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Tiivistelmä 

Videopeliteollisuus on kehittynyt valtavin askelin viimeisten vuosikymmenten aikana. 

Enää ei puhuta pelkästään muutaman hengen työpanoksista, vaan taustalla voi olla 

Hollywood-elokuvan kokoinen taustatiimi videopeliä tuottamassa. Videopelien 

kehittymisen ja esimerkiksi internetin paranemisen myötä myös videopelien 

kaupallistamisesta on tullut entistä moninaisempi. Videopelin kaupallistamisen avulla 

pelintekijät saavat hyvitystä työstään, joten muoto ja tapa, millä videopeliä 

kaupallistetaan, ovat hyvin tärkeitä pelintekijöille. Useimmat tutkimukset nimenomaan 

katsovat videopelien kaupallistamista pelintekijöiden näkökulmasta. Tämän vuoksi olisi 

myös tärkeää ajatella kuluttajan näkökulmaa, eli pelaajia, jotka mahdollistavat 

loppupeleissä elannon pelintekijöille. 

Tämän tutkimuksen osalta lähetettiin kysely kolmelle peliaiheiselle keskustelupalstalle 

sekä opiskelijasähköpostilistalle. Tarkoituksena oli selvittää yleisellä tasolla pelaajien 

kulutustottumuksia ja asenteita koskien videopelien kaupallistamista. Kyselyn 41 

kysymystä käsitti niin videopelaajan yleisiä tekijöitä, kuin myös kulutustottumuksia ja 

asenteita koskien videopelien kaupallistamista. Vastauksia kyselyyn saatiin 214 

henkilöltä. Kyselytulosten perusteella voidaan todeta, että digitaaliset jakelualustat ovat 

suosittuja pelaajien kesken, mutta tästä huolimatta fyysisten pelikopioiden ostaminen ei 

ole vielä lopullisesti poistunut hankintamuotona. Perinteinen kaupallistamismuoto, 

kertamaksullinen videopeli, on vielä tänä päivänä suosituin ja halutuin videopelin 

hankintamuoto. Suurin osa kyselyyn vastanneista on myös käyttänyt ainakin joskus rahaa 

pelin lisäostoksiin, kuten mikrotransaktioihin. Pelaamisen aktiivisuus näyttää olevan 

kyselyn perusteella merkittävin yleinen tekijä pelaajien kulutustottumuksiin.  

Asenteet ja suhtautuminen osoittavat, että videopelin kaupallistamisen muodoilla ja 

tavoilla on merkitystä pelaajan pelihankintoihin ja käsitykseen videopelin laadusta. 

Tämän vuoksi pelintekijöiden tulee tarkkaan miettiä kaupallistamisen tapaa ja muotoa, 

jonka he videopelilleen haluavat.  

Tutkimustulokset tarjoavat samankaltaisia, mutta myös hieman poikkeaviakin tuloksia 

muutamaan aiempaan pelaajakyselyyn verrattuna. Tämän tutkimuksen kysymykset 

poikkeavat pääosin aiemmista pelaajakyselyistä, joten suurempaa vertailua on kuitenkin 

hankalampi tehdä. Vaikka tämä tutkimus ottaakin varsin yleisen ja laajan näkökulman 

videopelien kaupallistamiseen, niin tulevaisuudessa toisten tutkimusten tuloksien 

vertaileminen tämän tutkimuksen tuloksiin voi osoittaa kuinka pelaajien 

kulutustottumukset ja näkemykset ovat mahdollisesti kehittyneet ja muuttuneet vuosien 

aikana.  

Avainsanat 
videopelit, videopelien kaupallistaminen 
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1. Johdanto 

Viimeisen 20 vuoden aikana videopeliteollisuudesta on tullut merkittävä tekijä viihteen 

maailmassa (Marchand & Hennig-Thurau, 2013). Lyhyessä ajassa videopelit ovat 

kehittyneet valtavin harppauksin ja loppua ei tunnu näkyvän. Tästä syystä myös 

tutkimukset ovat alkaneet löytää paikkaansa videopelien aihealueilta. Aihealueita onkin 

paljon tarjolla videopelien osalta mitä voi tutkia. Voidaan tutkia erinäisiä syitä 

pelaamiselle tai vaikka miten videopelit kehittävät pelaajan oikean elämän taitoja. 

Vähemmän tutkittu alue on kuitenkin videopelien kaupallistaminen, joka sekin on 

pääosin toteutettu kehittäjän näkökulmasta katsottuna. Kaupallistaminen on melko 

tuoreeltaan kasvanut määrällisesti tavoiltaan ja muodoiltaan. Yksi tekijä tähän on se, että 

internet-yhteydet ovat maailmanlaajuisesti viimeisten vuosien ja vuosikymmenen aikana 

kehittyneet ja maantieteellisesti laajentuneet 

Mobiilipuhelimet ja digitaaliset jakelualustat ovat mahdollistaneet monimuotoisemman 

videopelien kaupallistamisen. Fields (2014) esimerkiksi kertoo sen tosiasian, että 

Facebookin kaltaiset sosiaalista pelaamista tarjoavat alustat ovat imaisseet mukaansa 

sellaisia pelaajia, jotka eivät välttämättä ole sellaisia pelaajia, jotka ostavat 60 euron 

kertamaksullista videopeliä, vaan maksavat esimerkiksi FarmVillen tapaisissa peleissä 

mikrotransaktiomaksuja.  

Tässä tutkimuksessa keskitytään yleisellä tasolla pelaajien näkökulmaan koskien 

videopelien kaupallistamista. 

 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät 

Tämän tutkimuksen aihetta, videopelien kaupallistamista, on enemmän tutkittu ja 

analysoitu pelintekijöiden näkökulmasta. Esimerkiksi muun muassa Fieldsin (2014) 

kirjassa videopelien kaupallistaminen on pitkälti pelintekijät näkökulmaksi ottava. 

Muutenkin videopeliin liittyvissä tutkimuksissa on usein keskitytty muihin näkökulmiin, 

kuin varsinaisten pelaajien. Jopa useissa videopelien käytettävyyden tutkimuksissa 

tutkijat ovat kehittäneet uusia tapoja arvioida videopelien käytettävyyttä nimenomaan 

pelintekoprosessissa, kuten pelisuunnittelussa (Pinelle, Wong & Stach, 2008), jolloin 

näkökulmaksi voidaan sanoa pelintekijät. On myös tärkeää tuoda esille 

kulutustottumuksia ja mielipiteitä itse videopelien pelaajilta myös muuten, kuin pelkkien 

statististen myyntitilastojen perusteella. Myyntitilastoista ei näe yleensä mahdollisia 

selittäviä syitä siihen, miksi esimerkiksi tietyt kaupallistamisen muodot myyvät 

paremmin kuin toiset. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut kuitenkaan selvittää 

syvällisemmin syitä ja seurauksia, vaan yleisesti kyselyn avulla nähdä vaikuttiko jotkin 

tietyt tekijät kulutustottumuksiin.  

Tarkoituksena oli siis saada selville kyselyn avulla pelaajien kulutustottumukset 

videopeleistä yleisellä tasolla, sisällyttäen konsolipelaamisen, PC/MAC-pelaamisen, 

käsikonsolipelaamisen, mobiilipelaamisen ja ylipäänsä kaiken videopelaamisen. Usein 

samankaltaisissa tutkimuksissa ollaan keskitytty joko tiettyyn pelialustaan tai 

kaupallistamisen muotoon, joten tässä tutkimuksessa haluttiin katsoa hieman 

yleisemmästä ja laajemmasta näkökulmasta videopelien kaupallistamista ja pelaajien 

kulutustottumuksista. Kysymyksiin, kuten mitkä yleiset tekijät vaikuttavat pelaajien 

kulutustottumuksiin, vaikuttaako videopelin kaupallistamismuoto tai tapa pelihankintaan 

tai käsitykseen videopelin laadusta, miten pelaajat maksavat ja mieluiten maksaisivat 
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videopelinsä tai mikä on pelaajien suhtautuminen suoratoistopalvelulla toimivaan 

videopelien jakelualustaan, olivat siis kyselyn lähtökohdat. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykset rakennettiin tässä tutkimuksessa videopelien kaupallistamisen ja 

videopelaajien näkökulmasta. Tutkimuskysymysten päätutkimuskysymys oli, että Mitkä 

ovat pelaajien kulutustottumukset ja asenteet koskien videopelien kaupallistamista? 

Kaupallistamisen muodoilla voidaan tarkoittaa muotoa, jolla videopeli on hankittavissa 

tai tapaa, jolla videopelillä rahastetaan sen tekijöiden toimesta. Videopeli voi olla 

esimerkiksi hankittavissa maksullisena fyysisenä kopiona ja ladattavana kopiona, tai 

esimerkiksi ilmaisena kopiona tuoden lisämaksuja jollakin muulla tavalla. Tapoja 

rahastaa voivat olla esimerkiksi videopelissä esiintyvät mainokset tai videopelin sisäiset 

ostokset. Kysymys rajoittuu yleisimpiin kaupallistamisen muotoihin, koska muuten 

tutkimusaihe olisi ollut liian laaja, sillä kaupallistamisen muotoja ja tapoja löytyy useita 

kymmeniä. 

Alikysymyksiksi muodostuivat seuraavat kysymykset:  

1. Mitkä mahdolliset yleiset tekijät vaikuttavat pelaajien videopelien kaupallisten 

muotojen ja tapojen kulutukseen? 

2. Vaikuttaako videopelin kaupallistamismuoto ja tapa pelaajien pelihankintaan, tai 

käsitykseen pelin laadusta? 

3. Mitä videopelien kaupallistamisen hankintamuotoja pelaajat käyttävät ja haluaisivat 

käyttää? 

4. Mikä on pelaajien suhtautuminen suoratoistopalvelulla toimiviin videopelien 

jakelualustoihin? 

Ensimmäisen alikysymyksen yleisistä tekijöistä puhuttaessa, puhutaan sukupuolesta, 

iästä, ammatillisesta- tai koulutuksellisesta tilanteesta, tai esimerkiksi pelaamisen 

aktiivisuudesta. Tarkoitus on näiden yleisten tekijöiden avulla selvittää kyselyllä, että 

miten ne vaikuttavat videopelien kaupallistamisen muotojen kulutukseen. Toinen 

alikysymys selvittää, että onko kaupallistamisen tavalla väliä pelaajan käsitykseen tai 

kokemukseen videopelin laadusta, ja onko väliä missä muodossa videopeli hankitaan. 

Kolmas alikysymys kartoittaa kyselyn avulla pelaajien kulutustottumuksia 

kaupallistamisen hankintamuodoista, mutta myös sen, että mitä kaupallistamisen muotoja 

he haluaisivat nähdä toteutettavan. Viimeinen alikysymys suoratoistopalvelusta haluttiin 

mukaan, koska se saattaa olla hyvinkin mahdollinen tulevaisuuden trendi. Onkin 

mielenkiintoista nähdä, että miten pelaajat yleisesti suhtautuvat suoratoistopelaamiseen.   

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen tutkimus, eli määrällinen tutkimus. Tutkimus 

toteutettiin kyselytutkimuksena, joka lähetettiin Oulun Yliopiston opiskelijoiden 

sähköpostilistalle ja kolmelle peliaiheiselle foorumille: Pelaajalehden foorumille, Io-

tech-keskustelupalstalle ja Konsolifin-keskustelupalstalle. Tarkoituksena oli saada 
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mahdollisimman paljon vastaajia, kuten tapana on aina määrällisessä tutkimuksessa. 

Kyselytulokset analysoitiin ja käytiin läpi SPSS-ohjelmiston avulla. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus koostuu osioista 2. Videopelit ja osiosta 3. Videopelien 

kaupallistaminen. Videopelit-osio sisältää videopelien historiaa aina sen alkutaipaleelta 

nykypäivään, sekä lyhyen katsauksen syihin, miksi videopelejä pelataan. Kolmannessa 

osiossa kerrotaan videopelien kaupallistamisesta, ja ala-aiheina ovat videopelien 

kaupallistamisen historia, videopelien kaupallistamisen muodot, sekä lyhyesti esitettynä 

digitaaliset jakelualustat. Rakenteen neljäs osio esittelee tutkimusmenetelmät. Siinä 

kerrotaan, että mitä menetelmiä tutkimuksessa on käytetty ja miksi. Viidennessä osiossa 

esitellään tutkimuskyselyn tulokset ja analysoidaan tuloksia. Kuudennessa ja 

seitsemännessä osiossa pohditaan tuloksia, tehdään rajoitukset sekä johtopäätökset.  

Tutkimuksen rakenne kattaa vielä lopuksi kaikki lähteet, sekä liitteenä lähetetyn 

tutkimuskyselyn ja siihen liittyvät viestit. 
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2. Videopelit 

Osiossa 2.1 käsitellään videopelien historiaa. Pelihistoria kokonaisuudessaan on laaja ja 

osin vielä epäselvä aihealue sen suhteen, kuinka kauaksi historia ulottuu, joten sen 

käsittelemiseen historian kulkua joutuu hieman tässä tutkimuksessa rajoittamaan 

pääkohtiin ja alustuksiin, jotka osaltaan pohjustavat varsinaisten videopelien syntymisen 

tarinaa.   Osiossa 2.2 käydään lyhyellä katsauksella läpi, että miksi videopelejä pelataan. 

Pääpainona ovat psykologiset perusteet videopelaamiselle.   

2.1 Videopelien historia 

Jos puhutaan yleisesti peleistä ja pelaamisesta, niin nämä ovat olleet läsnä ihmisten 

elämässä ainakin arkeologisten löytöjen perusteella jo useita tuhansia vuosia. Esimerkiksi 

Lähi-idässä pelattiin jo tuhansia vuosia sitten lautapelejä kaikissa sosiaaliluokissa, aina 

köyhästä eliittiin (Dunn-Vaturi, 2014). Vuonna 2013 löydettiin Turkista jopa 5000 vuotta 

vanhoja palasia, jotka ovat todennäköisesti jonkinlaisia peliin kuuluvia pelimerkkejä 

(Lorenzi, 2013). Löytöjä on muitakin ja suurin osa näistä löydöistä, ja arkeologisista 

todisteista koskien pelaamista, ovat peräisin hautakoristeista. Hautakoristeet ovat yleensä 

paremmin säilyneet vuosisatoja ja vuosituhansia niiden huolellisen ylläpidon takia 

verrattuna muihin löytöpaikkoihin. Niinpä voidaankin todeta, että monet pelit ovat 

kadonneet historiasta nimenomaan huonon säilyvyyden takia. Säilyvyyteen on voinut 

vaikuttaa materiaalit, joilla pelit on valmistettu. Monet peleistä tehtiin pilaantuvista 

materiaaleista, kuten tekstiileistä, nahasta tai puusta. Osa peleistä myös saatettiin piirtää 

maahan, joka ei taannut pitkää ikää pelin säilyvyyteen. (Dunn-Vaturi, 2014.) Pelejä on 

siis pelattu jo hyvin varhaisessa vaiheessa ihmisen elämää, aina todistetusti 

pronssikaudesta lähtien. Pelihistoria voi tietenkin ulottua, ja todennäköisesti ulottuu 

vieläkin kauemmaksi.  

Ennen ensimmäisiä videopelejä ja ensimmäisiä videopelikokeiluja, suurta suosiota 

niittivät kolikolla toimivat pelilaitteet, jotka olivat erittäin suosittuja ja monesti sijaitsivat 

kahviloissa ja muissa väkirikkaissa paikoissa. Peleinä olivat muun muassa ammuntapelit, 

urheilupelit, sekä myöhemmin myös flipperit, joiden esikuvana toimi 1930-luvulla tehty 

sähköfortuna, kuten Baffle Ball-peli. 1940-vuoden lopussa flipperi, joka sisälsi kaksi niin 

sanottua flipperi-painiketta, kuten me se nykyaikana parhaiten tunnetaan, sai alkunsa. 

Uudet teknologiat eivät useinkaan vain ilmesty tyhjästä, vaan ovat osa jostakin tutusta ja 

olemassa olevasta ideasta. Hyvä esimerkki tästä on ihmisten ajatukset aikoinaan autoista, 

joita pidettiin ja kutsuttiin kärryiksi, jotka kulkivat ilman hevosia. Vastaavasti videopelit 

hyötyivät ja hakivat ideansa osittain hyvin menestyneistä pelilaitteista, kuten edellä 

mainituista flippereistä. (Kent, 2001.) 

 

2.1.1 Ensimmäiset videopelit 

Ensimmäisen videopelin määritteleminen on haastavaa, koska monet asiantuntijatkin 

ovat eri mieltä asiasta, sekä jo itse videopelin määritelmä vaihtelee eri ihmisten 

keskuudessa. Lopulta on kuitenkin yhdentekevää, mikä tai kuka saa ensimmäisen 

videopelin kunnian. Jokainen videopelihistorian alkupään viritelmä on ollut askel kohti 

videopelien tulevaisuutta. Vuonna 1947 Goldsmith ja Mann hakivat patenttia laitteelle, 

jota kutsuttiin Cathode-Ray Tube Amusement - laitteeksi. Tämä kyseinen laite perustui 

toisen maailmansodan tutkalaitteeseen, jossa pelaajan oli tarkoituksena osua ohjuksilla 

tiettyihin kohteisiin käyttämällä tätä varten kehitettyä peliohjainta. Laitteesta 
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valmistettiin prototyyppejä, mutta se ei koskaan päässyt julkisille markkinoille. (Cohen, 

2016.) Vuonna 1952 Alexander Sandy Goulas loi ensimmäisen graafisen tietokonepelin 

tohtorin tutkintoansa varten. Peli oli yksinkertainen versio ristinollasta, ja se tehtiin 

EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) - tietokoneelle, joka oli siihen 

aikaan ainoa laatuaan. Kyseinen tietokone sijaitsi Cambridgen yliopistossa, jossa vain 

pieni joukko pääsi todistamaan sen olemassa oloa. Osin tästä syystä, se ei koskaan ole 

noussut esille maininnoissa videopelihistoriaan liittyen kuin tästä seuraavat maailmaa 

mullistavat videopelit. (Cohen, 2016.) 

Ensimmäisen varsinaisen videopelin kehittäjäksi usein mielletään William Higinbotham, 

joka vuonna 1958 sai idean interaktiivisesta näytöstä. Kolme viikkoa tämän idean jälkeen 

hän sai toteutetuksi Tennis for Two-nimisen pelin. Peliä pelattiin Brookhavenin National 

laboratorion vuosittain järjestettävässä tapahtumassa, ja se oli erittäin suosittu peli 

vierailijoiden keskuudessa. Vaikka kyseessä onkin monien mielestä nimenomaan se 

ensimmäinen videopeli, niin merkittäväksi osaksi videopelihistorian ensimmäisiin 

askeliin on nostettava myös Steve Russell niminen mies. (Rabin, 2010.) Russell käytti 

kuusi kuukautta ja 200 tuntia valmistaakseen ensimmäisen version pelistä Spacewar 

vuonna 1961. Pelissä tarkoituksena oli kamppailla vastakkain kahden avaruusaluksen 

välillä. Pelaaja pystyi kontrolloimaan aluksien nopeutta ja suuntaa, sekä ampumaan 

panoksilla toisiaan. Spacewar oli ensimmäinen tietokonepeli. Steve Russell ei hakenut 

copyright-oikeuksia peliin tai kerännyt siitä rojalteja. Hän halusi vain näyttää pelillänsä, 

että sellaisiakin on mahdollista tehdä. (Kent, 2001; Rabin, 2010.) Russell on kuitenkin 

siinä mielessä unohdettu ”isähahmo” videopeleille, että hänen pelinsä pyöri vain erittäin 

hintavilla tietokoneilla ja sen takia, että peliä mainostettiin huonosti (Kent, 2001). 

Higinbothamin ja Russellin pelit olivat vain tietyn kohderyhmän saavuttaneita. 1970-

luvulla videopelit kuitenkin levittäytyivät vihdoinkin koteihin ja pelihalleihin, jolloin 

suurempi massa pääsi nauttimaan videopelien ihmeellisyyksistä. Avainhenkilöiksi 

voidaan mainita näihin videopelialan mullistaviin aikoihin kaksi miestä, Ralph Baerin 

sekä Nolan Bushnellin. (Rabin, 2010.) 

Juutalaisvainoja paennut saksalainen Ralph Baer aloitti 1960-luvulla tutkimaan 

interaktiivisia televisiopelejä. Hän pystyi palkkaamaan avukseen muutamia henkilöitä 

työskentelemään hänen alaisuudessaan Sanders nimisessä organisaatiossa, jossa hän 

toimi eräänlaisissa johtotehtävissä. Muutaman työntekijän kanssa he pala palalta 

kehittivät mahdollisuutta pelaamiseen television välityksellä. (Kent, 2001.) 1960-luvun 

loppupuolella Baer avustajineen kehitti pingpong-tyylisen videopelilaitteen, jonka he 

muokkasivat kuitenkin jääkiekkopeliksi vaihtamalla taustan siniseksi ja poistamalla 

keskeltä verkkoa esittävän viivan. Koska Sanders organisaatio ei ollut TV- tai lelualalla, 

niin kyseinen videopelilaite täytyi myydä ulkopuoliselle valmistajalle. Magnavox oli 

kiinnostunut Baerin videopelilaitteesta ja aloittikin sen tuotannon vuonna 1971. 

Seuraavana vuonna Magnavox aloitti laitteen myynnin Odyssey-nimellä, mutta koska 

laite oli ylihintainen sadan dollarin hinnallaan ja sen markkinointi oli vähäistä, se jäi 

unholaan suurelta yleisöltä. (Rabin, 2010.) 

Siinä missä Ralph Baer oli määrätietoinen keksijä, Steve Russell taitava ohjelmoija ja 

William Higinbotham tiedemies, niin Nolan Bushnell oli innokas videopelien pelaaja, 

joka myös ymmärsi niin sanotun huviliiketoiminnan (esim. flipperit). Bushnell omasi 

myös karismaa, joka auttoi häntä myymään hänen intohimoansa. Steve Russellin 

Spacewar-peli mielessään, hän alkoi kehittää kolikolla toimivaa laitetta, joka pyörittäisi 

vain hänen peliään, koska tuon ajan laadukkaat tietokoneet olisivat tulleet kalliiksi. 

Nutting Associates lisensoi Bushnellin pelilaitteen, Computer Warsin, jota valmistettiin 

1, 500 kappaletta. Yleisön reaktio oli edelleenkin, kuten aikaisempienkin henkilöiden 
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peliyritysten osalta, laimeaa. Bushnell ei kuitenkaan lannistunut, vaan perusti oman 

yrityksen, jolle antoi nimen Atari. (Rabin, 2010.) 

Atari oli pieni startup-yritys alkuun vuonna 1972, jolloin Bushnell palkkasi töihin 

henkilön nimeltä Al Alcorn. Ensimmäisenä tehtävänä Alcorn alkoi kehittää pingpong-

tyylistä peliä, josta muodostui lopulta yksi videopelialan merkkiteoksista: Pong. 

Oikeustaisteluiden myötä, Magnavoxin ja Baerin patentointia vastaan samankaltaisen 

pelin ”varastamisesta”, Atari maksoi 700, 000 dollaria lisenssistä saada oikeudet jakaa 

Pong-peliä. Pong-pelistä tuli ensimmäinen hyvin tunnettu videopeli ja se auttoi 

käynnistämään niin sanotusti isot rattaat videopelialalla. Atarista tuli päätekijä 

videopelialalla, ja 1970-luvulla se loi muun muassa ensimmäisen ajopelin, Trak 10:n, 

sekä ensimmäisen sokkelojahtaamispelin, Gotchan. (Rabin, 2010.)  

 

Vuosi Tapahtuma Esimerkki pelijulkaisut 

n.3000 
eKr 

Turkista löydettiin pelimerkkejä vuonna 2013.  Ei julkaisuja tiedossa 

1951 Marufuku Co. Ltd muutti nimensä Nintendoksi.  Ei julkaisuja tiedossa 

1958 Ensimmäinen varsinainen videopeli (Tennis for Two).  Tennis for Two 

1961 Ensimmäinen interaktiivinen tietokonepeli (Spacewar).  Spacewar 

1971 Ensimmäinen kolikkopelilaite, "Computer Space" 
julkaistaan. 

Computer Space 

1972 Ensimmäinen videopelikonsoli, Magnavox Odussey, 
julkaistaan ja Atari julkaisee ensimmäisen kaupallisen 
videopelin, Pongin. 

Pong 

Taulukko 1.  Aikajana videopelien alkutaipaleista (Cohen, 2016; Kent, 2001; Lorenzi, 

2013; Rabin, 2010). 

 

Seuraava iso askel videopelien historiassa Pong-pelin jälkeen olivat kasettipohjaiset 

konsolit, joiden pääsääntöisenä ideana oli se, että yhdellä konsolilla pystyi pelaamaan 

useita eri pelejä, jotka oli pakattu kasetteihin. Atari ei suinkaan ollut kuitenkaan 

ensimmäinen kasettipohjainen pelikonsoli, mutta se oli ensimmäinen menestyjä vuodesta 

1977 lähtien. Samoihin aikoihin kolmannen osapuolen yritykset, kuten esimerkiksi 
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Activision, alkoivat tehdä pelejä Atarille ilman Atarin siunausta. Seurauksena Atari yritti 

pysäyttää kyseiset yritykset, mutta joutui lopulta taipumaan ja vastaanottamaan rojalteja 

näistä peleistä. Tästä muodostui käytäntö, joka toimii vielä tänäkin päivänä, jossa 

kolmannen osapuolen pelintekijät maksavat rojalteja pelikonsolin valmistajalle 

saadakseen tehdä pelejä kyseiselle konsolille. (Rabin, 2010.)  

Vuosi Tapahtuma Esimerkki pelijulkaisut 

1977 Atari julkaisee Atari 2600 pelikonsolin. Space Wars 

1978 Nintendon ensimmäinen kolikkopeli Othello julkaistaan. 
Atari julkaisee Footballin, ja Midway julkaisee Space 
Invadersin. 

Space Invaders  

1980 Atari julkaisee kotiversion Space Invadersista. Namco 
julkaisee Pac-Manin, josta tulee kaikkien aikojen 
suosituin kolikkopeli (Myyden 300, 000 yksikköä ympäri 
maailman).  

Pacman 

Taulukko 2. Pac-Man ja Space Invaders aikansa suosittuja kolikkopelejä (Kent, 2001; 

Rabin, 2010). 

 

2.1.2 Videopeliromahdus ja Nintendon nousu 

1980-luvulla videopeliteollisuus muuttui entisestään, kun markkinoille tulivat halvat 

kotitietokoneet. Atari menetti näin suosiotaan ja kotikonsolipelit, kuten Pac-Man (joka 

menestyi aiemmin pelihalleissa kolikkopelinä) ja E.T eivät suosiota parantaneet. Pelit 

olivat heikko menestys suuresta satsauksesta huolimatta ja vahingoittivat jopa Atarin 

mainetta. Kotitietokoneet, kuten Commodore Vic-20, Commodore 64, Apple II ja Atari 

400, lisäsivät kilpailua. (Rabin, 2010.) Esimerkiksi Commodore 64 sai suuren suosion ja 

se ohitti Apple II:n kokonaismyynnissä vuonna 1983, ja lopulta siitä tuli ensimmäinen 

tietokoneyritys, jonka myynti oli yksi miljardia vuodessa (Kent, 2001). Koska seuraavan 

sukupolven konsoleita ei ollut tarjolla ja taloustilanne oli heikko, johti tilanne 

konsolimarkkinoiden romahtamiseen. Yritykset, kuten Mattel, Magnavox ja Coleco, 

joutuivat siirtymään syrjään videopelibisneksestä. Kotitietokoneiden aikakaudella, ennen 

kaikkea Commodore 64:n aikakaudella, nousi uusia yrityksiä kuten Electronic Arts, joka 

tänäkin päivänä on yksi tunnetuimmista videopeliyrityksistä. Konsoleiden osalta 

romahdus, joka alkoi vuonna 1983, jatkui vuosia, kunnes Japanista rantautui 

Yhdysvaltoihin kaikkien tuntema, tai vähintäänkin kuulemma, pelikonsoli. (Rabin, 

2010.) 

Nintendo, joka muun muassa oli valmistanut jo lähes sata vuotta pelikortteja, ei ollut 

päässyt aikaisemmin sisälle Yhdysvaltojen markkinoille. Nintendon muutaman 

kolikkopeliyrityksen jälkeen, Shigeru Miyamoton Donkey Kong raivasi tiensä isoille 

markkinoille. Kyseisen pelin pelihahmon tarkoituksena on kiivetä tikapuita pitkin tasolta 

toiselle ja pelastaa neito gorillan kynsistä, väistäen samalla kohti tulevia tynnyreitä. 

Nintendolla osin ymmärrettiin, että kyseisestä pelistä tulisi hitti, jota se lopulta olikin. 
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Tätä aikaisemmin vain Pac-Man, jonka Namco julkaisi vuonna 1980, oli saanut 

suurempaa huomiota maailmalla. (Kent, 2001.) 

Nintendo Entertainment System (NES), pelikonsoli, pyrki Yhdysvaltojen markkinoille 

vuonna 1985. Jälleenmyyjät olivat vuoden 1983 videopeliromahduksen jälkeen hieman 

vastahakoisia ottamaan hyllyilleen taas videopelikonsoleita. Nintendo kuitenkin lupasi 

jälleenmyyjälle, että heidän yritys tulisi ostamaan kaikki myymättä jääneet konsolit 

takaisin. Lupaus kannatti, sillä NES-konsolista tuli jättimenestys. 1980-luvun 

loppupuolella se hallitsi konsolimarkkinoita lähes 90 prosenttisesti. Samalla maailma 

oppi tuntemaan jo kolikkopeli Donkey Kongista tutun hahmon, putkimies Marion, josta 

tuli yksi videopelimaailman suurimmista ja tunnetuimmista pelihahmoista. Mario 

seikkaili alkuun muutamissa pienissä peleissä, kunnes vuonna 1985 julkaistiin Super 

Mario Bros-peli, ensin kolikkopeliversiona ja sitten myös konsoliversiona. Seuraavana 

vuonna peli rantautui myös muualle maailmaan. Vuonna 1989 Nintendo toi markkinoille 

myös käsikonsolin, Game Boyn, jota mainostettiin yleisölle muun muassa Tetris-pelin 

kanssa. Nintendon tunnetuimmat 1980-luvun videopelit olivat Super Mario Bros, The 

Legend of Zelda, Metroid, Mega Man, sekä muun muassa Castlevania. (Kent, 2001.) 

Vaikka Nintendo menestyi, niin vain harvoin pystyy yritys pitämään markkinoita yksin 

hallussaan.   

Nintendon viitoittamalla tiellä muut yhtiöt seurasivat perässä. Sega toi ensin Master 

System - pelikonsolin markkinoille, mutta kilpailu Nintendon Entertainment Systemiä 

vastaan oli mahdotonta, koska kolmannen osapuolen pelintekijät olivat vahvasti lukittuna 

Nintendoon. Sega julkaisi kuitenkin Japanissa 1988 ja Yhdysvalloissa 1989 16-bittisen 

Mega Drive (tunnetaan myös nimellä Genesis) - pelikonsolin, jolla se lopulta pystyi 

voittamaan Nintendon videopelimarkkinoilla omaamalla tunnettuja vanhoja 

pelikolikkopelejä, urheilupelejä, sekä olemaan tehokkaampi laite verrattuna 

Entertainment Systemiin, joka oli 8-bittinen. Nintendo ei jäänyt kuitenkaan tuleen 

makaamaan, vaan siirtyi 16-bittiseen aikakauteen esittelemällä Super Nintendon vuonna 

1990. (Kent, 2001.) Japanilaiset konsolivalmistajat olivat nyt jonkinasteisessa 

konsolisodassa, jossa Segan joukkoja johti keulakuvana Sonic The Hedgehog ja 

Nintendon keulakuvana putkimies Mario. Konsolisodan keskelle oli kuitenkin 

tunkeutumassa uusi vastustaja 1990-luvun alkupuolella, kun PC-tietokoneet tekivät taas 

nousuaan videopelien osalta.  

 

1981 Nintendo julkaisee Donkey Kongin arcade-pelinä.  Donkey Kong, Castle 
Wolfenstein 

1982 Atarin 5200 - pelikonsoli julkaistaan.  Microsoft Flight Simulator  

1983 Videopeliromahdus. Mario Bros. 

1984 Nintendon Famicom (Family Computer) julkaistaan 
Japanissa. Tetris-peli julkaistaan Neuvostoliitossa. 

Tetris 
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1985 Nintendo Entertainment System (Japanissa famicom) 
julkaistaan Yhdysvalloissa. Nintendon Super Mario Bros 
videopeli julkaistaan.  

Super Mario Bros 

1986 Nintendo Entertainment System julkaistaan 
maailmanlaajuisesti. Sega julkaisee Sega Master System 
pelikonsolin, ja Atari julkaisee 7800 pelikonsolin 
Yhdysvalloissa. 

Legend Of Zelda 

1988 Sega julkaisee Japanissa Mega Drive pelikonsolin.  Super Contra, Metal Gear 

1989 Mega Drive julkaistaan Yhdysvalloissa. Nintendo 
julkaisee Game Boy-käsikonsolin maailmanlaajuisesti. 

Sim City 

Taulukko 3. Kultainen 80-luku, joka oli varsinkin Nintendon kulta-aikaa (Kent, 2001; 

Rabin, 2010). 

 

 

1990-luvun alkupuolella CD-ROM pohjaiset videopelit saavuttivat suurta suosiota 

kasvavan PC-käyttäjämäärän myötä. Videopeli, joka aurasi tietä muille, oli The 7th 

Guest. Pelissä pelaajan tehtävänä oli ratkaista 21 arvoitusta järjestyksessä saadakseen 

kummittelevan kartanon salaisuuden selville. Jokaisen arvoituksen jälkeen peli näytti 

videopätkiä alustaakseen juonta ennen seuraavaa arvoitusta. Toinen miljoonamyyjä 

PC:llä oli Lucasfilm Gamesin Star Wars-aiheinen Rebel Assault. Näiden kahden 

menestys jäi kuitenkin Myst-pelin jalkoihin. Mystissä oli interaktiivinen maailma ja se 

haastoi pelaajan selvittämään saaren salaisuuden useita arvoituksia ratkomalla. Myst oli 

oiva peli esittelemään uuden CD-ROM – aseman kykyjä. (Donovan, 2010.) 

Muita 1990-luvun alkupuolen kuumia PC-pelejä olivat Commander Keen, Wolfenstein 

3D sekä Doom. Wolfenstein 3D ja Doom vakiinnuttivat ensimmäisestä persoonasta 

pelattavat 3D-toimintapelit. Kyseiset videopelit myös esittelivät yhden sen aikakauden 

uudenlaisen videopelien kaupallistamisen keinon markkinoida videopeliä niin sanotulla 

shareware-ominaisuudella. Shareware-peliä pystyi pelaamaan tietyn määrän, jonka 

jälkeen jatkaakseen peliä, pelaajan oli ostettava loput pelistä. Sharewaren hyvänä puolena 

oli, että pienetkin yritykset pystyivät markkinoimaan heidän pelejään tai työkalujaan 

ilman, että tarvitsisi kilpailla suurten yritysten kanssa saadakseen tuote jälleenmyyjälle. 

(Kent, 2001.) Esimerkiksi viisi kuukautta valmistumisestaan Doomin ilmaista 

”peliosiota” ladattiin enemmän kuin 1,3 miljoonaa kertaa ja Id (Doomin tehnyt yritys) 

tienasi 100,000 dollaria päivässä pelaajien ostettua loppuosan pelistä (Donovan, 2010). 

Pelituotanto alkoi myös muuttua, kun videopeleistä pystyi tekemään entistä suurempia ja 

ihmeellisempiä. Esimerkiksi vuoden 1993 Gabriel Knight-pelissä käytettiin 

ääninäyttelijöitä ja seuraavassa versiossa vuonna 1995 tuotanto alkoi muistuttaa jo 

lähinnä Hollywood-tasoa. Mukana tuotannossa olivat jo näyttelijät, kameraoperaattorit, 

puvustosuunnittelijat ja jopa meikkaajat. (Donovan, 2010.) Yhden tai kahden miehen 

pelituotannot alkoivat olla historiaa. 
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CD-ROM näkyi myös pelikonsoleissa. Vuonna 1994 julkaistiin Japanissa Sony 

PlayStation, jonka videopelit olivat kasettien sijaan CD-ROM – muodossa. Ennen 

PlayStationin julkaisua, Sonylla ja Nintendolla oli tarkoitus tehdä yhteistyötä saadakseen 

CD-laajennus Super Nintendoon, mutta yhteistyö lopulta kariutui. PlayStationin kanssa 

samana vuonna julkaistiin myös Sega Saturn, CD-ROM – asemalla sekin. PlayStationin, 

siinä missä Segalla oli Sonic ja Nintendolla Mario, keulakuvana oli Crash Bandicoot 

videopelin pelihahmo Crash. Kuten Sonic- ja Mario-pelien tapaan, Crash Bandicootissa 

juostiin ympäriinsä hyppien vihollisten päälle ja keräillen erilaisia esineitä. Nintendo tuli 

mukaan uuteen sukupolveen vuonna 1996 Nintendo 64 - pelikonsolilla ja julkaisi 

muutamia hyvin suosittuja videopelejä elinkaarensa alussa, kuten julkaisun yhteydessä 

Super Marion, sittemmin Mario Kart 64 ja James Bondin samannimiseen elokuvaan 

perustuva GoldenEye 007. Saturniin ja PlayStationiin verrattuna vuoteen 1997 mennessä 

Nintendolla oli oletetusti vähemmän videopelejä, ja joiden hinta ylsi melkein 80 dollariin, 

kun taas kilpailijoiden videopelit maksoivat suurimmalta osin noin 50 dollaria. (Kent, 

2001.) 

 

Vuosi Tapahtuma Esimerkki pelijulkaisut 

1991 Super NES (Eli Super Nintendo) julkaistaan 
Yhdysvalloissa. Segan uudeksi maskotiksi tulee Sonic The 
Hedgehog.  

Sonic The Hedgehog, 
Civilization 

1992 Sega hallitsee Yhdysvaltojen konsolimarkkinoita. Segalta 
tulee Sega CD lisäosa.  

Wolfenstein 3D, Mortal 
Kombat 

1993 Id Software julkaisee Doomin PC:lle, ja Myst julkaistaan 
MAC-tietokoneille. 

Doom, Myst, Star Wars: X-
Wing 

1994 Nintendo julkaisee Donkey Kong Countryn ja ottaa 
Yhdysvaltojen pelimarkkinat jälleen haltuunsa. Sega 
julkaisee Saturn konsolin. Sony julkaisee PlayStationin 
Japanissa.  

Star Wars: Tie-Fighter, 
Warcraft 

1995 PlayStation ja Saturn julkaistaan Yhdysvalloissa. 
Nintendo paljastaa seuraavan Nintendo 64-konsolinsa. 
Ensimmäinen E3-messu järjestetään Las Vegasissa.  

Command & Conquer, The 
Need For Speed 

1996 Nintendo myy miljardin pelikasettinsa 
maailmanlaajuisesti. Nintendo 64 julkaistaan 
Yhdysvalloissa. 

Duke Nukem 3D, Quake, 
Tomb Raider, Diablo 

1997 Grand Theft Auton ensimmäinen osa julkaistaan.  
Nintendo julkaisee Goldeneye 007 videopelin Nintendo 
64:lle. Nokian matopeli mobiilipelien vetonaulana. 

GTA, Age of Empires, 
Ultima Online, Quake 2, 
GoldenEye 007, Snake 
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1998 Pokemon-videopeli GameBoylle saapuu Yhdysvaltoihin 
ja villitsee pelaajat. 

StarCraft, Unreal, Half-
Life, Baldur's Gate, The 
Legend of Zelda: Ocarina 
of Time, Pokemon 

1999 Sega DreamCast julkaistaan Yhdysvalloissa. Counter-Strike - modi 

Taulukko 4. 90-luvun tapahtumia, jolloin videopeliteollisuus koki suuria muutoksia 

(Donovan, 2010; Kent, 2001; Rabin, 2010). 

 

 

2.1.3 3D-pelien vakiintuminen ja seuraavan sukupolven konsoleita 

Vuonna 1997 3D:sta oli vahvasti tulossa normi videopelialalla. Tästä huolimatta DMA 

Design (myöhemmin Rockstar North) julkaisi samana vuonna ylhäältäpäin kuvatun 

kaksiulotteisen Grand Theft Auto - pelin. Pelissä pelaajan tehtävänä oli pelata rikollisena 

hahmona, jonka tehtävänä oli ryöstää, tappaa, sekä ajaa autolla paikasta toiseen. Grand 

Theft Auto, eli lyhennettynä GTA, oli siitä erikoinen videopeli, että siihen mennessä vain 

harva peli oli pystynyt tarjoamaan samanlaista vapauden tunnetta. Grand Theft Auto-

pelisarjan mullistavin teos on kuitenkin sen kolmas versio vuonna 2001, jolloin videopeli 

esiteltiin uskottavan 3D-maailman kera, ja myi miljoonia kappaleita. Halvat 3D-

grafiikkakortit mahdollistivat videopelien räjähdysmaisen kasvun nykyiseen muotoonsa. 

(Donovan, 2010.) 

1996 julkaistu Tomb Raider muutti myös hieman pelimaailmaa ollessaan erittäin suosittu 

videopeli, jonka päähahmona Lara Croft niminen nainen seikkaili (Donovan, 2010). 

Nimenomaan se, että päähahmo oli nainen, oli tässä tapauksessa edistyksellistä 

videopelin suosion takia. Lara Croftin menestys populaarikulttuurissa muutti asenteita 

videopelejä kohtaan nimenomaan positiiviseen suuntaan. Tomb Raider-pelisarjasta 

tehtiin myös elokuva vuonna 2001, joka tienasi enemmän kuin 250 miljoonaa dollaria 

sekä esimerkiksi muotitalo Gucci maksoi pelin julkaisijalle Eidokselle 30,000 dollaria, 

jotta Lara Croft-virtuaalihahmo voi mainostaa heidän vaatteitaan olemalla mallina. 

Aikuisille suunnatut kauhupelit, kuten Silent Hill ja Resident Evil, vetivät puolestaan 

entistä enemmän vanhempia pelaajia pelaamaan videopelejä. (Donovan, 2010.) 

Vuonna 2001 Xbox-pelikonsoli, ensimmäinen amerikkalainen konsoli myyden valtavia 

määriä sitten Atari VCS 2600:n, julkaistiin. Se oli Microsoftin esille tulo 

konsolipelaamisen markkinoille. Xbox-pelikonsoli oli ensimmäinen konsoli, joka sisälsi 

kovalevyn. Xboxin kanssa samana vuonna julkaistu Gamecube oli puolestaan Nintendon 

uusi konsoli markkinoille. Vuotta aikaisemmin oltiin julkaistu Sonyn toimesta 

PlayStation 2, jonka sisäänrakennettu DVD-soitin edesauttoi VHS-kasettien vaihtumisen 

valtavirrasta pois kohti DVD-levyjä. Käsikonsoleita ei myöskään unohdettu 2000-luvulla, 

kun sekä Nintendo, että Sony julkaisivat oman käsikonsolinsa. Sony julkaisi PSP-

käsikonsolin ja Nintendo DS-käsikonsolin vuonna 2004. Nintendon käsikonsolissa oli 

ominaisuuksina muun muassa kaksoisnäyttö, sisäänrakennettu mikrofoni, langaton 

moninpelaamisen mahdollisuus, sekä kosketusnäyttö. Seuraavan sukupolven konsolit 

ilmestyivät puolestaan vuonna 2005 ja 2006 Microsoftin, Sonyn sekä Nintendon toimesta. 

Microsoft julkaisi jatkumoa Xbox-konsolille uudella Xbox 360-pelikonsolilla. 
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Seuraavana vuonna Nintendo toi puolestaan markkinoille Wii-nimisen pelikonsolin, 

jonka erikoisuutena oli liikkeeseen perustuva peliohjain, Wii Remote. Nintendon Wii-

konsolin suosiosta kertoo paljon jo se, että sitä myytiin vuoteen 2010 mennessä jo 60 

miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Samana vuonna Wiin kanssa julkaistiin Sonyn 

uusi PlayStation 3, jonka erikoisuutena oli puolestaan sisäänrakennettu Blu-Ray – soitin.  

(Donovan, 2010.) Sekä Sony, että Xbox yritti vastata myöhemmin omilla 

liikkeentunnistin-ohjaimilla Nintendoa vastaan. Liikkeeseen perustuvat ohjaimet eivät 

suinkaan olleet uusi asia videopeleissä, vaan muun muassa pelihallit ja varhainen 

Nintendo Entertainment System-pelikonsoli tarjosivat esimerkiksi ulkoisen aseen, jolla 

pystyi ampumaan näytöllä liikkuvia objekteja. Nintendo Wii kuitenkin toi liikkeeseen 

perustuvan peliohjaamisen isolle massalle tutuksi.  

2010-luvulla on julkaistu viimeisimmän sukupolven konsolit. Näistä yksi on muun 

muassa Nintendon Wii U, joka on suositun Wii-pelikonsolin jatkumoa. Wii U tarjoaa 

pelaajille ohjaimen, jossa on sisäänrakennettu näyttö. Esimerkiksi peleissä voidaan 

käyttää hyväksi Wii U:n peliohjainta pelikuvan katsomiseen. (Nintendo, 2016.) Nintendo 

voidaan laskea jälleen oman tiensä kulkijaksi, kun taas sen kilpailijat Xbox ja PlayStation 

muistuttavat enemmän toisiaan. PlayStation 4 on myynyt tähän mennessä 

maailmanlaajuisesti 50 miljoonaa kappaletta, Xbox One tullen perässä 24 miljoonalla 

kappaleellaan (Swider & Porter, 2016). Nintendo Wii U:n myyntimenestys on ollut 

heikkoa, sillä se oli myynyt heinäkuuhun 2016 mennessä vain 13 miljoonaa yksikköä 

julkaisustaan vuodesta 2012 lähtien (Brightman, 2016). PlayStation 4 on tämän hetkisten 

pelikonsoleiden vetojuhta myyntilukujen perusteella. Uutta PlayStation 4-pelikonsolissa 

on muun muassa se, että se tarjoaa 4k-pelaamisen mahdollisuutta, sekä mahdollisuuden 

käyttää virtuaalitodellisuutta (Swider & Porter, 2016). 

  

Vuosi Tapahtuma Esimerkki pelijulkaisut 

2000 PlayStation 2 julkaistaan Japanissa ja Yhdysvalloissa. 
Microsoft paljastaa ryhtyvänsä myös konsolimarkkinoille 
Xbox-konsolillaan.  

The Sims 

2001 Nintendo julkaisee Game Boy Advancen, sekä 
GameCuben Yhdysvalloissa. Microsoftin Xbox julkaistaan 
maailmanlaajuisesti. Sega lopettaa konsolien 
valmistamisen. 

Max Payne, Halo, 
Bejeweled 

2002  Digitaalinen verkkoympäristö Xbox Live avattiin Xbox-
pelikonsoleille.  

Medal Of Honor: Allied 
Assault, Battlefield 1942 

2003 Valve esittelee jakelualusta Steamin.  Call Of Duty, Second Life, 
Splinter Cell 

2004  Nintendo DS- ja Sonyn PSP-käsikonsolit julkaistaan.  Wold of Warcraft 
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2005 Microsoft julkaisee Xbox 360 pelikonsolin.  Guild Wars 

2006 Sony julkaisee Playstation 3 pelikonsolin. Nintendo 
julkaisee Wii pelikonsolin, jonka myynti jo kuudessa 
vuodessa oli jo yli 99 miljonaa maailmanlaajuisesti. 

Dead Rising, The Elder 
Scrolls IV: Oblivion 

Taulukko 5. 2000-luvun ensimmäinen puolisko esitteli muun muassa seuraavan 

sukupolven konsolit (Donovan, 2010; Kent, 2001; Rabin, 2010). 

 

2.1.4 Mobiilipelien evoluutio 

Ennen 2000-lukua koettiin uusi mullistava alkusysäys videopelimaailmassa, kun 

todelliset mobiilipelit alkoivat nostaa suosiotaan. Ennen matopeliä oli ollut toki muitakin 

mobiilipelejä, mutta kun matopeli Snake ilmestyi Nokia 6610 yhteydessä, niin voidaan 

sanoa mobiilipelien aikakauden varsinaisesti syntyneen. Pelissä ideana oli kasvattaa 

pelihahmoa, eli käärmettä, syömällä sillä omenoita ja välttämättä törmäämistä itsensä tai 

pelialuetta raajavan aidan kanssa. Pelit olivat käytännössä sulautettuja versioita, eli 

puhelimeen valmiiksi asennettuja pelejä. (Wright, 2016.) 

Mobiilipelien seuraava kehitysvaihe olivat WAP-pelit.  WAP, eli Wireless Application 

Protocol, mahdollisti puhelimen yhdistämisen internetiin. Loppuvuosina ennen 2000-

lukua kehitettiin WAP:ia varten muun muassa selain, jolla pääsi käyttämään internetiä. 

WAP mahdollisti uudenlaisten mobiilipelien kehittämisen. WAP ei tosin ollut kovinkaan 

nopea alusta pelaamiselle, jonka takia nopeatempoiset pelit, kuten Snake II, eivät 

toimineet aluksi moninpeleinä. Toisaalta kaverin kanssa peliä pystyi pelaamaan 

infrapunayhteyttä käyttäen. Mobiilipuhelimet ja WAP loivat kuitenkin sellaisen pohjan, 

jonka päälle oli helppo rakentaa mobiilipelien tulevaisuutta. (Wright, 2016.)  

Vuonna 2000 julkaistiin muun muassa fantasiaseikkailu Sorcery, sekä Alien Fish 

Exchange. Edellä mainitussa pelissä pystyi WAP:n kautta ostamaan muun muassa lisää 

uusia kalalajeja. Seuraavana vuonna pelit alkoivat olla entistä enemmän 

innovaatiomaisempia, vaikka mobiiliteknologia olikin vielä alkeellista. Ongelmaksi 

muodostui lähinnä se, että vaikka pelaajia olikin paljon, niin kaikki raha virtasi 

pääsääntöisesti operaattoreille pelinkehittäjien sijasta. Vodafonen ja Vivendi Universalin 

ideana olikin luoda mobiiliportaali, johon kehittäjät pystyivät laittamaan pelejä, 

soittoääniä ja taustakuvia ladattavaksi. Idean ongelma oli tosin se, että se oli vielä 

muutaman vuoden edellä aikaansa. Kehittäjien pohdittavaksi jäi vielä se, että kuinka he 

saisivat rahaa työstään. Mobiilipelien seuraava merkittävä evoluution askel oli kesän 

2001 JavaOne konferenssi, jossa muun muassa Sega esitti heidän Javalla kehittelemänsä 

Sonic-demon mobiilipuhelimille. Java oli tekemässä tuloaan siis puhelimille ja muun 

muassa Nokia vuonna 2002 esitteli oman versionsa puhelimesta, 3410:stä, joka tuki 

Javaa. WAP ei pystynyt nopea tempoiseen pelaamiseen mobiilipuhelimilla, joten sen 

päivät alkoivat olla luetut. (Wright, 2016.) 

Nokia koitti mullistaa mobiilipelien maailmaa vuonna 2003 N-Gage – puhelimellaan, 

joka pyöri Symbian-käyttöjärjestelmällä ja joka olisi oiva laite pelaamiseen. Menestystä 

ei kuitenkaan tullut. Syynä tähän on N-Gagen verrattain korkea hinta, sekä lähes samaan 

aikaan markkinoilla pyörivä Sonyn käsikonsoli, PSP. (Wright, 2016.) Nokian N-Gage oli 

liian kunnianhimoinen yritys juuri kyseiseen aikaan (”Always on the move - A history of 
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mobile gaming,” 2011). Kuitenkin samoihin aikoihin ensimmäiset 3D-pelit julkaistiin 

Japanissa ja suuret yritykset, kuten Electronic Arts, kiinnostuivat mobiilipelimarkkinoista 

(Wright, 2016). Vuoden 2001 ja 2007 välillä, pelialan historialliset jättiläiset saapuivat 

mobiilipeleiksi. Yksi ensimmäisistä suurista nimijulkaisuista oli vuoden 2001 The Lord 

Of The Rings-peli WAP-puhelimille. Myöhemmin perässä seurasivat pelit, kuten Sonic 

The Hedgehog, Maddenit, Tiger Woodsin Golf-pelit ja niin edelleen. Pelit eivät 

kuitenkaan vielä olleet niin yksityiskohtaisia ja interaktiivisia, kuin niiden 

konsolivasteensa. (”Always on the move - A history of mobile gaming,” 2011.) 

2000-luvun alku, positiivisista teoista mobiilipelien osalta huolimatta, ei kuitenkaan ollut 

ulkoisesti järin merkittävä askel kohti nykypäivää. Tämä osittain johtui siitä, että 

teknologia ja infrastruktuuri olivat niin vajavaisia, että menestystä ei voinut vielä 

mobiilipelien osalta odottaa. Vuoden 2007 aikana ja sen jälkeen alkoi vasta kunnolla 

tapahtua. Vuonna 2007 julkaistiin kosketusnäytöllinen iPhone, joka sai valtavan suosion. 

Mobiilipelien osalta suurempi tapahtuma oli seuraavan vuoden, 2008, App Storen 

perustaminen. Apple avasi heinäkuussa 2008 digitaalisen jakelualusta App Storen, joka 

mahdollisti pelien ostamisen suoraan kauppapaikalta. App Store helpotti kehittäjiä 

julkaista heidän sovelluksiaan ja pelejään, mutta se helpotti myös käyttäjiä niiden 

ostamiseen (”History of mobile gaming,” 2011). App Storen myötä kehittäjä saattoi 

julkaista heidän sovelluksensa kauppapaikalle ja Apple huolehti 99 dollarin 

kehittäjämaksua ja 30% voittoa vastaan mainostamisesta, jakamisesta ja laskutuksesta. 

Tämän infrastruktuurin myötä App Storesta tuli nopeasti loistava alusta kehittäjille 

julkaista heidän pelinsä. Näin etenkin pienet kehittäjät ja yritykset pystyivät tekemään 

nimeä itselleen ja saada peleillensä suosiota helpommin. Yksi näistä pienemmistä 

peliyrityksistä oli muun muassa Rovio, jonka Angry Birds-peli niitti suurta mainetta 

maailmalla. Applen perässä, mobiilipelimarkkinoille astuivat myös muut yritykset, kuten 

Google ja Microsoft. Pelien kaupallistaminen muovautui kauppapaikkojen myötä 

erilaiseksi. Freemium-peleistä (tai Free-to-Play), eli ilmaiseksi ladattavista peleistä, tuli 

melko yleinen standardi mobiilipeleissä. Vetureina olivat kyseisen kaupallistamisen 

muodossa muun muassa Candy Crush Saga ja kumppanit.  (”Always on the move - A 

history of mobile gaming,” 2011.)  

 

Vuosi Tapahtuma Esimerkki pelijulkaisut 

2007 Ensimmäinen iPhone julkaistaan.  Super Mario Galaxy 

2008 Grand Theft Auto IV rikkoo myyntiennätyksiä 
myydessään ensimmäisen viikon aikana yli 6 miljoonaa 
kopiota. App Store avataan.  

GTA IV, Wii Fit 

2009 Monet ei-pelaajat astuvat pelaamiseen maailmaan, kun 
sosiaalisen median peli Farmville julkaistaan. Minecraft 
julkaistaan ensimmäisen kerran. Suomalainen Angry 
Birds julkaistaan. Wii Sports pelistä tulee kaikkien 
aikojen myydyin siihen astisista videopeleistä.  

Minecraft, Angry Birds, 
Farmville, Wii Sports 
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2011 Skylanders: Spyro's Adventure pelistä tulee 
ensimmäinen lisättyyn todellisuuteen perustuva hittipeli 
Nintendo Wiillä.  

Skylanders 

2012 Joukkorahoitussivusto Kickstarter mahdollistaa 
pelintekijöitä keräämään rahaa tuleviin projekteihinsa. 
Muun muassa Oculus Rift-virtuaalitodellisuusprojekti 
kerää lähes 2,5 miljoonaa dollaria rahoitusta.  

Halo 4, Fez 

2013 Sony julkaisee PlayStation 4 pelikonsolin ja Microsoft 
julkaisee Xbox One pelikonsolin.  

GTA V 

2014 F2P-businessmalli nousee yhdeksi vahvimmaksi 
bisnesmalleista muun muassa League of Legends ja 
World of Tanks pelien myötä.  

Destiny, Hearthstone: 

Heroes of Warcraft 

2016 PlayStation VR julkaistaan. Tulevaisuudessa 
mahdollisesti virtuaalitodellisuus nähdään yhä 
suuremmin esillä videopelien osalta. Pokemon GO saa 
huikean suosion. 

Pokemon GO 

Taulukko 6. Mobiilipelaamisen räjähtäminen kukoistukseensa ja viime vuodet 

videopelien saralla (Donovan, 2010; Rabin, 2010; Wright, 2016). 

 

2.1.5 Yhteenveto 

Videopelit ovat kasvaneet, kehittyneet ja muuttuneet sitä mukaan, miten laitteistot niiden 

taustalla ovat kehittyneet. Laitteiston kehittymisen myötä on voitu keksiä uusia tapoja 

hyödyntää kyseenomaisen laitteen tehoja uusin keinoin videopelien osalta. Merkittäviä 

vaiheita videopelihistoriassa ovat eittämättä, toki myös aikaiset kokeilut tietokoneilla, 

pelihallipelit, joiden suosion myötä tuotiin myös kyseisten pelihallipelien kotiversioita 

markkinoille. Tämän jälkeen Nintendo, vuoden 1983 videopelimarkkinoiden 

romahduksen jälkeen, toi videopelit taas suursuosioon maailmanlaajuisesti. Samoihin 

aikoihin kotitietokone Commodore 64 sai suosiota ja oli ensimmäisiä askeleita kohti 

todellista 1990-luvun PC-buumia. Voisi ajatella, että kehittyneet videopelimarkkinat, 

konsolitaistoineen ja kasvavan määrän videopelikehittäjineen, mahdollisti nopean 

kasvupyrähdyksen, jonka saimme kokea aina 1990-luvun tienoilta asti tähän päivään 

saakka. Esimerkiksi Nintendo raivasi itsensä yksin suosioon, jonka myötä kilpailijoita 

alkoi liittyä markkinoille. Kilpailu taas edesauttoi laite- ja pelikehitystä.   

1990-luvulla nousivat PC-tietokoneet suureen suosioon ja pelikonsoleitakin oli tarjolla 

useilta valmistajilta. CD-ROM:sta tuli suosittu tallennusväline, johon pelit pakattiin ja 

3D-grafiikka nousi standardiksi. Vuosikymmenen loppupuolella myös mobiilipuhelimet 

alkoivat yleistyä valtavasti ja sitä myötä mobiilipelit heräilivät henkiin. Siinä missä 

videopelit PC:llä ja konsolilla ottivat hurjia askeleita yhä vain parempaan ja 

näyttävämpään suuntaan, niin mobiilipelit olivat vasta alkeellisessa vaiheessa 

kehittymässä kohti nykypäivää. Alle kymmenessä vuodessa mobiilipelit kuitenkin olivat 

jo varsin kehittyneitä, joka johtui varmasti osittain itse puhelimien nopeasta 

kehittymisestä.  
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2000-luvulla myös ne ihmiset, joille videopelaaminen oli ollut vierasta, alkoivat pelata 

videopelejä, kiitos Nintendo Wiin, mobiilipelien osalta Apple iPhonen ja Facebookin 

kautta pelattavien pelien, kaltaisten ”uusien” videopelitapojen. Älypuhelimien yleistyttyä 

pelit seurasivat ja seuraavat yhä mukana kaikkialle. Jos 1970-luvulla piti mennä pelihallin 

pelaamaan videopelejä, 1980-1990-luvulla pelaaminen keskittyi pääasiassa kotioloissa, 

niin 2000-luvulla videopelien pelaaminen oli jo mahdollista missä tahansa paikassa.  

Tulevaisuuden osalta on vielä mahdotonta sanoa, miten ja milloin videopelit kehittyvät. 

Mutta jo nyt alkanut virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus ovat mahdollisesti seuraava 

suuri edistysaskel. Näiden myötä pelaaja pääsee pelin sisälle lähes kirjaimellisesti. 

Virtuaalitodellisuus tuo mukanaan myös mitä luultavimmin uusia innovaatioita 

videopelien osalta, koska mahdollisuudet ovat jälleen uudet. Se, ottaako videopelaajat 

vastaan virtuaalitodellisuuden avoimin sylin tai saadaanko tekniikkaa kehitettyä niin, että 

saadaan miellyttäviä pelikokemuksia, on vielä epävarmaa. Epävarmaa on myös se, että 

mikä on virtuaalitodellisuuden jälkeinen uusi ja merkittävä askel videopelimaailmassa.  

 

2.2 Miksi videopelejä pelataan? 

Alkujaan videopelaajat olivat lapsia ja teini-ikäisiä poikia. Myöhemmin muun muassa 

pelikoneet, kuten PlayStation, houkutteli nuoria miehiä pelaamaan. Vielä myöhemmin 

naiskuluttajat ja perheet houkuteltiin Nintendo Wiin lempeään ja perheystävällisempään 

maailmaan. Mobiilipuhelimien yleistyminen on tuonut lisää videopelaajia tarjoamalla 

helpon ja liikkuvan alustan pelaamiselle. Muun muassa halvat hinnat mobiilipelien 

puolella tekevät lähes jokaisesta kuluttajasta potentiaalisen pelaajan. (Marchand & 

Hennig-Thurau, 2013.) Statistan (2016) mukaan vuonna 2016 videopelien pelaajia oli 

Yhdysvalloissa yhteensä 168,8 miljoonaa, joista suurin osa, vajaa 100 miljoonaa 

ikäryhmässä 16-34-vuotiaat. Naisten ja miesten välinen ero oli ohut. 44-ikävuoteen asti 

miesten osuus oli muutaman miljoonan isompi, mutta kohti iäkkäämpiä ryhmiä, naiset 

kasvattivat eroa ja lopulta enemmistö 45-55-vuotiaiden ja sitä vanhemmista ikäryhmistä 

naiset pelasivat enemmän. (Statista, 2016.)  

Toivonen ja Sotamaa (2010) kertovat artikkelissaan, että heidän pelaaja-aiheiseen 

kyselyyn vastanneista 80 prosenttia oli ladannut videopelejä viimeisen kuuden 

kuukauden aikana. Vastaajista 66 prosenttia oli ladannut maksullisia pelejä. Artikkeli tuo 

esille myös sen, että pelaamiseen käytetty aika heijastuu maksamiseen ladatuista peleistä. 

Suomalaisista pelaajista on julkaistu Mäyrän, Karvisen ja Ermin (2016) toimesta myös 

niin sanottu pelaajabarometri vuodelta 2015. Sen mukaan 75 prosenttia 10-75-vuotiasta 

pelasi digitaalisia pelejä ainakin joskus. Aktiivisia digitaalisia pelejä pelaavia oli 60,1 

prosenttia. Barometri osoittaa trendin mobiililaitteiden videopelien kasvuun, ja 

mobiilipelaaminen onkin jo noussut ohi tietokoneiden suosituimpana pelialustana.  

Vastaajat pelasivat siis eniten mobiililaitteilla, jonka osuus oli 37,2 prosenttia ja 

tietokoneella, jonka osuus puolestaan oli 32,4 prosenttia. Barometri paljasti, että suosituin 

pelimuoto oli pulmapelit jokaisessa ikäluokassa. (Mäyrä ja muut, 2016.) Pulmapelit olivat 

suosituin pelimuoto myös vuoden 2009 pelaajabarometrissa (Mäyrä ja muut, 2009). 

Vuoden 2015 pelaajabarometri tarjoaa myös tilastoja siitä, paljonko pelaajat käyttivät 

rahaa videopeleihin, mutta joukkoon on laskettu myös niin sanotut rahapelit, joita ei tässä 

tutkimuksessa lasketa videopelien joukkoon. Videopelien kaupallistamisen osalta 

suosituin tapa, käsittäen noin 37 prosenttia vastaajista, oli ostaa pelit kaupasta fyysisenä 

versiona. Toiseksi suosituin tapa, noin 27 prosenttia vastaajista, oli ostaa ne digitaalisista 

jakelualustoista. Noin 12 prosenttia vastaajista oli ostanut joskus ilmaispelien sisäisiä 

ostoksia. (Mäyrä ja muut, 2016.) Mieluisin videopelin hankintatapa Toivosen ja 
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Sotamaan (2010) artikkelissa oli ostaminen verkkokaupasta 34 prosentilla. Toiseksi 

suosituin, käsittäen 30 prosenttia vastaajista, suosi pelikauppaa ja 16 prosenttia latauksia. 

Digitaalisista jakelualustoista (Toivonen & Sotamaa, 2010.) Aktiivisista Free-to-Play - 

videopelien pelaajista 67 prosenttia ilmoitti, etteivät he tee ollenkaan kyseisen 

pelimuodon sisäisiä ostoksia, kun taas 11 prosenttia osti päivittäin. Pelaajabarometrin 

kyselytutkimus on kerätty satunnaisotannasta ja siihen on vastannut 995 vastaajaa 10-75-

vuotiasta Manner-Suomen asukasta. (Mäyrä ja muut, 2016.) Toivosen ja Sotamaan 

(2010) kyselyyn vastanneita oli 1184, joista valtaosa pelaaja-aiheisilta foorumeilta.  

Miksi ihmiset käyttävät aikaa pelatakseen videopelejä? Przybylskin, Rigbyn ja Ryanin 

(2010) mukaan ilmeinen vastaus on se, että pelaaminen on hauskaa. Pelaajat voivat 

ajatella ja tuntea pelatessaan asioita, jotka eivät liity millään tavalla töihin tai 

kouluaskareisiin. Eli toisin sanoen irtaantua arjesta. Toiset voivat nauttia taas haasteista 

ja mahdollisuudesta haastaa itsensä. Pelien jännittävyys tai rentouttavat tekijät voivat 

rauhoittaa raskaan päivän jälkeen tai kasvattaa itsetuntoa. (Lazzaro, 2004.) On hyvä syy 

uskoa, että videopeleillä on potentiaalia tyydyttää niin sanottuja psykologisia 

perustarpeita. Videopelialan alkuvaiheilla videopelit täyttivät pelaajien tarvetta 

kilpailuun. Pelit, kuten Pong ja Donkey Kong, tarjosivat haastetta samassa linjassa 

pelaajien edistymisen kanssa. Tämän balanssi, vaikeusasteen ja pelaajien taidon välillä, 

oli osasyy siihen, että miksi esimerkiksi kolikkopelit olivat niin suosittuja ja miksi 

videopelit vielä tänäkin päivänä ovat suosittuja. Nykyajan videopeleissä on esimerkiksi 

moninpelitiloissa käytössä ominaisuus, jonka perusteella voidaan jaotella pelaajat 

eritasoisiin pelisessioihin. (Przybylski ja muut, 2010.) Voittamisen ja onnistumisen tunne 

haastavien pelisessioiden jälkeen on varmasti yksi tärkeimmistä houkutuksista 

pelaamiseen. Miksi näin voidaan ajatella? Koska sama onnistumisen tunne palkitsee 

myös muillakin osa-alueilla, ei pelkästään videopelaamisessa. Videopelit myös niin 

sanotusti voivat ruokkia entisestään onnistumisen tuntemusta tarjoamalla palautteen 

pelaajan suorituksesta (Przybylski ja muut, 2010). 

Myöhemmin, kun videopelit yleistyivät kotitalouksissa 1980- ja 1990-luvuilla, myös 

autonomian tarvetta alettiin tyydyttää videopeleissä tarjoamalla esimerkiksi joustavuutta 

pelitavoitteisiin ja mahdollisuutta eri pelaajien omiin valintoihin. Videopelit, kuten Final 

Fantasy, antoivat pelaajalle mahdollisuuden tehdä pelinsisäisiä valintoja. Näin videopelit 

pystyivät tarjoamaan muutakin kuin valmiiksi kirjoitetun tarinan tai määritelmän siitä, 

kuinka peli läpäistään. (Przybylski ja muut, 2010.) Videopelien alkuvaiheiden niin 

sanottu putkimaisuus muuttui laajemmaksi temmellyskentäksi.  

Przybylskin ja kumppaneiden (2010) mukaan kolmas psykologinen perustarve on 

yhteenkuuluvuus. Sosiaalinen kanssakäyminen on aina ollut tärkeä osa 

videopelaamisessa (Przybylski ja muut, 2010). Jo ennen internetin valtakautta 

videopelejä pelattiin yhdessä, kaikki samassa tilassa, jakaen saman näyttöruudun ja 

pelilaitteen. Nykyään videopelit kuitenkin tarjoavat mahdollisuuden pelata myös 

ihmisten kanssa, jotka saattavat asua ihan täysin eripuolella maailmaa (Przybylski ja 

muut, 2010). Vastapelaajasta ei välttämättä tiedä yhtään mitään. Pelaajat voivat pelata 

internetin välityksellä yhdessä ja suorittaa ryhmänä tehtäviä. He voivat perustaa klaaneja, 

eli ryhmiä, jonka kanssa he pelaavat yhdessä videopelejä muita vastaan. Videopelit 

tarjoavat nykyään myös mahdollisuuden esimerkiksi pelaajien väliseen 

keskusteluyhteyteen joko Chat-ominaisuuden tai äänipuheen kautta. Nämä kaikki 

yhdessä tekevät mahdolliseksi sen, että pelaajat voivat muodostaa sosiaalisia suhteita 

keskenään, maantieteellisistä eroista huolimatta. (Przybylski ja muut, 2010.)  

Edellä mainitut psykologiset perustarpeet ovat osa kokonaisuutta. Myös muita hyötyjä tai 

mahdollisuuksia pelaajille on, kuin psykologiset perustarpeet. Videopelit voivat opettaa 
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pelaajille asioita. Esimerkiksi shakkia käytettiin keskiajalla opettamaan sotastrategioita 

ja nykyään useat websivustoportaalit tarjoavat opettajille hyviä työkaluja opettamaan 

lapsia ja nuoria videopelien kautta. Eikä pelkästään opetuspeleiksi tarkoitetut videopelit 

ole ainoita, josta oppia voi kerryttää. Esimerkiksi suosittu Assassin's Creed-pelisarja 

tarjoaa varsin näyttäviä historiallisia yksityiskohtia ja musiikkipeli Rocksmith opettaa 

pelaajille kitaran soittamista. Toinen hyöty ja mahdollisuus ovat fyysiset ominaisuudet, 

joita videopelistä voi saada. Esimerkiksi ensimmäisen persoonan räiskintäpelit voivat 

kehittää visuaalista havainnointia, jota voi käyttää hyödyksi esimerkiksi ammateissa 

joissa vaaditaan nopeaa ja tarkkaa havainnointia. (Reeves, 2012.) Videopelit ovat siis 

melko moniulotteisia, tarjoten pelaajille paljon erilaisia vaihtoehtoja. Joillekin 

videopelaaminen voi olla tapa viettää vapaa-aikaa, joillekin se voi olla oppimista varten 

ja joillekin sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa, tai sitten se voi olla tätä kaikkea ja 

paljon muuta yhdessä.   
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3. Videopelien kaupallistaminen 

Seuraavassa kappaleessa käydään lyhyesti läpi videopelien kaupallistamisen historia ja 

videopelien kaupallistamisen eri muodot, sekä tavat.  

3.1 Videopelien kaupallistamisen historiaa 

Alkujaan videopelit olivat ilmaisia johtuen siitä, että ensimmäiset mainittavat videopelit 

valmistettiin joko kokeellisesti laboratorioissa tai myöhemmin kouluissa (Fields, 2014). 

Pelihallipelit, eli niin sanotut kolikkopelit, olivat yksi ainoista olemassa olevista 

mahdollisuuksista kaupallistaa peli vielä 70-luvullekin tultaessa (Sandqvist, 2015). 

Kolikolla pelattavat pelit toimivat eräänlaisena ponnahduslautana videopeleille. 

Esimerkiksi flipperit ja musiikin puolelta jukeboksit, sijoitettiin bussiasemille, 

ravintoloihin tai vaikka jäätelöliikkeisiin. Asiakkaat saattoivat käyttää kyseisiä laitteita 

tietyn ajan maksamalla tietyn hinnan kerrallaan. Vastineeksi kyseisten 

liiketoimintapaikkojen omistajat saivat osansa laitteen tuloista. Esimerkiksi Space 

Invaders-videopelilaite 1970-luvun lopulla maksoi noin 1,700 dollaria, mutta peli maksoi 

itse itsensä takaisin kuukaudessa, tienaten parhaimmissa paikoissa jopa 300-400 dollaria 

viikossa. (Kent, 2001.)  

Seuraava merkittävä asia videopelien kaupallistamisessa oli eittämättä 1970-luvulla 

Fairchildin Channel F-pelikonsolin innovaatio; kasettipohjainen pelikonsoli. Vaikka 

Channel F itsessään ei ollut kovinkaan menestynyt tapaus historiassa, niin siihen 

mennessä pelikonsolit olivat tarjonneet videopelejä, jotka oltiin niin sanotusti "upotettu" 

laitteeseen, eli ne olivat laitteessa itsessään mukana. Channel F-pelikonsoli sisälsi myös   

valmiina videopelejä upotettuna yksikössään, mutta tarjosi kuitenkin mahdollisuuden 

ostaa videopelejä lisää. (Kent, 2001.) Channel F:n videopelikasetit maksoivat 19,95 

dollaria kappaleelta (DeMaria & Wilson, 2003). Videopelien kaupallistaminen myytäviin 

fyysisiin videopelikasetteihin vakiintui kunnolla 1980-luvulla (Fields, 2014). 

1990-luvulla videopelien fyysisten kopioiden hinnat vaihtelivat aina 50 dollarista 80 

dollariin (Kent, 2001). Voidaan ajatella, että 1990-luvulla alkanut videopelien 

digitalisoituminen internetin kasvun myötä on tuonut erilaisia kaupallistamisen muotoja. 

1980- ja 1990-luvulla oli jo joitakin yrityksiä sitä kohden, että käyttäjä voi ladata pelejä 

kasetille, mutta näistä yrityksistä ei tullut menestyneitä (Sandqvist, 2015). 1990-luvun 

alkuvaiheilla ID Software-yrityksen Doom-peli, muiden muassa, käytti internetiä 

hyväkseen tarjoamalla videopelin ladattavaksi. Peliä pystyi pelaamaan muutamia 

ensimmäisiä tasoja, kunnes joutui maksamaan siitä, että sai jatkaa peliä. Tätä 

kaupallistamisen muotoa kutsuttiin "sharewareksi." Myöhemmin tulivat massiiviset 

moninpelit, joiden myötä servereiden ylläpito maksoi rahaa videopelin kehittäjille tai 

julkaisijoille. Ratkaisuksi tähän keksittiin aloittaa rahastamaan pelintekijöiden puolelta 

niin sanottua tilausmaksua (eng. subscription). Massiivissa moninpeleissä oleva 

kaupallistamisen muoto, jossa tuote ostetaan jälleenmyyjältä (joko julkisen tai 

digitaalisen jakelukanavan kautta) ja maksetaan tilausmaksua pelaamisesta, oli standardi 

ja yleisin online-pelaamisen muoto aina vuoteen 2009 asti. (Fields, 2014.) Tilausmaksu 

pystyy olemaan tuottava bisnesmalli pelintekijöille, koska hyvä peli voi tuottaa jatkuvasti 

rahaa (Sandqvist, 2015). 

2000-luvulla videopelien digitalisoituminen kasvoi entisestään. Syyksi tähän voisi 

ajatella olevan ainakin internet-nopeuksien kehittyminen, sekä se tosi asia, että yhä 

useammalla oli nopeampia yhteyksiä käytettävissä. Sen seurauksena jakelualustat, joista 

merkittävimmät PC:n puolelta Steam, konsoleiden puolelta Xbox Market ja PlayStation 
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Store, saivat alkunsa.  Digitaalisen jakelun myötä myös videopelien kaupallistaminen 

muuttui. Muuttuneista kaupallistamisen muodoista esimerkiksi vuonna 2007 Zynga, joka 

tunnetaan FarmVille-pelistä facebookissa, teki paljon rahaa mikrotransaktioilla, eli pelin 

sisäisillä ostoksilla. Mikrotransaktioita käytettiin hyväksi videopeleissä muun muassa 

ensin Aasiassa massiivisissa moninpeleissä. Mikrotransaktion ideana on se, että videopeli 

tarjotaan ilmaiseksi, mutta pelinkulkua voidaan päivittää tavalla tai toisella pienillä 

maksuilla. Pelaajat pystyivät ostamaan esimerkiksi pelinsisäisiä valuuttoja tietyllä 

rahasummalla. Myöhemmin mobiilipuolella syntyivät muun muassa Applen AppStore ja 

Googlen Play-kauppa. Nyt jokainen pienikin kehitysryhmä pystyi luomaan mobiilipelin 

ja siirtämään sen melko vaivatta kauppapaikalle. Tämä niin sanottu sovelluskaupan 

bisnesmalli on tehnyt sen, että videopelien ja applikaatioiden hinnat ovat pudonneet noin 

5 dollarin ja ilmaisen välille. Koska ilmaisella videopelillä on hankala tuottaa rahaa, niin 

sen takia mikrotransaktiot ovat oiva lisäys ilmaiselle pelille.  (Fields, 2014.) 

Mikrotransaktiot ovat tänä päivänä varsin yleinen standardi mobiilipeleissä.  

Videopeliteollisuus on aloittanut uuden muodonmuutoksen vuodesta 2007 lähtien. 

Edelleen videopeliyhtiöiden perinteinen bisnesmalli, eli fyysiset kopiot, on olemassa. 

Perinteinen bisnesmalli on tosin menettämässä asemaansa, koska videopelit ovat 

siirtymässä enenevissä määrin kohti digitaalista kaupallistamista. (Sandqvist, 2015.) 

Fields (2014) kertoo, että sitä mukaa kun videopelaajien määrä kasvaa, niin videopelit 

yleisesti ottaen halpenevat. Näin voisi olettaa, että myös kaupallistamisen muodot 

muuttuvat enenevissä määrin. Videopelien pelaajat voivat saada hyviä pelejä ilmaisesta 

aina noin 70 dollariin, eikä ole minkäänlaista rajoitusta kuinka paljon rahaa pelaaja voi 

käyttää niin sanottuihin videopelin "päivityksiin", joilla voidaan esimerkiksi nopeuttaa ja 

helpottaa pelaamista. Videopelien markkinoilla ei ole tällä hetkellä varsinaista standardia 

mitä kaupallistamisen muotoihin tulee. (Fields, 2014.) Voidaan kuitenkin 

yleissilmäyksellä todeta, että mobiilipelit eroavat varsinkin konsoli- ja PC-peleistä 

kaupallistamisen osalta. Mobiilipelit ovat varsin laajasti omaksuneet ilmaiset pelit, jotka 

tuottavat rahaa joko mainoksilla tai sitten mikrotransaktioilla. Konsoli- ja PC-pelit 

puolestaan edelleen ovat pääosin muodossa, jossa pelistä maksetaan kiinteä hinta. Toki 

poikkeuksiakin nähdään yhä entistä enemmän.  

Tulevaisuutta voi olla vaikea ennustaa. Nyt nähdään kuitenkin jo sellaisia 

kaupallistamisen muotoja, kuten joukkorahoitukset ja ns. hyväntekeväisyysostot, jotka 

voivat olla tulevaisuuden suuntaus mitä tulee videopelien kaupallistamiseen.  

 

3.2 Videopelien kaupallistamisen muotoja 

Seuraavassa osiossa käydään läpi videopelien kaupallistamisen yleisempiä muotoja. 

Muodot eivät sulje toisiaan pois ja näin ollen useita eri kaupallistamisen muotoja voi 

sisältää yhdessä videopelissä. Seuraavat esitellyt kaupallistamisen muodot eivät ole 

ainoita laatuaan, mutta koska kaupallistamisen muotoja on useita kymmeniä erilaisia, niin 

tässä tutkimuksessa käydään läpi joukko tunnetuimpia videopelien kaupallistamisen 

muotoja. Osan otsikon sisältö myös sisältää useita eri kaupallistamisen muotoja, jotka 

voidaan kuitenkin katsoa kuuluvan jollakin tavalla kyseisen nimikkeen alle, kuten 

esimerkiksi Free-to-Play – peleissä pelin sisäiset ostokset tai epäsuora kaupallistaminen. 
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3.2.1 Fyysinen versio 

Videopelien osalta fyysinen versio tarkoittaa sitä, että peli myydään fyysisenä kopiona, 

esimerkiksi jossain vähittäistavarakaupassa hyllyltä. Kyseessä on historiallinen ja 

perinteinen jakelutapa videopeleille (Marchand & Hennig-Thurau, 2013). Käytännössä 

fyysiset kopiot tarkoittavat, että asiakas maksaa yksikköhinnan pelistä. Jotkin moninpelit 

voivat kuitenkin vaatia vielä lisämaksuja. Videopelit fyysisessä muodossa ovat nähneet 

niin kasetti-aikakauden, levyke-aikakauden, CD-levyjen aikakauden, DVD-aikakauden 

kuin myös esimerkiksi Blu-Ray-aikakauden. Muutos kohti digitaalista jakelua on 

kuitenkin alkanut jo vuosia sitten ja se on edennyt vauhdilla. Statistan (2017) mukaan 

vuonna 2009 videopelien fyysisten kopioiden myynti Yhdysvalloissa kattoi 80 prosenttia, 

kun digitaalisia myytiin 20 prosenttia. Vuonna 2015 digitaalisia videopelejä myytiin 56 

prosenttia, fyysisten kopioiden jääden siis 44 prosenttiin. (Statista, 2017.) Tilastoista voi 

päätellä sen, että digitaalisten videopelien myynti tulee kasvamaan jatkossa ja fyysiset 

kopiot siirtyvät taka-alalle. 

 

3.2.2 Digitaalinen versio 

Digitaalinen versio taas yleensä tarkoittaa internetin kautta ladattavaa kopiota 

videopelistä. Pelaaja saa näin videopelin suoraan haltuunsa, vaikka heti julkaisun 

yhteydessä. Videopelien tuottajille digitaalinen versio videopelistä antaa tiettyjä 

etuisuuksia. Tuotantokulut levyjen ja koteloiden osalta poistuvat ja välikättä, eli 

jälleenmyyjää, ei välttämättä tarvita. Merkittävänä etuna on myös se, että videopelien 

uudelleenmyynti käytettynä toiselle, poistuu. (Marchand & Hennig-Thurau, 2013.) 

Digitaalisuus on tuonut uusia kaupallistamisen muotoja, jotka eivät pelkästään perustu 

siihen perinteiseen tapaan, että maksetaan kerralla koko videopeli, ladataan ja pelataan. 

Digitaaliset videopelit ovat synnyttäneet myös digitaalisia julkaisualustoja, kuten PC:lle 

Steamin, joiden kautta käyttäjä voi ostaa ja ladata videopelejä. Enää ei välttämättä tarvitse 

kävellä videopelikauppaan tai muun jälleenmyyjän luokse, vaan videopelin voi ostaa 

kotoa käsin esimerkiksi julkaisualustan kautta ja pelata sitä heti kun se on latautunut.  

Yksi varsin mielenkiintoinen asia digitaalisissa versioissa on se, että jos mietitään Steam-

palvelun tai muiden julkaisualustojen kaltaisia palveluita, niin omistaako käyttäjä todella 

itse ostamansa pelit? Esimerkiksi Walker (2012) kirjoitti, että ostit videopelin sitten 

Steam-palvelusta, tai jostain muusta digitaaliselta julkaisualustalta, niin se vaatii live-

tilin. Tavallaan siis videopelit vuokrataan Walkerin mielestä, eikä ole mitään takeita siitä, 

että vuokraus jatkuu ikuisesti. (Walker, 2012.) Kysymys kuuluukin; mitä tapahtuu, jos 

palvelu kaatuu kokonaan tai saat porttikiellon kyseiseen palveluun? Omistatko yhä 

videopelit, vaikka et pystyisi niitä pelaamaan. Siinä mielessä ero fyysisiin videopeleihin 

on selvä. 

 

3.2.3 Free-to-Play 

Free-to-Play, F2P tai Freemium, on yksi kaupallistamisen muodoista, joka antaa pelaajien 

pelata videopeliä ilmaiseksi. Kyseisellä muodolla tai bisnesmallilla, kannustetaan pelaajia 

maksamaan pelin sisäisistä tavaroista tai palveluista. (Fields, 2014.) Davidovici-Nora 

(2014) kertoo, että sanalla "free", eli ilmainen, on tarkoitus houkuttaa suuri joukko 

pelaajia kyseisen pelin pariin. Kyseinen kaupallistamisen muoto on ollut standardi Flash-

pohjaisille peleille esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja on myös tullut standardiksi 
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useimmissa mobiilipeleissä. Tämä kaupallistamisen muoto on tullut hiljalleen tutuksi 

myös PC:llä, sekä pelikonsoleilla.  

Free-to-Play - kaupallistamismuodon suosittu variaatio, jonka avulla pelintekijät pystyvät 

tienaamaan, on pelin sisäiset ostokset, mikrotransaktiot. Pelaaja voi siis ostaa esimerkiksi 

lisähahmoja tai muita virtuaalihyödykkeitä, joilla voidaan esimerkiksi ”boostata”, eli 

parantaa, pelaajan suoritusta pelin sisällä ja tehdä pelaaminen mielekkäämmäksi. 

(Marchand & Hennig-Thurau, 2013.) Pelisuunnittelijat käytännössä tekevät Free-to-Play 

- videopeleissä pelin etenemisen helpoksi, jos käyttää pelin sisäisiä ostoksia. He eivät 

kuitenkaan estä sellaisia pelaajia etenemästä, jotka eivät pelin sisäisiä palveluita käytä. 

Esimerkkinä Free-to-Play - videopelin kaupallistamisen houkutuksesta voidaan pitää 

esimerkiksi pelihahmon energiatasoa. Energia voi kulua eri tehtäviä suorittaessa ja kun 

se loppuu, niin joutuu odottamaan tietyn aikaa, jotta sitä saa lisää jatkaakseen peliä. Jos 

taas ei halua odottaa kyseistä aikaa, niin voi maksaa siitä pienen summan rahaa, jotta voi 

jatkaa pelaamista saman tien. (Fields, 2014.) Videopelin nautittavuus voi vähentää 

halukkuutta ostaa pelin sisäisiä ostoksia, kuten mikrotransaktioita. Samalla nautittavuus 

voi lisätä videopelin pelaamista ja jatkuva käyttö taas lisää mahdollisten sisäisten 

ostoksien ostamista. (Hamari, 2015.) 

Toinen merkittävä Free-to-Play - kaupallistamismuodon rahastamiskeino on 

mainostaminen. Mainostamista voi tapahtua niin, että se on upotettuna pelin sisälle tai 

sitten niin, että mainostaminen tapahtuu esimerkiksi pelitasojen välissä. Fieldsin (2014) 

mukaan raha ei virtaa voimakkaana tekijöille, erityisesti mobiilipelien osalta, ellei 

mobiilipeli saa isoja määriä käyttäjiä. Se on kuitenkin pelintekijöille varsin hyvä tapa 

saada täydennystä kassaan ja mainostamisella voidaan houkutella pelaajat ostamaan 

pelistä mainokseton versio. (Fields, 2014.) Mainostaminen videopeleissä kuitenkin voi 

johtaa siihen, että se aiheuttaa närkästystä pelaajissa (Bergquist, 2011).  

 

3.2.4 Tilausmaksu 

Tilaus (eng. Subscription) tarkoittaa sitä, että videopelistä tai videopeleistä maksetaan 

tietty rahasumma aina tietyn aikavälein, kuten esimerkiksi kerran kuukaudessa. 

Tilaaminen on erityisesti massiivisten moninpelien suosima videopelien kaupallistamisen 

muoto. Usein tilausmaksullisessa pelissä on retail-komponentti mukana, joka tarkoittaa 

sitä, että videopeli ostetaan kertamaksullisena ja sitä kautta saadaan ilmaista peliaikaa 

esimerkiksi muutaman kuukauden, jonka aikana videopelin olisi tarkoitus houkuttaa 

käyttäjän maksamaan tilausmaksua siitä eteenpäin. (Fields, 2014.) Suosituimpia 

tilausmaksulla toimivia videopelejä on varmasti World of Warcraft, josta käyttäjä maksaa 

ensin kertamaksullisen summan saadakseen pelin itselleen ja sitten vielä maksaa siitä, 

jotta pelaamista voi jatkaa (Sandqvist, 2015). Tilausmaksulliset pelit ovat viime aikoina 

menettäneet suosiotaan. Tämä johtuu osittain laadukkaiden Free-to-Play - videopelien 

noususta (Fields, 2014).  

Tilausmaksu ei välttämättä kohdistu pelkkään yksittäiseen videopeliin, vaan on olemassa 

jo palveluita joissa tilausmaksulla saa useita videopelejä tietyllä kuukausihinnalla. 

Esimerkiksi Origin tarjoaa Vault-palvelua, jossa on yli kymmenen videopeliä, joita saa 

vapaasti pelata noin neljän euron kuukausihintaan. Videopelit ladataan tietokoneelle, 

kuten normaalistikin, mutta niitä voi pelata vain, jos on maksanut kuukausittaisen 

maksun. Toisenlaisen esimerkin tarjoaa PlayStation Now-suoratoistopalvelullaan. Siinä 

pelaaja maksaa noin 20 euroa kuukaudessa ja saa esimerkiksi satoja PS3-pelejä 

suoratoistona pelattavaksi PlayStation 4-pelikonsolilla tai Windows PC:llä (PlayStation, 
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2017). Voisi kuvitella, että edellä mainitun kaltaiset suoratoisto- ja pilvipalvelut tulisivat 

olemaan tulevaisuuden näkymä videopelien kaupallistamisen saralla. Kyseisiin 

palveluihin ovat siirtyneet jo kunnon tohinalla elokuvat, televisiosarjat, musiikki ja e-

kirjat. GameFly-niminen palvelu toteuttaa myös suoratoistopalvelua videopeleillä 

(Webster, 2015). Kyseisessä palvelussa saa pienellä tilausmaksulla useita pelejä. 

Pelaamiseen tarvitaan palvelua varten tuettu televisio tai erillinen boksi, kuten 

Androidilla toimiva Emtec Gembox. (Sillis, 2016.) Käytännössä pelaaminen voi siis 

tapahtua ilman minkäänlaista konsolia tai muuta pelialustaa. Kyseisiä yrityksiä on ollut 

aiemminkin, mutta se ei tarkoita sitä, että kyseisille palveluille ei olisi tulevaisuudessa 

enemmän kysyntää.  

 

3.2.5 Lisäsisällöt 

Kun puhutaan videopelien lisäsisällöistä, niin tarkoitetaan yleensä laajennuspakettia (eng. 

Expansion Pack) tai ladattavaa sisältöä (eng. DLC - Downloadable Content). 

Laajennuspaketti on nimensä mukaisesti laajennuspaketti jo olemassa olevaan peliin. 

Esimerkiksi NHL 2001, jääkiekkopeli muun muassa PC:lle, sai vuonna 2001 

laajennuspaketin, joka sisälsi kaikki sen aikaiset SM-liiga joukkueet, sekä pelaajat. 

Toimiakseen, SM-liiga - laajennuspaketti tarvitsi emopelin, eli NHL 2001-pelin. 

(Kauppinen, 2001.) Tunnetuimpia laajennuspaketteja ovat The Sims-pelisarjan 

lisäsisällöt, kuten esimerkiksi Sims 4-pelin laajennuspaketti nimeltä The Sims 4 

Duunipäivä, joka tuo mukanaan uusia työmahdollisuuksia pelaajan hahmoille (Simguru, 

2015). Laajennuspaketit eivät kuitenkaan aina tarvitse emopeliä toimiakseen, vaan ne 

voivat olla myös niin sanottuja stand-alone - versioita.  

Ladattava sisältö viittaa pieneen maksuun, jolla parannetaan videopeliä jonka pelaaja jo 

omistaa. Jos mietitään ekonomian kannalta, niin pelintekijöiden tarkoituksena on tässäkin 

kaupallistamisen muodossa tienata rahaa videopelin elinkaaren aikana, jolloin 

varsinainen videopelin hankinta on jo tehty. (Lizardi, 2012.) Yleensä ladattaviin 

sisältöihin voi kuulua esimerkiksi uudet pelihahmot, aseet ja muut peliä ehostavat tekijät. 

Voidaan katsoa, että ero laajennuspaketteihin on se, että ladattavat sisällöt ovat usein 

pienempiä lisäsisältöjä peliin ja kuten nimestä voi päätellä, ne ovat nimenomaan 

ladattavia lisäsisältöjä. Pelintekijät tarjoavat pelaajille myös joskus mahdollisuuden ostaa 

niin sanottu "season pass", eli kausipassi, joka on tavallista peliversiota kalliimpi, mutta 

jonka hintaan kuuluu ladattavat lisäsisällöt. 

 

3.2.6 Muita kaupallistamisen muotoja 

Kuten aiemmin on todettu, niin videopelien kaupallistamisen muotoja on kymmeniä 

erilaisia. Kaiken tämän lisäksi videopelien kaupallistamisen muotoja voidaan yhdistellä 

keskenään. Edellä mainittujen yleisten videopelien kaupallistamismuotojen ohella on 

myös muita melko usein nähtäviä menetelmiä, jotka on hyvä mainita tässä tutkimuksessa.  

Episodi-pohjainen kaupallistaminen on etenkin Telltale-peliyhtiön suosittujen 

videopelien jälkeen tullut melko näkyväksi osaksi videopelien kaupallistamista. Episodi-

pohjaiset videopelit julkaistaan jaksoina, eli episodeina, joista kunkin episodin voi ostaa 

joko yksittäisenä tai kaikki samalla kerralla. Ideana on, että episodit julkaistaan 

esimerkiksi kuukauden tai muutaman kuukauden välein. Eli jos videopelin episodit 
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maksaa kerralla, niin niitä ei kuitenkaan saa heti pelattavaksi, ellei niitä ole vielä julkaistu. 

(Rosenberg, 2008.) 

"Kokeile ennen kuin ostat" on myös eräänlainen kaupallistamisen muoto, jossa videopeliä 

voidaan kokeilla esimerkiksi tietyn ajan tai määrän verran. "Kokeile ennen kuin ostat"-

kaupallistamisen muoto tunnetaan myös muilla nimityksillä. Trial tarkoittaa, että 

videopeliä voi pelata tietyn ajan verran, ennen kuin se on ostettava. Shareware taas antaa 

pelaajan pelata videopeliä tietyn määrän, ennen kuin videopeli tulee ostaa sitä 

jatkaakseen. (Rosenberg, 2008.) Shareware oli 90-luvulla suosittu tapa, mutta nykyään 

harvinainen. Demo puolestaan on yleensä lyhyempi kokeilu videopelistä, jota voi pelata 

ajallisesti yleensä niin paljon kuin haluaa, mutta se sisältää videopelistä vain hyvin vähän 

pelattavaa osaa.  

Joukkorahoitus on melko uusi ilmiö, jolla on iso vaikuttava tekijä erityisesti pienten 

peliyritysten rahoittamiselle. Internet-sivustot kuten Kickstarter ja Indiegogo ovat 

mahdollistaneet pientenkin yritysten saada rahoitusta eri aloilta, jotta tietty tuote voidaan 

kehittää ja kehittämisen rahoittaa. Joukkorahoituksella voidaan saada kuluttajat mukaan 

tuotteeseen jo hyvin varhaisessa vaiheessa. (Fields, 2014.) Rahoittajat voivat yleensä 

sijoittaa erinäisiä rahasummia kohteeseen. Mitä enemmän sijoittaa, niin sitä enemmän 

sijoittaja yleensä saa materiaali tuotteesta. Videopelien tapauksessa materiaali voi olla 

esimerkiksi videopelin lisäksi T-paitoja, videopelin soundtrack tai vastaavia tuotteita. 

Joukkorahoituksen ohella myös Humble Bundle on mainitsemisen arvoinen 

kaupallistamisen eräänlainen muoto. Se tarjoaa paketteja esimerkiksi videopeleistä, ja 

käyttäjä saa päättää, että mihin kohteeseen käyttäjän maksamat rahat menevät. Rahan voi 

ohjata esimerkiksi pelintekijöille tai vaikka hyväntekeväisyyteen. Paketeille on 

minimihinta, jonka käyttäjän pitää maksaa, jotta saa sen itselleen. Paketista voi myös 

maksaa enemmän, jos niin haluaa. Ensimmäisen kymmenen päivän aikana palvelu tuotti 

1,2 miljoonaa dollaria (Walker, 2013). 

 

3.2.7 Yhteenveto 

Edellä on mainittu videopelien kaupallistamisen muotoja. Kuten tiedetään, niin 

kaupallistamisella pyritään hankkimaan tuloja omasta tuotteesta. Videopelien tekemiseen 

kuluu aikaa ja kovaa työtä. Tapa, jolla kaupallistamista tehdään, on aika lailla 

pelintekijöiden päätettävissä. On kuitenkin mietittävä loppukäyttäjiä, kun valitaan 

videopelille kaupallistamistapaa. Mietintään vaikuttavat videopelin tyyli ja myös se, että 

mille alustalle videopeli tehdään. Mobiilipuolella etenkin Free-to-Play - kaupallistaminen 

on suosituin ja yleisin tapa. Siihen sisältyy käyttäjän koukuttaminen videopeliin, ja tulot 

kertyvät yleensä joko mainoksista pelin ulkopuolella tai sitten videopelin sisäisillä 

ostoksilla, mikrotransaktioilla.  

Digitaalisesti ladattavat ja ostettavat videopelit ovat tulleet jäädäkseen, ja voi hyvinkin 

olla, että tulevaisuudessa fyysiset versiot pienenevät entisestään. Voi olla myös niin, että 

fyysisiä versioita ei ole kannattava enää valmistaa. Tulevaisuudessa nähtäneen myös 

enemmän joukkorahoituksella valmistettuja videopelejä. Toinen melko ennustettava 

kaupallistamisen muoto videopelien osalta ovat myös suoratoistopalveluna toimivat 

videopelit. Palvelusta voidaan maksaa esimerkiksi Netflixin tavoin kuukausittainen hinta, 

jonka jälkeen pelattavaksi saa useita suoratoiston kautta toimivia pelejä. Vaatimuksena 

tulee tietenkin olla, että käyttäjällä on hyvä internet-yhteys, jotta suoratoistaminen on 

mutkatonta. Etuna on myös se, että käyttäjän ei tarvitse ladata jokaista haluamaansa 

videopeliä laitteelle, jotta pelaaminen onnistuisi. Pelaaminen voi olla käytännössä myös 
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mahdollista ilman, että tarvitsee pelikonsolia tai tietokonetta. Tällä hetkellä kuitenkin aika 

näyttää sen, että onko suoratoistopalveluilla tulevaisuutta videopelien saralla.   

 

3.3 Digitaaliset jakelualustat 

Seuraavassa osiossa esitellään tunnetuimpia videopelien digitaalisia jakelualustoja. 

Digitaaliset jakelualustat esitellään lyhyesti, mutta kustakin keskeisimmät asiat.  

3.3.1 PC/MAC 

PC- ja MAC-koneille on olemassa useita digitaalisia jakelualustoja. Tässä osiossa 

mainitaan kolme sellaista. Steam on varmasti suosituin kaikista, mutta Originin ja 

GOG.com kaltaisia jakelualustoja ei voi kuitenkaan täysin unohtaa. 

Steam on digitaalinen jakelualusta PC- ja MAC-peleille. Se tarjoaa sekä sosiaalisen 

ympäristön mahdollisten kaverisuhteiden tai yhteisöjen avulla, sekä toimii digitaalisena 

pelikauppana. Steam on suunniteltu Half-Life-pelien tekijöiden, Valven, toimesta ja se 

käynnistyi vuonna 2003. Aluksi Steam luotiin teknillisiä ja logistisia ongelmia varten, 

sekä ylläpitämään Counter-Striken päivityksiä.  Pian se kuitenkin kehittyi pisteeseen, 

jossa se tarjosi käyttäjille demoja, trailereita, kokonaisia videopelejä, mahdollisuuksia 

ostaa lisäsisältöä videopeleihin, liittyä yhteisöryhmiin ja mahdollisuuden viestiä toisten 

käyttäjien kanssa. (Fields, 2014.) Vuonna 2005 se teki ensimmäiset jakelusopimukset 

kolmannen osapuolen pelijulkaisijoiden kanssa (Dunn, 2013). Ensimmäinen 

ulkopuolinen, joka ei ollut Valven oma videopeli Steam-palvelussa, oli Rag Doll Kung 

Fu vuonna 2005 (Donovan, 2010). Steam sisältää useita sosiaalisia elementtejä. Pelaajat 

voivat keskustella toistensa kanssa ja katsoa mitä omat pelitoverit pelaavat, sekä 

esimerkiksi ostaa kavereilleen videopelin lahjaksi Steamin kautta. (Fields, 2014.) 

Käytännössä pelaaminen onnistuu niin, että Steam Client-ohjelma asennetaan koneelle, 

jonka kautta videopelejä voidaan pelata. Dunnin (2013) mukaan Steamin rakastettavuus 

pelaajien suunnalta johtuu todennäköisesti siitä, että se on ollut voittaja mitä PC:n tai 

MAC:n digitaaliseen jakeluun tulee. Vielä tänäkään päivänä Steam ei tosin tarjoa 

mahdollisuutta päästä käsiksi ihan jokaiseen videopeliin, mikä johtuu mitä ilmeisemmin 

siitä, että kaikki kolmannen osapuolen julkaisijat eivät halua kaikkia videopelejään 

Steam-palvelun valikoimiin. 

Origin taas on videopelialan jättiläisen Electronic Artsin viritelmä digitaalisesta 

videopelien jakelualustasta. Kuten Steamilla, on myös Originilla oma client-ohjelma 

jonka voi ladata tietokoneelle. Muu samankaltainen piirre Steamin kanssa on se, että 

myös Originissa voi olla yhteydessä kavereiden kanssa. Steamiin verrattuna 

pelivalikoima on kuitenkin paljon suppeampi. Origin sisältää tilausmaksulla toimivan 

Origin Access-palvelun, jossa noin neljällä eurolla pääsee käsiksi joihinkin vanhempiin 

Electronic Artsin videopeleihin. Samalla hinnalla saa alennusta 10 prosenttia Electronic 

Artsin videopeleistä, sekä voi myös pelata tulevia Electronic Artsin videopelejä viisi 

päivää ennen julkaisua. Origin Access-palvelun suurin rajoitus on se, että se tarjoaa vain 

Electronic Artsin julkaisemia pelejä. (Reed, 2016.) 

GOG.com sivuston, eli Good Old Games – sivuston ideana on ollut se, että muunnetaan 

klassikkopelit bisnesmalliksi. Varsinkin alussa GOG.com pyrki siihen, että sivustolla 

julkaistiin pelejä, jotka eivät enää olleet vapaana ostettaviksi niin sanottuina 

jälleenmyyntipeleinä, jonka seurauksena nämä vanhat klassikot tuotiin digitaalisesti 

ladattavina peleinä PC:lle GOG.com sivustolle. (Fields, 2014.) GOG.com tarjoaa siis 
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digitaalisesti jaettavana vanhoja, mutta myös uusiakin videopelejä. Sitä ylläpitää 

Witcher-videopelisarjastakin tuttu peliyhtiö, puolalainen CD Projekt. (Kain, 2013.) Yksi 

suurimmista eroista Steamiin ja Origiin on se, että videopelit GOG.comissa tarjotaan aina 

DRM (Digital Rights Management) - vapaina (Kain, 2013). DRM, eli digitaalisten 

oikeuksien hallinta, on yleisnimitys, jota käytetään esimerkiksi julkaisijoiden toimesta 

rajoittamaan digitaalisen sisällön tai laitteen käyttöä. Joskus sillä pyritään estämään 

videopelin asentaminen useille laitteille vaatimalla käyttäjän tunnistamista pelaajalta. 

(Azad, Ahmed & Alam, 2010.)   

 

3.3.2 Pelikonsolit 

Pelikonsolien osalta tilanne on hieman erilainen digitaalisen jakelualustan osalta, kuin 

PC- ja MAC-koneilla. Konsoleilla samalla pelialustalla ei ole useaa kilpailijaa 

digitaalisen jakelun osalta, kuten esimerkiksi tietokonepelien osalla on. Toki konsoleiden 

digitaaliset jakelualustat kilpailevat keskenään ja pyrkivät olemaan toisistaan erottuvia, 

jotta saadaan houkuteltua lisää konsoliostajia esimerkiksi tätä kautta.   

Xbox Live on ennen kaikkea Microsoftin Xbox-pelikonsoleille tarjottu digitaalisen 

median palvelu, joka muun muassa tarjoaa mahdollisuuden nettipelaamiseen muiden 

Xbox pelaajien kanssa. Xbox Live tarjoaa pelaajille Xbox Live Free-palvelun, sekä Xbox 

Live Gold-palvelun. Free-palvelussa käyttäjä voi ladata demoja, videoita ja pelien 

lisäsisältöjä, mutta jos haluaa pelata moninpelejä muita vastaan tai katsoa esimerkiksi 

Netflix-elokuvia, niin täytyy maksaa tilausmaksua Gold-palvelusta. (Orland, 2010.) 

Ensimmäiselle Microsoftin pelikonsolille, Xboxille, lanseerattiin nettipelaamisen 

mahdollisuus vuonna 2002 kun Xbox Live tarjottiin pelaajille. Se oli ensimmäinen 

kunnollinen mahdollisuus konsolipelaamiseen netissä. Ensimmäisen viikon aikana se 

keräsi jo 150, 000 nettipelaajaa. (Marshall, 2013.) Xbox Live uudelleen julkaistiin Xbox 

360 pelikonsolille vuonna 2005 tarjoten sijoitustaulukkoja, keskustelumahdollisuudet 

sekä muun muassa mahdollisuuden nähdä ja tutkia mitä videopelejä ystävät pelaavat 

(Fields, 2014). Xbox Liven Games Store tarjoaa digitaalisen videopelien jakelualustan 

ennen kaikkea Xbox One- ja Xbox 360-konsolipeleille. 

Sony PlayStation 2 oli menestyksellinen pelikonsoli, mutta se ei pystynyt tarjoamaan 

samanlaista vahvaa nettipelaamisen palvelua, kuin Microsoft oli tarjonnut Xbox Live-

palvelullaan. Vuonna 2006 kuitenkin asia muuttui PlayStation Networkin myötä. 

(Niizumi & Thorsen, 2006.) Kuudessa vuodessa, eli vuoteen 2012 se oli saanut jo yli 90 

miljoonaa käyttäjää (Fields, 2014). PlayStation Network on hyvin samankaltainen 

digitaalisen median palvelu, kuin Xbox Livekin, tarjoten mahdollisuutta olla 

keskusteluyhteydessä ystävien kanssa tai katsoa mitä videopelejä kukin ystävä pelaa. Se 

myös tarjoaa samankaltaisen mahdollisuuden kahteen jäsenyyteen, ilmaiseen jäsenyyteen 

ja tilausmaksulliseen PlayStation Plus-jäsenyyteen. PlayStation Networkin Now-palvelu 

on myös mainitsemisen arvoinen. Sen kautta pelaaja voi esimerkiksi suoratoistaa 

vanhempia PlayStationin pelejä kuukausimaksuhinnalla. PlayStationin digitaalisena 

videopelien jakelualustana toimii PlayStation Store. Xboxin tavoin, PlayStationin 

digitaalisella videopelien jakelualustalla ei ole myöskään kilpailijoita. Digitaalisen 

jakelualustan kautta saa videopelejä PlayStation 3- ja PlayStation 4-pelikonsoleille, sekä 

PlayStation Vita-käsikonsolille (PlayStation Store, 2017). 

Myös Nintendolla on oma digitaalinen jakelualustansa. Nintendo eShop on Wii U-

pelikonsolille ja Nintendo 3DS-käsikonsolille tarkoitettu digitaalinen videopelien 

jakelualusta. Se tarjoaa muun muassa kokonaisten pelien lisäksi demoja ladattavaksi sekä 
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videopelien trailereita (Nintendo eShop, 2017). Nintendo eShop julkaistiin vuonna 2011 

(Yin-Boole, 2011). Nintendo koki epäonnistumisen aiempien verkkokauppojen, Wii 

Shop Channelin ja Nintendo DSi Storen, kanssa (Larsson, 2012). Se onkin vielä jäljessä 

edellä mainituista Xbox Livestä ja PlayStation Networkista. 

 

3.3.3 Mobiilipuhelimet 

Mobiilipuhelinten puolella mullistus tapahtui vuonna 2008 kesällä, kun Apple esitteli 

digitaalisen jakelualustan, App Storen. Tätä ennen Apple oli julkaissut 

kosketusnäytöllisen iPhone-puhelimen vuonna 2007. App Storen kaltainen palvelu oli 

hyödyllinen sekä käyttäjilleen, että sovellusten ja pelien kehittäjille. Kummankin 

osapuolen olot helpottuivat. Kehittäjille palvelu helpotti videopelien julkaisemisen ja 

käyttäjille se helpotti niiden ostamisen. (”History of mobile gaming,” 2011.) App Storesta 

voi ladata videopelien lisäksi esimerkiksi erilaisia sovelluksia iOS-käyttöjärjestelmällä 

toimiviin laitteisiin.  

Pian tästä myös Google ja Microsoft hieman myöhemmin julkaisivat oman digitaalisen 

jakelualustansa, Google Android Marketin ja Microsoft Windows Phone storen (”Always 

on the move - A history of mobile gaming,” 2011). Nykyään Google Android Market 

tunnetaan nimellä Google Play-kauppa, ja sieltä voi ladata videopelien lisäksi myös 

sovelluksia ja muuta viihdesisältöä.  

 

3.3.4 Yhteenveto 

Digitaaliset jakelualustat videopelien osalta kehittyvät jatkuvasti, kiitos kanssa 

kilpailijoiden. Voidaan katsoa myös, että jakelualustat ovat tietyllä tavalla jopa 

muokanneet videopelien kaupallistamista. Esimerkiksi mobiilipuhelinten digitaaliset 

jakelualustat; Google Play-kauppa sekä Applen App Store, ovat tästä esimerkkejä. Yksi 

tekijä kaupallistamisen muuttumisessa kyseisissä alustoissa on varmasti se, että kysyntä 

on ollut suurta. Kysyntä on siksi suurta, koska tarjolla on kummassakin jakelualustassa 

miljoonia sovelluksia, jotka hakevat itselleen näkyvyyttä ja latauksia. Tästä syystä 

kaupallistamisen muodot ovat väkisinkin joutuneet muuttumaan, jotta esimerkiksi 

pelintekijät ovat voineet rahastaa videopelillään, mutta myös samalla saada tarpeeksi 

latauksia saadakseen enemmän suosiota. 

Tulevaisuudessa saatamme nähdä enemmän suoratoistopalveluna toimivia videopelien 

digitaalisia jakelualustoja. PlayStation Now-palvelu siltä osin raapaisee tällä hetkellä 

pintaa, mutta on vielä alkutekijöissään. Origin puolestaan tarjoaa Origin Access-palvelun, 

jossa käyttäjä saa käsiinsä useita pelejä melko pienellä kuukausimaksulla. Sekin on vasta 

alkutekijöissään, esimerkiksi tarjoten vain vähän videopelejä pelattavaksi, jotka eivät ole 

uusia. GameFly, sekä GeForce Now ovat lähinnä esimerkkejä Netflixin kaltaisista 

videopelien suoratoistopalveluista, mutta nekin vasta tosin alkutekijöissään. Kyseistä 

palvelua käyttääkseen ei tarvitse edes omistaa pelikonsolia tai tietokonetta, vaan palvelua 

tukeva televisio riittää. Menestyksen kysymys on varmastikin myös siinä, että kuinka 

sulavasti videopelit pyörivät suoratoistona ja millainen pelitarjonta palvelulla on.  
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4. Tutkimusmenetelmät ja toteutus 

Tämä tutkielma on toteutettu määrällisenä (eng. Quantitative) tutkimuksena, jonka data 

on kerätty kyselyn avulla. Määrällisessä tutkimuksessa data kerätään numeroiden 

muodossa, kun taas laadullisessa (eng. Qualitative) tutkimuksessa data kerätään sanojen 

tai vaikka kuvien muodossa. Yksiselitteisesti kyselytutkimus tarkoittaa taas sellaista 

määrällistä tutkimusta, että tutkija systemaattisesti kysyy suurelta joukolta ihmisiä samat 

kysymykset, jonka jälkeen hän tallentaa vastaukset. (Neuman, 2013.) Kyselyn 

tarkoituksena on siis tuottaa tilastotietoja ja yleensä informaatio on kerätty tietystä 

osajoukosta koko populaation sijaan (Fowler Jr, 2013). Tutkimuksen kysely lähetettiin 

kolmelle suomalaiselle peliaiheiselle keskustelupalstalle ja Oulun yliopiston 

opiskelijoille suunnattuun opiskelijasähköpostilistalle. Kyselyllä haluttiin saada selville, 

että minkälaiset ovat pelaajien yleiset videopelien kaupallistamisen kulutustottumukset. 

Kyselyn vastaukset käytiin läpi IBM SPSS Statistics 24-ohjelmalla. Vastauksien 

analysointi tapahtui muun muassa ristiintaulukoinnin, sekä korrelaation avulla.  

Neuman (2013) esittää kirjassaan seitsemän askeleen portaat tutkimusprosessille. 

Ensimmäinen askel on aiheen valitseminen, toinen askel on tutkimuskysymykseen 

keskittyminen, kolmantena askeleena on tutkimuksen suunnittelu, neljäntenä datan 

kerääminen, viidentenä datan analysointi, kuudentena datan tulkinta ja viimeisenä 

askeleena on muiden informoiminen. (Neuman, 2013.) Tässäkin tutkimuksessa 

noudatettiin hyvin pitkälle näitä edellä mainittuja askelia lopputuloksen saamiseksi.  

Tämän tutkimuksen kysely tehtiin tutkimuskysymyksiä silmällä pitäen. Vastaajiksi 

haettiin, ja käytännössä vastaajat olivatkin sellaisia henkilöitä, jotka ovat pelanneet 

videopelejä edes joskus. Tavoitteena oli saada kysymyksillä vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Minimitavoite kyselyyn vastaajiksi oli 100 henkilöä, mutta 

pääasiallinen tavoite oli saada vähintään 200 vastaajaa. Tarja Heikkilän (2014) mukaan 

esimerkiksi suppean kohderyhmän ja tulosten tarkastelun kokonaistasolla olevan 

otoskoon tulisi olla minimissään 100. Ylärajan puolestaan määrittää aikataulu ja budjetti. 

Silloin kun selvitetään karkeita eroja, niin tällöin riittää pienempi aineisto (Heikkilä, 

2014). Kyselyn vastaamisaika pyrittiin pitämään viiden minuutin kohdilla, jotta vastaajat 

eivät kyllästyisi ja ylipäänsä lähtisivät kyselyyn vastaamaan. Vastaajien oli mahdollista 

osallistua myös arvontaan elokuvalipuista, mutta välttämätöntä tämä ei ollut kyselyyn 

vastaamisen osalta.  

Kyselyn valmistuttua se testattiin neljällä henkilöllä, jotka saivat antaa palautetta 

kysymyksistä ja kyselystä ylipäänsä. Saadun palautteen myötä kyselyä muutettiin ja 

korjattiin hieman, ennen kuin se lähetettiin yleisempään jakeluun. Yksi testihenkilöistä 

jakoi ensin kyselyn sosiaalisessa mediassa, jonka seurauksena kyselyyn saatiin vajaa 50 

vastaajaa. Tämän jälkeen kysely lähetettiin Oulun Yliopiston muutamille 

opiskelijalistoille, kuten tietojenkäsittelytieteiden blanko-killan listoille, sekä Konsolifin, 

Io-tech- ja Pelaajalehti-sivustojen keskustelupalstoille. Kysely oli yleisessä jakelussa 

viikot neljä ja viisi vuonna 2017, käsittäen siis noin reilu puolitoista viikkoa yhteensä. 

Vastaajia kertyi lopulta yhteensä 214, joista huomattava osa peliaiheisilta 

keskustelupalstoilta. Vastaajien määrää olisi voinut kasvattaa pitämällä kyselyä auki 

kauemmin ja mainostaa sitä useampaan eri paikkaan. Henkilökohtaisen aikataulun takia, 

tähän ei ollut aikaa, mutta vastaajien määrä osoittaa, että peliaiheiseen kyselyyn voi saada 

paljon vastauksia. Kävi ilmi, että kysely kannattaa valmistella hyvissä ajoin ja lähettää se 

mahdollisimman varhain, jos se on mahdollista. Kohdepaikat tulee kuitenkin miettiä 

tarkoin, jotta voidaan välttyä liian monelta vääristyneeltä vastaukselta. Tämän vuoksi 
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peliaiheiset keskustelupalstat ovat hyvä kohde kyselyjen jakamiseen, koska palstojen 

käyttäjät jakavat yhteisen intressin, eli videopelit.  

Kysely koostui viidestä osiosta. Osiot olivat vastaajan perustiedot, videopelaamisen 

perustiedot, videopelien kaupallistaminen, mielipiteet kaupallistamisen tavoista sekä 

videopelien kaupallistamisen seuraava mahdollinen vaihe. Kysymyksiä täydensivät 

selittävät info-tekstit kysymykseen liittyvistä asioista, jos asiat eivät esimerkiksi 

entuudestaan olleet tuttuja. Kyselyn tulokset esitellään tarkemmin kohdassa 5 ja 

tuloksista keskustellaan kohdassa 6. 
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5. Tutkimuksen tulokset 

Kyselyyn vastasi 214 henkilöä. Suurin osa vastaajista tuli kolmesta peliaiheisesta 

keskustelufoorumista. Kysely kattoi kaiken kaikkiaan 41 kysymystä, joihin kyselyyn 

vastaajan tuli kaikkiin vastata. Kyselyyn vastaajista 200 henkilöä oli miehiä ja 14 

henkilöä naisia. Ero on varsin suuri, jonka takia näiden kahden sukupuolen 

kaupallistamiseen liittyvän eroavaisuuden vertaileminen on suljettu suurelta osin pois. 

Vastaajista huomattava määrä, 121 henkilöä, oli iältään 20-29 vuotta. Edellä mainittu 

ikäkategoria kattoi vastaajista 56,5 prosenttia. Seuraavaksi suurin ikäkategoria oli 30-39-

vuotiaat vastaajat 31,8 prosentilla. Vähiten vastaajia tuli ikäkategoriasta 10-15-vuotiaat, 

joita oli vain yksi henkilö.  

 

 

Kuva 1. Pylväsdiagrammissa näkyy vastaajien ikäkategoriaan perustuva jakauma. 

Vasemmalla pystysuunnassa näkyy vastaajien lukumäärä.  

 

5.1 Yleiset tiedot  

Vastaajista 39,7 prosenttia oli työelämässä. Pelkästään opiskelijoita oli 30,8 prosenttia ja 

opiskelijoita, jotka olivat myös työelämässä, oli 12,1 prosenttia vastaajista. Vastaajista 37 

henkilöä ilmoitti tilanteekseen "Muu"-vaihtoehdon, kattaen 17,3 prosenttia vastaajista. 
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Vastaajista peräti 59,3 prosenttia kertoi pelaavansa päivittäin. 31,8 prosenttia vastaajista 

pelasi muutamia kertoja viikossa, 6,1 prosenttia muutamia kertoja kuukaudessa, 1,9 

prosenttia muutamia kertoja vuoden aikana ja 0,9 prosenttia vähemmän kuin annetuissa 

vaihtoehdoissa. Mäyrän ja muiden (2016) vuoden 2015 pelaajabarometrissa digitaalisia 

videopelejä pelasi aktiivisesti 60,1 prosenttia kaikista vastanneista. Kyseisessä 

barometrissa digitaalisia videopelejä pelanneita oli 75  prosenttia vastaajista ja 

tieto oli kerätty satunnaisotannasta. (Mäyrä ja muut, 2016.) Videopelaamisen historian 

kohdalla vastaajista 63,6 prosenttia oli pelannut 20 vuotta tai enemmän, jonka jälkeen 

toiseksi suurin ryhmä oli noin 15-19 vuotta pelanneet 22,9 prosentin osuudella. Vain yksi 

vastaajista oli pelannut pienimmän vuositason mukaisesti, eli noin 0-4 vuotta, 

videopelejä.  

Videopelien hankintamäärässä 51,9 prosenttia kertoi ostavansa tai hankkivansa vuoden 

aikana noin 0-10 videopeliä. 29 prosenttia osti tai hankki noin 11-20 videopeliä. 

Vastaajista 5,6 prosenttia osti tai hankki vuoden aikana enemmän kuin 60 videopeliä. 

Kyselyssä pelaajat saivat valita myös minkä tyylisiä videopelejä he pelaavat. Selvästi 

suosituin pelityyli oli toimintapelit, joita kertoi pelaavansa 86,9 prosenttia vastaajista. 

Toiseksi suosituin pelityyli oli seikkailupelit, 79,4 prosenttia. Myös roolipelit olivat 

suosittu pelityyli 64,5 prosentilla. Selvästi vähiten pelattiin musiikkipelejä 14,5 prosentin 

osuudella kokonaisuudesta. Mäyrän ja muiden (2016) vuoden 2015 pelaajabarometrissa 

vastaajien suosituin pelimuoto olivat pulmapelit jokaisessa ikäluokassa. Vastaajille 

tärkein tekijä videopelin hankkimisessa oli kyselyn mukaan laatu 72,4 prosentilla. Hinta 

kattoi 12,1 prosenttia vastaajista ja videopelistä annetut arvosanat taas 13,6 prosenttia. 

Ulkoinen olemus oli tärkein tekijä 1,9 prosentille vastaajista. 

Pelialustan tai laitteen omistamisen kysymyksessä vastaajista 90,7 prosenttia ilmoitti 

omistavansa PC/MAC - tietokoneen. Konsoleista omistettiin vastaajien kesken eniten 

PlayStationeja. PlayStation 3-pelikonsolin omisti 43,9 prosenttia vastaajista, ja 

PlayStation 4-pelikonsolin omisti 44,4 prosenttia vastaajista.  Vastaajista 20,1 prosenttia 

oli vastannut "Muu"-vaihtoehdon, joka lähes kaikissa tapauksissa sisälsi joitakin vanhoja 

pelikonsoleja jotka eivät listalla vaihtoehtoina olleet, kuten Super Nintendon tai Sega 

Mega Driven. Mobiilipuhelimen omistamisen ilmoitti 80,4 prosenttia vastaajista. Koska 

vastaajia oli 214, niin tällöin tuon lukeman mukaan 42 henkilöä ei omistaisi 

mobiilipuhelinta ollenkaan. Tapauksessa on todennäköisesti ymmärretty kysymys niin, 

että millä alustoilla pelaa videopelejä tai sitten niin, että mobiilipuhelin tarkoittaa 

älypuhelinta. Nämä ovat vain olettamuksia, mutta on äärimmäisen epätodennäköistä, että 

vastaajista niinkin iso prosentti määrä ei omistaisi mobiilipuhelinta.  

Kuvassa 2 esitetään ristiintaulukoinnin avulla, että miten monta videopeliä ostetaan ja 

hankitaan vuoden aikana eri ammatti- ja/tai koulutustilanteissa. Työelämässä olevien 

videopelihankinnoista ei löydy kovin merkittävää eroa esimerkiksi opiskelijoihin. 

Työelämässä olevilla voi olla enemmän rahaa ostaa videopelejä, mutta toisaalta taas 

vähemmän aikaa pelata, kuin esimerkiksi opiskelijoilla. Työelämässä olevista 49,4 

prosenttia hankki noin 0-10 videopeliä vuodessa, opiskelijoista 60,6 prosenttia, 

opiskelijoista ja työelämässä olevista 50 prosenttia, kun statuksessa "Muut" olevien 

prosentuaalinen hankinta 0-10 videopelin osalta oli 43,2 prosenttia. Prosentuaalisesti 

eniten niistä ryhmistä, jotka hankkivat enemmän kuin 60 videopeliä vuodessa, oli ne 

opiskelijat, jotka olivat työelämässä. Tämän ryhmän prosentuaalinen osuus oli 7,7 
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prosenttia kyseisessä kategoriassa, kun työelämässä olevilla se oli 7,1 prosenttia.

 

Kuva 2. Graafinen ristiintaulukointi sisältäen ”ammatti- ja/tai koulutustilanteen” sekä 

”kuinka monta videopeliä arviolta ostat tai hankit vuoden aikana” välisen vertailun.  

 

5.2 Videopelien kaupallistaminen 

Suosituin digitaalinen jakelualusta vastaajien kesken oli tietokonepelejä tarjoava Steam-

palvelu. Vastaajista 77,1 prosenttia kertoi käyttäneensä Steam-palvelua viimeisen 12 

kuukauden aikana. Toiseksi suosituin jakelualusta oli ennen kaikkea Android-

mobiilipuhelimille, -tableteille ja -televisioille suunnattu Google Play-palvelu, jonka oli 

valinnut 60,7 prosenttia. Selvästi vähiten käyttäjiä oli Nintendo pelikonsoleille 

tarkoitetulla Nintendo eShopilla.  

Steam-palvelu näkyi myös suurimpana viimeisten 12 kuukauden aikana ostettujen 

videopelien osalta. 68,2 prosenttia vastaajista oli ostanut videopelin Steam-palvelusta 

viimeisen 12 kuukauden aikana. 42,5 prosenttia oli käyttänyt pelikonsoli PlayStationin 

Storea videopelin ostamiseen. Vähiten oli ostettu useille alustoille tarjoavasta UPlay-

palvelusta, 8,9 prosenttia. Vastaajista kahdeksan henkilöä ei osannut sanoa vastausta. 

Videopelaamisen aktiivisuus osoittaa, että mitä aktiivisemmin pelaa, niin sitä suurempi 

prosentuaalinen määrä aktiivisuuden kategoriasta on ostanut videopelin viimeisen 12 

kuukauden aikana jostakin digitaalisesta jakelualustasta. Fisherin tarkalla testillä, koska 

Chi-Square testin kannalta 50 prosenttia odotetuista frekvensseistä ovat pienempiä kuin 

viisi, tilastollinen merkitsevyys tulokselle on 0,002. Tulos on siis tilastollisesti 

merkitsevä. Toisaalta taas ammatti- ja koulutustilanne ei näyttänyt mitään viitteitä siihen, 

että niillä olisi ollut riippuvuutta videopelin ostamiseen digitaalisesta jakelualustasta 
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viimeisen 12 kuukauden aikana. Myöskään ikä ei vallan suuria eroavaisuuksia osoittanut. 

Fisherin tarkka testi (p-arvo = 0.013) onkin melkein merkitsevä kyseisen riippuvuuden 

kohdalla. 20-29-vuotiaista vain 0,8 prosenttia ei ole ostanut viimeisen 12 kuukauden 

aikana videopeliä digitaalisesta jakelualustasta ja on suhteessa eniten siis ostanut muihin 

ikäryhmiin verrattuna. 96 prosenttia vastanneista tosin oli ostanut videopelin viimeisen 

12 kuukauden aikana digitaalisista jakelualustoista. Silläkään ei näytä olevan väliä, että 

onko pelannut videopelejä kauan tai vähän aikaa. 

Ilmaiseksi pelejä ladattiin eniten Google Play-palvelusta. Vastaajista 51,4 prosenttia oli 

ladannut viimeisen 12 kuukauden aikana videopelin ilmaiseksi Android-laitteille pääosin 

tarkoitetusta Google Playn digitaalisesta jakelualustasta. Tässä nähdään myös 

kaupallistamisen muoto osana syynä, sillä yleinen videopelien kaupallistamisen muoto 

mobiililaitteille on nimenomaan Free-to-Play - videopelit. Steam-palvelusta 48,1 

prosenttia oli ladannut ilmaisen pelin viimeisen 12 kuukaudessa. Nintendo eShop piti 

perää 5,1 prosentilla. 

Vastaajista 62,1 prosenttia oli ostanut videopelin fyysisenä versiona viimeisen 12 

kuukauden aikana. Fyysisen version ostaneista 86 henkilöä pelaavat päivittäin 

videopelejä. Päivittäin pelanneista 32,3 prosenttia ei ollut ostanut videopeliä fyysisenä 

versiona viimeisen 12 kuukauden aikana. Päivittäin pelanneet olivat ostaneet suhteessa 

eniten videopelistä fyysisen kopion viimeisen 12 kuukauden aikana. Suhteelliset erot ei-

ostaneiden ja ostaneiden välillä tasoittuivat mitä vähemmän aktiivisesti pelasi, kuten 

näemme kuvasta 3. 40-vuotiaat tai vanhemmat, ja 20-29-vuotiaat ostivat suhteessa eniten 

muihin ryhmiin verrattuna fyysisen kopion videopelistä 12 viimeisen aikana. Tulos on 

tilastollisesti suuntaa antava, kuten taulukko 8 näyttää (p-arvo = 0,071), mutta ei 

merkitsevä.  Ammatillisella tai koulutuksellisella tilanteella ei näyttänyt taas olevan väliä 

sen suhteen, että oliko ostanut fyysisen version viimeisen 12 kuukauden aikana. 63,1 

prosenttia niistä, jotka oli ostanut videopelin digitaalisesta jakelualustasta viimeisen 12 

kuukauden aikana, oli ostanut videopelin myös fyysisenä versiona. Niistä, jotka eivät 

osanneet sanoa tai eivät olleet ostaneet digitaalisesta jakelualustasta peliä viimeisen 12 

kuukauden aikana, 62,5 prosenttia ei ollut myöskään ostanut fyysistä versiota viimeisen 

12 kuukauden aikana.  
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Kuva 3. Diagrammi esittää, että mitä aktiivisemmin pelasi, niin sitä useampi 

aktiivisuuskategorioihin katsottuna viimeisen 12 kuukauden aikana osti fyysisen version 

videopelistä.   

Niistä, jotka omistivat pelikonsolin (tässä tapauksessa sellainen konsoli, jossa on 

mahdollisuus ostaa digitaalisesti videopeli ja joka ei ole käsikonsoli) 76,7 prosenttia oli 

ostanut videopelin fyysisenä versiona viimeisen 12 kuukauden aikana. Ero on huomattava 

niihin, jotka eivät omistaneet konsolia ollenkaan, joista vain 20 prosenttia oli ostanut 

videopelin fyysisenä versiona viimeisen 12 kuukauden aikana. Konsolin omistajista 16,4 

prosenttia on täysin samaa mieltä, että ostavat videopelin mieluummin digitaalisena 

versiona kuin fyysisenä. Ne jotka eivät omistaneet konsolia, puolestaan olivat täysin 

samaa mieltä 61,8 prosenttisesti. Konsolin omistavat olivat täysin samaa mieltä 58,5 

prosentilla siitä, että digitaalisesta jakelusta huolimatta, videopelien myyminen tulisi 

jatkua fyysisinä versioina kaupoissa. Vastaavasti ne, jotka eivät omistaneet konsolia 

ollenkaan olivat täysin samaa mieltä 14,5 prosenttia. 

Vastanneista 28 prosenttia oli täysin samaa mieltä väitteestä, että ostaa videopelin 

mieluummin digitaalisena versiona, kuin fyysisenä versiona. Osittain samaa mieltä oli 22 

prosenttia vastaajista. Toisesta päästä osittain eri mieltä olevia oli 19,6 prosenttia 

vastaajista ja täysin eri mieltä 12,6 prosenttia vastaajista. 17,8 prosenttia ei osannut sanoa 

puoleen tai toiseen. Puolet vastaajista olivat joko osittain samaa mieltä, tai täysin samaa 

mieltä. Vastaavasti osittain eri mieltä tai täysin erimieltä olevia oli yhteensä 32,2 

prosenttia. Vastaajien mielestä kuitenkin 61,2 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että 

digitaaliset jakelualustat helpottavat videopelien hankkimisen, kun vain 1,4 prosenttia oli 

täysin eri mieltä. 
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Enemmistö osoitti myös olevansa sen kannalla, että digitaalisesta jakelusta huolimatta, 

fyysisten versioiden myyminen tulisi jatkua fyysisissä kaupoissa. Täysin samaa mieltä 

olevia oli 47,2 prosenttia vastaajista, kun taas täysin eri mieltä olevia oli 2,8 prosenttia 

vastaajista. Suosituin hankintamuoto viimeisen 12 kuukauden aikana oli kyselyyn 

vastanneiden mielestä kertamaksu digitaalisesta versiosta (87,9 prosenttia), kuten kuvasta 

4 näemme. Toiseksi suosituin hankintamuoto oli Free-to-Play (73,4 prosenttia) ja 

kolmanneksi suosituin oli kertamaksu fyysisestä versiosta (58,4 prosenttia). Vähiten oli 

hankittu joukkorahoituksella toteuttavia videopelejä 15 prosentin osuudella. Tilausmaksu 

keräsi 20,1 prosenttia ja Episodi-pohjainen 29,9 prosenttia.  

 

 

Kuva 4. Suosituimmat kaupallistamisen hankintamuodot vastanneiden osalta viimeisen 

12 kuukauden aikana. Digitaalinen kertamaksu oli vastaajien mielestä suosituin.  

Mitä tulee videopelien kaupallistamisen tapoihin, niin viimeisen 12 kuukauden aikana 85 

prosenttia vastaajista oli hankkinut videopelin, joka sisältää ladattavaa sisältöä (DLC). 

69,2 prosenttia vastaajista oli hankkinut videopelin, joka sisälsi mikrotransaktioita ja 67,3 

prosenttia oli hankkinut videopelin, joka tarjosi laajennuspakettia. Etenkin 

mobiilipeleissä nähdyt mainokset pelin sisällä tai sen ulkopuolella huomioon ottaen, 34,1 

prosenttia vastaajista oli hankkinut videopelin joka sisältää mainoksia upotettuna peliin 

ja 36 prosenttia videopelin joka sisältää mainoksia pelin ulkopuolella.  

Rahaa oltiin käytetty viimeisen 12 kuukauden aikana 58,9 prosentin osalta koko 

vastaajajoukosta ladattaviin sisältöihin. 39,7 prosenttia oli käyttänyt rahaa viimeisen 12 

kuukauden aikana mikrotransaktioihin ja 42,1 prosenttia laajennuspaketteihin. 24,8 

prosenttia koko vastaajajoukosta ei ollut käyttänyt rahaa viimeisen 12 kuukauden aikana 

edellä mainittuihin kaupallistamisen muotoihin. Seuraavassa kysymyksessä haluttiin 

tietää, että oliko vastaaja koskaan käyttänyt rahaa kyseisiin kaupallistamisen muotoihin. 

82,7 prosenttia oli käyttänyt joskus rahaa ladattaviin sisältöihin, 73,8 prosenttia 

laajennuspaketteihin ja 58,9 prosenttia mikrotransaktioihin. Koko vastausjoukosta vain 

7,9 prosenttia ei ollut koskaan käyttänyt rahaa edellä mainittuihin kaupallistamisen 

muotoihin.  

Rahan käyttäminen videopelin lisäostoksiin näyttää toteen silmämääräisesti tästä 

vastaajaryhmästä sen, että mitä aktiivisemmin pelasi, niin rahan käyttäminen oli 

yleisempää. Päivittäin pelaavista 103 henkilöä, eli 81,1 prosenttia, oli käyttänyt rahaa 

pelin lisäostoksiin, joko mikrotransaktioihin, laajennuspaketteihin, ladattaviin sisältöihin 
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tai useampaan, 12 viime kuukauden aikana. Niistä, jotka pelasivat muutamia kertoja 

viikossa, 73,5 prosenttia oli käyttänyt rahaa mainittuihin pelin sisäisiin ostoksiin 12 

kuukauden aikana. Iän suhde rahankäyttöön videopelin lisäostoksiin viimeisen 12 

kuukauden aikana ei ole niin selvä, vaikka ei-ostajien ja ostajien välinen prosentuaalinen 

ero 40-vuotiassa ja sitä vanhemmissa onkin selvästi muista ryhmistä pienin. Myöskään 

ammatti- ja koulutustilanne eivät vaikuttaneet lisäostosten tekemiseen merkitsevällä 

tavalla, vaikka ne, jotka olivat sekä työelämässä että myös opiskelivat, olivat käyttäneet 

prosentuaalisesti eniten kaikista muista ryhmistä rahaa lisäostoksiin (92,3 prosenttia, kun 

muiden kategorioiden lisäostoksien prosentit olivat 67-75 prosentin tietämillä). Sekään ei 

näyttänyt vaikuttavan siihen, että kuinka kauan oli pelannut videopelejä, oliko viimeisen 

12 kuukauden aikana käyttänyt rahaa lisäostoksiin. Kuva 5 havainnollistaa graafisen 

ristiintaulukoinnin avulla, miten aktiivisuus tässä vastaajajoukossa näkyy rahan 

käyttämisessä. 

 

 

Kuva 5.  Graafinen ristiintaulukointi ”Arvioi kuinka aktiivisesti pelaat videopelejä” sekä 

”Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana KÄYTTÄNYT RAHAA seuraaviin 

kaupallistamisen muotoihin videopeleissä?” Graafiseen kuvaan vähemmän kuin 

muutamia kertoja viikossa pelanneet on yhdistetty muutaman kerran kuukaudessa, 

muutaman kerran vuodessa ja sitä vähemmän pelanneista.   

Taulukko 8 esittää tilastollisen merkitsevyyden pelaamisen aktiivisuuden ja viimeisen 12 

kuukauden aikana tehtyjen videopelien lisäostoksen korrelaatiosta. Korrelaatiolaskennan 

Pearson Chi-Square merkitsevyys arvo on 0,001, mikä tarkoittaa sitä, että tulos on 

tilastollisesti merkitsevä arvolla 0,05. 
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Pearson Chi-Square 13,645a 2 ,001 ,001 

Likelihood Ratio 11,991 2 ,002 ,004 

Fisher's Exact Test 12,149   ,002 

N of Valid Cases 214    

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,71. 

Taulukko 8. Chi-Square testi koskien aktiivisuuden riippuvuuden siihen, onko käyttänyt 

viimeisen 12 kuukauden aikana rahaa pelin lisäostoksiin.  

 

5.3 Pelaajien mielipiteet videopelien kaupallistamisen muodoista ja 
tavoista 

Kyselyyn vastanneista 64,1 prosenttia oli osittain tai täysin sitä mieltä, että heidän ostos- 

tai lataamispäätökseen vaikuttaa se, että missä kaupallistamisen muodossa videopeli on. 

Täysin eri mieltä ja osittain eri mieltä olevia oli vastaajista 16,8 prosenttia. Vastaajista 

51,4 prosenttia oli osittain tai täysin samaa mieltä sen kanssa, että heidän käsitykseen 

videopelin laadusta vaikuttaa se, että missä kaupallistamisen muodossa videopeli on 

ostettavissa tai ladattavissa. 29 prosenttia taas oli osittain tai täysin eri mieltä. 53,3 

prosentille vastaajista vaikuttaa osittain tai täysin se, että mitä kaupallistamisen tapoja 

videopeli käyttää. Osittain tai täysi eri mieltä olevia oli 25,7 prosenttia vastaajista. Laadun 

suhteen 55,1 prosenttia oli joko osittain samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että 

kaupallistamisen tavat vaikuttaa heidän käsitykseensä videopelin laadusta. 26,2 prosenttia 

oli osittain tai täysin eri mieltä. Kun verrataan vastaajien saman mielisyyteen käsityksestä 

videopelin laadusta koskien kaupallista hankintamuotoa ja vastaajien mieluisinta 

kaupallistamisen hankintamuotoa, niin huomataan, että laadukkaimmiksi 

hankintamuodoiksi ajatellaan digitaalisesti jaettava kertamaksuinen kopio ennen muita. 

Ainakin osittain eri mieltä olevat mieltävät mieluisimmaksi hankintamuodokseen 

kertamaksulliset fyysiset kopiot ohi kertamaksullisista digitaalisista kopioista.  

Mainoksien osalta vastaajista 41,1 prosenttia oli osittain tai täysin sitä mieltä, että 

mainokset upotettuna videopelimaailmaan ei häiritse, kunhan videopelin hinta on 

alhainen tai ilmainen. 42,5 prosenttia oli kuitenkin osittain tai täysin eri mieltä asiasta. 

Videopelien ympärille laitettujen mainosten osalta, kuten pop-up - mainokset ja bannerit 

taas kertoivat eri kieltä. 71,5 prosenttia oli osittain eri mieltä tai täysin eri mieltä siitä, että 

ympäröidyt mainokset eivät häiritse, kunhan videopelin hinta on alhainen tai ilmainen 

niiden takia. Vain 18,2 prosenttia oli joko täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä.  

Kun kysyttiin, että maksaisiko videopelin mieluummin kertamaksulla, kuin pelaisi 

videopeliä ilmaiseksi pelimaailmaan upotettujen mainosten kanssa, niin osittain samaa 

mieltä tai täysin samaa mieltä olevia oli 64,9 prosenttia vastaajista ja osittain eri mieltä 

tai täysin eri mieltä 20,5 prosenttia. 75,7 prosenttia oli osittain tai täysin sitä mieltä, että 

maksaisi mieluummin videopelin kertamaksulla kuin pelaisi ilmaiseksi pelin ympärille 

sijoitettujen mainosten kanssa. Osittain tai täysin eri mieltä olevia oli 11,6 prosenttia 

vastaajista.  
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Vastanneista 86,5 prosenttia oli ainakin osittain sitä mieltä, että maksaisi mieluummin 

yhdestä videopelistä kertamaksun, kuin maksaisi tilausmaksua siitä. Ainakin osittain sitä 

mieltä olevien prosentuaalinen tulos (ollen osittain tai täysin samaa mieltä 52,4 prosenttia 

vastaajista) tippui hieman olettamuksessa, että ostaisi mieluummin videopelin 

yksittäisenä kappaleena kertamaksuna, maksaen 20 euroa, kuin maksaisi neljän euron 

kuukausimaksua tilausmaksuna saadakseen useita kymmeniä pelejä, sisältäen myös 

nimenomaisen yksittäisen 20 euron hintaisen kappaleen. Vastaajilta kysyttiin, että jos he 

saisivat valita mieluisimman kaupallistamisen hankintamuodon heidän haluamalle 

videopelille, niin 43,5 prosenttia halusi maksaa kertamaksun digitaalisesti jaettavasta 

kopiosta, kuten kuvasta 6 näemme. 37,9 prosenttia valitsi mieluisekseen kaupallistamisen 

hankintamuodoksi kertamaksun fyysisestä kopiosta. Vain 1,4 prosenttia valitsi 

tilausmaksun haluamakseen hankintamuodoksi.  

 

Kuva 6. Ympyrädiagrammi esittää vastaajien jakauman heidän mieluisimmasta 

hankintamuodosta.  

Videopelien hintatasosta kävi ilmi, että PC-pelejä ei niinkään pidetty kalliina. Sitä mieltä 

olivat osittain tai täysin 55,6 prosenttia vastaajista kun 23,4 prosenttia ei osannut sanoa. 

Konsolipelien korkeasta hintatasosta taas osittain tai täysin samaa mieltä olevia oli 77,1 

prosenttia. Niistä, jotka varmuudella olivat ostaneet PC-pelin, 44,39 prosenttia oli ainakin 

osittain eri mieltä PC-pelien kalleudesta. Ne jotka eivät varmuudella ostaneet, tai eivät 

osanneet sanoa tai ei voida määritellä tarkemmin muutaman osalta, eivät osanneet sanoa 

oliko PC-pelit liian kalliita tai olivat ainakin osittain eri mieltä asiasta.  Käsikonsolipelien 

hintataso ei ollut luultavasti kovin yleisessä tiedossa ja harrastaneisuus verrattain vähäistä 

verrattuna esimerkiksi PC-peleihin tai konsolipeleihin. Käsikonsolipelien kalliista 

hinnoista ei osannut sanoa 54,7 prosenttia vastaajista. Mobiilipelien hinnoista osittain tai 

täysin eri mieltä niiden kalleudesta oli 50 prosenttia kun osittain eri mieltä ja täysin eri 

mieltä olevia oli vain 13,6 prosenttia vastaajista.  

Videopelien lisäsisältöjä, ladattavia sisältöjä ja laajennuspaketteja, pidettiin ainakin 

osittain kalliina (58,4 prosenttia), kuin myös mobiilipelien ja muiden videopelien 

mikrotransaktioita (52,8 prosenttia). Kun verrattiin videopelien lisäsisältöä ainakin 

osittain kalliina pitävien ja PC-pelien kalleuteen, niin 71 prosenttia lisäsisältöä ainakin 

osittain kalliina pitävien mielestä PC-pelit olivat ainakin osittain kalliita. Niistä, jotka 

olivat osittain eri mieltä PC-pelien kalleudesta, 57,1 prosenttia oli samaa mieltä ainakin 

osittain siitä, että videopelien lisäsisällöt ovat kalliita. Samanlainen suuntaus oli myös 

konsolipelien vertaaminen videopelien lisäsisällön kalleuteen. Vastaajista jopa 79 

prosenttia oli ainakin osittain sitä mieltä, että ostaa videopelin mieluummin myöhemmin 
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halvemmalla hinnalla kuin uutena kalliimmalla. Osittain eri mieltä tai täysin eri mieltä 

olevia oli 9,8 prosenttia. 

Mielenkiintoisin tilastollinen vertaaminen hintojen kalleuden mielipiteitä kohtaan on 

tietenkin ammatillinen ja koulutuksellinen tilanne, joka vastaajalla oli. Työelämässä 

olevista 51,8 prosenttia (ainakin samaa mieltä olevia 14,1 prosenttia) ja opiskelijoista 69,7 

prosenttia (ainakin osittain samaa mieltä olevia 15,2 prosenttia) oli esimerkiksi eri mieltä 

siitä, että PC-pelit ovat liian kalliita. Jos vertaa ”muut” vaihtoehdon valinneet 

ammatillisesta tai koulutuksellisesta tilanteesta muihin, niin ero on melko selvästi 

huomattavissa, kuten taulukko 9 osoittaa. Kahdella muulla ryhmä mielipiteet jakaantuivat 

tasaisemmin. Konsolipelien osalta kaikki ryhmät olivat ainakin osittain samaa mieltä, että 

ne ovat yleisesti liian kalliita.  

 

   PC-pelit ovat yleisesti ottaen mielestäni liian kalliita 

Total     
Ainakin osittain eri mieltä 

olevat 
Ei osaa 
sanoa 

Ainakin 
osittain 
samaa 
mieltä 
olevat 

Muu Count 16 6 15 37 

% 43,2% 16,2% 40,5% 100,0% 

Työelämässä, 
opiskelija tai 
opiskelijat, 
jotka ovat 
myös 
työelämässä 

Count 103 44 30 177 

% 58,2% 24,9% 16,9% 100,0% 

Total Count 119 50 45 214 

    55,6% 23,4% 21,0% 100,0% 

 

Taulukko 9. Mielipiteet PC-pelien kalleudesta ryhmä ”Muu” vastaan ne, jotka ovat 

työelämässä, työelämässä sekä opiskelijoina ja pelkät opiskelijat.  
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5.4 Mielipiteet suoratoistopalvelua kohtaan 

Videopelien kaupallistamisen seuraavasta mahdollisesta vaiheesta kysyttiin kolme 

kysymystä, joiden haluttiin selvittää pelaajien suhtautumista ja asenteita koskien 

Netflixin kaltaista videopelien suoratoistopalvelua kohtaan. Kyselyyn vastanneista 46,2 

prosenttia oli ainakin osittain samaa mieltä siitä, että olisi hyvä, jos videopeleille olisi 

samankaltainen massiivinen suoratoistopalvelu videopeleille olemassa. 35,5 prosenttia 

oli ainakin osittain eri mieltä asiasta ja 18,2 prosenttia ei osannut sanoa. Ajatukselle ei 

tullut sen kummempaa kannatusta, kuin vastustamistakaan, vaan mielipiteet jakautuivat 

melko tasaisesti.  

Sitten kun taas kysyttiin maksuvalmiutta nimenomaan kyseisen omaista 

suoratoistopalvelua kohtaan, niin 44,4 prosenttia oli ainakin osittain eri mieltä siitä, että 

olisi valmis maksamaan tilausmaksua suoratoistopalvelusta, kuten kuvasta 7 näemme. 

37,4 prosenttia oli ainakin osittain samaa mieltä siitä, että olisi valmis maksamaan 

suoratoistopalvelusta. Vastaukset jakaantuivat Likert-asteikolle tasaisesti. Tästä 

jatkaakseen, kysyttiin myös, että mikä olisi sopiva hintahaarukka, jonka pelaajat voisivat 

maksaa videopelien suoratoistopalvelusta. Netflixin ja Spotifyn hintatasoa mukaillen 43 

prosenttia olisi valmis maksamaan kuudesta kymmeneen euroon kuukaudessa 

videopelien suoratoistopalvelusta. Nollasta viiteen euroa taas oli valmis maksamaan 31,8 

prosenttia vastanneista ja 1,9 prosenttia oli jopa valmis maksamaan enemmän kuin 20 

euroa kuukaudessa.  

 

Kuva 7.  Likert-asteikolla esitetty kuva esittää vastaajien valmiuden maksaa videopelien 

suoratoistopalvelusta. Vastaukset jakaantuivat niin, että pieni enemmistö ei olisi valmis 

maksamaan kyseisestä palvelusta.  

Ne jotka olivat ainakin osittain eri mieltä siitä, että olisivat valmiita maksamaan 

suoratoistopalvelusta, olisivat silloin valmiita maksamaan 0-5 euron kuukausimaksua. 

Puolestaan ne, jotka olisivat ainakin osittain sitä mieltä, että olisivat valmiita maksamaan 

kuukausimaksua, kertovat muista ryhmistä eniten, että voisivat maksaa 11 euroa tai 

enemmän kuukaudessa suoratoistopalvelusta. Taulukko 10 esittää kyseisten muuttujien 

Chi-Square testin tuloksen merkitsevyyden osalta näyttäen, että tulos on tilastollisesti 

erittäin merkitsevä.   
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Pearson Chi-Square 45,033a 4 ,000 ,000 

Likelihood Ratio 50,777 4 ,000 ,000 

Fisher's Exact Test 49,619   ,000 

N of Valid Cases 214    

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,84. 

Taulukko 10. Chi-Square testi kahden muuttujan, olisiko valmis maksamaan 

suoratoistopalvelusta ja hintahaarukka jonka voisi maksaa suoratoistopalvelusta, 

yhteydestä.  

Kun tarkasteltiin, että miten pelaamisen aktiivisuus vaikutti pelaajien mielipiteisiin 

suoratoistopalvelulla toimivaan videopelien jakelualustaan, niin huomattiin, että 

vähemmän aktiivisesti pelanneet olivat suhteessa eniten sitä mieltä, että olisi ainakin 

osittain hyvä asia, että videopeleille olisi tarjolla Netflixin tai Spotifyn kaltainen 

suoratoistopalvelu.  
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6. Pohdinta 

Tässä tutkimuksessa haluttiin ennen kaikkea tietää pelaajien näkökulmat koskien 

videopelien kaupallistamista ja sen eri muotoja sekä tapoja kohtaan. Kaupallistaminen on 

kehittynyt internetin kasvun sekä yleisyyden myötä monimuotoisemmaksi videopelien 

osalta, joten aikaisempaa tutkimusta ei kauheasti ole tarjolla, joka ottaisi näkökulmakseen 

nimenomaan pelaajat. Usein videopelien kaupallistamisen näkökulmaksi ollaan otettu 

pelien kehittäjät, mitä luultavimmin sen takia, että he lopulta päättävät miten haluavat 

rahansa kuluttajilta lypsää. Näkökulma ei rajoitu pelkästään kaupallistamiseen, vaan 

yhtenä esimerkkinä esimerkiksi videopelien käytettävyyden tutkimisessa on paljolti 

liikuttu nimenomaan pelinkehittäjien ja pelinkehitysprosessien kohdilla, tuoden uusia 

arviointimalleja kehitykseen, kuten Pinelli, Wong ja Stach (2008) sen epäsuorasti esittää 

artikkelissaan. Videopelien kaupallistamista on tutkittu taas melko usein 

liiketoimintamallien kannalta, kuten esimerkiksi Sandqvistin (2015) ja Fieldsin (2014) 

toimesta. 

Kulutustottumuksista nähdään, että digitaalisten jakelualustojen käyttäminen on erittäin 

yleistä. Tämä selittyy varmasti sillä, että mobiilipuhelimien sovellukset, pelit ja muut 

lisäominaisuudet poikkeuksetta hankitaan digitaalisista jakelualustoista. Kuitenkin 

pelkästään pääosin peleille keskitettyjä digitaalisia jakelualustoja käytettiin myös paljon. 

Lähestulkoon kaikki vastanneista olivat käyttäneet digitaalisia jakelualustoja viimeisen 

12 kuukauden aikana. Tästä huolimatta fyysisten versioiden ostaminen on kuitenkin 

pitänyt pintansa. Sandqvistin (2015) mukaan videopelit ovat siirtymässä enenevissä 

määrin digitaalisiin jakelualustoihin ja että fyysinen ostaminen on hupenemassa kovaa 

vauhtia. Vastaajista enemmistö oli kuitenkin ostanut fyysisen version viimeisen 12 

kuukauden aikana, joten Sandqvistin väitettä ei voida tämän perusteella vielä naulata 

toteen, vaan tarvitaan vertaileva kysely muutaman vuoden kuluttua. Selvää on kuitenkin 

se, että videopelit ovat siirtyneet digitaalisiin jakelualustoihin ja niiden käyttäminen on 

vastaajienkin osalta suurta. Mäyrän ja muiden (2016) pelaajabarometrissa suosituin 

videopelin hankintatapa oli fyysiset versiot 10 prosentin erolla digitaalisiin 

jakelualustoihin. Pelikonsolien omistajat ostavat ahkerammin fyysisiä versioita peleistä 

kuin ne, jotka eivät omista pelikonsolia lainkaan. Syytä tähän voisi tutkia tarkemmin. 

Toisaalta useiden fyysisten kauppojen hyllyillä konsolipelien tarjonta on suurempaa, kuin 

PC-pelien tarjonta, joka jo osaltaan kertoo kysynnän eron fyysisten versioiden tarpeesta 

näiden pelialustojen välillä. Asenteet koskien fyysisten versioiden myyntiä ovat kyselyn 

mukaan sellaiset, että vaikka digitaalisia jakelualustoja on olemassa, niin silti halutaan, 

että fyysisiäkin versioita tulisi myydä kaupoissa. PC-pelejä ja mobiilipelejä ei yleisesti 

pidetty kalliina, mutta konsolipelejä taas pidettiin. Konsolipelien ja PC-pelien välinen 

hinta onkin monissa uusissa isoissa peleissä jopa noin 10-20 euroa. Sitten jos haluaa vielä 

pelata moninpelinä konsolipeliä, niin voi joutua vielä maksamaan tilausmaksua, kun taas 

PC:llä moninpelaaminen on lähes poikkeuksetta ilmaista. Videopelejä hankittiin 0-20 

kappaletta vuodessa prosentuaalisesti eniten vastaajien joukosta.  Digitaalisista 

jakelualustoista tietokoneille suunnattu Steam oli selvästi suosituin jakelualusta 

vastaajien osalta. Toivonen ja Sotamaa (2010) esittivät samanlaisen tuloksen omassa 

artikkelissaan.  

Yli puolet pelaajista on käyttänyt rahaa ladattaviin sisältöihin (DLC) ja vielä suurempi 

osa oli joskus käyttänyt niihin rahaa. Myös mikrotransaktioihin ja laajennuspaketteihin 

on käytetty prosentuaalisesti hyvin rahaa viimeisen 12 kuukauden aikana, joten voimme 

todeta, että pelaajat kuluttavat myös lisäsisältöihin rahaansa. Pelaajat pitivät lisäostoksia 

kuitenkin yleisesti kalliina niin laajennuspakettien, ladattavien sisältöjen kuin 
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mikrotransaktioidenkin osalta. Kulutustottumuksista voidaan päätellä myös se, että 

kertamaksaminen on pelaajien mieluisin tapa maksaa videopelistä. Esimerkiksi 

mobiilipelien mainosten ohi suurin osa pelaajista haluaisi maksaa pelin kertamaksulla, 

kuin pelata ilmaiseksi mainosten kanssa. Tietenkin useat ne mainoksella toimivat ilmaiset 

videopelit saisivat kuitenkin vähemmän pelaajia, jos mainokset poistettaisiin ja 

laitettaisiin videopelille kertamaksullinen hinta. Paremminkin voidaan päätellä niin, että 

kehittäjille mainokset ovat oiva tapa houkutella pelaajia kokeilemaan ja ne jotka 

tykkäävät pelistä, myös mieluummin ostavat sen kertamaksulla kuin pelaavat mainosten 

kanssa. Kyselyn perusteella voidaan olettaa, että mainokset etenkin pelin ympärillä voivat 

aiheuttaa närkästymistä, kuten Bergquist (2011) totesi.  

Suurin osa kyselyyn vastanneista pelaa aktiivisesti videopelejä, kun lasketaan aktiiviseksi 

ryhmäksi päivittäin pelaavat, sekä muutaman kerran viikossa pelaavat. Aktiivisuus on 

tämän tutkimuksen nimissä yksi niistä yleisistä tekijöistä, joita haluttiin peilata pelaajien 

kulutustottumuksiin. Verrattuna vähemmän aktiivisiin, ero ei-ostaneiden ja videopelin 

ostaneiden välillä viimeisen 12 kuukauden aikana on suurempi aktiivisten pelaajien 

kohdalla. Aktiiviset ovat siis ostaneet suhteessa ei-ostaneihin enemmän videopelejä 

digitaalisista jakelualustoista, mutta myös käyttänyt suhteellisesti enemmän rahaa 

videopelien lisäostoksiin viimeisen 12 kuukauden aikana. Aktiivisuus näkyy myös 

tekijänä fyysisten videopelien ostamisen kanssa. Siinäkin ei-ostaneiden ja ostaneiden 

prosentuaalinen ero pienenee sitä mukaan, mitä vähemmän pelaa. Aktiivisuus vaikuttaa 

kyselyn perusteella siis melko paljonkin siihen, miten on viimeisen 12 kuukauden aikana 

käyttänyt rahaa videopelien kaupallistamisen muotoihin tai tapoihin. Samanlaiseen 

tulokseen päätyivät myös Toivonen ja Sotamaa (2010) toteamalla, että käytetty aika 

pelaamiseen on yhteydessä maksamiseen ladatuissa videopeleissä.  

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli iältään 20-29 vuotta. Iän vaikutus videopelien 

kaupallistamismuotojen ja tapojen kulutukseen ei ole niin selkeästi havaittavissa, kuin 

mitä esimerkiksi pelaamisen aktiivisuus on. Lisäostosten osalta 40-vuotiaat ja sitä 

vanhemmat jakaantuivat tasaisemmin ei-ostaneiden ja ostaneiden osalta, kun taas 20-29-

vuotiaiden ja 30-39-vuotiaiden kohdalla ostaneita on suhteessa todella paljon enemmän, 

kuin ei-ostaneita. Mitään suurempia johtopäätöksiä ei voida kuitenkaan vetää, mutta 

tulosten varjossa näyttää osittain siltä, että 40-vuotiaat ja sitä vanhemmasta ryhmästä 

käytti suhteessa vähemmän rahaa kuin muissa ryhmissä. Digitaalisesta jakelualustasta oli 

ostanut videopelin 96,3 prosenttia vastanneista. Yksi ikäkategoria erottuu selkeästi 

muista, sillä 20-29 -vuotiaat ovat ikäryhmästään 99,2 prosentinosuudella ostanut 

videopelin digitaalisesta jakelualustasta viimeisen 12 kuukauden aikana. Ylipäänsä ei-

ostaneiden määrä on kuitenkin niin matala, että kyseisestä asiasta ei voida suuria 

johtopäätöksiä vetää. Fyysisten videopelien ostamisen osalta voidaan nähdä, että 20-29-

vuotiaat sekä 40-vuotiaat ja sitä vanhemmat ostavat suhteessa eniten muihin ryhmiin 

verrattuna. Syytä sille, miksi 30-39-vuotiailla suhteellinen ero ei-ostaneiden ja ostaneiden 

välillä fyysisten versioiden ostamiseen on niin pieni verrattuna nuorempaan 20-29-

vuotiaiden ikäryhmään ja 40-vuotiaihin tai vanhempiin, on vaikea sanoa.  

Ammatti- tai koulutustilanne ei näytä tarjoavan eroja ryhmien (opiskelija-, työelämässä-, 

opiskelija ja työelämässä-, sekä muu-ryhmä) välillä muuten, kuin sen verran, että 

opiskelijoiden jotka ovat myös työelämässä, käyttävät suhteessa eniten rahaa videopelin 

lisäostoksiin. Samaan opiskelijat ja työelämässä-ryhmään kuuluvat kertoivat kaikki 

ostaneensa videopelin digitaalisesta jakelualustasta viimeisen kuukauden aikana, mutta 

erot muihin ryhmiin ovat niin vähäisiä, ettei tästä voida kuitenkaan vetää johtopäätöksiä 

sen puoleen, että tämä kyseenomainen ryhmä erottuisi merkittävästi tässä kohtaan muista. 

Merkittäviä eroja ryhmien välillä ei nähdä myöskään siinä, että on ostanut videopelin 

fyysisenä versiona.  
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Sukupuolten välisiä eroja ei pysty vertailemaan uskottavalla tasolla, koska 93,5 prosenttia 

kyselyyn vastanneista oli miehiä ja poikia. Niistä testeistä, jotka tällä vähäisellä määrällä 

tehtiin, niin sukupuolien välinen ero prosentuaalisesti näkyy ainoastaan siinä, oliko 

ostanut fyysisen version videopelistä viimeisen 12 kuukauden aikana, kun naisista 50 

prosenttia oli ostanut ja miehistä 63 prosenttia. Testejä ei tule kuitenkaan ottaa huomioon 

millään tasolla, koska jo muutama naislisävastaaja heilauttaisi todennäköisesti 

prosentuaalista eroa suuntaan tai toiseen.  

Kysymykseen "Mitkä mahdolliset yleiset tekijät vaikuttavat pelaajien videopelien 

kaupallisten muotojen ja tapojen kulutukseen?" voidaan vastata, että pelaamisen 

aktiivisuus näyttäisi olevan ainoa merkittävä tekijä, jonka voidaan sanoa vaikuttavan 

pelaajien kulutukseen koskien videopelien kaupallistamisen eri muotoja ja tapoja. 

Ikäryhmissä näkyy erittäin vähän suuntaa antavia merkkejä siihen, että vaikuttaako ikä 

kaupallistamisen muotojen ja tapojen kulutukseen. Näyttää siltä, että vanhemmat 

ikäluokat käyttävät suhteessa vähemmän rahaa lisäostoksiin verrattuna nuorempiin 

ikäluokkiin, mutta muuten ei suuria eroja näy videopelin ostamisesta digitaalisesta 

jakelualustasta tai ostamisesta fyysisenä versiona. Myöskään ammatti- ja 

koulutustilanteella ei näytä olevan juuri minkäänlaista vaikutusta videopelien 

kaupallistamisen muotojen kulutukseen. Vastauksien pohjalta voidaan siis todeta, että 

niin sanotuilla yleisillä tekijöillä ei ole juurikaan vaikutusta siihen, kuinka pelaaja on 

kuluttanut rahaa videopeliin ja sen lisäostoksiin.  

Kaupallistamisen tavalla, jolla kaupallistetaan videopeliä, näyttää olevan jonkin verran 

vaikutusta pelaajien pelihankintoihin ja käsitykseen videopelin laadusta. Laadukkuutta 

voi mitata monellakin eri tavalla, mutta vastauksien perusteella ne, joiden käsitykseen 

laatu vaikuttaa kaupallistamisen tapojen suhteen, ovat eniten hankkineet videopelejä, 

jotka sisälsivät ladattavaa sisältöä (DLC). Varsinkin ladattavat sisällöt ja laajennuspaketit 

tulee kuitenkin erottaa mainoksista ja mikrotransaktioista, koska pääosin ne koskevat eri 

alustoilla pelattavia videopelejä. Jos mietitään mobiilipuolta, niin mikrotransaktiot 

viittaavat vastauksien pohjalta vahvimmin laadukkaampaan videopeliin, kuin mainokset. 

Se missä kaupallistamisen hankintamuodossa peli on, vaikuttaa vahvasti pelaajien ostos- 

ja lataamispäätökseen. Suurin osa oli myös sitä mieltä, että hankintamuoto vaikuttaa 

myös käsitykseen videopelin laadusta. Laadukkaimmaksi hankintamuodoksi käsitetään, 

niiden mielestä, joille laatu on merkitsevää, digitaalisesti jaettavat kertamaksulliset 

versiot. Alikysymykseen ” Vaikuttaako videopelin kaupallistamismuoto ja tapa pelaajien 

pelihankintaan, tai käsitykseen pelin laadusta?” osalta voidaan todeta, että 

kaupallistamisen muodoissa ja tavoissa on vaikutusta pelaajien pelihankintoihin ja 

käsitykseen videopelin laadusta.  

Kun kysyttiin, että mitä videopelejä pelaajat ovat ostaneet viimeisen 12 kuukauden 

aikana, niin yleisimmäksi videopelin hankintamuodoksi vastaajien osalta muodostui 

kertamaksu digitaalisesta versiosta. Myös Free-to-Play - pelimuoto on suosittu pelimuoto 

vastaajien mielestä. Vähiten hankittiin joukkorahoituksella toteutettavia videopelejä, joka 

selittyy osin sillä, että kyseinen hankintamuoto on vielä melko uusi videopelien 

kaupallistamisen keino. Pelaajille mieluisin videopelin hankintamuoto on kertamaksu 

digitaalisesta videopelistä. Kertamaksullinen fyysinen versio saa myös paljon kannatusta 

pelaajilta, eikä ero näiden kahden välillä ole vastanneiden osalta suuri. Vähiten 

kannatusta saivat tilausmaksu, episodi-pohjainen hankintamuoto ja joukkorahoitus. Niin 

Mäyrän ja muiden (2016) vuoden 2015 pelaajabarometrissa, kuin myös Toivosen ja 

Sotamaan (2010) artikkelissa esiin nousi se, että fyysiset versiot videopelistä olivat 

suosituimmat hankintamuodot. Erityisesti Toivosen ja Sotamaan (2010) kyselyssä ero 

kahden hankintamuodon osalta on varsin suuri verrattuna tämän tutkimuksen ja vuoden 

2015 pelaajabarometrin eroissa. Siinä nimittäin 34 prosenttia kertoi mieluisimmaksi 
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hankintamuodoksi verkkokaupan, 30 prosenttia pelikaupan ja vain 16 prosenttia 

latauksen. (Toivonen & Sotamaa, 2010.) Eroa edellä mainitulla tutkimuksella 

pelaajabarometrin tuloksiin vuosissa on viisi vuotta ja tähän tutkimukseen jo liki 

seitsemän, joten näillä perusteilla vuosien aikana on muutosta tapahtunut. 

Alikysymykseen ”Mitä videopelien kaupallistamisen hankintamuotoja pelaajat käyttävät 

ja haluaisivat käyttää?” voidaankin todeta, että digitaalisesti jaettavat kertamaksulliset 

pelit ovat kaikkein suosituimpia ja mieluisimpia valintoja, kun hankitaan videopeliä, 

vaikka ero ei olekaan järisyttävän suuri fyysisiin kertamaksullisiin peleihin.   

Viimeisen alikysymyksen ”Mikä on pelaajien suhtautuminen suoratoistopalvelulla 

toimiviin videopelien jakelualustoihin?” osalta tulokset osoittavat, että Netflixin ja 

Spotifyn kaltainen suoratoistopalvelu videopeleille ei kerännyt erityisemmin kannatusta. 

Suoratoistopalvelut ovat käytännössä vielä melko uusi, tai ainakin suurelta osin 

koluamaton alue videopelien kaupallistamisen osalta. Onkin mielenkiintoista huomata, 

että vaikka Netflix ja Spotify ovatkin suosittuja suoratoistopalveluita, niin videopeleille 

ei välttämättä ole kuitenkaan tarvetta pelaajien mielestä samanlaiselle palvelulle. Jos 

leikitään ajatuksella, että samanlainen massiivinen suoratoistopalvelu avattaisiin 

videopeleille, niin näemme, että kyselyyn vastanneet olisivat pääosin valmiita 

maksamaan kuudesta kymmeneen euroa tilausmaksua kyseisestä palvelusta. Niistä, jotka 

olivat ainakin osittain sitä mieltä, että voisivat maksaa videopelien suoratoistopalvelusta, 

kertovat muista ryhmistä eniten voivansa maksaa jopa 11 euroa tai enemmän 

kuukaudessa. Suhtautuminen suoratoistopalvelulla toimivaan videopelin jakelualustaan 

on siis melko nuivaa pelaajien osalta. 

Tästä päästään tutkimuksen pääkysymykseen, eli ”Mitkä ovat pelaajien 

kulutustottumukset ja asenteet koskien videopelien kaupallistamista?” Digitaaliset 

jakelualustat ovat suosittuja pelaajien kesken, mutta fyysisten versioiden ostaminen ei ole 

kuitenkaan lakannut vielä tänäkään päivänä. Mieluiten pelaajat haluaisivat ostaa 

videopelin kertamaksullisena versiona, joko fyysisenä tai digitaalisesti ladattavana 

kopiona. Kertamaksullinen oli myös mieluisampi vaihtoehto, jos vaihtoehtona ilmainen 

videopeli mainoksilla upotettuna pelin sisälle tai pelin ulkopuolelle. Myös asenteet 

koskien videopelien suoratoistopalvelua kohtaan, joka toimisi tilausmaksulla, ovat 

nihkeät ja jakavat mielipiteet vastaajien osalta. Huomattavasti suurin osa kyselyyn 

vastanneista oli myös käyttänyt rahaa videopelin sisäisiin ostoksiin ainakin joskus. 

Yleisistä tekijöistä aktiivisuus näyttää toteen sen, että mitä enemmän pelaa, niin sitä 

enemmän käyttää myös rahaa videopeleihin tai sisäisiin ostoksiin. Videopelin 

kaupallistamisen muoto ja tapa vaikuttaa pelaajien kulutustottumusten osalta 

pelihankintoihin ja käsitykseen videopelin laadun suhteen. Pelintekijöiden tulisi myös 

miettiä tätä asiaa, kun he miettivät videopelin kaupallistamista. Pelaajien näkemykset 

koskien videopelien hintoja jakaantuivat niin, että PC-pelejä ja mobiilipelejä pidettiin 

yleisesti sopivan hintaisina. Konsolipelien ja videopelien sisäisten ostoksien osalta asia 

oli hieman eri ja niitä pidettiin yleisesti kalliina. Käsitystä hintojen sopivuudesta tuli esille 

myös siinä, että pelaajat ostavat videopelin mieluiten halvemmalla hinnalla myöhemmin, 

kuin uutena kalliimmalla.  

6.1 Tutkimuksen rajoitukset ja tulevaisuus 

Kuten monissa aikaisemmissakin peliaiheisissa tutkimuksissa, jossa tieto on kerätty 

kyselyn avulla, naispuolisten vastaajien vähyys verrattuna miespuolisiin vastaajiin on 

huomattava. Tämänkään tutkimuksen osalta ei voida vertailla järkevästi naisten ja 

miesten välisiä eroja juuri tämän seikan takia.  
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Kyselyn osalta on otettava huomioon, että luotettavuutta on aina syytä epäillä. Eikä 

pelkästään sen takia, että kyselyyn vastaajat ovat niin sanotusti anonyymeja henkilöitä. 

Vaikka vastaukset kyselyyn eivät tätä suoraan näytäkään toteen, niin aina on kuitenkin 

hyvä olla edes vähän varauksellinen tuloksia kohtaan. Toinen asia joka tulisi ottaa 

huomioon, on vähäinen vastausmäärä (214 vastaajaa). Kaikki kyselyyn vastanneet tosin 

ovat videopelien pelaajia enemmän tai vähemmän. Myös kysymysten muotoilu ja asettelu 

ovat tärkeä tekijä kyselyissä, joka voi vaikuttaa tuloksiin.  

Kyselyssä oli kaksi kysymystä, jotka saivat huomautuksia muutamalta henkilöltä 

keskustelupalstoilla. Kysymyksessä, kuten mikä on tärkein tekijä pelihankinnassa, erään 

palstalaisen mielestä videopelistä annetut arvosanat ja laatu ovat yhteydessä toisiinsa. 

Toinen kysymys, joka sai huomautuksen, oli kaupallistamisen muoto ”Kokeile ennen 

maksamista.” Se miellettiin samaksi asiaksi, kuin kertamaksu digitaalisesti jaettavasta 

pelistä, koska lopulta videopeli täytyy ostaa. Edellä mainittu tapaus ei tuota hankaluuksia 

monivalintakysymyksessä, jossa voi valita useita vaihtoehtoja kaupallistamisen 

muodoista, mutta se vaikuttaa kysymykseen, jossa saa valita mieluisimman 

kaupallistamisen muodon haluamalle videopelille. Ensimmäinen huomautus on lähinnä 

taas mielipide, sillä videopeli voi saada hyvät arvostelut, vaikka sen laatu olisikin pelaajan 

mielestä heikkoa. Asia riippunee näkökulmasta ja pelaajasta.   

Tämä tutkimus ottaa yleisen otteen videopelien kaupallistamisesta, eikä syvenny 

erityisesti millekään osa-alueelle yksityiskohtaisesti. Verrattuna Mäyrän ja muiden 

(2015) pelaajabarometriin, sekä Toivosen ja Sotamaan (2010) artikkelin kyselyihin, niin 

tietyiltä kulutuksellisilta kohdin tämän tutkimuksen kysymykset eivät ole niin 

tarkentavia, mutta toisaalta tämän tutkimuksen kysymykset tuovat myös uusia 

näkökulmia pelaajien puolelta. Tästä päästäänkin tulevaisuuden tutkimusaiheisiin kiinni. 

Olisi hyvä nähdä miten kaupallistamisen tavat ja muodot otetaan tarkempaan syyniin 

pelaajien näkökulman kannalta. Esimerkiksi voidaan tutkia tarkemmin jonkin videopelin 

kaupallistamisen tavasta tai vaikka pelkästään mobiilipuhelimen kaupallistamisen 

tavoista. Myös samanlaisia kysymyksiä olisi hyvä nähdä jatkossakin. Esimerkiksi olisi 

mielenkiintoista nähdä miten digitaalisten jakelualustojen marssi jatkuu tästä eteenpäin 

ja kuinka fyysisten versioiden ostot videopeleistä mahdollisesti vähenevät. Vertaaminen 

muiden maiden kansalaisiin olisi mielenkiintoista ja tarpeellista nähdä. Näin saisimme 

tietää esimerkiksi miten kulttuurilliset erot yhtenä tekijänä vaikuttaa pelaajien 

kulutustottumuksiin videopelien kaupallistamisen eri muodoissa ja tavoissa. 
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7. Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa kysyttiin videopelien pelaajilta heidän kulutustottumuksista, 

mielipiteistä ja asenteista koskien videopelien kaupallistamista ja sen eri muotoja. 

Kysymykset toteutettiin kyselyllä, joka lähetettiin kolmelle suomalaiselle peliaiheiselle 

keskustelupalstalle, sekä Oulun Yliopiston opiskelijalistoille. Vastaajia saatiin yhteensä 

214, joista kaikki oli ainakin joskus pelannut videopelejä. Tutkimuksen ja kyselyn 

tarkoituksena oli saada vastauksia seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

 Mitkä ovat pelaajien kulutustottumukset ja asenteet koskien videopelien 
kaupallistamista? 

Sekä seuraaviin alikysymyksiin: 

 Mitkä mahdolliset yleiset tekijät vaikuttavat pelaajien videopelien kaupallisten 

muotojen ja tapojen kulutukseen? 

 Vaikuttaako videopelin kaupallistamismuoto ja tapa pelaajien pelihankintaan, tai 
käsitykseen pelin laadusta? 

 Mitä videopelien kaupallistamisen hankintamuotoja pelaajat käyttävät ja 
haluaisivat käyttää? 

 Mikä on pelaajien suhtautuminen suoratoistopalvelulla toimiviin videopelien 
jakelualustoihin? 

 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat kulutustottumusten osalta, että digitaalisten 

jakelualustojen käyttäminen oli erittäin yleistä videopelien pelaajien keskuudessa. 

Vaikka digitaalisia jakelualustoja käytetäänkin jo paljon, niin perinteinen fyysisten 

versioiden ostaminen ei ollut kuitenkaan lakannut. Videopelien kulutuksen osalta 

hankittiin videopelejä pelaajien osalta keskimäärin 0-20 kappaletta vuodessa. Yleisin 

hankintamuoto oli kertamaksullinen digitaalinen versio. Myös Free-to-Play ja 

kertamaksullinen fyysinen versio videopelistä olivat yleisiä hankintamuotoja 

pelaajien keskuudessa. Tästä päästäänkin pelaajien mieluisimpaan hankintamuotoon, 

joka oli pelaajien mielestä nimenomaan kertamaksullinen versio videopelistä. 

Videopelin sisäisten ostoksien osalta eniten rahaa oli käytetty ladattaviin 

lisäsisältöihin. Myös mikrotransaktioihin ja laajennuspaketteihin oltiin käytetty 

jonkin verran rahaa vuoden aikana. Pelaajat kuluttivat varsin yleisesti siis rahaa 

sisäisiin ostoksiin. Kulutustottumukseen eivät yleiset tekijät vaikuttaneet 

erityisemmin, vaikka pieniä nyansseja tulikin esille. Suurin tekijä, joka vaikutti 

pelaajan kulutukseen, oli pelaamisen aktiivisuus. Aktiivisemmat pelaajat ostivat 

enemmän videopelejä digitaalisista jakelualustoista, fyysisenä versiona ja käyttivät 

suhteellisesti enemmän rahaa videopelin lisäostoksiin. Vanhemmat pelaajat, eli noin 

40-vuotiaat ja sitä vanhemmat, käyttivät suhteessa vähemmän rahaa pelin sisäisiin 

ostoksiin kuin nuoremmat. Opiskelijat, jotka olivat myös työelämässä, käyttivät 

suhteessa eniten rahaa videopelien lisäostoksiin. Kuitenkin, jos aktiivisuutta ei 

lasketa, niin yleisillä tekijöillä ei näyttänyt olevan vahvaa näyttöä 

kulutustottumuksiin. 

Suhtautuminen ja asenteet näyttivät, että videopelin kaupallistamisen muodoilla ja 

tavoilla oli vaikutusta jonkin verran pelaajien pelihankintoihin ja käsityksiin 

videopelin laadusta. Esimerkiksi mobiilipuolella videopelin ajateltiin olevan 

laadukkaampi, jos sen kaupallistamisen tapana käytettiin mikrotransaktioita 
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mainosten sijaan. Laadukkaimmaksi hankintamuodoksi osoittautui digitaalinen 

kertamaksullinen kopio videopelistä. Videopelin käyttämät kaupallistamisen muodot 

ja tavat vaikuttivat myös pelaajien ostos- ja lataamispäätökseen. Suhtautuminen 

suoratoistopalveluun oli vaisua pelaajien puolesta, eikä Netflixin tai Spotifyn 

kaltaiselle suoratoistopalvelulle ollut kovinkaan suurta kannatusta. Rahallisesti 

pelaajat olisivat pääosin valmiita kuitenkin maksamaan kyseisenomaisesta 

suoratoistopalvelusta noin kuudesta kymmeneen euroa kuukaudessa. 

Tämä tutkimus antaa pelitutkijoille ennen kaikkea hyvän lähtökohdan 

yksityiskohtaisempaan ja tiiviimpään videopelien kaupallistamisen tutkimukseen. 

Tämän tutkimuksen tulokset voivat olla hyödyksi myös tulevaisuuden videopelien 

kaupallistamiseen liittyvien tutkimusten tuloksien vertailemiseen, jotta nähdään 

kuinka asenteet ja kulutustottumukset ovat muuttuneet vuosien jälkeen. Myös 

pelintekijöille tästä tutkimuksesta on apua, koska he voivat nähdä pelaajien 

näkökulmasta suhtautumisen videopelin kaupallistamisen eri muotoihin ja tapoihin. 

Pelintekijät voivat siis käyttää tämän tutkimuksen tuloksia pelitilastotietojen lisänä, 

kun he miettivät kaupallistamisen tapoja ja muotoja omalle pelilleen. 

Tutkimuksesta löytyy muutamia rajoittavia tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon. 

Tämä tutkimus käsittää yleisellä tasolla melko laajan näkökulman videopelien 

kaupallistamiseen ja sen tapoihin. Kyselyssä oli suhteellisen vähän vastaajia, 214 

henkilöä. Naisten osuus, kuten usein peliaiheisissa tutkimuksissa, oli erittäin 

vähäinen. Tämä on harmi, koska myös naispuolisia pelaajia on nykyään paljon. 

Kyselyssä oli myös pari kysymyksen asettelua, jotka herättivät muutamassa 

henkilössä hämmennystä. Kysymykset eivät kuitenkaan vääristäneet tai saanut 

suurempia huomioita muilta kyselyyn vastanneilta.  

Rajoittavista ja puutteellisista tekijöistä saadaan tulevaisuuteen hyviä 

tutkimusmahdollisuuksia. Aihetta voisi käsitellä yksityiskohtaisemmin, esimerkiksi 

tietyn peli- tai jakelualustan kautta. Olisi myös hienoa nähdä, jos samankaltainen 

tutkimus tehtäisiin muissa maissa ja kulttuureissa, jotta eroja voitaisiin verrata. Eikä 

sovi unohtaa sitä, että tulevaisuuden videopelien kaupallistamiseen liittyvissä 

tutkimuksissa naisvastaajia saisi olla enemmän, jotta sukupuolen välisiä eroja 

voitaisiin paremmin tehdä.  
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Liitteet A.  Kysely 

===Perustiedot=== 

1. Sukupuoli 

*Mies 

*Nainen 

2. Ikä  

*10-15 

*16-19 

*20-29 

*30-39 

*40-49 

*50 vuotta tai enemmän 

3. Tämän hetkinen ammatti- ja/tai koulutustilanteesi 

*Työelämässä 

*Opiskelija ja työelämässä 

*Opiskelija 

*Muu 
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===Videopelaamisen perustiedot=== 

4. Arvioi kuinka aktiivisesti pelaat videopelejä 

*Päivittäin 

*Muutamia kertoja viikossa 

*Muutamia kertoja kuukaudessa 

*Muutamia kertoja vuoden aikana 

*Vähemmän 

5. Kuinka kauan olet pelannut videopelejä? 

*20 vuotta tai enemmän 

*noin 15-19 vuotta 

*noin 10-14 vuotta 

*noin 5-9 vuotta 

*noin 0-4 vuotta 

6. Kuinka monta videopeliä arvioilta ostat tai hankit vuoden aikana? 

*noin 0-10 videopeliä vuodessa 

*noin 11-20 videopeliä vuodessa 

*noin 21-30 videopeliä vuodessa 

*noin 31-40 videopeliä vuodessa 

*noin 41-60 videopeliä vuodessa 
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*Enemmän kuin 60 videopeliä vuodessa 

7. Minkä tyylisiä videopelejä pelaat? (Voi valita useamman vaihtoehdon) 

*Toimintapelejä 

*Seikkailupelejä 

*Roolipelejä 

*MMO- Massiivisia moninpelejä 

*Simulaatiopelejä 

*Urheilupelejä 

*Strategiapelejä 

*Musiikkipelejä 

*Puzzlepelejä (Pulmanratkaisupelit) 

*Joitakin muun tyylisiä pelejä 

*En osaa sanoa 

8. Kun hankit videopelin, niin mikä seuraavista annetuista asioista on sinulle 

ensisijaisesti kaikista tärkein tekijä? 

*Hinta 

*Videopelistä annetut arvosanat 

*Laatu (esimerkiksi pelattavuus) 

*Ulkoinen olemus (esimerkiksi grafiikka) 
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9. Minkä seuraavista laitteista tai pelialustoista omistat? (Voi valita useamman 

vaihtoehdon) 

*PC/MAC 

*Mobiilipuhelin 

*Tabletti 

*PlayStation 3 

*PlayStation 4 

*Xbox 

*Xbox 360 

*Xbox One 

*Nintendo Wii 

*Nintendo Wii U 

*Nintendo 2DS- /Nintendo 3DS - käsikonsoli 

*PlayStation Vita - käsikonsoli 

*Muu 

 

===Videopelien kaupallistaminen=== 

10. Mitä seuraavista digitaalisista jakelualustoista käytät, tai olet käyttänyt 

viimeisen 12 kuukauden aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 
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*Steam (PC/MAC) 

*Origin (PC/MAC) 

*GOG.com (PC/MAC) 

*UPlay (useita pelialustoja) 

*PlayStation Network - PlayStation Store (PlayStation) 

*Xbox Live - Game Store (Xbox, PC, sekä Windows-puhelimet) 

*Nintendo eShop (Wii U, Nintendo 3DS) 

*Google Play (Android-käyttöjärjestelmällä varustetut mobiilipuhelimet ja tabletit) 

*App Store (iOS-käyttöjärjestelmällä varustetut mobiilipuhelimet ja tabletit (esim. 

iPhone ja iPad)) 

*En osaa sanoa / En 

11. Oletko OSTANUT videopelin viimeisen 12 kuukauden aikana seuraavista 

digitaalisista jakelualustoista? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 

* Samat vaihtohdot kuin kysymyksessä 10. 

 

12. Oletko LADANNUT ILMAISEKSI videopelin viimeisen 12 kuukauden aikana 

seuraavista digitaalisista jakelualustoista? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 

* Samat vaihtohdot kuin kysymyksessä 10. 

13. Oletko ostanut videopelin fyysisenä versiona viimeisen 12 kuukauden aikana? 
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*Kyllä 

*En 

14. Ostan videopelin mieluummin digitaalisena versiona kuin fyysisenä versiona 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

15. Digitaaliset jakelualustat helpottavat mielestäni videopelien hankkimisen 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

16. Mielestäni videopelien myyminen, digitaalisesta jakelusta huolimatta, tulisi 

jatkua fyysisisinä versioina eri kaupoissa 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

17. Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana hankkinut videopelin, jonka jakelu on 

toteutettu seuraavilla kaupallistamisen muodoilla? (Voit valita useamman 

vaihtoehdon) 

*Free-to-Play 

*Tilausmaksu 

*Kertamaksu fyysisestä kopiosta 

*Kertamaksu digitaalisesti jaettavasta kopiosta 

*"Kokeile ennen ostamista" (esimerkiksi trial-kokeilu, demo tai shareware) 
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*Episodi-pohjainen 

*Joukkorahoitus 

*En osaa sanoa / En 

18. Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana hankkinut videopelin, joka sisältää 

seuraavia kaupallistamisen muotoja? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 

*Mikrotransaktiot 

*Laajennuspaketit 

*DLC - Ladattavat sisällöt 

*Mainokset upoettuna videopelimaailmaan (esimerkiksi tuotemainos) 

*Mainokset videopelin ympärillä (esim. pop-up - ikkunat ja mainokset) 

*En osaa sanoa / En 

19. Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana KÄYTTÄNYT RAHAA seuraaviin 

kaupallistamisen muotoihin videopelissä? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 

*Mikrotransaktiot 

*Laajennuspaketit 

*DLC - Ladattavat sisällöt 

*En ole käyttänyt rahaa viimeisen 12 kuukauden aikana edellä mainittuihin 

kaupallistamisen muotoihin 

20. Oletko KOSKAAN käyttänyt rahaa seuraaviin kaupallistamisen muotoihin 

videopelissä? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 
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*Mikrotransaktiot 

*Laajennuspaketit 

*DLC - Ladattavat sisällöt 

*En ole koskaan käyttänyt rahaa edellä mainittuihin kaupallistamisen muotoihin 

21. Minun ostos- tai lataamispäätökseeni vaikuttaa se, missä kaupallistamisen 

muodossa videopeli on 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

22. Minun ostos- tai lataamispäätökseeni vaikuttaa se, mitä kaupallistamisen 

tapoja (mikrotransaktiot, mainokset, laajennuspaketit, DLC) videopeli käyttää 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

23. Se missä kaupallistamisen muodossa videopeli on ostettavissa tai ladattavissa, 

vaikuttaa käsitykseeni videopelin laadusta 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

24. Se mitä kaupallistamisen tapoja videopeli käyttää, vaikuttaa käsitykseeni 

videopelin laadusta 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 
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25. Mainokset videopelissä upotettuna videopelimaailmaan eivät häiritse minua, 

kunhan videopelin hinta on alhainen tai ilmainen niiden takia. 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

26. Mainokset videopelissä, esimerkiksi pop-up – mainokset ja bannerit, eivät 

häiritse minua, kunhan videopelin hinta on alhainen tai ilmainen niiden takia.  

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

27. Maksaisin mieluummin videopelin kertamaksulla, kuin pelaisin videopeliä 

ilmaiseksi pelimaailmaan upotettujen mainosten kanssa 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

28. Maksaisin mieluummin videopelin kertamaksulla, kuin pelaisin videopeliä 

ilmaiseksi pelin ympärille sijoitettujen mainosten kanssa (esimerkiksi pop-up – 

mainokset ja bannerit) 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

29. Maksaisin mieluummin yhdestä videopelistä kertamaksun, kuin maksaisin siitä 

tilausmaksua 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 
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30. Ostaisin haluamani videopelin mieluummin yksittäisenä kappaleena 

kertamaksuna, maksaen 20 euroa, kuin maksaisin tilausmaksua 4 euroa 

kuukaudessa saadakseni useita kymmeniä pelejä, sisältäen mukaan lukien 

haluamani videopelin. 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

31. Jos saisit valita sinulle mieluisimman kaupallistamisen hankintamuodon 

haluamallesi videopelille, niin se olisi: 

*Free-to-Play 

*Tilausmaksu 

*Kertamaksu fyysisestä kopiosta 

*Kertamaksu digitaalisesti jaettavasta kopiosta 

*"Kokeile ennen ostamista" (esimerkiksi trial-kokeilu, demo tai shareware) 

*Episodi-pohjainen 

*Joukkorahoitus 

*En osaa sanoa 

32. PC-pelit ovat yleisesti ottaen mielestäni liian kalliita 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

33. Konsolipelit ovat yleisesti ottaen mielestäni liian kalliita 
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*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

34. Käsikonsoli-pelit ovat yleisesti ottaen mielestäni liian kalliita 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

35. Mobiilipelit ovat yleisesti ottaen mielestäni liian kalliita 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

36. Videopelien lisäsisällöt (Laajennuspaketit ja DLC) ovat yleisesti ottaen 

mielestäni liian kalliita 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

37. Mobiilipelien ja muiden videopelien mikrotransaktiot ovat yleisesti ottaen liian 

kalliita 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

38. Ostan videopelin mieluummin myöhemmin halvemmalla hinnalla, kuin uutena 

kalliimmalla 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

===Videopelien kaupallistamisen seuraava mahdollinen vaihe=== 



68 

39. Mielestäni olisi hyvä, jos videopeleille olisi samankaltainen massiivinen 

suoratoistopalvelu, kuin musiikille on Spotify, ja elokuville sekä sarjoille Netflix.  

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

 

40. Olisin valmis maksamaan tilausmaksua Netflixin tai Spotifyn kaltaisesta 

videopelien suoratoistopalvelusta 

*(Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja 

täysin samaa mieltä) 

41. Minulle sopiva hintahaarukka, jonka olisin valmis maksamaan Netflixin tai 

Spotifyn kaltaisesta videopelien suoratoistopalvelusta, olisi: 

*0-5 euroa kuukaudessa 

*6-10 euroa kuukaudessa 

*11-15 euroa kuukaudessa 

*16-20 euroa kuukaudessa 

*Enemmän kuin 20 euroa kuukaudessa 


