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1. Johdanto 

Pelaaminen tietokoneella on ollut osa minua niin kauan kuin muistan; voisi sanoa että 

olen sukupolvea, joka on syntynyt pelien äärellä. Varsinkin sosiaalinen pelaaminen ja 

uusien ihmisten tapaaminen pelimaailmoissa on ollut minulle tärkeä kokemus ja siksi 

tutkielmani keskittyy näihin pelaamisen sisällä tapahtuviin ilmiöihin. 

Videopelejä on monenlaisia. Eri peligenrejä on paljon ja uusia peligenrejä muodostuu 

ajan myötä lisää. Vaikka tutkielmani keskittyy täysin moninpeleihin, on myös 

yksinpelejä, ja yksinpelit ovat myös erittäin suuressa suosiossa. Verkkopeleistä on tehty 

useita tutkimuksia  kuten esimerkiksi Duchenautin johtama tutkimus World of Warcraftin 

suosioon, joka on löytänyt sosiaalisten yhteisöiden olevan yksi vahvimmista syistä 

pelaajille jatkaa pelaamista (Duchenaut, 2006). Tutkimuksia on myös tehty hyvin 

verkkoanalyyttisesti tutkien sosiaalisten verkkojen rakennetta ja niiden vahvuutta kuten 

Iosupin tutkimuksessa satunnaisesti muodostuviin sosiaalisiin verkostoihin videopeleissä 

(Iosup, 2014). Sosiaalisten ominaisuuksien tutkiminen verkkopeleissä on tärkeää, sillä 

tutkimalla niitä voimme saada havaintoja verkkopelien luonteesta, mitkä voivat edistää 

parempien videopelien tuottamista. 

Tutkielmani tavoitteena on kategorisoida mahdollisia haasteita sosiaalisen ympäristön 

muodostumiselle videopeleissä. Yritän myös selvittää, onko tämänhetkisessä 

pelitutkimuksessa aukkoja liittyen sosiaalisten ympäristöjen muodostumiseen. 

Haasteiden löytämiseksi käytän useita lähteitä, joista haen mahdollisia haasteita 

sosiaaliselle ympäristölle.  

Tutkielmani on kirjallisuuskatsaus aiheeseen liittyvästä aiemmasta tutkimuksesta ja 

käytän lähteenä yli kahtakymmentä tieteellistä lähdettä, joita löysin aiheeseen liittyen. 

Yhdistän myös tietojenkäsittelytieteiden löydöksiä sosiaalitieteiden löydöksiin 

tavoitteena saada täydellisempi kuva sosiaalisuudesta verkkopeleissä. 

Tutkimuksessani vertailen eri peligenrejen sosiaalisia ympäristöjä mukaan lukien 

massiivinen monen pelaajan verkkopelit (MMORPG, Massive multi-player online role-

playing game), ensimmäisen persoonan räiskintäpelt (FPS, first-person shooter) ja MUD 

(multiple-user dungeon) -genreihin kuuluvia pelejä. Jatkossa tulen käyttämään genrejen 

lyhennettyjä nimiä tutkielmassani.  

Käytän tutkielmassani terminologiaa sosiaalipsykologiasta. Käytettyjä termejä ovat 

sosiaalinen ympäristö, gesellschaft ja gemeinschaft. Pelaaminen on  usein sosiaalinen 

aktiviteetti, monissa peleissä pelaajilla on mahdollisuus kommunikoida toisten 

tuntemattomien ihmisten kanssa. Tämä sosiaalisuus ei kuitenkaan aina toteudu ja useasti 

peleissä pelaajat saattavat olla kommunikoimatta toisten kanssa tai olla vain hiljaa toisten 

pelaajien seurassa. Kun jää on murrettu ja muodostuu mahdollisuus kommunikaatiolle ja 

mahdollisille pitempiaikaisille sosiaalisille suhteille, käytän sosiaalipsykologiasta otettua 

termiä sosiaalinen ympäristö.  

Silloin kun sosiaalinen ympäristö on painottunut hyvin pinnalliseen kommunikaatioon, 

kyseessä on Gesellschaft -tyyppinen ympäristö. Kun sosiaalinen ympäristö muuttuu 

tiiviimmäksi ja toisistaan huolehtivaisemmaksi  käytän termiä Gemeinschaft. 

Gesellschaft ja Gemeinschaft -jakaumaa on käytetty myös aikaisemmassa tutkimuksessa 

selittämään peliyhteisöiden luonnetta. (Nardi, 2006; Shen, 2014.) 
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Tutkielmassani käsitellään paljon MMORPG -pelejä ja varsinkin World of Warcraftiä, 

joka on yksi suosituimmista MMORPG peleistä. World of Warcraftistä on tehty paljon  

tutkimuksia eri näkökulmista ja eri fokuksilla. Käytän tutkielmassani usein termiä kilta, 

joka on nimitys yhteisöille MMORPG -genren peleissä. Killat voivat olla kooltaan 

muutamasta jäsenestä satoihin ja ovat sosiaalisen pelaamisen tukipilari genren peleissä. 

Tutkimuskysymykseni on selvittää, mitä haasteita liittyy sosiaalisen ympäristön 

kehittämiseen videopeleissä. Sosiaalinen ympäristö ei tarkoita vain sitä, että ihmisiä on 

ympärillä vaan se tarkoittaa ympäristöä, jossa voi muodostua uusia ihmissuhteita ja 

mahdollisesti pitkäaikaisiakin ystävyys- tai kaverisuhteita. Sosiaalisen ympäristön 

kehittäminen on hyödyllinen tavoite kehittäjälle, sillä sosiaaliset piirit ovat huomattu 

vaikuttavan pelaamisaikaan positiivisesti pidentäen pelin elinikää ensisijaisena pelinä 

pelaajien keskuudessa (Ducheneaut, 2006).  Kehittäjä voi ruokkimalla sosiaalista 

ympäristöä luoda lisäarvoa käyttäjälle, ja siten parantaa tuotetta käyttäjänkin 

näkemyksestä. Parempi tuote voi tuottaa pitkällä aikavälillä enemmän tuottoa yritykselle, 

joten haasteiden selvittäminen on tärkeää. 

Tutkimukseni sivuaa ratkaisuja ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseksi, mutta se ei ole 

pääasiallinen fokus tutkielmalleni. Tämä johtuu siitä, että ratkaisut sosiaalisen ympäristön 

luomisen haasteisiin ovat pelikohtaisia, ja selkeitä ohjelmistoparadigmoja haasteiden 

ohittamiseksi ei tekemäni katsauksen mukaan vielä ole.  

Seuraavassa luvussa käyn läpi löydökseni aikaisemmasta tutkimuksesta pelien 

sosiaalisuuteen. Tämän jälkeen lisään materiaaliin omat pohdintani ja esitän mahdollisia 

sosiaaliseen pelaamiseen liittyviä haasteita, joita ei ole tutkittu vielä tarpeeksi. Lopetan 

tutkielmani yhteenvetoon, jossa tiivistän tutkielmani sisällön. 
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2. Aikaisempi tutkimus sosiaalisesta pelaamisesta 

Videopelaaminen netissä muiden kanssa on yhdessä tekemistä: joissakin peleissä pelataan 

kahdestaan, joissakin kymmenien, satojen tai jopa tuhansien muiden pelaajien kanssa. 

Pelaaminen muiden kanssa voi olla sosiaalista ja parantaa elämänlaatua pelaajille. 

Ringlandin (2016) mukaan videopeleissä oleva kanssakäynti voi olla mainio tapa olla 

sosiaalinen toisten kanssa verkkoyhteisöissä. Tutkimuksessaan hän tutkii Autcraft-

nimistä Minecraft -pelipalvelinta. Palvelimeen on pääsy pelaajilla, jotka osoittavat 

yhteisölle olevansa henkilö, joka kärsii autismin kirjon häiriöstä. Yhteisö toimii siis 

vertaistukiyhteisönä pelimaailman sisällä.  

Eräs henkilö Ringlandin tutkimuksessa kuvaa yhteisöä näin: "No, rakastan olla 

[Autcraft]-yhteisön jäsen ja rakastan viettää aikaa "perheeni" kanssa täällä. …vihdoin 

tuntui kuin olisin löytänyt paikan, johon sovin. Paikan, jossa minut hyväksyttiin ujona… 

ja saan olla "erilainen" kuin muut. ...Suurimman osan elämästäni en ole koskaan tuntenut 

sopivani minnekään ja en ole itse saanut ystäviäni ikäisteni joukosta. Tässä ryhmässä 

ketään ei haittaa asuinpaikkani, ikäni,  tai kuinka ujo ja/tai epäsosiaalinen voin olla, tai 

että joskus olen ahdistunut todella oudoista asioista tai että minä voin puhua liikaa – 

minut hyväksytään. Ja sitä varten haluan mennä näihin tapahtumiin ja joko viettää aikaa 

ja pitää hauskaa muiden ihmisten kanssa tai auttaa tapahtumien toteuttamisessa." 

(Ringland 2016.) On selvää, että videopelit voivat tuoda merkitystä ja parantaa 

elämänlaatua sosiaalisena harrastuksena. Kuitenkin, kuten muissakin kehitystavoitteissa, 

sosiaalisen ympäristön ja pelaamiskokemuksen kehittämisessä on haasteita 

ratkaistavaksi. Tässä kirjallisuuskatsauksessa käsittelen mahdollisia haasteita ja 

ratkaisuja sosiaalisen ympäristön muodostamiseen videopeleissä ja niiden virtuaalisissa 

maailmoissa.  

2.1 Videopelaaminen ilmiönä 

Pelit harrastuksena ovat yhdessä pelattuna sosiaalinen aktiviteetti. Pelaaminen yhdessä 

ystävien kanssa vahvistaa ystävyyssuhteita ja osittain mahdollistaa uusien 

ystävyyssuhteiden luomisen tuntemattomien ihmisten kanssa (Nardi, 2016). 

Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että tuntemattomien kanssa pelaaminen on vain 

heikosti yhteydessä sosiaalisen pääoman keräämiseen.  Sosiaalinen pääoma on abstrakti 

arvo, joka kertoo kuinka paljon hyötyä saa sosiaalisista verkostoitumistaan, eli 

esimerkiksi suhteiden kautta saatu työpaikka on sosiaalista pääomaa.  

Sosiaalisella silloittamisella taas tarkoitetaan uusien ihmissuhteiden muodostaminen 

yhtenäisen tekijän, eli tässä tapauksessa pelaamisen, avustamana.  tutkimuksessa 

kuitenkin sosiaalisten suhteiden, eli sosiaalisen pääoman kasvu tapahtui vain heikosti 

tuntemattomien kanssa pelaamisesta. Yksi hypoteesi on, että kanssapelaajien välinen 

yhteys on liian kaukainen toisia yhdistävän verkon muodostamiseksi. (Perry, 2018.)  

Pelit auttavat ihmisiä muodostamaan yhteisen identiteetin sosiaalisilla työkaluilla 

joukkueilla, killoilla ja yhteisöillä, mikä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä 

mahdollistaa ajan myötä ihmisten ystävyyssuhteiden muodostumisen, vaikka useasti 

yhteisön jäsenet ovat hiljaa ja vain seuraavat aluksi oman aikansa. Tämä johtuu siitä, että 

hiljaiset jäsenet viettävät paljonkin aikaa seuraten yhteisöä ennen kuin uskaltavat liittyä 

kommunikaatioon mukaan. He saattavat olla ujoja tai mahdollisesti epävarmoja siitä, 

onko heidän lisäyksensä yhteisön sosiaaliseen ympäristöön  haluttua tai  merkittävää 

yhteisölle. (Ren, 2007.)  Huomattavaa on myös se, että yhdessä pelaaminen tiiviissä 
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yhteisössä parantaa pelaajien pelaamisen laatua, pelin viihdearvoa ja pitää käyttäjät 

pitempään saman pelin äärellä. Vaikka tiiviistä sosiaalisesta yhdessä pelaamisesta on 

hyötyä kaikille, on sen suunnitteleminen ja toteuttaminen kehittäjälle haastava tavoite. 

2.2 Onko yhdessä pelaaminen yhteisöllinen aktiviteetti 

Jotta voimme käsitellä haasteita videopelien yhteisöiden sosiaalisuuteen ja sosiaalisen 

ympäristön luomisen haasteisiin, täytyy ensimmäisenä selvittää muodostavatko 

videopelien pelaajat yhteisön. Yksi tapa tutkia virtuaaliyhteisöjä on sosiologiasta peräisin 

olevien Gemeinschaft ja Gesellschaft -paradigmojen mukaan. (Nardi, 2006). 

Paradigmojen mukaan sosiaaliset yhteisöt ja niiden sisällä olevat ihmisten linkittymät 

voidaan erotella joko tiiviisiin pieniin kylämaisiin Gemeinschaft-yhteisöihin, tai 

Gesellschaft-yhteisöihin, jotka ovat isoja, kylmiä, rationaaliseen itsekkyyteen perustuvia 

yhteisöjä, yleensä kuvattuna suurkaupunkimaisina yhteisöinä.   

Näkemykset siitä,  ovatko nettiyhteisöt luonteeltaan Gemeinschaft vai Gesellschaft -

yhteisöjä ovat eriäviä. Nettiyhteisöjä epäaitoina  yhteisöinä pitävän Driskellin mukaan 

"ideaalit Gemeinschaft -tyyppiset yhteisöt ovat läheisiä ja intiimejä, holistisia, tukevia, 

pitkäkestoisia ja kestäviä, yhteisiin arvoihin perustuvia ja liittyvät toistuvaan sosiaaliseen 

kanssakäymiseen". Vaikka näitä ominaisuuksia useasti ilmenee osittain nettiyhteisöissä, 

yhteisen paikan puuttuminen kuitenkin tekee Driskellin mukaan yhteisöistä etäisiä ja 

Gesellschaft tyylisiä. Nettiyhteisöt ovat useasti anonyymejä ja matalan sitoutumisen 

yhteisöjä, yksilöt voivat helposti liittyä tai siirtyä pois yhteisöistä. Tätä voidaan kutsua 

ns. Drive-by-sosiaalisuudeksi. (Driskell, 2002.)   

Joissakin virtuaaliyhteisöissä kuitenkin, kuten esimerkiksi yhdessä maailman 

suosituimmista MMORPG -pelissä, World of Warcraftissä, ilmenee pitkäaikaista ja 

tavoitteellista yhdessä pelaamista yhteisöissä. Näissä pelitilanteissa yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseen käytetään huomattavan paljon aikaa ja vaivaa. Tällaiset yhteisöt voidaan 

kuvailla tiiviinä, omia pieniä ryhmittymiä sisältävinä Gemeinschaft-tyylisinä yhteisöinä. 

 Näilläkin yhteisöillä on kuitenkin heikkoutensa. Kiltoihin osallistuvat pelaajat voivat 

saada oppipoikatyylistä opetusta killan muilta jäseniltä, he voivat päästä käsiksi 

resursseihin, joita eivät muuten saisi, ja he voivat oppia uusia asioita pelistä toisilta 

pelaajilta.  Kiltatyyppiset yhteisöt eivät kuitenkaan useasti ole kovin kestäviä, sillä monet 

pelaajat ilmoittavat olleensa useissa killoissa, jotka eivät syystä tai toisesta ole 

onnistuneet pitämään jäseniä mukana kiltatoiminnassaan, johtaen pelaajan etsimään uusia 

yhteisöjä joihin liittyä. (Nardi, 2006.) Yhteisöiden kasvaessa ja yhteisön nopeaan tahtiin 

vaihtuvissa jäsenissä ei ole aina mahdollista muodostaa tuttavallista läheistä suhdetta 

toisiin yhteisön jäseniin. On huomattu että jäsenmäärältään isommat World of Warcraft -

killat ovat vähemmän sosiaalisia. Näin ollen, vaikka ihmisten määrä kasvaa ja 

mahdollisia ystäviä olisi enemmän, yhdessä pelaaminen ja yhteistyöllinen pelaaminen 

laskee.   

Peleissä isommilla yhteisöillä on useasti omat hyötynsä. Duchenaut kuvaa 

tutkimuksessaan, että killan kasvattamisella on pieneneviä hyötyjä killan 

sosisaalisuudelle, sillä sosiaalisuuden määrä vähenee killan kasvaessa. Kuitenkin 

Duchenautin tutkimuksen kohteena oleva peli World of Warcraft vaati vuonna 2006 

pelaajia muodostamaan 40 pelaajan kokoisia ryhmittymiä voittaakseen pelin vaikeimpia 

luolastoja, joita kutsutaan raideiksi. Tutkimuksessaan hän havaitsi että killat joissa on 

jäseniä 16:sta 60:een pystyivät tukemaan vain keskimäärin vain kuuden ja yhdeksän 

välillä olevaa pääryhmää. Pelin useat luolastot vaativat pelaajia muodostamaan viiden 
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ryhmittymiä, ja näitä luolastoja tavalliset killat pystyivät tutkimaan, mutta pelin parhaita 

tavaroita sisältävät “raidit” vaativat useasti yli 60 pelaajaa, jotta killan sisälle 

muodostuvat ryhmittymät kasvavat tarpeeksi isoiksi, että niitä yhdistelemällä pelaajat 

voivat saada 40 pelaajan vaatimuksen täyttävän ryhmän. (Duchenaut, 2006.)  

Pelin mekaniikat siis ruokkivat tarvetta suuremmille yhteisöille, mutta nämä suuremmat 

ryhmittymät ovatkin vähemmän tiukasti yhtenäisiä, eli siis vähemmän Gemeinschaft -

tyylisiä yhteisöitä ja enemmän Gesellschaft -tyylisiä yhteisöitä. Sosiaalisen 

kanssakäymisen pieneneminen suuremmissa pelaajien muodostamissa killoissa käy 

järkeen Gesellschaft-Gemeinschaft jaottelun linssillä tarkasteltaessa, sillä teoria onkin 

alunperin kehitetty tutkimaan pieniä kyliä verrattuna suuriin kaupunkeihin ja 

kuvailemaan näiden muodostamien sosiaalisten verkostojen luonnetta. Netissä pelaajien 

vaihtuvuus on useasti myös haaste, sillä on tilanteita jossa muutaman päivän poissaoleva 

pelaaja vaihdetaan peliporukassa toiseen pelaajaan saavuttaakseen tavoitteita peleissä. 

(Merritt, 2013.) 

Muita näkökulmia joiden läpi voidaan tutkia nettipeliyhteisöitä on  yhtenäinen identiteetti 

ja yhtenäiden side -teoriat (Ren, 2007). Yhtenäinen identiteetti, eli common identity ja 

yhtenäinen side, eli common bond -teoriat ovat käsitteitä vapaaehtoisiin ryhmittymiin, 

kuten esimerkiksi käsityökerhoihin tai urheiluseuroihin. Jäsenillä on eriäviä syitä liittyä 

ja pysyä kerhossa. Identiteettipohjaiset syyt ovat toisiin ihmisiin liittyviä syitä, kun taas 

sidepohjaiset syyt ovat tekemiseen liittyviä syitä ja  tekeminen yhdistää henkilöt ryhmään. 

Nämä yhtenäisyyttä muodostavat ja toisia yhdistävät ilmiöt eivät ole toisiaan 

poissulkevia: joku saattaa liittyä urheiluseuraan osittain siksi, että tuntee seurasta 

henkilöitä, mutta osittain siksi, että urheilu on mieluisaa liittyjälle. Koska videopelit ja 

peliyhteisöt ovat vapaaehtoisesti liityttäviä, tätä sosiaalipsykologian jakaumaa voidaan 

soveltaa nettipelien yhteisöihin. (Ren, 2007.)   

Sosiaalisten verkkojen maailmassa tutkimuksessa puhutaankin samasta ilmiöstä, kun 

verkkoanalyysillä tutkitaan ryhmiä ja ryhmien jäseniä. Silloin tätä samaa ilmiötä 

kuvataan diffuusiokasvuna, kun puhutaan identiteettipohjaisista syistä liittyä sosiaalisiin 

verkostoihin tai ei-diffuusiokasvona, kun puhutaan kasvusta, joka perustuu yhteiseen 

tekemiseen aikaisempien siteiden sijasta. 

2.3 Sosiaalisuus erilaisissa peligenreissä  

Peleissä sosiaalisuus ilmenee eriävillä tavoilla,  jonka vuoksi on tärkeää tutkia sosiaalisia 

ympäristöjä ei ainoastaan pelaamiseen liittyvänä ilmiönä, vaan ilmiönä, joka ilmenee 

eritavoin eri peligenreissä. Useasti varsinkin MMORPG -genre on nähty sosiaalisena 

peligenrenä ja FPS-genre ollaan nähty antisosiaalisena peligenrenä. Sosiaalinen 

ympäristö voi kuitenkin muodostua riippumatta peligenrestä, mutta peligenret vaikuttavat 

sosiaalisten ympäristöjen luonteeseen. Seuraavaksi tarkastelen eri genrejen sosiaalisia 

ympäristöjä. 

MORPG -genreä edeltänyt  Multiple-User Dungeon genren, eli MUDin pelaajat ovat 

hyvä esimerkki ekosysteemistä, jossa erityyppiset pelaajat vaikuttavat toisten 

pelaajatyyppien määrään ja tapoihin pelata. Bartlen mukaan pelaajat voidaan eritellä 

saavuttajiin, löytöretkeilijöihin, sosialisoijiin ja tappajiin (Bartle 1996). Yee myös 

argumentoi että vaikka havainnot näistä pelaajatyypeistä ovat tärkeitä on myös viides 

kategoria eläytyjät (Yee, 2006).  Saavuttajakategoria  pitää sisällään pelaajia, joiden 

motivaatioina ovat eteneminen, mekaniikoiden opetteleminen ja kilpailullisuus. 

Sosiaalisten pelaajien motivaattoreina toimivat sosiaalinen kanssakäyminen, yhteisöt ja 
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yhteistyö. Eläytymistä hakevat pelaajat motivoituvat uusien asioiden löytämisestä, 

roolipelaamisesta toisten kanssa, hahmon muokkauksesta ja pelin mahdollistavasta 

eskapismista. (Yee, 2006.) Löytöretkeilijät yrittävät löytää kaiken pelistä löydettävän sekä 

tutkia ja ymmärtää pelin kaikki mekaniikat.  Tappajat haluavat dominoida toisia pelaajia 

tappamalla heidän pelihahmonsa ja vieden heidän tavaransa. Näiden ryhmittymien 

vaikutus toisiinsa ei ole itsestään selvä, esimerkiksi sosiaaliset pelaajat hyötyvät 

epäsuorasti tappajapelaajista antamalla lisää syitä liittyä yhteen ja saada omaa 

identiteettiä eroteltavaksi heidän mielestään pahoista pelaajista. (Bartle. 1996.) 

Sosiaalisen ympäristön kehittäminen käyttäjille ei ole siis yksiselitteistä tai suoraviivaista. 

MMORPG –genre, eli Multi-Massive Online Role-Playing Game on yleisesti pidetty 

erittäin sosiaalisena pelaamisen muotona, näistä peleistä ja pelien pelaajista on tehty 

monia tutkimuksia ja varsinkin pelin sisällä muodostettujen yhtenäisten ryhmien, joita 

nimetään killoiksi, on tehty paljon sosiaalisten verkkojen tutkimusta. Bartlen 

pelaajatyyppejä on sovellettu myös MORPG -pelien pelaajiin, mutta koska genren 

kaikissa peleissä ei ole mahdollisuutta tappaa toisia pelaajia vapaasti, killer -kategoria jää 

pois ja motivaatiot jaetaan saavuttajiin, sosiaalisiin ja eläytymistä hakeviin pelaajiin (Yee, 

2006). 

MMORPG-pelien yleinen sosiaalisuus perustuu pelien pidemmälle edetessään 

haastavuuden kasvuun. Pelin edetessä tulee vastaan tehtäviä ja luolastoja, joita pelaaja ei 

pysty yksin päihittämään. Tämä ruokkii sosiaalisuutta vaatimalla pelaajia löytämään 

liittolaisia toisista pelaajista voittamaan nämä vaikeustasossa kasvavat haasteet. Myös 

muita sosiaalisuutta lisääviä ominaisuuksia voi ilmetä, kuten esimerkiksi hahmojen 

muokkaus haluamansa näköiseksi, mikä lisää henkilökohtaisuuden tuntua hahmolla 

verrattuna toisten pelaajien hahmoihin.  

Pelaajat myös voivat kerääntyä yhteen roolipelaamisen merkeissä, joka on enimmäkseen 

kirjoitettujen viestien kautta eläytymistä omiin ja toisten hahmoihin ja heidän 

tarinoihinsa. Sosiaalisuutta vaativat elementit sisältävät suuren osan  MMORPG -pelien 

syystä sosialisointiin, sillä pelaajilla on syitä tehdä yhdessä  pelinsisäisiä tehtäviä ja 

voittaa vahvempia vihollisia yhteistyöllä . Näin muodostuvat kiltoina  tunnetut yhteisöt , 

jotka saattavat pysyä yhdessä vuosikausia, muodostaen joidenkin jäsenien välillä erittäin 

tiiviitäkin suhteita. Noin 66% pelaajista World of Warcraftisssa oli osana kiltaa vuonna 

2006. Tämä sosiaaliseen yhteisöön kuulumisen todennäköisyys kasvoi 90 prosenttiin 

pelaajien päästyä pelissä tasolle 43, joka pelin pelaamistunneissa on puolivälissä vuoden 

2006 viimeistä tasoa 60. Näin ollen joko pelaaminen kiltayhteisössä pienentää 

lopettamisen todennäköisyyttä, tai liittyminen kiltaan kasvaa mitä pidemmälle pelissä 

pääsee. (Ducheneaut, 2006.)  

Killat saattavat aiheuttaa sosiaalista painetta pelata enemmän tai pidempään, koska suurta 

määrää pelaajia vaativat loppupelin vaikeat viholliset vaativat paljon suunnittelua ja 

mahdollisesti antaa killan jäsenille tunteen velvollisuudesta osallistua tapahtumiin 

yhdessä. Kiltojen jäsenten peliaika on korkeampaa keskimäärin kuin pelaajien, jotka eivät 

ole killoissa, antaen vahvuutta tälle teorialle (Ducheneaut, 2006.) Sosiaalinen paine ja 

velvollisuudentunne saattavat siis olla tekijöitä, jotka tekevät yhdessä pelaamisesta 

sitovampaa aktiviteettia, näin ollen sivuuttaen drive-by-sosiaalisuutta. Tämä tekee 

yhteisöistä läheisempiä ja näin ollen killoista oikeita yhteisöitä Gemeinschaft tyyliin, 

toisin kuin tavallinen pelaaminen, jota voidaan mahdollisesti kuvata Gesellschaft -

tyylisenä pelaamisena. 

Yksi tapa tunnistaa sosiaalisuus MMORPG:ssa on  Social Capital Theory, eli sosiaalisen 

pääomateorian avulla.  MMORPG-genren peleissä sosiaalinen pääoma näkyy siten, että 
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pelaajat  liittyvät kiltoihin, tehden kiltojen kanssa aktiviteetteja ja muodostaen suhteita. 

Everquest 2 MMORPG-pelistä tehdyn tutkimuksen mukaan vahvempi sosiaalinen 

pääoma johtaa nopeampaan etenemiseen pelissä ja isompiin määriin tasoja samalla 

pelaamisajalla. Näin ollen MMORPG on pelaamisen genre, joka useasti kannustaa 

muodostamaan uusia sosiaalisia verkkoja ja peleissä on haasteita joita ei voi edes yksin 

pelatessa pysty voittamaan. (Shen, 2014.) 

FPS eli First person shooter -genre on nähty useasti varsinkin mediassa erittäin 

epäsosiaalisena videopeligenrenä (Xu, 2011). Genren peleissä pelaajahahmot ampuvat 

toisiaan erilaisilla aseilla yleensä vastakkaisissa joukkueissa. Vaikka genreä onkin pidetty 

sosiaalisesti eristävänä ja FPS -pelien sosiaaliset kanssakäymiset  ovat useasti töykeitä 

loukkaavia tai aggressiivisia, suurin pelaamisen määrää ennustava tekijä tässä genressä 

on halu sosiaaliselle kanssakäymiselle. Halo 3 pelin pelaajien haastatteluissa on tullut 

esille, että suurin osa pelaajien pelikumppaneista pelin sisäisellä kaverilistalla ovat jo 

entuudestaan tunnettuja oikeasta elämästä (Xu, 2011). Tämä on eroavaa MMORPG-

pelaajien kokemuksesta, jossa pelaaminen yhdessä ja killoissa tapahtuu useasti 

entuudestaan tuntemattomien pelaajien kanssa. Onkin mahdollista, että tämäntyylinen 

pelaaminen ei ole yhtä lailla sosiaalisesti kaverisuhteita kasvattavaa entuudestaan 

tuntemattomien kanssapelaajien kanssa lyhyiden ja nopeatempoisten pelisessioiden 

aikana, kuin verrattuna roolipelien hahmofantasiaan perustuvissa MMORPG-peleissä. 

Halon lisäksi on tutkittu Counter-Striken sosiaalista ympäristöä keräämällä pelin 

lokitiedostoja ja kategorisoitu viisi kategoriaa pelin sosiaaliselle keskustelulle.  Nämä 

viisi kategoriaa ovat luova puhe, konfliktipuhe, loukkaamispuhe, performanssipuhe sekä 

tekninen puhe. (Wright, 2002.) 

Luova pelipuhe  keskittyy nimiin, identiteetteihin, vitsailuun tai viittauksiin 

populäärimediasta.  Konfliktipuheessa syytetään toisia pelaajia huijaamisesta tai 

epäreiluista pelistrategioista.  Loukkaamispuheessa haukutaan toisia tai osoitetaan omaa 

ärtymystään toisia pelaajia kohtaan.  Performanssipuheessa keskitytään puhumaan joko 

omasta tai toisen suorituksista tai yritetään parantaa omaa tai toisten suoritusta 

kommunikoimalla taktista informaatiota, kertoen saaduista tapoista tai yrittämällä 

ohjeistaa muuta, tai yksinkertaisesti ilmaisemalla pettymystään pelin kulkuun. Teknisessä 

puheessa puhutaan pelin teknisistä ominaisuuksista, palvelimen yhteydestä, 

tietokoneongelmista ja muista peliin suoranaisesti liittymättömästä. (Wright, 2002.)  

FPS -pelienkin joukossa on pelejä, joita voi pitää sosiaalisina kokemuksina. Muuten 

Counter-Strike tukee sosiaalista ryhmittymistä yhteisöpalvelimilla, joita pelaajat voivat 

ylläpitää ja pelaajat voivat luoda omia pelikenttiä pelattavaksi. Nämä ovat tapoja, jolla 

pelaajat voivat osoittaa luovuuttaan toisille pelaajille ja kertoa enemmän itsestään. 

(Wright, 2002.) 

FPS -peleissä kuitenkin myös pelaajat hyötyvät kaverisuhteista. Halo Reachista tehdyssä 

tutkimuksessa kavereiden määrä omassa joukkueessa neljä vs, neljä pelimuodossa 

kyselyyn vastanneiden tietoainestossa pelaajat olivat 65 % tehokkaampia tapot vs. 

kuolemat statistiikassa, mutta peleissä joissa he pelasivat yhden tai kahden kaverin kanssa 

parani tämä tehokkuus 10% lisää verrattuna satunnaiseen pelaajaan. Täydellisessä neljän 

pelaajan tiimissä, joka muodostui ainoastaan kaveripiirin henkilöistä, tehokkuus parani 

85 % verrattuna satunnaiseen kyselyyn vastaamatta jättäneeseen pelaajaan. Tästä voi 

todeta, että samalla kuin kyselyyn vastanneiden taito pelissä oli huomattavasti korkeampi 

satunnaiseen pelaajaan verrattuna, myös kavereiden kanssa pelaamisesta on huomattavaa 

hyötyä pelissä menestymiseen. (Matson, 2013.) 
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2.4 Sosiaalisen sitoutumattomuuden haasteet peliyhteisöissä 

Kuten aikaisemmin mainittiin, sitoutumattomuus sosiaalisiin suhteisiin on yksi väitteistä, 

minkä vuoksi nettiyhteisöjä voisi todeta epäaidoiksi yhteisöiksi. Suurin osa 

nettiyhteisöistä  sallii pelaajien anonymiteetin, ja yleensä käyttäjän on helppo luopua 

yhdestä yhteisöstä ja vaihtaa toiseen , tuoden  niin sanottua “drive-by” sosiaalisuutta 

kyseisen yhteisön sisälle. Tämä tekee yhteisöistä epävakaita ja helposti 

käyttäjäkunnaltaan vaihtelevia, mikä vähentää todennäköisyyttä merkittäville 

ihmissuhteille. (Driskell, 2002.) 

Peliyhteisöissä, kuten kaikissa nettiyhteisöissä, on kaksi tapaa kasvaa yhteisönä: 

diffuusiokasvu, jossa liittyvillä jäsenillä on jo vahvoja yhteyksiä ryhmän jäseniin ja ei- 

diffuusiokasvu, jossa käyttäjiä tulee yhteisöön yhteisen intressin tai hyödyn mukaan  

(Kariam, 2012). 

Ei-diffuusioon perustuva kasvu voidaan nähdä lähempänä Gesellschaft tyylistä yhteisöä, 

koska sen määritelmään kuuluu rationaalinen, oman edun tavoitteluun perustuva yhteisö. 

Kairamin 2012 tekemän tutkimuksen nmukaan on todettu, että vaikka diffuusiokasvuun 

perustuvassa yhteisössä  yksittäisten ihmisten liittymistodennäköisyys on suurempi ja 

siten kasvava yhteisö kasvaa alkuun nopeasti, on  pitkällä aikavälillä  isompi 

todennäköisyys ryhmän kasvamiselle ei-diffuusiokasvuun perustuvan kasvun yhteisöissä.  

Eli yhteiseen intressiin pohjautuva kasvun määrä on pitkällä aikavälillä enemmän 

yhteisöä kasvattava voima.  Tutkimus Ning -webbiapplikaatiolla tehdyissä sosiaalisissa 

sivustoissa on havaittu kuinka diffuusiokasvu ilmiönä toteutuu nettisivustoilla. Vaikka 

diffuusiokasvulla on alkuvaiheessa merkitystä yhteisön kasvulle, suurempi 

diffuusiokasvun määrä tekee todennäköisemmäksi sosiaalisen yhteisön kuoleman. 

(Kairam, 2012.) Tutkimusta Ning yhteisöistä on myöhemmin käytetty pohjana, kun on 

tutkittu erityyppisten pelien kasvua ja katoamista. Tutkimusta on varsinkin käytetty 

DOTA:n ja World of Tanksin sisäisen yhteisöjen kasvun ja kuolemisen tutkimuksessa 

(Bovenkamp, 2013). 

Varsinkin FPS-genreen, kuuluvien pelien kohdalla näyttäisi siltä, että jos sosiaalista piirin 

kasvua tapahtuu, se on diffuusiokasvua: Jotta sosiaalinen side voi muodostua, se useasti 

tarvitsee monia toistuvia pelikertoja ja kanssakäymistä toisen ihmisen kanssa. Näin ollen 

sosiaalisien siteiden muodostaminen voi mahdollisesti olla vaikeampaa FPS-genreen 

kuuluvien pelien sisällä, koska sessiot ovat lyhyempiä ja nopeatempoisempia. (Merritt, 

2013.) 

2.5 Vaihtuvasta pelaajakunnasta johtuvat haasteet.  

Nettipelien yhteisöt mahdollistavat monesti "drive-by" sosiaalisuuden anonyymiyden ja 

vahvan sitoutumattomuuden takia, mikä ei mahdollista pitkäkestoisten ja kestävien 

suhteiden luomista yhteisön sisällä. Monissa peleissä pelaajan tiimitoverit ja vastustajat 

arvotaan joko satunnaisesti, tai pelaajan taitotason huomioiden. Kuitenkaan lyhyet 

yksittäiset pelikokemukset eivät useasti ole tarpeeksi luodakseen sosiaalisia suhteita 

käyttäjien välillä ja tämä vähentää kohteliasta käyttäytymistä.  

Tätä voidaan yrittää paikata sosiaalisesti tietoisilla Matchmaking -algoritmeillä, jotka  

jakaisivat pelaajakunnan erilaisiin klustereihin ja  pisteyttäisivät mahdolliset pelit siten, 

että päämääräisesti algoritmi yrittää tehdä pelejä saman klusterin sisällä olevien pelaajien 

kanssa. Tämä voi mahdollisesti lisätä pelien mielekkyyttä ja vahvistaa pelaajien 

muodostamaa sosiaalista verkostoa ja parantaen samalla myös pelaajien retentiota, eli 
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pysyvyyttä, saman pelin äärellä sen sijaan että pelaajat vaihtelisivat pelejä mitä pelata. 

(Iosup, 2014.) 

Koska sosiaalinen pelaaminen lisää pelaajaretentiota ja pelien koettua laatua, mutta koska 

uusien sosiaalisten suhteiden muodostaminen on pelien aikana haastavaa, on kehitetty 

pelien joukkueiden muodostamisalgoritmejä.  Algoritmi ottaa pelaajien aikaisemmin 

muodostuneet sosiaaliset verkostot huomioon ja yrittää saada samat pelaajat tapaamaan 

toisensa useammin, ehkä näin mahdollistaen sosiaalisen ryhmittymisen. (Van de 

Bovenkamp, 2004.)  Tutkimuksessaan Bovenkamp esittelee yhden näistä algoritmeista, 

joka tulee lyhenteestä Socially Aware Match Recommendation Algorithm, eli vapaasti 

suomennettuna Sosiaalisesti Tietoinen Ottelusuositusalgoritmi. Algoritmi ottaa 

huomioon aikaisemmat yhtenäiset interaktiot samalla, tai vastakkaisilla puolilla 

aikaisemmissa peleissä, priorisoiden matseja, joissa tulee vastaan pelaajia, joiden kanssa 

eri pelaajat ovat pelanneet aikaisemmin yli neljä kertaa.  

Yhdistämällä pelaajat toistensa kanssa useammin tavoitteena on lisätä yhteisön tiiviyttä 

ja pelaajien pysyvyyttä  pelissä ja näin lisäten pelin arvoa pelaajilleen. Tämä perustuu 

aikaisempiin löydöksiin siitä, että ottelut, joiden pelaajilla on vahvat sosiaaliset siteet 

toisiinsa, ovat pelaajille mielekkäämpiä verrattuna otteluihin, joissa yhteyksiä ei ole (Van 

de Bovenkamp, 2004). 

Näiden algoritmien käyttöönotosta tai menestyksestä ei ole vielä vahvaa tutkimuspohjaa.  

Vaihtuvuus pelaajayhteisöissä on myös suuri haaste; sosiaaliset verkot muuttuvat ja eri 

osia katoaa koko ajan pelin elinkaaren aikana. Duchenautin World of Warcraft -killoista 

tehdyn tutkimuksen mukaan killoista poistuu 21% pelaajakunnasta, mikä on paljon 

suurempi vaihtuvuus kuin normaalissa oikean maailman yhteisössä. Tämä on haaste sekä 

pelissä oleville kiltajohtajille, joiden tehtävänä on pitää kiltaa pystyssä ja järjestää 

yhtenäistä tekemistä kiltojen jäsenten kanssa, mutta myös pelikehittäjille. sillä 

kiltajäsenyys johtaa aktiivisempaan pelaamiseen ja lisääntyneeseen yhdessä pelaamiseen. 

Haasteita tuottaa myös se, että vuonna 2004 vain 10 % keskiverto killan jäsenistä 

osallistui kilta-aktiviteetteihin, vaatien näin suurempia kiltoja ylläpitämään vaadittua 

pelaajamäärää. (Duchenaut, 2006.)  

Pelaajamäärän kasvaessa  tiivis yhteisö kuitenkin joutuu koetukselle ja sosiaalisuuden 

laatu ja määrä kärsii: vain pienempi osa uusista jäsenistä ryhtyy sosiaalisesti aktiivisiksi 

jäseniksi. Rajoittamalla tarvittavaa pelaajamäärää aktiviteetteihin kehittäjä voi siis 

vaikuttaa pelin sisällä muodostuvien yhteisöiden kokoon ja myös laatuun. Liian suuria 

joukkueita vaativat pelit vaativat enemmän joukkueita  ylläpitävien jäsenien työtä  ja 

yhteisön koko vaikuttaa sosiaaliseen ympäristöön negatiivisesti. (Duchenaut, 2006.)  

Pelaajapopulaation pelin lopettamista kutsutaan churniksi. ”Churn” ilmiönä on erittäin 

haitallinen kehittäjille, sillä se vie pois käyttäjiä kehittäjien laatimasta sovelluksesta. 

Sosiaalisissa verkoissa avainhenkilöiden palaminen loppuun saattaa tehdä suurtakin 

vahinkoa verkostolle ja on yksi tapa ennustaa, ketkä muut pelaajat mahdollisesti ovat 

lähtemässä pois pelin ääreltä (Kawale, 2009). 

On tutkittu, että pelaajien sosiaalisesta ympäristöstä pelaamisen lopettaneet pelaajat 

lisäävät todennäköisyyttä myös jäljelle jääneelle pelaajalle lopettaa lähiaikoina. Pelin 

pelaamisen lopettamisessa on siis sosiaalinen osuus (Kawale, 2009).  Onkin siis tärkeää, 

että kehittäjät yrittävät pitää huolta pelaajista, mutta myös pelaajien muodostamista 

verkostoista, sillä samalla kun yksin pelaaminen ennustaa vähempää sitoutumista peliin, 

myös sosiaalisessa verkossa pelaajien pelin aktiivisen pelaamisen lopettaminen ennustaa 

verkossa tapahtuvaa lopettamisen leviämistä. On kuitenkin selvää, että sellaisen pelin 
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tekeminen on mahdotonta, jonka pelaajat eivät koskaan lopettaisi aktiivisesti pelin 

pelaamista. Pelaaminenhan perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta kehitysvalinnoilla pelin 

pitkäkestoisuutta voidaan kuitenkin lisätä. 

Mahdollisuus pelin lopettamiselle milloin vain on juurikin sosiaalisuutta, jota voi myös 

kuvata helposti drive-by -sosiaalisuudeksi ja on yksi argumentti väitteelle, että internetin 

välityksellä olevat sosiaaliset yhteisöt eivät ole aitoja yhteisöjä. Aidon yhteisön puute 

tekee sosiaalisista suhteista vähemmän intiimejä, mikä taas tekee sosiaalisesta ilmapiiristä 

enemmän peliin keskittynyttä, kuin ihmissuhteisiin. 

2.6 Sosiaalisen pelaamisen muut haasteet 

Vaikka ongelmat liian suurien ja vaihtuvien yhteisöiden välillä ratkaistaisiin, ja 

sosiaalinen ympäristö peleissä lähestyisi sosiaalisuudelle ideaalia Gemeinschaft tilaa, on 

pelien virtuaalimaailmoissa muitakin haasteita sosiaalisuudelle. Vaikka aiemmin kuvattu 

kasvottomuus oli etu autismista kärsivälle pelaajayhteisölle, on se haaste monille muille 

käyttäjille.  

Esimerkiksi nettipokeripeleissä avatarien geneerisyys ja kasvottomuus vie suuren osan 

luontaisesta ihmisten pokeria pelatessa antamista sosiaalisista signaaleista. Myös 

käyttöliittymässä kommunikaation alue, eli yleensä tekstiä varten oleva chattiboksi, 

saattaa olla pieni ja tehdä sosiaalisesta kokemuksesta epäsosiaalisen. Tämä muuttaa 

sosiaalisen pelin, jossa yritetään arvioida pelaajien piilotettujen käsien kokoa ilmeistä, 

eleistä, asennosta tai käyttäytymisestä peliksi, jossa kontakti toiseen pelaajaan on 

kadonnut ja saavuttamattomissa. Golder kuvastaa ongelmaa näin: "Vaikka pokeri on peli, 

joka nojaa sosiaaliseen informaatioon, suurin osa nykyisistä nettipokerisysteemeistä 

eivät anna sitä informaatiota tai antavat sen epätarkasti tai problemaattisella tavalla. 

Pelaajien tunnistaminen ja heidän  kanssaan  edeltävät pelaamishetket ovat tärkeitä, 

kuten myös tarkan informaation antaminen käyttäjille" (Golder, 2004.) Vaikka asiaa ei 

ole vielä tutkittu, on mielenkiintoista, miten nämä haasteet ilmenevät virtuaalilaseille 

suunnitelluissa peleissä. VR, eli Virtual Reality virtuaalitodellisuudessa toimivat pelit 

saattavat ratkaista monet ongelmat rajoittuneesta sosiaalisesta infromaatiosta, kun 

asennot, käsien paikat ja katsesuunnat alkavat välittyä pelin kautta toisille pelaajille. 

Toinen haaste sosiaalisuudelle peleissä ovat sosiaaliset dilemmat. Nämä ovat tilanteita, 

joissa pelaajat joutuvat valitsemaan oman hyödyn ja yhteisön välisen hyödyn välillä. 

Samalla kun pelin mekaniikat voivat ruokkia yhteistyötä ja yhteisöä ajattelevaa 

käyttäytymistä, voivat pelin mekaniikat myös haitata sosiaalista ympäristöä. Esimerkkinä 

tästä on alkuperäisessä World of Warcraftissä olleista mekaniikoista saaliin jakaminen: 

pelissä pelaajien täytyi voittaa vaarallisia vihollisia jopa neljäkymmenen pelaajan 

kokoisilla ryhmittymillä. Näitä pelinsisäisiä taisteluita taisteluita kutsutaan pelin 

kontekstissa raideiksi.  Päihittämällä  viholliset voivat pelaajat saada parempia miekkoja, 

panssareita tai muita esineitä hyödyttämään pelaajahahmoja ja tehden niistä vahvempia. 

Näitä virtuaaliesineitä pelaajat voivat saada näistä vihollisista kuitenkin vain rajatun 

määrän viikossa ja joutuvat odottamaan viikon päästäkseen voittamaan uudestisyntyneet 

viholliset uudestaan saadakseen mahdollisuuksia uusiin tavaroihin. Nämä tavarat pitää 

raidin johtajan jakaa pelaajille. Useat killat ovat kaatuneet epäreiluksi nähtyyn 

resurssienjakoon, romuttaen  tiiviitäkin yhteisöjä  jopa yhdessä illassa. 

Vaikka sosiaaliset dilemmat voidaan nähdä haasteina sosiaaliselle pelaamiselle, samalla 

kuitenkin  sosiaaliset dilemmat myös vaativat useasti ryhmittymiä asettamaan omia 

normeja, sääntöjä ja luottamussiteitä (Chen, 2009). Yhteisten normien ja 
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käyttäytymismallien asettaminen on yksi osa tiiviimpää yhteisöä ja näin ollen vie 

lähemmäs Gemeinschaft tyylistä yhteisöä. Onkin siis mahdollista, että oikealla määrällä 

sosiaalisia dilemmoita tai haasteita pelaajakunnalle voivat kehittäjät luoda tiiviimpiä 

yhteisöjä pelin sisällä. 

On haastavaa myös pitää pelien sisällä olevat ihmisryhmät tyytyväisinä. Sama peli voi 

olla hyvinkin eri kokemus erityyppisille pelaajaprofiileille. Tämä ilmeni niin aiemmissa 

MUD -peleissä, mutta ilmenee myös World of Warcraftissä. Osalle pelaajista pelissä on 

kyse vaikeimpien haasteiden voittamisesta ja osalle vain ajanviettämisestä tuttujen 

kanssa, joko pelin sisältä tai ulkopuolelta. Joskus nämä eri tavoitteet, kuten esimerkiksi 

raid -vaikeustason luolastot, voivat aiheuttaa sosiaalista kitkaa esimerkiksi sovituista 

peliajoista, tavaroiden reilusta jakamisesta ja pelaajien suoritustasosta. On kiltoja jotka 

ovat kaatuneet näihin sosiaalisiin kitkoihin, joita muodostuu ihmisien erilaisten 

tavoitteiden ja tarpeiden kohdatessa toisensa. (Chen, 2009.) 

2.7 Yhteenveto 

Haasteita sosiaalisen ympäristön luomiselle videopeleihin on monenlaisia. Sosiaaliset 

yhteisöt pelin sisällä ovat kannattavia yrityksille, jotka kehittävät pelejä, sillä ne lisäävät 

pelaamisaikaa ja pelin kestävyyttä jopa pääharrastuksena pitkän aikaa. Tämä tuottaa 

pitkäaikaisesti lisäarvoa pelaajalle ja pitäen pelaajan yrityksen asiakkaana.  

Sosiaalisuuden ylläpitämiseen vaaditaan hyvät työkalut pelin sisällä yhteisön 

koordinoimiseen ja ylläpitämiseen. Osa peligenreistä  taipuu helpommin sosiaalisuuteen 

kuin toiset. Esimerkiksi MMORPG-pelit useasti vaativat sosiaalisuutta, että pelissä 

pääsee etenemään pidemmälle, mutta esimerkiksi räiskintäpeleissä muodostuu myös 

vahvoja sosiaalisia verkkoja.  

Virtuaalimaailman yhteisöt muodostuvat yleensä kaupungistuneiseen, eli Gesellschaft- 

tyyliseen yhteisöön, joka ei ole niin tiivis kuin kylämäiset Gemeinschaft-yhteisöt. Jotta 

peliyhteisöistä voisi saada tiiviimpiä, täytyy yhteisen paikan puuttumisen haaste ratkaista, 

johon osittain on vastattu erotetuilla palvelimilla. Lisäksi on kehitettävä ratkaisuja 

sitoutumattomuuden tuottamaan vaihtuvuuden ongelmaan, joka johtaa pelaajakunnan 

vaihtumiseen vaikeuttaen vahvojen siteiden muodostumista. Joissakin peleissä myös 

pelin käyttöliittymässä tai ominaisuuksissa on puutteita, jotka vaikeuttavat sosiaalisuutta 

toisten pelaajien kanssa. 
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3. Pohdinta 

Tutkimuskysymys tässä tutkielmassa oli selvittää haasteita sosiaalisen ympäristön 

kehittämiseen videopeleissä.  Haasteet ovat tärkeitä havainnoida, sillä sosiaalisten 

ympäristöjen tarjoaminen tuottaa lisäarvoa käyttäjille.  Aikaisemmat tutkimukset aiheesta 

ovat havainneet t useita haasteita  videopelien sosiaalisuudessa: virtuaalisen paikan puute, 

vaihtuva pelaajakunta, käyttöliittymän puutteet ja sosiaalisten ominaisuuksien rajallisuus 

ovat haasteita, jotka pelistä riippuen vaikeuttavat sosiaalisen ympäristön muodostumista.  

Mielestäni haasteita on todennäköisesti enemmänkin, mutta suoran tutkimuksen 

puutteesta johtuen vain nämä haasteet ovat suoraan osoitettavissa. Haastattelemalla tehty 

kvalitatiivinen tutkimus   eri  pelien sosiaalisuudesta ja pelien kautta muodostuneista 

ihmissuhteista  ja kokemuksista eri peleissä voisi tuottaa tulosta havainnoimaan eri pelien  

eroja sosiaalisuudessa. Lisäksi  kvalitatiivinen tutkimus voisi mahdollisesti näyttää tietä 

kehitysparadigmoille, jotka luovat ja ylläpitävät kestäviä sosiaalisia rakenteita peleissä. 

Paikan puute näyttäisi olevan aiempien tutkimusten mukaan suurin haaste tehdä tiiviitä 

nettiyhteisöjä; vaikka virtuaalimaailmassa on aina jokin sijainti, sijainnista useasti on 

satoja tai tuhansia versioita ja paikalle saapuminen ei tarkoita, että näkisit samoja pelaajia, 

kuin aikaisemmin  

On mahdollista, että tekemällä sijainteja, joita voi olla vain yksi kerrallaan, pelikehittäjät 

voisivat houkutella paikalle tietyn pelaajakunnan edustajia. Tästä esimerkkinä voisivat 

olla  uniikit virtuaalimaailmat  tai tietyt paikat virtuaalimaailmassa. Houkuttelemalla 

paikalle tietyn pelaajakunnan yksilöitä peli antaa mahdollisuuden virtuaalisen 

kyläyhteisön muodostumiselle. Ringlandin mukaan virtuaalisen paikan tunne on 

mahdollinen, jos virtuaalimaailmassa on yksittäinen paikka esimerkiksi pelipalvelin ja 

yhteisö varmistaa jäsenet yhteisöön sopiviksi voi tunne muodostua. Virtuaalinen paikka 

voi luoda yhteisön ja tuntua ”perheeltä” käyttäjälle. (Ringland 2016.) Virtuaalinen paikka 

ja siellä muodostuva yhteisö voi mielestäni yhteisön ollessa sopiva mahdollisesti luoda 

jopa Gemeinschaft tyylisen tiiviin yhteisön. 

Joissakin peleissä kuten Wright (2002) esittää tutkimuksessaan on joissakin peleissä 

annettu pelaajakunnalle mahdollisuus rakentaa omia pelikarttojaan. Mielestäni tämä 

yhdistettynä pelaajien itsenäisesti pyörittämiin pelipalvelimiin yhteisön sääntöineen ja 

normeineen mahdollistaa yhteisen identitee Kuten taas Ren (2007) esittää 

tutkimuksessaan yhteinen identiteetti on yksi sosiaalisia suhteita yhdistävä tekijä.  Tämä 

voidaan nähdä Wrightin (2002) tekemässä tutkimuksessa liittyen Counter-Strike -pelin 

sisäisiin ryhmittymiin: joskus yhteisöjen sisälle muodostuu pienempiä ryhmittymiä 

pelaamaan itsevalituilla ja joskus myös yhteisön itsetekemillä uniikeilla kartoilla, luoden 

näin virtuaalisen paikan jonka ympärille keskittyä. (Wright, 2002.)  

On mielestäni mahdollista, että antamalla käyttäjille enemmän mahdollisuuksia tehdä 

omia ympäristöjä missä pelata, paikan tunne saattaa vahvistua. Paikan puute on yksi 

tekijöistä joka tutkimusten mukaan estää nettiyhteisöjä muuttumasta tiiviiksi 

kylämäisiksi yhteisöiksi (Driskell, 2002). Olen sitä mieltä, että  kehittämällä virtuaalisia 

pelejä, joissa ihmisillä on oma paikka,  voi paikan tunne mahdollisesti tulla tarpeeksi 

vahvaksi, että yhteisöt alkavat tiivistymään. Päätösvallan ja luomisvallan antaminen 

pelaajille  saattaa vaatia paljon työtä kehittäjiltä,  Mutta jos se tuottaa pitkäaikaisempia 

vahvoja  yhteisöjä, ajattelen että resurssien käyttö voi olla hyvä sijoitus pitkäaikaiseen 

tuottoon pelille. Kehittäjien on toisaalta  kyettävä valvomaan pelaajien toimintaa 
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tarkemmin, jotta esimerkiksi kopiosuojarikkomuksia ei tapahtuisi, tai pelaajat eivät pääse 

luomaan mitään, mikä olisi epäsovinnaista pelille. 

Vaihtuva pelaajakunta on haaste sosiaalisen ympäristön luomiselle. Sen lisäksi että 

yksittäisen pelaajan lähteminen tuottaa ongelmia yhteisölle, useasti lähtevän pelaajan 

kaverit useasti lopettavat myös pelaamisen. Tämä johtaa äkilliseen sosiaalisen ympäristön 

vaihtumiseen, kun useat pelaajat vaihtuvat toisiin heikentäen sosiaalista ympäristöä, tai 

muuttamalla sen luonnetta liian  nopeasti pelaajakunnalle. 

Koska ympärillä olevat ihmiset vaihtuvat koko ajan on vaikea muodostaa pitkäaikaisia 

kestäviä sosiaalisia suhteita. Uskoisin, että myös virtuaalisen läheisyyden tai 

kaukaisuuden puute toisiin pelaajiin  vaikeuttaa ystävystymisprosessia. MMORPG -pelit, 

toisin kuin muut genret, useasti jakavat pelaajat erillisiin pelipalvelimiin,  joskus jopa 

estäen  pelaajia luomasta uusia hahmoja liian suosituille palvelimille ruuhkan vuoksi.  

Tämä käytäntö luo virtuaalisia yhteisöitä ja lisää todennäköisyyttä pelaajille törmätä 

toisiinsa toistuvia kertoja. World of Warcraft oli alunperin vahvasti palvelinpainotteinen 

peli, eri palvelimia tunnettiin erilaisista pelaajakunnistaan ja palvelimien omista 

kuuluisuuksistaan.  Palvelimien välisiä aktiviteetteja on kuitenkin lisätty päivitysten 

myötä, vähentäen uniikkiutta pelin eri palvelimille.  

Useisiin aktiviteetteihin on nyt pääsy kaikkien palvelimien pelaajilta verrattuna entiseen 

rajoittuneempaan ympäristöön.  Tämä vähentää mahdollisuuksia törmätä samoihin 

käyttäjiin toistuvasti, joka on yksi keinoista kasvattaa todennäköisyyttä  sosiaalisten 

suhteiden muodostumiselle. Tämä on mielestäni yksi syy, miksi pelaajat lopulta vaativat 

pelin vanhempia versioita pyörittäviä palvelimia pelattavaksi:  pelaajat  haluavat kokea  

taas vanhojen aikojen tyylisen sosiaalisemman kokemuksen. Tämä World of Warcraft 

classic -ilmiö, jossa useat pelaajat halusivat pelipalvelimia pelin vanhemmasta versiosta 

ilman uusia sosiaalisia matchmaking-algoritmejä, olisi ollut todella tärkeä ilmiö 

tutkittavaksi: miksi toinen versio pelistä koetaan sosiaalisempana kuin toinen? Ilmiö on 

kuitenkin tällä hetkellä lähes täysin tutkimaton 

Sosiaalisten ominaisuuksien puute vaikuttaa myös sosiaalisuuteen verkkopeleissä. 

Nettipokerista tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että puutteelliset mahdollisuudet 

vaikuttaa oman pelihahmon ulkonäköön rajoittaa käyttäjien antamia sosiaalisia vihjeitä 

pelaajan luonteesta ja pahimmillaan aiheuttaa vääristyneiden signaalien antamisen, kun 

pelaaja ei itse pääse valitsemaan hahmoaan. Lisäksi puutteelliset chattiominaisuudet 

kuten liian pieni chattiboksi, joka täyttyy teknisellä informaatiolla, rajoittaa pelin 

sosiaalista luonnetta. (Golder, 2004.) 

Ilmiö, jota ei ole tutkittu, on tuottaako kyky keskustella toisten pelaajien kanssa enemmän 

arvoa pelaajille, kuin mitä se vie arvoa pois huonoilla sosiaalisilla kokemuksilla. Olen 

huomannut, että esimerkiksi korttipeligenressä on erittäin yleistä nykyaikana jättää kyky 

keskustella vastustajan kanssa pois. Sosiaaliset suhteet ovat näin ollen mahdottomia 

toisen pelaajan kanssa, sillä toisen pelaajan kanssa ei voi kommunikoida. Jotkin pelit ovat 

siis suunnitelmallisesti epäsosiaalisia moninpelejä. Tässä olisi tilaa tutkimukselle siitä, 

painavatko huonot sosiaaliset kokemukset enemmän kuin mitä positiiviset kokemukset 

tuottavat arvoa ja mitkä ovat pelaajakuntien toiveet. Haluavatko pelaajat edes sosiaalisia 

ominaisuuksia kaikissa peligenreissä ja miksi on melkein mahdotonta kuvitella MORPG 

ilman keskusteluominaisuutta?  Esimerkiksi korttipeleissä on kuitenkin vaikea löytää 

peliä, jossa keskustelu on mahdollista.  
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Olisi mielestäni  hyvä myös tutkia, mitä klaani -ominaisuudet toisivat räiskintäpeleille: 

esimerkiksi kirjoitushetkellä erittäin suositussa  Apex Legends -pelissä on pelaajien 

mahdollista liittyä klubeihin, jotka saattavat olla esimerkiksi identiteettiin liittyviä, jotta 

pelaajat voivat löytää samankaltaisia ja ehkä samalla asenteella peliä pelaavia. On 

kilpailullisille pelaajille olevia kerhoja, rentoja kerhoja, sekä LGBT -painotteisia kerhoja. 

Näiden merkitys lisäarvoa tuottavana ominaisuutena tavallisesti joukkueita 

muodostavalle pelille on hyvä jatkotutkimuksen kohde. 

On pelejä, jotka ovat täysin rakennettu sosiaalisuuden ympärille, kuten esimerkiksi 

pääasiassa virtuaalilaseille tarkoitettu VRchat. VRchat on suhteellisen uusi peli ja 

tutkimusta pelistä ei ole vielä paljoa. Kuitenkin peli sai suosiota varsinkin 

koronapandemian aikana, kun VRchat oli turvallinen vaihtoehto kasvotusten yhdessä 

vietetylle ajalle. VRchat on mielenkiintoinen alusta sosiaalisen pelaamisen tutkimiselle. 

Peli yhdistää yhteisön karttojenluomisen ja yhteisöpalvelimien puutteen ja siten olisi hyvä 

paikka tutkimukselle siitä,  mitä tarkoittaa sosiaalisessa pelaamisessa “paikka” ja miten 

se vaikuttaa sosiaalisuuteen. Pelissä pelaajat voivat valita minne paikkaan he menevät 

esimerkiksi ravintolaympäristöön tai jonkun kotiin, mutta samannäköisiä ympäristöjä voi 

olla monia kappaleita olemassa yhtä aikaa. (Rzeszewski, 2020.) Virtuaalisen paikan 

olemuksen tutkimukselle olisi tilaa tämäntyyppisissä peleissä. 

Eri peligenret näyttäisivät tuottavan omat piirteensä sosiaaliseen ympäristöön. 

Nopeatempoisissa räiskintäpeleissä syntyy pienempiä joukkueita, kun taas roolipeleissä 

muodostuu isoja kiltoja. Yhteisöpalvelimien myötä Minecraftissä, joka on vaikea peli 

sijoittaa genreen, voi muodostua valikoivia tiiviitäkin yhteisöitä. On mahdollista, että 

nämä piirteet johtuvat joko eri pelien vauhdikkuudesta tai pelin sessioiden pituudesta, 

mutta merkittävänä tekijänä on mahdollisesti myös pitkäaikaiset trendit eri genreissä. 

Pelitutkimuksen määrä on tässäkin aiheessa vielä liian alkuvaiheessa. Tutkimuksesta 

haastavaa mahdollisesti tekee pelialan nopea kehittyminen ja genrejen nopea 

muodostuminen ja suosion nopea vaihtuminen. Harvat pelit pysyvät kestosuosikkeina 

pelaajien keskuudesta vuodesta toiseen ja tämä tekee pitkäaikaisista tutkimuksista 

haastavia. 

On huomattavaa, että vaikka peliala on noussut elokuva-alaan verrattavaksi tekijäksi  

viihdealalla, alalla pyörivän rahoituksen ja tuoton suhteen  tutkimus sosiaalisesta 

pelaamisesta on vielä hyvin alkeellisella tasolla. Lisätutkimus löytäisi mahdollisesti 

tapoja kaikille yrityksille tuottaa lisäarvoa tuotteilleen ja näin ollen parempia tuotteita 

käyttäjille. Mielestäni on mahdollista, että suuri osa tärkeästä datasta tutkimuksen 

mahdollistamiselle on liian suojeltua liikesalaisuuksina, että tutkimus voisi edetä 

sulavasti, vaikka tutkimustulokset mahdollisesti nostaisivat pelialan tuottavuutta ja 

merkitystä vielä nykyisestä huipustakin ylemmäksi. 
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4. Yhteenveto 

Tutkimuskysymyksenä tutkielmalleni on tutkia mitä haasteita sosiaalisen ympäristön 

luomiseen videopeleissä on. Aikaisemman tutkimuksen valossa on havaittu, että paikan 

puute, ympärillä olevien pelaajien vaihtuvuus ja käyttöliittymä tai sosiaalisten 

ominaisuuksien puute ovat haasteita pelien sosiaaliselle ympäristölle. Yhteisöllisyyden 

puute on ongelma kehittäjälle sillä vahvan yhteisöllisyyden on todettu hidastavan 

pelaajien kyllästymistä peleihin, pitäen pelaajat pitempään yrityksen asiakkaina. 

Yhteisöt voidaan jakaa kahdentyyppisiksi yhteisöiksi: Gemeinschaft eli kylämäinen, 

läheinen yhteisö ja Gesellschaft, kaupungillistunut yhteisö, jossa jäsenet ajavat 

enimmäkseen omia intressejään. Tarkastelemalla virtuaaliyhteisöitä tämän linssin läpi 

voidaan huomata, että yhteinen paikka on puuttuva tekijä kaikissa nettiyhteisöissä, sillä 

etäisyydet eivät ole asia, joka on olemassa virtuaalimaailmassa. Tämä estää kylätyylisiä 

yhteisöitä muodostumatta ja tekee yhteisöistä useasti suuria ja matalan sitoutumisen 

yhteisöitä. Paikan puute siis on yksi haaste sosiaaliselle läheiselle yhteisölle myös 

nettipeleissä. 

Matala sitoutuminen myös vaikuttaa pelissä muodostuneiden suhteiden vaihtuvuuteen. 

Koska pelit ovat vapaaehtoisia harrastuksia ja sitoutuminen ei ole pakollista, on helppo 

lopettaa pelin aktiivinen pelaaminen. Pelit ovat myös viihdettä ja viihteen äärellä 

enimmäkseen ollaan vain sen aikaa, mitä pelaamisesta saa mielihyvä. 

Ongelmapelaaminen on huomionarvoinen poikkeus tähän, mutta pelaajien 

vaihtumisilmiöön tämä pätee peleissä. Joissain peliyhteisöissä jopa 21 % lopettaa 

kuukausittain, tehden pitkäaikaisista suhteista epävakaita. Myös lopettavat pelaajat 

saattavat aiheuttaa heidän kaveriensa pelaamisen loppumisen .  Pelaamisen lopettamista 

sanotaan “churniksi” ja ilmiö on haitallinen kehittäjille. 

Sosiaaliset ominaisuudet saattavat olla puutteellisia eri peleissä. Yhteisöominaisuudet 

ovat yleisiä enimmäkseen MMORPG -genreen kuuluvissa peleissä. Yhteisön ylläpitämät 

pelipalvelimet eivät ole yleinen ominaisuus peleissä. Kehitystä yhteisötyökaluihin ja 

niiden yleistäminen suurempaan osaan peleistä mahdollistaa tiiviimpiä yhteisöitä pelien 

sisällä. 

   Katsaukseni aikaisempiin tutkimuksiin tuotti siis nämä havainnot haasteista sosiaalisen 

ympäristön luomiseen videopeleissä. Jatkotutkimukselle on tilaa näiden haasteiden 

ratkaisemiseksi ja muiden mahdollisten haasteiden havainnointiin. Haasteiden 

ratkaisemiseksi ei ole tällä hetkellä yksioikoisia kehitysparadigmoja paikan puutteen, 

pelaajakunnan vaihtelevuuden ja käyttöliittymien haasteiden välttämiseksi. 

Tutkimuksen löydökset ovat puutteellisia, sillä vaikka eri pelien sosiaalisuudesta tai 

sosiaalista ympäristöistä olevaa tutkimusta löytyy, ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, mikä 

tekee toisesta pelistä sosiaalisen kokemuksen, jossa voi muodostua pitkäaikaisia jopa 

pelin ulkopuolelle yltäviä ihmissuhteita verrattuna toisiin peleihin, joissa sosiaalinen 

kokemus saattaa rajoittua vain pelin sisäiseen keskusteluun senhetkisestä pelistä tai pelin 

tilanteesta. 
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