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Tiivistelmä

Tämän työn aiheena oli selvittää videopelien saavutettavuutta vammaisten pelaajien
kannalta ja mahdollisuuksia parantaa tätä jatkossa. Työ toteutettiin
kirjallisuuskatsauksen muodossa, keskittyen pääasiassa akateemisiin julkaisuihin mutta
viitaten myös joihinkin vammaisten pelaajien itse tuottamiin lyhyempiin julkaisuihin.
Aiemmat tutkimukset osoittivat surimman osan peleistä olevan huonosti vammaisille
pelaajille saavutettavissa, mutta kehityssuunta viime vuosina on ollut hyvä. Työn
tuloksia voi hyödyntää pelien saavutettavuuden jatkotutkimuksessa ja pelien
saavutettavuusominaisuuksien kehittämisessä.
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1. Johdanto

Pelit ovat kehittyneet viimeisten vuosikymmenien aikana pienen harrastelijayleisön
kuluttamasta erikoisuudesta yhdeksi valtavirran suosituimmista viihdemuodoista. Pelit
ovat levinneet marginaalisten harrastajapiirien ulkopuolelle ja niitä pelaa nykyään
ympäri maailmaa yli 2.7 miljardia pelaajaa (Wijman, 2020). Pelit ovat nykyään kaiken
kansan viihdettä, mistä seuraa se, että pelejä pelaa todella monipuolinen joukko ihmisiä.

Pelit ovat myös myös merkittävä tekijä viihdemarkkinoilla: kansainvälisen
peliteollisuuden liikevaihdon on arvioitu kasvavan 200 miljardiin euroon vuonna 2022
(Games Indusrtry.biz, 2022). Peliala on taloudellisesti esimerkiksi Netflixin ja HBO:n
edustamia suoratoistopalveluita yli kaksi kertaa suurempi tekijä (Statista, 2022).

Pelien yleisön kasvaessa myös yleisön tarpeet peleistä nauttimiseen monipuolistuvat.
Pelien kehittämisen ytimessä on tavoite tarjota pelaajille mahdollisuus kokea kehittäjien
suunnittelema elämys mahdollisimman autenttisesti, mutta mahdollisuudet päästä
tietynlaisten kokemuksien ääreen riippuu myös pelaajasta itsestään. Pelaajan
mahdollisuudet pelata erilaisia pelejä muodostuu monista tekijöistä: esimerkiksi
pelaajan osaamat kielet, kokemus pelien parissa ja pelien pelaamiseen käytettävissä
oleva aika vaihtelevat pelaajasta toiseen.

Pelejä kehittäessä on suorastaan mahdotonta huomioida jokaisen pelaajan erikoistarpeet,
mutta suunnitteluratkaisuilla voi kuitenkin huomattavasti laajentaa pelin mielekkääseen
pelaamiseen kykenevien käyttäjien joukkoa. Termi “saavutettavuus” viittaa juuri siihen,
että jonkin asian suunnittelussa on huomioitu erilaisten käyttäjien tarpeita. Yksi
yleisimpiä esimerkkejä saavutettavuutta parantavasta ominaisuudesta peleissä on
jonkinlainen johdanto pelin alussa, jossa esitellään joitakin pelin perustavanlaatuisia
mekaniikoita. Pelikehittäjillä on eri lähestymistapoja sopivaan alustukseen, mutta
ainakin pelin pääpiirteiset kontrollit esitellään tyypillisesti heti aluksi auttamaan uusia
pelaajia aloittamaan peliin tutustuminen.

Kuitenkin etenkin erilaisista vammoista — esimerkiksi kuulo- tai
hienomotoriikkarajoitteista — kärsivät pelaajat kohtaavat usein ylitsepääsemättömiä
puutteita pelien suunnittelussa. Nämä puutteet voivat olla esimerkiksi huonot tai
kokonaan poissaolevat tekstitykset, jolloin huonosti kuuleva pelaaja ei kykyne
seuraamaan pelin sisältämää puhetta, tai tietynlaista ohjaustapaa vaativat ja
muuttamattomat kontrollit.

Pelaajat eivät halua tietenkään ostaa peliä, jota eivät pysty pelaamaan. Huonosti
saavutettava peli menettää osan potentiaalisesta asiakaskunnastaan. Tämän työn aihe ei
kuitenkaan ole tutkia saavutettavuuden taloudellisia etuja, vaan saavutettavuutta itseään.

Kaupallisten perustelujen lisäksi saavutettavuus on myös eettisesti tärkeä asia
pelisuunnittelussa. Eri tavoin rajoittuneilla pelaajilla on samoin kuin kaikilla muillakin
oikeus haluta pelata pelejä. Pelejä suunnitellessa tulisi pyrkiä luomaan elämyksiä, joita
mahdollisimman moni voi päästä kokemaan tai ainakin tarvittaessa säätää itselleen
lähestyttävimmiksi.

Rajanen (2022) esittää paperissaan version kultaisesta säännöstä ihmisen ja teknologian
välisten kanssakäymisen pohjaksi: Suunnittele niin helppokäyttöisiä, kestäviä ja
turvallisia ihmisen ja tietotekniikan välisiä vuorovaikutuksia, kuin haluaisit itsellesi
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suunniteltavan. Saavutettavuutta pelien näkökulmasta ajatellessa tarkentaisin ajatuksen
siten, että siinä pyritään asettumaan itse mahdollisimman monen erilaisen pelaajan
asemaan pohtiessa sitä, minkälaisia pelejä haluaisi itselleen suunniteltavan. Tällainen
empaattinen periaate olisi hyvä lähtökohta saavutettavan pelisuunnittelun edistämiseksi.

Työn tutkimuskysymykset ovat “Kuinka hyvin saavutettavia pelit ovat nykyään?”,
“Millaisia keinoja erilaiset pelaajat ja pelikehittäjät käyttävät parantaakseen pelien
saavutettavuutta?” ja “Miten pelien saavutettavuutta voisi kehittää jatkossa?”. Työ
pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin valittujen artikkeleiden pohjalta, ei antamaan
lopullista kuvaa videopelien saavutettavuudesta.
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2. Keskeiset käsitteet

Saatavuudella tai saavutettavuudella viitataan pelien tapauksessa erilaisten pelaajien
kykyyn kokea pelin suunniteltuja elämyksiä omista rajoitteista riippumatta.

Pelien pelattavuudesta vammaisten ihmisten kannalta puhuttaessa on tärkeää tunnistaa
eri rajoitteiden vaikutuksia pelaamiseen. Pelien tulisi tarjota vaihtoehtoja
mahdollisimman moneen tarpeeseen, ja usein hyvinkin erilaisista vammoista kärsivien
pelaajien tarpeet pelistä nauttimiseen voivat olla lopulta samankaltaisia. Esimerkiksi
hyvin suunniteltujen tekstiominaisuuksien toteutuksella voidaan vastata sekä
lukihäiriöstä että kuuloon liittyvistä ongelmista kärsivien pelaajien tarpeisiin. Tekemällä
kaikesta pelin tekstistä hyvin luettavaa ja kääntämällä puhuttu sisältö huolellisesti myös
tekstiksi voidaan vastata useisiin erilaisiin tarpeisiin.

Bierre ym. (2005), luokittelevat neljä eri vammaisuuden kategoriaa, jotka vaikuttavat
merkittävästi pelaajan kykyyn pelata pelejä. Kategoriat ovat näkövammaisuus,
kuulovammaisuus, liikuntavammaisuus ja kognitiivinen vammaisuus; kukin pelaaja voi
kuulua näistä yhteen tai useampaan. Samankaltaiset määritelmät ovat löydettävissä
myös EU:n esteettömyysdirektiivistä. Tässä luvussa aiheena ovat vain erilaiset
rajoitteet; tapoja huomioida rajoittuneiden pelaajien tarpeita käsitellään myöhemmässä
luvussa.

2.1 Näkövammaisuus

Näkövammaisuuteen kuuluu erilaisia näköaistiin vaikuttavia vammoja. Nämä vammat
voidaan edelleen luokitella sokeuteen, huonoon näkökykyyn ja värisokeuteen (Bierre
ym., 2005). Sokeus tarkoittaa linsseillä korjaamatonta näkökyvyn puutettan, huono
näkökyky normaalia heikompaa näkökykyä ja värisokeus viittaa erilaisiin värinäön
heikkouksiin. Huono näkökyky ja värisokeus ilmenevät monessa eri muodossa, joista
tyypillisimpiä ovat esimerkiksi hajataitto ja puna-vihervärisokeus.

Huonon näkökyvyn omaava pelaaja pystyy havaitsemaan valoa ja mahdollisesti liikettä,
mutta ei kykene erottamaan asioita hyvin toisistaan. Värisokeus puolestaan on
vaihtelevan vakava kyvyttömyys nähdä tiettyjä värejä. Värisokeus on pahimmillaan
täysi kyvyttömyys nähdä värejä, jolloin siitä kärsivä erottaa kaiken ainoastaan harmaan
sävyinä, mutta tyypillisemmin se ilmenee kyvyttömyytenä erottaa tiettyjen sävyjen —
esimerkiksi punaisen ja vihreän — eroja oikein (Types of Colour Blindness, 2022).

Näkövammaisuus vaikuttaa siitä kärsivän arkeen monella tapaa, koska
nyky-yhteiskunnat viestivät monia tärkeitä asioita ensisijaisesti visuaalisesti. Tästä
johtuen joidenkin palveluiden, kuten julkisen liikenteen, verkkoasioinnin tai
ohjetaulujen käyttö voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Esimerkkejä ei ole vaikea keksiä:
useita palveluita suunnitellessa nojataan käyttäjien näkökykyyn.

Sama pätee varsinkin pelisuunnitteluun, jossa myös värien erottaminen toisistaan on
usein tärkeässä roolissa erilaisten pelielementtien jakamisessa erilaisiin luokkiin.
Vastustajat ovat usein punertavia ja joukkuetoverit joko sinisen tai vihreän sävyillä
korostettuja. Tämä asettaa värinäön keskeiseen asemaan pelin pelaamisessa ja voi estää
värisokeaa pelaajaa erottamasta pelielementtejä toisistaan.
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2.2 Kuulovammaisuus

Kuulovammaisuuden Bierre ym. (2005) jakavat kahteen kategoriaan: kuurous ja
huonokuuloisuus. Kuulon heikkeneminen mielletään tyypillisesti etenevänä kirjona,
jonka johonkin kohtaan kukin huonokuuloinen henkilö sijoittuu. Hieman heikentyneen
kuulon omaavat henkilöt saattavat kokea keskustelun seuraamisen vaikeaksi meluisissa
tiloissa, tai pelin tapauksessa taustamelu voi hukuttaa pelin dialogin mahdottomaksi
seurata. Kuurot henkilöt eivät kykene kuulemaan puhetta tai muuta ääniä lainkaan ja
luottavat tekstiin ja viittomakieliin kommunikoidessaan.

Kommunikaatio on käsitteenä varsinkin tietotekniikan asiayhteydessä mielekästä
laajentaa koskemaan myös ihmisen viestintää laitteiden ja ohjelmien kanssa.
Esimerkiksi lentokentillä ja juna-asemilla ajankohtaiset tiedotteet välitetään
ensisijaisesti kuulutusten kautta. Tiedot löytyvät tyypillisesti myös infotauluilta ympäri
asemia, mutta ne eivät kuulutuksien tavoin yletä kaikkialle aseman tiloissa.

Vastaavasti myös pelisuunnittelussa tietyt ominaisuudet nojaavat ääneen
tiedonvälittäjänä. Eritoten tilanhahmottamiskykyä vaativissa kolmiulotteisissa peleissä
luotetaan tilaääneen (äänikonfiguraatio, jossa äänenlähteen sijainti suhteutetaan kuulijan
näkökulmaan siten, että ääni kuuluu lähteen suunnasta) tapana havainnoida näkökentän
ulkopuolella tapahtuvista asioista. Myös pelit käyttävät erilaisia kuulutuksia välittämään
tilannepäivityksiä muun muassa radiokanavien avulla. Kaikki ainoastaan mainituilla
tavoilla välitetty tieto ei ole saatavilla kuurolle pelaajalle, jonka johdosta hänen voi olla
mahdotonta muodostaa kattavaa kokonaiskuvaa tilanteestaan.

2.3 Liikuntavammaisuus

Liikuntavammaisuus ilmenee monien elämässä iän myötä, mutta se voi aiheutua myös
loukkaantumisesta, sairaudesta tai geneettisistä tekijöistä. Liikuntavammaisilla
henkilöillä voi olla ongelmia esimerkiksi tietynlaisen liikkeen toistamisessa, voimaa
vaativan asennon ylläpitämisessä, tai tarkkojen liikkeiden suorittamisessa (Bierre ym.,
2005).

Arkielämässä tällaiset rajoitteet ilmenevät muun muassa paikasta toiseen siirtyessä.
Portaiden kiipeäminen vaatii vähintäänkin kohtalaisen hyvin toimivia jalkoja ja autoa
ajaessa on tärkeää kyetä ohjaamaan sekä ajoneuvon nopeutta että ohjausta hallitusti.

Liikuntavammaisuus ilmenee myös peleissä eniten liikkumiseen liittyen: pelien
kontrolleissa. Pelien ohjausmenetelmiin sisältyy monesti nappien pohjassa pitämistä tai
nopeaa ja toistuvaa painelua. Kontrollit ovat myös tyypillisesti suunniteltu jokin tietty
ohjainlaite mielessä, joka ei välttämättä ole kaikille pelaajille mahdollinen käyttää.
Mainitut vaatimukset voivat estää pelin pelaamisen täysin, jos niitä ei pysty täyttämään.
Peliä voi olla jo alusta asti mahdotonta pelata tai vähintäänkin ongelmat voivat ilmetä
myöhemmin intensiivistä ohjaamista vaativissa kohdissa.

2.4 Kognitiivinen vammaisuus

Kognitiiviset vammat ovat huomattavasti muita kategorioita monipuolisempi käsite.
Bierre ym. (2005) esittävät kognitiivisten vammojen kattavan esimerkiksi
oppimisvaikeudet, muistiongelmat ja lukihäiriön. Tällaiset vammat hankaloittavat
erilaisten asioiden sisäistämistä ja hahmottamista eri tavoin.
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Liian tiivis fontti voi tehdä tekstistä lukukelvotonta lukihäiriöiselle lukijalle, kun taas
muisti- tai oppimisvaikeus hankaloittaa uusien asioiden oppimista ja painamista
mieleen. Molemmat näistä esimerkeistä voidaan soveltaa suoraan myös pelien
maailmaan: pelit sisältävät lähes poikkeuksetta ainakin jonkin verran tekstiä ja niiden
maailmat ja mekaniikat odottavat pelaajalta uuden oppimista ja osatun soveltamista.

Varsinkin fantasia-aiheiset pelit sisältävät tyyliteltyjä tekstifontteja, jotka voivat olla
mahdottomia lukea lukihäiriöiselle käyttäjälle. Pelit saattavat sisältää myös monenlaista
informaatiota: oman karttansa, fysiikan lakinsa ja erilaiset pelimekaniikat ovat kaikki
olennaisia asioita hallita peliä pelatessa. Peli, joka laskee vastuun maailmansa ja
sääntöjensä hahmottamisesta kokonaisuutena liialti pelaajan hartioille ei puolestaa ole
lähestyttävä oppimis- tai muistihäiriöiselle pelaajalle.



9

3. Tutkimusmenetelmät

Työn on suurimmalta osin kirjallisuuskatsaus, jossa perehdyn valitsemastani aiheesta
julkaistuun akateemiseen tietoon. Vammaisuus esiintyy kuitenkin hyvin monilla eri
tavoilla, joten pyrin etsimään myös erikoistarpeita omaavien pelaajien kertomuksia
omista kokemuksistaan. Paras tapa löytää uusia tapoja suunnitella inklusiivisempia
pelejä on kuulla sellaisia pelaajia, joiden tarpeita ei vielä nykyään oteta tarpeeksi hyvin
huomioon (Kaigo & Okura, 2020).

3.1 Hakukeinot

Aineiston etsimiseen käytin pääasiassa kolmea keinoa: Scopus, Ebsco sekä Google
Scholar. Etsin kaikista näistä vastaavilla termeillä tarpeen mukaan artikkeleita ja monet
lähteeni löytyivätkin kaikkien menetelmien avulla. Googlen Scholar -hakukonetta
käytin lähinnä tavallisten hakulauseiden avulla, mutta tietokannoista hain lähteitä myös
rajaten avainsanoja operaattorien avulla. Hain lähteikseni ensisijaisesti työn kannalta
relevantteja aiheita käsitteleviä artikkeleita ja kyselyitä, mutta päädyin valitsemaan
myös yhden aiemmin toteutetun kirjallisuuskatsauksen.

Esimerkiksi Ebscon tietokannasta hain aiheeseeni liittyvää aineistoa haulla
“accessibility AND video games AND survey”, jolla pyrin rajaamaan hakuani vain
muutamiin haluamiini lähteisiin. Haku ei tuottanut montaa tulosta, mutta löysin
kuitenkin etsimäni kyselyn sen avulla. Google Scholarista tein esimerkiksi “accessible
games” ja “game design for disabled players” kaltaisilla hauilla, joiden antamista
tuloksista etsin sopivimmat itse. Halutessani tarkentaa hakua scholarista esimerkiksi
pelkästään kokemuspohjaisiin tutkimuksiin, lisäsin hakuni alkuun lainausmerkeissä
“empirical study” rajatakseni tulokset ainoastaan artikkeleihin, joissa mainitaan
tutkimuksen olevan empiiristä.

Tutustuin myös Suomen sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintaviraston sekä
Euroopan Unionin esteettömyysdirektiiveihin tutustuakseni virallisiin ohjesääntöihin
saavutettavuuteen liittyen. EU:n “tuotteita ja palveluita” käsittelevä direktiivi keskittyy
lähinnä verkkopalveluihin, eikä suoranaisesti käsittele pelejä missään kohdassa.
Direktiivissä mainitaan kuitenkin monia tuotteita ja palveluita, joiden käyttö on hyvin
rinnastettavissa peleihin.

Hakemalla verkosta löysin myös verkkosivun gameaccessibilityguidelines.com, jonne
on kerätty alan ammattilaisten ja tutkijoiden toimesta keskitettyä tietoa pelien
saavutettavuudesta. Sivun tieto on myös järjestelty perustarpeista monimutkaisiin
tiettyihin tarpeisiin vastaaviin ominaisuuksiin. Nämä listat on myös jaoiteltu eri
rajoitteiden mukaan, joka auttoi keräämään tietoa kustakin aiheesta keskittyneesti.

Tieteellisten artikkeleiden lisäksi etsin tietoa erilaisista vammoista kärsivien pelaajien
itse jakamista kokemuksista. Tähän hyvänä lähteenä toimi verkkosivu caniplaythat.com,
jossa julkaistaan vammoista kärsivien pelaajien kirjoittamia lyhyitä arvosteluja pelien
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pelattavuudesta. Sivuston kautta pääsin tutustumaan esimerkkeihin onnistuneista ja
huonosti toteutetuista saavutettavuusominaisuuksista ajankohtaisissa peleissä.

Pyrin keräämään monipuolisen valikoiman eri näkökulmia pelialan saavutettavuudesta
lähteisiini. Valitsin lähteikseni joitakin yleisiä ohjeita saavutettavuudesta, aiheesta
tehtyjä tutkimuksia sekä pelaajien itsensä jakamia kokemuksia. Yksittäisetkin
näkökulmat ovat saavutettavuutta pohtiessa arvokkaita, koska usein yksittäisen pelaajan
rajoitteiden huomioiminen auttaa myös suurta määrää muita. Akateemisista lähteistäni
varmistin ainakin osan olevan kohtalaisen tuoretta tietoa, koska peliala kehittyy
jatkuvasti. Työ on kuitenkin myös katsaus saavutettavuuden kehitykseen ajan myötä,
joten osa lähteistä on hieman vanhempaa perua.

3.2 Havaintoja tiedonhausta

Hakiessani tietoa tiettyjä vammoja koskevista tutkimuksista huomasin, että
näkövammoja käsitteleviä tutkimuksia löytyi muita enemmän. Hakemalla
yksinkertaisesti termillä “visual impairment AND games” löysin useita aihetta
käsitteleviä artikkeleita. Nimenomaan kuulovammoja käsitteleviä tutkimuksia en
löytänyt lainkaan; kaikki löytämäni kuulovammaisuutta koskeva tutkimus oli osa
laajempia julkaisuja. Kognitiivisia ja motorisia vammoja käsitteleviä artikkeleita löytyi
niihin rajaavilla hauilla, mutta huomattavasti vähemmän kuin näkövammaisuuteen
liittyviä.

Saavutettavuudesta yleisesti puhuvissa lähteissä oli kattavasti tietoa monista erilaisista
rajoitteista ja niiden tarpeisiin vastaamisesta. EU:n esteettömyysdirektiivi ja
gameaccessibilityguidelines.com molemmat käsittelevät aiheita monipuolisesti yleisinä
ohjesääntöinä hyvin yksityiskohtaisesti. Yleisesit saavutettavuudesta puhuvat artikkelit,
esimerkiksi Game not over: Accessibility issues in video games (Bierre ym., 2005),
pitivät määritelmät lyhyehköinä ja kävivät läpi useita esimerkkejä näiden määritelmien
puitteissa.

Havaintojen perusteella koen hyötyneeni monipuolisista tietolähteistä, varsinkin eri
osa-alueisiin tarkemmin perehtyviin lähteisiin oli kiinnostavaa perehtyä. Peliala on
saavutettavuusasioissa monella tapaa verrattavissa esimerkiksi muuhun
audiovisuaaliseen mediaan sekä erilaisiin kommunikointitapoihin. Näihin aiheisiin
liittyen tehty tutkimustieto voi olla hyvinkin sovellettavissa pelialan haasteisiin ja on
siihen perehtyessä huomionarvoista.

Näen myös tärkeänä tutustua rajoittuneiden pelaajien kokemuksiin pelien parissa ja
paras tapa tähän olivat kyselytutkimukset ja pelaajien omat kertomukset
kokemuksistaan. Tutkimusolosuhteissa voisi olla kiinnostavaa toteuttaa omiakin
kyselytutkimuksia tai haastatteluja, mutta vastaavaa tietoa löysin hyvin myös
verkkosivustolta caniplaythat.com. Kyseiseen sivustoon kannattaa ehdottomasti
tutustua, jos tekee tutkimusta tai haluaa muuten vain perehtyä saavutettavuuteen
peleissä.
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4. Aiempi tutkimus

Tässä luvussa pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini aiemmin tehdyn tutkimuksen
avulla. Vammaisten pelaajien tarpeisiin vastataan lähinnä kahdella tavalla: pelien
kehittäjien toteuttamilla peleihin integroiduilla saavutettavuusominaisuuksilla ja
pelaajia tukevien epävirallisten tahojen, niin sanottujen ruohonjuuritason
organisaatioiden, kehittämillä varsinaisten pelien ulkopuolisilla ratkaisuilla.

4.1 Vammaisuuden vaikutus pelaamiseen

Pelaajan ominaisuudet vaikuttavat tietenkin paljon heidän kokemuksiinsa pelien parissa.
Yuan ym. (2011) määrittivät pelin pelaamisen koostuvan kolmesta vaiheesta: ärsykkeen
havaitseminen, vastauksen päättäminen ja päätöstä kuvastavan syötteen antaminen.
Peliä ei voi kokea täytenä kokemuksena, jos yksikään näistä vaiheista osoittautuu
mahdottomaksi. Näkö- tai kuuloaistiin luottava ärsyke voi olla mahdoton havaita
joillekin pelaajille, päätöksentekoon kulunut aika vaihtelee pelaajasta toiseen ja
vastauksen kommunikoimiseen pelille tarvii itselleen sopivan syötelaitteen.

Uusia pelejä ja alan innovaatioita ei kehitetä vammaisten pelaajien tarpeita huomioiden.
Monet pelialan uusimmista teknologioista, kuten VR eli virtuaalitodellisuus ja AR eli
lisätty todellisuus, vaativat hyvää näköaistia ja ovat näin ollen täysin
saavuttamattomissa huopnosti näkeville pelaajille (Andrade ym., 2019). Peleissä
muutenkin tarjotaan harvoin kattavaa näköaistista riippumatonta palautetta (Chkraborty
ym., 2017). Mahdollisia ratkaisuja tähän olisivat esimerkiksi ohjainten tarkat
värinätoiminnot sekä äänen avulla annettu palaute.

Hyvin näkevien kuurojen pelaajien nautinto peleistä riippuu usein tekstityksistä ja
äänten visualisoinnista. Mangiron (2016) tutki pelaajien kokemusta pelien tekstityksistä
ja havaitsi kuurojen pelaajien toivovan mahdollisimman selkeitä, ruudulle keskitettyjä
tekstityksiä. Tekstityksistä on myös olennaista selvitä puhujan nimi, joka ei ole lainkaan
vakio-ominaisuus pelien tekstityksissä nykyäänkään. Tämän vuoden tammikuun
jättijulkaisu Hitman 3 ei esimerkiksi näytä puhujaa tekstityksissä (Craven, 2021).
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Kuva 1. Kuvankaappaus Hitman 3 -pelin tekstityksistä, tekstityksissä ei näy puhujaa,
eikä niissä ole kontrastia tuovaa taustaa (mukautettu Craven, 2021)

Jaramillo-Alcázar ym. (2017) tutkivat kognitiivisesti vammaisten pelaajien huomiointia
mobiilialustalle toteutettujen hyötypelien kehityksessä. Hyötypelit ovat pelejä, joiden
tarkoitus on auttaa pelaajia oppimaan, joten esimerkiksi oppimisvaikeuksien
huomioiminen on erittäin tärkeää. Luomansa laskukaavan avulla he pisteyttivät kunkin
pelin niiden saatavuutta kuvaavalla arvosanalla. Huonoimmillaan pelit saivat 14.2%
maksimipisteistä ja parhaimmillaan 42.8%. Luvut eivät ole järin korkeita, ja varsinkin
hyötypelien tapauksessa olisi tärkeää suunnitella pelit kaikille pelaajille hyödyllisiksi.

Mobiilipelejä on yleisemminkin vertailtu muihin peleihin saavutettavuuden
näkökulmasta. Fortes ym. (2017), painottivat mobiilipelien kehitystä ympäröivä
metodologian olevan vammaisten pelaajien huomioinnin kannalta puutteellista. He
ehdottavat kuormittavuutta kartoittavia testimenetelmiä tavaksi kehittää mobiilipelien
tuotantoa. Esimerkkinä tällaisesta testimenetelmästä he mainitsevat NASA:n kehittämän
Task Load Index -arviontityökalua (NASA-TLX).

4.2 Vammaisten pelaajien huomiointi

Vammaisten pelaajien tarpeiden huomiointi vaihtelee vieläkin paljon peleissä. Kaigo ja
Okura (2020) haastattelivat japanilaisten peliyritysten edustajia heidän lähestymisestään
fyysisesti vammaisten pelaajien huomiointiin ja totesivat noin 40% yrityksistä
huomioivan vammaisten pelaajien tarpeita. Näiden 40% todettiin kehittävän tiettyihin
pelaajien tarpeisiin vastaavia ominaisuuksia peleihinsä, mutta kommunikointi itse
vammaisten pelaajien kanssa oli kuitenkin puutteellista.

Carins ym. (2019) ehdottavat pelien saatavuuden parantamiseksi kattavamman
aihesanaston luomista. Sanaston avulla voitaisiin hahmottaa käytettävyyttä parantavia
ominaisuuksia paremmin ja yleistää niiden tuntemusta. Esimerkiksi ohjainlaitteen
yhteensopivuus ja kontrollien vapaa uudelleenmäärittäminen ovat hyödyllisiä
erikoistuneita ohjaimia käyttäville pelaajille. Vastaavia termejä tulisi yleistää
pelikehtyksen parissa ja niiden mahdollisia toteutuksia tulisi jakaa pelikehittäjien välillä
saatavuuden parantamiseksi.
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Yleisten saavutettavuuskäytäntöjen muodostaminen on yksi tapa parantaa pelialan
kykyä huomioida vammaisia pelaajia, mutta muitakin tapoja on. Scott & Ghinea (2013)
osallistuivat Glogal Games Jam tapahtumaan, jossa pelaajia haastettiin suunnittelemaan
tapahtuman 48 tunnin keston aikana mahdollisimman saavutettavia pelejä. Tapahtuman
osallistujista monet onnistuivat sisällyttämään lyhyessä ajassa tehtyihin peleihin monia
saatavuusominaisuuksia, ja tapahtumaa pidettiin hyvänä tapana tutustuttaa aloittelevia
pelikehittäjiä saavutettavan suunnittelun perusasioihin.

4.2.1 Pelikehittäjien ratkaisut

Monet pelikehittäjät hyödyntävät nykyään vakiintuneita saavutettavuutta parantavia
ominaisuuksia peleissään, kuten tekstityksiä. Tämän tehostamiseksi Porter ja Kientz
(2013) ehdottavan ominaisuuksien toteuttamista väliohjelmiston tasolla, eli yksittäisen
pelin suunnittelun ulkopuolella. Väliohjelmisto tarkoittaa pelien kontekstissa lähinnä
pelimoottoreita, kuten Unreal Engine, joiden avulla monet pelit kehitetään.
Saavutettavuutta tukevien ominaisuuksien sijoittamisella pelimoottoritasolla
helpotettaisiin ominaisuuksien sisällyttämistä peleihin.

Käsitys pelien saavutettavuusominaisuuksien taloudellisista vaikutuksista ei ole täysin
selkeä, mistä johtuen kaikkia ratkaisuja ei implementoida laajalti (Bierret ym., 2005).
Laajemman saatavuuden tuoman lisäyleisön taloudellisia etuja tulisi tuoda paremmin
esiin yritysten vakuuttamiseksi ominaisuuksien sisällyttämisen kannattavuudesta.

Yksi peli, joka on ottanut onnistuneesti sokeat pelaajansa huomioon, on Terraformers.
Peli sijoittuu reaaliaikaiseen 3D-maailmaan, joten tämän saavuttaminen on vaatinut
panostusta kehittäjiltä. Peli kuitenkin sisältää kokonaan äänikomennoilla toimivan
käyttöliittymän, jolloin pelaaja voi kokea pelin kokonaan äänen avulla (Westin 2004).
Tämä on saavutettu sisällyttämällä vammaisia pelaajia pelin kehitysprosessiin, jotta
heiltä voidaan kerätä palautetta saavutettavuudesta pelin kehityksen edistyessä. Westin
suosittelee vastaavaa menettelyä muissakin vastaavissa projekteissa.

4.2.2 Ruohonjuuritason ratkaisut

Monet vammaiset pelaajat ovat joutuneet kehittämään itselleen apuvälineitä pelien
pelaamista varten. Monet yksittäisinä innovaatioina alkaneet ratkaisut on myös tuotu
julkisuuteen vaihtoehtoina muille samankaltaisessa tilanteessa oleville pelaajille. Yuan
ym. (2011) luettelevat esimerkeiksi tällaisista ohjausmetodeista muun muassa
katseenseurannan ja suulla käytettävän ohjaimen.
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Kuva 2. Suulla käytettävä peliohjain

Jotkut pelaajat käyttävät myös näytönlukijoita auttamaan heitä paljon tekstiä sisältävien
pelien kanssa (Cairns ym., 2019). Tämä on kuitenkin mahdollista lähinnä
tietokonepelaamisessa, koska konsolien käyttöjärjestelmät tukevat vain tiettyjä
sovelluksia. Tähän ruohonjuuritason organisaatioit eivät voi suoraan vaikuttaa, vaan ne
joutuvat luottamaan konsolipelejä kehittävien yritysten haluun luoda saavutettavia
pelejä.
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5. Pohdinta

Kirjallisuuskatsauksen tulos on kohtalaisen selvä: pelit eivät ole vielä kovin
saavutettava viihdemuoto. Vammaisia pelaajia huomioivia ratkaisuja on löydettävissä
joistakin peleistä, mutta ne eivät vielä ole standardeja. Pelikehityksessä ei myöskään ole
käytössä yleisiä säädöksiä tai varsinkaan lainsäädäntöä, joka kehottaisi tai velvoittaisi
kehittäjiä tekemään peleistä saavutettavia.

Pelialasta poiketen esimerkiksi Suomessa julkisen sektorin käyttöön tehdyille
digipalveluille on olemassa erikseen määritellyt saavutettavuusvaatimukset, jotka ovat
nähtävissä aluehallintoviraston verkkosivuilla kohdassa Digipalvelulain vaatimukset.
Vaatimukset pätevät myös joihinkin yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioihin.

Aluehallintovirasto esittää digipalveluille kolmen vaatimuksen listan:

1. Palvelun tulee täyttää EU:n esteettömyysdirektiiviin pohjaavat
saavutettavuusvaatimukset (määritelty tarkemmin aluehallintoviraston
verkkosivuilla kohdassa Tieto WCAG-ohjeistuksesta).

2. Palvelun saavutettavuus tulee arvioida ja saavutettavuuden tila ja sen
mahdolliset puutteet koota saavutettavuusselosteeseen (aluehallintoviraston
sivuilla kohta Tietoa saavutettavuusselosteesta)

3. Palvelun tulee mahdollistaa palautteen antaminen saavutettavuuteen liittyen ja
tähä palautteeseen tulee vastata 14 päivässä

Peleihin vastaavia vaatimuksia ei ole ja pelaajat joutuvatkin hakemaan tietoa pelien
saavutettavuudesta ensisijaisesti peliarvosteluista ja muilta pelaajilta, koska pelit eivät
usein esittele saavutettavuuttansa.

Virallisten säädösten puute ei kuitenkaan tarkoita sitä, että peleihin ei olisi kehitetty
vastaavia ohjeita lainkaan. Esimerkiksi verkkosivulla gameaccessibilityguidelines.com
(s.a.) on kerätty yhteen paikkaan paljon ohjeita auttamaan pelikehittäjiä tekemään
peleistään saavutettavampia. Ohjeet on myös lajiteltu kolmeen kategoriaan
soveltuvuuden mukaan:

1. Perustavanlaatuiset saavutettavuusohjeet: helppoja toteuttaa, monien tarpeisiin
vastaavia ja lähes kaikkiin pelimekaniikkoihin päteviä

2. Keskivaikeat saavutettavuusohjeett: toteutus vaatii suunnitelmallisuutta ja
vaivannäköä, mutta samalla lopulta vain hyvää pelisuunnittelua

3. Edistyneet saavutettavuusohjeet: monimutkaisia mukautuksia vastaamaan
vakavampiin rajoitteisiin ja erikoistuneita tiettyihin tarpeisiin vastaavia
mekaniikoita

Kaikki nämä listat on myös lajiteltu vammaisuuskategorioittain ja halutessaan ohjeita
voi selata myös vain näiden kategorioiden mukaan lajiteltuina. Sivu on hyödyllinen
resurssi pelikehittäjille ja hyvä esimerkki siitä, että pelialalla löytyy osaamista ja
kiinnostusta saavutettavuuden kehittämiseen ja seuraamiseen.

Saatavuutta korostava pelikehitys sijoittuu kuitenkin usein valtavirtapelien ulkopuolelle
erikoistuneempiin projekteihin; pelejä usein “käännetään” vammaisille pelaajille, ei
niinkään suunnitella myös heidän pelattavakseen (Porter, 2014). Tämä ei välttämättä ole
huono asia, jos kääntäminen onnistuu hyvin. Terraformers on hyvä esimerkki pelistä,
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joka on alusta asti suunniteltu saavutettavaksi myös sokeille pelaajille (Westin, 2004).

Harva tutkimus kuitenkaan edustaa koko pelialaa, ja kuten Craven (2021) ja muut
vammaiset pelaajat kertovat arvosteluissaan, suuretkaan peliprojektit eivät aina huomioi
kaikkia pelaajiaan.

Toisaalta pienetkin pelistudiot ovat tehneet innovatiivisa edistysaskelia saatavuuden
eteen: muutaman kehittäjän julkaisema Celeste (2018) sisältää yhden ensimmäisistä
tunnetuista “avustustiloista”. Peli tarjoaa pelaajalle vaihtoehdon asettaa peliin erilaisia
helpottavia ja muokattavia vaihtoehtoja tarjoavan pelimuodon. Peli ilmoittaa käyttäjälle
muotoon siirtymisestä, mutta ei rajoita pelin sisältöä lainkaan tilan ollessa käytössä. Tila
mahdollistaa esimerkiksi pelin nopeuden hidastamisen, jota Cairns ym. (2019) pitävät
hyvänä ratkaisuna sekä motorisesti- että kognitiivisesti vammaisten pelaajien
pelikokemuksen parantamiseen.

Kuva 3. Celesten avustustilan asetukset, tilaa mahdollistaa pelin hidastamisen,
loputtoman kestävyyden aktivoimisen, ylimääräisten ilmaliikkeiden lisäämisen ja
vahingoittumattomuuden aktivoimisen

Monet suuremmat pelistudiot ovat ottaneet Celesten kaltaisista innovaatioista
esimerkkiä, ja kehittäneet omiin peleihinsä erittäin kattavia
saavutettavuusominaisuuksia. Esimerkiksi suomalaisen Remedyn kehittämään Control
-peliin lisättiin vastikään samankaltainen avustustila.
Huonosti näkeville pelaajille peleihin olisi hyödyllistä lisätä kontrastitiloja, jotka
auttaisivat heitä erottamaan pelien visuaalisia elementtejä toisistaan (Yuan ym., 2011).

Yksi vuoden 2020 suurimmista pelijulkaisuista, The Last of Us II, sisälsi juuri tällaisen
kontrastitilan muiden saavutettavuusominaisuuksien ohessa. Pelkkä mahdollisuus säätää
pelin yleistä kontrastia auttaa pelaajia säätämään pelin omille silmilleen sopivaksi,
mutta The Last of Us II sisältämä ominaisuus menee toteutuksessa huomattavasti
pidemmälle.

Pelissä on mahdollista ottaa käyttöön tärkeiden elementtien erottamiseen erikoistuva
kontrastitila, joka poistaa valtaosan pelin väreistä ja tekee pelin kannalta
olennaisimmista asioista — omasta hahmosta (peli on kuvattu kolmannesta
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persoonasta), ystävällisistä hahmoista, vihollisista ja tavaroista — erottuvia värjäämällä
ne kokonaan toisistaan poikkeavilla väreillä. Erottamalla nämä pelaamisen kannalta
tarpeelliset avainelementit toisistaan tila auttaa erittäin huononäköisiä, mutta ei
kuitenkaan täysin sokeita, pelaajia osallistumaan pelin mekaaniseen puoleen.

Kuva 4. The Last of Us II:n kontrastitila, jossa kaksi hahmoa ruudun etualalla on
väritetty kokonaan vahvan sinisellä, yksi hahmo kauempana punaisella ja pullo lattialla
keltaisella (mukautettu The Verge, 2020)

Toinen suuren budjetin peli, jossa on onnistuttu ainakin yhdellä tapaa saavutettavassa
suunnittelussa on Blizzard Entertainment kehittämät Overwatch ja sen tänä vuonna
korvaama uudistettu versio Overwatch 2. Peleissä on poikkeuksellisen muokattavissa
olevat värisokeusasetukset, joissa on mahdollista sekä valita pelin värejä muuttavia
suodattimia että valita itse annetusta listasta värejä, minkä haluaa edustavan oman
joukkueen jäseniä ja minkä vastustajia.
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Kuva 4. Overwatch 2:n värisokeusasetukset. Kuvassa on avattuna värivaihtoehtojen
lista, jotka voi asettaa merkitsemään omaa- ja vastustajajoukkuetta haluamallaan tavalla.

Värivalinta on hyvä tapa antaa kunkin pelaajan valita itselleen toisistaan parhaiten
erottuvat tai omiin tottumuksiin sopivat värit, jos oletusvaihtoehdot eivät ole sopivia.
Nämä valinnat vaikuttavat kuitenkin ainoastaan pelaajia ympäröivien värikehyksien
ulkomuotoon, joten pelimaailmassa sijaitsevat staattiset rakenteet voivat olla hankalia
nähdä väreistä riippuen. Kaikkia värejä ei pääse itse muokkaamaan, mutta tiettyjen
värisokeuksien ympärille suunnitellut suodattimet pyrkivät tekemään pelimaailman
väreistä erottuvampia.

Kuva 5. Overwatch 2 oletusväreillä. Oman joukkueen hahmoa ympäröi sininen
grafiikka ja vastustajaa puolestaan punainen.
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Kuva 6. Overwatch 2:n deuteranopia-suodatin, eli huonommin vihreää erottavalle
värinäölle suunnattu suodatin

Kuva 7. Overwatch 2:n protanopia-suodatin, eli huonommin punaista erottavalle
värinäölle suunnattu suodatin
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Kuva 8. Overwatch 2:n tritanopia-suodatin, eli huonommin sinistä erottavalle värinäölle
suunnattu suodatin

Eri värisokeuksille suunniteltuja suodattimia käyttäessä voi samoin kuin ilman niitä
valita itse kumpaakin joukkuetta edustavat värit. Näin annetaan värisokealla pelaajalla
ainakin niin hyvä mahdollisuus kuin tarjotuilla väri- ja suodatinyhdistelmillä on
mahdollista. Tällainen muokattavuus ei ole pelien värimaailman osalta vielä yleistä
suurimmiltakaan peliyhtiöltä, mutta onneksi hyviäkin esimerkkejä on. Muokattavuus on
varsinkin värien ja ohjausmenetelmien kannalta olennaista, koska pelaajien
ominaisuudet ja tarpeet poikkeavat näissä ulottuvuuksissa paljon toisistaan, eikä
kehittäjä voi suunnitella itse jokaiselle pelaajalle sopivaa asetelmaa. Tällaisessa
tilanteessa paras lähestymistapa onkin tarjota pelaajille kattava mahdollisuus muokata
pelin ominaisuuksia itselleen sopivaksi.

Consalvo ja Dutton (2006) esittävät pelien kvalitatiivista tutkimusta ohjaavan mallin,
jossa pelejä arvioidaan neljän pääkategorian avulla: tavaraluettelo, käyttöliittymä,
vuorovaikutuskartta ja pelattavuusloki.

Tavaraluettelon avulla voidaan kuvata pelin sisältämien tavaroiden monimutkaisuutta,
tarkoitusta ja yleistä vaikutusta pelin pelaamiseen. Luetteloa ylläpitämällä kehittäjät
voivat seurata peliensä tavaroiden tarkoitusperiä ja lukumääriä, sekä jakaa niitä
relevantteihin kategorioihin. Tämä on hyödyllisintä nimenomaan pelikehityksen
näkökulmasta, koska se auttaa kehittäjiä hahmottelemaan pelinsä rakennetta ja
tavaroiden roolia siinä.

Esimerkiksi liian suuri luettelo tavaroita voi johtaa siihen, että pelaajien on vaikea
löytää niistä itselleen sopivia. Tämän ilmiön yhdistyessä loputtomaan tavaratilaan
johtaa usein tavaroiden loputtomaan keräämiseen pelaajan säästellessä niitä
tilanteeseen, jossa niille löytyisi selkeä tarve. Tämä ei välttämättä itsessään tee pelistä
huonoa, mutta tavaroiden suunnitteluun mennyt aika menee todennäköisesti osittain
hukkaan. Tavaraluetteloa analysoimalla vastaavia tilanteita pystyy ennakoimaan ja
torjumaan, esimerkiksi rajoittamalla kerralla kannettujen tavaroiden määrää kannustaen
niiden aktiiviseen käyttämiseen viimeistään uusia löytäessä.
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Käyttöliittymät ovat luonteeltaan välttämättä osa pelin saavutettavuutta, ja tärkein osa
käyttöliittymän arviointia on nimenomaan sen kyky kommunikoida pelaajalle tarvittava
tieto. Käyttöliittymän hahmotteleminen ja analysoiminen on jo itsessään
saavutettavuuteen panostavaa suunnittelua, koska siinä välttämättäkin pohditaan tapoja
kommunikoida tietoa selkeästi pelaajille. Saavutettavuuden kannalta hyvän
käyttöliittymän määritelmä sisältäisi myös vammaisten pelaajien tarpeisiin vastaavia
ominaisuuksia.

Vuorovaikutuskartta on tapa hahmotella pelaajan ja pelin sisältämien ei-staattisten
entiteettien, kuten NPC (Non-Player Character), välistä interaktiota. Tavaraluettelon
tavoin tämä on ensisijaisesti pelien kehittäjille hyödyllinen kategoria. Tavaroiden
tarkoituksen sijaan vuorovaikutuskartta auttaa ymmärtämään pelaajien kanssakäymistä
maailman kanssa ja tutkimaan sen ulottuvuuksia. Sen avulla voidaan analysoida pelin
tunnelmaa ja asenteita: voiko pelaaja puhua muille maailman hahmoille, vai onko ainoa
tapa vaikuttaa niihin taistelun aloittaminen.

Sosiaalisiin suhteisiin NPC:den kanssa keskittyvissä peleissä vuorovaikutuskartan
avulla voidaan tutkia esimerkiksi pelin inklusiivisuutta. Oman hahmon suunnittelemisen
sallivissa peleissä voi tutkia sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmentymistä: saako
sukupuolen ja siihen liittyvät puhuttelutavat valita kuinka laajasta valikoimasta ja
rajaako hahmon sukupuoli esimerkiksi romanssivaihtoehtoja tai sosiaalisia rooleja.

Pelattavuusloki on käyttöliittymän tavoin saavutettavuuden luonnostaan liittyvä
kategoria. Lokiin kirjataan pelaamiseen liittyviä faktoja, esimerkiksi pelin sääntöjen
esittäminen ja niiden sisäinen johdonmukaisuus. Lokia muotoilemalla kehittäjät voivat
selkeämmin muotoilla ominaisuuksia pelistä: mitä genreä se edustaa, millaiselle
yleisölle se soveltuu ja millaisille pelaajille se on suunnattu. Tämä muistuttaa ajatuksena
hieman aiemmin esiteltyä saavutettavuusselostetta ja olisi samalla tavalla hyödyllinen.
Se auttaisi kehittäjiä arvioimaan pelinsä yleistä rakennetta ja auttaisi myös tekemään
havaintoja pelin saavutettavuudesta.

Tutkimusmenetelmän avulla voidaan tutkia yksittäisiä pelejä ja tehdä johtopäätöksiä
vertailemalla kerättyjä tuloksia mallin ohjesääntöihin. Soveltamalla ohjesääntöjä
painottamaan nimenomaan vammaisten pelaajien huomioimista kussakin kategoriassa,
sitä voisi soveltaa pelien saatavuuden arvioimiseen. Tästä ilmeisin toteutusmuoto olisi
kategorioiden avulla kerätyn tiedon soveltaminen julkaistavaan
saavutettavuusselosteeseen.

Pelien nykytilannetta havainnoidessa on ilmeistä, että monet aiemmissa tutkimuksissa
esitetyt saavutettavuutta parantavat tekniikat on otettu käyttöön pelikehityksessä.
Läheskään kaikki pelit eivät vieläkään huomioi kaikkia pelaajiaan, mutta monet
suuremmatkin pelistudiot ovat alkaneet suhtautua saavutettavuuteen vakavammin.
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6. Yhteenveto

Videopelit ovat, kuten nimestäkin voi päätellä, visuaalisesti painottunut viihdemuoto.
Tämän työn aiheena oli tutkia, miten pelit huomioivat vammaisia pelaajia ja kuinka
heitä voisi jatkossa huomioida paremmin.

Kirjallisuuskatsauksessa ilmeni selvästi, että vammaisten pelaajien tarpeita ei
huomioida pelikehityksessä hyvin. Saavutettavuuten pyrkivät pelikehittäjät ovat
vähemmistö alalla, mutta heidän ratkaisunsa ovat onneksi usein toimivia ja todella
auttavat erilaisia pelaajia pelaamaan pelejä (Kaigo & Okura, 2020). Tällaisia hyviä
toteutuksia saavutettavasta pelisuunnittelusta tulisi yleistää koko alan kattaviksi
ohjesäännöiksi ja parhaita toteutuksia tulisi jakaa kehittäjien kesken inklusiivista
kehitystä kannustaen (Cairns ym., 2019).

Työn lähteitä tutkiessa kronologisena jatkumona selvisi myös, että monet aiemmin
ehdotetut saavutettavuusominaisuudet on ajan myötä kehitetty osiksi valmiita pelejä.
Vammaisten pelaajien tarpeisiin on alettu vastaamaan aiempaa paremmin ja monet pelit
tarjoavat esimerkiksi avustustiloja, visuaalisia selkiytystiloja sekä mahdollisuuden
asettaa ohjauskonfiguraatio täysin haluamallaan tavalla. Esimerkiksi Yuan ym. (2011)
ehdottivat jo vuonna 2011 kontrastien käyttämistä huononäköisten pelaajien
sisällyttämistä varten, ja viime vuonna julkaistu The Last of Us II käytti juuri tätä
toteutusta käyttämässään kontrastitilassa.

Pelien saavutettavuuden tutkimista tulisi jatkaa samalla tavalla: uusia inklusiivisia
ratkaisuja tulisi esittää ja testata tutkimuksissa ja pelikehityksessä. Pelikehittäjien tulisi
myös aktiivisesti kommunikoida vammaisten pelaajien sekä tutkijoiden kanssa
ylläpitäkseen ajan tasalla olevaa käsitystä saavutettavuusominaisuuksista. Vammaisten
pelaajien palautteen keräämien kyselytutkimuksella on tärkeä tapa kartoittaa nykyisten
toteutuksien toimivuutta.

Pelien saavutettavuuden perusteluja olisi myös hyvä korostaa, sekä kaupallisia että
varsinkin eettisiä perusteluja olisi tärkeää tuoda pelien kehittäjien ja julkaisijoiden
tietoisuuteen. Tätä voisi toteuttaa esimerkiksi pitämällä tiedotustilaisuuksia alan
tapahtumien yhteydessä ja tekemällä sekä jakamalla julkaisuja saavutettavuuteen
liittyvistä aiheista.

Myös uudistuksille on tilaa alan jatkokehityksessä. Scott & Ghinea (2013) tutkimassa
Global Games Jam -tapahtumassa ilmeni, että jopa kokemattomat, tiukalla aikataululla
työskentelevät pelikehittäjät pystyvät sisällyttämään peleihinsä saavutettavuutta
parantavia ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia olivat esimerkiksi:

1. kontrollien uudelleenasettaminen
2. tekstin juontaminen puheena
3. yhden painikkeen tila
4. tekstitykset
5. äänen välittämän tiedon esittäminen jossain muussa muodossa
6. vaihtoehtoja väri-indikaattoreille
7. ääniohjaus
8. näkyvyyttä parantavat graafiset asetukset
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Listan pituus osoittaa jo sen, että monenlaisia saavutettavuutta parantavia ominaisuuksia
on mahdollista toteuttaa lyhyessä ajassa. Vastaavia tapahtumia voisi hyödyntää
tutkimalla pelikehittäjien lyhyessä ajassa toteuttamia saavutettavuusominaisuuksia ja
haastattelemalla osallistujia heidän kokemuksistaan.

On kuitenkin huomioitava, että tässä kuvaillussa Global Games Jam -tapahtumassa
kehotettiin kehittäjiä panostamaan saavutettavuuteen, vaikka se ei varsinaisesti ollut
vaatimuksena. Tämä kuitenkin lopulta vain korostaa sitä, että siihen suunnitelmallisesti
panostaessaan kehittäjät pystyvät sisällyttämään peleihin saavutettavuusominaisuuksia
minkä tahansa muunkin ominaisuuden tavoin. Tämän tietäen suuren budjetin peleillä ei
ole hyvää syytä olla sisällyttämättä saavutettavuutta pelikehityksessä huomioitavien
asioiden listaan.

Varsinkin suurten pelistudioiden tulisi panostaa saavutettavuuteen, koska niillä on siihen
parhaat resurssit. Tähän kannustamiseen olisi hyvä ottaa mallia muun muassa Suomen
aluehallintoviraston vaatimasta saavutettavuusselosteesta. Pelikehittäjien tulisi arvioida
omien peliensä saavutettavuutta ja myös esitellä siinä olevia puutteita, jotta käyttäjien
olisi helmpompi arvioida pelien saavutettavuutta. Lisäksi tällainen toiminta yhdessä
palautteen keräämisen ja siihen vastaamisen kanssa auttaisi lisäämään tietoisuutta
saavutettavuusongelmista ja tavoista ratkaista niitä.

Pelikehittäjille saavutettavan suunnittelun ohjeita on onneksi kerätty esimerkiksi
gameaccessibilityguidelines.com kaltaisille sivustoille ja niitä tulisikin hyödyntää.
Epävirallisia ohjeita voi myös käyttää pohjana selostukselle tehdyn pelin
saavutettavuudesta käyden läpi siitä puuttuvat olennaisimmat ominaisuudet, niin kauan
kun virallisia ohjesääntöjä ei ole toteutettu.
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