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Opinnäytetyön aihe on valittu omasta kiinnostuksenkohteesta, eli massiivisista monen pelaajan 
verkkopeleistä, jotka tunnetaan lyhyemmin MMO-peleinä. Verkkopeliliiketoiminta kasvaa nopeasti 
maailmanlaajuisesti, ja osasyy tähän saattaakin olla, että tarjolla olevat verkkopelit ovat ilmaisia tai 
halpoja, ja pelaajat voivat pelata niitä missä tahansa ja milloin tahansa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on löytää olennaiset tekijät, jotka vaikuttavat pelaajien motivaatioihin 
pelata MMO-pelejä. MMO-peleissä on myös tärkeässä osassa niiden sosiaalinen aspekti, joka esi-
merkiksi mahdollistaa ystävyyssuhteiden muodostamista. Työssä käydään läpi erilaisia sosiaali-
suuden piirteitä, jotka esiintyvät MMO-peleissä. Työn tarkoituksena on myös löytää niitä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat pelaajien uskollisuuteen MMO-peliä kohtaan. Pelaajien pitäminen pelin ääressä 
pitkäaikaisesti on merkki MMO-pelin menestyksestä.  
 
Opinnäytetyön työvälineenä teoriaosuudessa käytetään kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Kirjalli-
suuskatsauksen avulla opituista asioista tehdään oma kyselytutkimus, joka toteutetaan Internetissä 
Webropol Survey -työkalun avulla. Kyselytutkimuksen tavoitteena on löytää yhtäläisyyksiä kirjalli-
suuskatsauksen avulla kerättyihin tietoihin. Kyselytutkimuksesta selviää, että MMO-pelissä eniten 
motivoivat tekijät ovat miehille pelin mekaniikat ja naisille pelissä edistyminen. Suurin osa ei pelaa 
MMO-pelejä yksin, vaan tosielämän sosiaalisten yhteyksien kautta – tuloksista ilmenee myös 
MMO-peleistä syntyneiden ystävyyssuhteiden siirtämistä tosielämään. MMO-peleissä tarjotut kes-
kustelukanavat ja yhteisöt ovat tärkeitä pelaajille – suurin osa liittyy näihin yhteisöihin pelatessaan 
MMO-pelejä ja käyttää keskustelukanavia säännöllisesti. MMO-pelin hinnoittelumallilla on väliä, 
koska se vaikuttaa pelaajien halukkuuteen pelata peliä – hinnoittelumalli määrittää millaisia käyttä-
jiä pelillä on. MMO-pelin pelattavuus vaikuttaa eniten pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen. Muiksi tär-
keiksi tekijöiksi ilmeni pelin ja palvelun laatu sekä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen vaikuttavat 
hahmon hyvä kontrolli, pelin riittävät haasteet ja pelihahmon kasvu.  
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyy tiivistelmä aiheeseen, jota voidaan hyödyntää jatkossa pienenä 
oppaana, esimerkiksi pelialalla tai opetusmateriaalina MMO-peleistä kiinnostuneille. Opinnäyte-
työhön käytetyn lähdeaineiston monipuolisuuden vuoksi osa tiedoista täytyy jättää mahdollisesti 
kehitettäväksi opinnäytetyön ulkopuolelle. Tällöin kehitysmahdollisuutena olisi jatkaa oppaan laa-
jentamista, etenkin ikäluokkien ja sukupuolten välisten erojen merkittävyyttä MMO-pelaajien moti-
vaatioissa, uskollisuudessa sekä sosiaalisessa verkostoitumisessa. 
 
_____________________________________________________________________________ 
Asiasanat: videopelit, verkkopelit, moninpelit, roolipelit, uskollisuus, sosiaalisuus, motivaatio  
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The subject of the thesis is based on my own interest, i.e. massively multiplayer online games 
known as shorter MMO games. The online gaming business is growing rapidly worldwide, and per-
haps one reason is that online games are free or cheap, and players can play them anywhere, 
anytime.  
 
The aim of the thesis is to find the essential factors that influence the players' motivations to play 
MMO games. MMO games also play an important role in their social aspect which, for example, 
makes it possible to establish friendships within the game. The thesis examines various features 
of sociality that occur in MMO games. The purpose of the work is also to find those factors that 
influence the loyalty of players to the MMO game. Keeping players in the game for a long time is a 
sign of the success of the MMO game.  
 
The descriptive literature review is used as a tool for the thesis. The knowledge learned through 
the literature review will be used in a questionnaire research carried out on the Internet with the 
help of the Webropol Survey tool. The aim of the survey is to find and reflect on the similarities 
found with the information collected through the literature review. The survey shows that the most 
motivating factors in the MMO game are the mechanics of the game for men and the progress for 
women in the game. Most do not play MMO games alone but through real-life social connections 
– the results also show the transfer of friendships created from MMO games to real life. Chats and 
communities offered in MMO games are important for gamers – most of the players join to these 
communities and they use chats regularly. The MMO game pricing model does matter because it 
affects the players’ willingness to play the game – the pricing model determines what kinds of users 
the game has. The gameplay of the MMO game has the greatest impact on gaming and its 
continuity. Other important factors were the quality of the game and the service provided, as well 
as the good control of the character, sufficient challenges of the game and the growth of the game 
character.   
 
The result of this thesis is a summary of the topic that can be used as a small guide in the future, 
for example in the gaming industry or as a teaching material for those interested in MMO games. 
Due to the versatility of the source materials used for the thesis work, some of the information must 
be left out of the thesis. In this case, the development opportunity would be to continue expanding 
the guide, especially the importance of age and gender differences in the motivation, loyalty and 
social networking of MMO players. 
 
_____________________________________________________________________________ 
Keywords: video games, online games, multiplayer games, role-playing games, loyalty, sociality, 
motivation 
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1 JOHDANTO 

Verkkopelit ovat suosittuja verkkokaupankäynnin sovelluksia, jotka ovat houkutelleet yli 2,2 miljar-

dia käyttäjää maailmanlaajuisesti vuonna 2017 UKIEn tilastojen mukaan (Teng 2018a, 49). Verk-

kopeleistä yksi suosittu muoto on MMO-pelit. MMO-lyhenne tulee englannin kielen sanoista mas-

sively multiplayer online (game). MMO-lyhenne suomennetaan sanoilla massiivinen monen pelaa-

jan verkkopeli. Näillä peleillä on monia alaluokkia kuten massiivinen monen pelaajan verkkorooli-

peli (MMORPG). MMO-pelit ovat kaksi- tai kolmiulotteisia pysyviä virtuaalimaailmoja. Niitä pelataan 

useimmiten tietokoneella, mutta niiden pelaaminen konsoli- sekä mobiililaitteilla on yleistynyt viime 

vuosina tekniikan kehittyessä. MMO-pelit sallivat suuren määrän pelaajia samanaikaisesti Internet-

yhteyden kautta. Pelaajien määrä voi vaihdella alle sadoista kymmeniin tuhansiin, jotka pääsevät 

pelaamaan samassa pelimaailmassa ja samoilla pelipalvelimilla.  Pelaajat voivat suorittaa näissä 

virtuaalimaailmoissa erilaisia tehtäviä (quest) tai muunlaisia aktiviteetteja yksin tai yhdessä muiden 

pelaajien kanssa. Pelaajalla on oma pelihahmo, jota hän pääsee kontrolloimaan MMO-pelissä. 

Tyypillinen piirre näissä peleissä on se, että pelaaja kehittää omaa pelihahmoaan ja nostattaa sen 

kokemustasoja (experience level).  

 

MMO-pelien markkina-arvo maailmanlaajuisesti oli 26,9 miljardia dollaria vuonna 2016 ja sen odo-

tetaan kasvavan 44,6 miljardiin dollariin vuoteen 2022 mennessä (BusinessWire 2017, viitattu 

26.4.2019). Videopelien markkina-arvo kokonaisuudessaan vuonna 2018 oli yli 134 miljardia dol-

laria (Batchelor 2018, viitattu 26.4.2019). Iso-Britanniassa videopelien markkina-arvo on jo enem-

män kuin musiikki- ja elokuvateollisuus yhteenlaskettuna (British Broadcasting Corporation 2019, 

viitattu 28.4.2019). Amerikkalaisista pelaajista noin 56 % pelaa viikoittain moninpelejä, ja he pelaa-

vat arviolta noin 7 tuntia viikossa moninpelejä verkkoyhteyden kautta (Entertainment Software As-

sociation 2018, viitattu 22.4.2019). 

 

Kirjallisuuskatsaus ja kyselytutkimus 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yleiskatsaus ilman tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä, jolla pyritään an-

tamaan laaja kuva käsiteltävästä aiheesta (Salminen 2011, 6). Opinnäytetyön lähtökohtana on et-

siä kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla vastauksia omaan tutkimustehtävään seuraavien tut-

kimuskysymysten kautta:  

- Miksi ihmiset pelaavat MMO-pelejä – mikä motivoi heitä pelaamaan? 

- Millaista on MMO-peleissä esiintyvä sosiaalisuus sekä sosiaalinen verkostoituminen? 
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- Mitkä asiat vaikuttavat peliuskollisuuteen? 

 

Tämän opinnäytetyön toisessa pääluvussa perehdytään pelaamiseen vaikuttaviin motivaatioihin, 

ja miten näitä voidaan tutkia erilaisten motivaatioteorioiden avulla. Kolmannessa pääluvussa tutus-

tutaan MMO-peleissä esiintyvään sosiaalisuuteen, ja kuinka erilaisena se voi näkyä – esimerkiksi 

verkkopelaajia kohtaan on tyypillisiä ennakkoluuloja. Työn neljännessä luvussa perehdytään erilai-

siin tekijöihin, jotka vaikuttavat pelaajien uskollisuuteen, ja miten niitä hyödyntämällä voidaan lisätä 

pelaajien käyttämää aikaa MMO-peleissä. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla saatujen tieto-

jen perusteella tehdään oma kyselytutkimus Webropol Survey -työkalun avulla Internetissä. Tämän 

tavoitteena on selvittää pelaajien motivaatioita, sosialisointia sekä peliuskollisuutta MMO-peleissä 

perustuen opinnäytetyön tietoperustaan. Kyselytutkimuksen toiveena on löytää yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia kirjallisuuskatsauksella saatavaan tietoperustaan.  

 

Aihe on valittu tekijän oman mielenkiinnon kautta. MMO-pelit ovat olleet kiinnostuksen kohde vuo-

desta 2008 alkaen, jolloin tekijä aloitti World of Warcraft -pelin pelaamisen, joka onkin yksi maail-

man tunnetuimmista MMO-peleistä. Opinnäytetyö on ajankohtainen ja sen tuloksia voidaan hyö-

dyntää jatkossa pienenä oppaana, esimerkiksi pelialalla tai opetusmateriaalina MMO-peleistä kiin-

nostuneille. Vaikka kyseessä onkin MMO-peleihin suuntautunut tutkimustehtävä, niin osaa tietope-

rustasta ja tuloksista voidaan soveltaa myös muihin videopelityyppeihin.  

 

Käsitteet ja lyhenteet 

Opinnäytetyössä käytetään alla olevia käsitteitä ja lyhenteitä. 

- Dungeon-instanssi on alue, joka on suunniteltu tietylle määrälle pelaajia, yleensä neljästä 

viiteen.  

- Emote on komento videopelissä, joka suoritetaan chat-ikkunan kautta. Emoten avulla pe-

lihahmo suorittaa animaation. 

- Kasuaalipelaaja on peliä satunnaisesti pelaava henkilö. 

- Kilta on pelaajien muodostama yhteisö pelissä, jossa on hierarkkinen järjestys. 

- Kokemuspisteet ovat kokemustason nostamiseen vaadittavia pisteitä (experience 

points). 

- Loppupeli tarkoittaa pelin sisältöä, jota voi suorittaa saavuttaessa pelin sen hetkisen mak-

simitason (end game). 

- Maksimitaso on korkein saatavilla oleva kokemustaso, sillä hetkellä videopelissä, jonka 

pelaaja voi hankkia pelihahmolleen (maximum level). 
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- MMR on pelin sisäinen piilotettu laskenta pelaajan taitotasolle (match making rating).

- NPC on ei-pelaaja-hahmo (non-player character).
- Pelihahmo on käyttäjän oma hahmo, jota hän voi kontrolloida MMO-pelin virtuaalimaail-

massa.

- Portata tarkoittaa pelin koodin muokkaamista siten, että peli toimii eri ympäristössä, ko-

neella tai käyttöjärjestelmällä kuin alun perin on tarkoitettu.

- PvE tarkoittaa pelaaja vastaan ympäristö -tyylin pelaamista (player versus environment).

- PvP tarkoittaa pelaaja vastaan pelaaja -tyylin pelaamista (player versus player).

- Raid-instanssi on alue, joka on suunniteltu tietylle määrälle pelaajia, yleensä kymmenestä 
pelaajasta ylöspäin. Raid-instanssi on vaikeinta loppupelisisältöä MMO-peleissä.

- Raiding-pelaaminen on pelaamista, jota suorittaa suuri joukko pelaajia, jossa he tappavat 
isomman tason vihollisia raid-instansseissa.

- Raid-pelaaja on pelaaja, joka on raid-ryhmään kuuluva jäsen.

- Taitotaso tarkoittaa pelaajan pelaamisen taitojen tasoa kyseisessä pelissä.

- Tosielämä tarkoittaa fyysistä todellisuutta, jossa jokainen yksilö elää (in real life).

- Verkkopeli on Internetin välityksellä pelattava videopeli.

- Virkamies tarkoittaa kiltajohtajaa alempana olevaa virkamiestä, joka hoitaa killan ylläpi-

toon liittyviä asioita (officer).

- Virtuaalimaailma on tietokonesimulaation avulla tehty keinotekoinen ympäristö, jota tyy-

pillisesti simuloidaan MMO-peleissä.
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2 MOTIIVIT MMO-PELIEN PELAAMISELLE 

Kaikkia MMO-peleissä olevia aktiviteetteja voidaan, joka on joskus myös välttämätöntä, suorittaa 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden pelaajien kanssa. Mahdollisuus rakentaa sosiaalisia ih-

missuhteita muiden käyttäjien kanssa, jotka ovat joko ohimeneviä tai pitkäaikaisia, erottaa MMO-

pelit muista peleistä. (Shen & Chen 2015, 243.) Toistuvasti pelaavista 55 % sanovat, että videopelit 

auttavat heitä olemaan yhteydessä heidän ystäviinsä (Entertainment Software Association 2018, 

viitattu 22.4.2019). Sosiaaliset normit, asenne ja flow-tila vaikuttavat merkittävästi ja suoraan yksi-

löiden aikomukseen pelata verkkopelejä. Verkkopelin koettu käyttökelpoisuus ei motivoi käyttäjiä 

pelaamaan verkkopeliä, mutta se vaikuttaa suoraan pelaajan asenteeseen. Käyttökelpoisuudella 

tarkoitetaan sitä, että pelaaja kokee verkkopelin jollakin tapaa hyödylliseksi, kuten täyttämällä käyt-

täjän viihteen tarve tai olemalla keino kuluttaa aikaa vapaa-ajalla. Hyödyllisyydellä ei kuitenkaan 

ole havaittu olevan merkitystä pelaamisen jatkumiselle – pelaajat jatkavat pelaamista ilman tarkoi-

tusta. Tästä syystä sosiaaliset tekijät sekä flow-tila ovat tärkeitä elementtejä pelaajan motivaatiolle 

jatkaa pelaamista. (Hsu & Lu 2003, 862.)  

 

Pelit houkuttelevat käyttäjiä pelaamaan, koska ne täyttävät ihmisen psyykkisiä tarpeita. Motiivit ovat 

ajava voima pelaajien päätöksien takana, joka saa heidät jatkamaan verkkopelaamista. (Chang, 

Hsieh & Lin 2018, 44.) Chang ja muut (2018, 44) viittaavat Klimmtin, Schmidin ja Orthmannin (2009) 

kirjoitukseen, jossa todetaan monien verkkopelien olevan suunniteltu pitkäaikaiselle pelaamiselle 

ja käyttäjien tulee investoida aikaa kehittääkseen pelitaitojaan.  

2.1 Motivaatio 

Motiivit ovat motivaation perustana – ne ovat erilaisia tarpeita, haluja ja viettejä tai palkkioita ja 

rangaistuksia. Motiivit saavat aikaansa motivaation. Motivaatio on yksilön tila, joka määrää miten 

valppaasti ihminen toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa on suuntautunut. Yksilön motivaatio riip-

puu hänen motiiviensa interaktiosta sekä voimakkuudesta. (Otavan opisto 2015a, viitattu 

15.12.2018; Terveysverkko 2019, viitattu 18.3.2019.) Motivoituneelle henkilölle on ominaista, että 

hän suuntaa energiansa tiettyyn lopputulokseen. Motivaatiot voivat olla sisäisiä tai ulkoisia – tämä 

riippuu aikeista ja asenteista. Sisäinen motivaatio tulee sisältäpäin eli tehtävän tulee olla jotakin 

hauskaa, mielenkiintoista tai haasteellista. Ulkoinen motivaatio tapahtuu ulkopuolisten paineiden 



  

10 

vuoksi – se voi syntyä palkkion toivossa. (Ryan & Deci 2000, 54–55.) Sosiaalisilla motiiveilla tar-

koitetaan halua tulla huomatuksi ja hyväksytyksi. Sosiaalisiin motiiveihin kuuluu myös halu huoleh-

tia toisista, ryhmään kuuluminen tai liittyminen johonkin. Näitä voidaan myöskin kutsua yhteisölli-

siksi motiiveiksi. Monet sosiaalisista motiiveista ovat useimmiten opittuja. (Otavan opisto 2015b, 

viitattu 15.12.2018.) 

 

Motivaatio on tilannesidonnainen, mutta se voidaan erotella kahteen erilaiseen motivaatioon: tilan-

nemotivaatioon ja yleismotivaatioon. Tilannemotivaatio liittyy nimensä mukaisesti johonkin tilantee-

seen, jossa sekä sisäiset että ulkoiset ärsykkeet saavat aikaiseksi motiiveja ja aiheuttavat tavoit-

teeseen suuntaavaa toimintaa. Nämä tilanteen aikana tapahtuvat päätökset tehdään tilanteen 

mahdollisuuksien ja oman kiinnostuksen mukaan. Yleismotivaatiossa taas vireys, suunta ja käyt-

täytymisen pysyvyys korostuu. Toimintaan liittyvä kiinnostus ja pysyväisluontoinen tavoitteellisuus 

kuuluu myös yleismotivaatioon. Tilannemotivaatio on riippuvaisuussuhteessa yleismotivaatioon. 

(Terveysverkko 2019, viitattu 18.3.2019.)  

 

On esitetty erilaisia teorioita siitä, että millaisia motivoivia tekijöitä on ja miten ne vaikuttavat verk-

kopelaamiseen. Näitä ovat muun muassa flow-teoria, joutilaan luokan teoria sekä motivoivat tekijät. 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään näitä edellä mainittuja motivaatioteorioita ja miten niiden on 

huomattu vaikuttavan verkkopelaamiseen. 

2.2 Flow-teoria 

Mihaly Csikszentmihalyin flow-teoriasta on tehty flow-asteikko, jossa on yhdeksän ulottuvuutta: 

haasteen ja taitojen tasapaino, toiminnan ja tietoisuuden yhdistyminen, tavoitteiden selkeys, yksi-

selitteiset palautteet, käsillä olevaan tehtävään keskittyminen, hallinnan tunne, itsetietoisuuden ka-

toaminen, ajankulun muuttuminen ja autotelinen kokemus (Jackson & Marsh 1996, 18–20).  

 

Dindar viittaa Csikszentmihalyin ja LeFevren (1989) kirjoitukseen, jossa he esittävät haasteiden 

vaikutusta yksilöihin – vähäiset haasteet voivat johtaa apatiaan tai ikävystymiseen yksilöillä, joilla 

on keski- tai korkeatasoiset taidot. Merkittävät haasteet taas voivat aiheuttaa ahdistuneisuutta kes-

kitason taidot omaaville yksilöille. Tehtävän tavoitteiden tulee olla selkeitä kaikille osallisille ja ym-

päristön tulee antaa sopivaa palautetta, jotta nämä yksilöt voivat arvioida pystyvätkö he pääsemään 

tavoitteeseensa. (Dindar 2018, 1878.) Aika tuntuu kuluvan nopeammin flow-tilassa ja yksilöt eivät 
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yleensä huomaa miten paljon aikaa he ovat käyttäneet kyseiseen aktiviteettiin. Flow-tilassa olevat 

yksilöt kokevat, että heillä on suuri vaikutus toiminnan toteuttamiseen. Heidän toimintansa on tullut 

automaattiseksi, eivätkä he tunne olevansa erillään toiminnasta. Tässä tilassa itsetietoisuus katoaa 

ja yksilö kokee toiminnan tapahtuvan itsestään. Tästä syystä itse toiminta ja sen suoritus on niin 

palkitsevaa, jolloin ulkopuoliset palkinnot ovat toissijaisia. (Dindar 2018, 1878.) 

 

Ylen ohjelmasarjassa Oudot tunteet haastateltiin Kirsti Lonkaa, joka on Helsingin yliopiston kasva-

tuspsykologian professori. Lonkan mukaan flow-tilaa voidaan kutsua virtauskokemukseksi, jossa 

on kova haaste, mutta toisaalta se on myös kokemus siitä, että haasteeseen kykenee vastaamaan. 

Flow-tilaan liittyy usein mukaansa tempaavaa toimintaa, kuten tietokonepelin pelaaminen, jossa 

pelissä olevat haasteet kasvavat ja taidot kehittyvät vastavuoroisesti. Flow-tilassa palautteen saa-

minen on tärkeätä ja tietokonepeliä pelatessa peli antaa pelaajalle palautetta toiminnan etenemi-

sestä. (Löyttyniemi 2013, viitattu 1.5.2019.) 

2.3 Motivoivat tekijät 

Yee jakaa motivoivat tekijät massiivisissa monen pelaajan verkkopeleissä kolmeen pääosioon: 

saavutukset, sosiaalisuus ja immersio. Saavutus sisältää seuraavat osatekijät: kehittyminen, me-

kaniikat ja kilpailullisuus. Sosiaalisuuden alle kuuluvat sosialisoituminen, suhteet ja tiimityösken-

tely. Viimeinen pääosio immersio sisältää seuraavat osatekijät, eli löytäminen, roolipelaaminen, 

kustomointi ja eskapismi. (2006, 773–774.) 

 

Saavutukset 

Edistymisellä tarkoitetaan halua saada lisää voimaa, kehittyä nopeasti ja saavuttaa erilaisia statuk-

sen tai varallisuuden tunnusmerkkejä. Mekaniikalla tarkoitetaan yksilön kiinnostusta erilaisten 

sääntöjen analysointiin ja käytäntöihin, jotta voidaan parantaa pelihahmon hallintaa. Viimeinen osa-

tekijä kilpailullisuus on halu haastaa ja kilpailla toisten pelaajien kanssa. (Yee 2006, 773.) Saavu-

tusten on huomattu vaikuttavan positiivisesti aikomuksiin pelata verkkopelejä. Käyttäjät eivät valitse 

verkkopelien pelaamista pelkästään hauskan ajanvietteen vuoksi mutta myös täyttämään haluja 

sekä kokemaan saavutuksen tunnetta. Mitä enemmän käyttäjä kokee tarvetta saavuttaa asioita 

pelissä – kuten hallitsemalla, saamalla enemmän työkaluja sekä maata – sen paremmin he hyväk-

syvät verkkopelin ja jatkavat sen pelaamista pitkäaikaisesti. (Merhi 2016, 260.) Saavutukset moti-
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voivina tekijöinä ovat ennustaneet pidentynyttä pelaamisaikaa verrattuna sosiaalisuuteen ja immer-

sioon (Williams, Yee & Caplan 2008, 1007). Saavutusten on huomattu myös edesauttavan flow-

tilaan pääsyä. Sosiaalisen statuksen etsiminen ei kuitenkaan edistä flow-tilaan pääsyä; yksilön ete-

neminen pelissä on tärkeämpää kuin yksilön käsitys sosiaalisesta statuksestaan verkkopelissä. 

(Dindar 2018, 1884.)  

 

Sosiaalisuus 

Sosialisoitumisella tarkoitetaan satunnaista keskustelua toisten pelaajien kanssa, muiden autta-

mista sekä ystävien saamista. Suhteet taas koostuvat henkilökohtaisista suhteista, sisimpänsä pal-

jastamista muille sekä vuorottain tuen saamista ja antamista. Tiimityöskentely sisältää yhteistyön, 

ryhmäytymisen ja ryhmäsaavutukset. (Yee 2006, 773.) Sosiaalisuuden on huomattu olevan posi-

tiivisesti yhteydessä aikeisiin pelata verkkopelejä. Pelaajat kokevat pelin hauskana mutta myöskin 

keinona sosialisoitumiseen. Pelaajilla on mahdollisuus muodostaa erilaisia yhteisöjä verkkopelissä. 

(Merhi 2016, 260.) Sosialisoitumisen ja pelissä etenemisen on havaittu olevan yhteydessä toisiinsa; 

sosiaalisten motiivien sekä flow-tilan ei kuitenkaan huomattu olevan tekemisissä keskenään (Din-

dar 2018, 1884).  

 

Immersio 

MMO-pelissä löytämisellä tarkoitetaan tutkimista, taustatarinaan perehtymistä ja piilevien asioiden 

löytämistä. Roolipelaaminen on nimensä mukaisesti tarinaan eläytymistä ja hahmon historiaan, 

rooleihin sekä fantasiaan keskittymistä. Kustomoinnilla tarkoitetaan pelihahmon ulkoasuun, asus-

teisiin, tyyliin sekä väreihin syventymistä. Eskapismi keskittyy rentoutumiseen, tosielämästä pake-

nemiseen ja ongelmien välttämiseen. (Yee 2006, 773.) Eskapismin on havaittu vaikuttavan positii-

visesti nautinnon tasoon verkkopeleissä (Merhi 2016, 259). Immersion ja flow-tilan välillä on huo-

mattu olevan selkeä yhteys – herääkin kysymys siitä, että onko immersio ja flow-tila sama ilmiö eri 

nimityksillä (Dindar 2018, 1883).  

2.4 Joutilaan luokan teoria 

Dindar (2018, 1879) viittaa Veblenin (1899) joutilaan luokan teoriaan, jonka mukaan yksilöt vertaa-

vat itseään muihin yksilöihin saadakseen itsetuntoa ja vapaa-ajan harrastukset ovat tärkeitä tapah-

tumapaikkoja yksilöiden sosiaalisen statuksen esittämiselle. Dindar viittaa myös Nimanin (2013) 

tekstiin, jossa todetaan verkkopelejä pelaavien yksilöiden hakevan sosiaalista statusta, jotta he 
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tuntisivat itsensä paremmaksi kuin muut. Sosiaalisen statuksen hakeminen voisi myös selittää 

miksi käyttäjät kuluttavat oikeata rahaa edetäkseen verkkopelissä. (Dindar 2018, 1879.)  

 

Pelaajan uskollisuuden ennusmerkeiksi on löydetty sosiaalisen statuksen hakeminen, autotelinen 

kokemus sekä toiminnan ja tietoisuuden yhteenkietoutuminen. Sosiaalisen statuksen hakeminen 

ei ole kuitenkaan havaittu edesauttavan flow-tilaan pääsyä. Ulkoiset palkkiot ovat siis yhtä tärkeitä 

kuin sisäiset. (Dindar 2018, 1884.)  

2.5 Eskapismi ja visuaalisuus 

Koettu nautinto toimii motivoivana tekijänä verkkopelien pelaamiselle. Käyttäjät haluavat pelata 

verkkopelejä saavuttaakseen iloa. Nautintoa voidaan tuottaa visuaalisella viehätyksellä ja eskapis-

milla. Tuomalla lisää jännittäviä tekijöitä peliin voidaan vaikuttaa positiivisesti pelaajien aikomuk-

seen pelata peliä, koska se auttaa heitä täyttämään henkilökohtaisia mielihaluja. Näillä tarkoitetaan 

sitä, että käyttäjä pelaa verkkopeliä hänen halutessaan paeta epämiellyttäviä todellisuuksia ja si-

vuttaakseen surullisia kokemuksia. Mitä korkeampi koettu visuaalisen viehätyksen sekä eskapis-

min taso niin sen suurempi on käyttäjän kokema nautinto. Koettu nautinnon määrä taas vaikuttaa 

positiivisesti käyttäjän aikomuksiin pelata verkkopeliä. (Merhi 2016, 259–260.)  

 

Verkkopelin visuaalisella viehättävyydellä on suuri vaikutus pelaajan kokemaan nautintoon, mutta 

sillä ei ole huomattu olevan vaikutusta pelaajan kokemaan hyödyllisyyteen verkkopelistä. Toisin 

sanoen virtuaalimaailma auttaa pelaajaa tavoittamaan henkilökohtaisia tehtäviä, mutta siihen ei 

vaikuta verkkopelin visuaalinen viehätysvoima. Visuaalisen viehätysvoiman vaikutus verkkopelin 

pelaajaan on suurinta hedonistisessa mielessä, mutta sillä on erittäin vähän vaikutusta pragmaat-

tisessa mielessä. (Verhagen, Feldberg, van den Hooff, Meents & Merikivi 2012, 491, 493.) 

2.6 Motiivien ja käytöksen yhteys MMORPG-peleissä 

Matijasevic ja Suznjevic analysoivat pelaajan motivaation ja käytöksen välistä suhdetta MMORPG-

peleissä. Määreinä käytettiin milloin, miten paljon ja mitä pelaajat tekevät virtuaalimaailmassa. Pe-

laajien motivaatiota mitattiin Yeen (2006) määrittelemien motivoivien tekijöiden eli saavutusten, so-

siaalisuuden ja immersion avulla. Pelaajien käyttäytymistä kuvattiin seuraavilla kategorioilla:  

- vaihtokauppa (trading) 
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- tehtävien suorittaminen (questing) 

- dungeon 

- raiding 

- PvP-taistelu 

- kommunikaatio. (Matijasevic & Suznjevic 2010, 1.)  

 

Vaihtokauppa on yhden tai kahden pelaajan välinen transaktio, jossa vaihdetaan virtuaaliesineitä 

suoraan näiden kahden pelaajan välillä tai käytetään pelinsisäistä huutokauppaa (auction house). 

Tehtäviä voidaan suorittaa yksin tai useamman pelaajan muodostamassa ryhmässä. Näistä tehtä-

vistä saa palautteena erilaisia palkintoja, kuten kultaa, kokemuspisteitä tai virtuaaliesineitä. Tämä 

on yksi tärkeimmistä tavoista saavuttaa suurin mahdollinen kokemustaso pelissä. Dungeons-ter-

millä tarkoitetaan pelin sisällä olevia dungeon-instansseja. Niiden suorittamiseen tarvitaan tietty 

määrä pelaajia – yleensä neljästä viiteen. Nämä pelaajat suorittavat dungeon-instanssin sisällä 

ryhmäaktiviteetin, jossa he tappavat eritasoisia vihollisia. Raiding-pelaaminen suoritetaan raid-ryh-

män kanssa. Tällä tarkoitetaan yleensä kymmenestä pelaajasta ylöspäin koostuvaa ryhmää, jotka 

tappavat isomman tason vastustajia. Näiden haastavuus vaihtelee kyseisen raid-instanssin vai-

keusasteesta riippuen. Tämä vaatii korkeatasoista yhteistyötä pelaajilta, jotta suoritus onnistuu. 

PvP-taistelu on kahden tai useamman pelaajan välistä toimintaa, jossa parhaiten pärjäävät pelaajat 

saavat parhaimmat palkinnot. Viimeinen kategoria kommunikaatio ei heijasta pelaajien motiiveja 

mutta kertoo siitä ajasta miten paljon pelaajat pitävät yhteyttä keskenään. (Matijasevic & Suznjevic 

2010, 6–7.) 

 

Analyysin lopputuloksena syntyi seuraavat johtopäätökset: pelaajat ovat korkeasti motivoituneita 

saavutukset-kategorian myötä immersion ollessa vähiten vaikuttava tekijä motivaatioon. Pelihah-

monsa kehittymisestä motivoituneet pelaajat osallistuivat suuremmalla ajankäytöllä raiding-pelaa-

miseen. Pelaajat, jotka olivat motivoituneita pelihahmonsa kehittymisestä, kehittivät kaksi erilaista 

ryhmittymää. Toinen ryhmittymä oli kiinnostunut raiding-pelaamisesta ja toinen PvP-taistelusta. So-

siaalisuudella oli heikohko positiivinen vaikutus siihen, että miten paljon pelaajat kommunikoivat 

toistensa kanssa. Pelaajat tarvitsevat myös korkeatasoisen kommunikointiohjelman, esimerkiksi 

Discord-ohjelman, jossa pelaajat voivat soittaa toisilleen ja muodostaa ryhmäpuheluita Internetin 

välityksellä. Pelaajat, jotka olivat enemmän motivoituneita tiimityöskentelystä, käyttivät enemmän 

aikaa raiding-pelaamisen parissa mutta eivät niinkään dungeon-instansseissa. (Matijasevic & 

Suznjevic 2010, 18–19.)  
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2.7 Tapaus World of Warcraft 

World of Warcraft -peliin kohdistuneessa tutkimuksessa kartoitettiin 690 osanottajan käyttäytymistä 

pelin sisällä ja itseilmoittamia motiiveja pelaamiselle. Ikähaarukka testattaville oli 18 – 66-vuotta ja 

naisia osanottajista oli yhteensä 12,9 %. Tutkimukseen osallistuneita oli useista eri maista. Pääosa 

osallistuneista oli Ranskasta, Sveitsistä ja Belgiasta sekä pieni osa osallistuneista oli muista 

maista. (Billieux, Van der Linden, Achab, Khazaal, Paraskevopulos, Zulline & Thorens 2013, 104.) 

Tutkimukseen osallistuneiden työelämää voi tarkastella alla olevasta taulukosta (taulukko 1). 

 

 

TAULUKKO 1. Tutkimuksen osanottajien työelämä (Billieux ym. 2013, 104) 

Töissä Opiskelija Työtön Ei ilmoittanut statusta n = 690 

54,9 % 37,5 % 5,5 % 2,1 % 100% 

 

Melkein kaikki (99,7 %) osanottajista ilmoitti pelaavansa kotona, mutta pieni osa ilmoitti pelaavansa 

myös nettikahviloista (5,5 %) tai töistä käsin (2,5 %). Alle puolet (43,5 %) tutkimukseen osallistu-

neista ilmoitti pelanneensa World of Warcraft -peliä yli neljän vuoden ajan. Motivaatiota mitattiin 

Yeen (2006) motivoivilla tekijöillä ja Yeen kehittämät kysymykset muokattiin sopimaan nimen-

omaan World of Warcraft -peliin. Pelaajien käytöstä pelissä kerättiin World of Warcraft -pelin Ar-

mory-sivustolta Internetissä. Mittauksen tuloksista löydettiin kolme erilaista tekijää: demografiset 

tekijät eli ikä ja sukupuoli; pelaajien kertomat tekijät eli pelatut tunnit, missä pelannut, koska aloit-

tanut pelaamisen ja ongelmakäytös; pelinsisäiset tekijät eli käyttäytyminen, yhteydet killan kanssa 

ja valittu palvelintyyppi. (Billieux ym. 2013, 104,106.) 

 

Demografisissa tekijöissä nuorempien pelaajien huomattiin olevan kiinnostuneempia pelissä 

edistymisestä verrattuna vanhempiin pelaajiin. Nuorempi ikä ja miessukupuoli olivat yhteydessä 

käytökseen, jossa pelaajat etsivät todennäköisemmin kilpailullisia elementtejä pelistä. Naissuku-

puoliset ja vanhemmat pelaajat osoittivat enemmän kiinnostusta löytämiseen sekä tutkimiseen vir-

tuaalimaailmassa. (Billieux ym. 2013, 106.) 
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Pelaajien kertomissa tekijöissä huomattiin pelattujen tuntien ja edistymisen välillä olevan voima-

kas yhteys; vaikkakin mekaniikoilla, kilpailullisuudella, sosiaalisilla suhteilla, kustomoinnilla ja es-

kapismilla oli myös yhteys pelattujen tuntien määrään. Pelaamisen aloittamisvuodelta löydettiin 

vain yhteys mekaniikkamotiiviin. Nettikahviloissa pelaavat olivat kiinnostuneempia sekä kilpailulli-

suudesta että edistymisestä, mutta töissä pelaavilla ei löydetty mitään yhteyksiä eri motiiveihin. 

Neljänneksi usein esiintyviä yhteyksiä löydettiin verkkopelaamisen motiiveista sekä pelaamisen 

synnyttämästä negatiivisesta puolesta. Addiktiivisen pelaamisen huomattiin olevan erityisesti yh-

teydessä edistymiseen sekä eskapismiin liittyvissä motiiveissa, mutta pienemmissä mittakaavoissa 

löydettiin myös yhteyksiä mekaniikkoihin, kilpailullisuuteen, roolipelaamiseen ja kustomointiin. (Bil-

lieux ym. 2013, 106.) 

 

Pelinsisäisissä tekijöissä tutkittiin pelaajien itseraportoitujen motiivien sekä Armory-sivustolta 

löytyvien saavutuspisteiden välistä yhteyttä. Tehtävien ja tutkimusmatkailun huomattiin olevan sel-

keästi yhteydessä löytämisen motiiviin. Saavutuspisteet PvP-pelaamisesta olivat pääasiallisesti liit-

tyneitä kilpailullisuuden motiiviin, mutta näillä saavutuspisteillä havaittiin myös merkittäviä yhteyk-

siä sekä edistymisen että mekaniikkojen motiiveihin. PvE-pelaamiseen liittyvät saavutuspisteet 

dungeon- ja raid-instansseista olivat yhteydessä useimpiin erilaisiin motiiveihin, kuten edistymi-

seen, mekaniikkoihin, sosiaalisiin suhteisiin ja tiimityöskentelyyn. Sekalaiset saavutuspisteet Ar-

mory-sivustolta liittyivät pelaajien itseraportoiduissa motiiveissa edistymiseen, mekaniikkoihin ja 

löytämiseen. Tutkimuksessa havaittiin, ettei roolipelaaminen, kustomointi ja eskapismi liittyneet mi-

hinkään erityisiin pelistä saataviin saavutuspisteisiin. Pelaajien valitsemat palvelintyypit olivat yh-

teydessä erilaisiin motiiveihin. PvP-palvelimella pelaavat pelaajat olivat eniten motivoituneita kilpai-

lullisuudesta. PvE-palvelimella pelaavat eivät niinkään osoittaneet kilpailullisuuteen liittyvää motii-

via.  RP-palvelimella (role-playing) pelaavat olivat nimensä mukaisesti motivoituneita roolipelaami-

sesta.  Tutkimuksessa huomattiin niiden pelaajien olevan enemmän tekemisissä killan kanssa, 

jotka olivat motivoituneet seuraavista: sosiaalisuus, tiimityöskentely ja ihmissuhteet. (Billieux 2013, 

106–107.)   
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3 MMO-PELIEN SOSIAALISUUS 

MMO-pelien aktiviteetit ovat jo olemassa yksinpeleissä (Ducheneaut, Moore, Nickell & Yee 2006, 

407). Erottava tekijä MMO-pelien ja yksinpelien välillä on käyttäjien suuri määrä ja pysyvä maailma, 

jonka pelaajat jakavat keskenään. Useimmiten sosiaalinen aspekti onkin syy näiden pelien suosi-

olle. Se lisää käyttäjäuskollisuutta ja tyypillisesti käyttäjät viettävät enemmän aikaa virtuaalimaail-

massa sen johdosta. Käyttäjien välinen sosiaalinen vuorovaikutus on se elementti, joka tekee 

MMO-peleistä niin lumoavan. MMO-pelit eivät ole kaikille pelaajille vain digitaalista viihdettä, vaan 

niistä on tullut osalle pelaajista myös pääasiallinen paikka sosialisoinnille. Verkkopelit ovat sosiaa-

lisia ympäristöjä. Ne sallivat yhteyden pelaajien kesken, vuorovaikutuksen muiden pelaajien 

kanssa, ja oppimisen muilta pelaajilta. (Pisan 2007, abstrakti, luku 1; Kowert & Oldmeadow 2014, 

556.) Monet ovat kuitenkin osoittaneet nousevaa huolta siitä, että nämä sosiaaliset ympäristöt verk-

kopeleissä voivat potentiaalisesti vaikuttaa negatiivisesti tosielämän sosiaalisiin verkostoihin ja 

vuorovaikutukseen (Kowert & Oldmeadow 2014, 556). 

 

MMO-peleissä onnistuu yhteydenpito keskustelukanavien kautta. Näiden avulla voidaan pyytää 

muilta pelaajilta tietoja eri paikkojen sijainneista ja strategioista. Pelaaja voi olla myös pelkkänä 

passiivisena lukijana ja kerätä keskustelukanavissa käydyistä ajatustenvaihdoista informaatiota, 

joka voi myöhemmin osoittautua hyödylliseksi pelaajalle. Pelaajat myös useimmiten auttavat muita 

pelaajia, vaikka sosiaalinen vuorovaikutus jäisikin siihen pisteeseen pelaajien välillä, eikä jatkuisi 

sen syvempään sosiaaliseen suhteeseen. Sillä ei ole väliä miksi auttaisi muita pelaajia – vain sillä 

on merkitystä, että MMO-peleissä voidaan jakaa helposti tietoa pelaajien kesken. Kaikilla yhteisöillä 

on niiden omat sääntönsä ja kokoontumisensa sekä sisäpiirin vitsit. Pelaaja pääsee integroitumaan 

yhteisön sisään muita pelaajia kuuntelemalla ja oppimalla heiltä erilaisia asioita sekä jakamalla tätä 

tietoa eteenpäin. Yhteisö sitoo käyttäjää – vaihtaessa peliä toiseen käyttäjä joutuu jättämään taak-

seen sen tutun yhteisön, ja hän joutuu opettelemaan uuden yhteisön omat säännöt uudelleen. (Pi-

san 2007, luku 1.)  

3.1 Sosiaalinen läsnäolo ja sosiaalinen pääoma 

Tseng, Huang ja Teng (2015, 602) viittaavat Richardsonin ja Swanin (2003) tekstiin, jossa sosiaa-

lisen läsnäolon teorialla selitetään miten yksilöt kommunikoivat keskenään viestintävälineissä, joka 
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osoittaa sosiaalisen läsnäolon auttavan viestintävälineitä käyttäviä medioita saavuttamaan menes-

tyksekkäitä tuloksia. Kim jakaa sosiaalisen läsnäolon neljään ulottuvuuteen: tunne yhteisöstä, ja-

ettu huomio ja tuki, avoin kommunikaatio ja affektiivinen yhtenäisyys (2011, 769). Etenkin tunne 

yhteisöstä, eli miten käyttäjät havaitsevat yhteisöön kuulumisen, pitäisi olla tärkeä tekijä verkkope-

lissä. Voimakas tunne yhteisöstä voi nostaa pelaajan uskollisuutta peliä kohtaan (Hsu & Lu 2007, 

1654.) Sosiaalisella läsnäololla on tärkeä rooli verkkoviestinnässä. Nopea Internet-yhteys ja multi-

mediateknologioiden kehittyminen ovat tehneet verkkopeleistä vilkkaita verkkoviestinnän paikkoja, 

joissa pelaajat voivat kokea voimakasta sosiaalista läsnäoloa. (Tseng ym. 2015, 602.) 

 

Tseng ja muut (2015, 604) viittaavat Putnamin (1995) kirjoitukseen, jossa sosiaalisen pääoman 

teorialla selitetään sitä rakennetta, joka kuvastaa mitä resursseja sosiaalinen verkosto omistaa. 

Näitä resursseja ovat muun muassa normit ja sosiaalinen luottamus, jotka kuuluvat ryhmän jäsen-

ten luomiin sosiaalisiin verkostoihin (Tseng ym. 2015, 603; viitattu lähteeseen Nahapiet & Ghoshal 

1998). Pelaaja käyttää tietyssä MMO-pelissä aikaa ja energiaa vuorovaikutukseen ystäviensä 

kanssa rakentaakseen sosiaalista pääomaa. Näin ollen vahvemmat verkostot tarkoittavat suurem-

paa sosiaalista pääomaa kyseisessä MMO-pelissä. (Tseng ym. 2015, 604.) Sosiaalinen pääoma 

tarjoaa emotionaalista tukea ja solidaarisuutta vastoinkäymisten aikana. Se suojaa ihmisiä ahdis-

tukselta ja auttaa heitä selviytymään hätätilanteista paremmin. Sosiaalisella pääomalla on huo-

mattu olevan yhteys alhaisempaan todennäköisyyteen sairastua. (Shen & Chen 2015, 247–248). 

Verkkopelien pelaaminen muiden ihmisten kanssa, ja niissä tapahtuva vuorovaikutus tyydyttää pe-

laajien yhteisöllisyyden tunnetta sekä kerryttää sosiaalista pääomaa. Sosiaalisen pääoman kerty-

minen vaikuttaa positiivisesti pelaajien uskollisuuteen peliä kohtaan. (Tseng ym. 2015, 612.) 

3.2 Ryhmäidentiteetti 

Pelaajat voivat muodostaa ryhmiä MMO-pelin sisällä. Ryhmäidentiteetti määräytyy ryhmän jäsen-

ten positiivisesta asenteesta heidän ryhmäänsä kohtaan. Ryhmäidentiteetti muodostuu kolmesta 

osasta: tunne riippuvuussuhteesta, tietoisuus ryhmän sisällöstä ja behavioraalinen osallistuminen. 

(Pisan 2007, luku 1.) World of Warcraft -pelissä ryhmäidentiteetti näkyy usealla eri tasolla (taulukko 

2). 
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TAULUKKO 2. Ryhmäidentiteetin tasot World of Warcraft -pelissä (Pisan 2007, luku 3) 

  

Taso Ryhmäidentiteetti 

1. taso 

2. taso 

3. taso 

4. taso 

5. taso 

Läheiset ystävät, esimerkiksi tosielämän ystävät. 

Väliaikaiset ryhmittymät pelaajien kesken. 

Kilta, johon pelaaja kuuluu. 

Palvelin, jossa pelaaja on ja sen sisällä olevat kaikkien pelaajien yhteisöt. 

Pelin ulkopuolella olevat viralliset ja epäviralliset foorumit sekä muut peliin 

liittyvät sivustot. 

 

Ryhmän yhtenäisyys auttaa pitämään jäsenet ryhmän sisällä. Yhtenäisyys muodostuu ryhmän mie-

lekkyydestä ja ryhmän kyvystä auttaa sen jäseniä saavuttamaan tavoitteita. Toistensa seurasta 

nauttivat ryhmän jäsenet viettävät enemmän aikaa yhdessä ja haluavat saavuttaa yhteisiä tavoit-

teita. Tämä taas johtaa ryhmän keskinäiseen riippuvuuteen. Ryhmän keskinäinen riippuvuus johtaa 

monenlaisten aktiviteettien koordinoimiseen, jotta voidaan saavuttaa erilaisia tavoitteita ryhmän si-

sällä. Yksilöt osallistuvat ryhmän kanssa erilaisiin toimintoihin, joita he eivät muutoin pystyisi teke-

mään yksin pelatessaan. Viimeinen osio ryhmäidentiteetistä on yksilön oma identiteetti ryhmässä 

ja tietoisuus ryhmään kuulumisesta. Näitä ovat esimerkiksi ryhmän jäseneen liittyvät piirteet ja ryh-

män ideologia sekä ryhmän ja sen jäsenten historia. Tietoisuus ryhmästä johtaa kuulumisen tun-

teeseen. (Pisan 2007, luku 3.1–3.3.)  

3.3 Killat 

MMO-pelien ryhmittymät – joita kutsutaan killoiksi, heimoiksi tai klaaneiksi – ovat pelaajien muo-

dostamia yhteisöjä. Näillä yhteisöillä on omat jaetut tavoitteet MMO-pelissä. Pelaajat pystyvät ole-

maan läheisemmässä vuorovaikutuksessa oman pienen yhteisönsä kanssa. Killat voivat muodos-

taa omia sääntöjään ja järjestää tapahtumia erottaen heidät muista killoista ja yhteisöistä. (Pisan 

2007, luku 1.) Kiltoja kutsutaan yhdeksi syyksi MMO-pelien, etenkin sen alatyypille eli MMORPG-

pelien, suosiolle. Kiltajäsenyys on hallitseva tekijä pelaamisessa. Killat kannustavat jäseniään pe-

laamaan useammin ja säännöllisemmin. Pelaamiseen kulutettu aika on stabiilimpaa kiltaan kuulu-

villa pelaajilla verrattuna killattomiin pelaajiin. (Ducheneaut ym. 2006, 410, 415.) Killan ryhmäiden-
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titeettiin vaikuttaa eniten tunne riippuvuussuhteesta, eli pelaajan tulee pitää kiltajäsenistään ja ko-

kea vuorovaikutus killan jäsenten kanssa miellyttäväksi. Tämä vahvistaa näkemystä MMO-pelien 

suosiosta, että se johtuisi osittain verkkopelien sosiaalisesta aspektista. (Pisan 2007, luku 5.) 

Taylor jakaa killat kahteen eri kastiin:  

- Perhetyyliset killat, joissa painotetaan henkilökohtaisia yhteyksiä muiden pelaajien kanssa 

ja leikkisää pelaamista virtuaalimaailmassa. 

- Killat, joissa painotetaan kiltajäsenten kanssa tehtävää raiding-pelaamista, koska tavoit-

teena on saavuttaa kaikki mahdollinen loppupelisisältö. (2006, 43.)  

 

Vaikka perhetyyliset killat ovatkin kiltoja, joissa on monimutkaiset sosiaaliset järjestelmät kiltajäsen-

ten välillä niin raiding-pelaamiseen painottuvat killat ovat myös riippuvaisia sosiaalisista järjestel-

mistä (Taylor 2006, 43). 

 

Barnett ja Coulson kirjoittavat, että killoissa on tyypillisesti johtajan asemassa oleva pelaaja, jolla 

on muutama virkamies (officer) hierarkkisesti alemmalla tasolla. Tällä varmistetaan se, että killan 

sisäiset tapahtumat sujuvat kitkattomasti. Joidenkin kiltojen hierarkia onkin rakennettu tosielämän 

yritysten mukaisesti. (2010, 173.) Killan hierarkiassa eteneminen perustuu maineeseen. Ensim-

mäiseksi pelaajan pitää hakeutua kiltaan ja se tapahtuu eri tavoin riippuen killan tyypistä. Perhe-

tyylisissä killoissa yleensäkin riittää kahdenkeskinen keskustelu kiltajäsenen kanssa pääsemiseksi 

kiltaan. (Taylor 2006, 43.) Tämä voi olla tyyliin seuraavanlainen: – Hei, aloitin juuri pelaamisen 

täällä. Olen uusi ja etsin sosiaalista kiltaa, saisinko kutsun teidän kiltaanne? Korkeamman tasoi-

sissa killoissa ei välttämättä enää riitä kahdenkeskinen keskustelu kiltaan kuuluvan jäsenen 

kanssa, vaan kiltaan pyrkivän jäsenen tulee täyttää erillinen hakemus killan omalla Internet-sivus-

tolla. Tekijä on itse kirjoittanut yli A4-sivun mittaisen hakemuksen pyrkiessään raiding-pelaamiseen 

painottuvaan kiltaan – tekijä myös pääsi kiltaan hakemuksen perusteella ja suoraan killan raid-

ryhmään.  

3.4 Verkkopelien vaikutus sosiaalisuuteen 

Domahidi, Festl ja Quandt (2014, 110) viittaavat Griffitsin ja Huntin (1998) sekä Wanin ja Chioun 

(2006) teettämiin kyselyihin, joissa esitetään ylettömän pelaamisen rajoittavan pelaajien sosiaalisia 

kontakteja ja johtavan sosiaaliseen eristäytyneisyyteen pitkäaikaisessa käytössä. Toisaalta Doma-
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hidi ja muut (2014, 110) viittaavat myös Wangin ja Wellmanin (2010) sekä Zhongin (2011) kirjoi-

tuksiin, joissa on havaittu päinvastaista; sosiaalisten verkkopelien pelaamisen on todettu ennusta-

neen myönteisesti ystävyyssuhteiden muodostamista. Luomalla tilat sosiaaliselle vuorovaikutuk-

selle ja ihmissuhteille – työpaikan ja kodin lisäksi – on MMO-peleillä myös mahdollisuus toimia 

uutena kolmantena paikkana epäviralliselle sosialisoitumiselle. Näitä ovat jo ennestään pubit, kah-

vilat ja muut samankaltaiset kokoontumispaikat. (Steinkuehler & Williams 2006, 885.) Säännölliset 

pelinsisäiset sosiaaliset vuorovaikutukset ja miellyttävät sosiaaliset kokemukset MMO-pelissä ovat 

hyödyllisiä pelaajien sosiaalisille verkostoille virtuaalimaailmassa (Zhong 2011, 2360). Sosiaalisten 

verkkopelaajien, epäsosiaalisten verkkopelaajien ja pelaamattomien yksilöiden välillä ei ole huo-

mattu merkittäviä eroja ystävien määrässä. Pelaamisen ei ole havaittu olevan korvike tosielämän 

sosiaaliselle verkostolle eikä sen ole huomattu aiheuttavan sosiaalista eristäytyneisyyttä. (Doma-

hidi ym. 2014, 113.)  

 

Verkkopelien pelaaminen voi kuitenkin toimia sosiaalisena lohdutuksena sellaisille pelaajille, joilla 

on olemassa olevia sosiaalisen kanssakäynnin rajoitteita. Verkkopeleissä sosiaalisilla käyttömah-

dollisuuksilla on potentiaalia olla sosiaalisesti hyödyllisiä, koska ne voivat tuoda yksilöitä yhteen 

jaetussa sosiaalisessa ympäristössä ja toimia näin sosiaalisena lohtuna pelaajille. Tietokonevälit-

teinen viestintä voisi auttaa näitä sosiaalisesti rajoittuneita tai ahdistuneita yksilöitä sosialisoitumi-

sessa. (Domahidi ym. 2014; Kowert & Oldmeadow 2015, 564.) MMO-pelien sosiaaliset suhteet 

luovat sosioemotionaalista tukea, joka syntyy pelaajan vahvoista sosiaalisista verkostoista pelissä. 

Yleinen olettamus on, että verkkopelissä syntyneet sosiaaliset ihmissuhteet ovat pinnallisia verrat-

tuna tosielämän ihmissuhteisiin. MMO-pelissä syntyneet ihmissuhteet tuntemattomien kanssa voi-

vat kuitenkin kehittyä oleellisiksi ihmissuhteiksi, joilla on myönteisiä vaikutuksia sosioemotionaali-

seen terveyteen. (Shen & Chen 2015, 248.)  

 

Verkkopelaajat, joilla on korostunut motiivi etsiä sosiaalista pääomaa ja tiimipelaamista, tapaavat 

korkeammalla todennäköisyydellä verkkopelistä tutuksi tulleita ystäviä tosielämässä. Sosiaalinen 

verkkopelaaminen voisi olla hyvä mahdollisuus kohdata uusia pelituttavuuksia, ja saada heistä to-

sielämän ystäviä. Pelaaminen mahdollistaisi lisätavan viettää aikaa tosielämän ystävien kanssa ja 

vahvistaa jo olemassa olevia ystävyyssuhteita. (Domahidi ym. 2014, 113.) Sosiaalisen hyvinvoinnin 

on huomattu olevan yhteydessä kiltapelaamisen laatuun ja muodostettujen ihmissuhteiden miellyt-

tävyyteen vanhemmissa pelaajissa (yli 55-vuotiaat). Pelaamiseen käytetty aika, vuorovaikutuksen 

intensiteetti, verkostoinnin määrä ja sosiaaliset motivaatiot eivät olleet niin merkittäviä tekijöitä so-
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siaaliselle hyvinvoinnille vanhemmissa pelaajissa. Toisaalta vanhemmat pelaajat luovat ihmissuh-

teita MMORPG-pelissä, mutta heille voi olla vaikeampaa laajentaa näitä ihmissuhteita pelin ulko-

puolelle tosielämään. (Zhang & Kaufman 2017, 454, 457.)  

3.5 Yksin yhdessä 

Muut pelaajat toimivat ikään kuin yleisönä, sosiaalisena läsnäolona ja näytelmänä MMO-pelissä. 

Toisin sanoen ollaan yksin yhdessä. MMORPG-pelit ovat pohjimmiltaan maineeseen perustuvia 

pelejä, jossa pelihahmo on pelaajan identiteetti pelissä. Pelihahmon varusteet kertovat muille pe-

laajille, että miten menestynyt kyseinen pelaaja on pelissä. Ilman pelin tarjoamaa yleisöä näiden 

varusteiden esittelyssä ei olisi mitään järkeä. (Ducheneaut ym. 2006, 413.)  Ducheneaut ja muut 

(2006, 413) viittaavat Putnamin (2000) tekstiin, jossa todetaan seuraavaa: ei niinkään, että muut 

ihmiset olisivat addiktoivia vaan nimenomaan se millaisen minäkuvan saan muilta itsestäni. Tästä 

syystä ei ole harvinainen näky, että maksimitason pelaaja vain seisoo ruuhkaisella paikalla virtu-

aalimaailmassa esitellen korkeatasoisia varusteitaan (Ducheneaut ym. 2006, 413). 

 

World of Warcraft -pelissä tarjotaan erilaisia keskustelukanavia, joiden kautta voi jutella muiden 

pelaajien kanssa riippuen keskustelukanavan asetuksista. Tämä saa aikaan tunteen sosiaalisesta 

läsnäolosta. Muiden pelaajien keskustelun seuraaminen antaa voimakkaan tunteen heidän läsnä-

olosta virtuaalimaailmassa, vaikka et näitä muita käyttäjiä näkisikään. Aivan kuin lukisit kirjaa täpö-

täydessä kahvilassa; ympärillä on puheensorinaa, mutta olet silti kuitenkin kaksin kirjasi kanssa. 

Sinun ympärilläsi on sosiaalinen läsnäolo, etkä tunne olevasi niin yksin. Muut pelaajat – jopa ne 

tuntemattomatkin – voivat olla jatkuva viihteen lähde. World of Warcraft -pelissä voi kirjoittaa ko-

mentokäskyn chat-ikkunaan ja pelihahmo suorittaa erilaisia animaatioita (emote). Muut pelaajat 

voivat täten muodostaa mielenkiintoisen näytelmän seurata. (Ducheneaut ym. 2006, 414.) 

3.6 Verkkopelaajan stereotypia 

Verkkopelaaja, joka on sosiaalisesti eristäytynyt ja addiktoitunut nuori henkilö. Hän on yleensä 

miessukupuolinen yksilö, jolla on erittäin vähän tosielämän sosiaalisia suhteita. Tätä kutsutaan yk-

sinäisen verkkopelaajan stereotypiaksi. (Schiano, Nardi, Debeauvais, Ducheneaut & Yee 2014, 

65.) Schiano ja muut (2014, 65) viittaavat aikaisempiin MMO-peleihin tehtyihin tutkimuksiin, jotka 
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ovat selkeästi osoittaneet, että MMO-pelit tukevat monimutkaisia sosiaalisia vuorovaikutuksia suu-

ren ihmisjoukon kesken (viitattu lähteisiin Steinkuehler & Williams 2006, Bainbridge 2007, Flana-

gan & Nissenbaum 2007, Frenkel 2009, Pace, Bardzell & Bardzell 2010, Turkle 2011 ja Schiano, 

Nardi, Debeauvais, Ducheneaut & Yee 2011). Tästä huolimatta on erittäin piintynyt mielikuva 

MMO-peleistä. Tämän mielikuvan mukaan MMO-pelit ovat antisosiaalisia pelejä, jotka houkuttele-

vat yksinäisiä, etenkin nuoria miessukupuolisia, pelaajia pariinsa. Näiden verkkopelien sanotaan 

viettelevän näitä pelaajia kuluttamaan useita tunteja sosiaalisesti eristäytyneenä. Verkkopelaajan 

stereotypiaa tutkivan selvityksen tarkoituksena on löytää, että pelaavatko ihmiset yksin vai koh-

taako tosielämä ja virtuaalinen maailma niin, että ihmiset pelaavat yhdessä ystäviensä ja per-

heensä kanssa. Tutkimuksessa etsitään tosielämän sosiaalisten suhteiden esiintymistä World of 

Warcraft -pelin käyttäjien keskuudessa. (Schiano ym. 2014, 65–66.) 

 

Tutkimuksen otannassa oli yhteensä 2865 osallistujaa, joista 24 % oli naisia. Otannat otettiin Eu-

roopan alueelta, Yhdysvalloista, Hongkongista ja Taiwanista. Keskimääräinen ikä osallistujilla oli 

27 vuotta. Naisten keskimääräinen ikä (28 vuotta) oli suurempi kuin miesten (26 vuotta). Ikäjakau-

massa näkyi eroavaisuuksia pelaajien alueesta riippuen: hongkongilaiset sekä taiwanilaiset olivat 

keskimääräisesti nuorempia kuin eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset pelaajat. Tutkimuksen löydök-

set parisuhteista ja vanhemmuudesta ovat ristiriidassa tyypillisen sosiaalisesti eristäytyneen verk-

kopelaajan stereotypian kanssa (Schiano ym. 2014, 67). Tulokset löytyvät alla olevasta taulukosta 

(taulukko 3).  

 

 

TAULUKKO 3. Parisuhteen ja vanhemmuuden esiintyminen vastaajissa (Schiano ym. 2014, 67) 

n = 2865 Yhdysvallat Eurooppa Hong Kong Taiwan 

Parisuhteessa 

Vanhemmuus 

53 % 

24 % 

52 % 

17 % 

 11 % 

 4 % 

9 % 

2 % 

 

Noin puolet osanottajista Yhdysvalloista (53 %) ja Euroopasta (45 %) ilmoittivat olevansa kokopäi-

vätyössä, kun taas noin puolet osanottajista Hongkongista (51 %) ja Taiwanista (45 %) ilmoittivat 

olevansa opiskelijoita. Tämä kaava sopii myös alueellisiin ikäeroihin. Työttömien määrä eri alueilla 

liikkui noin 10 % tuntumissa. Keskeinen viesti näiden tulosten mukaan on se, että suurin osa vas-

taajista eivät pelanneet World of Warcraft -peliä sen takia, että heillä ei ollut muutakaan tekemistä. 

Eivätkä he myöskään pelanneet pelkästään sen takia, että he olisivat addiktoituneita peliin. Sen 
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sijaan he olivat tavallisesti ansiotyössä tai edistämässä heidän opintojaan. Keskimääräinen kulu-

tettu aika World of Warcraft -pelin pelaamiseen oli noin 23 tuntia viikossa. (Schiano ym. 2014, 67.)  

 

Yksin World of Warcraft -peliä pelaavia oli koko otannasta 22 %. Yli kolme neljäsosaa vastaajista 

eivät pelanneet yksin; he pelasivat muiden kanssa, joihin heillä oli tosielämän ystävyys- tai pari-

suhde. Nämä tulokset kertovat siitä, että niin miehet kuin naiset pelaavat World of Warcraft -peliä 

ihmisten kanssa, jotka he tuntevat tosielämästä. Tämä on myös ristiriidassa verkkopelaajan ste-

reotypian kanssa, koska pelaajat näyttävät käyttävän World of Warcraft -peliä tosielämän sosiaali-

sena jatkeena. (Schiano ym. 2014, 68.) Yksin pelaavien määrät näkyvät alla olevassa taulukossa 

(taulukko 4). 

 

 

TAULUKKO 4. Yksin pelaavien määrä tutkimukseen osallistuneista (Schiano ym. 2014, 68) 

Pelaa yksin  

(n = 2865) 

Yhdysvallat Eurooppa Hong Kong Taiwan 

Nainen 

Mies 

20 % 

29 % 

15 % 

22 % 

23 % 

27 % 

16 % 

24 % 

 

Kokonaisuudessaan 53 % vastaajista ilmoittivat pelaavansa tosielämän ystäviensä kanssa. Miehet  

(59 %) ilmoittivat naisia (47 %) enemmän pelaavansa tosielämän ystävien kanssa. Tässä näkyy 

käänteinen efekti sukupuolten välillä verrattuna muihin osuuksiin. Myös nuoremmat vastaajat il-

moittivat pelaavansa enemmän tosiystävien seurassa World of Warcraft -peliä vanhempiin vastaa-

jiin verrattuna. Tulokset osoittavat, että virtuaalimaailmassa tapahtuu vahvaa tosielämän sosialisoi-

tumista. (Schiano ym. 2014, 68.) Tosielämän ystävien kanssa pelaavien määrät löytyvät seuraa-

vasta taulukosta (taulukko 5). 

 

 

TAULUKKO 5. Pelaa tosielämän ystävien kanssa (Schiano ym. 2014, 68) 

Pelaa tosielämän ystävien 

kanssa (n= 2865) 

Yhdysvallat Eurooppa Hong Kong Taiwan 

Nainen 

Mies 

51 % 

55 % 

52 % 

64 % 

38 % 

58 % 

47 % 

62 % 
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Tosielämän ystävien jälkeen vastaajat ilmoittivat pelaavansa seuraavaksi eniten perheenjäsenten 

kanssa. Kokonaisuudessaan 29 % vastaajista ilmoittivat pelaavansa perheenjäsenien kanssa, 

naisten osuus (37 %) oli suurempi verrattuna miesten osuuteen (21 %). Iällä oli myös vaikutusta 

osuuksiin; vanhemmat pelaajat pelasivat useammin perheenjäsenten kanssa verrattuna nuorem-

piin vastaajiin. Tuloksista huomattiin myös, että useimmiten perheenjäsenet olivat joko puolisoita 

tai sisaruksia. World of Warcraft -peliä puolison kanssa pelaavia oli kokonaisuudessaan 30 %. 

Naisten (45 %) osuus oli huomattavasti suurempi kuin miesten (14 %). (Schiano ym. 2014, 68.) 

Tulokset perheenjäsenten kanssa pelaavista löytyvät alla olevasta taulukosta (taulukko 6). 

 

 

TAULUKKO 6. Perheenjäsenten kanssa pelaaminen (Schiano ym. 2014, 68) 

Pelaa perheen-

jäsenten kanssa 

Yhdysvallat Eurooppa Hong Kong Taiwan 

Nainen 

Mies 

43 % 

28 % 

44 % 

19 % 

35 % 

18 % 

26 % 

20 % 

 

Viimeisenä osiona tutkimuksessa kysyttiin, että olivatko vastaajat tavanneet jonkun pelissä, josta 

oli tullut myöhemmin tosielämän ystävä. Hieman yli puolet (56 %) ilmoittivat saaneensa tosielämän 

ystävän pelistä. Naisten osuus (62 %) oli hieman suurempi kuin miesten (51 %). Jokaisesta ikäryh-

mästä puolet tai yli puolet olivat saaneet tosielämän ystäviä pelistä. Tuloksista voidaankin siis pää-

tellä, että vastaajat eivät pelkästään ole vuorovaikutuksessa tosielämän ystävien ja perheenjäsen-

ten kanssa pelissä, vaan he myös löytävät uusia ystäviä pelistä. World of Warcraft -peli ei siis 

pelkästään tue, mutta ehkä jopa edistää sosiaalisia siteiden syntymistä, jotka yhdistävät tosi- ja 

virtuaalisen elämän. (Schiano ym. 2014, 68–69.) 
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4 AVAINTEKIJÄT PELAAJAN USKOLLISUUDELLE MMO-PELIÄ KOHTAAN 

Verkkopelien suosio on huimaa ja eri verkkopelejä tarjoavien yritysten välillä on paljon kilpailua. 

Yksi suurimmista huolenaiheista liittyykin siihen, että miten pidetään pelaajat pelaajina. (Chang, 

Zhu & Wang 2011, 1297.) Ihmiset pelaavat tiettyjä verkkopelejä, koska heillä on korkea uskollisuus 

näitä pelejä kohtaan. Uskollisuudella tarkoitetaan toistuvaa käyttöä tietylle yhtiölle, kaupalle tai tuot-

teelle. Mitä suurempi uskollisuuden taso, niin sen harvemmin asiakas haluaa siirtyä käyttämään 

uutta tuotetta. (Jo, Moon, Garrity & Sanders 2007, 4.) Verkkopelin arvo määrittyy sillä, että miten 

moni pelaaja saadaan tulemaan takaisin pelaamaan peliä. Mikäli tämä määrä vähenee, niin se 

tarkoittaa myös sitä, että itse verkkopelin arvo laskee. (Choi & Kim 2004, 12.) Verkkopelin ja pe-

laajan välisen suhteen kesto (miten kauan asiakkaana), syvyys (lisääntynyt käyttö) sekä laajuus 

(liittyvien palveluiden tai tuotteiden osto) liittyvät myönteisesti relationaalisiin vaihtokustannuksiin 

sekä pelitottumuksiin. Relationaalinen vaihtokustannus peliä vaihdettaessa ja pelitottumukset liitty-

vät myönteisesti uskollisuuteen verkkopeliä kohtaan. (Teng 2018b, 65.) Käyttäjien uskollisuus voi 

myös motivoida heitä kirjoittamaan arvosteluja, arvioimaan verkkopeliä ja levittämään pelistä hyviä 

asioita muille potentiaalisille käyttäjille (Balakrishnan & Griffiths 2018, 244). 

 

Sosiaalisten normien, asenteen ja flow-tilan on esitetty olevan merkittävimpiä syitä verkkopelaami-

selle (Hsu & Lu 2003, 853). Uskotaan, että pelaaja osoittaa korkeampaa uskollisuutta peliä kohtaan 

mitä useammin hän saavuttaa flow-tilan pelatessa. Tehokkaat vuorovaikutuksen menetelmät verk-

kopelissä vaikuttavat pelaajauskollisuuteen flow-tilan kautta. (Choi & Kim 2004, 13, 18.) Toisaalta 

Dindar huomauttaa, että vain tietyt osat flow-tilasta vaikuttavat pelaajan uskollisuuteen verkkope-

lissä. Näitä ovat toiminnan ja tietoisuuden kietoutuminen sekä autotelinen kokemus. Eli itse toiminta 

ja suoritus on niin palkitsevaa, että lopputulos on vain tekosyy toiminnalle. (Dindar 2018, 1884.) 

 

Addiktio on erilainen käsite verkkopeliä pelaavan käyttäjän uskollisuudelle (Teng 2018b, 60). Ad-

diktiolla on kuitenkin suuri merkitys pelaajan uskollisuudelle, mutta pelintekijöiden ja markkinoivien 

tahojen tulisi välttää pelaajien koukuttamista peliin keinona saada heidät uskolliseksi verkkopelille. 

Addiktoituneet pelaajat ovat osoittaneet ristiriitaista käytöstä sekä vieroitusoireita verkkopelistä. 

Kaikki korkeasti sitoutuneet pelaajat eivät ole addiktoituneita. Riippuvuus voi kuitenkin myös edis-

tää uskollisuutta verkkopeliä kohtaan. (Charlton & Danforth 2005, 1542, 1546; Balakrishnan & Grif-

fiths 2018, 244.) 
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Käyttäjien kokemaan tyytyväisyyteen verkkopeliä kohtaan on esitetty vaikuttavan seuraavat tekijät 

tärkeysjärjestyksessä: palvelun laatu, maksettava hinta ja koettu arvo pelistä. Koettuun arvoon kuu-

luu tunne pelin hyödyllisyydestä ja sisällöstä sekä hedonistiset arvot, joita ovat muun muassa tunne 

ilosta, fantasiasta, mielihyvästä ja nautinnosta. Käyttäjän kokema tyytyväisyyden tunne verkkope-

listä lisää käyttäjän kokemaa uskollisuutta verkkopeliä kohtaan. (Yang, Wu & Wang 2009, 1820, 

1823.)  

 

Teng taas kirjoittaa, että verkkopeliuskollisuudella on monta osatekijää: oppiminen, uutuudenviehä-

tys, sosiaalinen arvo ja nautinnollisuus. Kaikki nämä elementit ovat yhteydessä hahmon kasvun 

odotukseen. Pelaamisen jatkuminen voi aiheuttaa uutuudenviehätyksen laskemista. Tällöin pelaa-

jille tulee tarjota uusia asioita, kuten korkeampia tasoja pelissä, jolloin heidät altistetaan uusille 

ärsykkeille. Useimmat verkkopelit ovat kaupallisia järjestelmiä, jotka yrittävät motivoida pelaajia jat-

kamaan pelaamista houkuttelemalla heitä etenemään yhdestä tasosta seuraavaan. Tämä viittaa 

siihen, että pelaajan odotukset pelihahmon kasvulle voivat lisätä uskollisuutta peliä kohtaan. (Teng 

2018a, 49, 55.) Myös tärkeimmiksi avaintekijöiksi pelaajan uskollisuudelle verkkopeliä kohtaan on 

esitetty seuraavia: 

- Kontrollin tunne, eli pelaaja kokee kontrolloivansa virtuaaliympäristöä ja pelaajan toimilla 

on suora vaikutus pelin pelaamiseen. 

- Koettu viihteellisyys, eli pelin tulee tyydyttää pelaajan tarpeet viihteelle.  

- Pelin tulee antaa sopivia haasteita, jotka pitävät pelaajan motivoituneena ja kiinni pelissä. 

(Huang & Hsieh 2011, 591.)  

 

Merhin mukaan nautinnollisuus vaikuttaa merkittävästi aikomukseen pelata – ihmiset haluavat pe-

lata verkkopelejä, jotta he voivat saavuttaa ilon tunnetta. Eskapismi ja visuaalinen vetovoima ovat 

ratkaisevia tekijöitä, jotka vaikuttavat pelaajan kokemaan nautintoon. Jotta voitaisiin houkuteltua 

enemmän pelaajia pelin pariin, tulisi pelintekijöiden keskittyä pelin visuaaliseen ulkoasuun ja pe-

lissä oleviin esineisiin. (Merhi 2016, 259–260.) Pelaajat tuntevat kiintymystä omiin pelihahmoihin 

käytetyn ajan ja emotionaalisen vaivannäön vuoksi. Pelihahmo heijastaa pelaajan identiteettiä ja 

ilmentää pelaajaa virtuaalimaailmassa. Pelintekijät voisivat lisätä dynaamisia sosiaalisia kokemuk-

sia korostamalla virtuaalimaailman kolmea perusominaisuutta. Näitä ovat pelaajien pelihahmot, yh-

teistoiminta kiltojen kanssa ja henkilökohtainen viestintä. Pelinkehittäjät voisivat vahvistaa näitä 

ominaisuuksia parantamalla grafiikkaa, erikoistehosteita ja teknisiä komponentteja, joita löytyy yk-

sinpeleistä. Näitä ovat reaalimaailman fysiikka, kahden tai useamman objektin törmäyksen tunnis-
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taminen sekä vaihtuvat dynaamiset ympäristöt. Lisäksi pelaajille tulisi antaa keinoja luoviin paran-

nuksiin, kuten mahdollisuus mukauttaa pelihahmon ulkoasua ja varusteita. Näillä voitaisiin taata 

jokaiselle pelihahmolle oma ainutlaatuinen visuaalinen ulkonäkö. (Moon, Hossain, Sanders, Garrity 

& Jo 2013, 25.) 

4.1 Palvelun laatu 

Palvelun laadun ulottuvuudet yksityisyydessä, tehokkuudessa ja viihteessä vaikuttavat välillisesti 

pelaajien uskollisuuteen tyytyväisyyden kautta. Vuorovaikutuksella on taas suora vaikutus pelaa-

jien uskollisuuteen. Verkkopelejä tarjoavilla yrityksillä on velvollisuus suojella pelaajiensa yksityi-

syyttä. Tätä pidetään yhtenä tärkeimpänä ominaisuutena, kun pelaajat arvioivat verkkopelin palve-

lun laatua. Se vaikuttaa suoraan pelaajien kokemaan tyytyväisyyteen verkkopeliä kohtaan. Pelaajat 

haluavat myös saada erilaisia etuja pelatessaan verkkopelejä. Näitä ovat esimerkiksi tiedonsaanti, 

stressin lievitys ja ystävien saaminen. Nämä saatavat edut pelaamisesta vaikuttavat pelaajien ko-

kemaan tyytyväisyyteen. Koska verkkopelit ovat digitaalista viihdettä, tulisi sen antaa pelaajilleen 

nautintoa pelaamisesta, jotta pelaaja kokisi tyytyväisyyttä peliä kohtaan. Verkkopeliä tuottavien yri-

tysten tulisi ottaa siis huomioon yksityisyys, viihde ja tehokkuus palvelun laadun hallinnassa. Pe-

laajan uskollisuuteen verkkopeliä kohtaan vaikuttaa merkittävästi pelaajan kokema tyytyväisyyden 

taso. (Chang ym. 2011, 1297, 1301.)  

 

Yang ja muut huomasivat omassa tutkimuksessaan, että avaintekijöitä asiakkaan tyytyväisyydelle 

verkkopeliä kohtaan ovat palvelun laatu verkkopeliä myyvältä yritykseltä, verkkopelistä aiheutuvat 

kustannukset ja kokemusarvo. Palvelun laatuun sisältyy verkkopeliä myyvän yrityksen luotetta-

vuus, vastauskyky, varmuus ja empatia. Kuluttajan kokema tyydytyksen tunne verkkopeliyrityksen 

palvelun laatua kohtaan rakentuu seuraavista osioista: 

- Verkkopeliyrityksen suorittaessa luotettavasti ja täsmällisesti luvatut palvelut asiakkaalle. 

- Verkkopeliyritys tarjoaa ja tyydyttää asiakkaiden tarpeet ajoissa. 

- Verkkopeliyritys antaa kuluttajien luottaa yrityksen ammattitaitoon. 

- Verkkopeliyritys tarjoaa henkilökohtaista palvelua asiakkaalle. 

Säilyttääkseen pelaajien uskollisuuden heidän tarjoamaansa verkkopeliä kohtaan, tulee yrityksen 

tarjota parempaa palvelun laatua, mahdollistaa enemmän hyväksyttävämpiä kustannusmalleja 

sekä tarjota enemmän kokemuksellista arvoa asiakkaalle. (Yang ym. 2009, 1823.) 
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4.2 Vuorovaikutus verkkopelissä 

Choi ja Kim (2004, 13) viittaavat Mithran (1998), Lewinskin (2000) ja Csikszentmihalyin (1997) te-

oksiin, joissa on todettu vuorovaikutuksen olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä pelaajan kokemaan 

optimaaliseen elämykseen tietokonepeleissä. Laurel (1993) on määritellyt vuorovaikutuksen ole-

van käyttäytymistä ja kommunikoimista kahden tai useamman kohteen kanssa sekä niiden välistä 

vaikutusta toisiinsa. (Choi & Kim 2004, 13.) Jotta peliuskollisuutta voidaan lisätä, tulee käyttäjälle 

tarjota optimaalinen kokemus pelistä. Tämän saavuttaakseen voidaan tarjota sopivissa määrin 

henkilökohtaista ja sosiaalista vuorovaikutusta pelaajalle. MMO-pelin perusmekaniikka on henkilö-

kohtainen vuorovaikutus pelaajan ja pelin välillä. Esimerkiksi pelissä oleva hirviö yrittää tappaa 

pelaajan – pelaaja voi puolustautua tältä iskulta ja pelastaa elämänsä. Sosiaalinen vuorovaikutus 

mahdollistaa useiden käyttäjien tapaamisen virtuaalimaailmassa, joka voi olla tärkeä tekijä opti-

maaliseen elämykseen kyseisessä verkkopelissä. Verkkopelissä sosiaalinen vuorovaikutus toisten 

pelaajien kanssa saa aikaan kuulumisen tunteen. Pelaaja voi kokea, että hän ei halua lähteä pois, 

jolloin se aiheuttaa uskollisuuden tunnetta peliä kohtaan. Tämä tulisi ottaa huomioon sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa ja antaa pelaajille korkealaatuiset vuorovaikutuksen välineet. (Choi & Kim 

2004, 13–14, 22; Chang ym. 2011, 1301.) 

 

Henkilökohtainen vuorovaikutus 

Henkilökohtainen vuorovaikutus voidaan jakaa kolmeen osaan: tavoite, suoritus ja palaute. Henki-

lökohtaiseen vuorovaikutukseen pelin ja pelaajan välillä voidaan vaikuttaa antamalla pelaajalle so-

pivia tavoitteita, suorituksia ja palautetta. (Choi & Kim 2004, 14.) Jokaisella pelaajalla on oma peli-

hahmonsa MMO-peleissä, jota kyseinen pelaaja pystyy kontrolloimaan. Pelaajan valta omaan pe-

lihahmoon voidaan jakaa primaariseen ja sekundaariseen kontrolliin. Primaarinen kontrolli muo-

dostuu pelaajan kokemasta tunteesta, että hän tietää miten kontrolloida hahmoaan tehokkaasti ja 

tuntee saavansa tarpeeksi kontrollia oman hahmonsa suhteen. Sekundaarinen kontrolli muodostuu 

pelaajan käyttämästä ajasta pelissä, jotta hän kykenee kontrolloimaan pelihahmoaan paremmin. 

Sekundaariseen kontrolliin kuuluu myös pelaajan ajankäyttö pelihahmonsa kanssa sekä peliin pa-

laaminen, jotta pelaaja voi kontrolloida pelihahmoaan. Silloin, kun pelaajalla on täysi valta peliin ja 

pelihahmoonsa, saadaan aikaiseksi tunne siitä, että pelaaja omistaa pelihahmonsa. Pelaaja muo-

dostaa todennäköisemmin vahvan psykologisen omistussuhteen pelihahmonsa kanssa, mikäli pe-

laaja kokee, että hän pystyy kontrolloimaan pelihahmoaan. Tämä tunne vahvistaa pelaajan tunte-

maa uskollisuutta peliä kohtaan. Tätä kutsutaankin kontrollia vahvistavaksi strategiaksi pelissä. (Jo 

ym. 2007, 4–5,12.) Kyseinen strategia on havainnollistettu alla olevassa kuviossa (kuvio 1). 
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Pelaajan kokema tunne pelihahmon kontrollista riippuu täysin pelaajan taitotasosta. Tätä kontrollin 

tunnetta voidaan kuitenkin vahvistaa antamalla lisää erilaisia statustietoja. Näitä ovat esimerkiksi 

elämäpisteet (health points) ja energiapisteet (energy points) sekä mahdollisuus säätää pelin ase-

tuksia. (Huang & Hsieh 2011, 592.)  

 

Otetaan esimerkkinä tehtävä suoraan World of Warcraft -pelistä ja käytetään apuna Wowhead-

sivustoa. Wowhead-sivusto on World of Warcraft -pelin kannattajien ylläpitämä sivusto, joka sisäl-

tää ajankohtaista tietoa sekä työkaluja, jotka ovat suunniteltu World of Warcraft -peliä pelaaville 

ihmisille. Tältä sivustolta voi löytää tietoa muun muassa erilaisista esineistä, tehtävistä ja pelissä 

olevista NPC-hahmoista. (Wowhead 2018a, viitattu 9.11.2018.) Wowhead-sivustolta haetun tehtä-

vän nimi on A friendly chat (Wowhead 2018b, viitattu 9.11.2018). Pilkotaan tämä tehtävä osiin hen-

kilökohtaisen vuorovaikutuksen määreillä seuraavassa taulukossa (taulukko 7): 

 

 

TAULUKKO 7. Henkilökohtainen vuorovaikutus (Wowhead 2018b, viitattu 9.11.2018) 

 

 

Tavoite Suoritus Palaute 

Mene Stormwindin sata-

maan ja tiedustele Snivel 

Rustrocketia tarvikkeista. 

Palaa takaisin todisteiden 

kanssa, jotka hän antaa si-

nulle. 

Tiedustelet kyseistä NPC-

hahmoa tarvikkeista: aktivoit 

kyseisen NPC-hahmon ja 

käyt hänen kanssaan keskus-

telua, jossa saat tehtävässä 

tarvittavan esineen. 

Pelaaja palaa tehtävän anta-

jalle. ”Sait hänen tilikirjansa? 

Oikeasti? Se on mahtavaa, 

<pelaajan nimi>. Siinä on var-

masti paljon hyvää tietoa”. 

Palaute vahvistetaan antamalla 

pelaajalle palkkio tehtävän suo-

rittamisesta.  

Oman hahmon 

kontrolloiminen 

Oman hahmon  

omistamisen tunne 

Uskollisuus pelatta-

vaa peliä kohtaan 

KUVIO 1. Kontrollia vahvistava strategia (Jo ym. 2007, 4) 
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Pelintekijöiden tulee luoda pelihahmoja, jotka eivät ole yksinkertaisia ja pitkäveteisiä, jotta pelaaja 

saadaan pidettyä kiinnostuneena pelistä. Pelaajilta voi loppua mielenkiinto pelihahmoonsa ja he 

keskeyttävät pelaamisen. Tästä syystä on tärkeätä saada aikaiseksi psykologinen omistussuhde 

pelaajan ja pelihahmon välille. Pelaaja voi kerätä pelihahmolleen erilaisia esineitä ja varusteita 

MMO-pelissä, joita voidaan käyttää resursseina tai osana pelihahmoa. Pelihahmo saa palkintoja, 

kun pelaaja suorittaa erilaisia tehtäviä pelissä. Nämä palkinnot vaihtelevat pelivaluutan, esineiden 

sekä kokemuspisteiden välillä. Näiden tehtävien ansiosta pelihahmon kokemustaso nousee. Tällä 

voidaan vahvistaa pelaajan tuntemaa psykologista omistussuhdetta pelihahmoonsa. (Jo ym. 2007, 

12.)  

 

World of Warcraft -pelissä pelaaja kerää hahmolleen kokemuspisteitä, jotka nostavat pelaajan ko-

kemustasoa. Peli aloitetaan suhteellisen helpoilla tehtävillä, mutta mitä suuremmaksi kokemustaso 

nousee, niin sen enemmän pelaaja joutuu näkemään vaivaa kokemuspisteiden eteen. Houkutti-

mena pelaaja saa tiettyjen kokemustasojen myötä erilaisia taitoja omalle hahmolleen tai hän pää-

see matkustamaan uusille alueille virtuaalimaailmassa. Ratsun mainitaan kannustavan keräämään 

kokemustasoja, koska se on merkittävä sosiaalisen statuksen symboli osoittaen pelaajan olevan 

korkean kokemustason pelaaja. (Ducheneaut ym. 2006, 409.) Tämä kuitenkin eroaa uusimmista 

World of Warcraft -pelin lisäosista huomattavasti, koska kokemustasot tulevat niin nopeasti, ettei 

ratsun saaminen olekaan enää niin suuri statussymboli.  

 

Sosiaalinen vuorovaikutus 

Verkkopeleistä on tullut yksi pääkanava pelaajien sosiaaliselle vuorovaikutukselle, joissa voidaan 

keskustella anonyymisti ja reaaliajassa. Niissä voidaan jakaa kokemuksia ja sosialisoida muiden 

käyttäjien kanssa. (Merhi 2016, 260.) Vahvojen sosiaalisten suhteiden muodostaminen MMO-pe-

lissä lisää pelaajan uskollisuutta peliä kohtaan. Pelintekijöiden tulisi tarjota pelaajille erilaisia esi-

neitä, joita voidaan rakentaa pelaajien toimesta. MMO-pelissä eri esineiden luonti vaatii yleensä 

vaihtokauppaa toisten pelaajien kanssa. (Moon ym. 2013, 25–26.) Sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa luodaan sitoutumista pelaajan ja muiden pelaajien välillä. Tätä sitoutumista vahvistetaan 

antamalla pelaajille paikkoja ja välineitä sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Tällaisia paikkoja ovat 

muun muassa pelin sisällä olevat pelaajien muodostamat killat sekä erilaiset keskustelukanavat. 

(Choi & Kim 2004, 22; Jo ym. 2007, 12; Moon ym. 2013, 26.)  

 

Sosiaaliset verkostot ovat olennainen osa MMO-pelejä. Sosiaaliset verkostot vaikuttavat käyttäjä-

kokemukseen ja pelaajien sitouttamiseen peliä kohtaan. Yhteisöjen rakentaminen ja huoltaminen 
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muodostavat tärkeän aspektin pysyvien virtuaalimaailmojen suunnittelussa ja ylläpidossa. (Pirker, 

Rattinger, Drachen & Sifa 2017, 71.) Pelaajille tarjotut paikat ja välineet auttavat heitä muodosta-

maan ystävyyssuhteita sekä erilaisia yhteisöjä. Pelaajat voivat menettää nämä muodostetut sosi-

aaliset suhteet, jos he lopettavat kyseisen MMO-pelin pelaamisen. Tästä syystä sosiaaliselle vuo-

rovaikutukselle annetut paikat ja välineet voivat nostaa pelaajien sitoutumista peliä kohtaan eli li-

säämään uskollisuutta pelattavalle pelille. (Uysal 2016, 362.) 

 

Käyttäjät, jotka ovat motivoituneita pelaamaan nimenomaan muihin ihmisiin tutustumisen vuoksi, 

pelaavat todennäköisemmin rutiininomaisesti. Tämä taas nostaa kokonaisvaltaista kiintymystä pe-

liä kohtaan. Naispelaajat ovat osoittaneet miehiä enemmän tällaista käytöstä. (Castillo 2019, 266–

267.) Huang ja Hsieh toisaalta mainitsevat omassa julkaisussaan, että sosiaalisuus ja vuorovaikut-

teisuus tuottaisivat vähäisiä vaikutuksia uskollisuuteen. Syiksi mainitaan olemassa olevat sosiaali-

set verkostot Internetissä, kuten MySpace, Twitter ja Facebook. Näissä käyttäjät voivat tyydyttää 

oman sosiaalisen vuorovaikutuksen tarpeensa. Vaikka pelaajat ovat vuorovaikutuksessa keske-

nään verkkopelissä, niin niitä pidetään kuitenkin virtuaalisena, eikä niiden katsota tyydyttävän to-

sielämän sosiaalisia tarpeita. (Huang & Hsieh 2011, 591–592.) Hsuang ja Hsieh (2011, 592) viit-

taavat Petersin, Amaton ja Hollenbeckin (2007) tekstiin, jossa todetaan verkkopelien tarjoavan lä-

hinnä viihdettä, ja että niillä täytetään aikaa vuorovaikutuksella muiden pelaajien kanssa. 

 

MMORPG-pelien tyypillisiin piirteisiin kuuluu, että suurin osa pelaajista liittyvät kiltaan, kun he aloit-

tavat pelaamisen. Tämän avulla saadaan muodostettua vahvempi sosiaalinen side pelaajien kes-

ken. (Jo ym. 2007, 5.) Jo ja muut (2007, 6) viittaavat Adamsin ja Hoggin (1990) kirjoitukseen, jossa 

todetaan sosiaalisen identiteetin määrittyvän sillä, että henkilö tuntee kuuluvansa tiettyyn sosiaali-

seen ryhmään ja arvostaa ryhmäjäsenyyttään. Killoilla tulee olla hyvä kiltajäsenten hallinta, jotta ne 

eivät päädy esimerkiksi siihen, että raiding-pelaamiseen tarkoitetut illat epäonnistuvat. Epäonnis-

tumiset taas voivat johtaa sekä killan yhteisaktiviteettien vähenemiseen että epävakauteen. (Chen, 

Sun & Hsieh 2008, 300.) Sosiaalista vuorovaikutusta vahvistava strategia rakentuu kiltalaisten vä-

lisestä vuorovaikutuksesta, joka muodostaa pelaajan sosiaalisen identiteetin killassa ja tämä vah-

vistaa pelaajan uskollisuutta peliä kohtaan (Jo ym. 2007, 6.) Sosiaalista vuorovaikutusta vahvistava 

strategia havainnollistetaan seuraavassa kuviossa (kuvio 2). 
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Käytetään esimerkkinä World of Warcraft -peliä. Kyseisessä pelissä on kommunikoinnille annettu 

paikaksi erilaiset keskustelukanavat. Näitä ovat esimerkiksi yksityinen viesti, ryhmäviesti, kiltaviesti 

ja alueviesti. Erityisesti alueviestit ovat suosittuja World of Warcraft -pelissä. Näillä keskusteluka-

navilla pystytään kommunikoimaan välineellä, jota kutsutaan chat-ikkunaksi. Chat-ikkunaan voi an-

taa määrityksen sille, että mihin kanavaan haluaa osoittaa viestinsä. Esimerkiksi komento /p käs-

kee chat-ikkunaa lähettämään viestin ryhmän sisäisesti ja komento /g käskee chat-ikkunaa lähet-

tämään viestin killan sisäisesti. Chat-ikkunoihin pystytään myös määrittelemään, että mitä viestejä 

kyseisessä chat-ikkunan välilehdessä näkyy. Alla olevassa kuviossa (kuvio 3) näkyy globaalika-

nava (5), jonka näkevät kaikki samalla puolella pelaavat ihmiset ja kiltakanava (G) vihreällä tekstillä, 

jonka sisällön näkevät kaikki kyseissä killassa olevat pelaajat. Nämä erotetaan eri värisiksi, jotta 

tekstiä on helpompi hahmottaa. 

 

 

 

KUVIO 3. World of Warcraft -pelin chat-ikkuna (World of Warcraft 2018a, viitattu 9.11.2018) 

Aloittaessa MMO-pelin pelaamisen ei välttämättä tarvitse olla kanssakäymisessä muiden pelaajien 

kanssa. Mitä korkeammalle kokemustasolle pelaaja pääsee, niin sen useammin pelissä ilmenee 

tehtäviä, joihin tarvitaan muiden pelaajien apua. Pelaajien tulee tehdä yhteistyötä muiden pelaajien 

kanssa, jolloin kiltajäsenyys nousee korkealle tärkeyslistalla. MMO-pelit tarjoavat pelaajilleen mo-

nipuolisia välineitä sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden pelaajien kanssa. Tällä tavalla saadaan 

pelaaja nauttimaan pelaamisesta muiden kanssa. Tämä saa aikaan sen, että pelaaja luo itselleen 

Vuorovaikutus kil-

talaisten välillä 

Sosiaalinen identi-

teetti killassa 

Uskollisuus pelatta-

vaa peliä kohtaan 

 
KUVIO 2. Sosiaalista vuorovaikutusta vahvistava strategia (Jo ym. 2007, 6.) 
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vahvan sosiaalisen identiteetin pelissä. (Jo ym. 2007, 12.) Pelaajat nauttivat sosiaalisista aktivitee-

teista oikeiden ihmisten kanssa MMO-pelin luomassa virtuaalimaailmassa. Näin he voivat tuntea 

kuuluvansa yhteisöön ja he voivat rakentaa sosiaalista pääomaa. Nämä luodut sosiaaliset verkos-

tot ovat hyödyllisiä ja arvokkaita. Pelaajan vaihtaessa pelattavaa peliä kokee hän sosiaalisten ver-

kostojen menetyksen tunteen. Sen vuoksi sosiaalisen pääoman kertyminen voi muodostaa rankan 

kustannuksen peliä vaihtaessa, kun pelaaja joutuu aloittamaan alusta. Tästä syystä muiden pelaa-

jien sosiaalinen läsnäolo sekä kerrytetty sosiaalinen pääoma ovat ratkaisevia tekijöitä pelaamisen 

jatkuvuudelle, eli lisäämään pelaajan uskollisuutta pelattua verkkopeliä kohtaan. (Tseng ym. 2015, 

609.)   

 

World of Warcraft -peli kannustaa pelaajia muodostamaan ryhmiä kahdella klassisella mekanii-

kalla. Pelihahmoluokilla on omia erityistaitoja, jotka tukevat toisiaan. Papit (priests) ovat parhaimpia 

parantamaan (healing) ryhmän jäseniä ja soturit (warriors) ovat erinomaisia tekemään fyysistä va-

hinkoa (melee damage). Ryhmäytyminen eri pelihahmoluokkien kanssa nostaa tehokkuutta. Toi-

nen mekaniikka on, että osa tehtävistä ja dungeon-instansseista on liian vaikeita suorittaa yksin. 

Nämä aktiviteetit palkitsevat pelaajia paremmilla varusteilla kuin mitä normaalisti saisi yksin pelaa-

malla. Ryhmäytymisen määrä kasvaa mitä enemmän kokemustasoja pelaajalla on. Myöskin mer-

kittävää oli yksin pelaavissa – he kerryttivät nopeammin kokemustasoja verrattuna ryhmittyneisiin 

pelaajiin. (Ducheneaut ym. 2006, 410.) World of Warcraft -peliin on ilmestynyt myöhemmin ominai-

suus, jossa pystyy rekrytoimaan toisen pelaajan. He saavat parina pelatessaan enemmän koke-

muspisteitä verrattuna yksin pelaavaan. (World of Warcraft Wiki 2018, viitattu 14.12.2018).  

 

Destiny on hybridi peli, jossa yhdistyy massiivinen monen pelaajan verkkopeli, ensimmäisen per-

soonan ammuntapeli (FPS), roolipelaaminen (RPG) sekä taisteluareenamoninpeli (MOBA). Se on 

houkutellut miljoonia pelaajia pariinsa. Usein yhdessä pelaavilla on huomattu olevan vahvempia 

sosiaalisia vuorovaikutussuhteita muiden pelaajien kanssa. Heillä on myös korkeampi suorituskyky 

pelissä. Pelaajat, joilla on tiiviimpi sosiaalinen verkosto, pelaavat myös keskimäärin enemmän ot-

teluita ja he ovat pelanneet pidemmän aikaa. Klaaniin kuuluvat pelaajat ovat suoriutuneet parem-

min kaikissa Destiny-pelin tarjoamissa PvP-pelaamisen tyypeissä. (Pirker ym. 2017, 82.) 
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4.3 Pelattavuus 

Mikäli pelissä oleva vuorovaikutus ei toimi, niin kiinnostus peliä kohtaan lakkaa. Liian vaikea pelat-

tavuus on ongelma peleissä. Näitä pelattavuuteen liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi välianimaatio 

(cutscene), jota ei voi ohittaa sekä värisokea pelaaja, jota ei oteta huomioon pelisuunnittelussa. 

Hsu ja Lu kirjoittavat, että verkkopelin käyttöliittymän tulee olla helppo käyttää. Mikäli verkkopelin 

käytettävyys on liian hankalaa, niin se voi aiheuttaa flow-tilan rikkoutumisen ja pelaaja voi sen seu-

rauksena hylätä pelattavan pelin (Hsu & Lu 2003, 862).  

 

Pelattavuus tarkoittaa oikeata suhdetta pelin haastavuuden ja pelaajan taitojen välillä. Haastavuus 

koostuu pelin tahdista ja sen tarjoamista kognitiivisista haasteista. Pelin pelattavuus on hyvä, kun 

nämä ovat tasapainossa toistensa kanssa pelaajan taitoihin nähden. (Ermi & Mäyrä 2005, 2.) Pelin 

pelattavuus koostuu kriteereistä, joilla voidaan arvioida pelin pelattavuutta ja käyttää pelisuunnitte-

lun apuna. Gameplay suomennetaan normaalisti pelattavuustermillä, mutta termien gameplay ja 

pelattavuuden kerrotaan olevan kaksi eri asiaa. Gameplay-termillä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, 

kun pelaaja ja peli ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Pelattavuus on taas laadullinen 

termi, jota käytetään niin pelisuunnittelussa kuin arvioitaessa pelin pelattavuutta. (Järvinen, Heliö 

& Mäyrä 2002, 17.)  

4.4 Game flow -teoria 

Järvinen ja muut esittävät tutkimusraportissaan game flow -teorian, joka on adaptaatio Mihaly 

Csikszentmihalyin flow-teoriasta. Teoriaan kuuluu taitoa vaativat haasteet, toiminta ja tietoisuus, 

tavoitteet ja palaute, keskittyminen annettuun tehtävään, kontrollin paradoksi, vapautuminen itse-

tarkkailusta sekä ajantajun kadottaminen. Videopelit antavat haasteellisia aktiviteetteja pelaajille 

säännöillään ja kilpailullisilla skenaarioilla. Pelaajien taidot kehittyvät pelissä pelaamisen myötä, 

josta muodostuukin pelaajan oppimiskäyrä. (Järvinen ym. 2002, 20, 22.) Verkkopelit mahdollistavat 

taitojen kehityksen pelin edetessä; pelaajat saavat näin henkilökohtaisen saavutuksen tunteen. 

Haasteiden ja pelaajan taitojen tulisi olla sopivassa tasapainossa – mikäli peli tuntuu liian helpolta 

tai vaikealta, se voi tappaa pelaajan innostuksen pelata peliä. (Huang & Hsieh 2011, 586, 592.)   

 

Järvinen ja muut (2002, 22–23) viittaavat Rousen (2001) kirjaan, jossa pelimaailman yhtenäisyyden 

tärkeyttä korostetaan; toiminnan ja tietoisuuden kietoutuminen toisiinsa vaatii sen, että pelimaailma 
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on yhtenäinen. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnot, joita pelimaailma sallii pelaajan tekevän ja toi-

mintojen myötä tapahtuvat seuraukset ovat yhtenäisiä. Hajanainen pelimaailma rikkoo pelaajan 

flow-tilaa. MMO-peleissä tärkeänä elementtinä oleva sosiaalinen vuorovaikutus on myös yksi tapa 

lisätä pelaajan tuntemaa flow-tilaa. Flow-tilaan kuuluu selkeät tavoitteet sekä välitön palaute toi-

minnan etenemisestä. Tämä pätee myös videopelaamiseen. Pelaajan tulee saada sekä visuaalista 

että auditiivista palautetta omista toiminnoista pelissä. Pelistä tuleva palaute ei ole aina jatkuvaa, 

vaan se voi vaihdella erilaisten pelityylien kesken. (Järvinen ym. 2002, 23–24.)  

 

Pelin tulee antaa sellaisia haasteita, joihin pelaaja pystyy keskittymään sinä hetkenä. Ihminen pys-

tyy käsittelemään vain tiettyä määrää tietoa yhdellä kertaa. Tällä tasapainotuksella voidaan var-

mistua siitä, että pelaaja pysyy flow-tilassa. Tehtävä ei tämän vuoksi saisi olla liian vaikea annet-

tuun aikaan nähden, jotta pelaajan keskittyminen peliin ei rikkoudu. Keskittyminen voi rikkoutua 

muun muassa epäjohdonmukaisuudesta, pelin kontrolleista, riskin ja palkinnon epätasapainosta, 

sekä käytettävyyden että pelattavuuden ongelmista. Game flow -teoriaan kuuluu se, että pelaajalla 

on täysi valta peliin, mutta pelaajalle annettu kontrolli pelin suhteen riippuu pelin säännöistä sekä 

vuorovaikutuksesta toisten pelaajien kanssa. Kontrollin taso riippuu peligenrestä. Pelaajien odo-

tukset perustuvat aikaisempaan kokemukseen peligenren suhteen, eli kuinka helpoksi tai vaikeaksi 

pelaaja olettaa pelin olevan. Pelintekijä voi käyttää tätä tietoa hyväkseen ja tehdä pelin, joka vastaa 

pelaajien odotuksia – tai viedä peli täysin toiseen suuntaan tehostaakseen pelaajan kontrollia peliä 

kohtaan. (Järvinen ym. 2002, 24–25.)  

 

Oman minän arviointi vähenee, joka saa aikaan sen, että pelaaja unohtaa oman itsensä ja sulautuu 

pelattavan pelin kanssa yhteen. Selvimmät esimerkit tästä ovat roolipelit sekä chat-ympäristöt. Pe-

lattavan sisällön tulee olla miellyttävää ja tarjota mahdollisuuksia toimintaan sekä vaatia jatkuvaa 

taitojen hiomista. Optimaalinen kokemus pelistä voi muuttaa pelaajan käsitystä ajankulusta. (Jär-

vinen ym. 2002, 26.) Järvinen ja muut (2002, 32–33) viittaavat Juulin (2002) tekstiin, jossa kirjoite-

taan siitä, että miten paljon aikaa pelaaja käyttää peliin tehden aktiivisia toimintoja ja milloin on 

kyse kuolleesta ajasta (dead time). Kuollut aika on sellaista aikaa, jolloin pelaaja joutuu suoritta-

maan helppoja toimintoja suuremman tavoitteen vuoksi. Tällaisia kuolleita aikoja löytyy varsinkin 

MMORPG-peleistä, kun pelaaja joutuu odottamaan muita pelaajia päästäkseen suorittamaan toi-

mintoja, jotka vaativat useampia pelaajia.  
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4.5 Investointimalli 

MMO-peleillä on niin sitoutuneita pelaajia, että he ovat pelanneet samaa peliä useamman vuoden 

ajan. Tämän tyylistä käytöstä on löydetty myös muista peleistä, joissa on pysyvä maailma – kuten 

League of Legends tai Clash of Clans. Pelaajien pitkäaikainen sitoutuminen peliin on huomattu ja 

erilaiset peligenret ovat alkaneet käyttämään virtuaalimaailman pysyvyyttä peliensä ominaisuu-

tena. Peleihin kohdistunut investointimalli rakennetaan seuraavanlaisesti:  

- Tyytyväisyys rakentuu tyytyväisyyden tasosta peliä kohtaan tai pelaajien kokemasta nau-

tinnon tasosta. 

- Muiden vaihtoehtojen laatu, joita ovat muut MMO-pelit tai aktiviteetit ystävien kanssa. 

- Investoinnin määrä, jota voi olla rahallinen, ajallinen tai sosiaalinen investointi. (Uysal 

2016, 358.)  

 

Sitoutuneisuus peliin tapahtuu, kun pelaaja tuntee olevansa psyykkisesti sitoutunut peliin ja hän 

haluaa jatkaa pelin pelaamista pitkäaikaisesti. MMO-pelejä pelaavista osa saattaa jatkaa pelaa-

mista, vaikka heidän tyytyväisyyden taso peliä kohtaan laskee. Tämän on oletettu johtuvan siitä, 

että pelaajan investoinnin määrä on niin suuri ja muita vaihtoehtoja ei ole. Silloin sitoutuneisuus 

peliin jatkuu tyytyväisyyden tason laskusta huolimatta. Pelaajat voivat kokea sijoittaneensa paljon 

peliin sen vuoksi, että miten kauan he ovat pelanneet peliä ja miten paljon he ovat sijoittaneet rahaa 

peliin. Tämä taas nostaa pelaajan sitoutumista peliä kohtaan. Tyytyväisyyden taso ja investoinnin 

määrä vaikuttavat huomattavasti pelaajan tuntemaan sitoutumiseen peliä kohtaan. Sitoutuneet pe-

laajat etsivät todennäköisemmin ratkaisuja tai odottavat pelistä löytyvien ongelmien korjaamista. 

He lopettavat pelaamisen pienemmällä todennäköisyydellä verrattuna sitoutumattomiin pelaajiin. 

Muiden vaihtoehtojen laatu ei heikennä pelaajan sitoutumista, vaikka pelissä ilmenee ongelmia. 

Sen sijaan se lisää pelaajan uskollisuutta MMO-peliä kohtaan. Sitoutuneet pelaajat mukautuvat 

helpommin pelissä ilmeneviin ongelmiin. (Uysal 2016, 358–359, 361.) 

4.6 Kulutusarvojen teoria  

Teng (2018a, 51) viittaa Shethin, Newmanin ja Grossin (1991) kulutusarvojen teoriaan, jossa tode-

taan, että kuluttajat muodostavat myönteisiä asenteita ja tekevät ostopäätöksiä arvioidensa mukai-

sesti. Näitä arvioiden takana ovat toiminnalliset, sosiaaliset, emotionaaliset, ehdolliset sekä tieto-

opin arvot. Teng kirjoittaa, että oppiminen, uutuudenviehätys, sosiaaliset arvot ja nautinnollisuus 
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liittyvät myönteisesti odotuksiin pelihahmon kasvulle sekä näin ollen myös pelaajan uskollisuudelle 

verkkopeliä kohtaan. Pelihahmon kasvun odotus toimii välittäjänä kulutusarvojen vaikutukselle 

verkkopeliä kohtaan. Kulutusarvot voivat tehostaa pelaajien odotuksia pelihahmon kasvulle ja näin 

ollen vaikuttaa myös uskollisuuteen. Pelihahmon kasvu on tärkeä tekijä pelaajalle. Pelaajalle voi-

daan antaa itseluottamusta tarjoamalla pelinsisäistä ohjausta tai neuvoja, jotka kannustavat pelaa-

jaa. Näin hän voi tuntea pystyvänsä suorittamaan tulevia haasteita. (Teng 2018a, 51.) 

 

Pelaajat haluavat oppia asioita, jolloin heille tulisi tarjota mahdollisuuksia uusien asioiden opette-

luun. Uutuudenviehätys on merkittävä tekijä pelaajan uskollisuudelle, jolloin verkkopelin tulisi tar-

jota säännöllisesti päivityksiä ja lisäosia virtuaalimaailmaan. Sosiaalisuutta voidaan ylläpitää tar-

joamalla pelaajille erilaisia tehtäviä, joissa pitää olla vuorovaikutuksessa muiden pelaajien kanssa. 

Nautinnollisuus vaikuttaa myönteisesti pelaajauskollisuuteen. Pelaajille voitaisiin tarjota houkutte-

levia pelihahmoja, esineitä, aarteita ja paikkoja nostamaan pelaajien nautinnon tasoa. (Teng 

2018a, 55, 57–58.) 

4.7 Hinnoittelumalli 

Verkkopeliliiketoiminta kasvaa nopeasti, ja osasyy siihen saattaakin olla, että verkkopelit ovat il-

maisia tai halpoja hinnoittelumalliltaan. Pelaajat voivat pelata niitä missä tahansa ja milloin tahansa. 

(Merhi 2016, 260.) Hinnoittelumallilla tarkoitetaan tarjottavan tuotteen hinnoittelua. Hinnoittelumal-

lin tulee kertoa asiakkaalle selkeästi, että miten paljon asiakas joutuu tuotteesta maksamaan. 

(Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2010, viitattu 13.12.2018.) Hinnoittelumallit peleissä voivat vaih-

della peligenrestä riippuen. MMO-peleissä hinnoittelumalleja on useita, joita on esitelty seuraa-

vassa kuviossa (kuvio 4).  
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KUVIO 4. Hinnoittelumallit 

Kuukausimaksullisessa hinnoittelumallissa (subscription) maksetaan kuukausittaista maksua 

oikeudesta pelata peliä. Kuukausimaksullinen hinnoittelumalli oli suosituin hinnoittelumalleista 

vuonna 2005 Japanin MMO-peleissä. Kuukausimaksullisen pelin sekä pelaajien yhteisöllisyyden 

yhdistelmä auttaa nostamaan pelin myyntilukuja, mutta se ei riitä, mikäli peli ei onnistu keräämään 

tarpeeksi suuria määriä pelaajia. Kuukausimaksullisen hinnoittelumallin, yhtäjaksoisen pelaamisen 

sekä sosiaalisen motivoinnin on huomattu olevan yhteydessä toisiinsa. (Nojima 2007, 672, 680.) 

World of Warcraft -peliä, joka käyttää nykyään kuukausimaksullista hinnoittelumallia, on arvioitu 

pelanneen n. 5,5 miljoonaa käyttäjää vuonna 2018 (Statista 2018, viitattu 12.12.2018). Activision 

Blizzard ei ole ilmoittanut yksittäisten peliensä liikevoittoja, vaan heiltä on ainoastaan saatavissa 

yhteenlasketut luvut kaikista tuotteista (Activision Blizzard 2018, viitattu 12.12.2018).  

 

Ilmaispelin hinnoittelumallissa (free to play) pelaajan ei tarvitse ostaa peliä eikä maksaa pelaa-

misesta. Peli tarjotaan kokonaan tai suurelta osin ilmaiseksi. Pelit ovat kuitenkin suunniteltu niin, 

että pelaaja tuntee tarvetta tehdä pelinsisäisiä ostoksia, koska pelissä eteneminen ja pärjääminen 

on hidasta tai mahdotonta. (Määttä & Nuottila 2016, 98.) Käyttäjät, jotka ovat valmiita maksamaan 

kuukausimaksua pelistä kuuluvat melko pieneen asiakasryhmään, kun taas ilmaispelin hinnoittelu-

mallin mukaisilla peleillä on potentiaalia tavoittaa huomattavasti suurempia pelaajamääriä (Hamari 

& Lehdonvirta 2010, 15). Ilmaispelin hinnoittelumalli mahdollistaa ilmaiseksi pelaamisen ja se pys-

tyy keräämään paljon käyttäjiä pelin ääreen. Toisaalta se voikin hetkellisesti vaikuttaa pelin kan-

nattavuuteen, mutta tästä huolimatta se pysyy edistämään käyttäjien yhteisöä ja pelin arvoa. Il-

maispelin hinnoittelumallilla on myös mahdollista saada suuria maksuja pelaajilta, jotka kokevat 

ILMAISPELI HYBRIDI KUUKAUSIMAKSULLINEN

KERTAMAKSULLINEN FREEMIUM
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immersiota peliä kohtaan. Ilmaispelin hinnoittelumallia käytettäessä pelaajan käyttämä aika pelille 

vähenee verrattuna kuukausimaksulliseen hinnoittelumalliin. Tämän hinnoittelumallin peleissä on 

enemmän immersiota kokevia pelaajia, mutta heiltä puuttuu pitkän ajan pelaamismalli. Lyhyemmät 

peliin käytetyt ajat kertovat siitä, että kyseiset pelaajat ovat kyllästyneet peliin. (Nojima 2007, 675, 

677, 680.) 

 

Epic Games -peliyhtiön Fortnite-peli on onnistunut saamaan alle vuodessa 125 miljoonaa pelaajaa 

pelaamaan peliä (Epic Games 2018, viitattu 27.11.2018). Fortnite-pelin liikevaihto vuonna 2018 oli 

2,4 miljardia dollaria, joka on historian suurin vuosittainen tulos SuperDatan raportin mukaan (Hog-

gings 2019, viitattu 6.5.2019). Fortnite-peliin myydään erilaisia virtuaalihyödykkeitä, kuten asus-

teita, emojeja ja tanssiliikkeitä. LendEdun tutkimuksen mukaan tuhannen pelaajan otannasta  

68,8 % oli ostanut virtuaalihyödykkeitä Fortnite-peliin. Tästä otannasta keskimääräinen summa vir-

tuaalihyödykkeiden ostamiselle vuoden aikana oli noin 84,7 dollaria. Fortnite-pelissä voi olla paras 

pelaaja ilman, että pelaaja käyttää yhtään rahaa peliin. Näin ollen ansaintamalliin ei siis kuulu pay-

to-win-menetelmä. Tällä tarkoitetaan siis sitä, että ostamalla asioita peliin saisit etulyöntiaseman 

niihin pelaajiin verrattuna, jotka eivät ole kuluttaneet rahaa peliin. (Brown 2018, viitattu 12.12.2018.) 

Monet pelintekijät kokevat myös pay-to-win-menettelyn epäeettisenä. Etenkin jos se viedään siihen 

ääripäähän, että voittaminen ilman maksamista on mahdotonta. (Kimppa, Heimo & Harviainen 

2015, 135.) Asenne pay-to-win-menettelyyn riippuu täysin pelaajan kulttuuritaustasta. Länsimaa-

laiset pelaajat eivät yleensä hyväksy pay-to-win-menettelyä, kun taas esimerkiksi kiinalaiset pelaa-

jat hyväksyvät rahalla ostetun etuaseman (Huang 2018, viitattu 12.12.2018).  

 

Freemium-hinnoittelumallissa yhdistyy ilmainen ja maksullinen sisältö. Freemium-hinnoittelu-

mallissa maksuton versio sisältää pelin rajoitettuna ja koko pelisisällön saa pelattavaksi maksa-

malla. Ero freemium- ja ilmaispelin hinnoittelumallien välillä on se, että ilmaispelin hinnoittelumal-

lissa pelaaja saa koko pelin tarjoaman sisällön, eikä se pakota rahan käyttämiseen. Lisämaksua 

voidaan veloittaa pelaajalta erilaisista toiminnoista, ominaisuuksista, mainosten poistamisesta tai 

rinnakkaisista palveluista. Tässä hinnoittelumallissa korostuu myös tavoite saada mahdollisimman 

suuri käyttäjämäärä pelille, koska vain pieni osa heistä lopulta ostaa freemium-palveluita pelistä.  

(Määttä & Nuottila 2016, 96–97). 

 

Hybridi-hinnoittelumallissa yhdistellään useiden eri hinnoittelumallien periaatteita. Jakoa eri hin-

noittelumallien välillä on joskus vaikeata erottaa, koska joissakin peleissä käytetään useampaa 
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kuin yhtä hinnoittelumallia. (Määttä & Nuottila 2016, 96.) Hybridi-hinnoittelumalli on joissain tapauk-

sissa toteutettu niin, että pelaaja ostaa myös itse peruspelin sekä sen lisäosat kuukausimaksun 

lisäksi. Esimerkkinä tällaisesta on kertamaksullisen sekä kuukausimaksullisen hinnoittelumallin yh-

distänyt World of Warcraft -peli, joka käyttikin kyseistä hybridi-hinnoittelumallia neljäntoista vuoden 

ajan. Pelaajien ei tarvitse enää ostaa edellisiä lisäosia kuukausimaksun lisäksi vuodesta 2018 läh-

tien, vaan pelaaja pääsee pelaamaan peliä suoraan maksamalla pelkästään kuukausimaksua 

(World of Warcraft 2018b, viitattu 6.5.2019). 

 

Kertamaksullisessa hinnoittelumallissa (buy to play) pelaajan tulee ostaa peli ennen sen pelaa-

mista. Tästä hinnoittelumallista esimerkkinä The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Kyseinen 

peli julkaistiin vuonna 2014 PC-versiona. Pelin hinnoittelumalli oli alun perin kuukausimaksullinen, 

jolloin pelaajien tuli maksaa kuukausimaksua oikeudesta pelata peliä. Peli kuitenkin siirrettiin ker-

tamaksulliseen hinnoittelumalliin vuonna 2015 pelaajien toiveesta. Pelaajat eivät olleet valmiita 

maksamaan kuukausimaksua pelin pelaamisesta. Peli ei ole kokonaan ilmainen pelaajalle sen jäl-

keen, kun peli on ostettu. Pelissä on oma sisäinen kauppansa, josta voi ostaa erilaisia virtuaaliesi-

neitä sekä ladattavaa lisäsisältöä. Pelaaja voi myös ostaa ESO Plus -jäsenyyden. Sen avulla pe-

laaja saa tietyksi ajaksi virtuaalivaluuttaa pelin sisäiseen kauppaan, pääsyn kaikkeen uuteen lisä-

sisältöön sekä erilaisia bonuksia peliin, kuten normaalia enemmän kokemuspisteitä ja kultaa. (The 

Elder Scrolls Online Info 2015, viitattu 26.11.2018.)  

4.8 Virtuaalihyödykkeet 

Virtuaalihyödykkeet ovat virtuaalisia ei-fyysisiä esineitä, joita voidaan ostaa digitaalisiin sisältöihin. 

Tässä tapauksessa keskitytään nimenomaan MMO-peleissä esiintyviin virtuaalihyödykkeisiin. Pe-

linsisäisiä ostoksia kutsutaan mikromaksuiksi. Mikromaksuilla voidaan ostaa esimerkiksi virtuaali-

esineitä tai muita digitaalisia pelielementtejä, joita myydään pientä rahallista korvausta vastaan. 

Nämä voivat nostaa pelaajan investoinnin määrän tasoa, jolloin se näkyy korkeampana sitoutumi-

sena peliä kohtaan. (Uysal 2016, 362.) Virtuaalihyödykkeiden myynti oikeata rahaa vastaan nousi 

ensimmäisen kerran näkyviin vuonna 1999 Ultima Online - ja EverQuest-peleissä. Tällöin kyseessä 

oli pelaajien kesken tekemä kauppa. Nykyisin peliyritykset myyvät itse virtuaalihyödykkeitä suoraan 

pelaajilleen. (Hamari & Lehdonvirta 2010, 15.)  
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Miksi ihmiset ostavat näitä virtuaalihyödykkeitä? Yhtenä tarjottuna selityksenä on, että pelaajan 

tulee kokea tietyntasoista immersiota. Tämä on siis uppoamista pelin tarjoamaan virtuaalitodelli-

suuteen, jotta virtuaalihyödykkeiden ostaminen alkaa vaikuttamaan haluttavalta. Ilmaispelin hin-

noittelumallin pelissä käyttäjät ovat kokeneet enemmän immersiota, täten he ovat olleet myös ha-

lukkaampia ostamaan virtuaalihyödykkeitä. (Nojima 2007, 680; Hamari & Lehdonvirta 2010, 16.) 

Mikäli pelaaja nauttii jo tarpeeksi pelin pelaamisesta, niin se vähentää pelaajan halukkuutta ostaa 

virtuaalihyödykkeitä. Pelaajan tulee siis kokea pelattava peli vähemmän haluttavaksi, jotta hän ko-

kee tarvetta ostaa virtuaalihyödykkeitä parantaakseen pelikokemustaan. Myös pelaajan asenne 

virtuaalihyödykkeitä kohtaan sekä uskomukset peliyrityksen asenteesta nostavat pelaajan haluk-

kuutta ostaa virtuaalihyödykkeitä. Pelattavan pelin tulisi olla tarpeeksi miellyttävä, jotta saadaan 

pidettyä pelaajat pelin ääressä. Luomalla pelaajille käytännöllinen mahdollisuus ostaa virtuaali-

hyödykkeitä voi nostaa todennäköisyyttä sille, että pelaajat ostaisivat näitä virtuaalihyödykkeitä pe-

listä. (Hamari 2015, 306.)  

 

Nykyajan yhteiskunta on hiljalleen muuntautunut virtuaalilähtöiseksi yhteiskunnaksi – etenkin psy-

kologisten tarpeiden suhteen. Tämä suuntaus on silmiinpistävä virtuaalimaailmoissa. Esimerkiksi 

World of Warcraft -pelissä olevat pelinsisäiset esineet ilman toiminnallisia arvoja – muun muassa 

viehättävät ratsut ja lemmikit – ovat monelle pelaajalle hakemisen arvoisia. Verkkopelaaminen on 

ikään kuin eräänlainen kuluttamisen kokemus, jonka aikana pelaaja kokee toistuvasti emotionaa-

lista tyydytystä. Virtuaalihyödykkeet voivat saada aikaan pelaajalle erilaisia tunnetiloja, kuten jän-

nitystä ja onnellisuuden tunnetta. Näin ollen virtuaalihyödykkeillä on emotionaalisia arvoja pelaa-

jalle. (Li 2012, 256.) 

 

Ilmaispelin hinnoittelumallissa myytävien virtuaalihyödykkeiden ostamisen motiiveiksi on löydetty 

kuusi ulottuvuutta: esteetön pelaaminen, sosiaalinen kanssakäyminen, kilpailullisuus, rahan sääs-

täminen, lasten houkuttelu ja sisällön avaaminen. Rahankäytön ja virtuaalihyödykkeiden ostamisen 

motiivien välillä löydettiin myös yhteyksiä. Rahaa kulutettiin eniten seuraaviin asioihin: esteetön 

pelaaminen, sosiaalinen kanssakäyminen ja rahan säästäminen. Kilpailullisuus, lasten houkuttelu 

sekä sisällön avaaminen eivät kuitenkaan olleet niin suuri osa pelaajien rahankäytöstä. (Hamari, 

Alha, Järvelä, Kivikangas, Koivisto & Paavilainen 2016, 545.) Hamari ja Lehdonvirta esittävät eri-

laisia mekaniikkoja, joilla voidaan lisätä virtuaalihyödykkeiden haluttavuutta:  

- virtuaaliesineen kuluminen 

- sopimattomat pelielementit 

- erilaiset pelivaluutat 
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- inventaariomekaniikat 

- erilaiset sesongit 

- saatavilla olevien virtuaalituotteiden määrä  

- ladattava lisäsisältö (Hamari & Lehdonvirta 2010, 21–25). 

 

Virtuaaliesineen kuluminen 

Virtuaalimaailmassa virtuaaliesineen kuluminen saattaa kuulostaa oudolta. Kuitenkin esimerkiksi 

World of Warcraft -pelissä pelihahmon varusteet kokevat kolhuja taistelujen myötä ja näin ollen 

menettävät kestävyyttään. Varusteita voidaan korjata tietyllä määrällä pelivaluuttaa ja määrä riip-

puu tietenkin siitä miten kuluneita pelihahmon varusteet ovat. Hamari ja Lehdonvirta esittävät, että 

yhdenlainen keino oikeuttaa oikealla rahalla myytävän virtuaaliesineen kuluminen onkin luoda vir-

tuaaliesineelle ennalta määrätyt käyttökerrat (2010, 22). Esimerkiksi The Elder Scrolls Online -pe-

lissä oleva virtuaalihyödykkeiden kauppa myy virtuaalihyödykettä Crown Lesson: Riding Speed 

(10). Kyseinen virtuaalihyödyke lisää pelihahmon ratsastuksen nopeutta yhdellä per käyttökerta ja 

käyttökertoja on yhteensä kymmenen kappaletta. (The Elder Scrolls Online 2018a, viitattu 

29.11.2018.)  

 

Sopimattomat pelielementit 

Hamari ja Lehdonvirta mainitsevat, että useissa ilmaispelin hinnoittelumallin MMO-peleissä myy-

dään pelinsisäiselle käyttöliittymälle parannuksia. Tämä vihjaakin siitä, että jotkut pelimekaniikat tai 

käyttöliittymän elementit ovat tahallaan suunniteltu olemaan sopimattomia ja hankalia käyttää. Yh-

tenä esimerkkinä mainitaan Travian-peli. (2010, 22.) Travian on selainpohjainen MMORTS-peli. 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 5) on esitetty Travian Plus -tilin hyödyt. Niitä ovat suorat linkit, suu-

rempi kartta, varoitukset hyökkäyksistä, yksityiskohtaiset tiedot kylän yleiskatsauksesta, kauppiaan 

komentaminen ja mahdollisuus asettaa rakennustyöt jonoon. Kaikilla näillä pystytään parantamaan 

pelin perusmekaniikkoja. (Travian Games 2018, viitattu 29.11.2018.) 
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KUVIO 5. Travian Plus -tili (Travian Games 2018, viitattu 29.11.2018) 

SuperCellin Clash of Clans -peli sekä peliyhtiön muut pelit – kuten Boom Beach – ovat pohjimmil-

taan ilmaispelejä. Menestyäkseen pelissä, tulee pelaajan ostaa erilaisia pelielementtejä, joilla voi-

daan tehdä parannuksia pelin käyttöliittymälle. Tästä syystä peli muuttuukin pay-to-win-peliksi. 

(Kimppa ym. 2015, 132.)  

 

Virtuaalivaluutta 

MMO-peleissä on tavallisesti pelinsisäinen valuutta ja useimmiten tämä valuutta on kultaa. Tämän 

lisäksi MMO-peleistä voi myös löytyä virtuaalivaluutta, jota ostetaan oikealla rahalla. Hamari ja 

Lehdonvirta kirjoittavat, että virtuaalivaluutta mahdollistaa useampia hinnoittelumahdollisuuksia, 

joiden avulla peliyritys voi myydä suurempia määriä verrattuna yksittäisten virtuaalihyödykkeiden 

myyntiin. Pelikaupassa voidaan myydä virtuaalivaluuttaa sellaisilla summilla, jolloin pelaajalle jää 

vaihtorahaa, joka ei kuitenkaan riitä uusiin ostoksiin. Näin ollen pelaaja joutuu ostamaan lisää vir-

tuaalivaluutta oikealla rahalla, jotta hän kykenee tekemään uusia ostoksia virtuaalikaupassa. (Ha-

mari & Lehdonvirta 2010, 23.) The Elder Scrolls Online -pelin virtuaalikaupassa pelaaja voi ostaa 

crown-virtuaalivaluuttaa. Sillä voidaan ostaa erilaisia virtuaalihyödykkeitä kyseiseen peliin (The El-

der Scrolls Online 2018b, viitattu 29.11.2018.) 
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Inventaariomekaniikat 

MMO-pelissä on tyypillisesti inventaario, jossa pelaaja voi säilyttää pelissä esiintyviä esineitä. 

Näissä inventaarioissa on tapana olla tietty määrä tilaa, jota pelaaja ei voi ylittää. Pelaaja voi kui-

tenkin useimmiten ostaa lisää inventaariotilaa pelinsisäisellä valuutalla. Inventaariotilaa voidaan 

tietenkin myydä pelikaupassa, joka onkin hyvä tapa lisätä peliyrityksen myyntiä. (Hamari & Leh-

donvirta 2010, 23.) The Elder Scrolls Online -pelissä pelaaja voi ostaa pelissä pelinsisäisellä va-

luutalla inventaariotilaa. Virtuaalikaupassa myydään crown-virtuaalivaluutalla inventaariotilaa myös 

niille pelaajille, joilla ei ole aikaa kerätä pelinsisäistä valuuttaa. (The Elder Scrolls Online 2018c, 

viitattu 29.11.2018.)  

 

Sesongit 

Sesonkeja käytetään hyväksi virtuaalihyödykkeiden mainostamisessa. Samankaltaisia ostamista 

yllyttäviä tilaisuuksia käytetään myös verkkopeleissä, jotta saataisiin luotua vastaava ostamisen 

tarve virtuaalisesti. (Hamari & Lehdonvirta 2010, 23–24.) Tosielämässä on myös sesonkeja, jolloin 

ihmisille luodaan tarve ostaa asioita. Joulu on esimerkiksi vastaavanlainen ostamista yllyttävä se-

sonki. Joulu on varmasti osalle kristillinen juhla, mutta se on kuitenkin myös ajankohta, jolloin os-

tetaan lahjoja läheisille. The Elder Scrolls Online -pelissä on joulunaikaan New Life Festival -juhla-

pyhä, joka sijoittuu vuonna 2018 aikavälille 13.12.2018 – 2.1.2019. Tänä aikana The Elder Scrolls 

Online -pelin kaupassa myydään erilaisia juhlapyhäaiheisia virtuaalituotteita edellä mainitulla aika-

välillä. Näitä virtuaalituotteita ovat esimerkiksi erilaiset ratsut, hatut ja lemmikkieläimet. (The Elder 

Scrolls Online Wiki 2018d, viitattu 10.12.2018.) Tällä hetkellä The Elder Scrolls Online -pelin kau-

passa on myytävänä ennen itse juhlapyhän alkamista rajoitetulla aikavälillä juhlapyhään sopivia 

virtuaaliesineitä. Tästä esimerkkinä pyrypallon sisällä oleva koti, jonka pelaaja voi sisustaa itse tai 

ostaa valmiiksi sisustettuna. Myytävänä löytyy myös New Life Festival -juhlapyhään sopiva ir-

taimisto pelaajakoteihin. (The Elder Scrolls Online 2018e, viitattu 10.12.2018.)  

 

Saatavilla olevien virtuaalituotteiden määrä 

Perinteisessä markkinoinnissa on tapana käyttää saatavuutta markkinoinnin keinona. Tällä tarkoi-

tetaan siis sitä, että annetaan asiakkaille mielikuva siitä, että tuote on melkein loppuunmyyty, vaikka 

se ei sitä todellisuudessa ole. Tämä on jokseenkin kyseenalainen menettelytapa – mutta toimiva. 

Saatavuus voidaan myös tuoda esille eksklusiivisuudella, jolloin tuotteen saaminen on hankalaa 

tavalla tai toisella ilman hinnan säätelyä. (Hamari & Lehdonvirta 2010, 24.) Tätä saatavuutta mark-

kinoinnin keinona voidaan myös käyttää MMO-peleissä, jolloin virtuaalihyödyke voi olla saatavilla 

vain tietyn rajoitetun ajan, jonka jälkeen sitä ei voi enää saada. Virtuaalituotteiden eksklusiivisuus 
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tuotiin esille edellisessä kappaleessa, jossa oli esimerkkinä The Elder Scrolls Online -pelin juhla-

pyhän aikana myytävä pyrypallon sisällä oleva koti. Pyrypallon saatavuus oli rajoitettua, koska se 

oli myynnissä vain tietyllä aikavälillä.  

 

Ladattava lisäsisältö 

MMO-pelin tulee tuottaa säännöllisiä päivityksiä ja lisätä uutta sisältöä peliin, jotta se kykenee yllä-

pitämään pitkäaikaista mielenkiintoa. Uusi sisältö devalvoi edellisen sisällön, jolloin se tekee uuden 

sisällön haluttavammaksi. Tällä saadaan nostettua pelaajien halua ostaa uusi sisältö. (Hamari & 

Lehdonvirta 2010, 24–25.) Pitkäaikaisesta mielenkiinnon ylläpitämisestä ladattavan lisäsisällön 

myötä on erittäin hyvänä esimerkkinä World of Warcraft -peli. Se julkaistiin vuonna 2004 Ameri-

kassa ja vuonna 2005 Euroopassa. World of Warcraft -pelille julkaistut lisäosat vuosittain sekä 

niissä päivittyneet pelissä olevat maksimitasot on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 8). 

 

 

TAULUKKO 8. World of Warcraft -pelin ladattava lisäsisältö (Wowpedia 2018, viitattu 10.12.2018) 

Lisäosan nimi Julkaisuaika Maksimitaso 

The Burning Crusade 

Wrath of the Lich King 

Cataclysm 

Mists of Pandaria 

Warlords of Draenor 

Legion 

Battle for Azeroth 

Tammikuu 2007 

Marraskuu 2008 

Joulukuu 2010 

Syyskuu 2012 

Marraskuu 2014 

Elokuu 2016 

Elokuu 2018 

70 

80 

85 

90 

100 

110 

120 
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5 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksinä esiteltiin alussa seuraavat: miksi ihmiset pelaavat MMO-pe-

lejä – mikä motivoi heitä pelaamaan, millaista on MMO-peleissä esiintyvä sosiaalisuus sekä sosi-

aalinen verkostoituminen ja mitkä asiat vaikuttavat peliuskollisuuteen. Tutkimuskysymysten poh-

jalta suoritetaan empiirinen tutkimus kyselyn avulla. Kyselytutkimukseen osallistumisen vaati-

mukseksi määriteltiin, että vastaajat ovat pelanneet viimeisen vuoden sisällä MMO-pelejä. Vaati-

muksella haluttiin varmistaa, että vastaajilla olisi mahdollisimman tuore kokemus näiden pelien pe-

laamisesta, jotta kyselytutkimuksessa saataisiin vastauksia näihin edellä mainittuihin tutkimusky-

symyksiin. Kyselyn ikärajaksi asetettiin 18 vuotta, jotta vastaajat olisivat täysi-ikäisiä.  

 

Tutkimusjoukon valintamenetelmä 

Kyselytutkimuksen aihe on merkityksellinen vain osalle ihmisistä, joten tutkimusjoukon saaminen 

osoittautui haasteelliseksi omassa lähipiirissä. Kyselytutkimukseen osallistujat etsittiin omasta 

opiskelu- ja lähipiiristä kasvotusten tai Discord- sekä Slack-ohjelmistojen avulla muodostetuissa 

yhteisöllisissä ryhmissä. Kaikki vaatimukset täyttäneet henkilöt otettiin mukaan kyselyyn, eli vas-

taajan tuli olla täysi-ikäinen ja hänen viimeinen MMO-pelin pelaamiskerta tuli olla viimeisen vuoden 

sisällä. Muutama henkilö jouduttiin jättämään kyselyn ulkopuolelle, koska heidän viimeinen MMO-

pelin pelaamiskerta oli yli vuoden takaa. Kyselytutkimukseen osallistui lopulta kolmetoista eri hen-

kilöä, joihin oltiin yhteydessä kasvotusten, sähköpostitse, Slack- tai Discord-ohjelmistojen avulla 

(liite 3, s.118). Kyselyyn hankitut vastaajat saivat myös mahdollisuuden jakaa kyselyn linkkiä eteen-

päin omalle lähipiirille, jotka täyttivät kyselyyn osallistumisen vaatimukset. Tällaista kautta tuli kaksi 

vastaajaa lisää.  

 

Tutkimuksen toteutus ja aineistonkeruumenetelmä 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää vastaajien motivaatioita, sosiaalista verkostoitumista ja uskolli-

suutta MMO-pelejä kohtaan. Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien taustoja kuten ikä, sukupuoli, 

missä pääasiallisesti pelaa MMO-pelejä, minä vuonna on aloittanut MMO-pelien pelaamisen ja mi-

ten monta tuntia viikossa käyttää MMO-pelien pelaamiseen. Tutkimuksen kysymykset hahmoteltiin 

opinnäytetyön tietoperustaan pohjautuen. Kyselylomakkeen kysymykset näytettiin ohjaavalle opet-

tajalle ennen kyselyn avaamista vastaajille. Korjausehdotusten myötä kysymyksistä vähennettiin 

osa pois ja huolehdittiin siitä, että kysymysten asettelu mahdollistaa vastausten vertailun keske-

nään. Tästä syystä kyselyssä käytetään enimmäkseen Likert-asteikkoa kysymysten asettelussa. 



  

48 

Likert-asteikkoa käyttämällä voidaan tehdä vastausten vertailusta helpompaa kysymysten runsau-

den vuoksi. Asteikossa on erilaisia väittämiä, joihin kyselyn täyttäjän tulee vastata. Likert-as-

teikossa on tavallisesti 4- tai 5-portainen järjestysasteikko, jossa toisena ääripäänä on täysin sa-

maa mieltä ja toisena ääripäänä täysin eri mieltä. (Heikkilä 2014, viitattu 25.3.2019.)  Opinnäytetyön 

tutkimuksen kyselyssä käytetään muun muassa seuraavaa asteikkoa: 1) täysin eri mieltä, 2.) eri 

mieltä, 3.) ei samaa eikä eri mieltä, 4.) samaa mieltä ja 5.) täysin samaa mieltä. 

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin Webropol Survey -työkalua, jonka avulla muodostettiin yh-

teensä 37 pakollista kysymystä englannin kielellä tutkimuskysymysten avulla. Osa kyselyyn vas-

tanneista eivät osanneet suomen kieltä – tästä syystä kyselyssä käytetty kieli vaihtui alun perin 

suunnitellusta suomen kielestä englanniksi. Kysely oli avoinna Webropol Survey -palvelussa 25.1.–

23.2.2019, mutta kaikki kyselyyn tulleet vastaukset tulivat aikavälillä 25.1.–27.1.2019. Kyselyn 

alussa esitettiin vielä erikseen viesti kyselyyn vastanneille, jotta voitiin varmistaa, että he ovat ym-

märtäneet kyselyn tarkoituksen oikein ja haluavat osallistua siihen (liite 4, s. 119). Kyselyssä pai-

notettiin sitä, että aineisto kerätään nimettömänä, jotta kyselyn vastauksia ei voida yhdistää osal-

listujiin. Osallistujat vastasivat itsenäisesti omalla ajallaan kyselyyn Internet-selaimen kautta. Ky-

selyyn vastaamiseen he käyttivät keskimäärin 16 minuuttia.  

 

Kyselyn vastaukset analysoitiin kysymyskohtaisesti käyttäen apuna Webropol Survey -kyselyohjel-

maa ja Microsoft Excel laskentataulukko-ohjelmistoa. Tuloksia havainnollistetaan kuvioiden ja tau-

lukoiden avulla joidenkin kysymyksien kohdalla kirjallisen analysoinnin lisäksi. Osaa kyselyssä ol-

leita kysymyksiä ja niiden vastauksia verrattiin toisiinsa yksilöllisten vastausten perusteella, jotta 

voitiin löytää niitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia opinnäytetyössä käytettyyn tietoperustaan. Liit-

teissä on kuitenkin vain vastaukset yhteenvetona, jotta kyselyn yksilökohtaiset vastaukset pysyvät 

yksityisenä tekijällä kyselyyn vastanneiden yksityisyyden suojaamiseksi. Ennen tutkimustulosten 

kysymyskohtaista erittelyä tulee ottaa huomioon tutkimuksen pienehkö otanta (13 henkilöä), joka 

vaikuttaa kyselytutkimuksen luotettavuuteen. Näin ollen kyselytutkimuksen tuloksia voidaan pitää 

vain suuntaa antavina. Kyselytutkimuksen vastauksia verrataan myös sukupuolten kesken, koska 

aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu, että naisille ja miehille erilaiset tekijät ovat tärkeitä 

MMO-peleissä. Tuloksia analysoidessa pitää myös huomioida se, että miehiä (9) oli yli kaksinker-

tainen määrä naisiin (4) verrattuna, jolloin se vaikuttaa vastausten vertailuun huomattavasti. Huo-

mattavaa on myös se, että miehiltä tuli naisiin verrattuna enemmän ei samaa eikä eri mieltä -vas-

tauksia, joka voi myös näkyä vastausten lopputuloksissa.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA AINEISTON ANALYSOINTI 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kyselyn vastaukset myötäilevät opinnäytetyön tietoperustaa 

suurimmalta osin – merkittävimmät erot ilmenivät pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen liittyvässä ky-

symyksessä kyselytutkimuksen lopussa. Huolimatta siitä, että pelaajilla ilmeni sosiaalista kanssa-

käymistä MMO-peleissä niin kuitenkaan sosiaalisuuteen liittyvät tekijät eivät vaikuttaneet merkittä-

västi pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen kokonaisuudessaan. Myöskin voidaan positiivinen asia mai-

nita; vastaajat eivät olleet MMO-pelien pelaajia kohtaan esiintyvän stereotypian mukaisia. Vastaa-

jilla esiintyi tosielämän ja virtuaalielämän yhdistävää sosialisoitumista. Kyselyssä ilmeni myös, että 

melkein puolet vastaajista (46 %) olivat pelanneet yhtä ja samaa peliä jopa 6–14 vuoden ajan. 

Lukijalle – jolle MMO-pelit ovat tuttuja – ei varmaan tule yllätyksenä, että kyseinen peli on World of 

Warcraft.  

 

Kyselytutkimuksessa oli yhteensä 37 kysymystä, joten kysymykset ovat jaettu kokonaisuuksiin hel-

pottamaan lukemista. Kysymykset vastauksineen näkyvät liitteessä opinnäytetyön lopussa (liite 2, 

s.91–117). 

 

Kysymykset 1–7 

Kysymykset 1–7 käsittelevät kyselytutkimukseen osallistuneiden taustatietoja (liite 2, s.91–93). Tut-

kimukseen osallistui yhteensä 13 vastaajaa. Vastaajista neljä (31 %) oli naisia ja yhdeksän (69 %) 

oli miehiä. Kyselyyn vastanneista yksikään ei ollut alle 20-vuotias. Keskimääräinen ikä kyselyyn 

vastanneiden kesken oli 25 vuotta. Naiset olivat keskimäärin miehiä vanhempia – naisten keski-

määräinen ikä oli 26 vuotta, kun miehillä vastaava oli 24 vuotta. Seuraavassa kuviossa (kuvio 6) 

näkyy kyselytutkimukseen osallistuneiden miesten ja naisten ikäjakaumat. 
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KUVIO 6. Ikäjakauma kyselytutkimukseen osallistuneilla (n = 13) 

Kyselyyn vastanneista alemman korkeakoulun tutkinnon saaneita oli 46 %, ammattikoulun käyneitä 

oli 31 % ja lukion käyneitä oli 23 %. Yksikään vastaajista ei ollut saanut ylemmän korkeakoulun 

tutkintoa tai yhdenkään tutkintoaste ei ollut jäänyt peruskoulun tasolle. Kyselyyn vastanneista suu-

rin osa oli opiskelijoita (69 %), joista yksi kävi myös osa-aikatyössä opintojen lisäksi. Yksi vastan-

neista oli kokopäivätyössä, kaksi oli työttömiä sekä yksi oli eläkkeellä. Tämä tulos kertoo siitä, että 

MMO-pelejä pelaavat eivät pelaa pelkästään sen vuoksi, ettei heillä olisi muuta tehtävää elämässä, 

vaan suurin osa heistä opiskelee pääsääntöisesti.  

 

Vastaajat pelasivat yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kotona, vaikka kysymykseen sai valita useam-

man vaihtoehdon. Vastausvaihtoehtona olleeseen ”muu” oli yksi vastaaja kirjoittanut, että: – Töissä, 

älä kerro pomolleni.  Vastaajista suurin osa oli aloittanut MMO-pelien pelaamisen vuosien 2005 ja 

2009 välisenä aikana. Tänä aikana on esimerkiksi ollut suuressa suosiossa World of Warcraft -peli, 

joka voikin osittain selittää tämän suuren piikin aloitusvuodessa. Seuraava kuvio (kuvio 7) havain-

nollistaa kyselytutkimukseen osallistuneiden MMO-pelaamisen aloitusvuodet. 
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KUVIO 7. MMO-pelien pelaamisen aloitusvuosi (n = 13) 

Vastaajat käyttivät keskimäärin 21 tuntia viikossa MMO-pelien pelaamiseen. Naisten ja miesten 

välillä oli selkeä ero pelaamiseen käytetyissä tunneissa. Pelaamiseen käytetyt tunnit olivat naisilla 

keskimäärin 12 tuntia viikossa, kun taas miehillä käytetyt tunnit olivat keskimäärin 25 tuntia vii-

kossa. Myöskin huomattavaa oli pelaamiseen käytettyjen tuntien jakaumassa, jossa pienin vastaa-

jan antama tuntimäärä oli 1 tunti viikkoa kohden ja suurin annettu tuntimäärä oli 70 tuntia viikkoa 

kohden. MMORPG-pelejä ilmoitti pelaavansa 77 % vastaajista ja heillä keskimääräinen kulutettu 

aika pelin ääressä oli 24 tuntia viikossa. Muita MMO-pelejä pelaavia oli siis 23 % ja heidän keski-

määräinen kulutettu aika oli 13 tuntia viikossa verkkopelin ääressä.  

 

Kysymys 8 

Kysymys 8 käsittelee pelaajien motivaatioita MMO-pelien pelaamiselle (liite 2, s.93–95). Pelaajien 

motivaatiot on jaettu osiin perustuen motivaatioteorioihin ja muihin havaittuihin tekijöihin, joiden on 

todettu olevan motivoivia tekijöitä MMO-pelien pelaamiselle. Motivaatioista kaikkien vastaajien kes-

ken eniten korostui mekaniikat, johon samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia kertyi yh-

teensä 85 %. Edistymisen osio sai samaa mieltä tai täysin samaa mieltä kaikkien vastaajien kesken 

yhteensä 69 % – tästä osuudesta täysin samaa mieltä vastauksia oli 78 %. Kustomointi sai myös 

samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia 69 % – näistä täysin samaa mieltä vastauksia oli 

38 %. Flow-tila sai myös samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia 69 %, mutta tästä täysin 

samaa mieltä vastausten osuus oli 33 %.  Vähiten motivoivaksi koettiin roolipelaaminen, jossa täy-

sin eri mieltä vastauksia oli melkein puolet (46 %).  
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Mikäli katsotaan Yeen motivoivien tekijöiden perusteella kokonaisuuksia, niin saavutukset-motivaa-

tio sai samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia yhteensä 67 %. Toisella sijalla oli immersio 

motivoivana tekijänä ja se sai samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia yhteensä 49 %. 

Viimeisellä sijalla oli sosiaalisuus, joka sai 43 % samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia. 

Naisten ja miesten välillä oli eniten eroa saavutuksissa, johon naisilta samaa mieltä tai täysin sa-

maa mieltä vastauksia tuli 75 %, miehillä vastaava oli 60 %. Naiset myös kokivat immersion mer-

kittävämpänä tekijänä, jossa samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia 56 %, kun miehillä 

vastaava osuus oli 42 %. Miehistä 45 % koki sosiaalisuuden motivoivana tekijänä, kun naisilla sa-

maa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia oli 42 %. Tällöin kokonaisuuksien perusteella, jos 

nämä niputetaan Yeen motivoivien tekijöiden, flow-teorian, sekä visuaalisen nautinnon että eska-

pismin mukaan, olisi suosituimmuusjärjestys seuraava: flow-tila (69 %), saavutukset (67 %), visu-

aalisuus (54 %), eskapismi (54 %), immersio (49 %) ja sosiaalisuus (43 %).  

 

Naisten motivaatioista korkeimmaksi nousi pelissä edistyminen, kaikki naispuoliset vastasivat sii-

hen täysin samaa mieltä. Miehillä vastaavaan motivoivaan tekijään samaa mieltä tai täysin samaa 

mieltä vastauksia oli 56 %. Naisia motivoi toiseksi eniten flow-tila, johon kaikki naiset vastasivat 

samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Naisilla seuraavat motivoivat tekijät saivat kaikki samaa 

mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia 75 %: mekaniikat, kustomointi, eskapismi ja visuaalinen 

nautinto. Naisilla vähiten korostui motivaatioista kilpailullisuus, suhteet ja roolipelaaminen.  

 

Miesten motivaatioista korostui merkittävästi mekaniikat, johon samaa mieltä tai täysin samaa 

mieltä vastauksia kertyi 78 %. Miehistä 67 % vastasi samaa mieltä tai täysin samaa mieltä kusto-

mointiin. Tiimityöskentely ja flow-tila oli kolmanneksi motivoivin osio miehille, joihin samaa mieltä 

tai täysin samaa mieltä vastauksia kertyi 56 %. Miehillä vähiten korostui motivaatioista roolipelaa-

minen. Miesten vastauksista ei kovin selkeästi erottunut motivaatioissa ääripäitä, koska heillä kertyi 

enemmän ei samaa eikä eri mieltä -vastauksia. Seuraavasta taulukosta (taulukko 9) voi tarkastella 

mitkä olivat eniten motivoivia tekijöitä kaikilla kyselytutkimukseen osallistuneilla.  
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TAULUKKO 9. Motivaatiot MMO-pelien pelaamiselle (prosentuaalisesti, osallistujia n=13) 

 

 

Kysymys 9 

Kysymys 9 liittyy pelaajien ilmoittamiin eniten tapahtuvaan tekemiseen MMO-peleissä (liite 2, s. 

96–99). Merkittävä osuus kaikista vastaajista (77 %) ilmoittivat Mitä teet eniten MMO-pelissä -ky-

symykseen dungeon/instanssit -osioon vastauksena samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Tehtä-

vät yksin -osioon 69 % kaikista vastaajista ilmoittivat samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Vas-

tausten perusteella myös enemmistö (77 %), jotka olivat myös motivoituneita pelihahmonsa edis-

tymisestä ilmoittivat tekevänsä MMO-peleissä olevia tehtäviä yksin. Kolmanneksi eniten tehtäväksi 

Motivaatio MMO-pelin 

pelaamiselle 1 2 3 4 5 Yhteensä

Keskiarvot asteikolla 1-5 

1=täysin eri mieltä 

5=Täysin samaa mieltä

1 1 2 6 3 13

8 % 8 % 15 % 46 % 23 % 100 %

1 1 2 2 7 13

8 % 8 % 15 % 15 % 54 % 100 %

1 1 0 4 7 13

8 % 8 % 0 % 31 % 54 % 100 %

3 1 4 1 4 13

23 % 8 % 31 % 8 % 31 % 100 %

1 2 5 4 1 13

8 % 15 % 38 % 31 % 8 % 100 %

0 6 2 4 1 13

0 % 46 % 15 % 31 % 8 % 100 %

0 4 2 2 5 13

0 % 31 % 15 % 15 % 39 % 100 %

1 3 3 2 4 13

8 % 23 % 23 % 15 % 31 % 100 %

6 0 5 1 1 13

46 % 0 % 38 % 8 % 8 % 100 %

2 1 1 4 5 13

15 % 8 % 8 % 31 % 38 % 100 %

3 1 2 4 3 13

23 % 8 % 15 % 31 % 23 % 100 %

2 1 3 1 6 13

15 % 8 % 23 % 8 % 46 % 100 %

Eskapismi 3,2

Visuaalinen nautinto 3,6

Löytäminen 3,4

Roolipelaaminen 2,3

Kustomointi 3,7

Sosialisoituminen 3,2

Suhteet 3

Tiimityöskentely 3,6

Flow-tila 3,7

Edistyminen 4

Mekaniikat 4,2

Kilpailullisuus 3,2
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osioksi MMO-pelissä nousi raiding-pelaaminen ja hahmon ulkonäön kustomointi, joihin 62 % kai-

kista vastaajista ilmoitti samaa mieltä tai täysin samaa mieltä.  

 

Vaikka tiimityöskentely näkyy dungeon-instansseissa (77 %) ja raiding-pelaamisessa (62 %), niin 

vastaajat eivät kuitenkaan käytä yhtä paljon aikaa MMO-pelissä tehden tehtäviä muiden pelaajien 

kanssa. Kaikista vastaajista vain 38 % ilmoittivat tehtävät muiden kanssa -osioon samaa mieltä tai 

täysin samaa mieltä. Toisaalta sosialisoitumisesta motivoituneista vastaajista 80 % ilmoitti samaa 

mieltä tai täysin samaa mieltä siihen, että he tekevät muiden pelaajien kanssa tehtäviä. Tehtävät 

suoritetaan useimmiten yksin, kun pelaaja yrittää saada pelihahmonsa MMO-pelissä maksimita-

solle. Useimmat aktiviteetit MMO-peleissä on suunniteltu niin, että pelaaja voi suoriutua niistä yksin. 

Tämä voisi myös selittää yksin tai yhdessä tehtyjen tehtävien eron kyselytutkimuksen vastauksissa.  

 

Vastaajat olivat myös jakautuneet selkeästi joko PvE-pelaajiin (54 %) tai PvP-pelaajiin (31 %). Ai-

noastaan yksi vastaaja ilmoitti tekevänsä yhtä paljon molempia ja yksi vastaaja ilmoitti sekä PvE- 

että PvP-pelaamiseen eri mieltä tai täysin eri mieltä. Naisista 75 % ilmoittivat eri mieltä tai täysin 

eri mieltä PvP-pelaamiseen; miehistä 22 % vastasi eri mieltä tai täysin eri mieltä. Miehistä vähän 

alle puolet (44 %) ilmoittivat samaa mieltä tai täysin samaa mieltä PvP-pelaamisen kohdalla. Naiset 

olivat siis vähemmän kiinnostuneita PvP-pelaamisesta kuin miehet vastausten perusteella. 

 

Myöskin mielenkiintoinen havainto niistä vastaajista, jotka olivat selkeästi PvE-pelaajia – he olivat 

myös kaikki korkeasti motivoituneita edistymiseen. PvP-pelaajista vain kaksi (50 %) olivat vastan-

neet samaa mieltä tai täysin samaa mieltä edistymiseen motivoivana tekijänä. Vastaaja, joka ilmoitti 

käyttävänsä eniten aikaa niin PvE- kuin PvP-pelaamiseen oli vastannut edistymiseen motivoivana 

tekijänä täysin eri mieltä. Vastaaja, joka ilmoitti, ettei tee kumpaakaan oli vastannut edistymiseen 

motivoivana tekijänä eri mieltä.  

 

Naiset olivat miehiin verrattuna kiinnostuneempia niin dungeon-instansseista kuin raiding-pelaami-

sesta – edellä mainittuihin vastattiin naisten puolesta samaa mieltä tai täysin samaa mieltä osuuk-

silla 100 % ja 75 %. Miehillä vastausten samaa mieltä tai täysin samaa mieltä osuudet olivat dun-

geon-instansseihin 67 % ja raiding-pelaamiseen 56 %. 

 

Naiset osoittivat myös enemmän kiinnostusta löytämiseen MMO-peleissä, joihin kuuluvat harvi-

naisten esineiden kerääminen ja saavutusten hankkiminen; 75 % naisista ilmoitti molempiin samaa 

mieltä tai täysin samaa mieltä. Miehillä vastaavien kohdalla samaa mieltä tai täysin samaa mieltä 
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osuudet olivat harvinaisten esineiden keräämiseen 44 % ja saavutusten hankkimiseen 33 %. Löy-

tämisestä motivoituneista vastaajista 67 % ilmoitti samaa tai täysin samaa mieltä saavutusten 

hankkimiseen. Myöskin harvinaisten esineiden keräämiseen 67 % ilmoitti samaa tai täysin samaa 

mieltä, mikäli he olivat löytämisestä motivoituneita.  

 

Naiset olivat myös kiinnostuneempia oman hahmon ulkonäön kustomointiin miehiin verrattuna; sa-

maa mieltä tai täysin samaa mieltä vastaukset naisilta yhteensä 75 % ja miehiltä yhteensä 56 %. 

Tämä ei liene yllättävää, mutta kustomoinnista motivoituneista vastaajista 80 % ilmoitti samaa 

mieltä tai täysin samaa mieltä siihen, että he käyttävät aikaa MMO-pelissä kustomointiin. Naisista 

75 % ilmoitti samaa mieltä tai täysin samaa mieltä esineiden rakentamiseen – miehillä vastaava 

osuus oli 33 %. Naisista 50 % ja miehistä 45 % vastasivat samaa mieltä tai täysin samaa mieltä 

pelissä rikastumiseen, eli he käyttivät runsaammin aikaa MMO-pelissä oman pelivarallisuutensa 

kerryttämiseen.  

 

Sosiaalisen statuksen esittäminen sai eniten eri mieltä tai täysin eri mieltä vastauksia (77 %). So-

siaalisen statuksen esittäminen liittyy siihen, että tuodaan esille oman pelihahmon statusta muille 

pelaajille MMO-pelissä. Tähän sisältyy siis pelaajan hankkimat varusteet ja tittelit pelihahmolleen, 

jotta hän voisi herättää ihailua tai kateutta kanssapelaajien kesken. Tulokset kaikkien vastaajien 

osalta kysymykseen numero 9 näkyvät seuraavana olevasta taulukosta (taulukko 10). 
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TAULUKKO 10. Mitä tekee eniten MMO-pelissä (prosentuaalisesti, osallistujia n=13) 

 

 

Kysymykset 10–11 

Kysymyksissä 10–11 haetaan vastauksia vastaajien sosiaalisten suhteiden kautta pelaamiselle 

(liite 2, s.99–101). Kukaan naisvastaajista ei pelannut MMO-pelejä pelkästään yksin, miesvastaa-

Mitä tekee eniten MMO-

pelissä 1 2 3 4 5 Yhteensä

Keskiarvot asteikolla 1-5 

1=täysin eri mieltä 

5=Täysin samaa mieltä

0 1 8 2 2 13

0 % 8 % 62 % 15 % 15 % 100 %

1 4 3 4 1 13

8 % 31 % 23 % 31 % 8 % 100 %

2 3 6 2 0 13

15 % 23 % 46 % 15 % 0 % 100 %

3 2 2 5 1 13

23 % 15 % 15 % 39 % 8 % 100 %

2 0 2 6 3 13

15 % 0 % 15 % 46 % 23 % 100 %

2 3 3 4 1 13

15 % 23 % 23 % 31 % 8 % 100 %

0 1 2 7 3 13

0 % 8 % 15 % 54 % 23 % 100 %

1 2 2 4 4 13

8 % 15 % 15 % 31 % 31 % 100 %

4 1 3 3 2 13

31 % 8 % 23 % 23 % 15 % 100 %

2 0 5 4 2 13

15 % 0 % 39 % 31 % 15 % 100 %

3 3 3 3 1 13

23 % 23 % 23 % 23 % 8 % 100 %

3 3 0 2 5 13

23 % 23 % 0 % 15 % 39 % 100 %

2 3 2 5 1 13

15 % 23 % 15 % 39 % 8 % 100 %

2 1 2 4 4 13

15 % 8 % 15 % 31 % 31 % 100 %

4 6 3 0 0 13

31 % 46 % 23 % 0 % 0 % 100 %

3,5

1,9

3,6

2,8

3,3

2,7

3,2

3Saavutusten hankkiminen

Hahmon ulkonäön 

kustomointi

Sosiaalisen statuksen

esittäminen

3,4

3

2,6

2,9

3,6

2,9

3,9Dungeon/instanssit

Raiding

Pvp-taistelu

Peliesineiden luonti

Rakentaminen

Harvinaisten esineiden 

kerääminen

Kommunikointi

Auttaminen

Vaihtokauppa

Rikastuminen

Tehtävät yksin (questing)

Tehtävät muiden kanssa
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jista vain yksi vastasi pelaavansa MMO-pelejä yksin. Tästä voidaan päätellä, että suurin osa vas-

taajista ei pelaa MMO-pelejä pelkästään yksin, vaan myös tosielämän sosiaalisten yhteyksien 

kanssa, joita ovat muun muassa ystävät, perhe ja opiskelu- tai työtoverit. Seuraavana olevasta 

taulukosta (taulukko 11) voi tarkastella kenen kanssa kaikki kyselytutkimukseen osallistuneet pe-

laavat MMO-pelejä. 

 

 

TAULUKKO 11. Kenen kanssa pelaa MMO-pelejä (prosentuaalisesti, osallistujia n=13) 

 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että vastaajat pelaavat eniten yksin sekä toiseksi eniten pelinsisäisten 

kavereiden että tosielämän ystävien kanssa. Kaikki naiset ilmoittivat, että he eivät pelaa sisarusten 

kanssa MMO-pelejä. Miehistä 56 % ilmoittivat, että he eivät pelaa sisarustensa kanssa MMO-pe-

lejä. Miehistä 56 % ilmoittivat, että he eivät pelaa tyttö- tai poikaystävän kanssa, naisilla vastaava 

luku oli 50 %. Vastauksista voidaan myös päätellä, että naiset ja suurin osa miehistä eivät pelaa 

Vastaaja pelaa 

seuraavien kanssa

Ei 

ollenkaan Harvoin

Kerran 

kuussa Viikoittain

Melkein 

päivittäin Yhteensä

Keskiarvot asteikolla 

1-5

1=ei ollenkaan

5=melkein päivittäin

1 3 2 3 4 13

8 % 23 % 15 % 23 % 31 % 100 %

9 0 1 1 2 13

69 % 0 % 8 % 8 % 15 % 100 %

7 1 1 2 2 13

54 % 8 % 8 % 15 % 15 % 100 %

6 1 1 1 4 13

46 % 8 % 8 % 8 % 31 % 100 %

12 0 0 0 1 13

92 % 0 % 0 % 0 % 8 % 100 %

6 0 3 4 0 13

46 % 0 % 23 % 31 % 0 % 100 %

7 0 4 1 1 13

54 % 0 % 30 % 8 % 8 % 100 %

1 2 1 6 3 13

8 % 15 % 8 % 46 % 23 % 100 %

0 1 1 5 6 13

0 % 8 % 8 % 38 % 46 % 100 %
Yksin

3,5

2

2,3

2,7

1,3

2,4

2,2

3,6

4,2

Tosielämän ystävät

Sisarukset

Poika- tai tyttöystävä

Koulukaverit

Vanhemmat

Puoliso

Työkaverit

Pelinsisäiset kaverit
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vanhempiensa kanssa. Yksi miesvastaaja oli ilmoittanut pelaavansa melkein päivittäin vanhem-

piensa kanssa.  

 

Tosielämän ystävien kanssa 50 % naisista ilmoittivat pelaavansa melkein päivittäin – miehistä vii-

koittain tai melkein päivittäin pelasivat 56 %. Naisista 25 % ilmoittivat, että he eivät pelaa ollenkaan 

tosielämän ystävien kanssa. Naisista 75 % ilmoittivat pelaavansa viikoittain pelinsisäisten ystävien 

kanssa, miehistä 67 % ilmoittivat pelaavansa viikoittain tai melkein päivittäin pelinsisäisten ystävien 

kanssa. Naisista 75 % vastasivat, että he eivät pelaa työkavereidensa kanssa, miehillä vastaava 

luku oli pienempi 44 %. Vastausten perusteella miehet pelaavat naisia useammin työkavereiden 

kanssa. Vastaavia havaintoja löytyi myös opiskelukavereiden kanssa pelaamisessa: naisista 75 % 

ilmoittivat, että he eivät pelaa opiskelukavereiden kanssa – miehillä samainen luku oli 33 %.  

 

Naiset ilmoittivat pelaavansa yksin viikoittain (75 %) tai melkein päivittäin (25 %), miehillä vastaavat 

osuudet olivat 22 % viikoittain ja 56 % päivittäin. Huomionarvoista tuloksista löytyy se, että miehet 

vaikuttivat pelaavan naisia useammin erilaisten sosiaalisten suhteiden kautta, kuten sisarusten, 

opiskelukavereiden ja työkavereiden kanssa. Naisilla korostui hieman enemmän miehiin verrattuna 

sekä parisuhteen kautta pelaaminen että pelinsisäisten kavereiden kanssa pelaaminen. Naiset pe-

lasivat myös huomattavasti enemmän yksin miehiin verrattuna. 

 

Kysymykset 12–14 

Kysymykset 12–14 liittyvät MMO-peleissä käytettäviin keskustelukanaviin (liite 2, s. 101–102). 

Kaikki vastaajat ilmoittivat käyttävänsä MMO-pelin sisäisiä keskustelukanavia muiden pelaajien 

kanssa käytävään kommunikaatioon. Naiset käyttivät keskustelukanavia tuntemattomien kanssa 

keskusteluun miehiä harvemmin. Miehet käyttivät vastausten perusteella keskustelukanavia naisia 

hieman enemmän. Vastauksista myös korostui, että enemmistö (77 %) käyttäisi keskustelukanavia 

suurimman osan ajasta pelinsisäisten tuttavien kanssa, ei niinkään tosielämän ystävien kanssa 

keskusteluun. Seuraavana olevasta taulukosta voi tarkastella keskustelukanavien käytön kaikkien 

vastaajien keskuudessa (taulukko 12). 
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TAULUKKO 12. Keskustelukanavien käyttö MMO-peleissä (prosentuaalisesti, osallistujia n=13) 

 

 

Kysymyksestä numero 14 selvisi, että vain yksi (nainen) ei käyttänyt VoIP-ohjelmistoa toisten 

MMO-pelaajien kanssa keskusteluun. VoIP-ohjelmistot ovat siis tärkeitä kommunikoinnin välineitä 

MMO-pelaajille. 

 

Kysymykset 15–18 

Kysymykset 15–18 liittyvät MMO-pelien kautta tavattuihin ihmisiin ja niistä syntyneisiin ystävyys-

suhteisiin, jotka ovat siirtyneet pelinsisäisistä tosielämään sekä MMO-peleissä tapahtuvaan sosia-

lisoitumiseen (liite 2, s. 103). Kaikista vastaajista yhteensä 38 % ilmoittivat tavanneensa toisen 

MMO-pelin pelaajan tosielämässä. Vastaajista melkein puolet (46 %) ilmoittivat, että he eivät ole 

tavanneet toista MMO-pelaajaa tosielämässä, mutta he toivoisivat saavansa tällaisen mahdollisuu-

den. Vastaajista 15 % ilmoittivat, että he eivät ole tavanneet toista MMO-pelaajaa tosielämässä, 

eivätkä he myöskään halua tulevaisuudessa tällaista mahdollisuutta. Näin ollen enemmistö vas-

taajista ovat tavanneet tai haluaisivat tavata MMO-pelistä olevia pelituttavia. 

 

Kaikista vastaajista melkein puolet (46 %) kertoivat saaneensa tosielämän ystävän MMO-pelin 

kautta. Vastaajista 31 % ilmoittivat, että he eivät tähän mennessä olleet saaneet tosielämän ystä-

vää MMO-pelin kautta, mutta he toivoisivat saavansa sellaisen tulevaisuudessa. Vastaajista 23 % 

eivät olleet saaneet tosielämän ystävää MMO-pelin kautta, eivätkä myöskään halua sellaista tule-

vaisuudessa. Jälleen enemmistö vastaajista olivat saaneet tai haluaisivat saada MMO-pelin kautta 

syntyneistä kaveruussuhteista tosielämän ystäviä. 

 

Pelinsisäisen 

keskustelukanavan 

käyttö

Ei 

ollenkaan

Muutaman 

kerran 

kuussa

Muutaman 

kerran 

viikossa 

Melkein 

päivittäin 

Monta 

kertaa 

päivässä 
Yhteensä

Keskiarvot asteikolla 1-5

1=ei ollenkaan

5=monta kertaa 

päivässä

3 4 1 4 1 13

23 % 31 % 8 % 30 % 8 % 100 %

0 3 5 3 2 13

0 % 23 % 38 % 23 % 15 % 100 %

1 2 3 4 3 13

8 % 15 % 23 % 31 % 23 % 100 %

2 3 3 0 5 13

15 % 23 % 23 % 0 % 39 % 100 %

2,7

3,3

3,5

3,2

Tuntemattomat pelaajat

Kilta/klaani/heimojäsenet

Pelinsisäiset kaverit

Tosielämän ystävät
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Kaikista vastaajista lievä enemmistö (56 %) ilmoitti, että he eivät pelaa MMO-pelejä sosialisoidak-

seen muiden pelaajien kanssa. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut MMO-pelien olevan päälähde so-

sialisoinnille. Kyselytutkimuksen vastausten perusteella suurin osa vastaajista eivät ole epäsosiaa-

lisia yksin pelaavia ihmisiä, vaan heillä on sosiaalista vuorovaikutusta sekä halua siihen. Kyselytut-

kimuksen tulokset viittaavat siis siihen, että MMO-peleissä ilmenee monimutkaisia sosiaalisia vuo-

rovaikutuksia pelaajien kesken. Omat löydökset ovat myös sitä stereotypiaa vastaan, joka on ylei-

sesti olemassa verkkopelaajista. Toisin kuin stereotypia väittää niin vastaajat eivät pelaa MMO-

pelejä yksin – pelaaminen ei myöskään ole pääväylä sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

 

Kysymykset 19–23 

Kysymykset 19–23 liittyvät MMO-peleissä oleviin yhteisöihin sekä niiden vaikutusta vastaajien pe-

laamiseen ja niiden aiheuttamaan sosiaaliseen painostukseen (liite 2, s.104–105). Kiltoihin, klaa-

neihin tai heimoihin ilmoitti liittyvänsä selvä enemmistö – yhteensä 85 % vastaajista. Suurin osa 

naisvastaajista (75 %) ilmoittivat liittyvänsä MMO-peliä pelatessaan niissä oleviin yhteisöihin, koska 

he etsivät itselleen sopivaa ryhmää, jossa he pääsisivät suorittamaan pelissä olevaa loppupelisi-

sältöä. Sosialisointi toisten pelaajien kanssa oli toinen merkittävä syy näihin yhteisöihin liittymiselle 

– miehistä 44 % ilmoittivat tämän liittymisen syyksi. Toiseksi eniten miesten puolelta liittymisen 

syyksi ilmoitettiin sama kuin naisten keskuudessa, eli loppupelisisältö (33 %). Yksi vastaajista 

(mies) ilmoitti, että hän ei liity näihin yhteisöihin pelatessaan MMO-pelejä. Yksi miespuolisista vas-

taajista ilmoitti liittymiselle oman syynsä: – Käytän näitä yhteisöjä omaa etuani ajatellen. Kukaan 

vastaajista ei valinnut liittymisen syyksi toisia PvP-pelaajia. Huomionarvoista myös, että kaikkien 

MMO-peleissä on yhteisöjä, joihin voi liittyä. Seuraavassa kuviossa (kuvio 8) havainnollistetaan 

pääsyyt kokonaisuudessaan yhteisöön liittymiselle. Tähän kysymykseen tuli valita se tärkein pää-

syy MMO-peleissä oleviin yhteisöihin liittymiselle. 
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KUVIO 8. Pääsyyt yhteisöön liittymiselle (prosentuaalisesti, osallistujia n=13) 

Kaikista vastaajista kokonaisuudessaan 62 % ilmoittivat, että MMO-pelien yhteisöjen jäsenyys mo-

tivoi heitä pelaamaan useammin. Naisvastaajien puolella selkeä enemmistö (75 %) ilmoitti, että 

MMO-pelien yhteisöt motivoivat heitä pelaamaan useammin – miesten puolella vastaava luku oli 

56 %. Vain yksi vastaaja (mies) ei kuulunut mihinkään yhteisöön MMO-pelissä.  

 

Kaikista vastaajista 77 % ilmoittivat, että sosiaalisen pääoman menetys vaikeuttaisi MMO-pelin 

vaihtamista toiseen. Mikäli verrataan naisia ja miehiä, niin naisten puolella näkyi taas suurempia 

lukuja, koska kaikki naiset kokivat sosiaalisen pääoman menetyksen vaikeuttavan MMO-pelin vaih-

tamista. Miesten puolella vastaava luku oli 67 %.  

 

Löytyi myös mielenkiintoinen seikka niiden vastaajien keskuudessa, jotka kokivat sosiaalisen pää-

oman menetyksen vaikeuttavan MMO-pelin vaihtamista toiseen. Näistä vastaajista 90 % olivat ta-

vanneet jonkun MMO-pelistä tai haluaisivat nähdä MMO-pelin kautta tutuksi tulleen ihmisen, ja 

olivat joko saaneet ystävän MMO-pelin kautta tai haluaisivat saada sellaisen. Yksin yhdessä -termi 

selittää, että muut pelaajat MMO-pelissä luovat sosiaalista läsnäoloa: kaikista vastaajista 62 % 

ilmoittivat, että yksi syistä miksi he pelaavat MMO-pelejä on muiden pelaajien luoman sosiaalisen 

läsnäolon vuoksi. Naisista puolet ilmoittivat sosiaalisen läsnäolon yhdeksi syyksi pelaamiseen – 

miesten puolella vastaava luku oli 67 %.  
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Kysymykset 24–29 

Kysymykset 24–29 liittyvät MMO-pelien hinnoittelumalleihin ja niissä myytäviin virtuaalihyödykkei-

siin (liite 2, s. 105–108). Vastaajat ilmoittivat seuraavan kuvion (kuvio 9) mukaisesti, että millaisia 

hinnoittelumalleja heidän pelaamissaan MMO-peleissä on. Kysymys oli muodoltaan monivalinta-

kysymys, jolloin sai valita kaikki omissa MMO-peleissä esiintyvät hinnoittelumallit. Suurin esiinty-

vyys kaikkien vastaajien kesken oli kertamaksullisella (69 %) sekä kuukausimaksullisella (62 %) 

hinnoittelumallilla. Mikäli ilmaispeli sekä freemium-hinnoittelumalli laskettaisiin yhdeksi, olisi nämä 

näennäisesti ilmaiseksi pelattavat MMO-pelit eniten pelattuja vastaajien keskuudessa. Pienin esiin-

tyvyys oli hybridi-hinnoittelumallilla (31 %).  

 

 

KUVIO 9. Hinnoittelumallien esiintyvyys MMO-peleissä osallistujilla. 

Kysymyksessä 25 vastaajien tuli järjestää hinnoittelumallit mieluisuusjärjestykseen pudotusvalikon 

avulla: ensimmäiseksi mieluisin ja viidenneksi vähiten mieluisa vaihtoehto. Seuraavasta kuviosta 

(kuvio 10) näkyy hinnoittelumallit mieluisuusjärjestyksessä kaikkien vastaajien kesken. Hinnoittelu-

mallien mieluisuusjärjestys oli seuraavanlainen: kertamaksullinen (29 %), ilmaispeli (25 %), kuu-

kausimaksullinen (22 %), freemium (15 %) ja hybridi (9 %). Näissä vastauksissa ei muodostunut 

erityisen selkeitä suosikkeja, mutta hybridi-hinnoittelumalli oli kuitenkin vähiten suosittu vastaajien 

keskuudessa. Tämä johtunee siitä, että hybridi-hinnoittelumalli yhdistää usean eri hinnoittelumallin, 

jolloin MMO-pelin hintakin voi nousta kovin suureksi. 
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KUVIO 10. Hinnoittelumallit mieluisuusjärjestyksessä. 

Mikäli verrataan hinnoittelumallien esiintyvyyttä (kuvio 9) niiden mieluisuusjärjestykseen (kuvio 10), 

niin kertamaksullinen löytyy molemmista ensimmäisenä ja hybridi-hinnoittelumalli viimeisenä. Mie-

luisuusjärjestyksessä toisena oleva ilmaispeli ei kuitenkaan esiintynyt toiseksi eniten ilmoitetuissa 

hinnoittelumalleissa, vaan siellä ilmaispeli esiintyi kolmanneksi eniten. Mieluisuusjärjestyksessä 

kolmantena oleva kuukausimaksullinen peli esiintyi toiseksi eniten ilmoitetuissa hinnoittelumal-

leissa. Freemium-hinnoittelumalli oli neljännellä sijalla niin mieluisuusjärjestyksessä kuin esiinty-

vyydessä.  

 

Vastaajista 77 % ilmoitti hinnoittelumallin vaikuttavan heidän halukkuuteensa pelata MMO-peliä, 

koska hinnoittelumalli vaikuttaa MMO-pelissä olevaan pelaajakuntaan. Naisvastaajista kaikki il-

moittivat hinnoittelumallin vaikuttavan heidän halukkuuteensa pelata MMO-peliä, miehillä vastaava 

luku oli pienempi (67 %). Näennäisesti ilmaiseksi tarjottavalla MMO-pelillä on mahdollisuus tavoit-

taa paljon suurempi yleisö verrattuna maksulliseen MMO-peliin, jolloin ilmaispelin tai freemium-

hinnoittelumallin pelillä on sellaisia pelaajia, joilla ei ole halua tai varaa maksaa pelistä. Sitoutunei-

suus tai sen puute voikin siis näkyä ilmaisessa pelissä pelaajapohjan vaihteluna ja MMO-pelin il-

maisuus voi houkutella nuorempia pelaajia pelin ääreen, joka ei välttämättä aikuiselle pelaajalle ole 

mieluisaa.  

 

Virtuaaliesineitä MMO-peliin ilmoitti ostaneensa yhteensä 92 % vastaajista, joten näiden virtuaali-

hyödykkeiden ostaminen on ollut suosittua vastaajien kesken. Kukaan vastaajista ei ostaisi virtu-

aaliesineitä, vaikka ne tekisivät heistä parhaimman pelaajan kyseisessä MMO-pelissä. Kyseessä 

29 %

25 %

22 %

15 %

9 %

Hinnoittelumallit mieluisuusjärjestyksessä

Kertamaksullinen Ilmaispeli Kuukausimaksullinen Freemium Hybridi



  

64 

olisi siis pay-to-win-menetelmä, jolla saadaan etulyöntiasema toisia pelaajia kohtaan maksamalla 

siitä rahallisesti. Kyselytutkimuksen vastaajista 77 % ilmoittivat, että MMO-pelistä maksaminen saa 

heidät sitoutuneemmaksi MMO-peliä kohtaan. Naisista kaikki vastasivat MMO-pelistä maksaminen 

saavan heidät sitoutuneemmaksi kyseistä peliä kohtaan – miehillä vastaava osuus oli pienempi (67 

%). 

 

Kysymykset 30–32 

Kysymykset 30–32 liittyvät palvelun laatuun MMO-pelissä, johon kuuluvat yksityisyys, tehokkuus 

ja visuaalinen nautinto (liite 2, s. 108–111). Yksityisyyttä arvosti enemmistö (69 %) vastaajista ja 

yksityisyyden vaikuttamisesta tyytyväisyyteen sai samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia 

62 %. Vastaajista enemmistö (62 %) koki, että yksityisyys vaikuttaa heidän uskollisuuteen MMO-

peliä kohtaan. Naiset kokivat yksityisyyden MMO-pelissä tärkeäksi tekijäksi miespuolisiin vastaajiin 

verrattuna kaikissa yksityisyyteen liittyvissä tekijöissä – samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vas-

tauksia tuli kaikilta naisilta. Miehillä osuudet olivat huomattavasti pienempiä naisiin verrattuna. 

MMO-pelin yksityisyyttä arvosti hieman yli puolet miehistä – samaa mieltä tai täysin samaa mieltä 

vastauksia 56 %. Alle puolet miehistä olivat samaa mieltä tai täysin samaa mieltä kysyttäessä siitä, 

että vaikuttaako yksityisyys tyytyväisyyteen ja uskollisuuteen MMO-peliä kohtaan. Seuraavasta 

taulukosta (taulukko 13) näkee tarkemmin, että miten merkittävänä kyselytutkimuksen kaikki osal-

listuneet kokivat MMO-pelin yksityisyyden. 

 

 

TAULUKKO 13. MMO-pelin yksityisyys (prosentuaalisesti, osallistujia n=13) 

 

 

Yksityisyys MMO-pelissä  1 2 3 4 5 Yhteensä

Keskiarvot asteikolla 1-5

1=täysin eri mieltä

5=täysin samaa mieltä

0 1 3 2 7 13

0 % 8 % 23 % 15 % 54 % 100 %

1 1 3 3 5 13

8 % 8 % 23 % 23 % 38 % 100 %

2 1 2 4 4 13

15 % 8 % 15 % 31 % 31 % 100 %
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Enemmistö vastaajista (69 %) arvosti MMO-pelin tehokkuutta. Kaikki naiset vastasivat samaa 

mieltä tehokkuuden arvostamiseen. Miehistä pieni enemmistö arvosti MMO-pelin tehokkuutta – sa-

maa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia oli 56 %. MMO-pelin tehokkuuden vaikutus tyytyväi-

syyteen sai enemmistöltä (62 %) samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia. Naisilta samai-

seen kohtaan samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia tuli 75 %. Miehille tehokkuuden 

vaikutus tyytyväisyyteen sai samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia yhteensä 56 %. Te-

hokkuuden vaikutus uskollisuuteen sai puolelta naisista täysin samaa mieltä vastauksia. Miehistä 

45 % vastasivat samaa mieltä tai täysin samaa mieltä tehokkuuden vaikutuksesta uskollisuuteen. 

Alla olevasta taulukosta (taulukko 14) näkee tarkemmin, että miten merkittävänä kaikki kyselytut-

kimukseen osallistuneet kokivat MMO-pelin tehokkuuden. 

 

 

TAULUKKO 14. MMO-pelin tehokkuus (prosentuaalisesti, osallistujia n=13) 

 

 

MMO-pelin nautinnollisuutta arvostettiin – huomattava enemmistö (85 %) vastaajista antoivat sa-

maa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia. MMO-pelin nautinnollisuutta arvostettiin naisvas-

taajien puolella – kaikki heistä vastasivat täysin samaa mieltä. Miehillä vastauksista 78 % jakaantui 

samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksiin, jolloin myös merkittävä enemmistö heistä arvosti 

MMO-pelin nautinnollisuutta. Viihdearvo vaikutti merkittävästi molempien sukupuolten kohdalla tyy-

tyväisyyteen MMO-peliä kohtaan: naisilla samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia 100 %, 

miehillä vastaava osuus oli 78 %. Naisista kaikki ilmoittivat MMO-pelin nautinnollisuuden vaikutta-
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van uskollisuuteen peliä kohtaan ja miehillä vastaava osuus oli 67 %. Seuraavasta taulukosta (tau-

lukko 15) voi tarkastella, että miten merkittävänä kaikki kyselytutkimukseen osallistuneet kokivat 

MMO-pelin nautinnollisuuden. 

 

 

TAULUKKO 15. MMO-pelin nautinnollisuus (prosentuaalisesti, osallistujia n=13) 

 

 

Kysymys 33 

Kysymys 33 liittyy niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat MMO-pelien pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen 

(liite 2, s.111–115). Vastauksien perusteella eniten MMO-pelin pelaamiseen sekä sen jatkuvuuteen 

vaikuttaa pelin pelattavuus – samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia oli 92 %. Pelin ja 

palvelun laadun vaikutus pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen koettiin tärkeänä – samaa mieltä tai 

täysin samaa mieltä vastauksia oli yhteensä 85 %. Hahmon hyvä kontrolli (85 %), pelin riittävät 

haasteet (82 %) sekä pelihahmon kasvu (77 %) saivat merkittävästi samaa mieltä tai täysin samaa 

mieltä vastauksia kaikilta vastaajilta. Hahmon kontrolli, riittävät haasteet sekä pelihahmon kasvu 

liittyvät pelissä olevaan henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen.  

 

Käytön helppous sai naisilta samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia yhteensä 75 %, mie-

hillä vastaava luku oli vähän alle puolet (44 %). Pelimaailman yhtenäisyys oli myös tärkeätä naisille, 

heistä 75 % vastasivat samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Miehiltä tuli samaa mieltä tai täysin 

samaa mieltä vastauksia yhteensä 67 % pelimaailman yhtenäisyyden vaikutukselle MMO-pelien 

pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen. 

 

MMO-pelin nautinnollisuus 1 2 3 4 5 Yhteensä

Keskiarvot asteikolla 1-5

1=täysin eri mieltä

5=täysin samaa mieltä

0 2 0 3 8 13

0 % 15 % 0 % 23 % 62 % 100 %

0 2 0 4 7 13
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Naisista kaikki vastasivat samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siihen, että MMO-pelin äänet vai-

kuttavat pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen – miehillä vastaava osuus oli vain 33 %. Naisista myös 

75 % vastasivat samaa mieltä siihen, että MMO-pelin grafiikat vaikuttavat pelaamiseen ja sen jat-

kuvuuteen. Miehille grafiikat eivät olleet kovin tärkeitä – samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vas-

tauksia 33 %. Naisille äänet ja grafiikat olivat vastausten perusteella tärkeämpiä ominaisuuksia 

MMO-peleissä miehiin verrattuna. Viihteen vaikutus pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen sai samaa 

mieltä tai täysin samaa mieltä kaikilta naisilta – miehiltä samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vas-

tauksia oli 78 %. Eskapismi oli tärkeä tekijä naisille – kaikki naisista olivat samaa mieltä tai täysin 

samaa mieltä eskapismin vaikutuksesta MMO-pelin pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen. Miehille es-

kapismi oli melkein yhtä tärkeä tekijä – samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia oli 67 %.  

 

Muiden MMO-pelien puute ei vaikuttanut olevan tärkeä tekijä pelaamiselle ja sen jatkuvuudelle – 

samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia oli vain 31 %. Pelin tarinakaan ei saanut kovin 

suurta kannatusta – samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia oli ainoastaan 31 %. MMO-

pelin uutuudenviehätys sai vain 38 % samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia, joten se-

kään ei merkittävästi vaikuta pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen. Vähemmistö vastaajista koki, että 

uusi ladattava lisäsisältö vaikuttaa heidän MMO-pelin pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen – samaa 

mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia 38 %.   

 

Vastaajista vähän yli puolet (54 %) vastasivat eri mieltä tai täysin eri mieltä sosialisoinnin vaikutuk-

selle pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen – naisista jopa 75 % eivät kokeneet sosialisoinnin olevan 

merkittävä syy pelaamiselle. Uuden sosiaalisen identiteetin rakentaminenkaan ei ollut merkittävä 

syy pelaamiselle ja sen jatkuvuudelle – selkeä enemmistö (62 %) vastasi eri mieltä tai täysin eri 

mieltä. Pelinsisäisten ystävien vaikutus pelaamiselle sai samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vas-

tauksia enemmän miehiltä (44 %) kuin naisilta (25 %). Melkein puolet (46 %) vastaajista ilmoittivat 

eri mieltä tai täysin eri mieltä siihen, että MMO-pelin yhteisöt vaikuttaisivat pelaamiseen ja sen 

jatkuvuuteen. Myöskään ryhmäytyminen muiden pelaajien kanssa ei näyttänyt olevan tärkeätä vas-

taajien keskuudessa – samaa mieltä tai täysin samaa mieltä vastauksia oli vain 31 %. Miesten 

vastausten perusteella sosiaalisuuteen liittyvät tekijät olivat miehille tärkeämpiä kuin naisille. Mie-

histä 45 % koki sosialisoinnin, yhteisön sekä pelinsisäisten kaverien vaikuttavan pelaamiseen ja 

sen jatkuvuuteen. Kokonaisuudessaan vastausten perusteella MMO-pelien sosiaaliset elementit 

eivät vaikuttaisi niin merkittävästi vastaajien pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen. Sosiaalinen vuoro-

vaikutus MMO-pelissä ei ole niin merkityksellinen kuin henkilökohtainen vuorovaikutus vastauksien 

perusteella. 
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Kysymykset 34–37 

Kysymykset 34–37 liittyivät vastaajien keskuudessa pelattaviin MMO-peleihin (liite 2, s. 116–117). 

Kyselytutkimukseen osallistuneista hieman alle puolet (46 %) ilmoitti, että World of Warcraft -peli 

on heidän eniten pelaamansa MMO-peli vuosissa mitattuna. Pelaamiseen käytetyt vuodet vaihteli-

vat 6–14 vuoden välillä. Runescape-peliä ilmoitti eniten pelanneensa 15 % vastaajista – pelaami-

seen käytetyt vuodet olivat 7 ja 12 vuotta. Myöskin 15 % vastaajista ilmoittivat pelanneensa eniten 

World of Tanks -peliä, heidän pelaamiseen käytetyt vuodet olivat 6 ja 8 vuotta. Loput MMO-peleistä 

olivat yksittäisiä: Dungeons and Dragons Online, Rift ja Path of Exile. Vuodet näiden pelien pelaa-

miseen vaihtelivat kolmen ja neljän vuoden välillä. Vastaajista 69 % ilmoitti edelleen pelaavansa 

samaa peliä. Näistä kuudesta World of Warcraft -pelin pelaajista 83 % jatkoi edelleen World of 

Warcraft -pelin pelaamista. MMO-peleistä seuraavaksi eniten vastaajien kesken pelattiin tätä ny-

kyään The Elder Scrolls Online -peliä sekä Final Fantasy XIV -peliä. Loput pelit olivat yksittäisiä: 

Destiny, Player Unknown’s Battleground, Company of Heroes ja Warframe. Merkittävä huomio 

tästä onkin se, että World of Warcraft -peli onnistui pitämään pelaajansa pelin ääressä melkein 

kaikkien niiden kohdalta, jotka olivat sitä pelanneet. Vastaajista 92 % kokee investoineensa paljon 

MMO-peliin joko ajallisesti tai rahallisesti. MMO-peleihin käytetyistä vuosista voikin nähdä pelaajien 

sitoutuneisuuden kyseiseen MMO-peliin.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Flow-tilassa pelaaja menettää ajantajunsa ja aika tuntuu kuluvan nopeammin. Pelin valmistajan 

tulee kuitenkin huolehtia siitä, että flow-tila ei pääse rikkoutumaan. Pelimaailman yhtenäisyys oli 

myös arvostettu tekijä vastauksissa, joka liittyykin flow-tilaan. Flow-tilaan voidaan vaikuttaa peli-

maailman yhtenäisyydellä, jolloin pelimaailmassa kaikki toimii niin kuin pitääkin. Pelin on oltava 

myös looginen. Esimerkiksi pelaaja tekee aktiviteetteja ja aktiviteetin suoritettuaan saa palkinnon, 

joka voi olla varuste, kultaa tai kokemuspisteitä. MMO-peleissä esiintyy saavutuksia, joita voi kerätä 

pelin sisällä. Tällaisia voi muun muassa olla: omista 50 ratsua, tapa 100 000 pelaajaa tai tee 100 

aktiviteettia. Pelaajalla voi olla selkeä tavoite mielessään, mutta osa saavutuksista vaatii aikaa. 

Tällöin tavoitteen ja palautteen väli voi olla suurikin ajallisesti mitattuna.  

 

Kyselytutkimuksessa nousi esiin, että saavutukset olivat korkeasti motivoiva osio vastaajille. Pe-

laajat, jotka haluavat kehittyä, ymmärtää mekaniikkoja sekä kilpailla toisten pelaajien kanssa ovat 

omien huomioideni mukaisesti yleensäkin niitä pelaajia, jotka saavuttavat mahdollisimman nope-

asti itsensä maksimitasolle ja osallistuvat loppupelisisältöön. Mitä vähemmän aikaa käyttää maksi-

mitasolle pääsyyn, sen nopeammin loppupelisisältöön pääsee käsiksi. Tätä voi olla sekä PvE- että 

PvP-pelaaminen. Kuten aiemmin opinnäytetyössä kirjoitettiin, niin saavutusten on havaittu olevan 

positiivisesti vaikuttava tekijä aikomukseen pelata verkkopelejä ja saavutukset motivoivina tekijöinä 

ovat myös ennustaneet pidentynyttä pelaamisaikaa verrattuna sosiaalisuuteen ja immersioon (ks. 

Merhi 2016, 260; Williams ym. 2008, 1007). 

 

Kyselytutkimuksen vastausten perusteella miehet olivat naisiin verrattuna kiinnostuneempia PvP-

pelaamisesta. Tämä vastaa myös aiempia havaintoja, joissa huomattiin miessukupuolen olevan 

yhteydessä kilpailullisiin elementteihin MMO-peleissä (ks. Billieux ym. 2012, 106). PvP-pelaaminen 

joissain MMO-peleissä vaatii todella korkeata taitotasoa pelaajalta, kun taas esimerkiksi Fortnite-

pelissä pelaajan aloitus voi määritellä täysin pääsetkö pelissä eteenpäin taitotasosta huolimatta. 

Mekaniikkojen motivaatio, jossa analysoidaan erilaisia sääntöjä ja käytäntöjä, jotta voidaan paran-

taa oman pelihahmon hallintaa, tulee hyvin esille PvP-pelaamisessa. Pelaajan tulee oppia muiden 

hahmotyyppien käyttämät kyvyt ja taidot, jotta pystyy vastaamaan niihin mahdollisimman hyvin. 

Esimerkiksi World of Warcraft -pelin PvP-pelaamisessa areenalla käytetään pelinsisäistä MMR-

laskentaa, jonka mukaan peli tekee piilotetun sisäisen laskennan pelaajan taitotasolle. MMR-las-
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kennan mukaan peli antaa pelaajalle samantasoisia vastustajia. Pelaajan tason kehittyessä voitto-

jen myötä, nousee hänen MMR-laskennan taitotaso, jolloin peleissä vastaan tulevien pelaajien tai-

totaso kasvaa. Tämä on hyvä esimerkki pelaajan oppimiskäyrästä. Raiding-instansseissa tulee 

opetella kyseisen taistelun mekaniikat, jotta ryhmän tavoite saadaan suoritettua eli pomo kuolee ja 

ryhmä saa palkinnot. Tärkeänä elementtinä niin PvP- kuin PvE-pelaamisessa on käyttää VoIP-

sovellusta, jotta voidaan antaa käskyjä tiimin jäsenille reaaliaikaisesti.  

 

Visuaalinen nautinto MMO-pelistä oli naisille suurempi motivoiva tekijä kuin miehille. Visuaalisuus 

näkyi myös pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen liittyvässä kysymyksessä, jossa pelin grafiikat olivat 

naisille jälleen tärkeämpiä kuin miehille. Kaikki naiset myös kokivat, että MMO-pelin äänet vaikut-

tavat jatkuvaan pelaamiseen – miehistä vain vähemmistö koki äänien olevan merkittävä tekijä. Pe-

lin viihteellisyyttä arvostettiin ja sen koettiin vaikuttavan tyytyväisyyteen ja uskollisuuteen MMO-

peliä kohtaan. Viihteen luoma arvo koettiin merkittäväksi tekijäksi pelaamiselle ja sen jatkuvuudelle. 

Tämä myös vastaa aiempia havaintoja niistä avaintekijöistä, jotka vaikuttavat uskollisuuteen, eli 

pelin tulee tyydyttää pelaajan tarpeet viihteelle (ks. Huang & Hsieh 2011, 591). Tähän voisi antaa 

kärjistetyn esimerkin tekijän omasta havainnosta, eli millaisena visuaalisuuden tärkeys voi näkyä 

naisille: World of Warcraft -peliä pelannut nainen ei halunnut valita rumia rotuja pelattavaksi, vaikka 

näillä rumilla roduilla on yleensä paremmat rotukohtaiset bonukset pelissä.  

 

Immersio kokonaisuutena ei ollut niinkään suosittu motivoiva tekijä kyselytutkimuksessa, mutta sen 

suosiota laski selkeästi roolipelaaminen, joka ei ollut yhtä kiinnostava motivoivana tekijänä kuin 

muut immersion alla olleet tekijät. Kustomointi oli korkealla motivoivana tekijänä immersion alla. 

Tämän huomasi myös pelissä eniten esiintyvään käyttäytymiseen liittyneessä kysymyksessä, jossa 

oman pelihahmon kustomointi oli korkeammalla kuin muut immersioon liittyvät tehtävät. Tämä 

myös vastaa aiempaa havaintoa pelaajien uskollisuuden lisäämisestä; pelaajille tulisi antaa keinoja 

luoviin parannuksiin, kuten mahdollisuus mukauttaa pelihahmon ulkoasua ja varusteita, koska pe-

laajat tuntevat kiintymystä omiin pelihahmoihin käytetyn ajan ja emotionaalisen vaivannäön vuoksi 

(ks. Moon ym. 2013, 25). Immersion vaikutus kuitenkin näkyi melko voimakkaana pelaamiseen 

sekä sen jatkuvuuteen liittyvässä kyselyssä eskapismin muodossa – kaikki naiset kokivat eskapis-

min merkittävänä tekijänä ja miehistä suuri enemmistö. Eskapismin on todettu vaikuttavan käyttä-

jän nautintoon ja nautinnon määrä taas vaikuttaa positiivisesti käyttäjän aikomukseen pelata verk-

kopeliä (ks. Merhi 2016, 260). Naiset osoittivat enemmän kiinnostusta harvinaisten esineiden ke-

räämiseen ja saavutusten hankkimiseen, jotka ovat molemmat yhteydessä löytämisen ja tutkimisen 

motivaatioihin. Tämä myös vastaa aiempaa tutkimusta, jossa huomattiin naissukupuolen olevan 
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yhteydessä löytämisen ja tutkimisen motivaatioihin (ks. Billieux ym. 2012, 106). Kyselytutkimuksen 

vastaajat eivät kokeneet sosiaalisen statuksen esittämistä motivoivaksi tekijäksi pelata MMO-pe-

lejä, joten joutilaan luokan teoria ei toteutunut tässä tapauksessa kyselytutkimuksen vastauksien 

perusteella. Joutilaan luokan teorian on sanottu vaikuttavan motivaatioon pelata MMO-pelejä, 

koska se on yksi tapa hakea sosiaalista statusta, jolla voidaan tuntea itsensä paremmaksi muihin 

pelaajiin nähden (vrt. Dindar 2018, 1879). 

 

Vastausten perusteella sosialisoituminen motivoivana tekijänä oli kohtalaisesti yhteydessä ryh-

mässä suoritettaviin tehtäviin ja muiden auttamiseen. Sosiaaliset pelaajat hakevat MMO-peleistä 

sosiaalisia kokemuksia, ystävyyssuhteita ja ovat herkempiä auttamaan kanssapelaajiaan. Joissain 

tapauksissa sosiaaliset pelaajat voivatkin olla kasuaalipelaajia, eivätkä he ole niin kiinnostuneita 

saavuttamaan statuksen tai varallisuuden tunnusmerkkejä MMO-peleissä. Tiimityöskentely on kor-

keassa asemassa – etenkin niissä peleissä, joissa on raiding-instansseja, joissa pelaajat joutuvat 

puhaltamaan yhteen hiileen saavuttaakseen yhteisiä tavoitteita. Vuorovaikutuksella voi olla myös 

huonot puolensa. Vuorovaikutus toisen pelaajan kanssa voi saada aikaan sen, että pelaaja lopettaa 

pelin pelaamisen. Tällainen voi olla muun muassa tilanne, jossa pelaajaa ahdistellaan toisen pe-

laajan toimesta. Monesti tällaisen pelaajan voi laittaa ignorointilistalle. Mikäli tämä menettelytapa 

ei kuitenkaan auta, voi pelaaja yleensä ottaa yhteyttä pelin ylläpitoon tiukempien keinojen saavut-

tamiseksi. Verkkopeleissä tapahtuu kiusaamista ja se pitää ottaa vakavasti. 

 

Kyselytutkimuksessa korostui vastaajien sosialisoituminen niin pelissä kuin tosielämässä. Suurin 

osa vastaajista pelasi MMO-pelejä myös tosielämän sosiaalisten yhteyksien kanssa, joita ovat 

muun muassa ystävät, perhe ja opiskelu- tai työtoverit. Kyselytutkimuksen löydökset olivat verkko-

pelaajan stereotypiaa vastaan, vastauksissa korostui sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmis-

ten kanssa. Pelaaminen ei siis rajoittunut yksin pelaamiseen. Tulokset vastasivat siis aikaisempaa 

verkkopelaajan stereotypiaa tutkineen tutkimuksen tuloksia (ks. Schiano ym. 2014, 67–68). MMO-

pelit eivät kuitenkaan olleet kyselytutkimukseen osallistuneille pääväylä sosiaaliselle vuorovaiku-

tukselle, joka vastaa opinnäytetyön tietoperustaa. Aikaisemmassa tutkimuksessa ei havaittu verk-

kopelaamisen olevan korvike tosielämän sosiaaliselle verkostolle, eikä sen havaittu myöskään ai-

heuttavan sosiaalista eristäytyneisyyttä (ks. Domahidi ym. 2014, 113).  

 

Kaikki kyselytutkimukseen osallistuneet ilmoittivat käyttävänsä MMO-pelin sisäisiä keskusteluka-

navia. MMO-pelien tarjoamien keskustelukanavien kautta vastaajat ilmoittivat keskustelevansa eni-

ten jo ennalta tunnettujen yhteyksien kanssa. Nämä tulokset korostavat sitä, että pelin tarjoajan on 
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tärkeätä panostaa niihin paikkoihin ja välineisiin, joiden avulla pelaajat voivat kommunikoida kes-

kenään. MMO-pelin yhteisöihin liittyi selkeä enemmistö vastaajista. Tällaisia yhteisöjä ja välineitä 

tulisi siis tarjota MMO-peleissä kuten aiemmissa tutkimuksissa on todettu, koska ne voivat nostaa 

pelaajien sitoutuneisuutta peliä kohtaan (ks. Choi & Kim 2004, 22; Jo ym. 2007, 12; Moon ym. 

2013, 26). Yli puolet vastaajista koki yhteisöjen motivoivan heitä pelaamaan useammin. Tämä tulos 

on samankaltainen aiempaan tutkimukseen verrattuna (Ducheneaut ym. 2006, 415). Kaikki naiset 

kokivat, että sosiaalisen pääoman menetys vaikeuttaisi MMO-pelin vaihtamista toiseen – miehillä 

vastaava osuus oli pienempi. Sosiaalisen pääoman menetyksen ja MMO-pelin kautta tavatun pe-

laajan tai sitä kautta saadun ystävän välillä oli yhteys oman kyselytutkimuksen vastauksissa, mikä 

myös oli noussut esille toisessa tutkimuksessa (ks. Domahidi ym. 2014, 113). MMO-pelissä muiden 

pelaajien sosiaalinen läsnäolo oli yli puolelle vastaajista yksi merkittävä syy, että miksi he pelaavat 

MMO-pelejä. 

 

MMO-pelin pelattavuus nousi pelimaailman yhtenäisyyttä korkeammalle kysyttäessä mitkä tekijät 

vaikuttavat pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen. Pelin hyvä pelattavuus varmistaa sen, että kaikki toi-

mii niin kuin pitääkin. Mikäli pelin pelattavuus ei toimikaan, voi sekin rikkoa pelaajan flow-tilan ko-

kemusta, jolloin pelaaja voi pahimmillaan jättää pelin kesken ja siirtyä seuraavaan (ks. Hsu & Lu 

2003, 862). Omakohtainen kokemus flow-tilan rikkoutumisesta on Dark Souls -pelin pelaaminen, 

kun se portattiin suoraan konsolilta tietokoneelle. Peliä oli mahdollista pelata hiirellä ja näppäimis-

töllä, mutta näiden käyttäminen oli todella kömpelöä. Jotta pystyi pelaamaan kyseistä peliä tuli 

hankkia tietokoneen kanssa yhteensopiva käsiohjain. Pelin pelattavuuteen liittyy myös hahmon 

hyvä kontrolli, pelissä on riittävästi sopivia haasteita pelaajalle sekä pelin käyttämisessä tulisi olla 

sopiva oppimiskäyrä.  Kaikki nämä olivat myös yhteydessä kyselytutkimuksessa siihen, että pelaaja 

pelaa peliä ja myös jatkaa sen pelaamista, eli osoittaa uskollisuutta kyseiselle MMO-pelille. Tästä 

syystä game flow -teoria nousee tärkeään asemaan pelisuunnittelussa, jotta saadaan mahdollisim-

man sulava ja palkitseva pelikokemus käyttäjälle.  

 

Henkilökohtainen vuorovaikutus oli vastaajien kesken korkeammin arvostettua kuin sosiaalinen 

vuorovaikutus pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen liittyvinä tekijöinä. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

liittyvät tekijät, kuten sosialisointi, mahdollisuus rakentaa uusi sosiaalinen identiteetti, pelinsisäiset 

ystävät, pelin yhteisöt ja ryhmäytyminen muiden pelaajien kanssa, eivät olleet yhtä tärkeässä ase-

massa kuin henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen liittyvät tekijät. Tämä oli mielenkiintoinen ha-

vainto, koska opinnäytetyön teoriaosuudessa on todettu sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikuttavan 

verkkopelaajan uskollisuuteen (vrt. Choi & Kim 2004, 22; Jo ym. 2007, 12; Moon ym. 2013, 25–26; 
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Uysal 2016, 362; Pirker ym. 2017, 71). Vaikka pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen liittyvässä kysy-

myksessä sosiaalisuus ei noussut merkittäväksi tekijäksi, oli se kuitenkin näkyvillä vastaajien il-

moittamaan käyttäytymiseen ja motivaatioihin MMO-pelissä: kommunikointi muiden pelaajien 

kanssa sekä dungeon- että raiding-instanssit ja tiimityöskentely. Sosiaalisuus on tärkeä elementti 

MMO-peleissä ja saa aikaan yhteenkuuluvuutta, ja pelaajat luovat sosiaalista pääomaa MMO-pe-

leissä. 

 

Yksityisyyden merkitys MMO-pelissä oli naisille tärkeämpää kuin miehille – yksityisyyttä arvostettiin 

ja sen koettiin vaikuttavan tyytyväisyyteen ja uskollisuuteen kaikkien naisten mielestä. MMO-pelin 

tehokkuutta arvostettiin naisten keskuudessa ja sen koettiin vaikuttavaan tyytyväisyyteen peliä koh-

taan, mutta tehokkuuden ei kuitenkaan koettu olevan yhtä merkittävä tekijä uskollisuutta kohtaan. 

Miehistä vajaa puolet arvostivat tehokkuutta ja kokivat sen vaikuttavan tyytyväisyyteen MMO-peliä 

kohtaan. Tuotteen ja palvelun laatu korostuivat pelaamiseen ja sen jatkuvuuteen kyselytutkimuk-

sessa. Vastaajat arvostivat tuotteen ja palvelun laatua ja kokivat, että ne vaikuttavat omaan uskol-

lisuuteen pelattavaa peliä kohtaan. Tämä myös vastaa aikaisempia havaintoja siitä, että uskolli-

suuden yhtenä avaintekijänä on palvelun laatu (ks. Yang ym. 2009, 1823; Chang ym. 2011, 1297, 

1301).  

 

Vastaajat kokivat pelin hinnoittelumallin vaikuttavan heidän halukkuuteensa pelata MMO-peliä, 

koska hinnoittelumalli vaikuttaa MMO-pelissä olevaan pelaajapohjaan. Ilmaispelin hinnoittelumal-

lilla on mahdollisuus hankkia paljon enemmän pelaajia, koska se on näennäisesti ilmainen peli. 

Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole jokaisen pelaajan mielestä hyvä asia, koska se nimenomaan 

houkuttelee kaikenlaisia pelaajia pelin keskuuteen. Verrataan vaikka kuukausimaksulliseen peliin, 

jota ei kaikilla ole mahdollisuutta pelata sen hinnan vuoksi, jolloin sen keräämä pelaajamäärä on 

myös vähäisempää. Ilmaispelin hinnoittelumalli oli myös suositumpi kuin freemium-hinnoittelumalli, 

mutta kertamaksullinen hinnoittelumalli nautti silti enemmistön suosiota. Jopa kuukausimaksullinen 

hinnoittelumalli oli suositumpi kuin freemium-hinnoittelumalli MMO-peleissä vastaajien keskuu-

dessa. Hybridi-hinnoittelumalli oli vähiten suosittu vastaajien kesken. Tämä johtunee siitä, että hyb-

ridi-hinnoittelumalli yhdistää useita eri hinnoittelumalleja, jolloin MMO-pelin hintakin voi nousta ko-

vin suureksi. Esimerkiksi yhdistämällä kertamaksullinen hinnoittelumalli kuukausimaksulliseen saa-

daan kerättyä kovakin hinta MMO-pelille. Kyselytutkimuksen vastaajista enemmistö ilmoitti osta-

neensa virtuaalihyödykkeitä, joten voidaan päätellä, että virtuaalihyödykkeiden ostaminen on suo-
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sittua vastaajien kesken. Kukaan ei kuitenkaan ollut valmis ostamaan pay-to-win-virtuaalihyödyk-

keitä. Tämä on yhtenäinen aiemman havainnon mukaan, että länsimaalaiset pelaajat eivät yleensä 

hyväksy pay-to-win-menetelmää.  

 

MMO-pelistä maksaminen vastausten perusteella vaikutti merkittävästi kyselytutkimukseen osallis-

tuneiden sitoutumiseen peliä kohtaan. Enemmistö koki myös investoineensa paljon MMO-peliin, 

joka voi olla ajan tai rahan käyttämistä peliin. Etenkin MMO-peleihin käytetyistä vuosista voi nähdä 

vastaajien korkeata sitoutuneisuutta peliä kohtaan. Tämä vastaa myös aiempia havaintoja siitä, 

että investoinnin määrä vaikuttaa huomattavasti pelaajan tuntemaan sitoutumiseen peliä kohtaan 

(ks. Uysal 2016, 358).  

 

Tarkastellessa MMO-pelien nimiä nousee World of Warcraft -peli melkein puolella vastaajista esille. 

Kyseinen peli on julkaistu vuonna 2004 ja uusin lisäosa ilmestyi vuonna 2018. World of Warcraft -

pelissä on käytetty hybridi-hinnoittelumallia suurimmassa osassa sen myyntivuosista ja pelissä ete-

neminen on vaatinut pelaajilta runsaasti aikaa. Voitaneenkin päätellä peliin käytettyjen vuosien pe-

rusteella, että kyseistä peliä pelanneet ovat käyttäneet todella paljon aikaa ja rahaa pelatakseen 

peliä. Tämä osoittaa merkittävää sitoutuneisuutta kyseistä peliä kohtaan. Mietittäessä kyseisen pe-

lin suosiota niin World of Warcraft -peli ei ole koskaan ollut grafiikkojensa myötä niiden pelien ää-

ripäätä, joissa graafinen ulkonäkö on korkealla arvostelukriteerinä. Näistä kauniista grafiikoista esi-

merkkeinä pelit Black Desert Online ja TERA. Molemmat ovat aasialaista alkuperää olevia MMO-

pelejä, jotka tuotiin Aasian markkinoiden julkaisun jälkeen muualle maailmaan pelattavaksi. World 

of Warcraft -pelissä ne myyvät elementit ovat olleet: 

- tarina ja maailma 

- pelattavuus 

- helposti lähestyttävyys 

- peliä on pystynyt aina pelaamaan myös heikkotasoisilla tietokoneilla 

- se on ensimmäinen kilpailutasoinen MMO-peli, jonka pelaamisesta on saanut rahaa.  

 

Huolimatta siitä, että World of Warcraft -pelin suosio onkin laskenut viime vuosina, niin siitä voidaan 

ottaa edelleen mallia. World of Warcraft -peli saattaa nostaa myyntiään kesällä 2019, koska  

Blizzard julkaisee World of Warcraft Classic -pelin. Myös ne pelaajat, jotka eivät World of Warcraft 

-pelin alkuperäisjulkaisua vuonna 2004 päässeet kokemaan, saavat nyt tilaisuuden siihen tulevana 

kesänä 2019. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyö oli suuri haaste itselle, koska aihealue oli niin laaja. Pyrin saamaan ne tärkeimmät 

asiat esille kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla, jotka liittyivät MMO-pelejä pelaavien motivaa-

tioihin, näissä peleissä liittyviin sosiaalisiin tekijöihin sekä pelaajien uskollisuuteen MMO-pelejä 

kohtaan. Tuntui siltä, että mitä enemmän aiheesta aloin tietämään, niin sen enemmän avautui pie-

niä puroja uusiin kohteisiin, jotka olisivat olleet mielenkiintoisia lisätutkimuksen aiheita. Tässä vai-

heessa piti laittaa tiettyjä ovia kiinni, koska opinnäytetyön pituus alkoi menemään jo vaaditun opin-

topistemäärän yli. Toivottavasti tämä nähdään myös pitkäjänteisyytenä, että haluaa saada mah-

dollisimman kattavasti tietoa esiteltyä lukijalle. Löysin paljon uutta tietoa, joka myös yllätti minut. 

Etenkin pelitutkimuksen laajuus ympäri maailman – on huomattu, että miten tärkeä osa peliteolli-

suus on nykykulttuurissa ja että sen hyöty- ja haittapuolia tulisi tutkia. Myöskin yllättävää tietoa oli 

se, että miten MMO-pelin käsite on laajentunut perinteisestä MMORPG-pelin tyylistä Battle Royale 

-tyyppisiin massiivisiin monen pelaajan verkkopeleihin.  

 

Koin myös tärkeänä tuoda esille sen, että vaikka osa MMO-pelien pelaajista ovatkin yksinäisiä pe-

laajia, niin niissä tapahtuva sosiaalinen verkostointi on tärkeätä. Osa vanhemmista kieltävät lapsil-

taan videopelaamisen, vaikka nykyään suositussa Fortnite-pelissäkin tapahtuu jatkuvasti sosiaa-

lista kanssakäymistä lasten ja nuorten keskuudessa. Myöskin verkkopelejä pelaavien englannin 

kielen taito kehittyy huomattavasti – etenkin jos käyttää VoIP-ohjelmistoja, kuten Discord-ohjelmis-

toa, kommunikointiin toistensa kanssa. Tietenkin aina kaikessa tulisi muistaa kohtuuskäyttö. Jos-

kus uskollisuus peliä kohtaan voikin näkyä ongelmapelaamisena, ja on huomattu haitallisen pelaa-

misen vaikuttavan negatiivisesti yksilöiden sosiaaliseen elämään. Tästä syystä olisikin hyvä aset-

taa jonkunlaisia rajoituksia pelaamiselle, etenkin lasten ja nuorison kohdalla. 

 

Suomenkielisiä lähteitä oli vaikeata löytää, joten suuri osa opinnäytetyössä käytetyistä lähteistä oli 

englanninkielisiä. Tämä myös nosti huomattavasti opinnäytetyöhön käytettyä aikaa, kun pitää 

kääntää englanninkielisiä artikkeleita suomen kielelle. Videopeleihin liittyvä termistö on hankalah-

koa suomentaa, joten jouduin paikoitellen käyttämään englanninkielisiä termejä selvyyden vuoksi 

– suomen kielessä ei ole joitakin videopeleihin liittyviä termejä vakiintuneina sanoina.  Onneksi on 

olemassa ulkomaisia e-artikkeleita ja kirjoja, joista löytää tietoa. Etenkin tutkimalla käytetyistä läh-

teistä niiden omat lähteet pystyin saamaan hyvin kokonaiskuvan aiheesta. Tätä opinnäytetyötä 
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tehdessä oppi käyttämään tiedonhakuvälineitä ja oikeita hakusanoja. Oulun ammattikorkeakoulun 

Leevi-kirjaston ulkomaiset e-aineistot olivat merkittävässä osassa opinnäytetyötä.  

 

Kyselytutkimus ei kuulunut alun perin omaan ideaani opinnäytetyötä luodessa, vaan se oli opin-

näytetyötä ohjaavan opettajan sekä vertaisarvioijan ehdotus. Opinnäytetyö olisi varmasti ollut riit-

tävä pelkkänä kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Uskon kuitenkin, että kyselytutkimus tuo omaa 

arvoa opinnäytetyölle, vaikka sen osanottajien vähäinen määrä vaikuttaa sen luotettavuuteen. Ky-

selylomakkeen kysymykset pyrin valmistamaan ymmärrettäväksi ja tarpeen vaatiessa kysymyk-

sissä avattiin tiettyjä termejä. Vastausvaihtoehdoista pyrittiin saamaan mahdollisimman täsmällisiä 

ja kuvailevia, jotta voitiin varmistaa, että kysymykset ymmärretään oikein. Kyselytutkimuksen to-

teuttamisessa oli omat haasteensa, koska en saanut opiskelutovereista sen kummemmin apua 

vastaamisen suhteen. Vastaajien määrä olisi voinut olla suurempi, jotta sen luotettavuutta olisi pys-

tynyt parantamaan. Minulle ehdotettiin, että olisin laittanut kyselytutkimuksen Reddit-sivustolle, 

mutta en kokenut sen olevan hyvä vaihtoehto. Siihen olisi liittynyt muutamia ongelmia. Kysely olisi 

voinut hautautunut sinne tai se ei olisi tullut haussa näkyviin, koska uudet postaukset näkyvät vain 

pienen hetken ajan. Sitten olisi vielä voinut olla se mahdollisuus, että kysely olisi lähtenyt räjähdys-

mäisesti käsistä, jolloin vastaukset olisivat voineet olla mitä sattuu. Se tuo tietynlaista varmuutta, 

että on jollakin tasolla tietoinen kyselytutkimukseen osallistuneiden taustasta. Myöskin oman nimen 

jakaminen tuntemattomille ihmisille yhdellä vilkkaimmista yhteisöpalveluista tuntui omasta mielestä 

riskialttiilta.  

 

Opinnäytetyötä tehdessä on huolehdittu siitä, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa vastauk-

sien ja liitteiden perusteella, jotta on voitu taata vastaajille luvattu anonymiteetti. Kyselytutkimuk-

seen osallistuttiin vapaaehtoisesti. Opinnäytetyön tuloksissa on kunnioitettu vastaajien tietosuojaa, 

joten kyselyssä ei kysytty henkilöiden nimiä tai paikkakuntia. Osallistujien iät esitetään ikäluokissa 

neljän vuoden väleissä, jotta iän perusteella ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Sukupuoli oli 

oleellinen tieto, jotta voitiin verrata sukupuolten välisiä eroja ja löytää uudenlaisia näkökulmia tieto-

perustaan nähden. Vastausten keräämisessä, tallennuksessa, säilytyksessä ja hävityksessä on 

kunnioitettu tutkimuskohteiden tietosuojaa – vain tutkimuksen tekijällä oli oikeus yksittäisten tulos-

ten tarkasteluun Webropol-sivustolla.  

 

Kyselytutkimuksen vähäisen otannan vuoksi vastauksista voidaan vain antaa suuntaa antavia joh-

topäätöksiä, joten sen tuloksia ei voida pitää täysin luotettavina. Kyselyn vastausten tulkinta suku-

puolten välillä oli myös hankalaa miesten ja naisten osallistujamäärän eron vuoksi. Toisaalta myös 
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aikaisemmissa tutkimuksissa naisten ja miesten väliset erot osallistujamäärissä ovat samankaltai-

sia suhteellisina osuuksina, niissä on vain enemmän osallistujia kokonaismääräisesti. Suurem-

malla osallistujamäärällä kyselytutkimuksen luotettavuus olisi parempaa ja sukupuolten välisiä 

eroja voitaisiin tutkia varmemmin. Kyselytutkimukseen olisi myös voinut antaa enemmän mahdolli-

suuksia vapaamuotoisiin vastauksiin, jolloin olisi saanut tavallaan keskustelua aikaiseksi vastaajien 

ja tutkijan välille. Toisaalta kyselytutkimuksessa oli jo runsaasti kysymyksiä, niin avoimet kysymyk-

set olisivat tehneet kyselylomakkeesta liian raskaan. Vapaamuotoisten vastauksien kirjoittaminen 

voidaan myös kokea vastaajan puolelta liian raskaana, mikäli avoimia kysymyksiä on runsaasti 

kyselyssä. Haasteellisuutta kyselytutkimuksen toteuttamiseen toi se, ettei ollut omaa aikaisempaa 

kokemusta erilaisista tutkimusmenetelmistä ja kyselytutkimuksen tekemisestä. Kyselytutkimuksen 

toteuttamisessa näkyy minun mielestäni oma kokemattomuus. Toisaalta paras oppiminen tulee vir-

heiden kautta. Virheistä oppii ja seuraavalla kerralla kyselytutkimuksen toteuttaminen olisi huomat-

tavasti helpompaa. 

 

Kyselytutkimuksella oli tarkoitus peilata teoriaosuuden tietoja kyselyyn osallistuneiden vastauksiin 

ja havainnoida, että voidaanko pienehköllä otannalla saada samankaltaisia vastauksia kuin teoria-

osuudessa oli löydetty. Suurin eroavaisuus löytyi sosialisoitumisessa. Vaikka naiset mielletään so-

sialisoituneemmiksi MMO-peleissä, niin kyselytutkimuksen vastauksissa ilmeni päinvastaista – 

miehillä esiintyi enemmän sosiaalista pelaamista ja miehille sosiaaliset tekijät vaikuttivat enemmän 

pelaamisen jatkuvuuteen naisiin verrattuna. Myöskään joutilaan luokan teoria ei tässä tapauksessa 

toteutunut, koska vastaajat eivät kokeneet sen olevan tärkeätä ajanvietettä MMO-pelissä. Tärkein 

havainto kyselytutkimuksen vastauksien perusteella oli se, että esiintyi MMO-peleistä syntyneiden 

ystävyyssuhteiden siirtämistä tosielämään.  

 

Koen, että onnistuin löytämään ne tärkeimmät tekijät tutkimuskysymyksiin ja tuomaan ne esille 

monipuolisesti opinnäytetyössä. Oma motivaatio opinnäytetyötä kohtaan pysyi suhteellisen positii-

visena koko työn ajan. Sain kuulla muilta palautetta, että oman kiinnostuksen aihetta kohtaan huo-

maa. Oma tutoropettaja kysyi siitä, että olisinko kiinnostunut jatko-opiskelemaan esimerkiksi yli-

opistossa aiheeseen liittyvää alaa. En koe sitä täysin mahdottomana ajatuksena, koska opinnäyte-

työn aihealuetta oli niin kiinnostavaa tutkia. Opinnäytetyön aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja osit-

tain ehkä tuntuu jopa siltä, että sitä olisi vielä mukava lähteä laajentamaan. Alkuperäinen käsite-

kartta pysyi mukana, mutta siihen tuli matkan varrella täydennystä investoinnin merkityksestä si-

toutuneisuuteen. Opinnäytetyöhön käytetyn lähdeaineiston monipuolisuuden vuoksi osa tiedoista 
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täytyy jättää mahdollisesti kehitettäväksi opinnäytetyön ulkopuolelle. Tällöin kehitysmahdollisuu-

tena olisi jatkaa oppaan laajentamista, etenkin ikäluokkien ja sukupuolten välisten erojen merkittä-

vyyttä MMO-pelaajien motivaatioissa, uskollisuudessa sekä sosiaalisessa verkostoitumisessa. Toi-

vottavasti lukijat saavat aiheesta yhtä paljon irti kuin minä sitä kirjoittaessa. Kokonaisuudessaan 

voin sanoa olevani tyytyväinen opinnäytetyöni lopputulokseen ja koen, että tämä oli itselle hyvä 

oppimiskokemus.  

 

Uskon, että opinnäytetyötä ja sen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa pelialalla tai opetusmateri-

aalina MMO-peleistä kiinnostuneille. Olen sisällyttänyt liitteisiin kyselytutkimuksen kysymykset vas-

tauksineen, jotta opinnäytetyötä voidaan hyödyntää jatkossa paremmin muiden toimesta. Osaa 

teoriapohjasta ja tuloksista voitaneen hyödyntää myös muissa videopelityypeissä. Olen tuonut 

esille tärkeitä tekijöitä liittyen pelaajien motivaatioihin pelata MMO-pelejä, niissä tapahtuvaan sosi-

aaliseen verkostoitumiseen ja pelaajien uskollisuuteen MMO-pelejä kohtaan. Näiden tekijöiden 

avulla voidaan luoda menestyksekkäitä MMO-pelejä, koska näissä peleissä on useita erilaisia ele-

menttejä, jotka vaikuttavat ihmisten halukkuuteen pelata kyseisiä pelejä. Ihmiset ovat erilaisia, joten 

tämä tulisi ottaa huomioon videopelejä valmistaessa. Yleisesti videopelejä suunniteltaessa mieti-

tään pelille oma kohderyhmä, joiden tarpeita tulisi täyttää pelisuunnittelun aikana. On myös useim-

miten mahdotonta tai hyvin kallista, että otetaan kaikki mahdolliset pelaajaryhmät huomioon. Tässä 

tilanteessa täytyykin miettiä tarkkaan, että ketkä kohderyhmät otetaan eniten huomioon pelisuun-

nittelun aikana, jotta videopelistä tulee onnistunut kokonaisuus.  
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OMA KYSELYTUTKIMUS WEBROPOL-SURVEY -TYÖKALULLA,  LIITE 1 

PELKÄT KYSYMYKSET  

1. Sex? 

2. How old are you? 

3. What is your highest level of education? 

4. Your occupation? 

5. Where do you mostly play MMO games? (You can choose multiple.) 

6. What year did you start to play MMO games?  

7. How many hours per week on average do you spend playing MMO games? 

8. Why do you play MMO games, what motivates you? (Use the scale 1-5 to answer to the 

claim) 

9. What are the things you do most often in an MMO game? (Use the scale 1-5 to answer to 

the claim) 

10. Do you play MMO games alone only (without real-life social connections)? 

11. With whom do you mostly play MMO games?  (Use the scale 1-5 to answer to the claim) 

12. Do you use in-game chats to communicate with other players? 

13. Do you use in-game chat in MMO game mostly to chat with: 

14. Do you use VoIP software application to communicate with other MMO game players? 

15. Have you ever met someone in real-life from in-game MMO? 

16. Have you made real-life friends from in-game MMO? 

17. Do you play MMO games to socialize with other people? 

18. Are MMO games your main source of socialization with other people? 

19. When you play MMO games do you join to guilds, clans or tribes? 

20. If you join to a guild/clan/tribe, is your main purpose in the guild to: 

21. Do in-game communities motivate you to play more often? 

22. You create social capital when you play MMO games. This means all the social connec-

tions you create in game such as friendships and guilds. Player will lose his/her social 

capital when changing to another MMO game. Do you think that changing from one MMO 

game to another would be harder for you if you have created such bonds with other play-

ers? 
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23. All the MMO activities are already in single-player games. MMO games are popular due to 

their social aspect. Alone together - term explains that you can also play MMO games even 

if you do not socialize with other players: other players create social presence for you. It's 

like reading a book in a busy cafeteria, you are alone with your book but in social presence 

of others. Do you feel like that one of the reasons you play MMO games is because of the 

social presence of others? 

24. What kind of pricing models are in the MMO games you play? 

25. What pricing model do you prefer the most in an MMO game? 

26. Does the pricing model affect your willingness to play the game, because it affects the 

game's playerbase? 

27. Have you ever bought virtual goods with real money in an MMO game? 

28. Would you be willing to buy virtual goods which would make you the best player in MMO? 

29. Do you feel that paying for MMO games makes you more committed to the game? 

30. Online privacy in an MMO game. (Use the scale 1-5 to answer to the claim.) 

31. Effectiveness of an MMO game (Use the scale 1-5 to answer to the claim.) 

32. Enjoyment of an MMO game. (Use the scale 1-5 to answer to the claim.) 

33. What things make you play and continue to play an MMO game? (Use the scale 1-5 to 

answer to the claim.) 

34. Write the name of the MMO game you have spent most time on: 

35. Are you still playing the MMO game you mentioned on the previous question? 

36. What MMO game are you playing currently? 

37. Do you feel like you have invested a lot in an MMO game? 
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OMA KYSELYTUTKIMUS WEBROPOL-SURVEY -TYÖKALULLA LIITE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sex?

Female Male Total

4 9 13

30,77 % 69,23 % 100,00 %

n

Percent

2. How old are you?

n Average Median

4 25,50 24,50

9 24,44 24,00Male

Female

3. What is your highest level of education?

Female Male

n Percent n Percent Total

0 0,00 % 0 0,00 % 0

1 25,00 % 2 22,22 % 3

1 25,00 % 3 33,33 % 4

2 50,00 % 4 44,45 % 6

0 0,00 % 0 0,00 % 0

4 9 13

Junior school or less

High school

College

Bachelor's Degree

Graduate Degree

Total

4. Your occupation?

Female Male

n Percent n Percent Total

3 75,00 % 5 55,56 % 8

0 0,00 % 1 11,11 % 1

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 1 11,11 % 1

1 25,00 % 1 11,11 % 2

Retired 0 0,00 % 1 11,11 % 1

Other 0 0,00 % 0 0,00 % 0

Total 4 9 13

Student

Student + full-time work

Student + part-time work

Part-time work

Full-time work

Unemployed
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5. Where do you mostly play MMO games? (You can choose multiple.)

Female Male

n n Total

4 9 13

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 1

4 10 14

Text

Other Work, don't tell my boss. 

Other

Total

Option names

Home

School or campus

Net Café

Work

6. What year did you start to play MMO games? 

Female Male

n Percent n Percent Total

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 1 11,11 % 1

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 1 11,11 % 1

0 0,00 % 1 11,11 % 1

0 0,00 % 1 11,11 % 1

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 1 11,11 % 1

1 25,00 % 1 11,11 % 2

0 0,00 % 2 22,23 % 2

2 50,00 % 1 11,11 % 3

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 0 0,00 % 0

1 25,00 % 0 0,00 % 1

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 0 0,00 % 0

4 9 13

1999

1996

1997

1998

2011

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total
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Scale 1-5. 1 = Strongly disagree, 2 = Disagree, 3 = Neither agree or disagree, 4 = Agree,  

5 = Strongly agree 

 

 

7. How many hours per week on average do you spend playing MMO games?

n

Min 

value

Max 

value Average Median

4,00 1,00 24,00 12,00 11,50

9,00 7,00 70,00 25,22 20,00Male

Female

8.
Why do you play MMO games, what motivates you? (Use the scale 1-5 to

answer to the claim)

0 0 0 3 1 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,00 % 25,00 %

1 1 2 3 2 9

11,11 % 11,11 % 22,22 % 33,34 % 22,22 %

Total 1 1 2 6 3 13

Total

Male

Female

1 2 3

I like to get into flow-state 

(I forget who I am, I loose 

track of time, I feel relaxed 

focus, I get absorbed in 

the game, I can beat the 

challenges game gives to 

me) 4 5

0 0 0 0 4 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

1 1 2 2 3 9

11,11 % 11,11 % 22,22 % 22,22 % 33,34 %

Total 1 1 2 2 7 13

Male

Female

I like to achieve things in 

the game (gain power, 

progress with my 

character, get items to 

show my status)
1 2 3 4 5 Total
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0 0 0 3 1 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,00 % 25,00 %

1 1 0 1 6 9

11,11 % 11,11 % 0,00 % 11,11 % 66,67 %

Total 1 1 0 4 7 13

Male

Female

I like to understand game 

mechanics and rules 

(optimize your control of 

your character and 

improve its performance)
1 2 3 4 5 Total

1 1 1 0 1 4

25,00 % 25,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 %

2 0 3 1 3 9

22,22 % 0,00 % 33,34 % 11,11 % 33,33 %

Total 3 1 4 1 4 13

Male

Female

I like compete with other 

players (competition)

1 2 3 4 5 Total

0 1 1 2 0 4

0,00 % 25,00 % 25,00 % 50,00 % 0,00 %

1 1 4 2 1 9

11,11 % 11,11 % 44,45 % 22,22 % 11,11 %

Total 1 2 5 4 1 13

Male

Female

I like to socialize with other 

players (help others and 

chat with other players)
1 2 3 4 5 Total

0 2 1 1 0 4

0,00 % 50,00 % 25,00 % 25,00 % 0,00 %

0 4 1 3 1 9

0,00 % 44,45 % 11,11 % 33,33 % 11,11 %

Total 0 6 2 4 1 13

Male

Female

I like to form relationships 

(meaningful and long-term 

relationships with others)
1 2 3 4 5 Total

0 1 1 2 0 4

0,00 % 25,00 % 25,00 % 50,00 % 0,00 %

0 3 1 0 5 9

0,00 % 33,33 % 11,11 % 0,00 % 55,56 %

Total 0 4 2 2 5 13

Male

Female

I like to work as a team 

with other players 

(get satisfaction from 

teamwork) 1 2 3 4 5 Total
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0 1 1 0 2 4

0,00 % 25,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 %

1 2 2 2 2 9

11,11 % 22,23 % 22,22 % 22,22 % 22,22 %

Total 1 3 3 2 4 13

Male

Female

I like to discover things 

(exploration, lore, finding 

hidden things)
1 2 3 4 5 Total

2 0 1 1 0 4

50,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 % 0,00 %

4 0 4 0 1 9

44,45 % 0,00 % 44,44 % 0,00 % 11,11 %

Total 6 0 5 1 1 13

Male

Female

I like to roleplay in the 

game (create your 

character's persona, 

history and its storyline) 1 2 3 4 5 Total

0 1 0 0 3 4

0,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 75,00 %

2 0 1 4 2 9

22,22 % 0,00 % 11,11 % 44,45 % 22,22 %

Total 2 1 1 4 5 13

Male

Female

I like to customize my 

character (race, sex, 

appearance, style and 

colors) 1 2 3 4 5 Total

0 0 1 1 2 4

0,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 % 50,00 %

3 1 1 3 1 9

33,34 % 11,11 % 11,11 % 33,33 % 11,11 %

Total 3 1 2 4 3 13

Male

Female

I like to avoid thinking of 

my real life (find relaxation, 

escape from real life and 

avoid real life problems) 1 2 3 4 5 Total

0 0 1 1 2 4

0,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 % 50,00 %

2 1 2 0 4 9

22,22 % 11,11 % 22,22 % 0,00 % 44,45 %

Total 2 1 3 1 6 13

Male

Female

I like to get visual pleasure 

from game (game's visual 

appearance pleases you)
1 2 3 4 5 Total
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Scale 1-5. 1 = Strongly disagree, 2 = Disagree, 3 = Neither agree or disagree, 4 = Agree,  

5 = Strongly agree 

 

 

 

 

 

9.
What are the things you do most often in an MMO game? (Use the scale 1-5

to answer to the claim)

0 1 2 0 1 4

0,00 % 25,00 % 50,00 % 0,00 % 25,00 %

0 0 6 2 1 9

0,00 % 0,00 % 66,67 % 22,22 % 11,11 %

Total 0 1 8 2 2 13

Male

Female

Communicate with other 

players
1 2 3 4 5 Total

0 2 0 2 0 4

0,00 % 50,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 %

1 2 3 2 1 9

11,11 % 22,22 % 33,34 % 22,22 % 11,11 %

Total 1 4 3 4 1 13

Male

Female

Helping other players
1 2 3 4 5 Total

1 2 0 1 0 4

25,00 % 50,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 %

1 1 6 1 0 9

11,11 % 11,11 % 66,67 % 11,11 % 0,00 %

Total 2 3 6 2 0 13

Male

Female

Trade items with other 

players
1 2 3 4 5 Total

1 1 0 1 1 4

25,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 %

2 1 2 4 0 9

22,22 % 11,11 % 22,22 % 44,45 % 0,00 %

Total 3 2 2 5 1 13

Male

Female

Making game currency as 

in your goal is to be rich in-

game 1 2 3 4 5 Total
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0 0 1 2 1 4

0,00 % 0,00 % 25,00 % 50,00 % 25,00 %

2 0 1 4 2 9

22,22 % 0,00 % 11,11 % 44,45 % 22,22 %

Total 2 0 2 6 3 13

Male

Female

Questing alone
1 2 3 4 5 Total

1 2 0 0 1 4

25,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 %

1 1 3 4 0 9

11,11 % 11,11 % 33,33 % 44,45 % 0,00 %

Total 2 3 3 4 1 13

Male

Female

Questing with other 

players
1 2 3 4 5 Total

0 0 0 3 1 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,00 % 25,00 %

0 1 2 4 2 9

0,00 % 11,11 % 22,22 % 44,45 % 22,22 %

Total 0 1 2 7 3 13

Male

Female

Dungeons or instances
1 2 3 4 5 Total

0 0 1 2 1 4

0,00 % 0,00 % 25,00 % 50,00 % 25,00 %

1 2 1 2 3 9

11,11 % 22,22 % 11,11 % 22,22 % 33,34 %

Total 1 2 2 4 4 13

Male

Female

Raiding
1 2 3 4 5 Total

2 1 0 0 1 4

50,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 %

2 0 3 3 1 9

22,22 % 0,00 % 33,34 % 33,33 % 11,11 %

Total 4 1 3 3 2 13

Male

Female

PvP fighting (player versus 

player combat, e.g. 

arenas, battlegrounds, 

battle royales) 1 2 3 4 5 Total
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0 0 1 2 1 4

0,00 % 0,00 % 25,00 % 50,00 % 25,00 %

2 0 4 2 1 9

22,22 % 0,00 % 44,45 % 22,22 % 11,11 %

Total 2 0 5 4 2 13

Male

Female

Crafting items
1 2 3 4 5 Total

0 2 1 1 0 4

0,00 % 50,00 % 25,00 % 25,00 % 0,00 %

3 1 2 2 1 9

33,34 % 11,11 % 22,22 % 22,22 % 11,11 %

Total 3 3 3 3 1 13

Male

Female

Building
1 2 3 4 5 Total

0 1 0 2 1 4

0,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 % 25,00 %

3 2 0 0 4 9

33,33 % 22,22 % 0,00 % 0,00 % 44,45 %

Total 3 3 0 2 5 13

Male

Female

Collecting rare items
1 2 3 4 5 Total

0 0 1 2 1 4

0,00 % 0,00 % 25,00 % 50,00 % 25,00 %

2 3 1 3 0 9

22,22 % 33,34 % 11,11 % 33,33 % 0,00 %

Total 2 3 2 5 1 13

Male

Female

Collecting achievements
1 2 3 4 5 Total

0 1 0 1 2 4

0,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 % 50,00 %

2 0 2 3 2 9

22,22 % 0,00 % 22,22 % 33,34 % 22,22 %

Total 2 1 2 4 4 13

Male

Female

Customizing character's 

appearance (clothes, 

accessories etc.)
1 2 3 4 5 Total
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Scale 1-5. 1 = Not at all, 2 = Rarely, 3 = Once a month, 4 = Weekly, 5 = Almost daily 

 

 

 

0 4 0 0 0 4

0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4 2 3 0 0 9

44,45 % 22,22 % 33,33 % 0,00 % 0,00 %

Total 4 6 3 0 0 13

Male

Female

Standing in crowded place 

to show off my gear or my 

appearance to other 

players 1 2 3 4 5 Total

10. Do you play MMO games alone only (without real-life social connections)?

Female Male

n Percent n Percent Total

0 0,00 % 1 11,11 % 1

4 100,00 % 8 88,89 % 12

4 9 13

Yes

No

Total

11.
With whom do you mostly play MMO games? (Use the scale 1-5 to answer to

the claim)

1 1 0 0 2 4

25,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 %

0 2 2 3 2 9

0,00 % 22,22 % 22,22 % 33,34 % 22,22 %

Total 1 3 2 3 4 13

Male

Female

I play with my real-life 

friends
1 2 3 4 5 Total

4 0 0 0 0 4

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

5 0 1 1 2 9

55,56 % 0,00 % 11,11 % 11,11 % 22,22 %

Total 9 0 1 1 2 13

Male

Female

I play with my sisters or 

brothers
1 2 3 4 5 Total



  

100 

 

 

 

2 0 0 2 0 4

50,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 %

5 1 1 0 2 9

55,56 % 11,11 % 11,11 % 0,00 % 22,22 %

Total 7 1 1 2 2 13

Male

Female

I play with my 

boy/girlfriend
1 2 3 4 5 Total

2 0 0 1 1 4

50,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 %

4 1 1 0 3 9

44,45 % 11,11 % 11,11 % 0,00 % 33,33 %

Total 6 1 1 1 4 13

Male

Female

I play with my spouse
1 2 3 4 5 Total

4 0 0 0 0 4

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

8 0 0 0 1 9

88,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,11 %

Total 12 0 0 0 1 13

Male

Female

I play with my parent(s)
1 2 3 4 5 Total

3 0 0 1 0 4

75,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 %

3 0 3 3 0 9

33,34 % 0,00 % 33,33 % 33,33 % 0,00 %

Total 6 0 3 4 0 13

Male

Female

I play with my school 

friends
1 2 3 4 5 Total

3 0 1 0 0 4

75,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 %

4 0 3 1 1 9

44,45 % 0,00 % 33,33 % 11,11 % 11,11 %

Total 7 0 4 1 1 13

Male

Female

I play with my co-workers
1 2 3 4 5 Total
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Scale 1-5. 1 = Not at all, 2 = Few times a month, 3= Few times a week, 4= Almost every day,  

5 = Many times a day 

 

0 1 0 3 0 4

0,00 % 25,00 % 0,00 % 75,00 % 0,00 %

1 1 1 3 3 9

11,11 % 11,11 % 11,11 % 33,34 % 33,33 %

Total 1 2 1 6 3 13

Male

Female

I play with my in-game 

friends
1 2 3 4 5 Total

0 0 0 3 1 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,00 % 25,00 %

0 1 1 2 5 9

0,00 % 11,11 % 11,11 % 22,22 % 55,56 %

Total 0 1 1 5 6 13

Male

Female

I play alone
1 2 3 4 5 Total

12. Do you use in-game chats to communicate with other players?

Female Male

n Percent n Percent Total

4 100,00 % 9 100,00 % 13

0 0,00 % 0 0,00 % 0

4 9 13

No

Total

Yes

13. Do you use in-game chat in MMO game mostly to chat with:

1 2 1 0 0 4

25,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 %

2 2 0 4 1 9

22,22 % 22,22 % 0,00 % 44,45 % 11,11 %

Total 3 4 1 4 1 13

Unknown players 

(random people)
1 2 3 4 5 Total

Female

Male
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For example, Discord and TeamSpeak. 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 1 0 4

0,00 % 25,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 %

0 2 3 2 2 9

0,00 % 22,22 % 33,34 % 22,22 % 22,22 %

Total 0 3 5 3 2 13

5 Total

Female

Male

Guild/clan/tribe 

members 1 2 3 4

0 0 2 2 0 4

0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 %

1 2 1 2 3 9

11,11 % 22,22 % 11,11 % 22,22 % 33,34 %

Total 1 2 3 4 3 13

5

In-game friends
1 2 3 4 Total

Female

Male

1 1 1 0 1 4

25,00 % 25,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 %

1 2 2 0 4 9

11,11 % 22,22 % 22,22 % 0,00 % 44,45 %

Total 2 3 3 0 5 13

Male

Real-life friends
1 2 3 Total

Female

4 5

14.
Do you use VoIP software application to communicate with other MMO game

players?

Female Male

n Percent n Percent Total

3 75,00 % 9 100,00 % 12

1 25,00 % 0 0,00 % 1

4 9 13

Yes

No

Total



  

103 

 

 

 

 

 

 

 

Socialize: to talk to and do things with other people in a friendly way. 

 

 

 

Main source of socialization means that you use MMO games mainly to socialize and not real-life social 

connections. 

 

 

15. Have you ever met someone in real-life from in-game MMO?

Female Male

n Percent n Percent Total

1 25,00 % 4 44,45 % 5

No 1 25,00 % 1 11,11 % 2

2 50,00 % 4 44,44 % 6

4 9 13

Yes

No, but would like to

Total

16. Have you made real-life friends from in-game MMO?

Female Male

n Percent n Percent Total

2 50,00 % 4 44,45 % 6

No 1 25,00 % 2 22,22 % 3

1 25,00 % 3 44,44 % 4

4 9 13

Yes

No, but would like to

Total

17. Do you play MMO games to socialize with other people?

Female Male

n Percent n Percent Total

2 50,00 % 4 44,44 % 6

2 50,00 % 5 55,56 % 7

4 9 13

No

Total

Yes

18. Are MMO games your main source of socialization with other people?

Female Male

n Percent n Percent Total

0 0,00 % 0 0,00 % 0

4 100,00 % 9 100,00 % 13

4 9 13

No

Total

Yes
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In-game communities like guilds, tribes and clans. 

 

 

19. When you play MMO games do you join to guilds, clans or tribes?

Female Male

n Percent n Percent Total

4 100,00 % 7 77,78 % 11

No 0 0,00 % 2 22,22 % 2

0 0,00 % 0 0,00 % 0

4 9 13Total

Yes

My MMO game does 

not have communities

20. If you join to a guild/clan/tribe, is your main purpose in the guild to:

Female Male

n Percent n Percent Total

0 0,00 % 4 44,45 % 4

1 25,00 % 0 0,00 % 1

0 0,00 % 0 0,00 % 0

3 75,00 % 3 33,33 % 6

0 0,00 % 1 11,11 % 1

0 0,00 % 0 0,00 % 0

0 0,00 % 1 11,11 % 1

Total 4 9 13

My MMO game does not 

have communities

Other

Socialize with other players

Find leveling company

Find PvP players to play with

Find a group for end-game 

content like raiding

I do not join guilds

21. Do in-game communities motivate you to play more often?

Female Male

n Percent n Percent Total

3 75,00 % 5 55,56 % 8

No 1 25,00 % 3 33,33 % 4

0 0,00 % 1 11,11 % 1

0 0,00 % 0 0,00 % 0

4 9 13

Yes

My MMO game does 

not have communities

Total

Not a member of an 

in-game community
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Pricing models:- Free to play (significant amount of content without spending money)- Freemium (free to 

play + spend money to buy premium items/content as in micro-transactions)- Buy to play (pay once to play 

given content)- Subscription (monthly fees)- Hybrid (mix of different pricing models like buy the basic game 

and then pay monthly fees for right to play the game [for example World of Warcraft]) 

 

 

22.

You create social capital when you play MMO games. This means all the social

connections you create in game such as friendships and guilds. Player will lose

his/her social capital when changing to another MMO game. Do you think that

changing from one MMO game to another would be harder for you if you have

created such bonds with other players?

Female Male

n Percent n Percent Total

4 100,00 % 6 66,67 % 10

0 0,00 % 3 33,33 % 3

4 9 13

No

Total

Yes

23.

All the MMO activities are already in single-player games. MMO games are popular

due to their social aspect. Alone together - term explains that you can also play MMO

games even if you do not socialize with other players: other players create social

presence for you. It's like reading a book in a busy cafeteria, you are alone with your

book but in social presence of others. Do you feel like that one of the reasons you

play MMO games is because of the social presence of others?

Female Male

n Percent n Percent Total

2 50,00 % 6 66,67 % 8

2 50,00 % 3 33,33 % 5

4 9 13

No

Total

Yes

24. What kind of pricing models are in the MMO games you play?

Female Male

n n Total

1 5 6

2 3 5

3 6 9

2 6 8

1 3 4

Total 9 23 32

Subscription

Hybrid

Free to play

Freemium

Buy to play
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Which of the aforementioned pricing models do you most prefer and least prefer, rank them be-

low. (First one (1) being most preferred and last one (5) being the least preferred.) 

 

 

25. What pricing model do you prefer the most in an MMO game?

1 2 0 1 0 4

25,00 % 50,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 %

2 2 3 1 1 9

22,22 % 22,22 % 33,34 % 11,11 % 11,11 %

Total 3 4 3 2 1 13

5

Free to play
1 2 3 4 Total

Female

Male

1 1 1 0 1 4

25,00 % 25,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 %

0 0 5 3 1 9

0,00 % 0,00 % 55,56 % 33,33 % 11,11 %

Total 1 1 6 3 2 13

Male

Freemium
1 2 3 Total

Female

4 5

2 0 2 0 0 4

50,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 %

3 4 0 0 2 9

33,33 % 44,45 % 0,00 % 0,00 % 22,22 %

Total 5 4 2 0 2 13

5

Buy to play
1 2 3 4 Total

Female

Male

0 1 0 2 1 4

0,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 % 25,00 %

3 3 0 2 1 9

33,34 % 33,33 % 0,00 % 22,22 % 11,11 %

Total 3 4 0 4 2 13

Male

Subscription
1 2 3 Total

Female

4 5
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Player base is different within MMO game depending on the pricing model. Free to play MMO 

games are available for everyone who have a device to play it.MMO games where you have to 

pay before you can play are games for a smaller portion of people and they are called Premium 

games. 

 

 

 

- Virtual items like: clothing, bag space, season items (Christmas), pets, dance moves etc. - Vir-

tual game currency, like Crown-money in The Elder Scrolls Online - Downloadable content 

 

 

 

 

 

 

0 0 1 1 2 4

0,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 % 50,00 %

1 0 1 3 4 9

11,11 % 0,00 % 11,11 % 33,33 % 44,45 %

Total 1 0 2 4 6 13

5

Hybrid
1 2 3 4 Total

Female

Male

26.
Does the pricing model affect your willingness to play the game, because it

affects the game's playerbase?

Female Male

n Percent n Percent Total

4 100,00 % 6 66,67 % 10

0 0,00 % 3 33,33 % 3

4 9 13

No

Total

Yes

27. Have you ever bought virtual goods with real money in an MMO game?

Female Male

n Percent n Percent Total

4 100,00 % 8 88,89 % 12

0 0,00 % 1 11,11 % 1

4 9 13

No

Total

Yes
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Pay-to-win means buying yourself some kind of advantage with real money compared to other 

players. For example, a weapon, which does the biggest damage in the game and you can only 

obtain it with real money. 

 

 

 

Commitment: a willingness to give your time and energy to something that you believe in, or a 

promise or firm decision to do something. 

 

 

 

Scale 1-5! 1 = Strongly disagree, 2 = Disagree, 3 = Neither agree or disagree, 4 = Agree, 5 = 

Strongly agree 

 

 

28.
Would you be willing to buy virtual goods which would make you the best

player in MMO?

Female Male

n Percent n Percent Total

0 0,00 % 0 0,00 % 0

4 100,00 % 9 100,00 % 13

4 9 13

No

Total

Yes

29.
Do you feel that paying for MMO games makes you more committed to the

game?

Female Male

n Percent n Percent Total

4 100,00 % 6 66,67 % 10

0 0,00 % 3 33,33 % 3

4 9 13

No

Total

Yes

30. Online privacy in an MMO game. (Use the scale 1-5 to answer to the claim.)

0 0 0 1 3 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 75,00 %

0 1 3 1 4 9

0,00 % 11,11 % 33,33 % 11,11 % 44,45 %

Total 0 1 3 2 7 13

5

I value my online 

privacy in an MMO 

game
1 2 3 4 Total

Female

Male
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Scale 1-5! 1 = Strongly disagree, 2 = Disagree, 3 = Neither agree or disagree, 4 = Agree,  

5 = Strongly agree 

 

0 0 0 2 2 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 %

1 1 3 1 3 9

11,11 % 11,11 % 33,34 % 11,11 % 33,33 %

Total 1 1 3 3 5 13

2 3 4 5

My online privacy in 

an MMO game 

affects my 

satisfaction to the 

game. 1 Total

Female

Male

0 0 0 2 2 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 %

2 1 2 2 2 9

22,23 % 11,11 % 22,22 % 22,22 % 22,22 %

Total 2 1 2 4 4 13

Female

Male

My online privacy in 

an MMO game 

affects my loyalty to 

the game. 1 2 3 4 5 Total

31. Effectiveness of an MMO game (Use the scale 1-5 to answer to the claim.)

0 0 0 4 0 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %

2 1 1 2 3 9

22,22 % 11,11 % 11,11 % 22,22 % 33,34 %

Total 2 1 1 6 3 13

5

I value acquisition of

knowledge, gaining 

friends and stress 

relief that an MMO 

game can produce 

to me.
1 2 3 4 Total

Female

Male
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Scale 1-5! 1 = Strongly disagree, 2 = Disagree, 3 = Neither agree or disagree, 4 = Agree,  

5 = Strongly agree 

 

0 1 0 1 2 4

0,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 % 50,00 %

2 1 1 2 3 9

22,22 % 11,11 % 11,11 % 22,22 % 33,34 %

Total 2 2 1 3 5 13

1 2 3 4 5 Total

Male

Female

My acquisition of

knowledge, gaining 

friends and stress 

relief in an MMO 

game affects my

satisfaction to the 

game.

0 1 1 0 2 4

0,00 % 25,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 %

2 2 1 1 3 9

22,22 % 22,22 % 11,11 % 11,11 % 33,34 %

Total 2 3 2 1 5 13

Total

My acquisition of

knowledge, gaining 

friends and stress 

relief in an MMO 

game affects my 

loyalty to the game.
1 2 3 4 5

Male

Female

32. Enjoyment of an MMO game. (Use the scale 1-5 to answer to the claim.)

0 0 0 0 4 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

0 2 0 3 4 9

0,00 % 22,22 % 0,00 % 33,33 % 44,45 %

Total 0 2 0 3 8 13

5

I value entertainment 

that an MMO game 

can produce to me. 1 2 3 4 Total

Female

Male
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Scale 1-5! 1 = Strongly disagree, 2 = Disagree, 3 = Neither agree or disagree, 4 = Agree,  

5 = Strongly agree 

 

0 0 0 1 3 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 75,00 %

0 2 0 3 4 9

0,00 % 22,22 % 0,00 % 33,33 % 44,45 %

Total 0 2 0 4 7 13

Entertainment I get 

from an MMO game 

affects my 

satisfaction to the 

game. 1 2 3 4 5 Total

Female

Male

0 0 0 2 2 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 %

0 2 1 1 5 9

0,00 % 22,22 % 11,11 % 11,11 % 55,56 %

Total 0 2 1 3 7 13

Entertainment I get 

from an MMO game 

affects my loyalty to 

the game. 1 2 3 Total

Female

Male

4 5

33.
What things make you play and continue to play an MMO game? (Use the

scale 1-5 to answer to the claim.)

0 0 1 2 1 4

0,00 % 0,00 % 25,00 % 50,00 % 25,00 %

1 1 3 2 2 9

11,11 % 11,11 % 33,34 % 22,22 % 22,22 %

Total 1 1 4 4 3 13

5

Ease of use (how 

easy it is to use the 

game) 1 2 3 4 Total

Female

Male

0 1 0 2 1 4

0,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 % 25,00 %

1 0 0 4 4 9

11,11 % 0,00 % 0,00 % 44,45 % 44,44 %

Total 1 1 0 6 5 13

Quality of product 

and service (game 

and developer) 1 2 Total

Female

Male

3 4 5
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0 0 0 1 3 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 75,00 %

1 0 0 2 6 9

11,11 % 0,00 % 0,00 % 22,22 % 66,67 %

Total 1 0 0 3 9 13

Playability (overall 

quality of game's 

gameplay) 1 2 3 Total

Female

Male

4 5

0 1 0 1 2 4

0,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 % 50,00 %

1 0 2 1 5 9

11,11 % 0,00 % 22,22 % 11,11 % 55,56 %

Total 1 1 2 2 7 13

5

Consistent game 

world (everything 

functions as it 

should) 1 2 3 4 Total

Female

Male

0 0 1 3 0 4

0,00 % 0,00 % 25,00 % 75,00 % 0,00 %

1 3 2 1 2 9

11,11 % 33,34 % 22,22 % 11,11 % 22,22 %

Total 1 3 3 4 2 13

Graphics 

1 2 3 4 5 Total

Female

Male

0 0 0 3 1 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,00 % 25,00 %

3 1 2 2 1 9

33,34 % 11,11 % 22,22 % 22,22 % 11,11 %

Total 3 1 2 5 2 13

Sounds

1 2 5 Total

Female

Male

3 4

0 0 0 1 3 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 75,00 %

2 0 0 5 2 9

22,22 % 0,00 % 0,00 % 55,56 % 22,22 %

Total 2 0 0 6 5 13

Entertainment

1 2 3 4 Total

Female

Male

5
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0 3 0 1 0 4

0,00 % 75,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 %

1 1 3 1 3 9

11,11 % 11,11 % 33,34 % 11,11 % 33,33 %

Total 1 4 3 2 3 13

Novelty (quality of 

being new, original, 

or unusual) 1 2 3 4 5 Total

Female

Male

0 0 0 2 2 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 %

1 2 0 2 4 9

11,11 % 22,22 % 0,00 % 22,22 % 44,45 %

Total 1 2 0 4 6 13

Escapism (escaping 

from reality or 

routine) 1 2 5 Total

Female

Male

3 4

0 2 0 1 1 4

0,00 % 50,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 %

3 0 4 1 1 9

33,33 % 0,00 % 44,45 % 11,11 % 11,11 %

Total 3 2 4 2 2 13

5

Storyline behind the 

game
1 2 3 4 Total

Female

Male

0 2 0 0 2 4

0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 %

2 1 2 3 1 9

22,22 % 11,11 % 22,22 % 33,34 % 11,11 %

Total 2 3 2 3 3 13

Interesting game 

characters
1 2 3 4 5 Total

Female

Male

0 0 0 1 3 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 75,00 %

0 1 1 3 4 9

0,00 % 11,11 % 11,11 % 33,33 % 44,45 %

Total 0 1 1 4 7 13

Great control of your 

own game character
1 2 5 Total

Female

Male

3 4
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0 0 0 2 2 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 %

1 0 1 3 4 9

11,11 % 0,00 % 11,11 % 33,33 % 44,45 %

Total 1 0 1 5 6 13

5

Sufficient challenges

1 2 3 4 Total

Female

Male

0 0 0 1 3 4

0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 75,00 %

1 0 2 2 4 9

11,11 % 0,00 % 22,22 % 22,22 % 44,45 %

Total 1 0 2 3 7 13

Character growth 

(increase in game 

levels and skills 1 2 3 4 5 Total

Female

Male

0 1 1 1 1 4

0,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

2 2 2 2 1 9

22,23 % 22,22 % 22,22 % 22,22 % 11,11 %

Total 2 3 3 3 2 13

New downloadable 

content
1 2 5 Total

Female

Male

3 4

1 2 0 0 1 4

25,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 %

1 3 1 3 1 9

11,11 % 33,34 % 11,11 % 33,34 % 11,11 %

Total 2 5 1 3 2 13

5

Social interaction 

with other players
1 2 3 4 Total

Female

Male

1 2 0 0 1 4

25,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 %

1 4 1 1 2 9

11,11 % 44,45 % 11,11 % 11,11 % 22,22 %

Total 2 6 1 1 3 13

Chance to create a 

new social identity in 

the game 1 2 3 4 5 Total

Female

Male
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0 3 0 0 1 4

0,00 % 75,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 %

2 0 3 3 1 9

22,22 % 0,00 % 33,34 % 33,33 % 11,11 %

Total 2 3 3 3 2 13

In-game friends

1 2 5 Total

Female

Male

3 4

1 2 0 1 0 4

25,00 % 50,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 %

2 1 2 4 0 9

22,22 % 11,11 % 22,22 % 44,45 % 0,00 %

Total 3 3 2 5 0 13

5

Guilds, clans or 

tribes
1 2 3 4 Total

Female

Male

1 0 2 0 1 4

25,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 25,00 %

1 1 4 1 2 9

11,11 % 11,11 % 44,45 % 11,11 % 22,22 %

Total 2 1 6 1 3 13

Grouping with other 

players
1 2 3 4 5 Total

Female

Male

0 1 1 2 0 4

0,00 % 25,00 % 25,00 % 50,00 % 0,00 %

3 1 3 1 1 9

33,34 % 11,11 % 33,33 % 11,11 % 11,11 %

Total 3 2 4 3 1 13

Lack of other MMOs

1 2 5 Total

Female

Male

3 4
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34. Write the name of the MMO game you have spent most time on:

Name of the MMO game: Years spent:

World of Warcraft

World of Warcraft

Dungeons and Dragons Online

3 years

7 years

12 years

6 years

8 years

3 years

4 years

6 years

10 years

11 years

11 years

12 years

14 years

Runescape

Runescape

World of Tanks

World of Tanks

Path of Exile

World of Warcraft

World of Warcraft

World of Warcraft

World of Warcraft

Rift

35. Are you still playing the MMO game you mentioned on the previous question?

Female Male

n Percent n Percent Total

3 75,00 % 6 66,67 % 9

1 25,00 % 3 33,33 % 4

4 9 13

No

Total

Yes
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Investing like in spending time or money to the game. In any MMO game you have played previ-

ously or currently. 

 

36. What MMO game are you playing currently?

Name of the MMO game: Years spent:

World of Warcraft 6 years

World of Warcraft 10 years

World of Warcraft 11 years

World of Warcraft 11 years

14 years

2 years

Final Fantasy 14 4 years

Warframe 0 years

World of Warcraft

Final Fantasy 14

Destiny 2

The Elder Scrolls Online 1 month

The Elder Scrolls Online 0,5 years

Company of Heroes 2 0,5 years

4 months

0,7 yearsPlayer Unknown's Battleground

37. Do you feel like you have invested a lot in an MMO game?

Female Male

n Percent n Percent Total

4 100,00 % 8 88,89 % 12

0 0,00 % 1 11,11 % 1

4 9 13

No

Total

Yes



  

118 

OMA KYSELYTUTKIMUKSEN SAATEVIESTI     LIITE 3 

 

 

Hi there! 

 

 

My name is Noora Virtala and I study at Oulu University of Applied Sciences on the Degree  

Programme in Business Information Systems.  

 

I am making my thesis and I needed respondents for my empirical research. The subject was MMO 

games and their players' loyalty and social networking. 

 

The questionnaire will take about 15 minutes to answer. It's also anonymous, so no personal data 

will be collected or shown in the study results.  

 

If you have anyone close to you who is over 18 years old and plays MMO games, you can share 

this link to them. It would mean a great deal to me! 

 

You can find the questionnaire on the link down below.  

https://link.webropolsurveys.com/S/4565AF461EFA3FED 

 

If you have any questions regarding the questionnaire or my thesis, send me an email. 

 

 

Best regards, 

 

Noora Virtala 
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OMA KYSELYTUTKIMUKSEN ALOITUSVIESTI     LIITE 4 

 

Hello! 

 

My name is Noora Virtala. I am studying at Oulu University of Applied Sciences on the Degree 

Programme in Business Information Systems.  

 

I am making my thesis on the subject: MMO-games and their players' loyalty and social network-

ing.  

 

This questionnaire has questions about motives, socializing and loyalty. 

 

I recently contacted you on the matter and hope that you are still available to answer to the ques-

tionnaire. It will be a great help for the progression of my thesis. 

 

The questionnaire will take approximately 15 minutes. This questionnaire is anonymous; there-

fore, no personal data is shown in the results. I will collect the data and write about it in my thesis. 

 

Press next if you are ready to proceed. Thank you in advance! 


