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Tiivistelmä 

Tutkielmani tarkoitus on tutustua erilaisiin pelejen sisäisiin mikrotransaktioihin sekä 

monetisaatioon. Peliteollisuuden tämän hetken suosituimpana pelimuotona on niin 

sanotut Free-To-Play –pelit, joiden liikevaihto perustuu täysin käyttäjien suorittamiin 

mikrotransaktioihin, joilla ostetaan erilaisia pelin sisäisiä hyödykkeitä. Free-to-play –

malli on ansaintamallina vielä aika uusi, vaikkakin mikrotransaktioita on ollut olemassa 

erilaisissa peleissä jo monia kymmeniä vuosia. Tutkielmassani aion ottaa myös esille 

erilaisia piirteitä joita esiintyy perinteisissä mikrotransaktioihin perustuvien pelejen 

käyttäjissä. Pääpaino tutkielmassani tulee kuitenkin olemaan mikrotransaktioiden 

liiketoiminnallisessa kannattavuudessa ja siinä miksi free-to-play –malli kannattaa 

nykypeleissä. Tutkimusongelmaksi muodostuukin näin ”Onko Free-to-Play –

liiketoimintamalliin siirtyminen kannattavaa taloudellisesti?”. 
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1. Johdanto 

Peliteollisuus on noussut 2000-luvulla merkittäväksi viihdeteollisuuden haaraksi. 

Vuonna 2009 peliteollisuus saavutti 273 miljoonalla myydyllä tuotteellan huimaavan 

10,5 biljoonan dollarin liikevaihdon (ESRB, 2009). Peliteollisuus on saanut viime 

vuosien aikana jalansijaa myös Suomessa. Siitä on tullut merkittävä osa suomalaista 

kulttuurivientiteollisuutta ja 90% suomalaisesta pelituotannosta päätyykin vientiin ja 

vuonna 2014 peliteollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 1800 miljoonaa euroa  

(Neogames,2015). Suomalaiset pelialan yritykset ovat tulleet tunnetuiksi myös 

maailmalla. Rovio Entertainmentin jättimenestystä Angry Birdsiä seurasivat perässä 

Supercellin Clash of Clans sekä Fingersoftin Hill Climb Racing. Jokainen näistä 

menestyspeleistä käyttää liiketoimintamallinaan Free-to-Play –mallia ja näiden 

kaltaisten pelien menestys kieliikin mallin toimivuudesta. Älypuhelinten ja sosiaalisten 

medioiden käyttäjämäärän koko ajan kasvaessa, myös Free-to-Play –pelejen suosio lähti 

huimaan nousuun. Pelien ollessa täysin maksuttomia, ovat mahdollisuudet rajattomat ja 

yhä innovatiivisempia pelejä ilmestyy markkinoille jatkuvasti. 

Free-to-Play –liiketoimintamalli aiheena on erityisen mielenkiintoinen sen suuren 

suosion ja toimivuuden kannalta. Luettuani tilastoja peleistä jotka siirtyivät 

kuukausimaksuun perustuvasta maksumallista Free-to-Play:hin ja huomattuani kuinka 

suurta liikevoittoa jo miltei unohdetut pelit tällä tavoin tekivät, oli tutkielmani aihe 

sinetöity. Tutkielmassani pyrin ottamaan huomioon tärkeät asiat niin 

liiketoimminnalliselta kuin psykologiseltakin puolelta. Tarkkailen mihin Free-to-Play –

mallin toimivuus oikein perustuu ja miksi käyttäjät kokevat sen mieluisaksi. 

Tutkielmani on pääsääntöisesti kirjallisuuskatsaus, mutta käytän tukena paljon tilastoja, 

sillä esimerkiksi kuukausittaiset käyttäjämäärät sekä liikevaihdot ovat suuressa roolissa 

puhuttaessa Free-to-Play –mallin suosiosta. Tutkimuskysymyksen ”onko Free-to-Play –

liiketoimintamalliin siirtyminen kannattavaa taloudellisesti” avulla lähdetään tutkimaan 

aihetta tarkemmin.   
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2. Videopelaamisen historia ja mikrotransaktiot 

 

Mikrotransaktiot ovat olleet aina jossain määrin läsnä pelaamisessa, vaikka nykyisen 

asemansa yhtenä johtavista peliteollisuuden liiketoimintamalleista se on saavuttanut 

vasta viime vuosina (Fields 2014). Aikoina jolloin pelaaminen oli lähinnä arcade-

talojenlaitteisiin kolikoiden tuhlaamista ja levykkeiden vaihtelua koulun välitunneilla 

(Kuusisto, 2013), ei mikrotransaktioiden hyötyä juurikaan ajateltu. Silti esimerkiksi 

arcade-peleissä mikrotransaktiot olivat oleellisena osana peliä. Pelaaja pystyi ostamaan 

esimerkiksi lisää elämiä tasohyppelypeliin, lisäämällä laitteeseen muutaman kolikon 

ylimääräistä (Kokkonen,2014). Tällaisista aluksi pienistä asioista mikrotransaktiot 

lähtivät hiljalleen yleistymään. 

Kun pelien jälleenmyynti alkoi yleistymään ja Sonyn, Nintendon ja Microsoftin 

kaltaiset jätit alkoivat kamppailemaan peliteollisuuden herruudesta, alkoivat myös 

mikrotransaktiot hiljalleen yleistymään. Muutamia vuosia taaksepäin näytti jo siltä että 

taistelu oli loppunut ja Microsoft sekä Sony olivat jakaneet pelaamisen kahteen eri 

leiriin, Nintendon keskittyessä lähinnä perheisiin laajentamalla kohdeyleisöään nuoriin 

ja vanhoihin pelaajiin (Fields, 2014). Etenkin Nintendon lähestymistapa oli hieman 

normista poikkeava sillä se otti käyttöön helpommat pelimekaniikat ja halvemman 

laitteiston, tuoden näin pelaamisen lähemmäksi valtavirtaa (Fields, 2014). Nintendon 

lähestymistapa oli toimiva, sillä 2006-vuonna julkaisema peli ”Wii Sports” on 

Nintendon nettisivuston mukaan yhä edelleen kaikkien aikojen toisiksi myydyin 

videopeli kaikilla alustoilla huimalla 82,69 miljoonalla myydyllä kopiollaan. Myös 

muiden alustojen menestyksestä kertoo 2013-luvulla julkaistun Grand Theft Auto V –

pelin ennätyksellinen myynti ensimmäisenä kolmena päivänään. Playstastion Storessa ja 

Xbox Live Marketplace –kauppapaikoilla julkaistu peli saavutti ensimmäisenä kolmena 

myyntipäivänään jopa yhden biljoonan dollarin liikevaihdon (Take-Two 2013). 

Seuraava suuri askel kohti mikrotransaktioita oli PC-pelaamisen henkiinherääminen ja 

MMORPG-pelejen (massively multiplayer online role-playing game) yleistyminen. 

MMO-pelejen edelläkävijöitä olivat Ultima Onlinen ja EverQuestin tapaiset pelit. 

Suurimman ja pysyvimmän muutoksen alan peleihin ja videopeliteollisuuteen 
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ylipäätänsä teki vuonna 2004 julkaistu Blizzard Entertainmentin World of Warcraft. 

Koska MMO-pelit vaativat suurten massojen yhdenaikaisen pelaamisen samoilla 

pelikentillä, vaadittiin myös suurta palvelinkapasiteettia. Rahoittaakseen tällaiset 

vaatimukset pelinkehittäjät alkoivat veloittamaan pelaajilta kuukausimaksuja pelin 

pelaamisesta. Lisäksi pelaajat joutuivat aika-ajoin ostamaan uusia lisäosia, avatakseen 

uutta sisältöä peliin. World of Warcraft oli ensimmäisiä pelejä joka sai tämän 

liiketoimintamallin toimimaan. Sen suurin tilaajamäärä oli vuonna 2010 huimat 12 

miljoonaa pelaajaa (Forbes, 2013). Pelin tilaajamärä on nykyään vähentynyt noin 5,5 

miljoonaan aktiiviseen pelaajan (Williams, 2015) ja World of Warcraft onkin alkanut 

hakea lisärahoitusta myös mikrotransaktioiden avulla, lisäämällä peliin 

kuukausimaksujen ja lisäosien ohella esimerkiksi uusia esineitä joita pelaaja voi ostaa 

oikealla valuutalla. World of Warcraftin jälkeen myös muut pelit koittivat 

kuukausimaksuihin perustuvaa liiketoimintamallia, mutta ilman sen suurempaa 

suosiota. Nykyään kuukausimaksut ovatkin erittäin harvinaisia ja niitä näkee lähinnä 

musiikkiin ja TV-ohjelmiin rinnastetuissa applikaatioissa kuten Netflix ja Spotify 

(Kokkonen ,2014). 

Vaikka sadat miljoonat ihmiset käyttivät aikaansa erilaisiin peleihin niin konsoleilla 

kuin tietokoneellakin, oli silti varaa uusille innovaatioille.  Vuonna 2004 nerokas 

Harvardin opiskelija nimeltä Mark Zuckenberg toi pelaamiseen uusia tuulia Facebookin 

avulla. Facebook toi pelaamisen lähelle sellaisia ihmisiä, joilla ei normaalisti ollut aikaa 

kuluttaa useita tuntia päivästään peleihin. Ihmiset jotka eivät normaalisti kuluttaisi 

kuuttakymentä dollaria fyysiseen peliin, eivät nähneet ongelmaa 2-3 dollarin 

kulutuksesta päivittäin sosiaalisiin peleihin Facebookissa (Fields, 2014). Etenkin pelien 

sosiaalinen aspekti kiinnosti uusia pelaajia. Pelimenestyksen jakaminen kavereille sekä 

tuttavien kutsuminen pelaamaan peliä käyttäjän kanssa onnistui muutamalla napin 

painalluksella. Facebook näytti että kuka tahansa voi käyttää rahaansa peleihin, jos 

pelistä tehdään tarpeeksi houkutteleva. Tuomalla mikrotransaktiot lähelle satunnaista 

pelaajaa, Facebook muutti pelaamisen ekonomiaa entisestään.  

Samaan aikaan kun Facebook toi pelaamisen lähemmäs kasuaalia pelaajaa, olivat 

älypuhelimet tulossa yhä yleisimmiksi. Applen iPhone-malli sekä hieman myöhemmin 

Googlen android-alusta antoivat sadoille miljoonille käyttäjille uusia tapoja pelata 

online-pelejä (Fields, 2014).  Puhelimille tarkoitettujen peliapplikaatioiden yleistyttyä, 

veivät älypuhelimet osansa pelivalmistajien markkinavoitoista. Puhelimella pelaaminen 

oli yhtä helppoa kuin käsikonsolin käyttö ja näin ollen käsikonsoleiden valmistajat 
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uudistivatkin laitteitaan erilaisilla innovaatioilla kuten 3D-pelit. Oli kuitenkin selvää, 

että puhelimella pelattavat pelit olivat tulleet jäädäkseen. 
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3. Free-to-play -liiketoimintamalli  

 

Tänä päivänä peliteollisuuden johtavaksi liiketoimintamalliksi on noussut Free-to-Play 

–malli. Free-to-play –malli nojaa suuresti mikrotransaktioihin. Vaikka itse peli on 

ilmainen, on ideana tehdä liikevoittoa pelaajan ostamista hyödykkeistä. Tällaisia 

hyödykkeitä voivat olla esimerkiksi kosmeettiset esineet pelihahmolle. Free-to-play –

termin ohella käytetään myös usein termiä Freemium-peli. Termi on muodostunut 

yhdistämällä sanat ”free” ja ”premium” ja sillä tarkoitetaan kaikkia sellaisia palveluja 

jotka ovat ilmaisia, mutta saavuttavat tulonsa käyttäjän tekemistä mikrotransaktioista 

(Toivanen,2007). Freemium ja free-to-play ovat malleina käytännössä sama asia, joten 

käytänkin tekstissäni termiä Free-to-play selkeyden vuoksi. Seuraavissa kappaleissa 

tarkastellaan mikrotransaktioita niin mobiilipelejen, sosiaalisten pelejen kuin MMO-

pelejenkin näkökulmista. 

3.1 Free-to-play: Mobiili 

Vaikka free-to-play –pelit usein mielletään erilliseksi peli-genreksi ei tällaisesta 

kuitenkaan ole kyse. Pascal Luban esittelee artikkelissaan The Design of Free-To-Play 

Games (2011) pelit seuraavalla tavalla: “Kyseessä ei ole uusi genre, vaan sen sijaan 

vallankumous joka vaikuttaa peliteollisuuden moniin tekijöihin ja aspekteihin: 

markkinointiin, julkaisemiseen, laitteistovalmistajiin sekä tietysti pelinsuunnittelijoihin- 

ja kehittäjiin”. Free- to-play –pelit ovat todellakin vallankumous,  joka on suurentanut 

huomattavasti pelien käyttäjäkuntaa. Jos vielä 2000-luvun alussa pelaajaksi itsensä 

luokittelevia kuluttajia oli vain murto-osa väestöstä, on tänä päivänä älypuhelinten ja 

sosiaalisen median ansiosta pelaajien määrä huomattavasti suurempi. Älypuhelimen 

omistajia on BusinessWire-sivuston mukaan maailmassa tänä päivänä noin 

seitsemännes väestöstä. Lisäksi esimerkiksi iOS-alustalle on olemassa yli satatuhatta 

applikaatiota, joista yli kolmannes on pelejä (Chang,2012). IOS-alustaa käyttävien 

iPhonen ja iPadin käyttäjistä ainakin kaksi kolmaosaa on joskus ladannut pelin ja 

pelannut sitä (Chang,2012). Nämä käyttäjät eivät ole ostaneet laitetta pelaamista varten, 

mutta pelien ollessa yhä helpommin ja helpommin saatavilla sekä pelitarjonnan ollessa 

todella suuri, on helppo aloittaa pelaaminen. Tämä onkin yksi pääsyistä miksi Free-to- 

play –pelit ovat niin suosittuja, varsinkin älypuhelinten tapauksessa. 
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3.2  Free-to-play: Sosiaaliset pelit 

Viime vuosina Free-to-play –pelejen suurimmaksi tekijäksi rekisteröityneiden käyttäjien 

perusteella on noussut sosiaaliset pelit eli pelit joita pelataan sosiaalisen median kautta. 

Suurin osa näiden pelien pelaamisesta tapahtuu Facebookin kautta, jolla on tänä päivänä  

Statista.com –sivuston mukaan 1,55 miljardia käyttäjää. Sosiaaliset pelit ovat helposti 

lähestyttävissä, ne on suunnattu laajalle kohdeyleisölle, ne eivät maksa mitään (ellei itse 

halua panostaa mikrotransaktioihin) ja siksi pelaamisen aloittaminen onkin erittäin 

helppoa. Sosiaalisten pelien tapauksessa tilastot puhuvat Free-to-play:n suosion 

puolesta. Esimerkiksi pelinkehittäjä Zyngan pelillä FarmVille oli vuonna 2013 noin 38 

miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukaudessa. Tänä päivänä ehdottomasti suosituin peli 

sosiaalisessa mediassa on Candy Crush Saga, jolla on kuukausittain Facebookin oman 

tilaston  mukaan huimat 50 miljoonaa aktiivista pelaajaa kuukaudessa. Vaikka näistä 50 

miljoonasta pelaajasta vain noin 2,7% käyttää pelin pelaamiseen rahaa, nettoaa peli silti 

kuukaudessa noin 1,2 miljardia euroa kuukaudessa, sillä keskiverto, rahaa peliin laittava 

käyttäjä kuluttaa kuukaudessa noin 22 euroa pelin pelaamiseen (Dredge,2015). Etenkin 

sosiaalisten pelejen tapauksessa pyritään vetoamaan juuri tämän 2,7% kaltaisiin ”suuriin 

kuluttajiin”, jotka käyttävät suuria määriä rahaa mikrotransaktioihin. 

3.3 Free-to-play: MMO-pelit 

Tietokoneella pelattavien MMO-pelejen tapauksessa virtuaalisia hyödykkeitä on myyty 

jo ennen varsinaista Free-to-play –mallin yleistymistä.  1999-luvulla Ultima Onlinen ja 

EverQuestin kaltaisten pelejen ollessa suosiossa, tapahtui pelaajien välillä paljon 

hyödykkeiden vaihtoa (Hamari,2010).  Pelaajat vaihtoivat tai myivät pelinsisäisiä 

virtuaalisia esineitä oikeaan valuuttaan. Esimerkiksi kosmeettisia esineitä myytiin jo 

silloin verkkohuutokaupoissa kuten Ebay. Nykyään painopiste on siirtynyt 

hyödykkeiden myyntiin suoraan operaattorilta pelaajalle, mutta myös pelaajien välistä 

vaihtokauppaa käydään yhä ja suurimmissa osista peleistä se on jopa kielletty. MMO-

pelejen tapauksessa on liiketoimintamallien välillä käyty usein kamppailua 

kuukausimaksupohjaisen sekä Free-to-Play –mallien välillä. Viime vuosina painopiste 

on alkanut siirtymään yhä enemmän ja enemmän Free-to-play –mallin puoleen. 

Esimerkiksi Lord of The Rings Online, Dungeons and Dragons Online sekä Champions 

online ilmoittivat vuosina 2009 ja 2010 siirtyvänsä ns. ”pay to play” –mallista 
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mikrotransaktiopohjaiseen Free-to-play –malliin (Debeauvais et al., 2011). MMO-

peleissä pelaajien maksukäyttäytyminen muistuttaa huomattavasti sosiaalisia pelejä, 

sillä myös ilmaisten MMO-pelejen tapauksessa suurimmat rahat tulevat ”suurilta 

kuluttajilta”. MMO-peli Puzzle Piratesin tapauksessa mikrotransaktiot toivat sille 

vuonna 2011 230,000 dollarin edestä liikevoittoa, vaikkakin vain 10% pelaajista käytti 

siihen rahaa. Tämä kymmenen prosenttia kuitenkin laittoi peliin noin 50 dollaria 

kuukaudessa kuten Debeauvais ja muut julkaisussaan If You Build It They Might Stay 

osoittavat. Vaikka Free-to-play –malli onkin yleistynyt MMO-pelien keskuudessa, pitää 

genren ehdottomasti pelaitun peli World of Wacraft vieläkin kiinni 

kuukausimaksuistaan. Vaikka pelin aktiivinen tilaajamäärä onkin Statista.com-sivuston 

mukaan vuonna 2015 alle puolet siitä mitä se oli huippuaikoinaan eli 5,5 miljoonaa, on 

peli silti ehdottomasti tuottavin omassa genressään. Peli onkin pelinkehittäjä Blizzardin 

luoman tilaston mukaan maailman toiseksi myydyin peli heti Minecraftin jälkeen, 14 

miljoonalla myydyllä kopiollaan. 
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4.  Kuinka myydä Free-to-play –peli? 

 

Videopeliteollisuuden kasvaessa ja pelitarjonnan lisääntyessä, kohtaavat pelintekijät 

jatkuvasti uusia haasteita.  Haasteet ilmenevät liiketoimintamalleissa, pelisuunnittelussa 

sekä pelien markkinoinnissa (Hamari, 2015).  Free-to-play –malli dominoi niin 

sosiaalisten- kuin mobiilipelienkin markkinoita (Fields, 2014) ja pelaajamäärät nousevat 

jatkuvasti. Pelinkehittäjät keksivät koko ajan uusia keinoja luoda sellaisia 

mikrotransaktioita peleihinsä, joihin pelaajat käyttäisivät rahaa. Tim Fields nostaa 

kirjassaan Social Game Design – Monetization Methods and Mechanics (2014) esille 

kolme tärkeää kysymystä: “miten käyttäjiä saadaan?”, ”miten uudet käyttäjät 

psykologiselta kuin liiketoiminnalliseltakin kannalta, käyttäen apuna aiemmin 

mainitsemiani tutkimuksia.säilytetään?” ja ”miten raha tehdään?”.  Tämän kaltaisiin 

kysymyksiin haetaan vastauksia esimerkiksi Juho Hamarin tutkimuksessa ” Why do 

people buy virtual goods?” (2015), jossa esitetään kaksi hypoteesiä aiheeseen liittyen. 

Hypoteesi 1: pelistä nauttiminen vähentää halua ostaa virtuaalisia hyödykkeitä, mutta 

samaan aikaan se lisää halua pelata peliä enemmän ja mitä enemmän peliä pelaa, sitä 

todennäköisemmin käyttää varojaan mikrotransaktioihin. Hypoteeesi 2: asenne 

virtuaalisia hyödykkeitä kohtaan sekä käyttäjän uskomukset lisäävät halukkuutta ostaa 

virtuaalisia hyödykkeitä. Pelien tapauksessa myös erilaiset käyttäjätyypit on otettava 

huomioon. Tällaisia käyttäjätyyppejä ovat yleensä kasuaalit ja vakavat pelaajat, joiden 

käyttäytymistä tarkastellaan tutkimuksessa ” Transposing freemium business model 

from casual games to serious games”(Georgieva et al., 2015).  

 

4.1   Purchase Funnel 

E. St. Elmo Lewis esitteli Purchase Funnel –käsitteen eli ns. ostosuppilon ensimmäistä 

kertaa vuonna 1898. Kyseessä on markkinointimalli, joka tutkii kuluttajakäyttäytymistä 

ja sen avulla kuvataan ne askeleet, jotka kuluttajan on käytävä läpi ennen rahan 

käyttämistä tuotteeseen. Tim Fields esittelee kirjassaan ostosuppelin eri vaiheet ja 

rinnastaa nämä Freemium-peleihin. Suppilon ensimmäinen vaihe on tietoisuus 

tuotteesta tai palvelusta. Tätä seuraa kiinnostus potentiaalisesta ostosta ja sen jälkeen 

halu hyödyntää tarjous. Suppiloin viimeinen ja tärkein vaihe on itse toiminta eli 
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aiempien vaiheiden halun täyttäminen. Suppilo saa muotonsa siitä vähenevästä osasta 

väestöä joka etenee vaiheesta seuraavaan ja päätyy lopulliseen ostokseen. Luonnollisesti 

kuluttajakäyttäytymiseen eri vaiheissa vaikuttaa muun muuassa mainostaminen ja pelin 

mahdollinen lisäsisältö. Mitä pidemmälle suppiloa edetään, sitä enemmän potentiaalisia 

ostajaehdokkaita tippuu pois, mutta tarkoituksena onkin säilyttää mahdollisemman 

monta käyttäjään viimeiseen ”action-vaiheeseen”. Tämä vanha markkinointimalli on 

suoraan rinnastettavissa Free-to-Play –peleihin, sillä niissä monetisoidaan vain niitä 

käyttäjiä jotka kokevat olevansa velvollisia maksamaan pelistä ja tähän vaikuttaa 

olennaisesti se kuinka paljon pelillä on pelaajia. Esimerkiksi Facebook-peleissä 

maksavia käyttäjiä on vain noin 3-5% kokonaismäärästä.  Tällöin korostuu aiemmassa 

kappaleessa esittämäni Fieldsin kysymykset ja näiden avainongelmat. Ensiksi on 

luotava halu ja kiinnostus peliä kohtaan, sen jälkeen muutettava halu toiminnaksi ja 

lopulta toiminnan muuttaminen jatkuvaksi rahankäytöksi pelin sisäisiin 

mikrotransaktioihin. Sosiaalisten pelejen tapauksessa käytäntö on vielä hieman 

monimutkaisempi, sillä pelkästään käyttäjien halujen täyttäminen ei riitä vaan käyttäjät 

on myös saatava takaisin pelin ääreen ja vielä mielellään kavereiden kanssa.  

 

Social Game Design – Monetization Methods and Mechanics ”(2014) 
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4.2  Miksi käyttää rahaa mikrotransaktioihin? 

Free-to-play –pelien kehittäjät ovat alkaneet kohtaamaan ongelmia pelisuunnittelussa ja 

etenkin siinä, miten luoda kysyntä mikrotransaktioille..Toisin sanoen on kyse siitä, 

miten peleihin luodaan tilanteita jotka oikeuttaisivat kysynnän virtuaalisille 

hyödykkeille ja jotka pelaajat näin ollen kokisivat haluttuina (Hamari,2015). Tästä 

päästänkin yhteen suurimmista ongelmista mikrotransaktioihin pohjautuvien pelien 

tapauksessa. Pelin täytyisi olla tasapainossa niin, että pelaaja kokee pelin nautittavaksi, 

mutta samalla pelissä täytyy olla piirteitä jotka ohjaavat pelaajaa käyttämään rahaa 

mikrotransaktioihin (Hamari & Järvinen 2011) Utilitarisissa järjestelmissä käytettävyys 

on yleensä tekijä, joka ajaa käyttäjää eteenpäin, mutta hedonisissa järjestelmissä kuten 

peleissä, on suurimmassa roolissa pelaajan kokema nautinto. Yleensä ideana on että jos 

pelaaja nauttii pelistä, ei hän koe tarvetta käyttää rahaa virtuaalisiin hyödykkeisiin. Yksi 

tapa luoda pelaajalle tarve mikrotransaktioita kohtaan on luoda peliin keinotekoisia 

esteitä, jotka pelaaja voi ohittaa tai läpäistä helpommin vain käyttämällä rahaa 

mikrotransaktioihin (Hamari & Lehdonvirta,2011). Tällaiset piirteet peleissä ovatkin 

saaneet kritiikkiä osakseen ja niin sanotut pay-to-win –pelit ovat joidenkin pelaajien 

epäsuosiossa. Pelistä nauttiminen ei ole ainoa mikrotransaktioihin rahaaa käyttämiseen 

ajava tekijä kuten Bapna ja Umyarov osoittavat tutkimuksessaan Do Your Online 

Friends Make You Pay? (2015). Tarkoituksena oli tutkia toisten käyttäjien vaikutusta 

vertaistensa rahan käyttöön sosiaalisissa freemium –ympäristössä. Tutkimus osoitti että 

vertaisten vaikutuksesta maksullisten palveluiden ostaminen on 60% todennäköisempää. 

Lisäksi käyttäjät joilla on vain pieni määrä ystäviä palvelun käyttäjinä ostavat 

todennäköisemmin virtuaalisia hyödykkeitä kuin käyttäjät joilla ystäviä on suuri määrä. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4.3  High ja Low Spender -käyttäjät 

Kappaleessa 2.2 esittelin lyhyesti Free-to-play –peleissä esiintyvän suurkuluttaja 

käyttäjätyypin eli ns. ”high spender” –käyttäjän. Wohn ja Na esittelevät 

tutkimuksessaan Virtual Item Purchasing Patterns in a Social Game: Differences 

between High and Low Spenders (2012) käyttäjätyypit “low spender” ja “high spender”. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutustua tarkemmin näiden käyttäjätyyppien 

rahankäyttöön korealaisessa, hieman Habbo Hotellia muistuttavassa,  Puppy Red 

sosiaalisessa pelissä. Pelissä käyttäjät luovat oman avatarinsa ja pelaavat toisten 

avatarien kanssa 3D-maailmassa, käyttäen samalla virtuaalista –ja/tai oikeaa rahaa 

erilaisiin virtuaalisiin hyödykkeisiin. Tällaisia hyödykkeitä ovat esimerkiksi huonekalut 

sekä uudet avatarit. Pelaajat voivat myös ansaita pelin sisäistä ”bean” –valuuttaa 

pelaamalla minipelejä.  Low spender –käyttäjät maksavat hyödykkeensä lähinnä ”bean” 

–valuutalla, kun taas High spender –käyttäjät ostavat ”coin” –valuuttaa oikealla rahalla 

mikrotransaktioita hyödyntäen. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkkailla näiden 

käyttäjien ostotottumuksia hyödyntäen pelin ylläpitäjä yritykseltä, TriD Companylta, 

saatua dataa. Data sisälsi login ostetuista esineistä sekä käytetyn transaktiotyypin. 

 

Low ja High spender –käyttäjien rahankäytön vertailu(Yvette Wohn,Na,2012) 

Tarkkailun alla olivat viimeisen kolmen kuukauden aikana ainakin kerran 

sisäänkirjautuneet ja peliin oikeata rahaa kuluttaneet käyttäjät. Tutkimuksessa havaittiin, 

että pelin virtuaalisiin hyödykkeisiin käytetyn rahamäärän suuruus vaihteli aina 50 

wonista noin 241 000 woniin (0.03 eurosta 181 euroon). 90% käyttäjistä lukeutuu Low 

spender –luokkaan kun taas loput 10% High spender –luokkaan. Ero käyttäjien välillä 

oli selvä, kuten taulukko antaa ilmi. Low spender –käyttäjät käyttivät rahansa 

suurimmaksi osaksi itse pelaamiseen keskittyviin hyödykkeisiin, kun taas high spender 

–käyttäjät ostivat rahallaan lähinnä kosmeettisia hyödykkeitä, itse pelaamisen jäädessä 
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pienempään rooliin. Tutkimuksessa huomattiin ostokäyttäytymisen noudattavan Engelin 

lakia eli kun käytetyn rahan suhde välttämättömiin tarvikkeisiin kuten ”kasavatus” –

esineeseen nousi, laski muihin tarvikkeisiin käytetyn rahan määrä. 

 Tutkimuksessa käytetty data oli huomattavasti luotettavampaa kuin esimerkiksi 

käyttäjäkyselyistä saatu data, sillä se tuli suoraan operaattorilta.  Tutkimuksesta saatu 

tieto auttaa sosiaalisten pelejen ja muidenkin Free-to-play –mallia hyödyntävien pelien 

operaattoreita ymmärtämään käyttäjien ostokäyttäytymistä.  Etenkin nuorille 

tarkoitettujen,mikrotransaktioita hyödyntävien, pelien määrän ollessa suuressa kasvussa, 

voi tutkimus olla myös hyödyllinen esimerkiksi pelisuunnittelijoille (Yvette et al., 

2012). 

 

4.4 Satunnaiset pelit vs vakavat pelit  

High ja Low Spender –käyttäjien lisäksi Free-to-play –pelien maailmassa on olemassa 

myös muita käyttäjätyyppejä. Hieman samalla tavalla kuin aiemmassa kappaleessa, 

tällaisia ääripäitä edustavat myös kasuaalit ja vakavat pelaajat. Free-to-play –mallin 

ollessa erityisen suosittu kasuaaleissa peleissä, sivuan tutkielmassani vakavien pelejen 

roolia ja keskityn pääsääntöisesti kasuaaleihin peleihin. 

Satunnaistenpelejen sektori on yksi nopeiden kasvavimmista alueista  peliteollisuuden 

saralla. Vakavien pelejen sektori on myös kokoajan kasvava, mutta liikevoittojen 

puolesta se on huomattavasti satunnaisiapelejä jäljessä.  (Georgieva et al., 2015). Gao ja 

Mandryk määrittelevät satunnaisetpelit peleiksi jotka on nopea oppia ja joihin pelaaja 

pääsee helposti käsiksi, hyödyntäen helppoja sääntöjä ja erityisiä pelimekaniikkoja. 

Satunnaisetpelit käyttävät hyödykseen sisältöä joka ei sisällä väkivaltaa ja on näin ollen 

helposti lähestyttävissä oli pelaaja nuori tai vanha, mies tai nainen. Verrattuna vakaviin 

peleihin, satunnaisten pelejen tapauksessa pelaajan ei tarvitse omistaa ennakkotietoa 

videopeleistä eikä peliin tarvitse myöskään uhrata viikkoja tai kuukausia arvokasta 

aikaa (Juul, 2012).  

Toinen syy miksi satunnaisista peleistä on tullut niin suuri hitti, on niiden täydellisesti 

onnistunut tapa muuttaa pelaajan sitoutuminen peliin liikevoitoksi (Michaud, 2011). 

Satunnaisissapeleissä on tällä hetkellä käytössä kaksi toimivaa liiketoimintamallia. 

Nämä mallit ovat Free-to-play sekä ”free trial” –mallit.  Jälkimmäisessä mallissa pelaaja 

pääsee kokeilemaan peliä ennen kuin tekee ostopäätöksen, malli eroaa perinteisestä 
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free-to-play –pelistä siten, että jossain vaiheessa pelaamista on käyttäjän maksettava 

pelistä (Georgieva et al.,. 2015). International Game Developers Associationin julkaisun 

mukaan näiden mallien lisäksi satunnaisillapeleillä on myös muita tapoja tehdä 

liikevoittoa. Tällaisista tavoista esimerkkejä ovat muun muuassa: jäsenmaksu(jossa 

pelaaja maksaa pelistä esim kuukausittain tietyn summan), mainokset ja erilaiset pay-

per-minute ja pay-for-play –mallit (joissa nimensä mukaan pelaaja maksaa tietystä 

ajasta).  Useassa satunnaisessa free-to-play –pelissä on esimerkiksi banneri-mainoksia 

tai videoita eri tasojen välissä. Pelaajat saattavat myös saada mahdollisuuden täyttää 

erilaisia kyselyitä tai suorittaa erilaisia tehtäviä, saadakseen lisää aikaa pelata peliä. 

Kuten suurimmassa osassa free-to-play –pelejä myös satunnaisissapeleissä on pelaajalle 

luotava tarve ostaa virtuaalisia hyödykkeitä. Tällaisten hyödykkeiden luomiseksi 

tarvitaan tavallista enemmän työtä kehitysvaiheessa jotta luotaisiin tehokkaasti 

uskottavia hahmoja ja käytettäviä virtuaalisia esineitä joita käyttäjät ovat valmiita 

ostamaan (Tyni, 2011). Tällaiseen luomistyöhön vaaditaan erityisesti datalouhintaa ja 

tietynlaisia optimointitekniikoita. Georgieva ym. esittelevät artikkelissaan hieman 

aiemmin tutkielmassani mainitsemaa purchase funnelia muistuttavan ajatuksen 

virtuaalisten hyödykkeiden luomiseen liittyen. Lähtökohtana tässä ajatuksessa on luoda 

pelaajalle kahta erilaista hyödykettä: helposti ansaittavaa ja vaikeasti saatavaa rahaa. 

Näistä ensimmäistä pelaaja nimen mukaisesti ansaitsee helposti pelin alkutasoilla ja sen 

ostaminen oikealla rahalla tehdään halvaksi, jotta houkuteltaisiin pelaajia pelin pariin. 

Vaikeasti saatava raha puolestaan astuu kuvioihin vasta pelin myöhemmillä tasoilla ja 

sen tarkoituksena on nostaa pelaajan suorituskykyä jotta he pääsisivät läpi pelin 

vaikeimmista tasoista. Pelistä riippuen vaikeasti saatava raha voi olla pakollinen ostos 

jos pelin haluaa päästä läpi. Näin ollen tarve ostaa virtuaalisia hyödykkeitä nousee, jos 

pelaaja on jo pelannut peliä tarpeeksi pitkälle. 
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5. Johtopäätökset 

Pyrin tutkielmassani vastaamaan tutkimusongelmaan: Onko Free-to-Play –

liiketoimintamalliin siirtyminen kannattavaa taloudellisesti. Huomioon otettiin niin 

sosiaaliset pelit, mobiilipelit kuin MMO-pelitkin. Jokaisessa kategoriassa havaittiin 

free-to-play:n olevan tämän hetken johtava liiketoimintamalli eikä suotta. Uusia pelejä 

luodaan pelimarkkinoille jatkuvasti ja niistä suurin osa käyttää hyväkseen 

mikrotransaktioita saadakseen liikevoittoa. Kuten tutkielmassani mainitsin, suurin osa 

pelaajista on nykyään kasuaaleja pelaajia, jotka eivät välttämättä hae peleiltä haastetta ja 

kilpailullisuutta, vaan yksinkertaisesti viihdykettä. Kun viihde tarjotaan vielä ilmaiseksi 

ilman mitään lisämaksuja on pelin aloittaminen helppoa.  

Pelien pareissa viihtyvät niin nuoret kuin vanhat, naiset kuin miehetkin. Lisäksi peleille 

löytyy vielä paljon tarkempia käyttäjäkuntia kuten kasuaalit pelaajat ja vakavammat 

pelaajat, jotka etsivät peleiltään aivan eri hyötyä. Free-to-play –peleillä pyritään 

vetoamaan juuri niihin pieniin käyttäjäkuntiin jotka käyttävät peliin rahaa. Niin sanotut 

High spender –käyttäjät, joita myös joissain yhteyksissä on kutsuttu isoiksi kaloiksi, 

tuovatkin pelintekijöille suurimman osan ansioistaan. 

Tutkielmassani sivusin ehkä hieman Free-to-play –mallin huonoja puolia, joita mallilla 

luonnollisesti myös on. Yksi huonoista puolista on monipuolisuuden puute, sillä 

pelintekijät eivät kehitä free-to-play –pelejä ehkä niin tiuhaan tahtiin kuin 

kuukausimaksuisten pelejen tapauksessa. Tästä syystä pelistä saattaa loppua sisältöä 

liiankin nopeasti. Myös pelin siirtyminen ns. pay-to-win –peliksi on riskitekijä. Jos 

pelissä on miltei mahdoton edetä ilman rahallista panostusta tai toinen pelaaja on 

ylivertainen toiseen pelaajaan nähden taitoon perustuvassa pelissä vain sen takia että 

hän on laittanut peliin enemmän rahaa, katoavat pelaajat helposti. Toki free-to-play:n 

useat hyvät puolet hieman syrjäyttävät nämä muutamat epäkohdat. 
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6. Yhteenveto 

Free-to-play –malliin siirtyminen kannattaa. Malli ei ole saavuttanut asemaansa tämän 

päivän johtavana liiketoimintamallina peliteollisuudessa suotta. Myös tilastot mallin 

puolesta, sillä free-to-play –malliin siirtyneet aikaisemmin kuukausimaksulliset MMO-

pelit tahkoavat taas voittoa huippupäiviensä tavoin uuden mallin myötä. Pelinkehityksen 

alhaiset kustannukset ovat valttia free-to-play –mallin tapauksessa. Teknologiat ovat 

usein yksinkertaisia ja halpoja. Pelaajat eivät myöskään ole niin vaativia, kun kyseessä 

on ilmainen peli. Mielestäni kuukausimaksullinen peli toimii vain todella harvoissa 

tapauksissa. World of Warcraft on tästä mainio esimerkki, sillä peli on yhä kymmenen 

vuoden jälkeenkin dominoiva peli MMO-genressä eikä suotta. Peliin luodaan tiuhaan 

tahtiin uutta sisältöä ja uudet lisäosat houkuttelevat myös vanhoja pelaajia takaisin. 

Myöskin pelin erittäin huolella viilattu juoni houkuttelee pelaajat mukaansa, jolloin n. 

10 euron kuukausimaksu pääsee helposti unohtumaan. 

En toki kumoa muiden liiketoiminta mallejen toimivuutta, mutta pelaamisen siirtyessä 

yhä enemmän sosiaalisiin medioihin ja mobiililaitteille, on selvää että yhä enemmän 

kevyitä ja kasuaaleja free-to-play –pelejä luodaan markkinoille. Miltei jokaisella 

ihmisellä on mukanaan älypuhelin ja pelaaminen on aina läsnä. Loistava esimerkki 

pelaamistyylin jatkuvasta muutoksesta on Nintendon uusi kehitteillä oleva pelikonsoli 

Nintendo Switch, joka toimii niin taulutietokoneen tapaisena käsikonsolina kuin 

kotikäytössä telakoitunakin.  
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