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1 Johdanto 

 

2000-luvun taitteessa peleihin kulutettua aikaa ei noteerattu hyödyllisenä aktiviteettina, 

ja pelien pelaaminen olikin harvinaista herkkua. Silti veljeni halusi aina mahdollisuuden 

koittaessa päästä peliensä eteen ja upota niiden virtuaaliseen maailmaan. Vielä kummas-

tuttavampaa on, että minä kirjojen ja tarinoiden lumoamana istuin mieluusti veljeni vie-

ressä ja seurasin hänen pelaamistaan. Syy tähän oli, että löysin tarinoita myös tietokone- 

ja konsolipeleistä. Vanhempana sain tietää, että myös veljeni piti peleistä niiden tarinal-

lisuuden tähden sekä niiden ainutlaatuisesta tavasta antaa pelaajan kokea tarinat oma-

naan. Nyt tutkijan näkökulmasta huomioni kiinnittyy peleihin lapsuuden muistojen in-

noittamana: jos pelien tarinat ovat vetäneet minua puoleensa, niillä täytyy olla myös 

omia kerronnan keinoja. 

Videopelien suosion nousu 2010-luvulla on herättänyt monien tieteenalojen huo-

mion. Pelien vaikutusta nuorten oppimiseen ja keskittymiskykyyn ovat tutkineet Suo-

messa muun muassa Juho Kahila ja Olli Saarikoski (2014). Pelien ja lisääntyneen väki-

vallan yhteyttä on etsitty psykologisten tutkimusten kautta (ks. Clairns, Kudenko ja 

Zendle 2018). Lisäksi videopelien kokonaisvaltaista tutkimusta ovat tehneet muun mu-

assa ludologit, jotka tutkivat niitä nimenomaan simulaatioina pitäen niiden yhteyden 

leikkiin ja muihin peleihin mielessä (ks. Ensslin 2014; Stenros 2015). Huolimatta suu-

resta huomiostaan videopelien – erityisesti kertovien pelien (eng. story driven games) – 

kerrontaa ja sen keinoja ei ole tutkittu paljoa, varsinkaan tekstintutkimuksesta käsin. 

Laajan tekstikäsityksen tullessa osaksi suomalaisia opetussuunnitelmia (LOPS 

2015: 42–45; POPS 2014: 287) kaikkien medioiden käsittelemistä tekstinä tulisi harjoit-

taa jo akateemisessa tutkimusmaailmassa. Kielitieteen ja tekstintutkimuksen osallisuutta 

tähän tutkimukseen tulisi kasvattaa, sillä nimenomaan käsitteen teksti ottaminen osaksi 

esimerkiksi pelien kokonaisvaltaista tutkimusta mahdollistaa sen, että niiden ymmärtä-

minen siirtyisi akateemisen tutkimuksen perustelemana myös koulumaailmaan. Tekstin-

tutkimuksen laajeneminen kirjoitetusta kielestä kohti multimodaalisia tekstikokonai-

suuksia lisää asiantuntijuutta myös kielitieteen parissa ja tuo tekstintutkimuksen ja kie-

len luonnollisen käytön lähemmäksi toisiaan.  

Esimerkiksi Kroeber (2006: 45) tuo esille teoksessaan Make believe in film and 

fiction, että tarinoiden ajatellaan olevan tarinoita pelkästään sanoilla kerrottuna siksi, 
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että kielessä ei ole vielä muita tapoja ilmaista kerrontaa: story (tarina) ja to tell (kertoa) 

viittaavat molemmat puhuttuun kieleen. Kielessä ei ole vielä keinoja ilmaista visuaali-

sesti tai virtuaalisesti toteutettua tarinaa ja sen kerrontaa. Visuaalisen tai virtuaalisen 

tarinan voi Kroeberin mukaan analysoida muille kerronnoille tyypillisiä käsitteitä käyt-

täen.  Osaksi tästä syystä tutkin tässä pro gradu -tutkielmassa videopelien kerronnan 

keinoja yhden esimerkkipelin avulla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia 

kerronnan keinoja analysoimani videopelin rakenneosissa on multimodaalisesta 

tekstintutkimuksesta ja luonnollisesta narratologiasta käsin. Tavoitteenani on ero-

tella ja tulkita näihin erityisiin semioottisiin tekstiosiin sisältyviä kerronnan keino-

ja sekä pohtia niiden ilmenemistä pelin eri funktioiden kannalta. Kerronnan keinoi-

na pidän sellaisia tekstiin sisältyviä piirteitä, jotka vievät tarinaa eteenpäin, ilmentävät 

sitä tai vaikuttavat tarinan vastaanottoon. Lisäksi multimodaalinen aineistoni haastaa 

perinteisen, kieleen perustuvan narratologian ajatuksia. Tutkimukseni narratologi-

nen ote pyrkii puolestaan haastamaan multimodaalisen tekstintutkimuksen kentällä val-

litsevaa ajatusta, jonka siivittämänä pyritään usein todistamaan multimodaalisuuden 

olemassaolo ja arvo. Kun tutkin multimodaalista tekstiä en vain sen tekstiosista vaan 

sen tekstiosien tehtävien kannalta, voin hahmottaa multimodaalisten tekstien mah-

dollisuutta myös poikkitieteellisissä tutkimuksissa. Korkeammalla tasolla tutkimuk-

seni vastaa kysymykseen, miksi videopelejä tulisi tutkia narratologiasta ja multi-

modaalisesta tekstintutkimuksesta käsin.  

Tekstintutkimuksen ja kielitieteen asiantuntijana kykenen tutkimaan videopelejä 

edelläkävijänä ja tuomaan yhä laajentuvaan pelitutkimukseen uutta tutkimustietoa ja 

näkökulmaa nimenomaan tekstin rakenneosien tarkastelun suunnalta. Oma harrastunei-

suuteni tai pikemminkin sen puute ei vaaranna pelien tutkimisen objektiivisuutta, sillä 

en ole itse pelannut videopelejä enkä siten ole muodostanut niistä liian vahvaa mielipi-

dettä.  

Pro gradu -tutkielmani etenee seuraavanlaisesti. Johdannossa taustoitan hieman 

pelin käsitettä, siihen liittynyttä tutkimusta sekä tämän tutkielman kannalta relevanttia 

genrejakoa. Luvussa 2 esittelen aineistoni ja sen keruuseen ja analysoimiseen käyttämä-

ni metodit. Luvussa 3 esittelen analyysissa ja sen päätelmissä hyödyntämääni teoriaa ja 

perustelen vielä tutkielmani merkitystä tieteen kannalta. Luvussa 4 analysoin aineistoni 

kolmen alaluvun kautta. Luvussa 5 nostan esiin analyysista nousevia päätelmiä ja ver-

tailen niitä luvun 3 teorioihin. Luvussa 6 pohdin vielä tutkielmani ansioita ja mietin 

mahdollisia jatkotutkimussuuntauksia.  
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1.1 Ludologia 

 

Yhä teknologisoituvammassa maailmassa videopelien näkyvyys on ilmeistä. Koska 

pelit alkavat hahmottua tiettynä tekstilajina myös niille, jotka eivät niitä pelaa, on kan-

nattavaa puhua pelien joukosta, joita yhdistää tiettyjen piirteiden joukko. Tästä yhtäläi-

syydestä on syytä käyttää nimitystä perheyhtäläisyys. Perheyhtäläisyys on Ludwig 

Wittgensteinin kehittämä kielitieteen termi, jonka mukaan määritelmän sisälle voi kuu-

lua hyvinkin erilaisia osia, joiden yhtäläiset piirteet ovat jakautuneet eri tavalla. Sattu-

moisin Wittgenstein itse käyttää esimerkkinä termiä Spiel (suom. peli, leikki), jonka 

määrittämisen ongelmallisuutta hän käsittelee. (Wittgenstein 1999: 66–71.) 

Wittgensteinin ajatuksia juuri lajimääritelmän kannalta on pohtinut mm. Jonne 

Arjoranta (2010). Hän kritisoi perheyhtäläisyyden käsitettä, sillä mikäli perheyhtäläi-

syyden nimissä jokin asia nimetään peliksi vertaamalla uuden pelin ominaisuuksia van-

hoihin ominaisuuksiin, lopulta ominaisuuksia on niin paljon, ettei niistä voi saada pelin 

ydintä esiin (Arjoranta 2010: 7–8). Nähdäkseni kritisoitu periaate soveltuu joka tapauk-

sessa pelien määrittelyyn, sillä lajimäärittelyssä merkittävimmäksi aspektiksi nousee 

aina esiin itse nimeäminen ja sen vaikutus vastaanottoon ja tulkintaan – toisin sanoen 

se, miten tekstilajitietoisuus vaikuttaa tekstin hahmottamiseen (Heikkinen ja Voutilai-

nen 2010: 18). Mikäli jostakin tekstistä puhutaan pelinä, sen ominaisuuksista etsitään 

automaattisesti vanhoja ja uusia ominaisuuksia, jotka laajentavat mielessä sijaitsevaa 

ideaa käsitteestä (Wittgenstein 1999: 66–71; Bahtin 1981: 270–273). Mitä useampi pe-

leille tyypillisiä piirteitä tuote sisältää, sitä varmemmin se on nimeämisen jälkeenkin 

tulkittavissa peliksi (Stenros 2015: 28). Pelitutkimuksen historian määrittäminen kuten 

yleisesti pelienkin yhteisten piirteiden selventäminen on haastavaa, sillä tutkimuskenttä 

on verrattain erittäin hajanaista. Tutkimukseen on aina 1900-luvun puolivälistä asti osal-

listunut niin humanististen alojen kuin luonnontieteenkin puolelta tutkijoita, joiden vä-

listä yhteistyötä on ollut vaikea rakentaa (Stenros 2015: 21).  

Pelejä peleinä tutkivaa pelitutkimuksen suuntausta kutsutaan ludologiaksi, ja sen 

kantaisänä pidetään yleisesti Gonzalo Frascaa, joka motivoi termin tarpeellisuutta muun 

muassa sillä, että pelitutkimus kaipaa yhtenäistä tutkimussuuntausta ja -nimeä (Stenros 

2015: 26; Frasca 2003: 222). Ludologian erityishuomiona on, että pelejä tulisi tutkia 

itseisarvoisesti peleinä eikä välineellisesti. Pelitutkimuksen historiassa pelit peleinä on 

käsitetty eri tavalla vuosikymmenten saatossa. 1970-luvun mallina on ollut tutkia pelejä 
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aktiviteettina kun taas 1980-luvulla pelit on nähty instrumentaalisina. Pelien määritelmä 

on vaihdellut siitä, että pelit ovat systeemi, jonka armoilla pelaaja on, siihen, että pelaa-

jan osuus on pelin kannalta merkitystä kantavaa (Stenros 2015: 100–108.) Suomessa 

ludologista tutkimusta on tehnyt muun muassa Markku Eskelinen (2002), Aki Järvinen 

(2008) sekä Jaakko Stenros (2015). Viimeksi mainittu on onnistunut väitöskirjassaan 

Playfulness, Play, and Games: A Constructionist Ludology Approach (2015) yhdistele-

mään ludologisia lähestymistapoja sosiaalis-konstruktivistisella tavalla. Stenros tutkii 

teoksessaan pelien leikillisyyttä larppauksen (eng. live-action role-playing) kannalta. 

Hänen arvionsa on, että pelitutkimuksen laaja ja epäyhtenäinen kenttä kaipaisi paluuta 

leikin ja leikillisyyden tutkimuksen pariin, sillä hänen mukaansa pelit ovat leikkiä, jolla 

on tarkat säännöt ja selkeä suunta (Stenros 2015: 79, 97). Myös Astrid Ensslin on huo-

mauttanut, että pelit ovat leikin kategoriasta kaikkein strukturalisoiduin ja sääntöorien-

toitunein ryhmä (Ensslin 2014: 8). Stenrosin tutkimus on ainutlaatuista pelitutkimuksen 

kentällä aineistonsa ansiosta, sillä tutkimus näyttäisi hänen mukaansa keskittyvän aina 

enemmän tai vähemmän videopeleihin (Stenros 2015: 79). Tutkiessaan larppauksen 

sosiaalisuutta leikillisyyden avulla Stenros tuo pelitutkimuksen kentälle tärkeitä havain-

toja siitä, miten monimuotoisia pelin kategorian jäsenet ovat ja miten monella eri tavalla 

niitä voidaan tutkia. Ludologeja on paljon kritisoitu liiasta formalistisuudesta ja narrato-

logian vastustamisesta, mutta Stenros ottaa omassa tutkimuksessaan kantaa juuri näihin 

väitteisiin ja toteaakin, että ludologian ei ole välttämätöntä pitäytyä jyrkissä kannois-

saan, vaan sen on mahdollista hyödyntää muiden tieteenalojen havaintoja. (Stenros 

2015: 24–25.) 

Pelitutkimus ei ole jäänyt vain ludologian käsiin, vaan pelejä ja virtuaalisuutta on 

vuosikymmeniä tutkittu niin leikillisyytensä, sosiaalisen toimintansa, tarinoidensa kuin 

digitaalisten piirteidensäkin vuoksi (ks. Alexander 2015). Kenties kuitenkin suurin ra-

janveto ludologian kanssa tulee vedetyksi juuri tarinoiden tutkimisen puolella. Tämä 

tutkielma pohjautuukin osaksi narratologisiin teorioihin, joiden avulla tarkoituksenani 

on tuoda jotakin uutta pelitutkimuksen saralle myös ludologisten tutkimusten hyödyn-

nettäväksi. 

 

1.2 Pelien määritelmät 

 

Pelien lajimääritelmiä on monia kuten myös niiden alalajeja. Koska pelitutkimus on 

pirstaloitunutta ja altista pelaajayhteisön tulkinnoille sekä amatööritutkimukselle, on 
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ymmärrettävää, ettei peleistä yleisesti tai pelien genreistä ole olemassa kovinkaan pysy-

viä määritelmiä (Fernández-Vara 2015: 1–2; Stenros 2015: 26).  Yhteistä pelien erilai-

sille määritelmille tuntuisi olevan pelin perustuminen sääntöihin, keinotekoisuus, vai-

vannäkö pelaajan osalta sekä tiettyyn lopputulokseen tähtäävä toiminta (Juul 2003: 30–

35; Suits: 2005: 54–55; Salen ja Zimmerman 2004: 80–81).   

Tämän tutkielman kannalta Thomas H. Apperleyn genrejako on käyttökelpoisin. 

Apperley jakaa pelejä niiden laitteiston, ilmenemismuodon, miljöön sekä (ala)genren 

mukaan (Apperley 2006: 9–11). Laitteistolla Apperley tarkoittaa laitteita ja ohjelmisto-

ja, joiden avulla peliä pelataan. Ilmenemismuoto puolestaan viittaa siihen, miten peli 

koetaan. Ilmenemismuotoon vaikuttavat esimerkiksi pelaajien määrä ja pelin sisäiset 

rajoitukset.  Miljöö taas viittaa visuaalisuuteen ja kinesteettisiin ominaisuuksiin, joita 

peli sisältää. (Ala)genre puolestaan sisältää tunnistettavia lajiominaisuuksia, jotka näyt-

täytyvät pelaajalle tunnistettavalla tavalla. Näistä kategorioista on kuitenkin hankala 

määritellä pelien genreä laajemmassa mittakaavassa, eivätkä viralliset nimitykset ole 

ainoita genrejä. Apperleyn mukaan pelaavan yleisön genretajulla on myös roolinsa gen-

rejen määrittelyssä. (Apperley 2006: 9–11.) 

Apperley luokittelee peligenret neljään yläkategoriaan: simulaatioihin, strategia-

peleihin, toimintapeleihin sekä roolipeleihin. Simulaatioilla Apperley tarkoittaa sellaisia 

pelejä, jotka pyrkivät aitoudellaan herättämään mahdollisimman voimakasta immersii-

visyyttä (ts. eläytymistä) ja todentuntuisia kokemuksia. Tällaisia kokemuksia voivat olla 

esimerkiksi lentäminen, urheilu tai kommuunin rakentuminen. Strategiapelit ovat vähi-

ten narratiivisia, ja niissä pelaajan onkin strategisesti pohdittava erilaisia siirtoja ja ko-

konaisuuksia. Pelaajan on esimerkiksi rakennettava kokonainen kylä tai maailma tai 

otettava osaa sotaan luomansa armeijan avulla. Strategiapeleille tyypillistä on, ettei pe-

laaja toimi pelin hahmona, vaan ohjailee monia paloja samanaikaisesti lintuperspektii-

vistä käsin. Toimintapeleissä puolestaan keskiössä on toiminnallisuus, yleensä asein 

käytävän taistelun muodossa, ja pelihahmo, jota pelaajan tulee ohjata edetäkseen pelis-

sä. Toimintapelit jaetaan yleensä kahteen eri luokkaan: ensimmäisen persoonan ammun-

tapeleihin sekä kolmannen persoonan peleihin (eng. first-person shooter, third-person 

games). Ensimmäisen persoonan peleissä peli koetaan ikään kuin liikuteltavan pelihah-

mon näkökulmasta, kolmannen persoonan peleissä puolestaan pelihahmo on kokonaan 

tai osin pelaajan nähtävissä. Roolipeleissä keskeisintä ovat nimensä mukaisesti hahmot, 

joiden rooleihin pelaajat asettuvat. Roolipelejä voi verrata kirjallisuusgenreistä fantasi-

aan, sillä usein pelihahmot ja miljöö ovat fantasianomaisia ja siten melko monipuolisia. 
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Roolipeleissä pelattava hahmo yleensä luodaan itse annetuista materiaaleista, jolloin 

oma hahmo muokkautuu pelaajan haluamalla tavalla tämän avatariksi. (Apperley 2006: 

11–19.) 

 

 

2 Aineisto 

 

Tutkielmani aineistona on Ninja Theory -peliyhtiön vuonna 2017 julkaisema videopeli 

Hellblade: Senua’s Sacrifice. Peli on saatavilla Playstation 4 -konsolille sekä Window-

sille, joten sitä on mahdollista pelata niin konsolilla kuin tietokoneellakin. Tämän tut-

kielman aineisto on kerätty tietokoneen avulla pelatusta versiosta. Viittaan aineistoon 

tässä tutkielmassa lyhyemmin nimellä Hellblade.  

Aineistoluku etenee seuraavasti. Luvussa 2.1 käsittelen itse aineistoa. Avaan sen 

sisältöä, perustelen sen valintaan johtaneita syitä ja ennen kaikkea tuon esille sen ainut-

laatuisuuden pelien kerrontaa käsittelevän tutkimuksen kannalta. Luvussa 2.2 erittelen 

erilaisia metodeja, joilla aineistoa on kerätty ja joilla analyysiin on tartuttu, ja perustelen 

niiden valinnan. 

 

2.1 Hellblade. Aineiston ainutkertaisuus  

 

Tämän tutkimuksen aineistona on Ninja Theory -peliyhtiön laajaan levitykseen tarkoi-

tettu, itsenäisesti tuotettu toimintapeli Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017). Peli pelataan 

kolmannessa persoonassa (eng. third-person game), mikä tarkoittaa, että pelattava hah-

mo näkyy kokonaan tai osittain pelaajalle eikä pelimaailma suodatu hahmon silmänta-

sosta (Apperley 2006: 11–19). Kuten edellä jo mainitsen, tämän tutkielman aineisto on 

kerätty tietokoneella pelattavasta PC-versiosta. Pelin laitteisto on siis tietokone ja siihen 

liitetty ohjain. Peli on ilmenemismuodoltaan yksin pelattava eikä siihen ole saatavilla 

kuin yksinkertaiset, mekaaniset ohjainohjeet tarkoittaen, että pelissä tietää, mistä oh-

jainnäppäimestä painamalla voi hallita milläkin tavalla pelihahmoa. Hellbladen toiminta 

ja seikkailu heräävät eloon pelissä edettävän tarinan avulla, joka keskittyy Senuaan, 

nuoreen naiseen, jota piinaavat menneisyyden virheet ja nykyisyyden harhat. Pelin mil-

jöö perustuu skandinaaviseen mytologiaan ja myötäilee voimakkaasti Senuan mielenti-

laa. Peli yhdistää useita peligenrejä, kuten taistelu-, ongelmanratkaisu- ja kauhugenreä. 

Olen valinnut juuri tämän videopelin tutkimukseni aineistoksi, koska se on multimodaa-
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linen, tuore, lineaarisen tarinallinen ja pyrkimyksiltään ainutlaatuinen. Pelin tuoreuden 

sekä selkeän tarinallisuuden lisäksi olen valinnut Hellbladen sen psykologiakuvausten 

tähden. 

Psykoosin liittyminen tarinaan luo mahdollisuuksia erilaisille kerronnantasoille 

sekä upotetuille tarinoille. Pelin tarkoitus ei ole pelkästään luoda mielenkiintoista tari-

naa pelaajan läpikäytäväksi, vaan tuoda psykoosi pelaajan koettavaksi. Hellbladen teos-

sa on ollut mukana maailmanlaajuisesti tunnettuja psykologeja, mielenterveysalan am-

mattilaisia sekä psyykkisiä häiriöitä kokeneita henkilöitä. Senua esimerkiksi kuulee läpi 

pelin ääniä, jotka on tuotu pelaajan koettavaksi varsinkin kuulokkeita käytettäessä, ja 

näkee harhoja, mutta psykoosi ilmenee myös pelitehtävistä, mihin palaan myöhempänä. 

Pelintekijöiden tavoitteena ei ole ollut ratsastaa pelottavanakin ja siten kiehtovana koe-

tun aiheen avulla, vaan tavoitteena on ollut tiedottaa ja lisätä ymmärrystä psykoosioi-

reista. Myös itse pelissä tiedotetaan ennen pelin aloitusta tai jatkamista, että Senuan 

harhojen kaltaisista oireista kärsineet henkilöt voivat kokea lisää ahdistusta pelin aikana. 

(Lloyd 2018.) Videopelin eettisyyden pohtiminen ei ole kuitenkaan tämän tutkimuksen 

kannalta oleellisinta.  

Jotta pelin tarina on hahmotettavissa, sen tärkeimmät kohdat ja henkilöt on syytä 

esitellä. Pelin pelattava hahmo ja samoin tarinan päähenkilö on Senua, joka kärsii psy-

koosista kuullen esimerkiksi ääniä. Tarinan merkittävimmät sivuhahmot ovat Druth, 

Senuaa neuvova mies, joka on tunnettu skandimytologisista tarinoistaan; The Darkness, 

jonka Senua uskoo edustavan sisällään olevaa pimeyttä ja aiheuttavan kaiken pahan, 

sekä Dillion, joka on Senuan rakastaja ja jonka tähden Senua lähtee vaaralliselle matkal-

le pelastamaan tämän sielua. Pelissä pelaajan on pyrittävä pääsemään skandinaavisen 

tuonelan jumalattaren luokse herättääkseen Dillionin eloon. Matkalla pelaaja taistelee 

erilaisia jumalhahmoja ja demoneja vastaan sekä ratkoo erilaisia ongelmia. Pelin aikana 

pelaajalle avautuu myös varsinaista peliä edeltäneet tapahtumat, jotka valottavat pää-

henkilön psyykettä.  

Rajaan aineistosta pois pelin tuotantovaiheen sekä sen sosiaalisen vaikutuksen ja 

pyrin keskittymään pelkästään pelin sisällä olevaan kerrontaan. Pelien analyysia yliopis-

tossa opettava Clara Fernández-Vara on kuitenkin sanonut, että pelien analysoimisessa 

tulee ottaa huomioon kaikki sen syntyyn ja olemassaoloon vaikuttavat asiat, kuten vaik-

ka konsolikeskeisyys tai vaikeustasojen vaikutus pelikokemukseen (Fernández-Vara 

2015: 32). Otankin jollain tavalla huomioon joitakin Fernández-Varan huomioimia piir-

teitä, mutta en pyri kokonaisvaltaiseen pelianalyysiin. Tästä syystä sellaiset asiat kuin 
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tuotannon taloudellinen pääoma tai vastaanoton vaikutus myyntiin eivät ole analyysini 

kohteina. Tutkimukseni ei ole myöskään ludologinen vaikka tähtääkin tuomaan tuloksia 

myös pelitutkimuksen kentälle.  

 

2.2 Aineiston kokoamisen metodit 

 

Pelitutkimuksessa tärkein metodi on itse pelaaminen. Jaakko Stenros on vahvasti tätä 

mieltä ja lisää, että vaikka tutkijan objektiivisuus onkin vaarassa pelaajan rooliin asetut-

taessa, on pelin kokeminen merkittävää ainakin ludologisessa tutkimuksessa. (Stenros 

2015: 40–41.) Vaikka joitakin osia pelistä olisikin mahdollista tutkia ilman pelin varsi-

naista läpikäymistä, tämän tutkielman tärkeimpänä aineistonkeruumetodina on itse pe-

laaminen. Fernández-Vara huomauttaa, että analyysissa tulee huomioida pelaamiskerto-

jen määrän vaikutus tutkimustulokseen. Vaikka peli olisikin lineaarinen eikä pelaajalla 

olisi mahdollisuutta siirtyä pelin ohjaamalta tieltä muualle, jokainen pelikerta antaa pe-

laajalle erilaisen näkökulman ja avartaa havaintoja. Onkin hyvä määritellä, kuinka mon-

ta kertaa pelin varsinaisesti pelaa läpi. (Fernández-Vara 2015: 27.) 

Aineisto on valmiiksi saatavilla, mutta sen läpikäyminen (ts. pelaaminen) vie ai-

kaa. Lisäksi aineiston saattaminen viitattavaan muotoon vaatii taustatyötä esimerkiksi 

elokuvantutkimuksen puolelta. Käytän yksinkertaista litterointia pelissä käytävien kes-

kustelujen taltioimiseksi, mutta en kirjoita auki esimerkiksi sanapainoon tai intonaa-

tioon vaikuttavia piirteitä. Kuvakaappaukset ja muut tekstitaltioinnit ovat analyysini 

tukena. Varsinaisia pelikertoja on vain yksi, mutta palaan aineistoon erilaisten opastus-

videoiden, walk through -videoiden avulla, samaan tapaan kuin esimerkiksi romaanissa 

palataan selaamalla tietylle sivulle. Näitä walk through -videoita kuvaavat peliyhteisön 

jäsenet, ja niiden tarkoitus on näyttää, miten pelistä on selvinnyt läpi. Walk through -

videoita on saatavilla esimerkiksi Youtube-suoratoistopalvelun kautta.  

Tutkielmani on kvalitatiivista. Jaan pelin aineiston analyysissa sen perusrakenne-

osiin. Tällaisia rakenneosia ovat ne osat pelitekstiä, jotka ovat tavaonomaisia sen gen-

relle tai joita pelissä on huomattava määrä. Rakenneosat ovat siis sellaisia, että ne ovat 

merkittäviä itse pelaamisenkin kannalta. Valitsemalla tällaiset osat pelistä analyysini 

kohteeksi noudatan multimodaalisen tekstintutkimuksen linjaa erilaisten merkitystä vä-

littävien osien havaitsemisesta. Näin avaan myös mahdollisuuden tutkia kokonaisvaltai-

sesti pelin kerronnan keinoja. Tutkimukseni onkin tässä mielessä poikkitieteellinen, sillä 

itse analyysi on metodologisesti luonnollista narratologiaa hyödyntävää.  Pyrin tässä 
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tutkimuksessa ainutlaatuisella tavalla yhdistelemään multimodaalisen tekstintutkimuk-

sen lähestymistapaa sekä aineistoon sopivia narratologisia ajatuksia kerronnan keinois-

ta. Analyysini haasteet ovat moninaiset, mutta lopputulokset haasteiden arvoisia. Ennen 

analyysia esittelen kuitenkin tutkielmani teoriapohjan ja motivoin samalla tarpeen poik-

kitieteellisyydelle.   

 

 

3 Teoria  

 

Pelien tutkiminen voidaan karkeasti luokitella kahteen ryhmään: narratologeihin ja lu-

dologeihin. Ludologit, kuten Jesper Juul, pitäytyvät kannassa, jonka mukaan videopele-

jä tulee tutkia, luokitella ja analysoida omana, simulatiivisena medianaan. Koska pelien 

ydin on niiden pyrkimys ensisijaisesti leikillisesti palkita ja siten saada pelaaja toimi-

maan tietyllä, yleensä voittoon tähtäävällä tavalla, niihin mahdollisesti sisältyvää ker-

rontaa tulee tarkastella siitä lähtökohdasta. (Juul 2003: 30–35.) Tästä näkemyksestä 

huolimatta tutkielmani käsittelee kerrontaa. Multimodaalisen tekstiaineistoni takia en 

kuitenkaan pyri tutkimuksessani etsimään narratiivista kerrontarakennetta esimerkiksi 

tarinan kaaren lähtökohdasta, koska tällaista tutkimusta on perinteisesti tehty kirjoitetun 

ja puhutun kielen aineistoista. Lähden tästä syystä pohjustamaan narratologista käsitystä 

tarinoista ja kerronnasta niin, etten vain yritä asettaa perinteistä kerrontarakennetta pe-

liin sopivaan muottiin. Yhdistän siis klassista ja jälkiklassista narratologiaa hyödyntäen 

klassisen narratologian käsitteitä ja jälkiklassisten suuntausten näkökulmia. Pohdin pe-

lien kerronnallisuutta elokuvantutkimuksen kannalta pyrkien näin löytämään yhtymä-

kohtia toisen, liikkuvaan kuvaan tukeutuvan kerrontamuodon kanssa. Esittelen myös 

muutamia pelitutkimuksen tutkijoita, joiden tulokulma yhdistelee narratologista ja ludo-

logista näkökulmaa ja jotka pyrkivät tutkimuksellaan osoittamaan kahtiajaon tarpeetto-

muutta. Ennen kuin paneudun edellä mainittuihin teorioihin ja käsitteisiin perustelen 

oman alani, tekstintutkimuksen, tarpeellisuutta ja oikeutta ottaa osaa pelien tutkimuk-

sessa määrittelemällä käsitteen teksti tämän tutkielman kannalta.  

 

3.1 Tekstin monisäikeisyys  

 

Tekstintutkimus on kielitieteen tutkimussuuntauksista mahdollisesti monialaisin ja laa-

jin, sillä sen kattotermi teksti voidaan määritellä monella eri tavalla. Käsitteen ongel-
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mallisuutta on käsitellyt muun muassa Vesa Heikkinen, joka teoksessa Genreanalyysi 

(toim. Heikkinen ja muut 2012) esittelee tekstin määrittämisen ja tutkimisen vaiheita. 

Suomalainen tekstintutkimus on pohjannut vahvasti M. A. K. Hallidayn systeemis-

funktionaaliseen teoriaan ja sen tekstin funktioita käsittelevään puoleen (Heikkinen 

2012: 62–63). Hallidayn mukaan tekstin voi määritellä kaikessa yksinkertaisuudessaan 

kieleksi, joka on funktionaalista (Halliday 1989: 10). Toisin sanoen kielellä tulee olla 

jokin tehtävä, jonka toteutuminen tapahtuu tietyssä kontekstissa. Halliday lisää myös, 

että kaikki kieli, joka toimii tietyssä kontekstissa, voi olla tekstiä – oli se sitten puhuttua, 

kirjoitettua tai jotakin muuta ilmaisun välinettä (Halliday 1989: 10). Hallidayn systee-

mis-funktionaalinen teoria käsittää, että kielellä ja tekstillä on kolme metafunktiota: 

ideationaalinen, jossa kieltä käytetään kokemusmaailman sekä reaali- tai fiktiivisen 

maailman konstruoimiseen; interpersoonainen, jossa kieltä käytetään luomaan ja ylläpi-

tämään sosiaalisia suhteita, sekä tekstuaalinen, jossa kieltä käytetään tekstien luomiseen 

(Halliday 1973: 99–101). Suomalaisessa tekstintutkimuksessa tutkimuksen yhtenäinen 

rajaaminen tutkijoiden kesken on Hallidayn systeemis-funktionaalisen teorian suosiosta 

huolimatta tuottanut hankaluuksia, ja tekstin käsitteeseen on nojannut niin tekstilingvis-

tiikka, kriittinen tekstintutkimus kuin vaikkapa tekstinhuolto (Heikkinen 2007: 2–3; 

2012: 62–63).  Yhteisten tutkimuskohteiden ja määritysten puuttuminen on yksi tekstin-

tutkimuksen yhtenäistämisen haasteista ja vaikuttaa vahvasti siihen, miten tutkimustu-

loksiin suhtaudutaan eri tekstintutkijoiden kesken. Yhtenäisen rintaman puuttuminen on 

ilmiönä myös pelitutkimukselle tyypillinen ja muistuttaa hyvin innostavan mutta irralli-

sen tutkimuskohteen olemassaolosta.  

Alussa esitellyn tekstin yleisen määrittelyn osista kielellinen on oman tutkimuk-

seni kannalta mielenkiintoinen, sillä tutkimukseni kohde, videopeli, ei ole perinteinen 

lingvistinen kokonaisuus, vaan monista merkitysosista koostuva multimodaalinen ko-

konaisuus. Silti lähestyn sitä tekstinä, tarkemmin vielä kerronnallisena tekstinä, sillä 

vaikka tekstintutkimuksessa yleisesti tutkimuksen kohde on lähes poikkeuksetta lingvis-

tinen kokonaisuus, käsitteen käyttö yleiskielellisellä ja yhteiskunnallisella tasolla on 

laajempi. Suomalaisessa peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa laaja tekstikäsitys 

näkyy jo opetussuunnitelmassa ja oppimistavoitteissa (LOPS 2015: 42–45; POPS 2014: 

287), ja esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa laaja tekstikäsitys tuo 

mukanaan kirjoitetun ja puhutun kielen konventioiden lisäksi multimodaalisia tekstiko-

konaisuuksia ja niiden hallintaa. Laaja tekstikäsitys ottaa siis tekstin määritelmään mu-

kaan ei-kielellisiä aineksia, kuten musiikkia, (liikkuvaa) kuvaa, ääntä, liikettä ja muita 
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semioottisina pidettäviä aineksia (ks. Fairclough 1995: 4). Jotta käsitettä voi todella 

käyttää opetuksessa, sen terminologinen käyttö tulisi tulla esille jo korkeakouluopetuk-

sessa ja akateemisessa tutkimuksessa.  

Multimodaalisten kokonaisuuksien avaamista on tehty jo semiotiikassa, jossa tut-

kitaan kaikkia merkkijärjestelmiä riippumatta merkin ilmenemismuodosta. Semiotiikka 

ottaa siis huomioon visuaalisesti, auditiivisesti tai vaikka kinesteettisesti muodostuvat ja 

välittyvät merkit ja pyrkii tutkimaan niiden yhteisvaikutusta systeeminä ja suuremman 

merkityksen välittäjänä (Chandler 2007: 1–2). Muiden kuin kielellisten merkkien hah-

mottaminen kieliopillisena kokonaisuutena on kuitenkin vaikeaa, sillä kaikkien semioot-

tisten merkkijärjestelmien lainalaisuuksia on vaikea toistaa jokaisessa tekstissä. Lingvis-

tiikan tutkimustulosten vaikutus on ollut voimakasta muiden merkkijärjestelmien tutki-

muksessa, ja kielen selvärajaisuuden ja valmiiden teorioiden soveltaminen on ymmär-

rettävästi houkuttelevaa myös semiotiikassa. (Chandler 2007: 5–8.) Semiotiikka on 

avannut ymmärrystä siitä, etteivät merkit ja niiden välittämät merkitykset ole täydellisiä 

representaatioita todellisuudesta, vaan niiden tulkitseminen ja ylipäätään luominen on 

aina kiinni niiden käyttäjistä. Kun informaatio välittyy jonkin merkin kautta, se menet-

tää samalla jotakin objektiivisesta totuudestaan ja saa vastaavasti jotakin ilmaisutavas-

taan. Siksi lingvististen mallien soveltaminen kaikkeen merkkien kautta välittyvään in-

formaatioon ja merkitysten rakentumiseen voi pahimmillaan haudata alleen kaiken 

muun, monipuolisen merkityksen ja viestinnän. Tämän takia merkityskokonaisuuksien, 

tekstien tutkiminen vaatii näkökulmaa myös muilta kuin lingvistisiltä osiltaan. (Chan-

dler 2007: 11.) 

Videopelin tutkiminen tekstinä, jolla on kerrontaa, vaatii siis tekstikäsitteen tar-

kastelua multimodaalisuuden, informaation moniaistillisen välittyvyyden kannalta. Vi-

deopelit ovat virtuaalisia simulaatiokokonaisuuksia, jotka voivat koostua liikkuvista tai 

paikallaan pysyvistä kuvista, äänistä, musiikista, kirjoitetusta ja puhutusta kielestä sekä 

esimerkiksi kosketuksesta. Pelien tarkastelu ilman kaikkien modaalisten merkitysosien 

huomioimista ei ole tutkimuksen kohteen, pelin kerronnan keinojen, kannalta mielekäs-

tä tai tuottoisaa (Baldry ja Thibault 2010: 18). Jotta pelin kerronta pääsee todella oi-

keuksiinsa, sen välittämiseen vaikuttavia keinoja ei sovi jättää pois vain sen takia, että 

yleisesti tekstintutkimus on keskittynyt kirjoitettuun ja puhuttuun kieleen ja niiden 

muodostamiin tekstikokonaisuuksiin. 

Multimodaalisuuden käsitettä ovat ensimmäisenä käyttäneet Günther Kress ja 

Theo van Leeuwen, jotka sosiosemiotiikkaan suuntautuneina tutkivat muun muassa ku-
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vaa merkityskokonaisuutena ja sen osana. Teoksessaan Reading Images: The Grammar 

of Visual Design (2006) he määrittävät multimodaalisen tekstin sellaiseksi kokonaisuu-

deksi, jonka merkitys rakentuu ja välittyy useamman kuin yhden semioottisen, merki-

tysvälitteisen kanavan avulla (Kress ja van Leeuwen 2006: 177). Kressin ja van 

Leeuwenin multimodaalisen dokumentin, tekstin määritelmä yhdessä esimerkiksi teks-

tuaalisuuden kriteereiden kanssa (ks. Heikkinen 2012: 64) tukee pelien tutkimista teks-

tinä. Kressin ja van Leeuwenin teoria pohjaa suomalaisen tekstintutkimuksen tapaan 

Hallidayn systeemis-funktionaaliseen teoriaan ja erityisesti sen lähtökohtaan kielellisen 

merkityksen metafunktioista (Mikkonen 2012: 297; Kress ja van Leeuwen 2006: 41–

44). Kressin ja van Leeuwenin teoria nostaa esiin sellaisia käsitteitä kuin modaalisuus, 

aistikanava ja medium. Kai Mikkosen mukaan yksinkertainen määritelmä modaalisuu-

delle olisi erilaiset merkityksenannon keinovarat, kuten vaikka ääni, kuva, sana ja liike 

(Mikkonen 2012: 298). Kress ja van Leeuwen tarjoavat lisämääritelmänä, että medium 

viittaa niihin materiaalisiin resursseihin, joilla kommunikaatio tapahtuu (esim. muusi-

kon instrumentit), ja modaalisuus – tai semioottinen moodi – tarkoittaa niitä resursseja, 

joilla merkityksenvälitys tapahtuu (esim. musiikki, sävel, rytmi). Aistikanava viittaa 

kirjaimellisesti siihen aistiväylään, jota kautta semioottinen moodi havaitaan (esim. nä-

kö- tai tuntoaisti). (Kress ja Leeuwen 2001: 22, 127.)  

Multimodaalisessa tekstintutkimuksessa huomionarvoinen lähtöajattelu on erilais-

ten semioottisten moodien sekoittuminen niin, että ne luovat yhdessä tekstin kokonais-

valtaisen merkityksen. Semioottiset moodit voivat myös itsenäisesti kantaa merkitystä, 

mutta toimiessaan rajatussa kontekstissa yhteisvaikutteisesti ne menettävät itsenäiset 

merkityksensä saaden tilalle uusia. Ajatusta ovat kehittäneet Anthony Baldry ja Paul J. 

Thibault, jotka puolustavat multimodaalisen tekstin olemassaoloa vetoamalla muun mu-

assa Bahtinin rajaukseen primäärien ja sekundaarien genrejen välillä (Baldry ja Thibault 

2006: 18, 43; Bahtin 1986: 61–62). Multimodaalisessa tekstintutkimuksessa ajatuksena 

on siis, että niin kutsutut primäärit tekstiosat (vrt. monomodaalit tekstit) rekontekstuali-

soituvat menettäen jokapäiväisen luonteensa ja muodostaen yhdistyessään sekundaarit 

genret (Baldry ja Thibault 2006: 43). Jos esimerkiksi tv-mainos ajatellaan multimodaa-

liseksi tekstiksi, sen primäärit tekstiosat voisivat olla kuvat ja sloganit, ja itse tv-mainos 

muodostuisi sekundaariksi genreksi. Tästä syystä tekstin merkitystä ei voi analysoida 

pelkästään erottelemalla erilaisia semioottisia moodeja, vaan tutkimuksessa tulee ottaa 

huomioon niiden yhteistyö ja merkitys tekstin kokonaisuuden kannalta. Tätä periaatetta 

kutsutaan resurssien yhdentymisen periaatteeksi (eng. resource integration principle). 
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(Baldry ja Thibau 2006: 18.) Semioottisten moodien yhteistyön vaikutuksesta on käytet-

ty myös nimitystä monistava efekti (eng. multiplying effect) (ks. Lemke 1998). 

Multimodaaliset tekstit voivat semioottisten, tarkkarajaisten moodien lisäksi sisäl-

tää eri merkityselementeistä koostuvia, vakiintuneita kimppuja tai klustereita (eng. clus-

ter), jotka kantavat tiettyä merkitystä nimenomaan tietyssä tekstissä. Kyse on siis kon-

tekstisidonnaisuudesta ja toisaalta esimerkiksi multimodaalisen tekstilajin määrittämi-

sestä. (Baldry ja Thibault 2006: 11.) Multimodaalisten klustereiden analysoiminen (eng. 

cluster analysis approach) sopii tutkittaessa tekstejä, joiden genre ei ole tarkkarajainen 

mutta jotka genretajulla ovat hahmoteltavissa saman lajin teksteiksi (Baldry ja Thibault 

2006: 21, 7). Klustereiden huomioimisessa otetaan myös mukaan yhden analysoitavan 

tekstin ominaiset ja mahdollisesti ainutkertaiset rakenneosat. Multimodaalisten kluste-

reiden lisäksi myös tekstin perimmäisen funktion tarkastelu on mielekästä multimodaa-

lisessa tekstintutkimuksessa. Tällöin olennaista on selvittää millaisia ilmenemiskerrok-

sia (eng. expression stratum) tekstin funktiolla on (Baldry ja Thibault 2006: 14). Tämän 

tutkielman kannalta erityisesti kertomisen funktion ilmenemisen selvittäminen on oleel-

lista – ja oletusarvoista.  

Kai Mikkosen mukaan multimodaalisen tutkimuksen antina on kielellisten ja ei-

kielellisten merkitysten yhteistoiminnan tarkastelun mahdollisuus kielitieteen termino-

logiaa hyödyntävällä tavalla. Hän huomauttaa, että tiukka pitäytyminen kielitieteellisis-

sä käsitteissä voi vahingoittaa multimodaalisen kohteen tutkimista objektiivisesti ja sen 

kokonaisvaltaista antia. (Mikkonen 2012: 308.) Tästä syystä en pitäydy tiukasti ainoas-

taan kielitieteellisissä käsitteissä, vaan yhdistän tutkimuksessa myös teorioita muista 

tieteenaloista. Käsittelen seuraavissa alaluvuissa kerronnan teoriaa, narratologiaa, ja sen 

soveltuvuutta pelien kerronnan tutkimiseen.  

 

3.2 Narratologian monet kasvot 

 

Narratologia on nimensä mukaisesti narratiivien ja narratiivisuuden, toisin sanoen ker-

tomuksen ja kerronnallisuuden tutkimusta. Sen alkuperää voi metsästää jo Aristoteleen 

Runousopin ajoilta, mutta modernimpaa, tämän vuosisadan tutkimusta aloittivat venä-

läiset formalistit jo 1920-luvulta. Formalistinen narratologi Mihail Bahtin esitti ajatuk-

sen kaiken kielen ja kerronnallisuuden dialogisuudesta eli siitä, miten kaikki kerrottu on 

lopulta jonkun toisen sanomista tai sisältää muiden ihmisten väittämiä tai kannanottoja 

niihin (Bahtin 1981: 279). Ajatus narratiivisuuden kommunikatiivisuudesta on jäänyt 



14 
 

elämään yleisestikin tutkimusalalla jopa siinä määrin, että sen kyseenalaistamisesta ja 

kertoja-analogin olemassaolon haastamisesta on tullut haastavaa (Roine 2016: 67). 

Yleisen tekstintutkimuksen puolella labovilainen täysimittaisen kertomuksen mal-

li on tavallisin työväline. Kertomus on labovilaisittain ajatellen täysimittainen, mikäli 

teksti sisältää seuraavat rakenneosat: 

 

1. abstraktin, jossa selviää mistä teksti kertoo, 

2. orientaation, jossa kertomuksen perusraamit (osallistujat, tapahtumapaik-

ka, aika) selviävät, 

3. komplisoinnin, jossa jotakin poikkeuksellista tapahtuu, 

4. evaluoinnin, jossa kerronnassa pysähdytään arvioimaan tapahtumien af-

fektiivista vaikutusta, 

5. resoluution, jossa selvitetään lopputapahtumat, 

6. koodan, jossa tarinankerronnasta poistutaan (Labov 1997). 

 

Vaikka labovilainen täysimittaisen kertomuksen malli voisikin olla käyttökelpoinen 

myös multimodaalisen aineiston tarkastelussa, sen perustuminen yksinomaan kirjoitet-

tuun tai puhuttuun kieleen saa aikaan sen, että mallin sovittaminen aineistoon voi olla 

väkinäistä ja liiaksi pyrkiä sovittamaan multimodaalista tekstiä kirjoitetun kielen muot-

tiin. Suurin osa narratologisesta tutkimuksesta onkin keskittynyt kirjoitettuun tai puhut-

tuun kieleen ja siten tuotettuihin kertomuksiin. Kerronnan ja tarinoiden välittyminen on 

askarruttanut kuitenkin myös ei-kielellisiä medioita tutkivia tutkijoita, joiden näkemyk-

set näen hedelmällisempänä kuin perinteisen kertomusmallin. 

Esittelen seuraavaksi narratologian eri suuntauksia ja muita kerronnan tutkimuksia 

aloittaen klassisen narratologian kulta-ajan isän Gèrald Genetten ajatusten esittelystä ja 

siirtyen siitä luonnollisen narratologian kautta elokuva- ja pelitutkimuksessa käytävään 

keskusteluun ja teoretisointiin. Koska oma tutkimukseni suuntautuu multimodaalisen 

kerronnan puolelle, en viivy pitkään kerronnan kielellisten piirteiden esittelemisessä. 

Nostan esiin kuitenkin sellaisia havaintoja, joiden soveltavuuden näen mahdolliseksi 

myös muilla ilmentämistavoilla kuin kielellä tapahtuvan kerronnan analysoimisessa. 

 

3.2.1 Klassisen narratologian ajatuksia 
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Ranskalainen kirjallisuudentutkija Gèrald Genette on klassisen narratologian kenties 

eniten viitattu tutkija. Teoksessaan Narrative Discourse (1980) Genette aloittaa narra-

tiivin, kertomuksen, määrittelyn rajaamalla sen puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen (Ge-

nette 1980: 25). Vaikka tämä yksistään rajaisi oman tutkimusaineistoni pois, Genetten 

keskeisimmät ajatukset ja käsitteet antavat kuitenkin osviittaa siitä, mihin asioihin myös 

pelien tutkimisessa voi kiinnittää huomiota. Genetten ajatus narraation – kerronnan – 

kolmitasoisuudesta on ollut suuntaa-antava monissa muissa narratologisissa tutkimuk-

sissa. Hänen mukaansa kerronta voidaan jakaa kolmeen tasoon: tarinaan, tekstiin ja dis-

kurssiin. Tarinalla (ransk. histoire) Genette viittaa varsinaisiin kerrottuihin tapahtumiin 

ja niiden järjestäytymiseen mielekkääksi kokonaisuudeksi. Teksti (ransk. recit) tarkoit-

taa varsinaista kokonaisuutta, josta tarina välittyy esimerkiksi kertojan ja muiden ker-

rontakeinojen avulla. Diskurssi (ransk. narration) puolestaan käsittää kaiken sen, minkä 

avulla teksti on muodostunut ja mitkä tekijät sen muotoon vaikuttavat. (Genette 1980: 

25–27; Tammi 1992: 10–11.) Genetten mukaan narratiivinen analyysi on edellä mainit-

tujen kolmen tason keskinäisten suhteiden vertaamista (Genette 1980: 28).  

Koska tarina käsitetään tapahtumien yhtenäiseksi sarjaksi, Genette tarkastelee sitä 

sen ajallisen ominaisuuden kautta. Kerronnan aika muodostuu esimerkiksi järjestykses-

tä, joka tarkoittaa tapahtumien kertomisjärjestyksen ja todellisen tapahtumajärjestyksen 

välistä suhdetta. (Genette 1980: 35.) Tapahtumien lineaarisuus ei välttämättä toistu ker-

ronnassa samanlaisena, vaan se voi kerronnan mukaan taipua ja katkeilla. Se, missä 

järjestyksessä tapahtuneet kerrotaan, on kerronnassa merkitystä välittävää. Koska tapah-

tumat voidaan kertoa kirjallisuudessa missä järjestyksessä vain, Genette on kehittänyt 

termin anakronia kuvaamaan kerronnan ja tapahtumien todellisen järjestyksen ristiriitai-

suutta. Jotta anakronia on mahdollista havaita, varsinaisen kerronnan alku suhteessa 

tapahtumiin tulee olla selvä. (Genette 1980: 35–36.) Lisäksi kerrontahetki on tärkeä 

pystyä havaitsemaan anakronian tarkastelun kannalta. (Genette 1980: 48–49.)  

Genette jakaa anakronian analepsikseen ja prolepsikseen, joista on kirjallisuuden-

tutkimuksessa käytetty myös termejä takauma ja ennakointi. Analepsistä voi olla ole-

massa kolmea tyyppiä: sisäistä, ulkoista ja sekoittunutta (Genette 1980: 45). Tämä tar-

koittaa, että analepsiksen sisältämä tilanne tai tapahtuma voi olla alkanut ennen varsi-

naisen kerronnan alkua (ulkoinen), sen jälkeen (sisäinen) tai hieman harvinaisessa ta-

pauksessa niin, että tapahtuma on alkanut ennen kerronnan alkua mutta loppunut niin, 

että varsinainen kerronta on jo alkanut (sekoittunut). Määrittävästi yhteistä analepsiksen 

tyypeille on se, että niiden sisältämät tapahtumat ovat loppuneet ennen niiden kerronta-
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hetkeä varsinaisessa kerronnassa (vrt. nykyhetkeä). (Genette 1980: 48–49.) Ennakoimis-

ta käsittävä prolepsis on länsimaisessa kerronnassa harvinaisempi vaikkakin kenties 

monisyisempi kuin analepsis. Prolepsis voidaan analepsiksen tapaan jakaa kolmeen 

tyyppiin: sisäiseen (loppuu varsinaisen kerronnan sisällä), ulkoiseen (alkaa ja loppuu 

varsinaisen kerronnan jälkeen) ja sekoittuneeseen (alkaa varsinaisen kerronnan sisällä 

mutta loppuu sen jälkeen). Kaikkia tyyppejä yhdistää se, että niiden sisältämät tapahtu-

mat sijoittuvat kerrontahetken jälkeen. (Genette 1980: 67–77.)  

Genetten kehittelemä termi fokalisaatio on audiovisuaalisen aineistoni kannalta 

merkittävä. Fokalisaatio tarkoittaa sitä näkökulmaa, jonka läpi tarinan tapahtumat ja 

tarinamaailma (ks. luku 3.4 tästä tutkielmasta) suodattuvat. Muun muassa visuaalista 

narratologiaa tutkinut Mieke Bal on lisännyt Genetten fokalisaation määritelmään eron 

sen välillä, kuka näkee ja mitä nähdään (Bal 1997: 143). Hänen erottelunsa ulkoisen 

(kuka näkee) ja sisäisen (mitä nähdään) fokalisaation välillä havainnollistaa näkökul-

man ja havaitun asian välistä yhteyttä ja tukee muun muassa Monika Fludernikin (2009) 

kritiikkiä fokalisaation antropomorfisesta luonteesta. Fludernik huomauttaa nimittäin, 

että lopullisen ’näkemisen’ ei suorita kukaan tarinan hahmoista, vaan lukija tai muu 

vastaanottaja, eikä näkemistä toimintana saa hukata myöskään kirjoitetun tekstin väli-

tyksellä tapahtuvassa fokalisaatiossa. (Fludernik 2009: 36–39.) Erityisen mielenkiintois-

ta onkin, tukeeko fokalisaatio pelaajan kohdalla pelaajan immersiivistä kokemusta yh-

tenä pelin hahmoista.  

Genetten narratologinen lähestymistapa kerrontaan on puhtaasti kieleen nojautu-

va, joten olen tässä alaluvussa esitellyt vain tämän tutkielman kannalta merkittäviä Ge-

netten termejä. Narratologista tutkimusta on tehty muunlaisestakin aineistosta käsin. 

Esittelen seuraavaksi kerronnan luonnollisuuden teoriaa.  

 

3.2.2 Kerronnan luonnollisuus 

Klassisen, lähinnä kielelliseen kertomukseen rajoittuvan narratologian kulta-ajan jäl-

keen kerronnallisuutta on tutkittu maailmalla myös kirjoitetun kielen ulkopuolelta. Jäl-

kiklassisen narratologian yksi merkittävimmistä ajatuksista on kaiken kerronnallisuuden 

yhteisten tekijöiden löytäminen ja narratologisten käsitteiden laajentaminen sellaisiksi, 

että ne yltävät monien medioiden ylle. Tämän tutkimuksen oivaltavimpana ja teorioita 

eniten yhdistävänä teoriana on Monika Fludernikin teoksesta Towards a ’’Natural’’ 

Narratology (1996) ensimmäisen kerran esiin noussut ajatus kaikkea kerrontaa yhdistä-

västä piirteestä, kerronnan luonnollisuudesta. Fludernikin luonnollinen narratologia pe-
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rustuu kognitiiviseen kielitieteeseen, ja sen lähtökohtana on keskustelumuotoisten ker-

tomusten asema kaiken kerronnan luonnollisimpana, alkuperäisenä muotona (Fludernik 

2010: 18).   

Luonnollisen narratologian kaksi periaatetta ovat sen viitekehyksen soveltuvuus 

kaikkiin kertomuksiin sekä lukuprosessin merkitys kerronnallisuuden syntymiselle. Jäl-

kimmäisestä Fludernik käyttää käsitettä kerronnallistaminen, joka nimessään jo käsittää 

ajatuksen, ettei kerronnallisuus ole niinkään tekstissä valmiiksi oleva piirre, vaan luki-

jan siihen liittämä ja siitä esiinvetämä piirre. (Fludernik 1996: 34; Fludernik 2010: 18.) 

Kertomuksesta tulee kertomus lopulta siis sen vastaanottajan ansiosta, sillä kohdates-

saan jopa epäloogisia tekstejä, jotka kuitenkin nimetään kertomukseksi, vastaanottaja 

pyrkii hakemaan sellaisia keinoja, joiden avulla tekstistä  ’’tehdään kertomus pakotta-

malla se kerronnallisuuden muottiin’’ (Fludernik 1996: 43). Kerronnallistaminen on siis 

samalla tavalla sidoksissa vastaanottajaan kuin tekstilajitietoisuus. Teoksessaan To-

wards a ’’Natural’’ Narratology Fludernik esittelee neljä kerronnallisen viestinnän ta-

soskeemaa, joiden avulla vastaanottaja on yhteydessä kertomukseen: perustason skee-

mat, joihin sisältyvät todelliset käsitykset toiminnoista ja tavoitteista; skeemat, joissa 

kerronnallinen materiaali määrittyy näkökulmakehysten kautta; skeemat, jotka sisältävät 

lajityypilliset ja historialliset kehykset, sekä kerronnallistamisen skeemat (Fludernik 

1996: 43–45).  

Huomiot kerronnallistamisen voimasta sekä niihin vaikuttavista viestinnän tasos-

keemoista ovat merkittäviä, mutta tämän tutkimuksen ja erityisesti peleihin kohdistettu-

jen teorioiden kannalta Fludernikin kerronnallisuuden määrittely on oleellisin. Fludernik 

määrittelee nimittäin kerronnallisuuden kokemuksellisuuden kautta eikä esimerkiksi 

suhteessa juoneen tai tarinaan klassisen narratologian tapaan. Juuri kokemuksellisuus 

(ja erityisesti sen välittyminen) on luonnollisessa narratologiassa alkuperäisen, keskus-

telumuotoisen kerronnan ydin ja sitä se on myös nykyaikaisissa, monien eri medioiden 

avulla välittyvässä kerronnassa. (Fludernik 2010: 18–19.) Fludernik korostaa, että ker-

ronnallisuus on silti riippuvainen myös tapahtumista, sillä suurin osa mieleenpainuvista 

kokemuksista ilmenee juuri tapahtumien ja niistä syntyneiden reaktioiden yhteydessä 

(Fludernik 2010: 20). Fludernik tarttuu teoriassaan siihen, että kokemuksellisuus on syy 

tarinan kertomiselle (Fludernik 2010: 19). Kokemuksellisuus on merkittävä käsite myös 

pelien tutkimuksessa, sillä nähdäkseni pelien immersiivisyys ja ludologienkin parissa 

käytetty käsite leikillisyys ovat molemmat keinoja välittää kokemuksellisuutta. Mikäli 

kokemuksellisuus todella nähdään tarinoiden perustavalaatuisena ytimenä ja kertomisen 
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syynä, tarinallisten pelien analysoiminen nimenomaan narratologisesta lähtökohdasta on 

perusteltua.  

Kokemuksellisuus käsitteenä yksin ei vielä yhdistä kaikkea kerrontaa, mutta Flu-

dernik on kehittänyt viisi kognitiivista kokemuksellisuuden välittymisen kehystä. Toi-

minnalla välittyvät kamerasilmän taltioimat, ei-kokemukselliset kertomukset. Toiminta 

välittää kertomuksen neutraalilla tavalla. Kertomisella kokemuksellisuus välittyy tari-

nankertojan, yleensä heterodiegeettisen, tajunnan kautta. Kokemisella kokemukselli-

suus välittyy päähenkilön kokemusmaailmasta käsin. Fokalisaatio ja minäkertoja ovat 

hyviä esimerkkejä kokemisen keinoista. Näkemisellä sivustakatsoja, joka ei itse ota 

osaa varsinaisiin tapahtumiin, välittää omaa kokemuksellisuuttaan sekoittaen siihen 

havaintojaan varsinaisten tapahtumien kokijoista. Esimerkiksi todistajaelämäkerroisssa 

ja tapauskertomuksissa kokemuksellisuus saa muotonsa näkemisen kehyksen kautta. 

Viimeisellä kognitiivisella kehyksellä eli reflektoinnilla varsinaisessa kertomuksessa ei 

kokemuksellisuutta välittävä hahmo ole ollenkaan mukana, vaan kokemuksellisuus vä-

littyy kerronnallisen kommentoinnin avulla. Reflektointi on hyvin tyypillistä esimerkik-

si esseissä tai epilogeissa, joissa varsinaisesta kerronnasta poistutaan reflektoimaan ta-

pahtumia. Kokemuksellisuuden erilaiset välittymiskehykset takaavat sen, millainen 

emotionaalinen ja arvottava merkitys kertomuksella on. Lopulta kehysvalinnassa on 

kyse siitä, mitä kokemuksellisuudella halutaan lukijassa herättää. (Fludernik 2010: 20–

22, 24.) 

Genette on sitä mieltä, että kielellinen kertomus ei pysty koskaan olemaan täysin 

mimeettinen, vaan siihen sekoittuu aina esimerkiksi kertojan diegeettisyyttä (Genette 

1980: 161–163). Monika Fludernikin luonnolliseen narratologiaan vastannut Jan Alber 

toteaa, ettei kertomuksen myöskään tarvitse vain mimeettisesti jäljitellä todellisuutta 

(Alber 2010: 44). Vaikka kertomus ei olekaan mimeettinen jäljitelmä todellisuudesta, 

vaan voi sisältää myös epäluonnollisena pidettyjä kerronnallisia piirteitä, lukijan on silti 

mahdollista kohdata kerronnallinen epäluonnollisuus ja ottaa se älyllisesti haltuun 

omasta todellisuudestaan käsin (Alber 2010: 45). Epäluonnollisella Alber viittaa sellai-

siin asioihin, jotka rikkovat selvästi fysiikan lakeja tai logiikkaa, johon esimerkiksi gen-

ren kohdalla lukijakunta on tottunut. Muun muassa Katariina Pesonen (2015) on tutki-

nut artikkelimuotoisessa pro gradu -tutkielmassaan niitä pelien epäluonnollisina pidetty-

jä asioita, jotka eivät ole vielä muuttuneet fiktiolle tyypilliseksi, ja sitä, miten epäluon-

nollisuus kuuluu osaksi tarinallisia tutkimispelejä. Hänen havaintoihinsa lukeutuvatkin 

peleille tyypilliset henkiin herääminen ja latauspisteelle palaaminen sekä tuplahypyn 
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mahdollisuus, joiden epäloogisuus ei herätä huomiota ja on siten muuttunut tavan-

omaiseksi. Tämä johtuu siitä, että pelaajakunta on tottunut edellä mainittuihin fysiologi-

siin mahdottomuuksiin osana pelien luonnetta. (Pesonen 2015: 67.) Epäluonnollinen 

narratologia ei siis pyri väittämään, että kaikkien fiktiolajien tulisi sisältää todellisuuden 

logiikkaa, koska kertomuksen ei tarvitse mimeettisesti jäljitellä sitä, vaan epäloogisuus 

voi liittyä genrelle tyypilliseen johdonmukaisuuteen.  

Silti epäluonnollisuuden ei tarvitse selittyä tuttuutena tai jonakin tarinamaailman 

fantastisena fysiikan lakina. Alber on esittänyt, että epäluonnollisuus – syntyi epäluon-

nollisuus sitten tarinan tai kerronnan tasolla – synnyttää vastaanottajassa vieraannutta-

van vaikutuksen, koska epäluonnollisuus tarinassa estää eheän tarinamaailman syntymi-

sen (Alber 2010: 46). Fludernikia myötäillen Alber alleviivaa vieraannuttavan vaikutuk-

sen tarkoituksenmukaisuutta ja toteaa, että kohdatessaan epäluonnolliselta vaikuttavan 

aspektin tai kohdan kerronnassa, vastaanottaja pyrkii luonnollistamaan sen – toisin sa-

noen selittämään epäluonnollisuuden tarkoitusta. Luonnollistamisesta Alber on kehittä-

nyt viisi strategiaa. Vastaanottaja voi tulkita epäluonnollisilta vaikuttavat tapahtumat 

mielensisäisiksi tiloiksi, kuten vaikkapa fokalisaation vääristämiksi uniksi tai harhoiksi 

(1. strategia). Voidaan myös korostaa epäloogisuuksien temaattista merkitystä ja nähdä 

ne symboleina (2. strategia). Edellisestä rajatummin epäluonnollisuutta voidaan lukea 

allegorisesti, jolloin se hahmotetaan tarinan allegorisena tasona ja maailmasta sanotaan 

jotain yleisesti (3. strategia). Toisaalta vastaanottaja voi yhdistellä jo tiedossa olevia 

loogisuuksia, skriptejä, käsitelläkseen tilannetta, jonka epäloogisuutta olisi muuten vai-

kea hahmottaa, kuten tilanteessa, jossa kertoja on eloton esine tai kuollut henkilö (4. 

strategia). Viimeisessä strategiassa kognitiivisia kehyksiä – logiikan rajoja – venytetään 

niin paljon, että epäluonnollisetkin mahdollisuudet mahtuvat niiden sisälle (5. strategia). 

(Alber 2010: 47–49.) Alber huomauttaa, että epäluonnollinen kerronta on mahdollista 

vastaanottaa myös sellaisenaan ja hyväksyä mahdottomuudet ja outoudet (Alber 2010: 

50). Pesosen mukaan epäluonnollisuus ei ole kerronnassa sattumaa, vaan se kertoo jota-

kin oleellista kerronnasta, tarinamaailmasta tai vaikka tarinan sanomasta. Erityisesti 

peleissä, joissa pelaajan rooli on pelimaailman hahmottajana ja siinä kulkevana vas-

taanottajana, epäluonnolliset vihjeet ovat merkittäviä ja herättävät huomiota juuri vie-

raannuttavalla vaikutuksellaan (Pesonen 2015: 67–70). Kertomukset siis käyttävät hy-

väksi luonnollista kognitiivista kykyämme ja koettelevat sitä kumoamalla sen tai osoit-

tamalla päteväksi kerronnan konventiot vahvistamalla poikkeuksella säännön (Tammi 
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2010: 79). Kognitio on mukana myös kertomuksen ja erityisesti sen todellisuuden hah-

mottamisessa. Seuraavassa luvussa avaan, miten mieli osallistuu tarinan rakentamiseen. 

 

3.2.3 Tarinan, kerronnan ja mielen suhteista 

Tarinoiden tuttuus on peräisin jo lapsuudesta, jolloin myös maailman jäsentäminen 

kognitiivisesti alkaa. Tarinoiden avulla yksilön on mahdollista saada yhteys myös omiin 

kokemuksiinsa ja ymmärtää muiden kokemuksia sekä siten jäsentää myös oma elämän-

sä tarinaksi (Lothe 2000: 3). Edellisissä luvuissa olen käyttänyt useaan otteeseen tari-

namaailman käsitettä sitä tarkemmin selittämättä. Käsite on peräisin narratologian rajoja 

ja yhtäläisyyksiä tutkineelta Marie-Laure Ryanilta, jonka edesottamukset juuri pelien 

tarinallisuuden saralla ovat innoittaneet suuresti tätä tutkimusta. Ennen kuin selvennän 

Ryanin näkemyksiä ja käsitettä tarinamaailma pohdin yleisesti tarinan ja kognitiivisuu-

den suhdetta.  

Mari Hatavaran, Matti Hyvärisen, Maria Mäkelän ja Frans Mäyrän toimittamassa 

teoksessa Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual 

Worlds (2016) pohditaan narratologian jälkiklassisia suuntauksia ja niiden empiriistä 

tutkimusta sekä toteutumista niin kirjallisuuden, pelialan, sosiaalitieteiden kuin kielitie-

teenkin puolelta. Jo teoksen johdannossa huomautetaan, että eri medioiden tutkiminen 

narratologiassa on jäänyt vajaaksi, minkä seurauksena tutkimuksesta on puuttunut em-

piirinen ote. Hatavara ja muut huomauttavat, että mieli tutkimuksen kohteena vaatii 

mielen kanssakäymistä maailman tai muun substanssin kanssa, sillä kanssakäyminen on 

ainoa mielestä havaittava asia (Hatavara ym. 2016: 1). Tämä ajatus mielen ja maailmo-

jen yhteydestä on ollut luomassa kognitiivista näkökulmaa tarinamaailmojen ja narratii-

vien tutkimisessa.  

Marie-Laure Ryan huomauttaa oivaltavasti samassa teoksessa, että tarinan ole-

massaolo ei ole sidoksissa yhteen tekstiin, vaikka sen ilmeneminen onkin diskursiivista 

(Ryan 2016: 11). Tästä syystä tarina jää vastaanottajan päähän eikä vaadi sanatarkkaa 

muistamista ollakseen kokonaisuus. Vastaanottaja voikin toistaa tarinan, sitä voidaan 

tiivistää, adaptoida ja kääntää ilman, että se lakkaisi olemasta tunnistettavasti sama tari-

na. Tästä seuraa se, että tarinoiden lähtökohtainen tarkastelu tulisikin olla kognitiivista 

eikä lingvististä, kuten klassisen narratologian aikana. Toisin sanoen tarinoiden voidaan 

ajatella olevan itsenäisiä ja irrallisia niistä semioottisista merkeistä, joilla ne on alun 

perin ilmaistu. (Ryan 2016:11.) 1960-luvun systeemis-funktionaalisen teorian innoitta-

ma tekstuaalinen näkökulma, jonka mukaan yhdestä tekstistä syntyy yksi maailma ja 
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yksi tarina, on siis saanut haastajan edellä mainitun narratologisen käänteen myötä, jon-

ka mukaan monesta tekstistä voi syntyä yksi maailma ja yksi tarina (Ryan 2016: 11).  

Tämän käänteen ja ajatuksen ansiosta maailman käsite ei enää olekaan kirjoittajan tai 

genren oma, vaan tarinan maailma – tarinamaailma. Tarinamaailma on kuviteltu koko-

naisuus, joka kehittyy tarinan etenemisen kautta ja aikana ja sisältää spatiaalisen ja tem-

poraalisen ulottuvuuden, toisin sanoen miljöön ja sen tapahtumat (Ryan 2016: 12–13). 

Tästä syystä myös tämä tutkielma tarvitsee muutakin kuin multimodaalista tekstintut-

kimusta pelin kerronnan keinojen havaitsemiseksi ja tulkitsemiseksi. 

Ryanin pohdinnoista tämän tutkielman kannalta mielenkiintoista on se, että hänen 

mukaansa tarina ilman maailmaa on melko mahdoton, koska tapahtumat ja olemassaolo 

vaativat paikan, jossa tapahtua ja olla. Tästä syystä tarinan maailman jättäminen kuvai-

lematta jättää vastaanottajalle liian paljon täytettävää mielikuvituksellaan ja siten vähen-

tää vastaanottajan sitoutumista tarinaan ja sen sisäistämiseen. Juuri tästä johtuva sitou-

tumisen aste on huomion arvoista tässä tutkimuksessa. Immersiivisyys, tarinaan uppoa-

minen, syntyykin Ryanin mukaan intensiivisestä tarinamaailmasta ja siinä koettavien 

asioiden kuvittelemisesta. (Ryan 2016: 17, 22–25.) 

 

3.3 Kertova liikkuva kuva 

 

Tässä luvussa avaan, miten elokuvantutkimus on ottanut osaa kerronnan tutkimukseen, 

mitä erityistä luonnollista narratologiaa tukevia väitteitä siitä on noussut ja miten mul-

timodaalinen tekstintutkimus voi ammentaa elokuva-analyysin keinoista. Elokuvantut-

kimuksen kautta tutkielmani analyysi saa vahvistusta, sillä analysoitavassa aineistossa 

on paljon elokuvamaisia elementtejä (ks. luku 4.1 tästä tutkielmasta). 

Elokuvantutkijoista Henry Bacon on pohtinut omassa puheenvuorossaan elokuva-

kerronnan paradoksaalisuutta, ja hänen väittämänsä onkin, että huolimatta kaikesta sen 

taltioimiseen ja välittämiseen vaadittavasta teknologiasta elokuvat ja niiden visuaali-

suus, näyttäminen, ovat kertomisen luonnollisin muoto kaikkine nonverbaalisine viesti-

neen (Bacon 2010: 225). Elokuvan ilmaisuvoima on juurikin ruumiillisen olemisen ta-

voissa: näkemisessä, kuulemisessa, liikkeessä ja sijoittumisessa tilaan. Toisin sanoen 

elokuvien ilmaisu välittyy multimodaalisella tavalla eri aistikanavia pitkin. Elokuvalla 

on kyky vedota juuri näihin ruumiillisiin olemuksiin vastaanottajassa ja siten vetää tämä 

immersiivisesti, eläytyvästi, mukaan elokuvan tarinaan (Bacon 2010: 259 ). Bacon on 
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erotellut erillisiä analogioita elokuvallisten keinojen ja ruumiillisen kokemuksen välillä. 

Näitä analogioita ovat 

 

1. paraproksemiikka, jossa eri kuvakoot muodostavat erilaisia etäisyyden 

mielleyhtymiä (esimerkiksi lähikuva kuvastaa intiimiyttä, laaja puolikuva 

puolestaan sosiaalisuutta), 

2. ylä- ja alakulmat, jotka luovat vaikutelmia auktoriteetti- ja muista valtasuh-

teista, 

3. panorointi eli kameran kääntyminen vaakatasossa, mikä useimmiten mukai-

lee pään kääntymistä, 

4. kameran liike tilassa, jolla synnytetään vaikutelma kulkemisesta tilan halki, 

5. näkökulmaotokset, joilla kuvataan katseen kohdistamista (esimerkiksi ku-

va-vastakuva-asetelma kuvastaa näin normaalia kanssakäymistä ja univer-

saalia reagointia), 

6. kuulokulma, jolla kuvataan äänen suuntaan kohdistumista, 

7. zoomaus, jolla osoitetaan huomion kohdistamista, 

8. track-counter-zoomaus, jolla luodaan efekti huimauksesta tai hämmennyk-

sestä, 

9. häikäisyefekti ja muut visuaaliset vääristymät, joilla kuvataan henkilön ha-

vaitsemisen outoutumista esimerkiksi psyykkisen tilan takia (Bacon 2010: 

260–261). 

 

Baconin mukaan nämä elokuvakeinot kertovat myötäilemällä katsojan ruumiillista ole-

mista ja asettumista tilaan (Bacon 2010: 259). Nähdäkseni Baconin analogiat ovat käyt-

tökelpoisia myös multimodaalista tekstiä tutkittaessa, sillä siinä viestin välittymisessä 

huomioidaan modaalisuudelle tyypilliset aistikanavat.   

Ekologinen elokuvantutkimus nojaa pitkälti näkemisen, kuulemisen ja kielen 

hahmottamisen biologiseen perustaan (Anderson 1996: 36–37). Erityisesti kahden en-

simmäisenä mainitun aistin – näön ja kuulon – yhteisvaikutuksen voima synkronisena 

elementtinä on noussut Andersoninkin havainnoissa keskiöön, sillä vaikka elokuvissa 

voidaan kuvatutkimuksen tapaan tarkastella liikettä, muotoa, syvyyttä ja vaikka värejä, 

vasta äänen lisääminen elokuvaan synnyttää katsojassa sellaisen evolutiivisen koke-

muksen, jonka ansiosta katsojassa herää kokemus todellisuudesta (Anderson 1996: 80–

81, 89). Anderson perusteleekin juuri aistien herättämisen olevan elokuvien tarinanker-
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ronnallinen voima. Näköaistin luonnolliset ominaisuudet, kuten kuvien yhdistäminen 

jatkumoksi, mahdollistavat esimerkiksi sen, että kohtauksesta kohtaukseen siirtyminen 

ei riko kokemusta kokonaisuudesta, sillä jopa pitkien välien poisjättäminen pyritään 

mielessä järkeistämään (Anderson 1996: 94).  

Teoksessaan The Reality of Illusion Anderson esittää, että elokuvan välittyminen 

kokemuksellisesti johtuu osittain juuri kyvystämme ja halustamme leikkiä. Leikillisyys 

mahdollistaa fiktiiviseen maailmaan (vrt. Ryan) syventymisen. Ludologien mukaan pe-

lien tarinallinen osa on olemassa vain palkitsemisjärjestelmän osana eikä sitä sovi sen 

tähden tarkastella narratiivina (Eskelinen 2002: 9). Leikin yhteys tyytyväisyyteen ja 

mielihyvään sekä niiden tavoitteluun onkin kiistatonta ja siten ludologinen palkitsemis-

teoria pitää paikkansa, mutta on myös huomautettu, että aikuisetkin leikkivät, vaikkei se 

olekaan yhtä näkyvää. Aikuiset leikkivät nimenomaan lukemalla ja seuraamalla eloku-

via, toisin sanoen kokemalla tarinoita. Tällä tavalla aikuiset pääsevät samanlaisen mieli-

hyvän äärelle kuin lapset leikkiessä. (Anderson 1996: 117–126.) Mikäli siis tarinoita 

tarkastellaan kokemuksen kautta välittyvän mielihyvän lähteinä, ludologien tapa 

tarkastella pelejä leikillisinä simulaatioina ei yksinään kumoa pelien narratiivisuutta. 

Tällöin ludologinen perustelu tarinoista palkintojärjestelmänä pelien ei-

kerronnallisuudelle ei riitä kumoamaan pelien kerrontaa. Tämän ajatuksen siivittämänä 

siirrynkin nyt esittelemään joitakin pelitutkimuksen hajanaisen kentän edustajia, joiden 

näkökulma ei pyri syventämään kuilua narratologian ja ludologian välillä, vaan pikem-

minkin rakentamaan sillan näiden kahden teoria-alueen välillä.  

 

3.4 Pelitutkimuksen havaintoja 

 

Suomessa opinnäytteensä peleistä tehnyt Hemmo Kauppinen toteaa, että pelitutkimus 

on melko värittynyttä, sillä tutkimusta tekevät lähinnä pelien pelaajat omista pelikoke-

muksistaan käsin (Kauppinen 2015: 4). Silti pelien yhä kasvava menekki ja kehittymi-

nen niin grafiikaltaan kuin moniulotteiselta tarinankerronnaltaan ovat herättäneet yhä 

useamman media-alan, kielitieteen ja esim. kirjallisuuden tutkijan mielenkiinnon. Esit-

telen tässä luvussa joitakin tutkijoita, joiden ote peleihin on ollut jollakin tavalla kerron-

taa käsittelevää ja joiden havainnoista koen olevan antia multimodaaliselle tekstintutki-

mukselle. 
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3.4.1 Digitaalisuus 

Digitaalisen ajan ja teknologian aikakautena myös erilaisia kerronnan keinoja on tutkit-

tu nimenomaan digitaalisten ilmaisuvälineiden kannalta. Kirjallisuuteen, pedagogiik-

kaan ja teknologiaan erikoistunut Bryan Alexander on tutkinut laajasti kaikkea digitaali-

sesti välittyvää tarinankerrontaa (eng. digital storytelling). Hänen viimeisimpiin teoksiin 

lukeutuvassa The New Digital Storytelling: Creating Narratives with New Media (2011) 

hän pohtii yleisesti kaikkea digitaalisesti tapahtuvaa kerrontaa ja informaation välitty-

mistä niin sosiaalisen median, blogien, sivustojen, GIF-kuvien kuin pelienkin kautta. 

Erityistä digitaalisessa tarinankerronnassa esimerkiksi elokuviin nähden on se, että digi-

taalisessa tarinankerronnassa kutsutaan yleisöä kokemaan ja reflektoimaan kokemaansa 

sekä mahdollisesti jopa osallistumaan itse kerronnan etenemiseen. (Alexander 2011: 

27.) Vaikka Alexanderin huomiot muistakin digitaalisen tarinankerronnan medioista 

ovat mielenkiintoisia, keskityn tässä esittelemään hänen havaintojaan peleistä.  

Alexander pohtii pelien kerrontaa niiden genren tyypillisten ominaisuuksien kaut-

ta. Hän on osoittanut pelien kerronnan olevan usein jaksottaista. Tällä hän tarkoittaa 

sitä, että pelit toimivat usein joko erilaisissa episodeissa tai tasoissa (Alexander 2011: 

41). Pelin eteneminen on siis havaittavissa jonkinlaisen jakson vaihtumisella, ja usein 

uuden jakson eli episodin/tason miljöö on erilainen kuin edellisen. Alexander on tasojen 

ja episodien siivittämänä korostanut lineaarisen pelin aikajanojen monipuolisuutta. Li-

neaarisuus on Alexanderinkin toteamana peleillä tyypillistä (Alexander 2011:111). Hä-

nen mukaansa lineaarisenkin eli yhtä tarinaa ja pelaajan valintojen minimoivan pelin on 

mahdollista tuottaa erilaisia aikajanoja. Tämä on mahdollista pelien tallennuspisteiden, 

välikohtausten takaumien ja esimerkiksi pienten sivutehtävien avulla (Alexander 

2011:112). Tallentaminen on tyypillistä lähes kaikille peleillä, ja sen ansiosta peli on 

mahdollista keskeyttää ja jatkaa haluamaansa aikaan. Tallennuspisteiden avulla pelaajan 

on myös mahdollista aloittaa esimerkiksi jokin pieleen mennyt (ja pelaajan ’’kuole-

maan’’ johtanut) tehtävä uudelleen. Uudelleenaloittaminen on kuitenkin erilaista kuin 

ensimmäinen yritys, sillä sen aikana pelaajalla on kaikki ensimmäisen kokeilukerran 

tiedot tehtävästä ja sen suorittamisesta tallella. Uudelleen aloittaessa pelaaja kykenee 

valitsemaan oikean reitin kohti seuraavaa tasoa, mikä vahvistaa pelaajan käsitystä oike-

asta tarinamaailmasta, joka pelillä hahmotetaan (Lederle-Ensign ja muut 2016: 87–92). 

Näin aikajanojen edestakaisin kulkeminen luo digitaalisen tarinankerronnan kenttään 

perinteisiin narratiiveihin nähden erikoisen temporaalisuuden., joka pohjautuu pelaajan 

tietomäärän lisääntymiseen ja sen käyttöön.  
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Aikajanojen lisäksi peleillä on kiinnostavaa persoonaläsnäoloa. Tällä Alexander 

viittaa esimerkiksi siihen, mitä roolia (hahmoa) pelaaja pelaa tai miten toisen persoonan 

kerronta edustuu pelissä esimerkiksi ohjeiden avulla (Alexander 2011:41). Erilaiset läs-

näolot voivat tarkoittaa myös pelien sosiaalista puolta, ja pelit voivatkin välittää oman 

sosiaalisen mediansa (foorumeiden, kommentoinnin ja linkitysten) avulla muitakin roo-

leja kuin vain yhden pelaajan asemaa (Alexander 2011: 41). Pelaajan rooli pelissä ja 

erityisesti pelaajan suoritus ja onnistuminen pelin tehtävissä mahdollistavat sen, että 

tarina etenee ja tarinankerronta on interaktiivista.  Pelaajan toimet vaikuttavat siis peli-

maailmaan ja sen tapahtumiin ja toisin päin. Koska myös peli voi ottaa kontaktia pelaa-

jaan esimerkiksi ohjeiden, ohjaimen värinän tai puhuttelun avulla, voidaan Alexanderin 

mukaan puhua emergentistä kokemuksesta. Emergenttiys tarkoittaa sitä, että immersii-

vin kokemuksen lisäksi pelaaja voi vaikuttaa itse kerrontaan. (Alexander 2011: 98, 

116.) Alexanderin mukaan interaktiivinen fiktio (eng. interactive fiction) edustaakin 

mahdollisten narratiivien maailmaa, jonka läpikäyminen on kokijan – pelaajan – käsissä 

(Alexander 2011: 106).  

Sekä pelin tasojen, episodien ja aikajanojen läpikäyminen että erilaiset persoona-

läsnäolot molemmat vaikuttavat siihen, että pelin kokemuksellisuus ja immersiivisyys 

syntyvät pelaajassa voimakkaasti. Pelissä kulutettu aika ja toiminta vahvistavat pelaajan 

emotionaalista kiinnittymistä pelin ja välikohtausten tapahtumiin (Alexander 2011: 98). 

Siksi jopa elokuvalliset ja pitkät välikohtaukset voivat toimia emergentteinä tarinakoh-

tauksina, koska pelaaja ei ole irrottautunut toiminnallisesta roolistaan ja on kiintyneem-

pi pelin tapahtumiin ja hahmon kokemuksiin. Ympäristöllä on myös oma merkityksensä 

kerronnassa eikä pelaajan ole tarkoitus toiminnallisesti kaikkea kerrontaa peleissä edis-

tää. Seuraavassa luvussa käsittelen tätä tarkemmin. 

 

3.4.2 Ympäristölähtöinen tarinankerronta 

Pelin rakenneosista itse pelikenttä on nähdäkseni vastaanottajan roolia eniten muuttava 

ja pelaajaan eniten vuorovaikutuksellisesti vaikuttava. Pelikenttä on se spatiaalis-

temporaalinen tila, jossa pelihahmoa voi liikuttaa ja pelin tehtäviä tehdä – toisin sanoen 

pelin miljöö. Pelien miljöön vaikutusta kerrontaan ja siitä peräisin olevia kerrontaosia 

ovat nimekkäimmin tutkineet Harvey Smith ja Matthias Worch, joiden luentokoko-

naisuus Environmental Storytelling Game Developers -konferessissa käsittelee nimen-

omaan sitä, miten ympäristölähtöinen tarinankerronta peleissä toteutuu.  Heidän esitel-
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mänsä tarkoitus on havainnollistaa pelin miljöön tarkoitusta ja ulottuvuuksia pelin tari-

nan kannalta. 

Smith ja Worch esittävät, että pelin miljööllä on mahdollista olla neljä tarkoitusta. 

Ilmeisintä on, että miljöö rajoittaa pelaajan liikkumista ja siten ohjaa oikeaan suuntaan 

oikeiden valintojen äärelle. Joissakin peleissä on esimerkiksi fyysisesti mahdotonta liik-

kua tiettyyn suuntaan, jolloin pelaajan on väistämättömästi kuljettava toisaalle. Miljöö 

myös kommunikoi pelin rajoitteista ja säännöistä, jotka simulaatiorajoitteisesti ohjaavat 

kokeilemaan, missä voi kiivetä, mitä voi kerätä ja mihin voi muun muassa tarttua. Edel-

lisen seurauksesta peli lisäksi muokkaa ja luo pelaajan identiteettiä asettamalla tämän 

ympäristöön, jossa identiteetti mahdollistuu. Pelin miljöö voi toimia myös narratiivises-

ti, sillä se mahdollistaa tarinalle narratiivisen kontekstin. Esitelmässään Smith ja Worch 

keskittyvät erityisesti pelaajan identiteetin muokkaamiseen ja kontekstin mahdollistami-

seen. Heidän mukaansa pelin miljöö luo pääsyn illuusioon ja ohjaa merkitykselliseen 

pelikokemukseen erilaisten pääsyjen ja rajoitteiden avulla. (Smith ja Worch 2010: 6.) 

Ympäristölähtöinen tarinankerronta ei keskity pelkästään fyysiseen maisemaan, 

vaan sisältää termin miljöö tavoin paljon muutakin. Oleellinen kysymys, johon ympäris-

tölähtöinen tarinankerronta pyrkii vastaamaan, on, mitä paikassa on tapahtunut (Smith 

ja Worch 2010: 13). Parhaimmillaan pelien miljöö voi toimia aikaisemman historian ja 

tarinamaailman takaumien välittäjänä (ks. Genette 1980, Ryan 2016), ja ympäristöele-

mentit voivat tällä tavoin toimia koheesiota luovalla tavalla (Smith ja Worch 2010: 14). 

Lyhykäisyydessään ympäristölähtöinen tarinankerronta tarjoaa pelaajalle mahdollisuu-

den laskea yhteen yksi plus yksi subtekstin merkitystä korostavalla tavalla, ja tämä pyr-

kimys yhteyksien löytymiselle on nähdäkseni lähellä Fludernikin ja Alberin esittämää 

luonnollistavaa lukutapaa (Fludernik 2010, Alber 2010, Smith ja Worch 2010: 17). Ro-

maaneista ja elokuvista peleissä havaittava ympäristölähtöisyys eroaa siinä, että yhteyk-

sien löytäminen ja palasten yhdistäminen – jopa tarinan eteneminen näiden yhteyksien 

löytymisen ansiosta – on pelaajasta, vastaanottajaan verrattavasta hahmosta kiinni 

(Smith ja Worch 2010: 18). Toisin kuin elokuvissa, jotka kyllä voivat tuoda visuaalises-

ti miljöötä esille pelien tapaan, peleissä kamera ei aina ohjaa erilaisten narratiivisten 

elementtien jäljille eikä muistuta tai näytä erikseen yhteyttä elementtien välillä. Tästä 

syystä Smith ja Worch korostavat peleissä etsimisen merkitystä kerronnan rakentumi-

sessa. (Smith ja Worch 2010: 18.) 

Ympäristölähtöinen tarinankerronta vaatii pelaajalta paljon enemmän kuin pelk-

kää vastaanottoa tai tulkintaa juuri asioiden yhdistämisessä ja etenemisen takaamisessa, 
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vaikka toki näilläkin asioilla on merkitystä kerronnan kannalta (Roine 2010: 74). Tämä 

kommunikaatioväylä takaa sen, että ympäristölähtöinen tarinankerronta herättää pelaa-

jan huomio- ja ongelmanratkaisukyvyn, jotka aktiivisesti käytettynä rakentavat pelaajan 

kokemusta investoimisesta. Samanlaista investoimisen tunnetta herättää myös pelin 

kyky kutsua pelaaja tulkitsemaan miljöön tilanteita ja merkityksiä omasta näkökulmas-

taan ja kokemusmaailmastaan käsin. Kaikki viestiminen, joka miljöön avulla tapahtuu, 

auttaa lisäksi pelaajaa navigoimaan tarinamaailmassa. (Smith ja Worch 2010: 32–34; 

Roine 2016: 73.) 

Miljööstä kumpuavan viestin ja pelaajan aktiivisen investoimisen ansiosta pelien 

vetoavuus on Smithin ja Worchin mielestä narratiivisen ainutkertaisuuden avain. Hei-

dän mukaansa ympäristölähtöisessä tarinankerronnassa kaiken ytimenä on aktiivisuus. 

He vetoavat siihen, että aktiivinen lähtökohta oppimiseen – toisin sanoen leikki, keksi-

minen ja vuorovaikutus – synnyttää sen tasoista panostusta, joka mahdollistaa leikkijän, 

oppijan tai tässä tapauksessa pelaajan henkilökohtaisen sitoutumisen peliin. Tämä pe-

leille tyypillinen oman ajan ja ongelmanratkaisun mahdollistama panostus varmistaa, 

ettei tarinaa Smithin ja Worchin sanoin ’’työnnetä pelaajan kurkusta alas’’, vaan pelaaja 

itse ’’vetää’’ narratiivin pelistä. Tämä johtaa tarinamaailmaan ja kokemukseen, joka on 

pelaajalle tuttu ja johon on panostettu niin, että sen immersiivisyys syventää tarinaa ja 

sen vetovoimaa. (Smith ja Worch 2010: 35; Roine 2016: 72–74.) 

Tällä hetkellä pelitutkimus ei ole yhtenäistä, mutta sen kenttä tarjoaa monia erilai-

sia lähtökohtia pelien tutkimiseen. Pelien multimodaalinen olemus vaatii, että niiden 

tutkimiseen valmistaudutaan monipuolisesti erilaisista teorioista käsin. Olen nyt käsitel-

lyt tämän tutkimuksen kannalta merkittävimpiä teorioita, kuten multimodaalista tekstin-

tutkimusta, luonnollista narratologiaa ja tarinankerrontaan erikoistuneita pelitutkimuk-

sen ajatuksia. Luvussa 3 esittelemäni teoriat toimivat myös luvun 5 päätelmien muodos-

tumisen apuna. Siirryn kuitenkin ensiksi analysoimaan aineistoani. 

 

 

4 Analyysi 

 

Tässä luvussa analysoin edellisen luvun teorioita ja omia havaintojani hyödyntäen, mil-

laisia kerronnan keinoja Hellblade: Senua’s Sacrifice -pelissä on. Lähtökohtana on mul-

timodaalisen tekstintutkimuksen rakennejaottelu: olen jaotellut analyysin sellaisiin osiin 

Hellbladesta, jotka samanaikaisesti ovat selkeimmin peligenreen kuuluvia ja jotka vah-
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vimmin välittävät pelin tarinaa. Toisin sanoen olen jakanut analyysiluvut seuraaviin 

semioottisten moodien ja yhteisvaikutteisten elementtiklustereiden kategorioihin, joiden 

olemassaolo on välttämätöntä niin pelin lajimääritelmän kuin pelin etenemisen kannalta. 

Pelin pelillisyyteen kuuluvat tila, jossa pelaaminen tapahtuu (ts. pelikenttä), ja tilassa 

suoritettavat tehtävät. Tehtävien toteuttamisen ja tilassa liikkumisen tueksi pelissä on 

jonkinlainen ohjemekanismi. Lisäksi merkittävä ja huomiota herättävän suuri osa pelis-

tä muodostuu elokuvallisista välikohtauksista (eng. cut scenes). Olen näin pyrkinyt 

jakamaan analyysilukuni niihin osiin Hellbladessa, jotka primääristi mahdollistavat 

pelin pelattavuuden tai muuten vievät suuren osan sen ajallisesta kestosta. Itse analyy-

sissa pohdin kaksiosaisesti aineiston funktion ilmenemistasoja: kertomista pelin etene-

misen aikana. Analyysini hyödyntää luonnollisen narratologian ajatuksia, joiden pohjal-

ta pyrin tulkintani tekemään.  

Analyysini järjestäytyy seuraavanlaisesti. Lähden liikkeelle luvussa 4.1 pelin väli-

kohtauksista, joiden aikana pelaaja on kaikista passiivisimmassa roolissa ja joiden on 

ajateltu olevan pelien selvimmin narratiivinen osa (Roine 2016: 76). Luvussa 4.2 siirryn 

pohtimaa Hellbladen ohjeina toimivia elementtejä. Luvussa 4.3 käsittelen alaluvuittain 

itse pelikenttää, sen ympäristölähtöistä kerrontaa ja rajoitteita, ja suoritettavia tehtäviä, 

niiden tyyppejä ja merkitystä kerronnan keinona. Analyysini kulkee pelin osista, joissa 

pelaaja on passiivisemmassa vastaanottajan asemassa, kohti osia, joissa pelaajan aktii-

vinen toiminta vaikuttaa vahvasti pelin ja mahdollisesti siten kerronnan etenemiseen. 

Analyysini on poikkitieteellistä narratologian ja multimodaalisen tekstintutkimuksen 

väliltä, vaikka pääpaino onkin tekstin multimodaalisuudessa.  

 

4.1 Välikohtaukset  

 

Ensimmäinen analysoitava kategoria on audiovisuaalisen aistikanavan kautta välittyvät 

välikohtaukset. Näiden välikohtausten yhteneväisyys esimerkiksi elokuvan genreen on 

vahvaa, vaikka ne yksistään eivät muodostakaan yhtenäistä, katkeamatonta kerrontako-

konaisuutta. Hyödynnän kuitenkin niiden elokuvallisuudessa elokuvantutkimuksen kä-

sitteitä. 

Hellbladessa välikohtauksia on suhteellisen runsaasti: keskimäärin kuuden tunnin 

mittaisesta pelistä noin puolitoista tuntia eli noin neljäsosan (25 %) kuluu välikohtauk-

siin. Kuten jo aiemmin olen selventänyt, peleissä välikohtaukset toimivat elokuvamaisi-

na kohtauksina, joiden aikana pelaaja ei ohjaa pelattavaa hahmoa vaan seuraa katsojana 
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kohtauksen tapahtumia. Välikohtaukset voivat ludologisen kannan mukaan toimia pe-

laajan palkintona: aina jonkin tehtäväosion suoritettuaan, pelaaja saa nähdä uuden väli-

kohtauksen, joka mahdollisesti avaa pelissä palkintona toimivaa tarinakokonaisuutta 

(Aarseth 2004: 52).  Hypoteesini on kuitenkin, että välikohtauksiin sisältyy muutakin 

kuin palkitsevuutta, ja siihen vaikuttaa välikohtausten visuaalisuus ja kuvaustekniikka. 

Hellbladen välikohtaukset on kuvattu pääasiassa motion capture -tekniikalla, jos-

sa oikea henkilö näyttelee halutut kohtaukset niin, että häneen on kiinnitetty liikkeen 

taltiontiin tarkoitettuja sensoreita. Tämän jälkeen liikedata animoidaan. Hellbladessa 

Senuan (pelattavan päähenkilön) liikkeet ja ilmeet aktiivisen pelin aikana on taltioitu 

samalla tavalla. Motion capture -tekniikka tuo peliin mielestäni mielenkiintoisen lisän, 

sillä vaikka pelin animaatio onkin selvästi animaatiota, Senuan liikkeet ja erityisesti 

ilmeet välittyvät pelaajalle yksityiskohtaisella aitoudella. Niiden taustalla on nonverbaa-

lia viestintää, joka toteutuu välikohtauksissa mahdollisimman suoraan. Aitous ruumiin-

kielessä välittää pelaajalle hahmon sisäistä ajatuksenkulkua ja tunnetiloja kielentämättä 

itse ajatuksia (ks. Keskinen 2010: 103). Senuaa kuvataan siis yksityiskohtaisella, elävän 

liikkeen päälle animoidulla tekniikalla, mutta pelissä näkyy myös muita hahmoja. Tär-

keät sivuhahmot, joita välikohtauksissa esiintyy, on kuitenkin kuvattu suoralla videotal-

tioinnilla eikä ylimääräistä animaatiota ole käytetty. Tämä luo kontrastin Senuan ja 

muiden hahmojen välille. Seuraava esimerkki havainnollistaa kontrastia, ja analysoin 

sen avulla, miten näköaistin kautta tapahtuva kerronta saa muotonsa. Olen merkinnyt 

esimerkin kuvasarjaan numeroidusti eri kuvat.  
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Esimerkki 1  

 

 

Kuvasarja 1. Välikohtaus, jossa Senuan ja Druthin ensikohtaaminen esitetään. 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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Esimerkki 1 koostuu kolmesta kuvasta, ja se on poimittu välikohtauksesta, joka edeltää 

ensimmäistä varsinaista tehtävää pelissä. Kuvasarjassa esiintyy kaksi henkilöä, joista 

Senua on animoitu motion capture -tekniikan avulla ja sivuhahmo Druth (Senuaa pelis-

sä auttava mies) videotaltioinnilla. Videotaltiointi erottaa Druthin pelattavasta hahmos-

ta, jonka animaatio pysyy samanlaisena myös pelattavissa osioissa. Näin pelaaja tietää, 

että sivuhahmo ei ole pelattava, pelaajan hallinnassa oleva hahmo edes aktiivisen peli-

osuuden aikana.  

Tulkitsen hahmojen kuvaustekniikkojen kontrastin esimerkissä 1 siten, että video-

taltioitu hahmo erotetaan temporaalisesti animoidusta hahmosta. Senuan animaatio 

merkitsee mielestäni kerrontahetkeä, johon muina aikoina tapahtuneet tapahtumat voi-

vat sulautua. Tätä tulkintaa tukee moni asia kuvasarjassa 1 erilaisen kuvaustekniikan 

lisäksi. Ensinnäkin kolmen kuvan sarjassa kuvanlaadullisesti teräväpiirteisenä säilyy 

ainoastaan Senuan hahmo, kun taas Senuaa kiertävä Druthin kuvanlaatu vaihtelee en-

simmäisen kuvan heikohkosti rajautuvasta kuvanlaadusta toisen kuvan epäselvään ja 

kolmannen kuvan terävään kuvanlaatuun. Mielestäni Druthin teräväkuvaisuuden vaihte-

lu kuvastaa muistamisen vaikeutta. Lisäksi kuvasarjan kuvat poikkeavat toisistaan myös 

häikäisyefektin ansiosta (ks. Bacon 2010: 261). Ensimmäisessä kuvassa on aavistus 

kerrostuvaa heijastusta Senuan kasvoista aivan tämän pään vieressä. Toisessa kuvassa 

Senuan profiili heijastuu moninkertaisesti suoraan hahmon eteen ja ylösalaisena peili-

kuvana aivan kuvan oikeaan reunaan. Kolmannessa kuvassa ylösalainen peilikuva 

Senuasta on haalistunut lähes olemattomiin. Häikäisyefektin tulkitsen symboloimaan 

särkyneisyyttä, mikä tukisi ajallisen eheyden rikkonaisuutta kuvasarjassa, toisin sanoen 

sitä, että hahmot sijoittuvat eri aikaan. Lisäksi Senuan ja Druthin hahmot eroavat toisis-

taan valaistuksensa tähden: Druthin hahmon kasvot on valaistuna läpi kuvasarjan, kun 

taas Senuaa valaistus kiertää. Valaistusero näkyy erityisen hyvin viimeisessä kuvassa, 

jossa yhtenäinen valaistus johtaisi siihen, että Druthin kasvot olisivat tämän takaa ja 

Senuan kasvoille osuvan valon tähden varjoissa. Tästä voikin päätellä, etteivät hahmot 

ole myöskään samassa paikassa spatiaalisesti. Pelissä kerronnan temporaalista ja spati-

aalista ulottuvuutta kuvataan siis erilaisin animaatiokeinoin ja visuaalisin erikoistehos-

tein, ja videointi voi kuvata hetken tai hahmon sijoittumista menneisyyteen.  

Edellinen esimerkki osoittaa, miten animaatio ja visuaalisuus toimivat Hellblades-

sa kerronnan keinona. Analysoin seuraavaksi osaa toisesta välikohtauksesta analysoi-

malla siitä muodostettua kuvasarjaa ja vertaamalla sitä kuvakaappaukseen, joka kuvas-

taa aktiivista peliosuutta ennen välikohtauksen alkua. Esimerkit ovat seuraavanlaisia.  
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Esimerkki 2 

 

   Kuva 1. Aktiivinen peliosuus ennen kuvasarjaa 2. 

 

Esimerkki 3  

 

(1) 
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(2) 

(3) 

 

(4) 
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          Kuvasarja 2. Välikohtaus, joka kuvastaa Senuan ja Dillionin ensikohtaamista.   

Kamera kiertää Senuaa. Kuvakulma pysyy yhtenäisenä eikä kuvien välillä ole 

erillisiä leikkauksia. Fokalisaatio vaihtelee: kuvissa 1, 2 ja 6 fokalisoija on Dilli-

on, kuvissa 3 ja 4 kertoja, kuvassa 5 The Darkness. Fokalisoijan ääni kuuluu aina 

kameran takaa.   

 

Esimerkin 3 välikohtaus välittyy vastaanottajalle kahta aistikanavaa pitkin: näkö- ja 

kuuloaistin kautta. Semioottisina moodeina voidaan siis pitää liikkuvaa kuvaa ja ääntä, 

joten keskityn näiden moodien kerrontaan. Välikohtauksen ajan kamera kiertää Senuaa 

eikä koostu siis erillisistä leikatuista kohtauksista. Ainoastaan maisema ja Senuan reak-

tiot muuttuvat. Kuvien 1–6 välillä vallitseva katkeamaton kuvakulma kohtausten välillä 

synnyttää vaikutelman, jonka mukaan Senua – kerrontahetken Senua – on läsnä men-

neisyydessä ja ikään kuin palaa muistoissaan fyysisesti samaan paikkaan. Vertaamalla 

esimerkin 2 kuvakaappausta aktiivisesta peliosuudesta ja esimerkin 3 kuvasarjaa kum-

(5) 

(6) 
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massakin näkyvä puu vaihtaa ulkomuotoaan: esimerkissä 2 puu on kolkko, mutta esi-

merkin 3 kuvassa 1 se näyttäytyy kukkivana ja kuvassa 4 siitä puolestaan roikkuu ruu-

miita. Muutos muutenkin ympäristön valoisuudessa esimerkin 2 ja esimerkin 3 kuvassa 

1 viestii, että välikohtaus sijoittuu eri aikaan kuin peliosuus. Samaa merkitsee myös 

Senuan sinisen kasvonaamion katoaminen esimerkin 3 alussa ja palautuminen esimerkin 

3 kuvasta 3 eteenpäin.  

Esimerkissä 3 on mielenkiintoista se, että huolimatta katkeamattomasta kuvakul-

masta sen fokalisoija on vaihtuva. Kuvissa 1, 2 ja 6 fokalisoijana on Dillion (Senuan 

rakastettu), mikä on havaittavissa esimerkiksi Dillionin äänen kuulumisesta kameran 

toiselta puolelta ja Senuan katseesta ja puhuttelun osoittamisesta suoraan kameraan (ks. 

näkökulma ja kuulokulma Bacon 2010: 261). Efekti toteutuu parhaiten oikeanlaisen 

mediumin avulla, tässä tapauksessa tehokkaiden kuulokkeiden, jotka välittävät välikoh-

tauksen äänimaailman kuulokulmat ja etäisyydet tehokkaasti. Kuvassa 5 fokalisoija on 

puolestaan The Darkness (Senuan päänsisäinen vihollinen), mikä on havaittavissa sa-

manlaisista syistä kuin Dillioninkin kohdalla, vaikka Senuan katse ei täysin kameraan 

lukkiudukaan. Tulkitsen puolestaan kuvissa 3 ja 4 kuvakulman fokalisoijaksi kertojan, 

sillä kenenkään muun ääni ei implikoi fokalisointia ja kuvassa 3 kameran suunnalta 

kuuluva ääni kuuluu kertojalle. Fokalisoinnin lisäksi erilaiset kuvakulmaotokset vaikut-

tavat mielenkiintoisilta. Esimerkiksi esimerkin 3 kuvissa 1 ja 4 näkyvä puu näytetään 

pelaajalle alakulmasta käsin, mikä indikoisi puun merkitystä tai vaikutusta päähenkilöl-

le Senualle (Bacon 2010: 260).  

Molemmissa tässä luvussa analysoimistani kohtauksissa kerrontahetkeen, jota 

Senuan animaatiotekniikka osoittaa, sekoittuu hahmoja tapahtumista, joiden voi olettaa 

jo päättyneen.  Nimeän nämä tapahtumat takaumiksi Genetten narratologian mukaan 

(Genette 1980: 48–49). Takauma ei toimi kuitenkaan selvärajaisena pelin kerronnassa, 

vaan se sulautuu osaksi kerrontahetken aikaa ja paikkaa. Sulautuvan efektin saa aikaan 

se, että kuvakulma ei katkea, vaikka esim. ihmismielelle ei tuottaisi ongelmaa luoda 

koheesiota ja temporaalis-spatiaalista yhtenäisyyttä leikattujenkin kohtausten välille 

(Anderson 1996: 94). Tästä syystä katkeamattomuudella on jokin tarkoitus. Edellä mai-

nitut fokalisaatiovaihdot implikoivat puolestaan siitä, että monta eri aikaan sijoittunutta 

tapahtumaa kerrotaan samassa kohtauksessa. Fokalisaatiovaihdot synnyttävät liukuvan 

vaikutelman, joka yhdessä kameran katkeamattoman kuvakulman kanssa välittävät mie-

lestäni ratkaisevaa tietoa Senuan mielentilasta. Koska kohtauksen hyppimistä ajallisesti 

eri tapahtumiin, miljöön muuttumista (esim. sävyerot, valotus, maiseman puu) ja 
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Senuan ulkonäön mukautumista (esim. sininen kasvomaalaus) ei voida selittää pelkäs-

tään fantasiamaailman erityispiirteeksi, ne ovat tulkittavissa Senuan mielenhäiriön im-

plikaatioiksi. Alberin teorian mukaan pelaaja luonnollistaa epäjohdonmukaisilta vaikut-

tavat elementit ja hakee niihin selitystä omista tiedoistaan käsin. Nähdäkseni juuri tällä 

tavalla tapahtuva luonnollistaminen on ominaista Hellbladelle ja tekee sen kerronnasta 

vivahteikasta: samassa välikohtauksessa pelissä kerrotaan niin Senuan menneisyydestä 

kuin hänen nykyisestä mielentilastaan, ja kaksi tarinaa sulautetaan yhteen. Välikohtauk-

set keskittyvätkin pelissä suurimmaksi osaksi juuri esiteltyjen esimerkkien kaltaisiin, jo 

loppuneiden tapahtumien kuvaamiseen sitomalla ne päähenkilön kerrontahetkiseen mie-

lentilaan.  

Erilaiset fokalisaatiovaihdot ovat mielenkiintoisia emergenttiyden ja immersiivi-

syyden kannalta. Esimerkissä 2 pelaaja on aktiivisessa, pelihahmoa liikuttavassa roolis-

sa, joten kokemus peliin eläytymisestä on kinesteettisen elementin ansiosta voimakasta. 

Välikohtausten aikana tilanteen olettaisi olevan toisin ja pelaajan passiivisen vastaanot-

tajan, sivustaseuraajan roolissa. Mikäli fokalisaatio tulkitaan kuitenkin siksi, mitä näh-

dään eikä vain siksi kuka näkee, mikäli lopullisen näkemisen suorittaa vastaanottaja, 

tässä tapauksessa siis pelaaja, ja mikäli kamera merkitsee fokalisointia, visuaalisesti 

kerrotun kohtauksen fokalisoija ja lopullisen näkemisen suorittava pelaaja voidaan tul-

kita hetkelliseksi samaksi henkilöksi ainakin kohtauksen tarinamaailmassa (Bal 1997: 

143; Bacon 2010: 261). Tällöin siis välikohtauksen aikana vastaanottavassa asemassa 

oleva pelaaja asetetaan kohtauksen aikana fokalisaatiovaihtojen mukaisiin henkilöroo-

leihin, ja pelaaja on hetkellisesti esimerkiksi Dillionin roolissa tämän fokalisaation ai-

kana. Tietenkään pelaajalla ei ole tällöin vapautta vaikuttaa fokalisoivan hahmon toi-

miin, mutta mielestäni kameran avulla suuntautuva fokalisaatio sekä fokalisoijan pu-

heen tulosuunnasta johtuva vahva auditiivinen eläytyminen voivat yhdessä luoda vah-

vemman sitoutumisen fokalisoivan hahmon asemaan vetoamalla vastaanottajan ruumiil-

liseen kokemiseen (Bacon 2010: 261). Vaikuttaisikin siltä, ettei Hellbladessa pelaaja 

toimi passiivisena vastaanottajana välttämättä edes välikohtausten aikana.  

 

4.2 Ohjeet ja säännöt 

 

Kaikkia pelimääritelmiä tuntuu yhdistävän pelin sääntö- ja ohjepohjaisuus (ks. Juul 

2003, Suits 2005). Tästä syystä sääntöjen jättäminen pelin rakenneosien analyysin ulko-

puolelle ei ole kannattavaa, vaikka niiden kertovaa tasoa onkin ennakko-oletuksen mu-
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kaan mahdotonta löytää. Tässä tapauksessa tutkielmani aineisto vaikuttaisikin ainutlaa-

tuiselta, sillä sen ohjemekanismi on kiistattomasti sidoksissa kerronnan tasoon. Tässä 

luvussa keskityn niihin semioottisiin moodeihin ja elementtiklustereihin, joiden tehtävä 

on ohjata pelaajaa pelin etenemisessä ja jotka kietoutuvat jollain tavalla myös kerron-

taan. Olen erikseen analysoinut peliosuuden aikaisia ohjeita, jotka aktualisoituvat Hell-

bladessa mielenkiintoisella tavalla. Lisäksi olen analysoinut Hellbladen tärkeintä sään-

töä, joka nähdäkseni vaikuttaa pelaajan sitoutumiseen voimakkaasti. Molemmissa pelin 

rakenneosan toteutumiseen vaikuttaa vahvasti oikeanlainen medium sekä moniaistilli-

nen viestintä.  

 

4.2.1 Päänsisäiset äänet 

Hellbladen yhden peligenren, ongelmanratkaisun (eng. puzzle), vuoksi pelissä ei ole 

erillisiä ohjeita jokaisen tehtävän kohdalla. Yksinkertaiset ohjaimen käyttöön tarvittavat 

ohjeet löytyvät pelivalikosta, mutta itse pelaamiseen ei ole erillisiä ohjeita esimerkiksi 

paratekstinä. Sen sijaan Hellbladen ohjeet nousevat yhdestä pelin tarinan elementistä. 

Päähenkilön mielentilasta eniten implikoiva efekti – Senuan päänsisäiset äänet – toimi-

vat pelissä ohjeistavassa tehtävässä siinä missä kertovassakin. Vaikka olisikin jossain 

mielessä tarkoituksenmukaisempaa käyttää esimerkiksi termiä päänsisäiset puheenvuo-

rot, käytän Senuan kuulemista puheenvuoroista nimitystä päänsisäiset äänet. Tähän on 

syynä se, että ’’päänsisäiset äänet’’ on jo vakiintunut amatööri- ja ammattikäytössä psy-

koosin oireiden yhteydessä käytetyksi termiksi. Koska päänsisäisillä äänillä on lä-

pinäkyvä tehtävä psykoosin ilmentämisessä pelin aikana, pitäydyn käyttämään kyseistä 

termiä sen ongelmallisuudesta huolimatta. Syvennyn aluksi analysoimaan yksinkertai-

sesti litteroitujen esimerkkien avulla, miten päänsisäiset äänet toimivat pelissä kerron-

nan keinona, jotta niiden hahmottaminen ohjeiksi on mahdollista. Esimerkin 5 litteraatit 

ovat englanninkielisiä, mutta keskityn tekstianalyyttisesti niiden suurempaan tehtävään 

osana pelin multimodaalista kokonaisuutta enkä siis tee englannin kielestä keskuste-

luanalyysia.  

Päänsisäisten äänien efekti on havaittavissa parhaiten, mikäli pelaa peliä kuulok-

keilla, jolloin äänet vaihtelevat toisesta korvasta toiseen, pelaajan selän takaa suoraan 

eteen. Nämä eri suunnista tulevat äänet kuuluvat myös eritasoisilla äänenvoimakkuuk-

silla. Niiden tarkoitus on moninainen, mutta pelin alussa niiden vuoropuheet kuuluvat 

usein sanovan seuraavaa.  
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Esimerkki 4 

1 ”Look.” [oikealta, kuiskaten] 

2 ”Look around you.” [vasemmalta, kuiskaten] 

3 “Can you see them?” [takaoikealta, normaali äänentaso] 

4 “Over there.” [vasemmalta, vaimea äänentaso] 

5 ”Why isn’t she looking?” [oikealta, vaimea äänentaso] 

6 ”Why aren’t you looking?” [edestä, nauraen] 

7 ”He’s in Helheim!” [takaa, kuiskaten] 

 

Olen merkinnyt esimerkkiin 4 eri vuorot numeroin, mutten ole eritellyt puhujia tai ni-

mennyt niitä, sillä puhujien identiteetillä ei ole analyysin kannalta merkitystä. Olen 

merkinnyt jokaisen vuoron loppuun, mistä suunnasta ääni kuuluu ja millaisella voimak-

kuudella tai sävyllä ne tuotetaan. Otan siis huomioon kerronnan kuulokulman sekä ää-

nen voimakkuuden (Bacon 2010: 261). Pelaaja voi havaita esimerkin 4 kaltaisia pään-

sisäisiä ääni parhaiten valitsemalla niiden vastaanottoon sopivan mediumin. Päänsisäis-

ten äänten välittämä informaatio ja keino kertoa voi siis toteutua täysin vain tietynlaisen 

välineistön avulla, tässä tapauksessa kuulokkeiden kautta. Hellblade vaatiikin tekstinä 

tietynlaisen mediumin välittyäkseen kokonaisvaltaisesti pelaajalle. Itse päänsisäiset ää-

net toimittavat pelissä erittäin mielenkiintoisia tehtäviä, sillä ne ovat samanaikaisesti 

oleellinen osa Senuan henkilötarinaa selventäen hahmon mielenliikkeitä ja toimivat 

samalla pelaajan ohjenuorina. Esimerkissä 4 tulee esiin pelin päänsisäisten äänten kol-

me tyyppiä: äänet voivat olla käskeviä tai varoittavia (vuorot 1 ja 2), kysyviä (vuorot 3, 

5 ja 6) ja osoittavia tai toteavia (vuorot 4 ja 7). Toteavat tai osoittavat puheenvuorot 

näyttäisivät esimerkissä osoittavan, että ympäristössä on jotakin huomionarvoista (vuo-

ro 4), tai ennakoivan pelin tehtävää (vuoro 7). Kysyvissä vuoroissa äänien eri puhujat 

kysyvät joko jättäen pelaajan ulkopuolelleen, kuten vuorossa 5, jossa pelaajaan viitataan 

Senuan kautta she-pronominilla, tai sisällyttäen pelaajan keskusteluun, kuten vuoroissa 

3 ja 6, joissa you-pronomini merkitsee kysymyksen pelaajalle osoitetuksi. Varsinkin 

Senualle ja Senuaa ohjailevalle pelaajalle osoitetut kysymykset implikoivat esimerkissä 

4, että pelaaja tekee jotakin väärin. Suorempaa ohjeistusta tuntuisi edustavan vuorojen 1 

ja 2 käskevät äänet, joiden vaikutus on suorana käskynä välitön ja pelaaja reagoi niihin 

todennäköisesti varmimmin.  

Seuraava esimerkki osoittaa, kuinka erilaisilla vuoroilla päänsisäiset äänet toteut-

tavat pelin ohjeen tehtävää. Esimerkki on poimittu pelin puolivälin tehtävästä, jossa 

pelaajan tulee löytää tiensä ulos sokkeloisesta labyrintista. Pohjustan esimerkkiä sen 
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verran, että sen konteksti, tehtävä, on äärimmäisen vaikea ratkaista, mikäli ei ymmärrä 

kuunnella päänsisäisten äänien sanomisia.  

 

Esimerkki 5 

1 “It all looks the same.” [vasemmalta, kuiskaten] 

2 ”What’s different?” [edestä, vaimealla äänentasolla] 

3 ”Look for clues.” [vasemmalta normaali äänentaso] 

 

Esimerkissä 5 on kolme vuoroa. Ensimmäinen vuoro kuuluu pelaajan vasemmalta puo-

lelta kuiskaavalla äänentasolla. Vuoro on toteava. Vuoro 2 on puolestaan kysymys, joka 

lausutaan vaimealla äänenvoimakkuudella. Vuoro toimii mahdollisesti pelaajaa herätte-

levänä kysymyksenä ja osoittaa, että jokin on poikkeavanlaista (eng. different), vaikka 

1. vuoro väittääkin kaiken olevan samanlaista (eng. it all looks the same). Vuoro 3 puo-

lestaan kehottaa pelaajaa suoraan etsimään ympäristöstä vihjeitä (eng. look for clues). 

Yhdistäessään kehotuksen kahteen edeltävään vuoroon, jossa ympäristön samankaltai-

suuksiin ja eroihin kiinnitetään huomiota, pelaajan on mahdollista ratkaista tehtävä. 

Esimerkissä 5 päänsisäiset äänet toteuttavat kaikkia kolmea tapaansa ohjeistaa – ilmen-

tävät (vuoro 1), keskustelevat (vuoro 2) ja käskevät (vuoro 3).  

Päänsisäiset äänet eivät kuitenkaan aina anna käyttökelpoisia ohjeita, vaan niiden 

sisältämät vihjeet voivat olla turhia. Seuraava esimerkki on poimittu samasta tehtävästä 

kuin edellinen esimerkki 5. Mainittakoon, että tehtävän suorittamiseksi pelaajan on vain 

ratkaistava vihjeet, joiden avulla sokkeloisesta labyrintista pääsee ulos eikä pelaaja ole 

muuten minkäänlaisessa vaarassa. Olen merkinnyt esimerkistä sellaiset vuorot, joissa on 

turhia ohjeita tai vihjeitä. 

 

Esimerkki 6 

1: “Dillion is calling to you. Can you hear him?” [vasemmalta, vaimealla äänentasolla] 

2 ”Where is he?” [oikealta, kuiskaten] 

3 “He sounds like he is getting further away.” [vasemmalta, kuiskaten] 

4 ’’Don’t touch the walls.’’ [vasemmalta, normaali äänentaso] 

5 “You don’t know what they might do.” [oikealta, kuiskaten] 

6 ”Turn back.” [vasemmalta, kova äänentaso] 

7 ”She has to keep going.” [oikealta, kova äänentaso] 

8 ”It’s not safe here.” [vasemmalta, normaali äänentaso] 

9 ”She has. To keep. Going.” [oikealta, normaali, painokas äänentaso] 

10 “If you go down there, no one can safe you.” [vasemmalta, vaimea äänentaso] 

11 “Too scary.” [vasemmalta, kuiskaten] 

12 “Find another way, it’s not working.” [vasemmalta, normaali äänentaso] 

13 “You have to use your mind: where can you go.” [siirtyen oikealta vasemmalle, nor-

maali   äänentaso] 
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Esimerkissä 6 vuoro 4 kieltää pelaajaa koskemasta labyrintin seiniin. Vuoron 4 kieltoa 

taustoittaa sitä seuraava vuoro 5, jossa huomautetaan, ettei pelaaja voi tietää, mitä seinät 

voivat tehdä. Kummankin vuoron vihjeet vaarasta ovat kuitenkin väärät, sillä seiniin 

koskeminen ei vaikuta pelaajaan millään tavalla. Vuorossa 6 pelaajaa käsketään kään-

tymään takaisin, ja vuorot 8 ja 10 perustelevat käskyä väittämällä, ettei edempänä ole 

turvallista eikä kukaan voi auttaa pelaajaa, mikäli tämä kulkee edemmäs. Takaisin kään-

tyminen on kuitenkin turhaa eikä tehtävässä ole pelaajan etenemisen esteenä tai vaarana 

muu kuin eksyminen. Labyrinttitehtävässä pelaaja ei kohtaa yhtäkään voitettavaa vihol-

lista eikä pelattavan Senuan henki ole uhattuna. Näin siis vuorojen 8 ja 10 väittämät 

turvallisuuden puutteesta ja avun tarvitsemisen indikoiminen ovat vihjeinä virheellisiä. 

Pitkin peliä päänsisäiset äänet lausuvat aika ajoin esimerkin 6 kaltaisia virheellisiä vih-

jeitä. Tulkitsen tällaisten vuorojen edustavan epäluotettavuutta, sillä ne virheellisinä 

saavat kyseenalaistamaan kaikki päänsisäisten äänien antamat ohjeet ja vihjeet. Epäjoh-

donmukaisuus päänsisäisten äänien totuudenmukaisuudessa ohjaa pelaajaa tulkitsemaan 

äänten tehtävää muunakin kuin pelaajan toiminnan ohjauksena. Kyseenalaistaessaan 

jokaisen päänsisäisten äänien lausuman vihjeen pelaaja pääsee kokemaan ainutlaatuisel-

la tavalla psykoosiin liittyvän epävarmuuden totuuden ja harhan välillä.  

Pelissä kuuluvat päänsisäiset äänet voivat siis ohjata pelaajaa toimimaan ratkaise-

valla tavalla samalla vahvistaen pelaajan uppoamista pelin kokemusmaailmaan. Palaan 

seuraavaksi vielä tarkemmin siihen, kuinka päänsisäiset äänet kertovat Senuan tunneti-

lasta. Seuraavia esimerkkejä vertaamalla osoitan, miten muutos päänsisäisten äänten 

puheenvuoroissa voidaan tulkita Senuan tunnetilan muutokseksi. Esimerkki 7 on poi-

mittu pelille tyypillisestä taistelutehtävästä pelin keskivaiheesta, kun taas esimerkki 8 on 

poimittu pelin viimeisestä taistelusta.   

  

Esimerkki 7 

1 “So weak, so weak, she is so weak, they can see your weakness!” [vasemmalta, vaime-

alla äänentasolla] 

2 ”Get up!” [oikealta, huutaen] 

3 ”It’s not over!” [oikealta, kuiskaten] 

4 ”It’s not over!” [vasemmalta, kuiskaten] 

5 ”Get out!” [oikealta vasemmalle kiertäen, huutaen] 

6 “She’s scared, she’s scared, no one cares.” [oikealta vasemmalle, normaalilla äänenta-

solla] 
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Esimerkki 8 

1 “Careful.” [oikealta, kuiskaten] 

2 ”Be careful, Senua!” [oikealta, kuiskaten] 

3 ”Watch out!” [oikealta, kuiskaten] 

4 ”Careful!” [vasemmalta, kuiskaten] 

5 ”Careful, Senua!” [oikealta, kuiskaten] 

6 ”Behind you!” [oikealta, kuiskaten] 

 

Esimerkissä 7 pelaajaa ohjeistavat erityisesti vuorot 2–5, joissa ilmaistaan, että pelaaja 

voi vielä iskunkin jälkeen nousta ja jatkaa taistelua (eng. get up, it’s [taistelu] not over) 

tai että pelaajan on päästävä vihollisen iskun alta pois (eng. get out). Lisäksi esimerkissä 

7 on toteavia vuoroja (vuorot 1 ja 6), jotka viittaavat Senuaan kolmannessa persoonassa 

(eng. she). Toteavissa vuoroissa kommentoidaan Senuan tunnetilaa (eng. she’s scared) 

tai kompetenssia taistelun voittamisen kannalta (eng. she is so weak). Vuorossa 1 puhu-

ja vaihtaa viittauksensa suoraan puhutteluun saman vuoron aikana viitatessaan Senuaan 

ja pelaajaan ensin kolmannessa persoonassa ja vuoron lopuksi toisessa persoonassa. 

Kolmannen persoonan käyttö ja tapahtumien ja Senuan kompetenssin kommentoiminen 

sulkevat Senuan ja pelaajan päänsisäisten äänten käymän keskustelun ulkopuolelle, mi-

kä synnyttää yhdessä vuorojen vähättelevän sisällön kanssa arvostelevan vaikutelman. 

Esimerkin 7 vuorot on lausuttu eri voimakkuuksilla kuiskauksesta (vuorot 3 ja 4) huu-

toon (vuorot 2 ja 5), mikä synnyttää epätasaisuuden vaikutelman.  

Esimerkissä 8 puolestaan pelaajaa ohjeistetaan suoraan vain vuoroissa 3 ja 6: vuo-

rossa 3 kehotetaan varomaan (eng. watch out) ja vuorossa 6 huomautetaan takana ole-

vasta vaarasta (eng. behind you). Esimerkin 8 muut vuorot kehottavat kaikki varovai-

suuteen, ja vuoroissa 2 ja 5 kehottaminen tapahtuu Senuaa nimellä puhuttelemalla. 

Senuan puhuttelu nimellä on selvä ero esimerkin 7 vuoroihin, jotka viittaavat Senuaan 

yleisimmin kolmannessa persoonassa. Lisäksi esimerkin 8 kaikki vuorot on lausuttu 

kuiskaten. Esimerkin 8 tasainen, hiljainen äänentaso yhdistettynä vuorojen välittämistä 

ilmaisevaan sisältöön on mahdollista tulkita pelaajaa rohkaisevaksi. Esimerkki 7 edus-

taa tyypillisiä päänsisäisiä ääniä pelin taistelutehtävien aikana, joten sen ero esimerkkiin 

8 korostaa myös Senuan mielentilan muutosta pelin lopussa. Läpi pelin päänsisäiset 

äänet ohjaavat kiivaasti pelaajaa Senuaa vähätellen, mikä viittaisi siihen, että Senua 

hahmona kokee epäuskoa omista mahdollisuuksistaan. Viimeisen taistelun aikana ha-

vaittava muutos päänsisäisten äänien sävyn muutoksesta kohti huolehtivampaa ja vä-

hemmän arvostelevaa kertoo mahdollisesti jotakin myös Senuan sisäisestä uskosta it-
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seensä. Näin pelin päänsisäiset äänet voivat kuvastaa Senuan mielen liikkeitä myös suu-

remmassa kaavassa.  

Suurimmaksi osaksi pelin ohjeet ilmenevät siis tarinan elementtien, päänsisäisten 

äänien avulla. Päänsisäiset äänet toteuttavat Hellbladen multimodaalista kokonaisuutta 

kahdella tavalla: ne ohjaavat pelaajaa etenemisessä ja toimivat psykoosia ilmentävänä ja 

immersiivisyyttä herättävänä kerronnan keinona. Niiden täysivaltainen toteutuminen on 

kuitenkin sidoksissa esimerkiksi mediumiin kuulokulman tehokeinon välittymisessä. 

Päänsisäiset äänet voivat kyllä toteuttaa ohjaavaa tehtäväänsä, mutta niiden immersiivi-

nen vaikutus vaatii tietynlaisen laitteiston.  

 

4.2.2 Rajoittava sääntö 

Kuten olen jo aiemmin maininnut, Hellbladessa on suhteellisen vähän ohjeita tai sään-

töjä. Erityisesti auki kirjoitettuja tai muuten viestittyjä sääntöjä pelissä on vähän. Yksi 

tällainen harvinaisuus on pelin alussa ensimmäisen taistelutehtävän jälkeen kerrottu 

sääntö, joka vaikuttaa mielestäni pelaajan asennoitumiseen eniten. Sääntö ilmestyy pe-

lissä tehtävän epäonnistumisen jälkeen koko ruutuun pelkkänä auki kirjoitettuna teksti-

nä ja toimii seuraavana analysoitavana esimerkkinä. 

 

Esimerkki 9 

The dark rot will grow each time you fail. If the rot reaches Senua’s head, her quest is 

over and all progress will be lost.  

 

Esimerkissä 9 mainittu mätä (eng. rot) leviää Senuan vartalossa eteenpäin jokaisen epä-

onnistuneen tehtävän, toisin sanoen pelaajan ‘’kuoleman’’, jälkeen. Esimerkin viimei-

nen virke kertoo, että Senuaan leviävä mätä on samalla mittari, joka kertoo, milloin pe-

laaja ei enää herää henkiin viimeisimmässä tallennuspisteessä vaan joutuu aloittamaan 

koko pelin alusta. Koska sääntö koskee pelin tehtävien epäonnistumista ja erityisesti 

siitä seuraavaa rangaistusta, se vaikuttaa oleellisesti pelaajaan. Peli joka mahdollistaa 

pelaajalle vain tietyn määrän epäonnistumisia on lajissaan jo erikoinen ja nostaa pelaa-

jaan kohdistuvia paineita. Yleensähän videopelit mahdollistavat epäonnistuneen tehtä-

vän jälkeen pelaajan uusintayrityksen viimeiseltä tallennuspisteeltä asti. Hellbladessa 

tallennuspisteet toimivat vain tietyn epäonnistumisasteen ajan: liiaksi epäonnistuessaan 

pelaaja pakotetaan aloittamaan koko peli alusta.  Tämä voi tietenkin olla yksi keino mo-

tivoida pelaajaa pelaamaan haasteen kautta, mutta sen vaikutus ylettää motivointia pi-

demmälle. Erityistä on säännön muotoilu kirjoitetun kielen kokonaisuudeksi, jossa mus-
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ta mätä (eng. the dark rot) uhkaa levitä juuri Senuan päähän ja niin tapahtuessa myös 

pelaajan edistyminen nollautuu (eng. and all progress will be lost). Muotoilu toteuttaa 

kahta tehtävää. Sen avulla Senuan pää ja sen kautta mieli joutuu fyysisen vaaran koh-

teeksi, mikä on tulkittavissa myös psykoosin uhaksi. Lisäksi se pakottaa pelaajan käy-

mään pelikenttää tehtävineen läpi erityisellä varovaisuudella.  Varovainen asennoitumi-

nen ja tarkkuus tehtävien suorittamisessa mahdollistaa mielestäni tiettyä immersiiviä 

sitoutumista, sillä pelaaja ei voi kohdella Senuaa vain välineenä pelin suorittamiseksi. 

Senuasta tulee hahmo, jonka uhraaminen kerta toisensa jälkeen, kunnes tehtävistä pää-

see jyvälle, ei tule enää kysymykseen. Pelaajan ja Senuan selviytymisestä tulee yksi ja 

sama asia, jolloin pelaajan identiteetti lähenee Senuan hahmon kanssa. Pelaaja pääsee-

kin näin kokemaan pelin matkan juuri Senuan haavoittuvuuden kautta. Pelikentän sään-

nöt ovat esimerkin mukaisesti lähentämässä pelaajan sidettä peliin ja Senuaan ylittämäl-

lä suhteellisen tavanomaisten sääntöjen rajat. Esimerkin mukaisessa tehtävätyypissä 

pelin kerronta on siis interaktiivista: pelaaja vaikuttaa peliin ja peli pelaajaan. (Alexan-

der 2011: 98, 116; Ryan 2016: 17, 22–25.) 

 

4.3 Pelikenttä ja -tehtävät 

 

Kerronnan keinojen kohdalla pelin perusosan eli itse pelikentän ja siinä kohdattavien 

tehtävien analysoiminen ei välttämättä vaikuta kaikista loogisimmalta valinnalta. Kui-

tenkin pelin kerronnan kannalta oleellista on, että pelaaja pääsee etenemään pelissä: 

sitenhän myös kerronta pääsee etenemään. Tästä olen olettanut, että pelikentän ja pelin 

tehtävien merkitys voi olla syvempi kuin vain mekaanisesti pelaajan etenemisen aktu-

alisoinnissa. Pelikenttä ja sen tehtävät ovat myös tekstin kokonaisuuden osina mielen-

kiintoisia semanttisia elementtiklustereita, sillä ne eivät ole samalla tavalla rajattavissa 

kuin esimerkiksi pelin välikohtaukset. Lisäksi esimerkiksi Smithin ja Worchin teorioi-

den pohjalta vaikuttaisi siltä, että jo pelikenttä itsessään kätkee sisäänsä piirteitä, jotka 

edistävät kerrontaa. Tehtävien analysoiminen on uudehkoa, sillä tehtävät on helppo 

nähdä ludologisesti pelin systeemin osana ja pelaajan sitoutumisen ja palkitsemisen kei-

nona. Niiden analysoiminen nimenomaan kerronnan keinona on nähdäkseni täysin uut-

ta, mutta hypoteesini on, että Hellblade kertoo myös niiden kautta. Analysoin siis tässä 

luvussa Helbladen pelikenttää, erityisesti sen miljöötä, luvussa 4.3.1 ja Hellbladen teh-

tävätyyppejä kerronnan keinona luvussa 4.3.2.  
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4.3.1 Ympäristölähtöisyys  

Näköaistin kautta välittyvää kerrontaa olen analysoinut jo luvussa 4.1, mutta samaa ais-

tikanavaa hyödynnetään myös pelin miljöössä. Smith ja Worch ovat ympäristölähtöistä 

tarinankerrontaa tutkiessaan havainneet, että pelin miljöö voi toteuttaa neljää erilaista 

tehtävää (Smith ja Worch 2010: 6). Hellbladen kerronnan kannalta merkittävimmät teh-

tävät pelin miljööllä on taustoittamisen, ohjailun sekä pelihahmon identiteetin kannalta. 

Yleensä ohjailulla tarkoitetaan rajoittavaa liikkumista: pelaaja ei voi esimerkiksi kiivetä 

pienimpienkään kivien yli, jos ne johtavat väärään suuntaan, tai kävellä mereen. Myös 

analysoitavassa pelissä on tällaista, lineaariseen pelisuoritukseen tähtäävää ympäristö-

lähtöistä ohjailua. Seuraava esimerkki havainnollistaa, miten ympäristön avulla Hell-

bladessa ohjaillaan muulla tavoin pelaajaa.  

Esimerkkikuvat ovat samasta tehtävästä, josta olen poiminut esimerkkejä lukuihin 

4.1 ja 4.2 ja jossa pelaajan tulee löytää tie kellarilabyrintista Dillionin luokse. Kellari 

haarautuu useassa kohtaa ja jokainen tienhaara näyttää samalta. Pelaajan on tarkoitus 

ratkaista, miten valita haarassa oikea puoli, jonne kulkea. Tehtävän ratkaisu löytyy tien-

haarojen pienistä eroista. Jokaisessa haarassa on pyöreä kilpi, jonka symboli vaihtelee 

riippuen siitä, kulkeeko pelaaja oikeaan suuntaan. Mikäli pelaaja näkee saman symbolin 

kahdesti, suunta on väärä. Jokaisen haaran kohdalla on tarkoitus myös sytyttää soihdulla 

lyhty, mikä merkitsee haaran läpikäydyksi. Nostan tässä kohtaan uudestaan esiin myös 

esimerkin 5, koska sen sisältämät vihjeet toimivat seuraavia esimerkkejä korostaen. 

Tehtävän esimerkit ovat seuraavanlaisia. 

 

Esimerkki 5 

1 ”It all looks the same.” [vasemmalta, kuiskaten] 

2 ”What’s different?” [edestä, vaimealla äänentasolla] 

3 ”Look for clues.” [vasemmalta normaali äänentaso] 
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Esimerkki 10  

 

Kuva 2. Tienhaarassa on keltainen kyltti. 

 

Esimerkki 11 

 

Kuva 3. Tienhaarassa on punainen kyltti.  

 

Pelin miljöö antaa pelaajalle vihjeitä tehtävän suorittamiseksi, mutta jää pelaajan tehtä-

väksi tulkita vihjeet oikein. Esimerkeissä 10 ja 11 merkittävä ero ympäristössä ohjaa 

pelaajaa. Ero on, että esimerkissä 10 seinällä roikkuva kilpi on keltainen, esimerkissä 11 

punainen. Ympäristön yksityiskohtaisuus ei ole siis vain esteettinen valinta, vaan tarkoi-

tus on aktivoida pelaaja kohdistamaan katseensa oikeaan paikkaan. Aktivoitumiseen 

ohjaa esimerkin 5 päänsisäisten äänien vihjailevat vuorot, joiden pohdinnat ja kehotuk-
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set vihjaavat etsimään ympäristöstä nimenomaan eroja (eng. what’s different). Smith ja 

Worch ovat todenneet, että antamalla pelaajalle aktiivisen roolin nimenomaan katseen-

kohdistamisessa pelikerronta eroaa suuresti elokuvakerronnasta, jossa tärkeitä ja huo-

mionarvoisia asioita alleviivataan kameran lähikuvalla tai suuntaamalla katsojan huo-

mio muulla tavalla (Smith ja Worch 2010: 18). Tällä tavalla pelin miljöö luo pelaajassa 

immersiiviä asettautumista osaksi pelin maailmaa: pelaaja kokee yrityksen ja erehdyk-

sen kautta onnistumisen elämyksiä pelin edetessä ongelman ratkaisun jälkeen.  

Hellbladessa ympäristö ei ainoastaan ohjaile pelaajaa tehtävien suorittamisessa, 

vaan sillä on muitakin tehtäviä. Smith ja Worch ovat tehneet tutkimusta siitä, miten pe-

lin miljöö tarjoaa pelaajalle tietoa siitä, mitä peliä ennen on tapahtunut. Näin pelin mil-

jööhön kätkeytyy vihjeitä tarinasta, jonka rakentamisessa pelaaja ei ole mukana. Analy-

soin seuraavaksi maisemaa, johon katson kätkeytyvän Senuan menneisyyden palasia ja 

joiden uskon siten kertovan pelaajalle jotakin pelin tarinasta.  

 

Esimerkki 12 

 

Kuva 4. Sumuinen joki ja hirtetyt ruumiit. 

 

Esimerkin 12 maisemassa Senuan yläpuolella roikkuu ruumiita ylösalaisin.  Ruumiit 

ovat paljaita ja niiden yksityiskohtaisia piirteitä on mahdotonta erottaa. Ruumiiden alla 

kulkee sumuinen joki, jota ympäröi terävien paalujen kaltaiset esineet. Ruumiiden suuri 

määrä ja epäinhimillinen roikottaminen vihjaavat raa’asta verilöylystä, epämääräisestä 

vihollisjoukosta sekä kuolemasta. Terävät paalut ovat luotaantyöntäviä ja muistuttavat 

suojaavaa aitaa tai muuria, jolla on tarkoitus estää vihollisten eteneminen. Yksin esi-
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merkin kaltaiset maisemat eivät pelissä kerro Senuan menneisyydestä mitään, mutta ne 

vihjailevat tiettyyn suuntaan ja yhdistettynä esimerkiksi pelin välikohtauksiin kertovat 

Senuan tarinaa. Näin kahden eri osan merkitykset muodostavat yhdessä kerronnan ra-

kenteen ja vaikuttavat pelin perimmäiseen tehtävään tekstinä. 

Pelikenttä hyödyntää merkityksenvälityksen kanavana näkö- ja kuuloaistia mutta 

sen olemus on myös spatiaalinen ja liittyy siten myös liikkeeseen. Pelaajan mahdolli-

suus aktiivisesti itse kulkea pelikentällä ja siten laajentaa näkemäänsä ja löytää vihjeitä 

pelin etenemiseen on modaalisuuden kannalta mielenkiintoista. Sen voisi ajatella nimit-

täin edustavan myös kinesteettistä merkityksenvälitystä. Vastaavaa modaalisuutta esiin-

tyy myös pelikentän tehtävissä. Siirryn nyt tarkemmin pohtimaan, toimivatko pelistä 

paljon aikaa vievät tehtävät kerronnan keinoina myös. 

 

4.3.2 Tehtävätyypit  

Jotta peli olisi tulkittavissa peliksi, siinä on oltava jonkinlainen tehtävä, jonka tekemi-

seen pelaaja aktiivisesti sitoutuu. Voisikin melkein puhua pelien lajityypin vähimmäis-

piirteestä. Hellblade tarjoaa pelaajalle erityyppisiä haasteita monipuolisilla tehtävätyy-

peillä. Olen erottanut näitä tehtävätyyppejä pelistä yhteensä kolme: taistelu-, hiiviskely- 

ja päättelytehtävät. Taistelutehtävissä pelaajan tulee ohjaimen avulla voittaa tietty määrä 

vihollisia. Hiiviskelytehtävissä pelaajan kuuluu kulkea mahdollisimman varovasti, tar-

kasti tai hiljaa tietynmittainen matka. Päättelytehtäviä on pelissä kaikkein eniten johtuen 

edellä mainitsemastani ohjeiden puutteesta. Päättelytehtävät keskittyvät yleensä jonkin 

kuvion tai ulospääsyn löytämiseen ympäristöstä, kuten edellisen luvun labyrinttitehtä-

vässä. Erilaiset tehtävätyypit voivat toimia pelaajan mielenkiinnon ylläpitona, mutta ne 

voivat myös osaltaan olla kerronnan keino.  Analysoin ensimmäiseksi päättelytehtäviä, 

joita pelissä on kaikista runsaimmin. Päättelytehtävää havainnollistaa seuraava esimerk-

ki, jossa punaiset, leijuvat pikkuriimut ovat merkinneet ympäristön sellaiseksi, että siitä 

on löydettävissä riimukuvio.  
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Esimerkki 13  

 

Kuva 5. Pelaaja etsii ympäristöstä sopivaa riimukuviota. 

 

Pelaajan on esimerkissä 13 etsittävä maastosta riimuja katsomalla tietystä kulmasta 

esimerkiksi varjoja tai puunrunkoja. Päättelyä tehtävä vaatii, sillä riimukuvioiden löy-

tyminen miljööstä riippuu puhtaasti oikean näkökulman löytämisestä, vaikka pelissä 

esimerkissä 13 näkyvät punaiset riimut toimivatkin vihjeenä oikean maiseman löytä-

miseksi. Vaikka pelin maailman symboliset elementit (esimerkin 13 riimut) viittaavat 

fantastiseen maailmaan, näkökulmaan perustuvat tehtävät eivät selity yksinomaan yli-

luonnollisuudella. Tästä tulenkin siihen johtopäätökseen, että erityisesti päättelytehtä-

vät, joihin pelaaja investoi älyllisesti, on selvä merkitys Senuan hahmon psykoottisuu-

den, tarkemmin kuvioiden näkemisen ilmentämisessä ja mikä tärkeintä pelaajan asetta-

misessa psykoottisten harhojen vaikutuksen alle. Lisäksi esimerkin 13 osoittama pelaa-

jan suorittama zoomaus vahvistaa pelaajan merkitystä tärkeiden asioiden huomioimises-

sa (Smith ja Worch 2010: 18; Bacon 2010: 261). 

Myös perinteisiä, pelaajan sorminäppäryyteen perustuvia taistelutehtäviä on pelis-

sä kohtuullinen määrä. Seuraava esimerkki havainnollistaa tyypillistä taistelutehtävää. 

Pohjustuksena mainittakoon, että taistelutehtävien alkaessa Senuan hahmo vetää miek-

kansa esiin ja viholliset ilmestyvät sen jälkeen tyhjästä. 
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Esimerkki 14  

 

Kuva 6. Taistelu kahta vihollista vastaan. 

 

Esimerkissä 14 taistelu on jo käynnissä, kun vastassa olevan vihollisen viereen materia-

lisoituu toinen vihollinen (kuvassa oikealla). Senua on pelin taistelutehtäviä ennakoiden 

vetänyt miekkansa esiin ennen vihollisten ilmestymistä. Senuan ilmaisema ennakointi 

on ensimmäinen vihje pelaajalle taistelutehtävän alkamisesta, mutta se ei ole loogista 

pelin todellisuuden kannalta. Senuan ennakointikykyä ei nimittäin avata millään tavalla, 

vaikka pelissä muuten pyritäänkin yksityiskohtaisuuteen. Kohdatessaan tällaisia epä-

johdonmukaisuuksia vastaanottaja pyrkii luonnollistamaan lukemansa esimerkiksi tul-

kitsemalla sen uneksi tai harhaksi. Juuri harha onkin pelaajan tulkinta taistelutehtävissä, 

sillä vaikka tietyt epäjohdonmukaisuudet voidaankin lukea pelien kerronnalle luonnol-

liseksi, kuten esimerkiksi tuplahypyt tai vihollisten katoaminen voiton jälkeen (ks. Pe-

sonen 2015: 67), Hellbladen aitous ja yksityiskohtaisuus erityisesti audiovisuaalisessa 

ilmeessä eivät tue vihollisten yhtäkkistä ilmestymistä taikka Senuan ennakoivaa käytös-

tä. Kerätessään kokemusta pelin tehtävistä ja yhdistäessään niihin välikohtausten sisäl-

lön taistelutehtävän aloitus onkin tulkittavissa siten, että Senuan hahmo itse luo viholli-

set eteensä. Vihollisten ilmestyminen vaatii Senualta reaktiota, toisin sanoen miekan 

vetämistä esiin, ja ilmestyminen tapahtuu niin, että viholliset materialisoituvat tyhjästä. 

Mikäli taistelutehtävä alkaisi niin, että viholliset ilmestyvät tyhjästä, minkä jälkeen 

Senua reagoi niihin, voisi tulkinta olla toisenlainen. Senuan mielenhäiriön tunteminen 

ohjaa taistelutehtävän tulkinnan tietynlaiseksi. 
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Kahden tehtävätyypin analysoimisen jälkeen vaikuttaisi siltä, että pelin tehtävistä 

ainakin päättely- ja taistelutyyppiset tehtävät viestivät visuaalisuuden ja liikkeen avulla 

pelaajalle Senuan harhaisuudesta. Kummassakin analysoimassani esimerkkitehtävässä 

merkittävintä ei kuitenkaan ole se, että ne toimisivat Senuan psykoosin ilmentäjinä, 

vaan että pelaaja pakotetaan toimimaan psykoosin oireiden säätelemällä tavalla. Pelaa-

jan on edetäkseen pakko taistella tyhjästä ilmestyviä, Senuan harhojen synnyttämiä vi-

hollisia vastaan ja etsittävä ympäristöstä kuvioita ennen kuin voi edetä pelissä. Tämä ei 

vain viesti siitä, miten psykoosin harhat ovat todellisuutta niistä kärsivien ihmisten mie-

lessä, vaan mahdollistaa pelaajan syvemmän uppoamisen harhojen vaikutuksesta kerto-

vaan tarinaan.  

Pelaajan uppoamista tarinaan nimenomaan kokemuksellisuuden kautta ei mahdol-

listeta yllättäen pelkästään psykoosin kannalta. Erityisesti hiiviskelytehtävissä toistuu jo 

pelikenttää analysoidessani mainitsemani pakotettu varovaisuus, mikä vahvistaa sitou-

tuneisuuden tasoa: pelaajan on oltava pitkäjänteinen, mikäli hiiviskelyä vaativasta teh-

tävästä tahtoo selvitä. Analysoin seuraavassa esimerkissä, miten pelaajan kokemukselli-

suutta herätellään kokonaisvaltaisesti monien aistien avulla. Esimerkki on poimittu hii-

viskelytehtävästä, jossa pelaajan on ilman näköaistia selviydyttävä ulos pimeydestä. 

Esimerkissä ei näy, miksi tehtävä tulee suorittaa varovasti, hiipien, mutta myöhemmin 

tehtävässä pimeydessä tulee väistellä näkymättömissä olevia vihollisia. Esimerkissä 

sivuhahmo Dillion antaa vihjeitä, joiden avulla tilanteesta selviää, ja olen litteroinut 

yksinkertaisesti dialogin, josta vihjeet käyvät ilmi. Täydennän esimerkkiä sen verran, 

että pelaaja selviää tehtävästä kuuntelemalla ympäristön äänimaailmaa ja seuraamalla 

tuulenvirettä, joka ilmenee pelaajalle ohjaimen värinällä, joka voimistuu, mitä oikeam-

paan suuntaan pelaaja kulkee. Esimerkki koostuu dialogista ja kuvasta. 
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Esimerkki 15 

Senua 1 ”It’s so quiet. So dark.” 

Dillion 2 “It’s ok. Listen to your own breath. Feel it rise and fall.” 

Dillion 3 “Good. Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide-

you.” 

  

 

 Kuva 7. Pelaajan hatara näkymä tehtävän aikana.  

 

Esimerkki 15 koostuu tehtävän aikana otetusta kuvakaappauksesta sekä dialogista, jossa 

ohjeet tehtävän suorittamiseen selviävät. Olen tummentanut kohdat, jossa selvimmin 

ohjeistetaan tehtävän suorittamisessa. Esimerkissä pelaajaa haastetaan käyttämään mui-

takin aisteja kuin näköä aktiivisen pelaamisen eteen, mikä käy ilmi Dillionin viimeisestä 

vuorosta. Dillion ohjeistaa pelaajaa olemaan tietoinen kaikesta mitä kuulee (eng. hear) 

ja tuntee (eng. feel.) Vaikka dialogissa Dillion osoittaakin sanansa Senualle, dialogi on 

tarkoitettu myös pelaajalle. Pelaaja onnistuu kulkemaan oikeaan suuntaan vain tunnus-

telemalla ohjaimensa värinää, joka on voimakkaimmillaan oikean suunnan eli pelimaa-

ilmassa tuulenvireen kohdalla, ja kuuntelemalla veden solinan voimakkuutta. Pelaajan 

näkökenttä on kuitenkin sumea, ja ainoastaan Senuan hahmo näkyy tehtävän aikana, 

kuten esimerkin 15 kuva havainnollistaa. Aktivoimalla näköaistin lisäksi muita aisteja 

peli vetää pelaajan lähemmäs tarinan kokemusmaailmaa kuin mitä elokuvan tai kirjan 

voi olettaa tekevän. Erityisesti tuntoaistin aktivoiminen aiheuttaa voimakasta immersii-

visyyttä, sillä pelin tarinamaailman tapahtumat onnistuvat kirjaimellisesti aiheuttamaan 

tuntoaistin aktivoitumisen omilla elementeillään, tässä tapauksessa tuulenvireellä. Pelin 

maailma vaikuttaa siis fyysiseen todellisuuteen, toisin sanoen pelaajan fyysiseen maa-
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ilmaan. Pelaaja ei tällöin ole pelkkä tarinan vastaanottaja, vaan aktiivinen kokija, johon 

pelin tarinamaailma vaikuttaa. Hellblade onnistuu peleille oleellisen mediumin, ohjai-

men, avulla rikkomaan tarinamaailman ja fyysisen todellisuuden välistä rajaa, ja vaikut-

taakin siltä, että pelin mediumit toimivat erityisenä semioottisen moodin tehokeinona.  

Olen nyt analysoinut monipuolisesti aineistopelin kerronnan keinoja lähtien pelin 

perusrakenneosista käsin. Siirryn seuraavaksi kokoamaan yhteen analyysin tuloksia 

pohtien tutkielman alussa esitettyjä tutkimuskysymyksiä ja teorioita.  

 

 

5 Tulokset ja päätelmät 

 

Analyysin tavoitteena on ollut erotella ja tulkita pelin semioottisiin tekstiosiin sisäl-

tyviä, niiden kautta välittyviä tai niiden avulla mahdollistuvia kerronnan keinoja. 

Olen analysoinut pelin välikohtauksia, pelin ohjeita ja sääntöjä sekä pelin pelikent-

tää ja siinä suoritettavia tehtäviä. Tulokset rakenneosien kerronnan keinoista (ja ker-

ronnan keinoina) ovat mahdollisesti ainutkertaisia ja juuri tälle tekstilajille ominaisia 

löydöksiä. En siis ole pyrkinyt sovittamaan lingvistisiin teksteihin sovitettuja kerronnan 

keinoja tai muuta tyypillistä narratologista mallia, vaan tähdännyt jo teoriavalinnassa 

hahmottamaan vain pelille ominaisia kerronnan keinoja. Olen hakenut vastausta kysy-

mykseen, miksi videopelit tulisi aineistona sisällyttää multimodaaliseen tekstintut-

kimukseen ja miten ne tukevat luonnollisen narratologian teorioita. Tässä luvussa 

kokoan analyysista nousseet tulokset yhteen ja erittelen niistä nousevia päätelmiä. Luku 

on järjestykseltään seuraavanlainen: tiivistän tutkimuksen tulokset kerronnan keinoista 

alaluvussa 5.1. Alaluvussa 5.2 vertaan tuloksia suhteessa muihin tutkimuskysymyksiin 

ja teoriaan. 

 

5.1 Rakenneosien keinot kertoa 

 

Aineistopelin rakenneosat toimivat pelitekstin pääfunktion kannalta tärkeässä roolissa, 

mutta analyysini perusteella niillä on myös kerrontaan vaikuttavia tehtäviä. Nämä kei-

not kertoa eivät kuitenkaan toimi ainoastaan tarinaa eteenpäin vievällä tavalla, vaan 

voitat osallistua kerrontaan muilla tavoin. Tässä alaluvussa tiivistän analyysin tulokset 

ja kohdennan huomion erityisesti siihen, miten analysoidut rakenneosat välittyvät mul-

timodaalisti ja miten ne toimivat kerronnan keinoina.  
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Välikohtauksia on pelissä noin neljäsosa koko peliajasta. Ne ovat liikkuvasta ku-

vasta ja äänestä koostuvia elokuvamaisia merkityselementtikimppuja, jotka itsenäisesti 

pelistä irrotettuna voisivat saada erilaisen merkityksen. Välikohtausten kokonaisvaltai-

seen merkitysvälitykseen vaaditaan tietynlainen laitteisto, medium: erityisesti kuulok-

keiden käyttö välittää äänen kautta välittyvää merkityksenkulkua. Aistikanavina toimii 

näkö- ja kuuloaisti, mutta myös esimerkiksi tilallisella sijoittumisella ja sen herättämi-

sellä on paikkansa pelissä ja sen vastaanotossa. Pelaaja ei välikohtausten aikana pelaa 

aktiivisesti eikä vaikuta pelihahmon liikkeisiin millään lailla. Pelaajan vaikutuksen taso 

pelin tapahtumiin vaikuttaisi siis lähtökohtaisesti pieneltä välikohtausten aikana: ker-

ronnan kannalta pelaaja on vastaanottajan, katsojan asemassa.  

Pelin välikohtaukset toimivat kerronnan keinona kahdella tavalla. Ensinnäkin nii-

den visuaalisuus, liikkuvan kuvan viestintä välittää kerronnan anakroniaa. Välikohtaus-

ten aikana visuaaliset erot pelattavan päähenkilön Senuan ja välikohtauksessa muuten 

esiintyvien sivuhenkilöiden väillä sekä muutokset ympäristössä merkitsevät kerronta-

hetkeen sulautuvat takaumat. Visuaalisesti havaittavat erot kohtauksen aikana, kuten 

ympäristön radikaali muuttuminen ja sivuhenkilöiden kuvaaminen oikeilla elävillä näyt-

telijöillä, ovat osoituksia erilaisista kerrontahetkeen sekoittuvista spatiaalisista ja tempo-

raalisista tapahtumista. Välikohtaukset toimivat pelissä anakronisen sekoittumisen paik-

kana ja kertovat hajanaisesti pelin alkua edeltävistä tapahtumista. Niiden ainutlaatuinen 

sekoittuminen kerrontahetken tapahtumiin ja niihin vaikuttaminen välittävät pelaajalle 

tietoa myös pelattavan hahmon mielentilasta.   

Välikohtaukset ilmentävät pelissä fokalisaatiota. Äänen ja kuuloaistin kautta välit-

tyvän merkityksen ottaminen osaksi analyysia paljastaa aineistosta sen, että välikohtaus-

ten fokalisaatio ilmenee ainutkertaisesti. Kameran kuvakulma ja kameran takaa kuuluva 

ääni osoittavat välikohtauksissa, kenen kautta kohtaus suodattuu. Koska kuitenkin ka-

mera on myös pelaajan näkökulmaa, Senuan kameraan kohdistuva katse tuntuu koke-

muksen tasolla kohdistuvan myös pelaajaan. Näin välikohtaukset tarjoavat pelaajalle 

immersiivisen kokemuksen ja asettumisen pelin ei-pelattavien hahmojen asemaan spati-

aalisesti, jopa välikohtausten passiivisen vastaanoton aikana. Fokalisaatiot voivat myös 

vaihtua yhdenkin välikohtauksen aikana, mikä puolestaan sekoittaa tapahtumien ajalli-

sia rajoja. Temporaalista sekoittumista tapahtuu myös välikohtausten yhtenäisestä ku-

vakulmasta johtuen. Välikohtausten aikana pelissä leikitellään ajalla, tapahtumilla ja 

pelaajan asettamisella pelin hetkeen. Kerrontaan välikohtaukset osallistuvat nimen-
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omaan takaumien kuvailulla sekä vastaanottajan etäännyttämisellä ja toisaalta taas lä-

hentämisellä pelin tarinamaailmaan.  

Pelien määritelmissä mainitaan usein kriteerinä sääntöpohjaisuus ja ohjeistus (ks. 

Juul 2003; Salen ja Zimmerman 2004), mutta Hellbladessa sääntöjä ja ohjeita on suh-

teellisen vähän. Ohjeiden ja sääntöjen tekstilajimääritelmä ei tässä aineistossa täysin 

päde. Pelaajaa ohjeistamassa toimii erityinen semioottinen elementti, joka samalla ker-

too päähenkilön mielentilasta. Päänsisäiset äänet ovat pelissä kirjaimellisesti pelattavien 

osuuksien ja välikohtaustenkin aikana kuultavia puheenvuoroja, joita Senua kuulee 

päänsä sisällä. Ne välittyvät kuuloaistin avulla ja oikeanlaisen mediumin kanssa luovat 

illuusiota äänten spatiaalisesta kohdasta. Oikea medium (korkeateknologiset kuulok-

keet) mahdollistaa sen, että pelaaja kuulee päänsisäiset äänet autenttisesti, joten niiden 

aito vaikutus on suuri. Näin pelaajalle välittyy aito kokemus siitä, millaista psykoottisen 

tilan kokeminen ja erityisesti sen armoilla toimiminen on.  Päänsisäiset äänet toimivat 

kerronnan keinona siis kokemuksellisuutta herättävästi, psykoosia ilmentävästi.  

Analyysin perusteella päänsisäiset äänet antavat myös vihjeitä pelin etenemiseen. 

Ne voivat dialogissa ohjata pelaajan oikean ratkaisun äärelle tai varoittaa tarpeen tullen. 

Äänten vihjeet ja ohjeet voivat myös johtaa harhaan. Vihjeiden epäjohdonmukainen 

toimivuus vahvistaa kokemuksellisuuden syntyä pelaajassa: pelaaja ei voi tietää, milloin 

päänsisäisiin ääniin tulisi luottaa ja kohtaa mahdollisesti epävarmuutta. Päänsisäisten 

äänien tehtävä onkin kaksiosainen: toisaalta ne mahdollistava pelissä etenemisen ohjeis-

tamalla, toisaalta taas toimivat kokemuksellisuutta ja epäluotettavuutta herättävänä ele-

menttinä kerronnassa. Näin niiden varsinainen, ohjeistava tehtävä voi toimia myös ker-

rontaa edistävällä tasolla. 

Pelin säännöt sitovat pelaajan lähemmäksi pelin – ja Senuan – kokemusmaailmaa. 

Hellbladessa pelaajan koko edistys saattaa nollautua, mikäli pelattavan hahmon antaa 

kuolla liian monta kertaa. Sääntö on muotoiltu niin, että se liittyy myös pelin tarinamaa-

ilmaan. Näin niin ohjeet kuin säännöt on ilmaistu sillä tavalla, että ne kietoutuvat pelin 

tarinaan, tapahtumiin ja henkilöihin. Pelin tarina ei toisin sanoen keskeydy ohjeiden ja 

sääntöjen välittymisen aikana, vaan säännöt kietoutuvat pelin tarinan elementteihin. 

Ohjeiden ja sääntöjen välitystapa on pelissä muuttanut muotoa sellaiseksi, että se on 

yhtä lailla kertovaa eikä vain direktiivistä ilmaisua.  

Pelikenttä ja -tehtävät ovat molemmat mielenkiintoinen ja riskialtis lähtökohta 

kerronnan keinojen tutkimiseen, sillä vaikka esimerkiksi pelikenttä mahdollistaa ylipää-

tään kerronnan tarjoamalla sen tarinamaailmalle tilan, varsinaisesti kerrontaa ne eivät 
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oletusarvoisesti edistä. Pelikenttä ja sen tehtävät voidaan nähdä minimipiirteinä pelissä, 

joten niiden jättäminen pois multimodaalisen tekstintutkimuksen analyysista ei ole tar-

koituksenmukaista, erityisesti kun tarkoituksena on tuoda narratologian kentälle uusia 

näkökulmia. Pelikenttä välittyy tekstissä näkö-, kuulo- ja jopa tuntoaistin avulla. Se 

koostuu liikkuvista ja paikallaan pysyvistä kuvista, äänistä ja oikeanlaisen mediumin 

(peliohjaimen) värinästä. Merkityselementtikimppuna pelikenttä on siis äärimmäisen 

monipuolinen tekstiosa. Pelikenttä toimii aineistossa ympäristölähtöisenä kerronnan 

keinona eli pelin maisema sisältää visuaalisia vihjeitä päähenkilön menneisyydestä. Pe-

likenttä taustoittaa päähenkilön tarinaa. Kenttä myös pakottaa pelaajan toimimaan todel-

lisuuden rajojensa mukaan eikä pelin maailma ole avoin tutkittavaksi, vaan pelikenttä 

estää tiettyyn suuntaan kulkemisen. Pelin maailma on siis suljettu ja siten myös sen ta-

rinamaailma on rajoitettu.  

Pelikentässä aktualisoituu tarinan kuvailtu miljöö – toisin sanoen sen tarinamaa-

ilma. Toisin kuin kirjoista ja elokuvista kumpuavat tarinamaailmat, pelin tarinamaailma 

voi sisältää monia uusia maisemia, joita ei ensimmäisellä pelikerralla pääse kokemaan. 

Kuitenkin pelikentän havainnoiminen ja sen sisältämien vihjeiden havaitseminen on 

kiinni pelaajasta, joten pelikentän rajat eivät ole täysin selviä. Pelaajan on ympäristöä 

tutkimalla selvitettävä, mikä miljöössä paljastaa esimerkiksi jonkin tehtävän ratkaisun. 

Kirjojen ja elokuvien miljöö on aina suljettu – siitä paljastuu kerronnan kautta tietty 

määrä asioita lukukerrasta riippumatta. Pelissä tilanne on toinen, sillä jokaisen peliker-

ran jälkeen pelaajalla on suurempi tietomäärä pelikentästä. 

Pelin tehtävien analysoiminen kerronnan kannalta on ollut pelikentän tapaan vält-

tämätöntä – mutta myös antoisaa. Pelin tehtävät ovat pelaajan aktiivisimman toiminnan 

aikaa. Tehtävien aikana pelaaja liikuttelee pelattavaa hahmoa, investoi aikaansa, ratkai-

sukykyään ja fyysistä toimintaansa peliin ja, mikä tärkeintä, pyrkii suorittamaan pelin 

tekemättä liiaksi virheitä. Tekstinosana tehtävät ovat mielenkiintoisia, sillä ne aktuali-

soituvat vain pelaajan toimesta. Tehtävät ovat tekstinosa, jossa pelaajan ja multimodaa-

lisen pelin virtuaalinen vuorovaikutus on syvintä: pelaajan fyysiset toimenpiteet mah-

dollistavat tehtävien esiintulon ja tavallaan tekevät ne kokonaisiksi.  

Hellbladen kolme tehtävätyyppiä – taistelu-, hiiviskely- ja päättelytehtävät – ker-

tovat päähenkilön psyykkisestä häiriöstä tai aktivoivat pelaajassa kinesteettistä vastaan-

ottoa. Taistelu- ja päättelytehtävissä pelaaja pakotetaan toimimaan psykoosin määrää-

mällä tavalla: kuuntelemaan päänsisäisiä ääniä, näkemään arkisissa asioissa kuvioita ja 

taistelemaan täysin epätodellisia vihollisia vastaan. Tehtävät pakottavat pelaajan aset-
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tumaan pelattavan hahmon kokemusmaailmaan ja toimimaan sen rajoissa ja sääntöjen 

mukaan. Lisäksi pelaajan ja pelattavan hahmon fyysinen kokemusmaailma yhdistetään 

hiiviskelytehtävien, erityisesti tunto- ja kuuloaistin varassa suoritettavan tehtävän kaut-

ta. Pelin todellisuus saatetaan kinesteettisesti ohjaimen värinän avulla pelaajan koetta-

vaksi. Tuntemuksia ei tarvitse siis kuvailla pelaajalle, kuten kirjoissa, tai näyttää ja luot-

taa empatiakyvyn tuomaan myötäelämiseen, kuten elokuvissa, vaan Hellbladessa tun-

temukset aikaansaadaan myös reaalimaailmassa. Pelitehtävät toimivat kerronnan keino-

na tarinamaailmaa lähentävällä ja päähenkilön mielenmaisemaa kuvaavalla tavalla. 

 

5.2 Muut päätelmät 

 

Olen tutkimukseni alussa kysynyt, millaisia kerronnan keinoja videopeliaineistoni sisäl-

tää multimodaalisen tekstintutkimuksen ja luonnollisen narratologian näkökulmasta. 

Tulosten perusteella kerronnan keinot voivat löytyä pelin pääfunktiota ilmentävistä ra-

kenneosista. Aineistossa mukana olevat päänsisäiset äänet toimivat kerronnan keinona 

ja kokemuksellisuuden herättelijänä samalla ohjeistaen pelaajaa tehtävien ratkaisussa. 

Välikohtaukset kertovat peliä edeltäneistä tapahtumista kerrontahetkeen sulautuvina 

takaumina mahdollistaen pelaajalle palkintona tauon pelaamisesta.  Pelikenttä ja siinä 

eteen tulevat tehtävät ovat oleellinen osa pelin pelattavaa, edettävää kokonaisuutta, mut-

ta ne sisältävät myös takautumaa tukevia vihjeitä ja avaavat pelin tarinamaailmaa ko-

kemuksellisuuden avulla. Lisäksi läpi pelin näennäisen perinteiset osat pelissä on toteu-

tettu sellaisia semioottisia moodeja ja mediumeja hyödyntäen, että pelin kertomus psy-

koosia sairastavasta henkilöstä välittyy immersiivillä tavalla. Pelin rakenneosat toteutta-

vat kertovaa funktiota monella eri tavalla – niin tarinaa avaavalla, kokemusta herättäväl-

lä, tarinaa pohjustavalla kuin tarinamaailmaa ja vastaanottajaa lähentävällä tavalla. 

Huolimatta kerronnan keinoihin tähtäävästä tutkimusotteesta, pelin varsinaista 

funktiota ei voi sivuuttaa päätelmien yhteydessä. Analysoidut tekstin rakenneosat, mul-

timodaaliset merkityselementtikimput, eivät toteuta vain yhtä tekstin funktiota kerral-

laan tai erillään toisistaan. Koska analyysiin valikoituneet rakenneosat on motivoitu 

valinnassa siten, että ne ovat pelin genren kannalta tyypillisimpiä, ne toteuttavat pelin 

etenemisen –  pelattavuuden – funktiota. Ohjeina toimivat päänsisäiset äänet ja peliken-

tän tarjoamat vihjeet ja niiden löytämismahdollisuus toimivat pelaajan pelaamisen tuke-

na ja mahdollistajana. Pelin tehtävät toimivat puolestaan pelaajan eteen osuvina haastei-

na, jotka osaltaan motivoivat pelin pelaamisen. Toisin sanoen analysoiduista rakenne-
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osista suurin osa varmistaa pelin läpikäymisen alusta loppuun asti. Niiden toteutuminen 

näkyy pelin etenemisen ilmenemistasolla, joka on näkyvimmillään, kun pelaaja aktiivi-

sesti pyrkii löytämään ratkaisun pelin ongelmien ratkaisussa nimenomaan rakenneosia 

hyödyntämällä. Sen sijaan pelin välikohtaukset eivät toimi samalla lailla pelaajaa akti-

voivassa tehtävässä, mutta yhdyn tietyllä tasolla ludologiseen näkemykseen, että ne 

toimivat osaltaan pelaajan motivaattorina: välikohtausten aikana pelaaja saa asettua vas-

taanottavaan asemaan ja tulee näin palkituksi tietyn peliosuuden suoritettuaan. Pelin 

rakenneosat eivät kuitenkaan toteudu vain etenemisen ilmenemistasolla, vaan ne osallis-

tuvat selvästi myös pelin kokonaisvaltaiseen kerrontaan. Välikohtaukset ovat tästä vah-

vin esimerkki sen tähden, että niiden aikana pelaaja on passiivisimmassa asemassa ja 

vastaavissa narratiivisissa kokonaisuuksissa esiintyvään vastaanottajaan parhaiten ver-

rattavissa. 

Analyysin mielenkiintoisin anti multimodaalisen tekstintutkimuksen ja pelitutki-

muksen kannalta on se, että näennäisesti pelin etenemisen tasolla toimivat rakenneosat 

toimivat kerronnan tasolla niin, että ne aktualisoituvat nimenomaan pelaajan toiminnas-

sa. Koska pelaajan toiminta on sidoksissa rakenneosien toimivuuteen pelin etenemisen 

tasolla, kerronnan taso kietoutuu yhteen etenemisen kanssa. Ilman pelissä motivoitua 

etenemistä kerronta ei toteudu. Vaikuttaisi siltä, että ainakin esimerkkiaineistossa pelin 

rakenneosat ovat kahdessa funktiossa mukana ilman selvää erontekoa näiden toteutu-

vien funktioiden kesken. Juuri immersiivisyys ja emergenttiys ovat pelin eri funktiota-

sojen yhtymäkohta: ilman pelaamista pelin kerronnan keinot eivät toteudu ja ilman ker-

ronnan keinojen vastaanottoa peli itse ei etene.  

Peli kertoo pelatessa toteutuvien rakenneosien avulla kokemusta herättävästi niin 

psykoosista kärsivän hahmon todellisuudesta kuin peliä edeltäneistä tapahtumista. Väli-

kohtaukset ja pelikenttä toimivat pelissä edeltäneiden tapahtumien kerrontakeinoina, ja 

Fludernikin (2010) kognitiivisista kehyksistä näkeminen on niissä kertomisen tasona. 

Muut analysoidut osat välittävät kokemuksellisuutta herättämällä pelattavan päähenki-

lön kokemukset myös vastaanottajassa. Löydös on mielestäni äärimmäisen mielenkiin-

toinen, mutta ei sen tähden, että kokemuksen herättäminen olisi uusi kerronnallinen 

tavoite. Kokemuksellisuus herätetään Hellbladessa hyödyntämällä nimenomaan pelaa-

mista ja siihen kuuluvaa sitoutumista pelin edistämiseen. Pelaajan rooli muuttuu siis 

kerronnan vastaanottajasta immersiivisesti sitoutuneeksi kerronnan kokijaksi. Nähdäk-

seni pelin kerronnassa kyse ei ole pelkästään tarinamaailman juurruttamisesta pelaajan 

mieleen vaan nimenomaan siinä tapahtuvan toiminnan riippuvuudesta pelaajan teoista ja 
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tarinamaailman kietoutumisesta pelaajan todellisuuteen. Analyysin perusteella aineisto-

pelin kerronta lähentää interaktiivisesti kerrottua kokemusta pelaajan kokemukseen. 

Koska sitoudun muun muassa Fludernikin (2010) teoriaan kaiken kerronnan pohjim-

maisesta luonnollisuudesta nimenomaan kokemuksellisuuden tasolla, laajempi kysymys 

pelien mahdollisuudesta kertoa on saanut ainakin yhden esimerkkipelin tasolla vastauk-

sen – kumoamatta kuitenkaan ajatusta kerronnasta pelin etenemisen osana. Peli kertoo 

tarinaansa nimenomaan perustavanlaatuisten rakenneosiensa avulla. Pelin kerronta on 

riippuvaista pelaajan etenemisestä, joten on ymmärrettävää, miksi pelin leikillisen toi-

mintaosuuden mahdollistaminen toteutuu samanaikaisesti kertomisen kanssa, kuten 

vaikka tehtävien kohdalla. Jopa ohjeistavat rakenneosat toimivat kerronnan keinoina, ja 

yksinkertaiseltakin vaikuttavat osat pelistä välittävät tarinaa ratkaisevasti.  

Videopeliaineisto on ollut haastavuudestaan huolimatta kerronnan keinoja moni-

puolistava ja multimodaalisen tekstin tutkittavuutta vahvistava analyysikohde. Koska 

aineiston kerronnan keinot välittyvät moniaistillisesti eivätkä ainoastaan visuaalisuuteen 

vetoavalla tavalla, multimodaalinen tekstintutkimus on osoittautunut pelitutkimuksessa 

tarpeelliseksi tieteenalaksi. Lisäksi ludologisen kannan liittäminen narratologisiin aja-

tuksiin on vahvistanut sen, että narratologian ei tule sulkea ulos tiettyjä kertovia medioi-

ta vain sen takia, etteivät nykyiset käsitteet tai teoriat täysin sisällytä niitä. Aineiston 

kerronnan keinot ansaitsevat tulla tutkituksi nimenomaan narratologiasta ja multimo-

daalisesta tekstintutkimuksesta käsin, sillä kaikessa monipuolisuudessaan pelistä on 

löydettävissä selkeitä kerrontaan tähtääviä funktioita ja osia, joiden täysivaltainen ha-

vainnointi ei olisi mahdollista ilman mainittujen tieteenalojen pohjaa.  

  

 

6 Lopuksi  

 

Olen tässä tutkielmassa tarttunut haasteelliseen, tieteenalani rajamailla häilyvään aihee-

seen, jonka olen kuitenkin nähnyt ratkaisevan tärkeänä niin suomalaisessa opetusmaa-

ilmassa kuin korkeakoulutasoisen tutkimuksenkin kannalta. Tekstintutkimuksen ei tule 

tieteenalana pitäytyä ainoastaan kirjoitetussa tai puhutussa tekstissä, vaan herätä pohti-

maan kaikkea tekstinä pidettyä – tai sitten haastaa laaja tekstikäsitys kokonaan. Joka 

tapauksessa suomalainen opetus perustuu nykyisin laajaan tekstikäsitykseen jo perus-

koulusta asti (POPS 2014: 287), ja oppiaineiden välistä rajaa rikotaan läpi opetusvuo-

sien. Laajaa tekstikäsitystä opettamaan ei kuitenkaan voida kunnolla valmentaa, mikäli 
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tieteenala ei kykene ylittämään rajojaan. Siksi vastaavia, multimodaalisiin teksteihin 

pureutuvia tutkimuksia kaivataan. 

Koska tutkielma on pioneeri edustamallaan tieteenalalla, sen aloittama tutkimus-

linja kaipaa jatkossa systemaattisuutta. Tässä tutkielmassa valitut rakenneosat ovat vali-

koituneet osaltaan subjektiivisista, pelaamiskokemuksesta johtuvista syistä. Pelit ovat 

aineistona sellaisia, ettei niistä helposti voi kerätä aineistoa ottamalla itse osaa pelin 

kokemiseen. Jatkossa tähän voi kuitenkin pyrkiä, sillä valikoidut rakenneosat voivat 

jättää paljon muuta kertovaa osuutta pelistä pois. Välikohtausten analysoiminen auki 

kirjoitettujen esimerkkien avulla on vaikeaa, sillä aineisto ja erityisesti välikohtaukset 

ovat multimodaalisilta ominaisuuksiltaan äärimmäisen moniulotteisia ja saavat merki-

tyksensä esimerkiksi äänen tulosuunnan kautta. Tätä piirrettä on kuitenkin vaikea kir-

joittaa auki esimerkkeihin nykyisten havainnollistusmetodien avulla. Myös englannin-

kielisen dialogin sisältyminen aineistoon ja sen analysoiminen on ollut suuri haaste, 

jonka kokonaisvaltaiseen purkamiseen tarvitaan jatkossa asiantuntijuutta englantilaises-

ta filologiasta. Tässä tutkielmassa englanninkielinen aineisto on ollut käyttökelpoinen 

vastaavien suomenkielisten aineistojen puutteen vuoksi.  

Tutkimukseni poikkitieteellisen luonteen takia videopelin multimodaalisuuteen ei 

ole paneuduttu niin, että saatu tutkimustulos olisi tyhjentävä yksinomaan tekstintutki-

muksen kannalta. Lisäksi vaikka oma tulokulmani onkin haastaa perinteinen narratiivi-

nen tekstintutkimus muuttamalla narratologisia lähtökohtia, ei perinteisen, yleensä kir-

joitettuun tekstiin sovellettavan mallin tutkiminen nimenomaan videopelien kerronnan 

kannalta ole poissuljettua. Tämän tyyppistä tutkimusta kaivataan myös, jos ei muuten 

niin narratologisia ajatuksia vakiinnuttavana tai laajentavana tutkimuksena.  

Silti juuri tutkielmani poikkitieteellisyys mahdollistaa sen suurimman annin. Ko-

ettelemalla tieteenalani rajoja, pyrkimällä muiden tieteenalojen tutkimuslinjojen äärelle 

ja hyödyntämällä analyysin tulkinnassa erilaisia teorioita olen tuonut tekstintutkimuksen 

kentälle tuoreutta ja yhtymäkohtia. Rohkealla ja uniikilla, perinteitä purkavalla lähesty-

mistavalla olen avannut multimodaalisen tekstintutkimuksen mahdollisuuksia, en vain 

perinteisten tekstintutkimuksen aiheiden parissa vaan myös muita tieteenaloja sovelta-

vissa ja haastavissa keskusteluissa. Lisäksi olen kyennyt tutkimuksellani tuomaan tie-

teenalaltani valmistuvien ammattilaisten työelämään mahdollisesti hyödynnettäviä tu-

loksia.  

Tutkielmani on keskittynyt erityisen tekstin, videopelin, kerronnan keinoihin, 

mutta en ole tarkemmin pohtinut, mikä tekee tekstistä kertovan, kun teksti on multimo-
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daalinen. Tällainen tutkimus kaipaa suurempaa määrää aineistoa, joita vertaamalla 

yleistyksiä voisi tehdä, mutta se voisikin olla jatkotutkimuksen aiheena. Lisätutkimusta 

tulisi tehdä myös syventymällä esimerkiksi pelkästään pelien tehtävien välittämään ker-

rontaan tai tutkimalla tarkemmin, mitä tarkoittaa, että pelaajan toiminta mahdollistaa 

kerronnan etenemisen. Erityisesti viimeksi mainittu tutkimuskysymys olisi herkullinen 

tarkasteltava lukutapoihin tai ylipäätään lukemisen termin laajentamiseen tähtäävässä 

tutkimuksessa.  Täysin nonverbaalin aineiston avulla tapahtuvaa multimodaalista teks-

tintutkimusta olisi herkullista tutkia sellaisilla peleillä, jotka eivät sisällä lainkaan kirjoi-

tettua tai puhuttua kieltä. Lisäksi tutkielmani aineistoa Hellbladea voi tutkia jatkossa 

virtuaalitodellisuuden yhteydessä, sillä pelistä on ilmestynyt vuonna 2018 uusi, VR-

todellisuutta hyödyntävä versio.  

Videopeleihin kulutettua aikaa ei 2000-luvun käänteessä noteerattu hyödyllisenä, 

eikä tilanne vielä lähes 20 vuoden jälkeen ole muuttunut ainakaan tutkimukseni saaman 

hämmentyneen kiinnostuksen perusteella. Pelien stigmatisoitu asema vaarantaa monen 

edistyksellisen tutkimuksen teon. Yhä teknologisoituvammassa maailmassa aineiston 

tuoreus ei välttämättä riipu ainoastaan julkaisuajankohdasta vaan myös lajityypin ylei-

syydestä tutkimuksen aineistona. Videopelit kätkevät ennakkoluuloista huolimatta si-

säänsä suunnattoman paljon tulkittavaa ja hyödynnettävää. Niiden valjastaminen myös 

tieteen käyttöön on tämän tutkielman ansiosta yhden askeleen lähempänä. Rohkaisenkin 

tutkijoita lähestymään pelejä aineistona rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Lainaten 

Hellbladen loppukohtauksessa kuultua kertojan repliikkiä päätän tämän tutkielman kut-

sulla jatkotutkimukseen: This will now be your story to witness.   
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