nivoutuivat videopeleissä tapahtuvan perinteisen 

ja käänteisen tuotesijoittelun ympärille. Osakysymykset pyrittiin luomaan niin että nii-

hin olisi mahdollisemman yksiselitteisesti mahdollista löytää vastaukset tiedonkeruu-

lomakkeiden kysymysten avulla.  

Ensimmäinen tätä tutkimusta varten luotu osakysymys kuului: ”Kuinka pelaajat asen-

noituvat perinteiseen tuotesijoitteluun videopeleissä?” Asiaa mitattiin tiedonkeruulo-

makkeessa yhteensä kahdeksan eri väittämän avulla. Tulosten perusteella voidaan vas-

tata että yleisellä tasolla vastaajat hyväksyivät videopeleissä tapahtuvan tuotesijoitte-

lun, mutta Unchartedissa tapahtunut Subwayn tuotesijoittelu koettiin epäonnistuneena.   

Tutkimuksen toinen osakysymys oli: ” Kuinka pelaajat asennoituvat käänteiseen tuo-

tesijoitteluun videopeleissä?” Asiaa mitattiin yhteensä seitsemän eri väittämän avulla. 

Tulosten perusteella todettakoon että asennoituminen yleisellä tasolla siihen että peli-

maailmassa esiintyisi fiktiivisiä brändejä ja tuotteita näyttäisi olevan positiivista. Peli-

tilanteen näkeminen koettiin myös suhteellisen miellyttävänä ja virvoitusjuoma-auto-

maatissa ei haluttu nähdä oikean virvoitusjuomayrityksen logoa. Huomioitavaa on kui-

tenkin että kuten osakysymyksessä numero viisi tuli todistettua, vastaajat eivät kuiten-

kaan halunneet mahdollisuutta siihen että Sprunk-virvoitusjuomaa saisi ostettua oi-

keilta markkinoilta.  

Kolmas osakysymys oli muotoa: ”Onko pelaajien asennoitumisessa havaittavissa 

eroja perinteisen ja käänteisen tuotesijoittelun välillä?” Kummassakin kyselyssä vas-

taajat näyttivät yleisellä tasolla asennoituvan positiivisesti videopeleissä tapahtuvaan 

tuotesijoitteluun, mutta pelikohtaisia kontekstieroavaisuuksia oli havaittavissa. Un-

chartedissa ollut Subwayn tuotesijoittelu koettiin epäonnistuneena, mutta GTA:n fik-

tiivisen Sprunk-brändin ilmaantuminen nähtiin positiivisena asiana.  
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Neljäs tutkimusta varten luotu osakysymys oli: ”Vaikuttaako pelaajien yleinen asen-

noituminen mainostamiseen siihen, kuinka he asennoituvat tuotesijoitteluun videope-

leissä?”. Perinteisen tuotesijoittelun osalta tämän tutkimuksen tapauksessa vaikuttaa 

siltä, että se, miten pelaaja asennoituu mainostamiseen yleisellä tasolla ei vaikuta sii-

hen että miten hän asennoituu tuotesijoitteluun videopeleissä. Käänteisen tuotesijoit-

telun osalta voidaan tehdä sama toteamus sillä vastaajat hyväksyivät fiktiivisten tuot-

teiden olemassaolon videopeleissä vaikka heidän asennoitumisensa mainostamista 

kohtaan yleisesti oli paikoitellen hyvinkin negatiivista.  

Viides ja samalla viimeinen tätä tutkimusta varten luotu osakysymys oli: ” Voidaanko 

perinteisellä ja käänteisellä tuotesijoittelulla videopeleissä vaikuttaa pelaajien osto-

käyttäytymiseen?”.    

 Perinteisen tuotesijoittelun kohdalla tämän tutkimuksen osalta voidaan todeta että vi-

deopeleissä tapahtuvalla perinteisellä tuotesijoittelulla ei ole vaikutusta pelaajien os-

tokäyttäytymiseen. Tästä on osoituksena se että vastaajat kokivat että pelitilanteen nä-

keminen ei vaikuta heidän ostokäyttäytymiseensä millään tavalla, eikä nostata heidän 

halujaan ostaa Subwayn tuotteita mutta ei toisaalta myöskään vähentänyt mielenkiin-

toa ostaa niitä.  

Videopeleissä tapahtuvan käänteisen tuotesijoittelun osalta voidaan tehdä sama totea-

mus kuin perinteisen tapauksessa että pelaajien ostokäyttäytymiseen sillä ei pystytä 

vaikuttamaan. Tästä on taas osoituksena se että vastaajat kokivat että pelitilanteen nä-

keminen ei vaikuttanut heidän ostokäyttäytymiseensä millään tavalla ja he eivät ha-

lunneet saada mahdollisuutta ostaa Sprunk-brändin tuotteita tosielämässä.  

Näihin perusteluihin viitaten vastaus osakysymykseen numero viisi on että tuotesijoit-

telulla videopeleissä ei ole vaikutusta pelaajien ostokäyttäytymiseen perinteisen saa-

tikka käänteisen tuotesijoittelun tapauksessa.      
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6.2 Tieteelliset johtopäätökset  

Tässä tutkimuksessa kyettiin osoittamaan että pelaajat suurimmilta osin näyttäisivät 

hyväksyvän videopeleissä tapahtuvan tuotesijoittelun, sekä perinteisen että fiktiivisiä 

tuotteita ja brändejä sisältävän.  

Unchartedissa tapahtunut Subwayn tuotesijoittelu koettiin tämän tutkimuksen perus-

teella suurimmilta osin epäonnistuneena. Tämä lopputulos oli toisaalta varsin looginen 

ja ennalta-arvattava, sillä itse pelin tapahtumat sijoittuvat fiktiivisiin tapahtumaympä-

ristöihin kuten temppeleihin ja linnoihin, kun taas toisaalta Subway on oikea brändi 

oikeasta maailmasta. Kontekstisidonnaisuuden (Nelson, Keum & Yaros 2004: 14-15 

ja Kim & McClung 2010: 422-423) huomioon ottaen tutkimustulos ei näin ollen yllätä.   

GTA:ssa olleeseen Sprunk-brändin ilmaantumiseen vastaajat sen sijaan näyttivät asen-

noituvan positiivisesti. Tämä on jälleen linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa, 

sillä Sprunk on fiktiivinen brändi ja GTA sijoittuu fiktiivisiin tapahtumaympäristöihin. 

Konteksti ratkaisi asennoitumisen suunnan jälleen kerran.  

Tapa jolla tuotteet olivat esillä sekä Unchartedissa että GTA:ssa vaikutti todennäköi-

sesti myös siihen että miten pelaajat asennoituivat tuotesijoitteluun. Unchartedin peli-

tilannekuvassa tuotteet olivat selkeästi esillä kun pelin päähahmo piteli käsissään sekä 

Subwayn virvoitusjuomaa että sämpylää. Lisäksi pelihahmon ilmettä kasvoilla voi-

daan luonnehtia adjektiivilla ”tyytyväinen”. GTA:n pelitilannekuvassa puolestaan 

Sprunk virvoitusjuoma-automaatti sulautuu taustaan, ja etualalla on yksi videopelin 

hahmoista. Etualalla oleva hahmo puhuu radiopuhelimeen ja taka-alalla oleva hahmo 

käyttää kyseistä Sprunk virvoitusjuoma-automaattia. Automaatti ja siinä esillä oleva 

brändi sulautuu hyvin pelitilanteen tapahtumiin, eikä sitä niin sanotusti tyrkytellä pe-

laajan silmien eteen. Näistä syistä myös todennäköisesti johtuen asennoituminen 

GTA:ssa tapahtunutta tuotesijoittelua kohtaan oli positiivista ja Unchartedi:ssa tapah-

tunutta kohtaan negatiivista.    

Nelson, Keum & Yaros (2004: 14-15) esittivät tutkimuksessaan että yleinen asennoi-

tuminen mainostamiseen vaikuttaa siihen, miten pelaajat asennoituvat videopeleissä 
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tapahtuvaan tuotesijoitteluun. Tämä tutkimus ei tuonut esitykselle kannatusta, sillä pe-

laajat näyttivät hyväksyvän videopeleissä tapahtuvan tuotesijoittelun, oli kyseessä sit-

ten oikea tai fiktiivinen brändi.  Tältä osin tutkimus tuo uutta tietoa nousevaan keskus-

teluun siitä, miten pelaajat asennoituvat videopeleissä tapahtumaan tuotesijoitteluun ja 

millaisia mahdollisuuksia perinteinen tuotesijoittelu sekä käänteinen tuotesijoittelu 

tarjoavat.  

Edery (2006) puhui vahvasti käänteisen tuotesijoittelun puolesta videopeleissä. Tämä 

tutkimus osoitti sen että pelaajat kyllä hyväksyvät fiktiivisten tuotteiden olemassaolon 

videopelissä, mutta he eivät toivoneet mahdollisuutta sille että nähtyä tuotetta olisi 

mahdollista ostaa reaalimaailmassa. Nämä tulokset ovat uusia kun keskustellaan kään-

teisen tuotesijoittelun mahdollisuuksista vaikuttaa kuluttajan ostokäyttäytymiseen.    

6.3 Käytännölliset johtopäätökset 

Tuotesijoittelussa videopeleissä on potentiaalia markkinoijan kannalta. Perinteisen 

tuotesijoittelun tapauksessa on jo aiemmin pystytty todistamaan että pelaajien asen-

noituminen reaalimaailman tuotteiden näkemiseen pelimaailmassa on positiivista 

vaikka asennoituminen mainostamista kohtaan yleisesti muuten olisi miten negatii-

vista tahansa. Lisäksi on todettu että normaalisti hankalasti tavoiteltavissa oleva noin 

18-30 vuotias miespuolinen kuluttaja on helpommin tavoiteltavissa videopelien kautta 

tapahtuvan markkinointiviestin avulla, kuin perinteisempien mediavälineiden kautta 

tapahtuvien kaupallisten viestien avulla. Fiktiivisistä brändeistä ja tuotteista alkunsa 

saanut käänteinen tuotesijoittelu videopeleissä on myös saanut jalansijaa markkinoilla, 

josta on osoituksena esimerkiksi Final Fantasy pelisarjasta alun perin lähtöisin olevan 

Potion energiajuoman valtava menestys Japanin markkinoilla.  

Yritysten kannattaa panostaa videoepeleissä tapahtuvaan tuotesijoitteluun jatkossakin. 

Pelaajat näyttäisivät asennoituvan videopeleissä tapahtuvaan tuotesijoitteluun positii-

visesti, kunhan se on toteutettu järkevästi ja kontekstisidonnaisuuden huomioon ot-

taen. Järkevyydellä tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä että tuotteita ei tyrkytellä pelaa-

jan silmien eteen, vaan että ne sulautuisivat luontevasti peliympäristöön.  
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Vaikka tämän lopputyön tutkimustulosten perusteella videopeleissä tapahtuvalla tuo-

tesijoittelulla on vaikea vaikuttaa pelaajien ostokäyttäytymiseen, ei se silti tarkoita ett-

eikö sitä kannattaisi toteuttaa. Tuotteen näkeminen peliympäristössä voi kuitenkin vai-

kuttaa pelaajan muistiin joko niin että hän muistaa tuotteen olemassaolon jonka hän 

on joskus aikaisemmin nähnyt tai vastaavasti hän voi oppia täysin uutena asiana että 

tällainen tuote on ylipäätänsä olemassa. Pelaajan ollessa kokoajan vuorovaikutussuh-

teessa peliympäristön tapahtumien kanssa hän todennäköisesti muistaa paremmin pe-

laamisensa aikana näkemänsä tuotteet kuin mitä hän vastaavasti sinä aikana kun hän 

esimerkiksi katselisi televisiosta jotain elokuvaa tai sarjaa.  

Markkinoijan tulisikin asennoitua tuotesijoitteluun videopeleissä niin että se toimii 

eräänlaisena muistinvirkistämistyökaluna kuluttajalle, eikä niinkään niin että sillä 

voisi suoraan vaikuttaa heidän ostokäyttäytymiseensä. Tämä pätee toisaalta vain pe-

rinteisen tuotesijoittelun tapauksessa eikä käänteisen, missä itse tuotetta ei ole varsi-

naisesti olemassakaan oikeilla markkinoilla. Perinteinen tuotesijoittelu videopeleissä 

tulisikin näin ollen olla vain yksi osanen yrityksen markkinointimixissa niin, että pää-

paino markkinoinnissa olisi mainonnan osalta muissa mediaratkaisuissa ja videope-

leissä oleva tuotesijoittelu olisi omana pienempänä tekijänään mainontaa tukemassa.     

Käänteisessä tuotesijoittelussa videopeleissä markkinoijalla on mahdollista testata 

brändin ja tuotteen kiinnostavuutta kuluttajien silmissä digitaalisessa ympäristössä en-

nen julkaisua oikeille markkinoille. Kyseessä on siis eräänlainen koemarkkinoinnin 

muoto jossa tuotteen kiinnostavuutta testataan ennen kuin varsinainen tuotantoprosessi 

käynnistetään. Tällainen toimintatapa on paras videopeleissä joissa on isot pelaaja-

määrät ja pelaajat käyttävät paljon aikaansa pelaamiseen, jotta kohdeyleisö olisi mah-

dollisemman iso ja pelaajat altistuisivat tuotteen näkemiselle mahdollisemman paljon.  

Käänteinen tuotesijoittelu voi toimia myös niin että alun perin fiktiivinen tuote yksin-

kertaisesti vain tulee niin suosituksi ja tunnistettavaksi peliympäristössä että siitä kan-

nattaa tehdä oikea tuote oikeille markkinoille, tästä esimerkkinä tässä raportissa use-

ampaan kertaan jo mainittu Final Fantasyn Potion -energiajuoma.  
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On vaikea sanoa kumpi tuotesijoittelutapa on parempi videopelien kontekstissa. Vai-

kuttaisi siltä että pelaajat hyväksyvät tuotemerkkien olemassaolon videopeleissä, oli-

vatpa ne sitten todellisia taikka fiktiivisiä. Peliympäristössä pätee siis sama kuin oike-

assakin elämässä, että kukaan ei halua ostaa autokaupasta vain autoa, vaan sillä autolla 

täytyy olla joku merkki. Vaikuttaisi myös siltä että se miten pelaajat yleisesti asennoi-

tuvat mainostamiseen ei vaikuta siihen että miten pelaajat asennoituvat tuotesijoitte-

luun videopeleissä. 

Tuotesijoittelu videopeleissä on moderni tapa toteuttaa markkinointia. Se on hyvä työ-

kalu yritykselle joka haluaa kosiskella pelaavaa kohdeyleisöä omilla tuotteillaan. 

Markkinointitoimenpiteiden ei pidä kuitenkaan liikaa painottua videopeleissä tapahtu-

vaan tuotesijoitteluun, vaan se on enemmänkin hyvä aputyökalu kaikkien muiden 

myynninedistämistoimintojen lomassa. 

6.4 Tutkimuksen arviointi  

Havaintoaineisto jäi tässä tutkimuksessa suhteellisen niukaksi, yhteensä 134 henkilöä 

vastasi hyväksyttävästi tiedonkeruulomakkeiden kysymyksiin. Määrä on kuitenkin 

kohtuullinen kun vertaa siihen, miten lyhyessä ajassa aineisto kerättiin (10–13.4. 

2015). Isoin ongelma aineiston keräämisessä oli se että moni vastaajista jätti tiedonke-

ruulomakkeen täyttämisen kesken, jolloin henkilön osallistuminen tutkimukseen täy-

tyi hylätä johtuen vaillinaisesti täytetystä lomakkeesta. Yhteensä 199 henkilöä osallis-

tui tutkimukseen, mutta vain 134 vastasi hyväksyttävästi tiedonkeruulomakkeisiin, 

hylkäysprosentin ollessa näin ollen 33 %. Tällä asialla on negatiivinen vaikutus tutki-

muksen validiteettiin sekä reliabiliteettiin. Näin ollen koska aineisto oli suppea, ja mo-

nen muuttujan jakaumat olivat vinoja, tilastollisia tunnuslukuja ei ole tässä työssä esi-

tetty. 

Naisia tähän tutkimukseen osallistui erittäin vähän, mikä omalta osaltaan saattoi vai-

kuttaa tutkimustuloksiin, sillä naisista yhä useampi kuitenkin harrastaa videopelaa-

mista nykypäivänä. Tutkimuksessa mukana olleet videopelit olivat molemmat ns. toi-

mintapelejä, mikä myös varmasti vaikutti omalta osaltaan tutkimustuloksiin. Jos vali-
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tut videopelit olisivat olleet genreltään erilaisia, olisi sillä saattanut olla vaikutusta tut-

kimustuloksiin. Näin ollen ei voida myöskään varmuudella sanoa että ovatko tutki-

mustulokset yleistettävissä muihin videopeligenreihin.    

Tutkimuksen toteuttaminen online-kyselynä oli perusteltua, sillä on oletettavaa että 

pelaajat ovat aktiivisia internetin käyttäjiä, joten heillä oli hyvät mahdollisuudet päästä 

vastaamaan kyselyyn sen kautta. Linkit kyselyihin löytyivät videopeliaiheisilta inter-

netsivuilta, joten ne olisivat pitäneet myös olla hyvin pelaajien löydettävissä. Mutta 

kuten Vehovar & Manfreda (2008: 182.) ovat väittäneet että jos linkki kyselyyn on 

löytynyt joltain internet-sivulta, on vastausprosentti yleensä jäänyt hyvin alhaiseksi. 

Tämä väittämä kävi hyvin toteen tämän tutkimuksen osalta. 

Tiedonkeruulomakkeet pyrittiin suunnittelemaan mahdollisemman helposti ymmär-

rettäväksi. Kummassakin kyselyssä oli tekstiä ja yksi kuva joidenka avulla kerättiin 

tutkimuksen havaintoaineistoa. Online-kysely olisi mahdollistanut monipuolisempien-

kin tiedonkeruulomakkeiden suunnittelun, mutta yksinkertaistettu rakenne, jossa ky-

syttiin ensin vastaajien taustatiedot, joita seurasi sitten sarja tutkimukseen liittyviä 

väittämiä yhden kuvan kanssa, takasi sen että kyselyyn vastaaminen ei vienyt paljoa 

aikaa ja piti väärinkäsitysten riskin pienenä.    

Koska tiedonkeruuvaihe toteutettiin online-kyselynä, jossa tutkimukseen osallistuja on 

voinut antaa vastauksensa täysin vapaasti kontrolloimattomassa ympäristössä, on vas-

taajien taustatietojen todentaminen mahdotonta. Tämä aiheuttaa omat ongelmansa tut-

kimuksen reliabiliteettia ja validiteettia ajatellen. Lisäksi alaikäisillä oli mahdollisuus 

vastata kyselyihin ilman vanhempiensa lupaa. Mutta toisaalta tutkimus toteutettiin 

anonyymisti jossa ei kyselty vastaajien nimiä vaan taustatiedot tiedusteltiin yleisellä 

tasolla, joten eettiseltä kannalta tämän asian suhteen ei tullut tässä tutkimustyössä on-

gelmia.    

Koska tuotesijoittelua videopeleissä on tutkittu vähänlaisesti yleisellä tasolla, oli teo-

riapohjan rakentaminen tutkimukselle haasteellista. Tämä johti siihen että tutkijan täy-

tyi käyttää paikoitellen samoja tieteellisiä lähteitä kuin tätä tutkimusta edeltäneessä 
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kvalitatiivisessa esitutkimuksessa. Tämä taas söi uutuudenarvoa tutkimuksen teo-

riapohjan osalta.  

Käytännön toteuttamistason ongelmista huolimatta tämä tutkimus oli silti tärkeää to-

teuttaa, koska videopeleissä tapahtuvaa perinteistä ja käänteistä tuotesijoittelua on tut-

kittu vähän. 

6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Perinteistä tuotesijoittelua kannattaa yhä edelleenkin tutkia tulevaisuudessa, mutta 

näin kannattaa toimia vain silloin kun videopelien grafiikassa tapahtuu jotakin merkit-

tävää parannusta. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin kun uusi konsolisukupolvi tulee 

markkinoille tai tietokoneille julkaistaan uusi ja suoritusteholtaan parempi näytönoh-

jain. Tällöin myös videopeleissä olevat tuotteet näyttävät paremmilta ja näin ollen 

myös entistä realistisemmilta. Lisäksi erityyppisissä videopeleissä tuotesijoittelu voi 

toimia eri tavoin, sillä jokaisella videopeligenrellä on oma pelaajaryhmänsä, joten tuo-

tesijoittelua tulisi tutkia lisää erilaisissa peligenreissä.      

Käänteistä tuotesijoittelua videopeleissä tulee tutkia tulevaisuudessa lisää, sillä tämä 

tutkimus oli ensimmäinen, joka toi alustavaa ymmärrystä teemaan. Fiktiivisten tuot-

teiden tuominen oikeille markkinoille kun on markkinoijan kannalta katseltuna siinä-

kin mielessä kannattavaa että osa markkinoinnista on jo etukäteen hoidettu siten että 

pelaaja on päässyt tutustumaan tuotteeseen videopeliä pelatessaan. Esimerkiksi tuon 

asian takia käänteistä tuotesijoittelua tulisi yhä edelleen tutkia tulevaisuudessa, että 

voitaisiin luoda parempaa ymmärrystä siitä että miten pelaajat siihen oikein asennoi-

tuvat.  

Tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan että pelaajat asennoituvat positiivisesti videope-

leissä olevaan perinteiseen ja käänteiseen tuotesijoitteluun huolimatta siitä että minkä-

lainen heidän asennoitumisensa mainostamista kohtaan oli yleisesti. Tämä oli varsin 

merkittävä löydös, kun muistetaan että aikaisemmat tutkimustulokset puhuvat täysin 
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päinvastaista. Myös tämän asian takia tuotesijoittelua videopeleissä tulisi tutkia tule-

vaisuudessa lisää, jotta saataisiin kerättyä lisätietoa pelaajien asennoitumisesta asian 

suhteen.  

Tuotesijoittelua, sekä perinteistä että käänteistä tulee tutkia edelleen myös tulevaisuu-

dessakin videopelien kontekstissa. Perinteistä sen takia koska peligrafiikan kehittyessä 

myös pelissä näkyvät tuotteet myös näyttävät paremmilta ja käänteistä sen takia koska 

sitä ei ole tutkittu juuri ollenkaan muutenkaan. Lisäksi asenteissa voi tapahtua muu-

toksia, joten on tärkeää päivittää tietoa että miten pelaajat tuotesijoitteluun videope-

leissä asennoituvat. Tuotesijoittelu videopeleissä on tehokas markkinoinnin työkalu, 

joka oikein käytettynä voi tuoda monia hyötyjä kaikille videopeliteollisuuden sidos-

ryhmille.  
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                       Liite 1 

VIDEOPELEISSÄ TAPAHTUVAN PERINTEISEN TUOTESIJOITTELUN 

TIEDONKERUULOMAKE 

Tämä kysely koskee videopeleissä tapahtuvaa tuotesijoittelua. Tarkoituksena on tutkia 

kyseisen mainostamistavan tehokkuutta kaupallisen viestin toimittamisessa. Tuotesi-

joittelulla tarkoitetaan kaupallisen sisällön lisäämistä ei-kaupalliseen miljööseen. Käy-

tännön esimerkkejä ilmiöstä ovat elokuvat, televisiosarjat tai videopelit, joissa katso-

jan on mahdollista nähdä tuotteita, jotka ovat myynnissä oikeilla markkinoilla. Tuote-

sijoittelu lukeutuu näin ollen mainonnan alalajeihin.  

The Guardian -lehden Will Freeman luetteli vuoden 2014 heinäkuussa julkaistussa 

nettiartikkelissa kuusi esimerkkiä yrityksistä ja henkilöistä, jotka ovat toteuttaneet 

onnistuneesti tuotesijoittelua videopeleissä. Tuotesijoittelun mahdollisuuksia ovat 

hyödyntäneet onnistuneesti virvoitusjuomayhtiö Coca-Cola, presidentti Barack 

Obama, ravintolaketju Subway, makeisvalmistaja Chupa Chups, pizzaravintolaketju 

Pizza Hut ja muutamat rullalautailubrändit. Onnistujat on lueteltu siinä järjestyksessä 

kuin ne olivat alkuperäisessä artikkelissa. Videopelit, joita käytettiin tuotesijoittelun 

alustana, olivat Pepsi Invaders, Burnout Paradise, Uncharted 3, Zool: Ninja of the 

Nth Dimension, Everquest II ja rullalautailupelit.  

Tässä perinteiseen tuotesijoitteluun keskittyvässä kyselyssä perehdytään tarkemmin 

Uncharted 3:n tuotesijoitteluun, jonka avulla ravintolaketju Subway markkinoi omia 

tuotteitaan. Kuvaus tapauksesta löytyy seuraavasta kappaleesta. Lisäksi mukaan on 

liitetty kuva The Guardianin alkuperäisestä nettiartikkelista.           

Pelistudio Naughty Dogin luomassa Uncharted-toimintaseikkailupelisarjassa pelaaja 

pääsee ympäristöihin, jotka ovat kuin suoraan Indiana Jones -elokuvista. Pelaaja pää-

see tutustumaan esimerkiksi viidakoihin ja temppeleihin, jotka tuntuvat satumaisilta 

fantasiamaailmoilta. Moninpelissä pelaajalla on mahdollista törmätä tuotesijoitte-

luun. Esimerkiksi ravintolaketju Subway on hyödyntänyt markkinoinnissaan video-

peleissä tapahtuvan tuotesijoittelun mahdollisuuksia. Alla olevassa kuvassa Unchar-
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ted 3 -pelin päähenkilö, Nathan Drake, pitelee käsissään Subway-leipää ja virvoitus-

juomaa. Yksinpelissä tuotesijoittelua ei nähdä, sillä se on vain moninpelissä esiintyvä 

ominaisuus.     

 

 

 

 

 

 

Taustatiedot 

1) Sukupuoli 

a) Nainen b) Mies 

2) Ikä (vuotta) 

a) alle 15 b) 15-19 c) 20-24 d) 25-29 e) 30-34 f) 35-39 g) 40-49 h) yli 50 

3) Tulot (euroa kuukaudessa) 

a) alle 500 b) 501-1000 c) 1001-2000 d) 2001-3000 e) yli 3000 

4) Työllisyystilanne 

a) Töissä b) Työtön c) Opiskelija 

5) Kuinka monta tuntia pelaat videopelejä viikossa 

a) 0-5 b) 6-10 c) 11-15 d) 16-20 e) yli 20 

Ostokäyttäytyminen 

6) Kuinka vahvasti olet samaa mieltä seuraavien ostokäyttäytymistä käsittele-

vien väittämien kanssa (1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä.)  

Ylläolevan pelitilanteen näkeminen vaikuttaa ostokäyttäytymiseeni tosielämässä 

Ylläoleva pelitilanteen näkeminen houkuttelee minua ostamaan Subwayn tuotteita 

Ylläolevan pelitilanteen näkeminen vähentää haluani ostaa Subwayn tuotteita 

Ylläolevan pelitilanteen näkeminen ei vaikuta ostokäyttäytymiseeni millään tavalla 
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Asennoituminen tuotesijoittelua kohtaan videopeleissä 

7) Kuinka vahvasti olet samaa mieltä seuraavien asennoitumista käsittelevien 

väittämien kanssa (1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä.)  

Hyväksyn, että videopeleissä harjoitetaan tuotesijoittelua 

En hyväksy, että videopeleissä harjoitetaan tuotesijoittelua 

Ylläolevan pelitilanteen ja kuvauksen perusteella Subwayn tuotteet sopivat hyvin 

Unchartedin peliympäristöön 

Ylläolevan pelitilanteen ja kuvauksen perusteella Subwayn tuotteet sopivat huo-

nosti Unchartedin peliympäristöön 

Hyväksyn videopeleissä tapahtuvan tuotesijoittelun kunhan pelimaailma pyrkii 

mahdollisemman realistiseen pelikokemukseen 

Hyväksyn videopeleissä tapahtuvan tuotesijoittelun, vaikka pelimaailma olisi täy-

sin fiktiivinen 

Ylläolevan pelitilanteen näkeminen oli mielestäni miellyttävää 

Ylläolevan pelitilanteen näkeminen oli mielestäni epämiellyttävää 

Asennoituminen mainostamista kohtaan 

8) Kuinka vahvasti olet samaa mieltä seuraavien mainostamista käsittelevien 

väittämien kanssa (1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä.)  

Yleinen asennoitumiseni mainostamista kohtaan sen eri muodoissa on positii-

vista 

Yleinen asennoitumiseni tuotesijoittelua kohtaan on positiivista  

Asennoitumiseni televisiomainontaa kohtaan on positiivista 

Asennoitumiseni sanomalehti-/aikakauslehtimainontaa kohtaan on positiivista 

Asennoitumiseni digitaalisen mainonnan eri muotoja kohtaan on positiivista 

(internet, videopelit, ymv.) 

Yleinen asennoitumiseni mainostamista kohtaan sen eri muodoissa on nega-

tiivista 

Yleinen asennoitumiseni tuotesijoittelua kohtaan on negatiivista 

Asennoitumiseni televisiomainontaa kohtaan on negatiivista 

Asennoitumiseni sanomalehti-/aikakauslehtimainontaa kohtaan on negatii-

vista 

Asennoitumiseni digitaalisen mainonnan eri muotoja kohtaan on negatiivista 

(internet, videopelit, yms.)                   
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                                                                                                                              Liite 2 

VIDEOPELEISSÄ TAPAHTUVAN KÄÄNTEISEN TUOTESIJOITTELUN 

TIEDONKERUULOMAKE 

Tämä kysely koskee käänteistä tuotesijoittelua videopeleissä. Käänteistä tuotesijoitte-

lua ei ole tutkittu tieteellisesti aiemmin lainkaan videopelien kontekstissa, joten vas-

taukset palvelevat sekä tieteellistä yhteisöä että liikkeenjohtoa. Jos käänteinen tuotesi-

joittelu on vastaajalle entuudestaan tuntematon käsite, tarkoitetaan sillä mainostamisen 

alalajia, jossa alun perin fiktiivisestä tuotteesta tehdään todellinen tuote oikeille mark-

kinoille. Tämä johtuu joko siitä että fiktiivisestä tuotteesta on tullut peliympäristössä 

niin suosittu pelaajien keskuudessa, että siinä on nähty todellista kaupallista potenti-

aalia, tai sitten tuotetta on testattu pelimaailmassa digitaalisena tuotteena ennen viral-

lista lanseerausta. Kysymykset rakentuvat yhden videopelin ympärille, jota kuvataan 

tarkemmin seuraavassa kappaleessa.     

Alla on tšekkiläiseltä fanisivulta otettu kuva GTA (Grand Theft Auto) 4 -videopelin 

eräästä pelitilanteesta. Kuvassa on kaksi pelihahmoa, joista toinen on puhumassa ra-

diopuhelimeen ja toinen on ostamassa Sprunk-automaatista juomaa itselleen. Sprunk 

on fiktiivinen virvoitusjuomabrändi, joka on esiintynyt GTA-pelisarjassa vuodesta 

2002 lähtien. Pelisarja on myyntitilastojen perusteella yksi maailman suosituimmista, 

ja Sprunk-virvoitusjuoma on esiintynyt yhteensä kymmenessä sarjan pelissä. GTA:n 

pelimaailma on muutenkin täytetty fiktiivisillä brändeillä, joista yksi tärkeimmistä on 

Sprunk. 
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Taustatiedot 

1) Sukupuoli 

b) Nainen b) Mies 

2) Ikä (vuotta) 

b) alle 15 b) 15-19 c) 20-24 d) 25-29 e) 30-34 f) 35-39 g) 40-49 h) yli 50 

3) Tulot (euroa kuukaudessa) 

b) alle 500 b) 501-1000 c) 1001-2000 d) 2001-3000 e) yli 3000 

4) Työllisyystilanne 

b) Töissä b) Työtön c) Opiskelija 

5) Kuinka monta tuntia pelaat videopelejä viikossa  

b) 0-5 b) 6-10 c) 11-15 d) 16-20 e) yli 20 

Ostokäyttäytyminen 

6) Kuinka vahvasti olet samaa mieltä seuraavien ostokäyttäytymistä käsittele-

vien väittämien kanssa (1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä.)  

Ylläolevan pelitilanteen näkeminen vaikuttaa ostokäyttäytymiseeni tosielämässä 

Ylläoleva pelitilanteen näkeminen houkuttelee minua ostamaan Sprunk-brändin tuot-

teita tosielämässä 
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Ylläolevan pelitilanteen näkeminen ei houkuttele minua ostamaan Sprunk-brändin 

tuotteita tosielämässä  

Ylläolevan pelitilanteen näkeminen ei vaikuta ostokäyttäytymiseeni millään tavalla 

Asennoituminen fiktiivisiä tuotteita ja brändejä kohtaan videopeleissä 

7) Kuinka vahvasti olet samaa mieltä seuraavien asennoitumista käsittelevien 

väittämien kanssa (1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä.)  

Hyväksyn, että videopeleissä harjoitetaan fiktiivisten tuotteiden ja brändien sijoit-

telua sekä esille asettamista 

En hyväksy, että videopeleissä harjoitetaan minkäänlaista tuotteiden ja brändien 

sijoittelua tai esille asettamista 

Hyväksyn fiktiivisten tuotteiden esilläolon videopeleissä, vaikka pelimaailma 

olisi muilta osin mallinnettu realistisesti 

Hyväksyn fiktiivisten tuotteiden esilläolon videopeleissä, jos pelimaailma on 

muiltakin osin fiktiivinen 

Ylläolevan pelitilanteen näkeminen oli mielestäni miellyttävää 

Ylläolevan pelitilanteen näkeminen oli mielestäni epämiellyttävää 

Haluaisin nähdä virvoitusjuoma-automaatissa jonkun oikean, jo olemassa olevan 

virvoitusjuomabrändin logon (esim. Coca-Cola.)  

Asennoituminen mainostamista kohtaan 

8) Kuinka vahvasti olet samaa mieltä seuraavien mainostamista käsittelevien 

väittämien kanssa (1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä.)  

Yleinen asennoitumiseni mainostamista kohtaan sen eri muodoissa on positii-

vista 

Yleinen asennoitumiseni tuotesijoittelua kohtaan on positiivista  

Asennoitumiseni televisiomainontaa kohtaan on positiivista 

Asennoitumiseni sanomalehti-/aikakauslehtimainontaa kohtaan on positiivista 

Asennoitumiseni digitaalisen mainonnan eri muotoja kohtaan on positiivista 

(internet, videopelit, ymv.) 

Yleinen asennoitumiseni mainostamista kohtaan sen eri muodoissa on nega-

tiivista 

Yleinen asennoitumiseni tuotesijoittelua kohtaan on negatiivista 

Asennoitumiseni televisiomainontaa kohtaan on negatiivista 

Asennoitumiseni sanomalehti-/aikakauslehtimainontaa kohtaan on negatii-

vista 
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Asennoitumiseni digitaalisen mainonnan eri muotoja kohtaan on negatiivista 

(internet, videopelit, yms.)  

 

 

 

 

 

 


