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Tiivistelmä: Estetiikan pro gradu -tutkielmassani tarkastellaan immersiivistä videopelikokemusta ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä Pokémon-pääpelisarjan Blue ja Sword-nimikkeiden kautta. Keskeisenä kysymyksenä on 

miten pelaajan mahdollisuus osallistua ja toteuttaa itseään virtuaalisessa pelimaailmassa synnyttää 

vaikutelman toiminnanvapaudesta ja kuinka tämä koettu vapaus vaikuttaa uppoutumiskokemukseen. 

Tarkoitus on kartoittaa ja analysoida videopelielementtejä, jotka tukevat tai mahdollistavat pelaajalähtöisen 

toiminnan ja vapauden vaikutelman syntymisen pelikokemuksessa. Toinen keskeinen näkökulma 

tutkimuksessani liittyy kysymykseen peliteknologian kehittymisen vaikutuksesta pelaajan kokemukseen 

toiminnanvapaudesta. Onko teknologian kehittymisen myötä mahdollista luoda immersiosta syvempää? 

Tutkimusmenetelmänä käytän vertailevaa pelitutkimusta. Vertailen kahden eri aikakauden Pokémon-pelejä 

toisiinsa ja analysoin konkreettisten videopeliesimerkkien avulla erilaisten teknisten ja sisällöllisten tekijöiden 

vaikutusta immersiiviseen kokemukseen. Tutkimukseni kohteena ovat sekä videopelien objektiivisesti 

havaittavat piirteet että subjektiivinen pelikokemukseni, jota tutkimuksessani reflektoin immersion olemuksen 

ymmärtämiseksi. Omakohtaista pelikokemustani reflektoimalla tarkoitukseni on fenomenologis-

hermeneuttista analyysia hyödyntämällä selvittää pelaajan toiminnanvapauden, osallisuuden ja uskottelun 

vaikutusta erilaisten pelisisältöjen- ja elementtien hahmottumiseen ja tulkintaan pelaajan kokemuksessa.  

Tutkimuksen johtopäätöksenä totean, että pelaajan aktiivisella panoksella, omaehtoisella toiminnalla ja 

valinnanvapaudella on suuri merkitys pelaajan kokemaan läsnäolon tunteeseen ja osallisuuden 

kokemukseen niin aktuaalisessa pelitilassa kuin fiktiivisessä maailmassakin tarinan protagonistina. Lisäksi 

väitän, että immersiivinen pelikokemus ei koskaan ole täydellinen, mutta alati kehittyvän teknologian myötä 

läsnäolon ja osallisuuden kokemusta voi merkittävästi syventää ja rikastuttaa merkityksellisemmän 

pelikokemuksen aikaan saamiseksi. 
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1. JOHDANTO 

 

12-vuotiaana luin vuotta nuoremman sisareni kanssa intensiivisesti erästä videopeliaiheista 

lehtijulkaisua. Kyseinen lehti kantoi nimeä Pokémon mestarin opas ja se oli tarkoitettu 

läpipeluuoppaaksi Pokémon Red & Bluen- videopelien pelaamiseen. Lehdessä selostettiin 

seikkaperäisesti vaihe vaiheelta mitä peleissä tulee tehdä erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi ja 

pelissä etenemiseksi. Kyseisiä videopelejä minulla ja sisarellani ei kuitenkaan vielä ollut, ne 

olivat luvattu hankkia meille kesäksi muutaman kuukauden päästä. Itse pelien puuttuessa 

kävimme peliopasta läpi yhä uudelleen ja uudelleen niin kauan, että lehden kansi alkoi pehmetä 

ja sivut rypistyä. Peliopas piirsi mieleemme kuvan laajasta ja jännittävästä maailmasta, johon 

halusimme palavasti päästä mukaan. Kyseessä oli sama maailma, Pokémon-universumi, joka oli 

ehtinyt tulla meille tutuksi jo aikaisemmin televisiossa näytetystä Pokémon-animaatiosarjasta. 

Halusimme olla Pokémon-kouluttajia, valita ja pyydystää omat Pokémonimme ja seikkailla 

ympäri maailmaa aivan kuten piirrossarjan hahmot. Yksityiskohtaisen ympäristön, pelialueiden 

ja erilaisten toimintojen kuvailun kautta peliopas vahvisti televisiosarjan luomaa mielikuvaa 

avoimesta maailmasta, jossa pelaaja voi toimia, vaikuttaa ja elää oman vapaan tahtonsa 

mukaisesti. Saatuamme lopulta pelit käsiimme jäimme heti koukkuun, joka ei ole hellittänyt 

vielä tänäkään päivänä. Rakastimme kyseisiä pelejä ja pelasimme ne läpi uudestaan vielä 

moneen kertaan.  

Kuitenkin jälkeenpäin olen ymmärtänyt, että odotukset, jotka kohdistimme 

Pokémon Red & Blue- videopeleihin eivät koskaan sellaisenaan toteutuneet. Maailma ei 

tempaissut meitä mukaansa sillä intensiteetillä, kuin mitä olimme odottaneet. Pokémon-maailma 

jäi toisin sanoen paljon odotettua etäisemmäksi. Itsensä ilmaisun ja toteuttamisen mahdollisuus 

kokonaisvaltaisesti eheässä ja mukaansa tempaavassa maailmassa ei koskaan toteutunut kuten 

olimme sen sisareni kanssa mielessämme kuvitelleet. Mahdollisuudet toimia pelitilassa olivat 

todellisuudessa paljon rajallisemmat kuin mielikuvissamme. Pelit olivat kyllä mieleemme, mutta 

eivät tavalla, jonka liitän fiktiiviseen maailmaan kohdistuvaan immersiokokemukseen. Tämä 

lapsuuden kokemus maailmasta ja siihen liittyvistä odotuksista sekä odotusten toteutuminen 

herättävät minussa kysymyksiä, jotka ovat osaltaan toimineet motivaationa tälle tutkimukselle. 

Voiko pelaajan mahdollisuuksia toimia ja valinnan vapautta lisäämällä vaikuttaa fiktion 

kokemiseen kokonaisvaltaisemmin? Mitä syvempi uppoutumiskokemus videopelien tapauksessa 

vaatii? Entä onko teknologian kehittymisen myötä mahdollista luoda immersiosta syvempää? 

Näihin kysymyksiin pyrin tässä tutkimuksessa vastaamaan. 
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Tutkimukseni aihe on siis immersiivinen kokemus videopeleissä. Edellä lueteltujen 

kysymysten hengessä pohdin erityisesti sitä, miten pelaajan mahdollisuus osallistua ja toteuttaa 

itseään virtuaalisessa pelimaailmassa synnyttää vaikutelman toiminnan vapaudesta ja kuinka 

tämä koettu vapaus vaikuttaa immersioon ja koko pelikokemukseen. Tarkoitus on kartoittaa 

videopelielementtejä, jotka tukevat tai mahdollistavat vapauden vaikutelman syntymistä 

pelikokemuksessa. Osana tätä pyrkimystä pohdin myös mielikuvituksen roolia suhteessa 

immersioon. Tutkimukseni teen vertailemalla saman videopelisarjan eri vuosikymmenillä 

julkaistuja peliversioita toisiinsa ja analysoimalla eri tekijöiden vaikutusta immersiiviseen 

kokemukseen omaa pelikokemustani reflektoiden. Tarkoitus on selvittää, miten näiden pelien 

kehittyminen niin teknisten kuin sisällöllistenkin ominaisuuksien osalta on vaikuttanut 

pelikokemuksessa ilmenevään toiminnanvapauteen, osallisuuden tunteeseen, mielikuvituksen 

käyttöön ja lopulta itse immersioon.  

Tutkielmaani olen valinnut tarkasteltavaksi Pokémon-pelisarjan. Pääasiallinen 

huomio on sarjan Red & Blue sekä Sword & Shield- nimikkeissä, jotka tällä hetkellä edustavat 

Pokémon-pääpelisarjan vanhimpia ja uusimpia julkaistuja pelejä. Tutkielmassani hyödynnän 

sekä teknologista näkökulmaa videopelien muodollisia, erityisesti visuaalisia piirteitä 

tarkastellessani, että fenomenologis-hermeneuttista analyysia, kun pohdin teknologisten 

ominaisuuksien vaikutusta pelitilanteiden tulkintaan ja hahmottumiseen pelaajan mielessä sekä 

immersiiviseen videopelikokemukseen itseensä. Tutkimuksessani sovellan erityisesti filosofi 

Kendall Waltonin uskotteluleikin ja fiktion teoriaa videopeleihin liittyvän 

uppoutumiskokemuksen olemuksen ja luonteen tarkasteluun. Toinen keskeinen teoreettinen 

taustavaikuttaja tutkimuksessani on videopelitutkimuksessa vaikuttanut Gordon Calleja, jonka 

pelaajan osallistamisen mallia hyödynnän erityisesti vertailevassa pelianalyysissäni. 

Vertailevan analyysini kohteeksi olen valinnut Pokémon-pelit seuraavin 

perusteluin: Kyseinen pelisarja edustaa lajityypiltään tietokoneroolipelejä, joiden 

erityisluonteeseen immersion kysymykset soveltuvat erityisen hyvin. Roolipelit eri muodoissaan 

edellyttävät aina jonkin asteista eläytymistä, toisin sanoen fiktiiviseen pelimaailmaan 

heittäytymistä, mikä tekee Pokémon-pelisarjan peleistä loistavan tutkimuskohteen immersioon 

liittyvissä kysymyksissä. Roolipeleille on luonteenomaista huolellisten, loogisesti yhtenäisten ja 

narratiivisesti rikkaiden fiktiivisten maailmojen rakentaminen. Ilman tällaisia maailmoja 

immersioon ja pelimaailman mahdollistaman toiminnan vapauteen liittyvien kysymysten 

pohdinta ei olisi edes mielekästä. Tietokoneroolipeleinä Pokémonin pääsarjan pelit tarjoavat 

mielestäni hedelmällisen perustan virtuaalitodellisuuteen eläytymiseen liittyville pohdinnoille. 
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Toinen syy valinnalleni perustuu Pokémon-pelien seikkailulliseen luonteeseen. 

Tällä tarkoitan sitä, että toisinkuin esimerkiksi tasohyppelypeleissä, pelaaja voi liikkua ja tutkia 

suhteellisen vapaasti ympäröivää pelitilaa ja päättää mitä milloinkin tekee, kun taas tyypillisissä 

tasohyppelyissä pelaaja etenee tiukan lineaarisesti eteenpäin toimintamahdollisuuksien 

rajautuessa hyvin vähäisiin vaihtoehtoihin, kuten erilaisten esteiden yli loikkimiseen. Pokémon-

pelit sen sijaan tarjoavat  laajemmin erilaisia toimintavaihtoehtoja valittavaksi ja suoritettavaksi 

suhteellisen avoimessa pelitilassa, mikä taas mahdollistaa pelaajan itseilmaisun ja omaehtoisen 

toiminnan merkityksen tarkastelun suhteessa immersiiviseen pelikokemukseen.  

Kolmas syy pelivalintaani liittyy Pokémon-pääpelisarjan jo yli 20 vuotta 

kestäneeseen historiaan, jonka aikana kyseiset pelit ovat kehittyneet paljon niin muodollisten 

kuin sisällöllisten elementtien tasolla. Tämä mahdollistaa tutkimuksen vertailevan otteen, jonka 

tarkoitus on pohtia sitä, tarjoavatko nykyteknologialla varustetut videopelit jollakin tasolla 

paremman pelikokemuksen kuin vanhemmat, monella tasolla minimalistisemmat ja 

vaatimattomammat videopelit. Saman pelisarjan eri aikoina julkaistuja nimikkeitä vertailemalla 

uskon voivani selittää peliteknologian kehityksen mukanaan tuomien sisällöllisten ja 

muodollisten uudistusten roolia immersiivisen videopelikokemuksen syntymisessä, ja tämän 

kokemuksen arvoa roolipelikokemuksessa yleensä. Tutkimukseni tulokset ovat laajennettavissa 

koskemaan kaikkia videopelejä, jotka tarjoavat pelaajalle narratiivisesti rikkaita fiktiivisiä 

maailmoja ja, jotka mahdollistavat pelaajan omaehtoisen toiminnan ja osallistumisen näihin 

maailmoihin. 

 

  

2. IMMERSION KÄSITE 

 

Videopelejä voidaan pelata useista eri syistä ja useilla eri tavoilla. Videopelin luonteesta riippuen 

jo yksi ja sama peli voi tarjota useita eri mahdollisuuksia ja tapoja pelata. Pelaaja voi esimerkiksi 

asennoitua peliin matemaattisena haasteena ja keskittyä niin sanottujen kokemuspisteiden 

kartuttamiseen ja pelihahmonsa kehittämiseen tarkoituksenaan tavoitella parhaita mahdollisia 

lukuarvoja pelin tarjoamilla osa-alueilla (Juul, 2014, 186). Nykyiset tietokoneroolipelit 

mahdollistavat internetyhteyden avulla myös sosiaalisen kanssakäymisen muiden pelaajien 

kanssa, mikä taas tarjoaa vaihtoehdon asennoitua peliin täysin kilpailullisessa mielessä. 

Strateginen suunnittelu ja oman pelitaktiikan huolellinen hiominen tuovat erityisen 

lisämausteensa numero-orientoituneeseen pelaamiseen. Strategisen, kilpailullisen ja 
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matemaattisen asennoitumisen lisäksi videopeliä voidaan pelata puhtaasti tehtäväpohjalta. 

Pelaaja keskittyy tällöin suorittamaan pelin tarjoamia tehtäviä erilaisia palkintoja saadakseen. 

Tehtävänä voi olla esimerkiksi kaikkien erilaisten Pokémon-hahmojen kerääminen pelin eri 

alueilta. Tehtävien onnistunut suorittaminen on mielekästä puuhaa itsessään, eikä välttämättä 

edellytä lainkaan immersiivistä asennoitumista pelin maailmaa tai tarinaa kohtaan (Juul 2005, 

200). 

Immersio kuvitteellisten tai fiktiivisten entiteettien kohdalla ei ensisijaisesti 

merkitse kokemusta, joka viittaa mihin tahansa pelaajan huomion täydellisesti kaappaavaan 

toimintaan (Ryan 2003, 14). Käsitteenä immersio pohjautuu latinankieliseen sanaan 

immersionem tai immergere, jolla viitataan upottamiseen, kastamiseen ja sukeltamiseen (to 

plunge in, dip into, sink, submerge).1 Alun perin käsitteellä on viitattu asioiden fyysiseen 

upottamiseen ja kastamiseen nestemäisiin aineisiin, mutta myöhemmin se on laajentunut 

tarkoittamaan myös metaforista uppoutumista, keskittymistä ja huomion kohdistamista johonkin 

asiaan.2 Immersio voidaan siis ymmärtää useilla eri tavoilla, mutta tässä tutkielmassa ja 

pelintutkimuksessa yleensä ollaan kiinnostuneita käsitteen siitä merkityksestä, joka viittaa 

tietynlaiseen pelaajan omaksumaan asenteeseen virtuaalista pelimaailmaa kohtaan. 

Kirjallisuudentutkija Marie-Laure Ryan muistuttaa narratiivisuuden ja immersion suhteesta 

kirjoittaessaan että toisinkuin esimerkiksi ristisanatehtävien ratkomisen, tietokoneohjelmien 

ohjelmoimisen tai viulun soiton kuuntelemisen kohdalla, videopelien mahdollistamaa immersion 

kokemusta määrittää erityislaatuinen mielikuvitusperustainen asennoituminen pelin tarjoamaan 

fiktiiviseen maailmaan eikä niinkään tavanomaisempi huomion kohdistaminen aktuaaliseen 

käsillä olevaan tekemiseen (Ryan 2003, 14).  

Videopelien luonteen ymmärtäminen erityisesti kerronnallisena fiktiona vaatii 

videopelien vetovoimaisuuden ymmärtämistä mielikuvitukseen perustuvana vapautumisena 

reaalimaailman rajoituksista (Ermi, Heliö & Mäyrä 2004, 76). Toisin sanoen 

mielikuvitusmaailmoihin uppoutuminen videopeleissä tulee ymmärtää erityisesti tarinallisista 

elementeistä johtuvaksi kokemuksen muodoksi. Näitä voivat olla esimerkiksi pelimaailman 

jatkuvuuteen, yhtenäisyyteen ja uskottavuuteen vaikuttavat tekijät, jotka rakentavat fiktiota 

kuvitteellisena kokonaisuutena pelkän esillä olevan representaation sijaan. Kerronnallisten 

elementtien lisäksi videopelien vetovoimaisuuteen vaikuttavat pelien luonteesta ja painotuksista 

 
1 Online Etymology Dictionary: hakusana immersion. 2021. Nettisanakirja. immersion | Search Online Etymology 
Dictionary (etymonline.com) [Viitattu 26.4.2021] 
2 Vocabulary.com ©1998-2021 Thinkmap, Inc. hakusana immersion. Nettisanakirja. immersion - Dictionary 
Definition : Vocabulary.com [Viitattu 26.4.2021] 

https://www.etymonline.com/search?q=immersion
https://www.etymonline.com/search?q=immersion
https://www.vocabulary.com/dictionary/immersion
https://www.vocabulary.com/dictionary/immersion
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riippuen myös erilaiset audiovisuaaliseen toteutukseen liittyvät sekä toiminnallisia taitoja 

painottavat tekijät (Ermi ym. 2004, 82-84).  

Videopelien elämysvoimaa tutkineiden Laura Ermin, Satu Heliön ja Frans Mäyrän 

tutkimusta (2004) tulkiten ymmärrän asian niin, että videopelien vetovoimaisuuteen myönteisesti 

vaikuttavien tekijöiden ja elementtien perusteella immersiivinen pelikokemus on mahdollista 

jakaa kolmeen laadullisesti erilaiseen immersion muotoon, jotka käytännön pelitilanteessa usein 

kuitenkin sekoittuvat toisiinsa. Nämä uppoutumisen muodot kyseisen tutkimuksen käsitteistöä 

käyttäen ovat aistimellinen, toiminnallinen ja mentaalinen immersio. Aistimellisen immersion 

kohteena on nimensä mukaisesti pelaajaan vetoava aistisisältö, kuten esimerkiksi visuaaliset ja 

auditiiviset ärsykkeet, jotka erilaisten teknologisten hienouksien avulla vetävät kokijan huomion 

itseensä. Toiminnallisella immersiolla sen sijaan tarkoitetaan itse pelilliseen aktiviteettiin 

suuntautuvaa uppoutumiskokemusta, joka kattaa kaiken motorisen, älyllisen, strategisen ja 

edistymiseen liittyvän pelaajan toiminnan. (Ermi ym. 2004, 96-100.) 

 Mentaalisen immersion käsite viittaa pelin kuvitteellisen ulottuvuuden 

tavoittamiseen ja fiktioon eläytymiseen, josta Ryankin puhuu. Pelintutkimuksen alalla 

vaikuttaneen ja immersiota tutkinut McAllister (2009) väittää, että immersio ei ole minkään 

tietyn median ominaisuus vaan tulosta mielikuvituksen käytöstä (McAllister Curtisin mukaan 

2015, 42). Tämän näkemyksen mukaan immersiota ei voisi palauttaa yksinomaan esimerkiksi 

pelin korkealaatuiseen tai realistiseen grafiikkaan tai koukuttavaan pelilliseen sisältöön kuten 

etenemiseen ja palkintojen voittamiseen liittyvään mielihyvään. Uppoutumiskokemuksen 

syntymiseen tarvitaan mielikuvitusta, joka ” on tulosta subjektin ja esteettisen objektin välisestä 

vuorovaikutuksesta, josta on mahdollista syntyä jotakin täysin uutta ja odottamatonta”3 (Curtis 

2015, 42). Ajatus kuvaa hyvin mentaalista immersiota oleellisesti emergenttinä ilmiönä, joka on 

aina enemmän kuin pelkkä visuaalinen materiaalinsa tai konkreettinen käyttöliittymänsä, johon 

aistimellinen ja toiminnallinen immersio kohdistuvat.   

Mentaalisen tason immersiivinen pelikokemus ei ole mahdollinen, mikäli pelaaja 

sitoutuu yksinomaa pelilliseen ja normatiiviseen sääntösysteemiin ilman narratiivisten 

elementtien väliintuloa. Tarvitaan tarinallista sitoutumista, johon kuuluu olennaisena osana 

pelaajan toiminta virtuaalimaailmassa osana tarinaa ja sen etenemistä (Owen 2017, 112). 

Kokemus mahdollistuu siis vain sellaisten pelien kautta, jotka tarjoavat pelaajalle virtuaalisen, 

koherentin ja uskottavan pelimaailman- ja ympäristön toiminnan kohteeksi, pelaajan asuttavaksi 

ja tutkittavaksi. Virtuaaliympäristön hahmottuminen maailmana pelaajan toiminnan kautta on 

 
3 Käännös GP 
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yksi tapa rakentaa fiktiota kokonaisuutena. Lisäksi edellytetään muita narratiivisia elementtejä, 

jotka omalta osaltaan rakentavat videopelin maailmaa kokonaisuutena, ei pelkkänä digitaalisena 

representaationa (maailman käsitettä tarkastellaan tarkemmin luvussa 2.2). Videopeli-immersio 

mentaalisessa muodossaan edellyttää kuitenkin myös muiden immersion muotojen osallisuutta 

ollakseen juuri videopeleille ominaista ja erottuakseen tavanomaisista tarinoita välittävistä 

medioista, kuten kirjoista ja elokuvista. Mentaalinen immersio, johon tutkimukseni keskittyy ei 

siis ole täysin erillään videopelien välittämästä audiovisuaalisesta aisti-informaatiosta tai 

toiminnallisista elementeistä. Päinvastoin niillä on tärkeä osallisuus mielikuvituksen 

aktivoinnissa ja fiktioon suuntautuvan uppoutumiskokemuksen tukemisessa, kuten myöhemmin 

tullaan huomaamaan tutkimukseni pelikokemusta analysoivassa luvussa. Seuraavaksi 

tarkastellaan entistä tarkemmin sitä, minkä tyyppinen ilmiö immersiivinen pelikokemus on, ja 

mitä tämä kokemus edellyttää pelaajalta itseltään.  

 

 

2.1 Uskottelu, eläytyminen ja läpinäkyvyys 

 

Fiktiiviseen maailmaan asennoituminen immersiivisessä mielessä edellyttää sitoutumista 

tietynlaiseen uskotteluun, josta muun muassa Kendall Walton kirjoittaa teoksessaan ”Mimesis as 

Make-believe” (1993). Uskottelua esiintyy erityisesti, kun videopeliä pelataan tarinallisessa 

mielessä, millä viittaan pelaajan pyrkimykseen kokea pelin tarjoama päätarina 

kokonaisuudessaan. Tällöin pelaaja uskottelee itselleen, että esitetty pelimaailma tapahtumineen 

ja henkilöhahmoineen on totta omassa todellisuudessaan (Walton 1993, 35). Immersiivinen 

kokemus edellyttää pelaajalta vapaaehtoisuutta uskottelevan asenteen omaksumisen suhteen. 

Videopelitutkija David Owenin mukaan immersiivisessä läsnäolokokemuksessa on kyse 

”pelaajan vapaasta tahdosta heijastaa itsensä virtuaaliympäristöön ja pidättäytyä epäilystä 

esitetyn fiktion suhteen”4 (Owen 2017, 31). Pelaaja uskottelee itselleen vapaaehtoisesti esitetyn 

fiktiivisen todellisuuden olevan totta, jolloin immersiivisen kokemuksen edellyttämä osallistujan 

aktiivisuus voidaan ymmärtää pelaajan spontaanisti suorittamana kuvitteluna tai eläytymisenä 

fiktiiviseen läsnäolotilanteeseen videopelin narratiivisessa kehyksessä.  

Waltonia mukaillen eläytymisen voi siis ymmärtää eräänlaisena osallistujan 

aktiivisuutta painottavana uskotteluleikkinä, sillä hänen mukaansa ”minimiehto uskotteluleikkiin 
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osallistumiselle on kuvitella propositioita, jotka ovat kuvitteellisesti tosia eli fiktiivisiä 

uskotteluleikin maailmassa”5 (Walton 1993, 209). Jo kaikkein yksinkertaisimpien ja 

perustavampien väitelauseiden kuvittelu todeksi edellyttää kuvittelijalta aktiivista osallistumista 

uskotteluleikin maailman luomiseen. Eläytyminen voidaan siis ajatella heittäytymisenä 

videopelin tarjoamiin fiktiivisiin kokemuksiin ja maailmoihin, jonka perusta on 

pelaajalähtöisessä toiminnassa, halussa osallistua mielikuvitteluleikkiin ja pyrkimyksessä 

ylläpitää tätä asennetta pelitapahtuman aikana. Ilman tällaista narratiiviseen sisältöön 

kohdistuvaa asennoitumista immersiivistä pelikokemusta on vaikea kuvitella. Eläytyminen 

edellyttää sitoutumista uskotteluun, mikä taas viittaa siihen, ettei videopelirepresentaatio 

itsessään (esim. realistinen grafiikka) riitä fiktiivisen todellisuuden ja maailman kokemiseen 

immersiivisessä mielessä (Calleja 2011, 21). Pelaajan huomion kohdistaminen pelitilanteen 

toiminnallisen ulottuvuuden sijaan pelaaja tulisi sitouttaa osaksi fiktion tasolla tapahtuvaa 

kuvitteellista pelitilannetta. Immersiiviselle kokemukselle välttämätön läsnäolon tunne 

saavutetaan pelaajan aktuaalisen toiminnan kautta, joka kohdistuu virtuaaliseen peliympäristöön 

ja sen tapahtumiin, ei materiaalisen ja teknisen käyttöliittymän kanssa operoimiseen. Toisin 

sanoen immersion saavuttaminen edellyttää pelaajalta aktiivista osallistumista videopeleille 

ominaiseen vuorovaikutustilanteeseen pelaajan ja pelisysteemin välillä läsnäolon kokemuksen 

saavuttamiseksi (Calleja 2011, 23).   

Ollakseen aidosti immersiivistä videopelin on luotava edellytykset narratiiviselle 

toiminnalle, mikä taas tarkoittaa sellaisen kuvitteellisesti ja ajallisesti eheän tilan luomista, johon 

pelaaja voi sisällyttää itsensä (Ryan 2003, 15). Tämä tarkoittaa pelaajan mahdollisuutta 

aktiivisesti toimia, liikkua ja vaikuttaa peliympäristössään. Videopelien luoma tilallisuuden 

vaikutelma ja tässä pelitilassa oleskeleminen ja toimiminen vaikuttaa oleellisesti immersiivisen 

pelikokemuksen syntymiseen (Calleja 2011, 27). Yleisesti voidaan puhua läsnä olemisesta 

reaalimaailmaan nähden erillisessä ja omalakisessa fiktiivisessä todellisuudessa. Pelaaja 

saavuttaa läsnäolon tunteen kokiessaan olevansa osa videopelin representoimaa 

virtuaalitodellisuutta ja tämä osallisuus on tulosta erilaisista mahdollisuuksista vuorovaikuttaa 

virtuaalisessa peliympäristössä (Owen 2017, 84). Pelaajalähtöisen toiminnan myötä pelaaja ei 

paikannu pelimaailmaan pelkästään ulkopuolisena tarkkailijana, vaan aktiivisena osallistujana ja 

tapahtumien myötävaikuttajana, joka on oleellinen osa pelin fiktiivistä maailmaa (Owen 2017, 

79). Osallistumisen myötä videopelin teknologinen ja materiaalinen representaatio pelikonsolin 

näytöllä kehittyy fiktiiviseksi, omalakiseksi ja autonomiseksi todellisuudekseen vasta pelaajan 
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heijastaessa itsensä pelimaailmaan (uskottelun ja eläytymisen kautta) ja tässä maailmassa 

aktiivisesti ja itselähtöisesti toimiessaan.  

  Immersiivisessä pelikokemuksessa fiktiivisen maailman välittävä medium (tässä 

tapauksessa videopeli) muuttuu ikään kuin läpinäkyväksi, mikä tarkoittaa pelaajan huomion 

kohdistumista ensisijaisesti kuvitteellisesti emergenttiin maailmaan mediumin itsensä sijaan. 

Waltonin mukaan fiktion keinotekoisuuden paljastuminen sen sijaan etäännyttää kuvittelijan 

fiktiivisestä todellisuudesta palauttaen hänet takaisin ”maan pinnalle”. Kuvittelun todellisen 

luonteen paljastuminen siirtää huomion itse sisällöstä niihin tapoihin ja keinoihin, joilla sisältö 

on saatu aikaan, muodostaen varteenotettavan uhan immersiivisen kokemuksen muodostumiselle 

(Walton 1993, 15). Tietoisuuden kohdistuessa fiktion sisältöön mediumin itsensä sijaan, toteutuu 

niin sanottu läpinäkyvyyden periaate, joka on immersiivisen fiktiokokemuksen välttämätön 

avaintekijä (Walton 1993, 50). Läpinäkyvyyden myötä kuvitteellinen maailma tulee ikään kuin 

lähemmäksi mediumin käyttäjää, kuten tässä tapauksessa videopelin pelaajaa. Kun 

keinotekoisuuteen huomion vievät kuvittelun esteet on eliminoitu oikeanlaisen huomion 

kohdistamisen myötä, voi pelaaja kokea olevansa läsnä representoidussa virtuaalitodellisuudessa. 

Läpinäkyvyyden ideaa voisi kuvailla pelitutkija Gordon Callejan sanoin ”subjektiivisen 

välimatkan lyhentymiseksi pelaajan ja peliympäristön välillä”6, mikä taas on tulosta pelaajan 

aktiivisesta ja itselähtöisestä toiminnasta pelitilassa (Calleja 2011, 2).  

Pelaajan sulautuminen osaksi fiktiivistä pelitodellisuutta tulee mahdolliseksi vasta 

kun pelin keinotekoisuudesta muistuttavat kognitiiviset kehykset ovat poissa. Videopelien 

pelaaminen strategisena, kilpailullisena tai optimilukuarvoihin keskittyvänä toimintana vetää 

huomion pois fiktiivisestä virtuaalitodellisuudesta, mikä ei näin ollen mahdollista fiktioon 

eläytymistä. Maksimilukuarvojen tavoittelussa pelaaja on enemmän sitoutunut pelin sääntöjen 

(päihitä X määrä vastustajia, jonka johdosta pelihahmosi kokemustaso nousee) noudattamiseen 

kuin tarinallisiin elementteihin, jotka luovat pelitilasta oman fiktiivisen todellisuutensa. 

Immersiivinen pelikokemus edellyttää pelaajalta siis tietynlaista asennetta fiktiivistä todellisuutta 

kohtaan, pelkkä uppoutuminen käsillä olevaan tekemiseen ei riitä. Tämän vuoksi Ryan 

poissulkee immersion piiristä pois esimerkiksi filosofiset tutkielmat, musiikin ja abstraktit pelit 

kuten shakin ja tetriksen (Ryan 2003, 15).  

Se, että videopelejä pelataan intensiivisesti esimerkiksi erilaisten pelin tarjoamien 

tehtävien suorittamiseksi, ei vielä ole immersiota mentaalisessa mielessä. Oleellista on 
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uskottelevan ja eläytyvän asenteen omaksuminen fiktiivistä, teknologisesta ulottuvuudesta 

itsenäistä pelimaailmaa kohtaan. Tehtävien onnistunut suorittaminen voi tuottaa mielihyvää ja 

olla palkitsevaa itsessään ilman, että sitoudutaan kuvittelemaan pelin fiktiivistä maailmaa 

koskevia väitteitä todeksi. Tehtävien suorittaminen, kilpailullinen pelaaminen tai strategioiden 

pohtiminen on kuvitteellista kokemusta mekaanisempaa ja teknisempää, millä viittaan 

eläytyvään osallistumiseen vaadittavan spontaanisuuden puuttumiseen. Spontaanisuus taas 

merkitsee läpinäkyvyyden toteutumista ja keinotekoisuuden unohtumista, mikä on omiaan 

luomaan kokemuksesta ja fiktion maailmasta elävämmän, yllätyksellisemmän ja itsenäisemmän 

todellisuutensa (Walton 1993, 16). Läpinäkyvyyden toteutuminen eli reaalitodellisuuden taka-

alalle jääminen mahdollistaa näin syvemmän ja antoisamman pelikokemuksen, kun pelaaja 

hetkellisesti irtautuu todellisuuden rajoituksista ja arjen vaatimuksista heittäytyessään 

hetkellisesti vapaan, spontaanin ja luovan mielikuvituksensa varaan. 

Tiivistetysti totean, että immersiivisessä videopelikokemuksessa on kyse 

uskottelusta. Uskottelu vaatii subjektilta aktiivista osallistumista, jota voidaan kutsua myös 

eläytymiseksi. Eläytymisen tuloksena osallistuja saavuttaa läsnäolon tunteen, jolloin hän kokee 

olevansa osa fiktiivistä pelitodellisuutta. Tällöin voimaan astuvat myös mediumin 

läpinäkyvyyden periaatteet, mikä ideaalitapauksessa tarkoittaa sitä, että videopeli teknisine ja 

materiaalisine piirteineen unohtuu huomion kohdistuessa pääasiassa fiktiivisiin sisältöihin ja 

elementteihin. Immersiosta puhuttaessa tässä tutkimuksessa viitataan siis läpinäkyvyyteen, 

läsnäolon tunteeseen, fiktiivisiin tapahtumiin eläytymiseen ja pelaajan hetkelliseen 

sulautumiseen osaksi videopelin kuvitteellista maailmaa.   

 

 

2.2 Maailma ja fiktio 

Immersiivisen kokemuksen luonteen ymmärtämiseksi on tärkeää avata usein käyttämiäni 

”maailman” ja ”fiktion” käsitteitä. Ilman niitä on vaikea edes puhua immersiosta, viittaavathan 

ne ilmiöön, joka on uppoutumiskokemuksen ytimessä toisin sanoen maailma on se, johon 

uppoudutaan. Fiktiivisyys on erityisesti esittävien, narratiivisia elementtejä sisältävien 

taideteosten ja muiden kulttuuristen artefaktien ominaispiirre, vaikka myös esimerkiksi luonnon 

objektien voidaan ajatella tietyssä mielessä kykenevän toimimaan fiktiivisten totuusväittämien 

yllykkeenä (ks. Walton 1993). Ensisijaisesti viittaan tässä tutkimuksessa fiktioon kuitenkin 
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institutionaalisena käytäntönä, jota määrittää tietty sopimuksenvaraisuus ja jonka pohjana ovat 

ihmislähtöiset representaatiot ja tarkoituksenmukaiset, intentionaalisesti luodut maailmat (Zipfel 

2014, 108). 

Esittävien taideteosten ja objektien voidaan ajatella synnyttävän omia erityisiä 

tiloja tai maailmoja, joihin teoksen vastaanottaja voi mielikuvituksensa avulla uppoutua. 

Fiktiolla on ilmeinen suhde mielikuvitukseen, sillä sen oletetaan sisältävän ”ei-todellisia”, 

keksittyjä elementtejä, jotka eivät välittömästi viittaa aktuaalisen reaalimaailmamme objekteihin 

ja tapahtumiin (Zipfel 2014, 105). Fiktion tapa olla olemassa on siis perustavasti kuvitteellinen, 

mikä mahdollistaa sen, että fiktiivisistä entiteeteistä voidaan puhua ikään kuin ne olisivat oikeasti 

olemassa. Tällaisessa puhetavassa on kyse tietynlaisesta asenteesta, joka omaksutaan esittävää 

objektia kohtaan. Kyse on uskotteluleikistä, jossa tehdään fiktiiviseen todellisuuteen kohdistuvia 

väittämiä, jotka ovat aina tosia omassa erityisessä maailmassaan (Walton 1993, 35 ja 221).  

Usein mielikuvitusmaailmat rakentuvat kuitenkin aktuaalisen maailmamme 

pohjalle. Videopeleissä tämä tarkoittaa sitä, että pelaaja kuvittelee mielessään maailman tai sen 

osia videopelin tarjoaman representaation ja informaation pohjalta. Videopeli esittävänä 

artefaktina tarjoaa useita representatiivisia keinoja, jotka johdattelevat mielekkään, koherentin ja 

eheän maailman kuvitteluun (Juul 2005, 122 ja 133). Erilaisten representatiivisten keinojen 

avulla luotu kuvitteellinen maailma ei kuitenkaan koskaan ole täysin valmis tai kokonainen, sillä 

videopelit inhimillisinä ja kulttuurisina artefakteina jäävät aina representaation tasolla 

puutteellisiksi. Videopelien tai minkä tahansa representatiivisen tuotteen suunnitteluvaiheessa 

päätetään, mitä esitetään, millä tavalla ja mitä jätetään pois luoden aukkoja fiktion 

kokonaisuuteen. Tämä avaa mahdollisuuden pelaajalle vaikuttaa itse ainakin osittain fiktiivisen 

maailman sisältöön. Pelaaja nimittäin täyttää pelin maailmassa ilmenevät aukot itse, 

reaalimaailmaa koskevan ymmärryksensä, tietonsa ja oman henkilökohtaisen historiansa avulla7. 

Fiktio ei siis ole aktuaalisesta maailmastamme täysin riippumaton ja autonominen 

tilansa, vaikka se usein ymmärretäänkin erilliseksi todellisuudekseen omine lainalaisuuksineen ja 

totuuksineen. Pelintutkimuksessa asiaa on pyritty havainnollistamaan pelitilan (game space) ja 

maailman (world space) käsitteiden avulla. Näistä kahdesta pelitila on visuaalisena ja 

 
7 Tämä fiktiivisten maailmojen luonnetta mentaalisina konstruktioina ja fiktion suhdetta 

reaalitodellisuuteen painottava periaate tunnetaan Marie-Laure Ryanin narratologian kirjoituksissa 

nimellä pienimmän mahdollisen poikkeaman periaate (principle of minimal departure).  
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materiaalisena representaationa sekä normatiivisena sääntösysteeminä osa aktuaalista 

maailmaamme, kun taas fiktiivinen maailma sijaitsee kuvitteellisena entiteettinä reaalisen, 

jokapäiväisen ja arkisen maailmamme ulkopuolella omassa erityisessä ulottuvuudessaan (Juul 

2005, 164).  

Narratologiassa fiktiivisen tilan erillisyyden ideaa on pyritty ymmärtämään 

tarinamaailman käsitteen avulla. Fiktiossa on kyse tarinankerronnasta, joka ei ota 

lähtökohdakseen todellista maailmaa vaan tarina viittaa pelkästään itseensä, henkilöhahmoihinsa, 

tapahtumapaikkoihinsa, oman maailmansa lainalaisuuksiin ja tapahtumiin (Ryan 2014, 34). 

Ryanin käsitteistöä lainaten tarinamaailman käsite viittaa narratiivisiin elementteihin, jotka ovat 

tarinan itsensä kannalta sisäisiä eli intradiegeettisiä. Gérard Genetten mukaan diegesiksen käsite 

viittaa ”narratiivin määrittämään ajallistilalliseen universumiin, joka on kuitenkin enemmän kuin 

esitettyjen tapahtumien sarja, jotka muodostavat tarinan”8 (Genette Thonin mukaan 2016, 38). 

Tarinamaailman ulkopuolelle jäävät sen sijaan fiktion representaation tai esittävän diskurssin 

tasolle kuuluvat elementit, jotka eivät kuulu varsinaiseen kuvitteelliseen maailmaan (Ryan 2014, 

37). Narratologinen käsitys tarinamaailmasta vastaa siis hyvin pitkälti pelitutkimuksessa 

suosittua näkemystä videopelin fiktiosta omana, erityisenä tilanaan. Täysin autonomisia nämä 

tilat eivät kuitenkaan ole kummassakaan näkemyksessä. Narratologiassa tarinamaailma 

ymmärretään aina materiaalisen tekstin pohjalta rakentuvaksi mentaaliseksi konstruktioksi, siinä 

missä pelitutkimuksessa fiktiiviset maailmat nähdään materiaalisen pelirepresentaation alulle 

saattamina. Fiktiosta puhuttaessa ei siis viitata puhtaasti subjektiiviseen mentaaliseen ilmiöön, 

mutta ei myöskään pelkästään välineellisen representaation tasoon (Thon 2016, 51). 

Ajatus fiktiivisten maailmojen kaksitahoisuudesta esiintyy myös Waltonilla, kun 

hän puhuu todellisen maailman kohteista uskotteluleikkien rekvisiittana, joiden kuvitelmiin 

johdattelevan luonteen seurauksena fiktiivinen maailma saa alkunsa. Materiaalinen, aistein 

havaittava rekvisiitta antaa fiktiivisille maailmoille objektiivisuutta, jota ilman ne palautuisivat 

täysin kuvittelijan subjektiiviseksi ja sattumanvaraiseksi mielensisällöksi (Walton 1993, 42). 

Uskotteluleikkien kautta muodostuva fiktiivinen maailma ei siis rakennu tämän näkemyksen 

mukaan pelkälle spontaanille kuvittelulle, vaan saa voimansa suhteestaan aktuaaliseen, 

materiaaliseen maailmaamme. Walton väittää, että fiktiivisyys ei palaudu pelkkään kuvitteluun 

ja, että fiktiivisyyden ehtona on intentionaalinen, tarkoituksenmukainen toiminta, joka tähtää 

tietynlaisten kuvitelmien synnyttämiseen (Walton 1993, 44). Waltonia tulkiten spontaanit 
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kuvitelmat ovat osa fiktiivistä maailmaa vain, jos kuvittelija niin tahtoo, toisin sanoen omaksuu 

asenteen, jonka tarkoituksena on tuottaa mielessä tietty kuvitelma. Asioiden ymmärtäminen 

fiktiona on kuitenkin luonnollinen, inhimillinen taipumus, joka ei edellytä keinotekoista 

päätöksentekoa tai kovia psyykkisiä ponnistuksia, mikä toisin sanoen tarkoittaa läpinäkyvyyden 

periaatteen toteutumista (Walton 1993, 49). Uskotteluleikit perustuvat sanattomaan ja 

vakiintuneeseen toimintaan, jota määrittää fiktiivisten teosten luonteen ymmärtäminen 

kollektiiviseen kuvitteluun perustuvana toimintana (Zipfel 2014, 108). Fiktiota määrittää tietty 

sopimuksenvaraisuus ja suhde aktuaaliseen maailmaan. Fiktioon johdattelevana rekvisiittana voi 

toimia esimerkiksi esittävä maalaus, lapsen leikkikalu, taivaalla seilaava pilvenhattara tai 

taskuhirviöiden metsästykseen keskittyvä videopeli.    

Koska fiktiivisten maailmojen muodostuminen on näin vahvasti yhteydessä 

todelliseen maailmaan, voidaan immersiivisen pelikokemuksen syntyminen nähdä suoraan 

riippuvaisena videopelin hyödyntämistä representatiivisista keinoista. Waltonin mukaan 

uskotteluleikkien ja fiktiivisten maailmojen elävyys ja vetovoimaisuus riippuvat merkittävin osin 

esittämisen tavasta, jolla fiktio saatetaan vastaanottajan koettavaksi (Walton 1993, 329).  Tämän 

näkemyksen mukaisesti representoidut pelitilat luovat erilaisia kuvitteellisia maailmoja, joiden 

intensiivisyys, elävyys ja rikkaus voivat vaihdella käytettävissä olevien resurssien ja keinojen 

mukaan. Peliteknologian kehityksen tuomien uudistusten ja edistysaskelien vaikutusten 

pohtiminen immersion kysymysten yhteydessä on siis mielestäni hyvinkin perusteltua.  

Tämän tutkimuksen selkeyden kannalta on hyvä erottaa toisistaan kolme eri tasoa, 

joihin pelaajan tietoisuus voi kohdistua pelikokemuksen aikana ja, jotka pelaamisen aikana usein 

sekoittuvat toisiinsa. Ensimmäinen näistä on pelin fyysinen, välineellinen taso eli käyttöliittymä, 

johon pelaaja on fyysisesti kosketuksissa pelitapahtuman aikana. Toinen taso on pelin 

representaation ulottuvuus eli kaikki esittävä sisältö ja keinot tuottaa sitä. Representaatiolle 

puolestaan rakentuu pelin fiktiivinen maailma, joka saa alkunsa pelaajan mielikuvituspohjaisesta 

asennoitumisesta pelisysteemin tarjoamaan informaatioon. On syytä huomioida kuitenkin se 

seikka, että Waltonin ajatus representaatiosta uskotteluleikkinä ja tämän uskotteluleikin 

kaksitahoisuudesta koskee esittäviä taideteoksia. Idea on kuitenkin sovellettavissa myös 

videopelien tutkimukseen, sillä esittävien taideteosten tapaan myös monet videopelit perustuvat 

representaatiolle ja uskotteluleikeille. Videopelit eroavat taideteoksista kuitenkin siinä, että ne 

perustuvat pelaajan ja pelin väliselle aktiiviselle vuorovaikutukselle, kuten tulemme vielä 

myöhemmin huomaamaan. Tätä vuorovaikutusta ohjaavat ja sääntelevät videopelien 

sääntösysteemit, jotka vaikuttavat myös fiktiivisen sisällön ymmärtämiseen ja muodostumiseen.  
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Jesper Juul nostaa esiin videopelien kaksitahoisen luonteen väittäessään videopelin 

maailman olevan toisaalta todellinen asia pelin sääntöjen osalta ja toisaalta epätodellinen, 

kuvitteellinen entiteetti pelaajan mentaalisena konstruktiona (Juul 2005, 1 ja 121). Näkemys 

vastaa jo aikaisemmin käsittelemääni ajatusta fiktion ontologisesta asemasta materiaalisesta 

perustasta nousevana autonomisena ja erityislaatuisena, omalakisena ulottuvuutenaan. Siinä 

missä videopelin sääntöjä luonnehtivat Juulin mukaan objektiivisuuden, yksiselitteisyyden ja 

pakollisuuden käsitteet, fiktiota kuvaavat sen sijaan vastakkaiset subjektiivisuuden, 

vapaaehtoisuuden ja moniselitteisyyden ideat (Juul 2005, 121). Säännöt ovat toisin sanoen 

videopelien välttämättömiä rakenteita, jotka määrittävät sen, mitä pelaaja voi pelitilassa tehdä ja 

mitä ei (Juul 2005, 58). Säännöt ovat pelin kannalta sisäänrakennettuja, eikä niiden voimaan 

saattaminen tai hyväksyminen vaadi erillistä aktivointia pelaajan taholta. Mikäli sääntöjä ei 

haluta noudattaa, loppuu myös pelissä eteneminen ja mielekäs, tavoitteellinen pelaaminen. 

Sääntöjen noudattaminen on siis osittain automaattista ja välttämätöntä pelin pelattavuuden 

kannalta. Fiktiivinen ulottuvuus sen sijaan riippuu pelaajalähtöisestä asennoitumisesta ja 

sitoutumisesta uskotteluleikin periaatteisiin (Juul 2005, 6). Täysin mentaalinen konstruktio pelin 

fiktiivinen maailma ei kuitenkaan ole, vaikka maailma rakentuukin pääasiassa pelaajan 

subjektiivisen mentaalisen toiminnan tuloksena. Fiktiossa on kyse konstruktiosta, joka Juulin 

käsitettä lainaten on luonteeltaan ”puoliksi todellinen (half-real)”. Tämä viittaa fiktion 

luonteeseen kuvitteellisen toiminnan ja aktuaalisten pelisääntöjen yhteisvaikutuksen tuloksena 

(Juul 2005, 163).  

Tiivistetysti todettakoon, että esittävissä taiteissa ja kulttuurisissa artefakteissa 

maailmalla tarkoitetaan kuvitteellisia asiantiloja, entiteettejä ja tapahtumia, jotka ovat luovat 

oman, muusta todellisuudesta erillisen tilansa. Tätä tilaa voidaan kutsua maailmaksi, sillä 

kyseessä on todellisuus, jolla on oma aikansa, paikkansa ja omat lainalaisuutensa. Videopeleille 

ominainen tapa representoida erilaisia fiktiivisiä maailmoja perustuu interaktiivisuuteen ja 

pelaajaan mahdollisuuksiin vaikuttaa pelin kulkuun ja tapahtumiin. Pelaajan toiminta ja valinnat 

representoidussa pelitilassa sekä vuorovaikutus pelin algoritmisten sääntöjen kanssa vaikuttavat 

paitsi konkreettiseen pelitilaan myös maailman rakentumiseen mentaalisena konstruktiona. 

Pelimaailma fiktiona ei siis ole pelkästään välineen ja representaation tasolle jäävä ulottuvuus, 

eikä se ole myöskään puhtaasti mentaalinen, kuvittelun varassa syntyvä ilmiö. Kyseessä on 

uskotteluleikki, jonka rekvisiittana ja yllykkeenä toimivat esittävän objektin representatiiviset ja 

narratiiviset elementit. Videopelien fiktiiviset maailmat ovat siis osittain kuvitteellisia ja osittain 

perustuvat vuorovaikutukselle pelimekaniikan ja sääntöjen kanssa.  
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Lopuksi haluan vielä nostaa esiin, että fiktion merkitys erilaisten pelien kohdalla 

kuitenkin vaihtelee suuresti pelin luonteen mukaan (Juul 2014, 173). On täysin mahdollista, että 

pelaaja keskittyy fiktiivisen maailman sijaan pelin abstrakteihin sääntöihin ja niiden 

mahdollistamiin pelillisiin haasteisiin sen sijaan, että eläytyisi pelin tarjoamaan maailmaan. Juul 

muistuttaa kuitenkin, että useimmiten pelaajan motivaatio pelata ei kohdistu pelkästään 

sääntöorientoituneeseen pelaamiseen, vaan pelaaja päinvastoin tavoittelee juuri kuvitteelliseen 

ulottuvuuteen kohdistuvaa mentaalista uppoutumiskokemusta (Juul 2014, 187).  

 

 

3. ROOLIPELI JA IMMERSIO 

Videopelin maailmaan heittäytyminen ja siihen liittyvä uppoutumiskokemus ovat tyypillisiä 

ilmiöitä nimenomaan roolipeleille. Roolipelit eroavat muista peleistä siinä, että ne vaativat 

eläytymistä hahmoon ja uppoutuminen fiktiiviseen maailmaan ollakseen mahdollisimman 

mielekkäitä. Seuraavaksi tarkastelen lähemmin roolipelin käsitettä ja luonnetta sekä sitä, missä 

mielessä pelaajan on mahdollista sulautua osaksi videopelin fiktiivistä maailmaa. Tämä luku 

toimii myös pohjustuksena seuraavassa luvussa tarkasteltavalle ajatukselle pelaajan 

toiminnanvapauden ja immersion välisestä suhteesta.   

 

 

3.1 Roolipelin määritelmä ja luonne 

Roolipelaaminen on saanut alkunsa 1970-luvulla9 erilaisten uskottelua ja eläytymistä 

painottavien vapaamuotoisempien aktiviteettien pohjalta ja erityisen roolipeleille ominaisen 

sääntösysteemin kehittyessä (Leppälahti 2009, 8). Nimensä mukaisesti roolipeleille on alusta 

saakka ollut keskeistä erilaisten roolien ottaminen, eläytyminen ja fiktiivisiin maailmoihin 

uppoutuminen.  

Satu Heliön mukaan kaikki roolipelit “ovat pelejä, jotka rakentuvat strategisista ja 

simulaatioperustaisista toiminnoista fiktiivisessä maailmassa, jossa konflikteja edistetään ja 

 
9 Pöytäroolipeli Dungeons & Dragons julkaistiin vuonna 1974 Yhdysvalloissa Tactical Studies Rules-yrityksen 
toimesta.  
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ylläpidetään pelin designin eli pelinohjaajan tai pelisysteemin toimesta”10. Tämä tarkoittaa sitä, 

että pelaajan kohtaamat haasteet ovat ennalta määriteltyjä normatiivisen sääntösysteemin 

toimesta, joka videopelien tapauksessa on ohjelmoitu pelin koodiin tai perinteisten pöytäroolien 

tapauksessa päätetty pelinvetäjän toimesta. Lisäksi roolipelejä yhdistää nimensä mukaisesti 

pyrkimys orientoitua pelimaailmaan ja tilanteisiin fiktiivisen pelihahmon asemasta käsin. 

Roolipelit voidaan Heliön mukaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä ovat 

pienissä ryhmissä pelattavat pöytäroolipelit, jossa mediumina tavallisesti käytetään noppaa 

erilaisten tilanteiden määrittämiseen sekä kynää ja paperia hahmojen toimintojen ja tapahtumien 

kirjaamiseen. Tämän tyyppisissä roolipeleissä pelimaailma hahmoineen ja tapahtumineen on 

olemassa vain pelaajan mielikuvituksessa. Toista ryhmää edustavat live-action roolipelit eli 

larpit, joissa toiminta perustuu oman kehon käyttöön varta vasten eläytymistä ja uskottelua 

varten rekvisiitoin varustetussa ympäristössä. Kolmannen ryhmän muodostavat yleensä 

yksinpelattavat tietokone- ja videoroolipelit, joiden perustana toimii digitaalinen pelisysteemi, ja 

joissa pelataan lähinnä systeemin tekoälyä vastaan. (Heliö 2004, 66.) 

Erilaisia roolipelejä yhdistää perustavanlaatuinen taipumus heittäytyä fiktiiviseen 

maailmaan ja eläytyä pelihahmon rooliin. Roolipelit erottuvat lasten leikeistä erityisesti 

kausaalisuuden periaatteen turvin, mikä tarkoittaa fiktiiviseen sisältöön keskittyvää pelaamista ja 

pyrkimystä nähdä pelin tila eheänä ja johdonmukaisena suhteellisen muuttumattomana 

maailmana (Mäyrä ym. 2010, 330). Tässä mielessä on helppo ymmärtää miksi kuvitteellisiin 

eläytymis- ja maailmakokemuksiin kohdistuvan mentaalisen immersion voi nähdä juuri 

roolipeleihin liittyvänä ilmiönä.  

 Roolipelaamisen ytimessä on immersio, prosessi, jonka tuloksena pelaaja siirtyy 

mielikuvituksensa avulla reaalimaailmasta pelin narratiivin diegeettiselle tasolle (Pohjola 2004, 

85). Tähän kokemukseen sisältyy roolinottoa, jossa pelaaja omaksuu itselleen pelihahmonsa 

identiteetin. Pelaaja omaksuu tarkoituksenmukaisen eläytyvän asenteen, ja aktiivisesti ja vapaa-

ehtoisesti uskottelee itselleen voivansa vaikuttaa maailmassa pelihahmonsa näkökulmasta ja 

asemasta käsin (Pohjola 2004, 84). Hahmon roolin omaksuttuaan pelaaja toimii ja kokee asiat 

pelimaailmassa ensimmäisen persoonan perspektiivistä käsin. Hahmon roolin omaksumista 

helpottaa pelimaailman uskottavuus diegeettisellä tasolla ja siinä toimimisen mahdollisuudet, 

kun taas samastuminen hahmoon vahvistaa ja syventää jo alkunsa saanutta immersiivistä 

kokemusta (Pohjola 2004, 89). Roolipeleihin liittyvään immersiiviseen kokemukseen sisältyy 

 
10 Käännös GP 
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siis tietynlaista itseään vahvistavaa vastavuoroisuutta hahmoon samastumisen ja maailmaan 

uppoutumisen välillä.  

Edellä esitetyn perusteella voisi sanoa, että roolipelaaminen ja erityisesti hahmoon 

samastuminen vaatii tietynlaista mielentilaa ja asennoitumista pelin tarjoamaa sisältöä kohtaan. 

Ensinnäkin pelaajan on pyrittävä ymmärtämään ja sitoutumaan pelin maailmaan narratiivina, 

mikä tarkoittaa tarinallisen kokonaisuuden ja pelimaailman hahmottumista erillisistä 

pelitapahtumista, toiminnoista ja hahmoista rakentuvana eheänä ja johdonmukaisena 

kokonaisuutena (Heliö 2004, 68). Narratiivinen sitoutuminen videopeliin mahdollistaa 

uskotteluleikin ja pelimaailman olemassaolon erilaisine tapahtumineen ja hahmoineen ja siksi 

tämä pelaajan aktiivisesti omaksuma asenne on ehdoton edellytys fiktioon suuntautuvalle 

mielikuvituspainotteiselle immersiolle. Ollakseen roolipelaamista, pelaajan on omaksuttava 

tietynlainen asenne myös pelin muodollisia ja normatiivisia rakenteita kohtaan, mikä tarkoittaa 

yksinkertaisesti pelin sääntöjen hyväksymistä (Heliö 2004, 71). Luonnollisesti roolipelaaminen 

edellyttää tämän lisäksi myös varsinaista aktuaalista pelaamista, mikä viittaa pelisysteemin ja 

pelaajan väliseen vuorovaikutustilanteeseen (Heliö 2004, 72). Digitaalisissa 

tietokoneroolipeleissä tämä tarkoittaa sitä, että pelaaja aktiivisesti vuorovaikuttaa pelisysteemin 

asettamien pelisääntöjen- ja asetelmien kanssa omilla valinnoillaan, omista lähtökohdistaan 

käsin. Kyse on roolipeleille tyypillisestä ”valtarakenteesta, joka tukee pelimaailman 

johdonmukaisuutta” ja ohjaa osaltaan pelaajien toimintaa (Mäyrä ym. 2010, 331). Valta-

asetelma, sääntöjärjestelmä ja vuorovaikutus pelaajan ja pelin ylläpitäjän välillä (oli sitten 

kyseessä inhimillinen pelinjohtaja tai pelkkä tekoälyllä operoiva kone) tekevät roolipeleistä 

nimenomaisesti pelejä ja erottavat ne puhtaasta tarinankerronnasta. Roolipelit eroavatkin muista 

peleistä siinä, että ne voidaan nähdä moniulotteisina ilmiöinä, joita yhdistävät sekä 

tarinankerronnalliset pyrkimykset että formaaliset pelin kulkua sääntelevät sääntösysteemit 

(Heliö 2004, 72).  

3.2 Pelaaja, rooli ja avatar 

Videopelitapahtumassa roolinotolla on merkittävä vaikutus immersiivisen pelikokemuksen 

syntymiseen. Pelaajan omaksuma rooli sitouttaa pelaajan narratiivin diegesiksen tasolle ja toimii 

näin linkkinä pelin kuvitteellisen maailman ja aktuaalisen pelaajan välillä. Pelaajan vapaus 

toimia pelin diegeettisellä tasolla roolihahmon muodossa vahvistaa entisestään tätä linkkiä 

maailmojen välillä, kuten tulemme myöhemmin huomaamaan.  
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Roolihahmoon eläytymisessä ja samastumisessa avatarilla on tärkeä merkitys. 

Avatarilla tarkoitetaan visuaalista hahmoa, joka edustaa käyttäjää tai pelaajaa 

virtuaalimaailmassa.11Videopeleissä avatar toimii siis eräänlaisena pelaajan virtuaalisena 

vastineena, jonka muodossa pelaaja vuorovaikuttaa pelitilassa, yleensä pelimaailman- ja tarinan 

protagonistin roolissa (Owen 2017, 4). Siinä missä pelin protagonistin rooli omaksutaan pelin 

mentaalisen diegesiksen tasolla, avatarta ohjaillaan pelin materiaalisesti välitetyssä digitaalisessa 

virtuaaliympäristössä. Fiktiivinen roolihahmo ja visuaalinen avatar linkittyvät pelitilanteessa 

kuitenkin tiukasti toisiinsa, sillä avatarin kautta pelaajan on mahdollista toimia roolihahmonaan. 

Avatar toimii näin paitsi pelaajan itsensä, myös omaksutun roolihahmon ruumiillistumana 

virtuaalimaailmassa, siinä missä hahmo mentaalisena entiteettinä antaa visuaaliselle 

representaatiolleen sielun.  

Immersion saavuttamiseksi on siis tärkeää samastua paitsi roolihahmoon, myös 

löytää yhteys avatariin. Avatarin välityksellä subjekti voi kokea läsnäolon tunteen 

pelimaailmassa, vaikka fyysisesti pysyykin aktuaalisessa maailmassa pelikonsolinsa äärellä.12 

Tärkeää on pelaajan kokemus avatarista itsensä jatkeena sekä pelaajan ja avatarin välisen 

vuorovaikutuksen kautta saavutettu samastuminen avatarin edustamaan fiktiiviseen 

roolihahmoon (Owen 2017, 77 ja 80).  Pelaajan on siis mahdollista tuoda itsensä mukaan 

pelimaailmaan niin digitaalisen avatarin kuin mentaalisen roolihahmon muodossa, mikä 

tarkoittaa pelaajan sitouttamista sekä pelin representatiiviseen tasoon että fiktion diegeettiseen 

ulottuvuuteen. Itseään toteuttamalla eli pelaajalähtöisellä intentionaalisella toiminnalla pelaaja 

voi tuntea olevansa läsnä pelin maailmassa joka tasolla, kun virtuaalinen tila koetaan osana 

pelaajan välitöntä ympäristöä aktiivisen toiminnan kautta (Owen 2017, 32). Itsensä 

toteuttamisella tarkoitan pelaajan mahdollisuutta vaikuttaa virtuaalitodellisuuden olosuhteisiin ja 

tapahtumiin omien valintojensa ja toimiensa kautta. Kyse on Callejan (2011) sanoin pelaajan 

osallistamisesta tai sisällyttämisestä pelin maailmaan. Itsensä laajentaminen omalähtöisen ja 

intentionaalisen toiminnan kautta osaksi pelitilaa mahdollistaa näin vuorovaikutuksen 

aktuaalisen pelaajan ja virtuaalisen ympäristön välillä, mikä lopulta johtaa 

uppoutumiskokemuksen syntymiseen.  

 
11 Avatar-käsitteen juuret ovat hinduismissa ja Sanskritin sanassa avatara, joka suomeksi käännettynä merkitsee 
alas laskeutumista. Käsitteellä on viitattu jumalolentojen ruumiillistumiseen tai uudestisyntymään. Sittemmin 
avatarin käsite on omaksuttu digitaalisiin ympäristöihin tarkoittamaan hahmoa tai ikonia, joka edustaa henkilöä 
tietokonepeleissä, internetfoorumeilla tai muissa vastaavissa ympäristöissä (Oxford English Dictionary 2011). 
12 Ilmiö tunnetaan nimellä etäläsnäolo (telepresence), joka viittaa subjektin läsnäolon kokemukseen muualla kuin 
subjektin sen hetkisessä fyysisessä ympäristössä. Ilmiö on tullut mahdolliseksi digitaalisen teknologian kehityksen 
myötä ja usein se liittyykin erilaisten tietokoneperustaisten ympäristöjen kokemiseen. (esim. Owen 2017, 81.) 
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Avatarin kustomoinnilla eli ulkonäön, nimen, sukupuolen ja mahdollisten muiden 

ominaisuuksien muokkaamisella pelaajan toiveiden mukaiseksi voidaan merkittävästi vaikuttaa 

pelaajan kokemukseen itsestään osana peliympäristöä. Tämä on seurausta samastumisesta, jota 

pelaaja kokee ohjailemaansa pelihahmoa kohtaan. Kyse on erityislaatuisesta suhteesta pelaajan ja 

avatarin välillä, joka perustuu pelaajan kokemukseen avatarista ja itsestään yhtenäisenä, 

jakamattomana kokonaisuutena, joka toimii ja vaikuttaa fiktion maailmassa (Turkay & Kinzer 

2016, 1). Vaikutelma yhtenäisyydestä on elintärkeä fiktioon kohdistuvalle immersiolle, sillä se 

mahdollistaa mediumin läpinäkyvyyden periaatteen toteutumisen eli todellisen maailman 

unohtumisen ja tietoisuuden kohdistumisen kuvitteellisiin sisältöihin aktuaalisen 

pelaamistoiminnan sijaan. Pelaajan samastumisen ja avatarin yhteyttä toisiinsa tutkineet Selen 

Turkay ja Charles Kinzer väittävät, että erityisesti hahmon ulkonäön kustomointi pelaajan 

ulkonäköä vastaavaksi voi myötävaikuttaa pelihahmon roolin mukaisen näkökulman 

omaksumiseen pelin tapahtumia ja tilanteita kohtaan, minkä seurauksena pelaajan kokemus 

itsestään muuttuu (Turkay & Kinzer 2016, 2 ja 6). Tulkitsen tämän niin, että kustomisaation 

myötä syntynyt pelaajan ja avatarin välinen muistuttavuus luo näiden välille yhteyden, jonka 

avulla pelaaja voi helpommin kokea katsovansa maailmaa roolihahmonsa asemasta käsin sen 

sijaan, että omaksuisi ulkopuolisen tarkkailijan aseman videopelin näytöllä näkyvään hahmoon. 

Asenne pelin tapahtumia ja peliympäristöä kohtaan muuttuu siis ratkaisevasti 

samastumiskokemuksen myötä. Waltonin sanoin, kyse on uskotteluleikistä, jolloin erilaisia 

kokemuksia kuvitellaan ”sisältä päin” oman itsen näkökulmasta (Walton 1993, 30). Tämän 

näkökulman muutoksen voi uskottavasti ajatella vaikuttavan pelaajan mahdollisuuksiin eläytyä 

erilaisiin pelitilanteisiin ja hahmonsa asemaan entistä vahvemmin, mikä taas on subjektiivisen 

näkökulman omaksumisen ansiosta omiaan tuottamaan erilaisia emotionaalisesti latautuneita 

kuvitelmia fiktiota kohtaan.  

Pelihahmoon samastumiseen vaikuttaa myös kinesteettinen ja toiminnallisen tason 

yhteys näkyvään pelihahmoon. Avatarin voi nähdä avaavan eräänlaisen ”välitilan ruumiillisen 

pelaajan ja fiktiivisen roolin välille”13 ja tässä rajatilassa pelaajan on mahdollista ilmaista ja 

toteuttaa itseään (Owen 2017, 4 ja 26). Avatar helpottaa siis paitsi pelihahmon roolin 

omaksumista myös mahdollistaa pelaajan toiminnan pelitilassa. Avatarta ohjaillessaan ja 

liikuttaessaan paikasta toiseen ja suorittamassa erilaisia pelin sisäisiä toimintoja pelaajan on 

mahdollista tuntea visuaalisen hahmon tulevan osaksi omaa kehoaan ikään kuin oman itsen 

 
13 Käännös GP  
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jatkeeksi14 (Owen 2000, 5). Samalla kun pelitila tulee näin osaksi subjektia, tulee subjekti myös 

osaksi pelin maailmaa oman toimintansa välityksellä. Pelaaja on tällöin ”laajennetusti läsnä”, 

mikä tarkoittaa pelaajan itsensä projisoimista pelin maailmaan ja pelaajan tietoisuuden 

sulautumista osaksi virtuaalista kehoa ja lopulta näiden yhdistymistä yhdeksi yhtenäiseksi 

identiteetiksi (Owen 2017, 26 ja 30). Tämän identiteetin voi ajatella pelin protagonistin rooliksi, 

jossa yhdistyvät pelaajan tietoisuus itsestään toimijana osana fiktiivistä maailmaa sekä 

objektiivisesti pelitilassa havaittava avatar-hahmo.15 Oleellista samastumiskokemuksessa on 

yhteyden löytäminen pelihahmon ja pelaajan välillä, jonka voi nähdä olevan tulosta 

hallinnantunteen ja toimijuuden kokemuksesta avatarta kohtaan (Turkay & Kinzer 2016, 4). Kun 

pelaaja kokee voivansa vaikuttaa avatariinsa ulkonäköä, nimeä ja muita ominaisuuksia 

muokkaamalla sekä tätä liikuttaessa, hän voi kokea yhteyttä virtuaalitilaan ja – hahmoon, jonka 

seurauksena hän voi omaksua uskotteluleikin asenteen pelitapahtumia kohtaan ja eläytymisen 

myötä tulla osaksi fiktion kokonaisuutta.  

 Itsensä projisoiminen tai sisällyttäminen osaksi pelin maailmaa on siis ehdoton 

edellytys immersiivisen videopelikokemuksen syntymiselle. Osallistuminen pelin tapahtumiin ja 

vapaus tehdä itsestään lähtöisin olevia valintoja vaikuttaa oleellisesti pelin fiktiivisen maailman 

muodostumiseen, elävyyteen ja rikkauteen. Aktuaaliset toimet ja valinnat ovat pelaajan toimia 

myös roolihahmon muodossa kuvitteellisella tasolla. Oman itsen sulauttaminen osaksi fiktiivistä 

maailmaa voidaan näin ajatella olevan immersiokokemuksen ytimessä. Toiminnan vapauden ja 

itsensä toteuttamisen mahdollisuuksien myötä pelaajan on mahdollista kokea pelimaailma 

ensimmäisen persoonan näkökulmasta käsin, mikä taas on merkittävässä roolissa eläytymis- ja 

uppoutumiskokemuksessa. Tällöin pelaaja ei vain asennoidu pelihahmoonsa ulkopuolisena 

tarkkailijana, vaan hän kuvittelee olevansa kyseinen hahmo ja omaavansa hahmon näkökulman 

pelimaailmaan- ja tapahtumiin (Owen 2017, 47). Roolin ottaminen sitouttaa näin pelaajan fiktion 

maailmaan ja edesauttaa omalta osaltaan immersiivisen pelikokemuksen syntymistä ja 

ylläpitämistä.  

 
14 Tämä perustuu niin sanottuun kinesteettiseen empatiaan (kinesthetic empathy), jossa subjekti kokee olevansa 
osa havaitsemansa kohteen liikettä, vaikka itse pysyisi täysin paikoillaan (The Watching Dance Project 2021). Kyse 
on siis mukautumisesta tai asemoitumisesta omaan itseensä nähden ulkoisen objektin asemaan. Kyseinen ilmiö 
liittyy proprioseptiikkaan eli asentoaistin toimintaan, mikä taas viittaa subjektin aistimukseen ja tuntemukseen 
oman kehon rajoista ja niiden muuttumisesta (Owen 2017, 5). 
15 Kyse on niin sanotusta kokemuksellisesta kehosta (Ihde 2001), jossa subjektin kokemus kehostaan on enemmän 
kuin materiaalinen perustansa. Tässä tapauksessa pelaajan fyysinen keho laajentuu osaksi virtuaalitilaa avatar-
hahmon kautta, jolloin pelaajan kokemus itsestään ja oman kehonsa rajoista muuttuu. Teknologian ja 
virtuaalitodellisuuden vaikutusta osallistujan keholliseen kokemukseen on tutkinut erityisesti Don Ihde 
teoksessaan Bodies in Technology (2001). 
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Immersiivisessä pelikokemuksessa uppoutuminen fiktioon tapahtuu siis aina 

kokijan itsensä näkökulmasta ja tässä kokemuksessa aktuaalinen kokija ja fiktiivinen maailma 

kohtaavat. Mentaalinen asennoituminen pelin fiktiivistä sisältöä kohtaan ei kuitenkaan yksin 

riitä, vaan uppoutumiskokemukselle välttämätön läsnäolokokemus on tulosta niin fyysisestä kuin 

mentaalisesta osallistumisesta pelin maailmaan (Owen 2017, 26).  Oman toiminnan kautta 

rakentuva suhde fiktiiviseen maailmaan luo erityislaatuisen uppoutumiskokemuksen, joka on 

luonteenomaista vuorovaikutukselle rakentuville videopeleille. Aktiiviseen toimintaan 

perustuvassa immersiivisessä videopelikokemuksessa representoitu tila ei näyttäydy pelkkänä 

kulissina tai taustana tapahtumille, vaan elävänä ja merkityksellisenä ympäristönä, 

mahdollisuuksien maailmana, jonka osana kokija toimii ja vaikuttaa aktiivisesti.  

Kuten aiemmin olen tuonut ilmi, immersiivisessä pelikokemuksessa on 

pohjimmiltaan kyse kahden ontologisesti erilaisen todellisuuden yhteen sulautumisesta. Itsensä 

sisällyttäminen osaksi pelimaailmaa avatarin ja roolihahmon muodossa luo tämän 

välttämättömän yhteyden maailmojen välille. Pelaaja, avatar ja omaksuttu roolihahmo 

muodostavat kokonaisuuden, jonka eri elementit tukevat ja vahvistavat toinen toisiaan ja jotka 

omalta osaltaan ovat mukana luomassa immersiivistä videopelikokemusta. Pelaaja edustaa 

uppoutujaa ja kokijaa, kun taas avatar ilmenee välineenä sitouttaa kokeva subjekti virtuaaliseen 

pelitilaan ja avatarin representoimaan fiktiiviseen roolihahmoon. Roolinoton kautta subjektin on 

taas mahdollista eläytyä pelin fiktiiviseen maailmaan ja oman toimintansa kautta antaa sielu 

digitaaliselle virtuaaliruumiilleen. Näin mielestä, kehosta ja virtuaalisesta ympäristöstä syntyy 

yksi kokemuksellinen kokonaisuus, joka vaikuttaa merkittävästi pelaajan läsnäolon tunteeseen 

pelimaailmassa (Owen 2017, 32).  

 

 

 

4. VAPAUS JA IMMERSIO 

 

Avatar ja roolin omaksuminen vaikuttavat siis molemmat pelaajan sitouttamiseen sekä 

virtuaaliseen peliympäristöön, että fiktiiviseen maailmaan. Vapaus toimia ja ilmaista itseään niin 

roolihahmon kuin avatarinkin muodossa vahvistaa tätä linkkiä pelaajan ja maailman välillä. 

Kuten yllä olen pyrkinyt näyttämään toteen pelaajan toiminnan vapaus liittyy pelaajan 

mahdollisuuksiin toteuttaa ja ilmaista itseään pelin maailmassa. Tärkeä osa immersiivistä 

kokemusta on täten pelaajan mahdollisuus osallistua ja toimia pelitilassa ja tämän myötä kokea 
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konkreettisesti läsnäolon tunne (Calleja 2011, 182). Se miten toiminnan ja itsensä toteuttamisen 

mahdollisuus on toteutettu videopelissä vaikuttaa näin merkittävästi immersion syvyyteen. 

Tapoja osallistaa pelaajaa on useita, ja tässä luvussa näihin tapoihin perehdytään syvemmin. 

Videopelit ovat kuitenkin luonteeltaan monenlaisten sääntöjen ja rajoitusten hallitsemia, joten 

itsensä toteuttamisen vapaus jää usein puutteelliseksi. Usein todellinen vapaus toteuttaa itseään 

pelin maailmassa ei kuitenkaan täysin toteudu ja jää pelkästään illuusion varaan. Vapaus 

videopeleissä ilmeneekin usein suurelta osin illuusiona, minkä tulen osoittamaan myöhemmin 

tämän tutkimuksen edetessä. Seuraavaksi esittelen lyhyesti Callejan ajatusta immersiosta 

pelaajan sisällyttämisenä pelin maailmaan erilaisten osallistavan pelaamisen keinojen avulla ja 

näiden keinojen vaikutuksesta pelaajan kokemaan läsnäolon tunteeseen pelimaailmassa. 

Seuraavassa tekstissä olen vapaasti suomentanut Callejan käyttämän käsitteen ”player 

involvement model” pelaajan osallistamisen malliksi.  

  

 

4.1 Pelaajan osallistamisen malli 

 

Callejan mukaan läsnäolon kokemus videopelin virtuaaliympäristössä on tulosta monen eri 

tekijän yhteisvaikutuksesta. Näihin tekijöihin hän lukee pelaajan suorittamat toiminnot tai käskyt 

ja näitä toimintoja seuraavan pelisysteemin tuottaman palautteen (Calleja 2011, 18). Kyse on siis 

vuorovaikutuksesta videopelin käyttöliittymän kanssa ja tämän vuorovaikutuksen vaikutuksesta 

pelaajan kokemukseen etäisyydestä pelitilan ja pelaajan välillä. Pelitila näyttäytyy pelaajalle 

ensin hänestä itsestään irrallisena ja etäällä olevana maailmana, johon pelaaja asemoituu 

ulkopuolisena tarkkailijana. Pelaajan toiminnan mahdollistamisen myötä maailma muuttuu 

”asuttavaksi” ja pelaaja voi kokea olevansa läsnä virtuaalisessa pelitilassa. Osallistumisen 

välttämättömyys immersiivisen kokemuksen edellytyksenä tulee esiin myös Waltonilla, hänen 

korostaessaan aktuaalisten toimien tärkeyttä kuvitteellisten kokemusten luomisessa (Walton 

1993, 212). Callejan mukaan videopelimediumin ominaisuudet yksinään eivät aikaansaa 

läsnäolon kokemusta, vaan kokemus edellyttää aina pelaajan toiminnan mahdollistamista 

pelitilassa sekä aktiivista pelitilanteiden tulkintaa (Calleja 2011, 20). Tulkinnan tarpeellisuudella 

hän viittaa siihen, ettei esimerkiksi tarkan realistisesti representoitu peliympäristö itsessään vielä 

luo läsnäolon tunnetta, vaan tällainen kokemus vaatii aina representaation tulkitsemista 

ympäristöksi, jossa pelaaja voi liikkua ja jonka olosuhteisiin pelaaja voi omalla toiminnallaan 

(avatarinsa välityksellä) vaikuttaa. Näin tilallisuus ja toiminta näyttäytyvät ehdottomina 
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edellytyksinä immersiolle sen sijaan, että kokija passiivisesti ajautuisi representaation pauloihin 

mediumin objektiivisten, aistittavien ominaisuuksien vaikutuksesta16 (Calleja 201, 27 ja 33). 

Ajatus havainnollistaa hyvin immersiiviselle pelikokemukselle ominaista aistimellisten, 

toiminnallisten ja mentaalisten vetovoimatekijöiden yhteisvaikutusta. Pelaajan tulkinnallinen 

toiminta herättää virtuaalisen ympäristön eloon ja mahdollistaa yhdessä pelaajan toiminnan 

kanssa läsnäolon kokemuksen toisin sanoen välimatkan lyhentymisen pelitilan ja pelaajan välillä. 

Tällainen tulkinta ei usein ole tietoista toimintaa, vaan se sisältyy yleensä luonnostaan pelaajan 

omaksumaan asenteeseen videopelimaailmaa kohtaan.  

 Edellisen perusteella voidaan todeta, että videopelien toiminnallisilla tekijöillä on 

tärkeä rooli mentaalisen immersion aikaansaamisessa. Kokeakseen olevansa läsnä pelitilassa, 

pelaajan on tultava konkreettisesti osaksi häntä ympäröivästä virtuaalitilasta. Läsnäolon kokemus 

videopelimaailmassa ei siis synny pelkästään mielikuvituksen voimasta, vaan vaatii pelaajan 

aktiivista panosta välimatkan lyhentämiseksi pelaajan ja pelimaailman välillä. Calleja tunnistaa 

kuusi ulottuvuutta, jotka usein sekoittuvat toisiinsa vaikuttaen toinen toisensa kokemiseen ja 

joiden kautta pelaajan osallistuminen voidaan mahdollistaa (Calleja 2011, 37). Nämä kuusi 

ulottuvuutta ovat kinesteettinen, tilallinen, narratiivinen, affektiivinen, pelillinen (ludic) ja 

sosiaalinen ulottuvuus.  

 Kinesteettinen osallisuus viittaa pelaajan aktiiviseen vuorovaikutukseen 

pelisysteemin kanssa. Se tarkoittaa erityisesti avatarin hallintaan ja ohjailuun liittyvää toimintaa 

pelitilassa. Kineettisellä tasolla mahdollistuva toiminnan vapaus ja toiminnan vaikutuksesta 

aiheutuvat muutokset pelitilassa vaikuttavat merkittävästi pelaajan osallisuuden toteutumiseen 

peliympäristössä (Calleja 2011, 43). Oleellista on kokea välitön yhteys omien toimintojen 

(pelikonsolin nappien painelu) ja pelitilassa tapahtumien muutosten välillä. Tällainen 

kinesteettinen mielihyvä voi Callejan mukaan olla jo itsestään nautinnollista, mikä viittaa 

videopelien toiminnalliseen vetovoimaan ja tästä syntyvään toiminnalliseen uppoutumiseen. 

Kuten sanottu, toiminnalliset tekijät ovat kuitenkin välttämättömiä myös mentaalisten ilmiöiden 

luomisessa. Myös avatariin liittyvillä perspektiivi- ja kuvakulma-aspekteilla on oma 

vaikutuksensa pelaajan osallisuuden ja etäisyyden kokemiseen. Tästä kirjoitan kuitenkin 

enemmän vasta tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa, varsinaisen pelianalyysin merkeissä.  

 
16 Calleja tekee eron kahden erilaisen immersion muodon välille. Nämä ovat vapaasti käännettynä immersio 
imeytymisenä (absorption) ja immersio siirtymisenä (transportation). Jälkimmäistä Calleja pitää erityisesti 
videopeleille ominaisena uppoutumisen muotona. Erottelun tarkoituksena on painottaa kokijan aktiivisen 
osallistumisen roolia immersiivisen kokemuksen syntymiseksi sekä subjektiivisen tilallisuuden kokemisen ja 
fiktiivisen todellisuuden tavoittamisen tärkeyteen (Calleja 2011, 32-33).  
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 Tilallisen osallistumisen ulottuvuus merkitsee Callejan ajattelussa erityisesti pelin 

maailmassa tapahtuvaa löytöretkeilyä (exploration), mikä viittaa mielikuvituksellisen 

asennoitumisen tärkeyteen immersion kokemisessa. Kyse on mielikuvituksen voimasta nousta 

representaation yläpuolelle, jolloin videopelin maailma hahmottuu pelaajan mielessä 

yllätyksellisenä ja kokonaisvaltaisena ympäristönä, toisin sanoen emergenttinä ilmiönä suhteessa 

materiaaliseen perustaansa (Calleja 2011, 73-74). Tämä osoittaa takaisin jo aiemmin tehtyyn 

erotteluun visuaalisen pelitilan ja kuvitteellisen pelimaailman välillä ja näiden riippuvuutta 

toisistaan. Toisinkuin ei-ergodisten perinteisempien medioiden kohdalla, videopelit eivät 

kuitenkaan rajaa pelaajan osallistumista pelkästään mielikuvituksen tasolle, vaan ne 

mahdollistavat pelaajan konkreettisen osallisuuden pelimaailmasta tilassa liikkumisen ja muun 

toiminnan avulla (Calleja 2011, 74- 75). Kinesteettisestä osallistumisesta tilallisen 

sisällyttämisen muoto eroaa siinä, että edellinen keskittyy pelkästään simuloidussa tilassa 

liikkumiseen ja toimimiseen, kun taas jälkimmäisessä on kyse tämän lisäksi myös pelaajan 

mieleen piirtyvästä fiktiivisestä maailmasta, joka on enemmän kuin representaationsa.17 

Oleellista tilallisessa osallistumisen muodossa on pelaajan mielessä syntyvä kokonaisvaikutelma 

elävästä, asuttavasta ympäristöstä, joka tarjoaa mahdollisuuksia yllätyksiin, löytöjen tekemiseen 

tai vaikka eksymiseen (Calleja 2011, 75). 

 Osallistuminen narratiivisella tasolla viittaa ensi-sijaisesti siihen, kuinka pelin 

tarinalliset elementit koetaan pelaajan näkökulmasta sekä pelaajan panokseen tarinan eteenpäin 

viemiseksi. Calleja erottaa videopelien narratiivisessa ulottuvuudessa kaksi tasoa: käsikirjoitetun 

narratiivin ja alterbiografisen narratiivin. Ensin mainitulla hän tarkoittaa kerronnallisia rakenteita 

ja sisältöjä, jotka ovat ennalta määritettyjä pelin suunnittelijoiden toimesta, kun taas 

jälkimmäisellä hän viittaa tarinaan pelaajalähtöisen toiminnan ja vuorovaikutuksen tuloksena 

syntyvänä kokemuksena (Calleja 2011, 115 ja 127). Pelaajan osallistuminen ja sisällyttäminen 

pelin maailmaan tulee mahdolliseksi tällä jälkimmäisellä tasolla, kun pelaaja omalla 

toiminnallaan vaikuttaa tarinan etenemiseen, mikä taas vaikuttaa narratiivin tulkintaan ja 

kokemiseen. Alterbiografian käsite viittaa erityisesti narratiivin kokemukselliseen ulottuvuuteen, 

siihen miten ennalta käsikirjoitettu tarina koetaan ja tulkitaan osana pelaajan merkityksellisiä 

toimintoja peliympäristössä (Calleja 2011, 116). Pelin tarinallinen ulottuvuus ei ole siis Callejan 

mukaan videopelin muodollinen, objektiivinen ominaisuus, mutta ei myöskään täysin pelaajan 

 
17 Calleja käyttää termiä simuloitu tila (simulated space) erotuksena tilasta, joka on olemassa tietyn objektiivisen 
etäisyyden päässä pelkkänä representaationa. Simuloitu tila tarkoittaa siis tilaa, josta pelaaja voi konkreettisesti 
päästä osalliseksi toimimalla ja liikkumalla tilassa avatarinsa avulla. (Calleja 2011, 75-78). 
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oman mielikuvituksen tulosta, vaan narratiivisen tason kokemus syntyy molempien 

yhteisvaikutuksesta.  

 Affektiivisesta osallistumisesta on nimensä mukaisesti kyse silloin, kun videopeli 

vaikuttaa pelaajan mielentiloihin ja tunteisiin. Koska pelin narratiivinen ulottuvuus on osaksi 

pelaajan itsensä konstruoimaa kokemuksellisella ja tulkinnallisella tasolla, voi pelaajan 

emotionaalisen kokemisen nähdä tulkintaan vaikuttavana osatekijänä täydentävän kerronnallista 

ulottuvuutta ja narratiivia. Emotionaaliset vaikutukset pelaajassa ovat useimmiten tulosta pelin 

muodollisista ominaisuuksista, representatiivisista ominaisuuksista ja erilaisista retorisista 

strategioista (Calleja 2011, 138-139). Kun pelaaja reagoi esimerkiksi vaikuttavaan grafiikkaan, 

hän kokee tunteidensa kautta välittömän yhteyden itsensä ja representoidun pelitilan välillä, 

toisin sanoen välimatka peliympäristön ja pelaajan välillä lyhenee. Tässä mielessä on helppo 

ymmärtää, miten pelaajan osallistuminen ja sisällyttäminen peliympäristöön on mahdollista 

affektiivisessa mielessä. Callejan mukaan emotionaalinen kokemus on sitä voimakkaampi, mitä 

aktiivisemmin pelaaja toimii peliympäristössään (Calleja 2011, 135). Videopelien affektiivinen 

vetovoima ei siis perustu pelkästään representaatioon, joka passiivisesti saisi pelaajassa aikaan 

emotionaalisia reaktioita. Kokijassa heränneiden tunteiden ja mielentilojen voidaan nähdä 

Callejan ajatusta seuraten olevan tulosta siitä, että pelaaja on jo paikantunut osaksi 

peliympäristöä oman toimintansa kautta. Affektiivinen potentiaali toimisi tällöin lähinnä 

pelaajan ja pelitilan välisen yhteyden vahvistajana ja ylläpitäjänä, ellei sitten pelaaja asennoidu 

videopeliin samalla lailla kuin ei-ergodisen median, kuten elokuvien kohdalla. Näin voikin olla 

esimerkiksi videopelien usein hyödyntämien cut scenejen eli välianimaatioiden tapauksessa, 

jolloin pelaaja seuraa narratiivin etenemistä ulkopuolisen yleisön asemasta käsin. Videopelien 

interaktiivisen luonteen vuoksi on kuitenkin uskottavaa, että valtaosa emotionaalisesta 

asennoitumisesta on tulosta pelaajan aktiivisesta toiminnasta pelitilassa. Representatiivisten 

ominaisuuksien affektiivisen tehon voikin nähdä perustuvan pelaajan saamaan vaikutelmaan 

pelitilasta uskottavana ja kokonaisvaltaisena ympäristönä, joka houkuttaa häntä tutkimaan, 

liikkumaan ja toimimaan (Calleja 2011, 138). Tällöin erilaiset retoriset pelisuunnittelun keinot 

palautuisivat lopulta pelaajan omaan toimintaan, ei passiiviseen huomion kaappaamiseen ja 

toimijuuden riistämiseen kokijalta. Pelaaja voidaan siis sisällyttää osaksi pelitilaa myös 

affektiivisella tasolla, sillä pelin aikaansaamien emootioiden ja mielentilojen voidaan nähdä 

konkreettisena linkkinä toisin sanoen välimatkan pienenemisenä pelaajan ja pelitilan välillä. 

Affektiivinen osallistuminen pelin maailmaan edellyttää kuitenkin monesti myös aktiivisen 

toiminnan mahdollisuuden olemassaoloa.  
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 Pelillinen tai leikillinen osallistuminen liittyy läheisesti pelaajan toiminnan 

vapauden ja pelisääntöjen väliseen suhteeseen (säännöistä enemmän luvussa 4.2). Pelillisellä 

tasolla pelaaja sisällytetään pelitilaan pelin sääntöjen mahdollistamien tavoitteiden saavuttamisen 

ja palkintojen ansaitsemiseen liittyvän toiminnan kautta. Palkinnot ja saavutukset vaikuttavat 

paitsi pelaajan pelimotivaatioon, myös päätöksentekoon varsinaisen pelaamisen aikana (Calleja 

2011, 149). Pelillisen tason osallistuminen tarkoittaa yksinkertaisesti pelaajan pyrkimyksiä ja 

keinoja saavuttaa tiettyjä pelin kannalta sisäisiä tavoitteita (esim. voittaminen, tietyn pistemäärän 

kerääminen, pulmien ratkaisu). Pelaajan tavoitteisiin ei tässä yhteydessä lukeudu videopeliin 

itsensä nähden ulkoiset pyrkimykset, kuten halu rentoutumiseen tai ajan tappamiseen. Tällaiset 

pelimotivaation lähteet eivät sinällään edesauta pelaajan sisällyttämistä peliympäristöönsä, 

vaikka ne myötävaikuttaisivatkin pelitapahtuman alkuun saattamiseen. Oleellista pelillisen tason 

osallistumisessa ovat pelaajan pelitilassa ja pelaamisen aikana tekemät valinnat pelisysteemistä 

lähtöisin olevien tai pelaajan itsensä asettamien, mutta pelisysteemin mahdollistamien 

päämäärien tavoittamiseksi (Calleja 2011, 150). Callejan mukaan on tärkeää, että pelaaja kokee 

omilla toimillaan, suunnitelmillaan ja valinnoillaan olevan aidosti merkitystä tavoitteiden 

saavuttamisessa ja tapahtumien eteenpäin viemisessä. Omaehtoisen ja vapaan toimintansa 

tuloksena pelaaja kokee olevansa pelillisten tapahtumien alkulähde, edistäjä ja ylläpitäjä, jota 

ilman pelitilassa tapahtuvat muutokset eivät olisi mahdollisia (Calleja 2011, 153).  Pelaaja kokee 

toisin sanoen olevansa oleellinen osa pelitapahtumia ja pelitilaa. Tämä pelaajan sisällyttämisen 

muoto edellyttää pelisysteemiltä vaihtoehtoisten toimintojen mahdollisuutta ja vapautta valita eri 

vaihtoehdoista. Aina vaihtoehtoja ei ole tarjolla, vaan kyse on monesti toiminnan vapauden ja 

hallinnan tunteen vaikutelmasta, pelkästä illuusiosta (tästä lisää seuraavassa alaluvussa). 

Lyhyesti sanottuna pelillinen ja leikillinen osallistuminen tarkoittaa valintojen tekemistä 

suhteessa pelin tavoitteisiin. Päätösten ja toiminnan ollessa aidosti merkityksellistä päämäärien 

kannalta, saadaan pelaaja luontevasti ja välittömästi sisällytetyksi virtuaaliseen peliympäristöön.  

 Sosiaalisen tai jaetun osallistamisen tapa viittaa nimensä mukaisesti pelitilassa 

tapahtuvaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden pelaajien kanssa, mikä on ominaista 

erityisesti moninpelimoodin mahdollistaville videopeleille. Callejan tietoisuus muiden pelaajien 

läsnäolosta vaikuttaa ratkaisevasti pelitilan kokemiseen elävänä ja mielenkiintoa herättävänä 

ympäristönä (Calleja 2011, 101). Sosiaalinen vuorovaikutus ja kanssakäyminen pelitilassa 

tapahtuu useimmiten pelaajaohjattavien avatarten välityksellä. Muiden avatarhahmojen 

näkeminen ja muiden toiminnan seuraaminen yhteisesti jaetussa pelitilassa vaikuttaa pelitilan 

kokemiseen erityisellä tavalla. Pelitilasta tulee ikään kuin todellisempi tai objektiivisempi kun se 

on muidenkin koettavissa, havaittavissa ja asutettavissa. Kyse on tietysti vain mielikuvan tasolla 
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tapahtuvasta kokemuksesta. Pelitila tulee joka tapauksessa elävämmäksi ja tämän myötä uudella 

tavalla merkitykselliseksi, mikä auttaa pelaajaa kokemaan osallisuuden tunnetta ympäristöstään 

sen sijaan, että kokisi pelitilan keinotekoiseksi, kuolleeksi kulissiksi. 

 Yhteenvetona todettakoon, että pelaajan läsnäolon kokemus pelimaailmassa on 

tulosta pelitilan mahdollistamasta vapaudesta toimia, liikkua ja vaikuttaa elävässä ja 

merkityksellisessä pelitilassa, oli kyseessä sitten mikä osallistamisen muodoista tahansa. Kyse on 

kokemuksellisesta ilmiöstä, joka on tuttu kaikille jokapäiväisestä elämästä (Calleja 2011, 168). 

Osallisuutemme ympäröivistä tiloista ja ympäristöistä vaikuttaa merkittävästi läsnäolon 

kokemukseen todellisessakin elämässä. Osallisuuden tunne taas on tulosta vapauden 

vaikutelmasta eli siitä, että kokija kokee omaehtoisesti tekevänsä itsestään lähtöisiä, 

merkityksellisiä valintoja ja tekoja ympäristössään. Oleellista on myös koettu hallinnan tunne, 

joka on seurausta siitä, että kokija tuntee voivansa toimia ja vaikuttaa ympäristöönsä oman 

tahtonsa mukaisesti. Osallistuminen tarkoittaa näin ollen omaehtoisen intentionaalisen toiminnan 

tuloksena syntyvää osallisuuden kokemusta ympäröivästä maailmasta. Tässä tutkielmassa 

videopeleihin liittyvää immersiota pohditaan jatkossa mentaalisena ilmiönä, jonka syntymiseen 

vaikuttavat oleellisesti pelaajan kokemat vapauden, hallinnan ja osallisuuden tunteet.  

Videopeleissä pelaajan sisällyttäminen pelitilaan tapahtuu Callejan mukaan 

kahdella samanaikaisesti vaikuttavalla tasolla: pelimaailman hahmottuessa pelaajan mielessä 

asuttavana kokonaisvaltaisena maailmana sekä virtuaalitilana, jossa pelaaja konkreettisesti 

avatarinsa välityksellä toimii ja vaikuttaa. Kyse ei siis ole yksisuuntaisesta, passiivisesta 

imeytymisestä videopelin maailmaan, jossa pelaaja mukautuu tarjottuun virtuaaliympäristöön 

ulkoisten ärsykkeiden voimasta. Pelaajan aktiivisen toiminnan tuloksena myös pelimaailma 

joutuu mukautumaan pelaajan mieleen osallistumisen myötävaikutuksesta syntyneiden uusien 

kokemusten ja tulkintojen myötä. Näin videopelit kykenevät Callejan mukaan tarjoamaan 

erityislaatuisia kokemuksia, jotka eivät ole mahdollisia perinteisimmille medioille. (Calleja 

2011, 167.)  

  

  

4.2 Säännöt ja vapauden illuusio 

 

Pelintutkimuksessa vallitsee vakiintunut käsitys pelin määritelmästä tavoitteelliseen pelaamiseen 

tarkoitettuna systeeminä, jota rajoittavat säännöt, jotka määrittävät erilaiset pelin sisäiset 

tavoitteet ja näiden tavoitteiden saavuttamiseen käytettävissä olevat keinot. Säännöt voivat olla 
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operatiivisia, suoraan pelaajalle kohdistettuja konkreettisia ohjeita siitä, kuinka tiettyä peliä 

pelataan tavoitteiden saavuttamiseksi. Operatiiviset säännöt voidaan eksplisiitisti ilmaista 

pelaajalle esimerkiksi pelin mukana tulevan painetun tai digitaalisen ohjekirjasen tai pelin 

sisäisten tutoriaalien välityksellä. Säännöt voivat olla myös perustavanlaatuisia videopelin 

ohjelmakoodiin sisällytettyjä ohjeita tiettyjen toimintojen mahdollistamiseksi ja jotka eivät ole 

suoraan näkyvissä pelaajalle. Perustavanlaatuiset säännöt tulevat ilmi vasta pelaajan ja 

pelimekaniikan välisen vuorovaikutuksen myötä, kun pelaaja havaitsee näytöllä oman 

toimintansa seuraukset. (Vahlo 2018, 35-36.) 

 Vaihtoehtoinen tapa ymmärtää erilaiset säännöt perustuvat pelisuunnittelijan- ja 

tutkijan Gonzalo Frascan tekemään jaotteluun, jossa säännöt jaetaan pelin mahdollistamiin 

toimintatapoihin viittaaviin sekä pelin tavoitteita ja lopputuloksia määrittäviin sääntöihin (Frasca 

Egenfeldt-Nielsin mukaan 2012,120). Ensin mainitut säännöt, niin sanotut vuorovaikutteiset 

säännöt ”määrittävät pelin erilaisten elementtien väliset suhteet ja ominaisuudet”18, joilla 

viitataan pelitilassa tapahtuviin muutoksiin pelaajan toimesta. Kyse on toisin sanoen pelaajan ja 

pelitilan välisen syy-seuraussuhteen mahdollistamisesta. Toisen tyypin säännöt ovat niin 

sanottuja evaluaatiosääntöjä ja liittyvät nimensä mukaisesti pelitilan tapahtumien arvottamiseen, 

toisin sanoen positiivisten ja negatiivisten tapahtumien määrittämiseen pelissä menestymisen 

kannalta ja pelin palkkio- ja rangaistussysteemiin. (Egenfeldt-Nielsen 2012, 120- 121). 

Vaihtelevista sääntöjen ymmärtämisen tavoista huolimatta säännöt voidaan yleensä 

ymmärtää vuorovaikutuksena pelaajan toiminnan ja pelimekaniikan välillä. Sääntö on näin ollen 

eräänlainen ” imperatiivi, joka hallitsee vuorovaikutusta peliobjektien kanssa sekä tämän 

vuorovaikutuksen vaikutuksia”19 (Egenfeldt- Nielsen 2012, 120). Keskeistä on pelimekaniikka, 

joka mahdollistaa vuorovaikutuksen pelisysteemin ja pelaajan välillä eli pelaajan syöttämät 

komennot sekä pelaajan toiminnan seurauksena pelitilassa ilmenevät vaikutukset (Vahlo 2018, 

36). Esimerkkinä tästä on ohjaimen y-näppäimen pohjassa pitäminen, jonka seurauksena hahmo 

lähtee juoksemaan kävelyn sijaan. Pelaamisen mekaaninen luonne ei kuitenkaan ole pelaajan 

ensisijaisen huomion kohteena pelitapahtuman aikana. Aktuaaliseen pelaamiseen liittyviä 

mekaanisia toimintoja ei omaksuta pelaamisen varsinaiseksi sisällöksi ja tarkoitukseksi, vaan 

pelaaja kokee tekevänsä erilaisia asioita pelin maailmassa fiktion tasolla (Vahlo 2018, 51). 

Pelaaja voi esimerkiksi kokea juoksentelevansa metsässä y-painikkeen pohjassa pitämisen sijaan. 

 
18 Käännös GP 
19 Käännös GP 
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Yllä olevan perusteella voidaan todeta, että videopelit ovat yhtäältä materiaalisia 

artefakteja erilaisine algoritmisine sääntöineen, mutta toisaalta myös mielikuvituksen värittämää 

toimintaa, joka rakentuu vuorovaikutukselle pelimekaniikan kanssa. Kyseessä on eloisa ja 

kokonaisvaltainen kokemus, joka on ymmärrettävissä videopeliartefaktin materiaalisuudesta ja 

sääntösysteemistä nousevaksi ominaisuudeksi, joka ei ole löydettävissä aktuaalisesta 

peliartefaktista itsestään (Vahlo 2018, 51). 

Yksinkertaisesti ilmaistuna pelaaminen on toimintaa, jota määrittää pelaajan 

vuorovaikutus aktuaalisen sääntösysteemin kanssa fiktiivisessä kehyksessä (Juul 2005, 1). 

Videopelien kaksitahoista luonnetta käsitellessäni toin esiin Juulin näkemyksen siitä, että 

videopeli rakentuu toisaalta muodollisesta sääntöjärjestelmästä ja toisaalta kuvitteellisesta fiktion 

maailmasta. Juul esittää että, fiktion oleellisuus ja tärkeys pelitapahtumassa erottaa videopelit 

perinteisistä ei-digitaalisista peleistä, kun taas säännöt erottavat ne tavanomaisista lasten 

leikeistä. Leikki (play) on luonteeltaan vapaamuotoisempaa ja spontaanimpaa, kun taas pelit 

(games) edellyttävät sääntöjen olemassaoloa ollakseen pelejä (Juul 2005, 28).20 Pelaaminen 

edellyttää erityistä asennetta toiminnan mahdollistamaa ja rajaamaa sääntösysteemiä kohtaan. 

Pelaajan on hyväksyttävä säännöt osana pelillistä toimintaa, hylättävä yksilölliset intressinsä ja 

omaksuttava eräänlainen itsesääntelyn asenne osaksi toimintaansa, jotta pelaaminen olisi 

mielekästä ja ylläpitävää (Vahlo 2018, 115). Kyse on eräänlaisesta dialogista pelisysteemin ja 

pelaajan välillä, jota ilman pelitapahtuma ei ole mahdollinen. Mutta kuinka pelaajan 

toiminnanvapaus mahdollistuu, jos hänen on luovuttava omista intresseistään pelitapahtuman 

mahdollistamiseksi? Mitä toiminnanvapaudella tarkoitetaan videopelien yhteydessä, jossa 

pelaaminen on olemuksellisesti sääntöjen noudattamista? Näihin kysymyksiin lähden 

seuraavaksi etsimään vastausta. 

 Videopelit ovat välineitä itse asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi, ne ovat 

toisin sanoen eräänlaisia autotelisiä systeemejä (Vahlo 2018, 40). Pelien autotelisyys edellyttää 

kuitenkin autonomista ja aktiivista pelaajaa, joka toimii pelin asettamien tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja samalla ylläpitää ja uusintaa pelitapahtumaa toiminnallaan (Vahlo 2018, 113).  

Tämä tarkoittaa, että pelitapahtumaa ei voi olla lainkaan olemassa ilman pelisysteemin tarjoamia 

mahdollisuuksia ja rajoitteita, eikä toisaalta ilman pelaajan syöttämiä käskyjä pelisysteemille. 

Artefakti ei voi olla videopeli ilman osallistuvaa subjektia, pelaajaa ja hänen omaehtoista 

 
20 Pelin ja leikin olemusta sekä pelin (Spiel) suhdetta pelaajaan käsitteli Hans-George Gadamer jo 1960-luvulla 
hänen pohtiessaan taideteosten luonnetta teoksessaan Wahrheit und Methode. Leikin ja pelin suhdetta vapauteen 
ja vapaaehtoisuuteen tiettyjen lainalaisuuksien rajoissa on sen sijaan pohtinut Friedrich Schiller 1700-luvun lopulla 
julkaistussa teoksessaan Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. 
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intentionaalista toimintaansa, joka kohdistuu videopelin pelillisiin tavoitteisiin (Vahlo 2018, 38).  

Pelaaja toimii aina itse, omista lähtökohdistaan ja tarkoitusperistään käsin, mutta sääntöjen 

sallimissa rajoissa. 

 Erityisesti peliympäristössä tapahtuva seikkaileminen ja tutkimusmatkailu voidaan 

ajatella sääntösysteemin rajoitukset ylittävänä toimintana, jonka kautta pelaaja voi toteuttaa 

itseään (Vahlo 2018, 118). Pelaajan saadessa liikkua ja tutkia vapaasti virtuaaliympäristöään 

hänen oman toimintansa ja intressiensä merkitys kasvaa ja vuorovaikutus sääntösysteemin 

kanssa vähenee. Pelaamisen mielekkyyden takaamiseksi on tärkeää, että pelaajalle tarjotaan 

erilaisia vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaihtoehtoisesti kokemus kärsii, mikäli 

pelaaja ei koe omaavansa aktiivista roolia vuorovaikutuksessa, toisin sanoen, jos hänen 

mahdollisuuksiaan toimia omaehtoisesti omista lähtökohdistaan käsin ei tarpeeksi arvosteta ja 

mahdollisteta pelisysteemin toimesta (Vahlo 2018, 122). 

Sallimalla erilaisia toiminta- ja osallistumisvaihtoehtoja pelaajalle syntyy 

vaikutelma toiminnan- ja valinnanvapaudesta, mikä osaltaan vahvistaa yhteyttä pelitilan ja 

kuvitteellisen ulottuvuuden välillä. Tulemalla osaksi pelitilaa ja fiktion maailmaa pelaaja kokee 

läsnäoloa ja osallisuutta maailmasta. Maailma on hänelle avoin ja täynnä 

toimintamahdollisuuksia ja peliympäristö vaikuttaa elävältä ja mielenkiintoiselta, jolloin pelitila 

hahmottuu nimenomaan tässä hetkessä olevana toimintaympäristönä ja maailmana, ei etäisenä 

virtuaalisena representaationa. Näin pelaajan toiminnan vapauden mahdollistaminen 

sääntösysteemin puitteissa vaikuttaa immersiolle keskeisen fiktiivisen ulottuvuuden 

rakentumiseen.  Sääntöjen mahdollistama toiminta ja toimintaan liitetyt merkitykset luovat 

omalta osaltaan toiveita ja odotuksia pelin kuvitteellista ulottuvuutta kohtaan, mikä taas 

vaikuttaa fiktion maailman kokemiseen ja rakentumiseen.  

 Säännöt eivät kuitenkaan vain mahdollista erilaisia valintoja, ne myös rajaavat 

pelaajan toimintamahdollisuuksia merkittävästi. Juul nimeää yksinkertaisia sääntörakenteita 

omaavat pelit emergenssipeleiksi, millä hän viittaa pelin kykyyn tuottaa pelaajan mielessä 

jotakin uutta ja monimutkaista pelin yksinkertaisesta sääntörakenteesta käsin (Juul 2005, 78). 

Emergenssin käsite viittaa tässä yhteydessä pelin sääntösysteemistä nousevaan pelitapahtumaan, 

jota määrittää kokemus sattumanvaraisuudesta ja yllätyksellisyydestä ja joka on tulosta pelaajan 

mahdollisuudesta omaehtoiseen toimintaan erilaisten toimintavaihtoehtojen pohjalta (Juul 2005, 

80 ja 90). Juul näyttää uskovan, että mitä vähemmän pelissä on sääntöjä eli pelaamiseen 

vaikuttavia rajoituksia, sitä suurempi on pelaajan mahdollisuus toimia omien valintojensa 

mukaan. Juul väittää monien strategiapelien omaavan korkean asteen vapauden 

toimintamahdollisuuksien suhteen, sillä niissä sääntöjen vaikutus pelitapahtumaan on vähäisempi 
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kuin pelaajan omien valintojen seuraukset pelin olosuhteisiin (Juul 2005, 73-75). On kuitenkin 

vaikea nähdä miten strategiapelit ovat luettavissa yksinkertaisia sääntörakenteita omaavien 

pelien joukkoon. Pelin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmien tekoa ja strategista 

pohdintaa useista eri vaihtoehdoista. Monet strategiapelit omaavat päinvastoin monimutkaisia 

sääntösysteemeitä erilaisten strategioiden mahdollistamiseksi. Sääntöjen vähyys tai 

yksinkertaisuus tarkoittaisi näiden mahdollisuuksien vähenemistä. Säännöt kun eivät tule vain 

rajoituksina, vaan määrittävät myös sitä, mitä pelaaja voi pelitilassa tehdä. Vapaus valita 

erilaisten toimintavaihtoehtojen välillä edellyttää siis kompleksisia sääntörakenteita, sillä ilman 

peliin koodattuja toimintamahdollisuuksia lopputuloksineen ei pelaaja voisi lainkaan toimia. 

Monet pelaamisen rajoitukset näyttävätkin syntyvän 

siitä, mitä peliin ei ole koodattu eli siitä, mikä ei 

kuulu pelin sääntöihin. Monet rajoitukset on 

kuitenkin ohjelmoitu suoraan pelin koodiin. 

Esimerkiksi Pokémon-peleissä polkupyöräily 

sisätiloissa ei ole mahdollista. Mikäli tätä toimintoa 

yrittää, pelaaja saa näyttöruudulle ilmoituksen 

toiminnon soveltumattomuudesta kyseiseen 

tilanteeseen, jolloin toiminta keskeytyy ennen kuin 

alkoikaan (ks. viereiset kuvat). 

Pelaamisen mielekkyys on vahvasti 

sidoksissa tasapainon saavuttamiseen pelaajan vapaan toiminnan ja rajoittavien sääntöjen välillä. 

Kerronnallisen ulottuvuuden vuoksi monet videopelit 

edellyttävät sitoutumista myös pelin progressiiviseen 

rakenteeseen, mikä osaltaan rajoittaa pelaajan 

toimintavaihtoehtoja. Videopelien progressiivinen 

rakenne viittaa pelisuunnittelun taholta ilmenevään 

hallintaan tarinan kerronnallisten pyrkimysten 

edistämiseksi (Juul 2005, 73).  Nämä pyrkimykset 

luovat sääntöjä ja rajoituksia, jotka vaikuttavat pelaajan 

mahdollisuuksiin saavuttaa omia tavoitteitaan. Pelin 

tapahtumat ovat esimerkiksi suunniteltu tapahtuvan 

tietyssä järjestyksessä ja tietyssä tahdissa, mikä 

vaikuttaa väistämättä pelaajan mahdollisuuksiin toimia. Pelaaja ei voi esimerkiksi suorittaa 

tiettyjä haasteita haluamassaan järjestyksessä (kuten haastaa vaativampia pomoja ennen 

Kuva 1: Esimerkki sääntöjen vaikutuksesta pelaajan 
toimintaan Pokémon Sword- versiossa. 

 

 

Kuva 2: Esimerkki sääntöjen vaikutuksesta 
pelaajan toimintaan Pokémon Blue-versiossa. 
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helpompia), vaan hänen on aloitettava tietystä ennalta määrätystä pisteestä ja edettävä vähitellen 

toiseen.  

Pelaajan vapauden mahdollistamisen on tapahduttava erilaisten rajaavien 

elementtien puitteissa. Aktuaalinen pelitapahtuma (gameplay) on tulosta vuorovaikutuksesta 

objektiivisen sääntösysteemin ja pelaajan subjektiivisten pyrkimysten välillä ja tästä 

vuorovaikutuksesta on mahdollista syntyä uusia, ennalta määräämättömiä ja spontaanimpia 

kokemuksia (Juul 2005, 88 ja 120). Yksi tällainen kokemus on uppoutuminen pelin fiktiiviseen 

ulottuvuuteen läsnäolon kokemuksen myötä. Juul väittää Waltonin hengessä, että fiktion 

olemassaolo ei ole mahdollista ilman kuvitelmiin johdattelevaa rekvisiittaa eli tässä tapauksessa 

ilman muodollista sääntösysteemiä, jonka pohjalle fiktiivinen ulottuvuus osaltaan rakentuu (Juul 

2005, 121). Vaikka säännöillä on tärkeä rooli fiktioon kohdistuvien kuvitelmien tukemisessa ja 

luomisessa, voivat ne myös haitata uppoutumiskokemuksen jatkuvuutta ja eheyttä. Näin käy 

Juulin mukaan esimerkiksi silloin, kun pelaaja joutuu selittämään pelimaailman tapahtumia 

sääntöihin, eikä itse fiktioon vedoten (Juul 2005, 130).  

Selvennän asiaa jälleen Pokémon-peleistä tutulla esimerkillä. Kun voitan pelissä 

ottelun tekoälyvastustajaa vastaan, saan joka kerta vastustajalta palkkioksi tietyn määrän rahaa. 

Pelisarjan pelaajien ja fanien keskuudessa on pohdittu sitä, miksi päihitetyt vastustajat maksavat 

kiltisti voittajalle kuuluvan rahapalkkion sen sijaan, että he häipyisivät vihaisena tiehensä rahat 

mukanaan, kuten oikeassa elämässä olisi mahdollista. Jopa pelimaailmaan kuuluvat 

rikollisorganisaation jäsenet maksavat rahat pelaajalle mukisematta, mikä ei vastaa yleistä 

käsitystä pahamaineisten roistojen toimintamalleista. Kummallisuus selittyy pelin säännöillä: 

pelissä eteneminen ja menestyminen vaatii tiettyjen pelin sisäisten esineiden, kuten erilaisten 

rohtojen hankkimista. Rohtoja hankitaan tietysti rahalla ja rahaa saa pokémon-taisteluiden 

voittamisesta. Tekoälyllä varustetuilla roistoilla ei ole mahdollisuutta kieltäytyä maksun 

suorittamisesta, sillä maksaminen kuuluu pelin (ei fiktion) sääntöihin. Pelin algoritmi vaatii, että 

minunkin on otettava kiltisti vastaan kaikkien, jopa päiväkoti-ikäisten pikkulasten taskurahat 

heidät voitettuani. Fiktiolla ei ole näiden tapahtumien selittämisessä sijaa. 

Esimerkissäni huomio siirtyy fiktion tasosta pelin sääntörakenteisiin, mikä on 

omiaan rikkomaan fiktioon kohdistuvan immersiivisen kokemuksen. Tämä osoittaa hyvin 

todeksi Juulin väitteen siitä, että pelin säännöt ja fiktio kilpailevat jatkuvasti keskenään pelaajan 

huomiosta (Juul 2005, 121). Tätä taustaa vasten voidaan ajatella, että immersiivinen 

videopelikokemus mentaalisessa mielessä saadaan aikaan säännöistä etääntymällä, pelaajan omia 

valintoja mahdollistamalla ja itseohjautuvuutta vahvistamalla.  Aiemmin mainittuun 

tutkimusmatkailuunkin liittyvä säännöistä etääntyminen voidaan Jukka Vahlon mukaan 
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mahdollistaa erilaisilla ”sattumanvaraisilla elementeillä, moniulotteisella tarinalla, 

vaihtoehtoisilla loppuratkaisuilla, laajalla pelimaailmalla, roolin otolla sekä hahmon 

kustomoinnilla” 21 (Vahlo 2018, 123). Valinnanvapaus ja erilaiset toimintamahdollisuudet 

etäännyttävät pelaajan muodollisesta ja objektiivisesta sääntösysteemistä tuomalla 

pelitapahtumaan mukaan persoonallisen ja subjektiivisen ulottuvuuden tai kokemuksen tason, 

jonka seurauksena etäisyys pelaajan ja fiktiivisen maailman välillä lyhentyy. Pelaajan 

aktuaalinen, omaehtoinen toiminta tulee avatarin kautta osaksi pelihahmon toimintaa ja huomio 

kohdistuu tästä syntyvän läsnäolon kokemuksen myötä pelin fiktiiviseen ulottuvuuteen, ei pelin 

muodollisiin sääntörakenteisiin. 

Säännöistä irtautuminen kokonaan ei kuitenkaan ole täysin mahdollista, sillä kuten 

sanottu, videopelien pelaaminen on aina olemuksellisesti sääntöjen ja pelaajan välistä 

vuorovaikutusta. Myös ”säännöt ja fiktio vuorovaikuttavat keskenään ja täydentävät toisiaan-- 

fiktion auttaessa pelaajaa ymmärtämään sääntöjä ja sääntöjen johdatellessa pelaajaa kuvitteluun -

- ”22 (Juul 2005, 163).  Koska säännöt ovat kytköksissä kaikkeen pelaamiseen niin aktuaalisen 

toiminnan kuin kuvitteellisen fiktionkin tasolla, pelaajan vapauden kokemuksesta voidaan 

monesti puhua illuusiona, pelkkänä vapauden vaikutelmana erotuksena todellisesta 

toiminnanvapaudesta. Videopelimaailmat ja tapahtumat pelitilassa ovat pitkälti ennalta 

käsikirjoitettuja ja luotuja pelisuunnittelijoiden toimesta, jolloin pelaajan toiminta pelitilassa 

mahdollistuu vain ja ainoastaan ennalta määrättyjen sääntörakenteiden toimesta. Pelaajan vapaus 

toimia ja tehdä valintoja mahdollistuu pelisuunnittelun määrittelemissä rajoissa sen sijaan, että 

toiminta olisi täysin pelaajasta itsestään lähtöisin. Tietyt asiat tapahtuvat pelimaailmassa pelaajan 

myötävaikutuksesta, mutta tapahtumien ollessa ennalta suunniteltuja pelaajan rooliksi jää lähinnä 

käsikirjoitettujen ja peliin ohjelmoitujen tapahtumien realisoiminen, ei täysin tyhjästä luominen 

omien halujen, toiveiden ja toiminnan vaikutuksesta.  

Pelaajan kokemus toiminnanvapaudesta ja hallinnan tunteesta pelimaailmassa on 

tulosta pelaajan toiminnasta pelitilassa ja omaehtoisesta osallistumisesta pelitapahtumaan 

sääntösysteemin puitteissa (Owen 2017, 84).  Pelisysteemin mahdollistaman osallistumisen 

kautta pelaajan on mahdollista vaikuttaa sekä pelitilaan että fiktiivisen maailman olosuhteisiin, 

jonka seurauksena hän kokee olevansa osa pelimaailmaa ja kaikkien pelin sisäisten tapahtumien 

alkulähde ja ylläpitäjä. Pelitapahtumat ja tilanteet ovat kuitenkin pelisuunnittelun- ja 

ohjelmoinnin myötä jo ennalta suunniteltuja. Kaikki pelaajalle saatavissa olevat vaihtoehdot on 

 
21 Käännös GP 
22 Käännös GP 
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määritetty algoritmissa sallittujen syötteiden muodossa, ei pelaajan toimesta. Osallistuminen on 

todellisuudessa ennalta määrättyä silloinkin, kun pelaaja kokee toimivansa vapaasti omista 

lähtökohdistaan käsin.  Pelaajan tekemät merkitykselliset valinnat ja osallistuminen 

pelimaailmaan on tässä mielessä vain illuusio, pelkkä vaikutelma täydellisestä 

toiminnanvapaudesta.  Hallinnan ja toiminnan vapauden illuusiossa on kysymys pelaajan 

kokemuksessa ja mielessä syntyneestä kokemuksesta siitä, että hänellä on valta ja mahdollisuus 

konkreettisesti vaikuttaa ennalta määrättyyn, objektiiviseen videopelimaailmaan ja sen hetkisen 

virtuaaliympäristön olosuhteisiin omista lähtökohdistaan käsin (Owen 2017, 110). 

 Erilaisten osallistamisen muotojen avulla pelaajan on helppo unohtaa 

videopelimaailman todellinen, käsikirjoitettu ja ennalta määrätty luonne, kun hän keskittyy 

vuorovaikutukseen pelisysteemin kanssa sekä omaehtoiseen toimintaan ja sen vaikutuksiin 

eläväksi muuttuneessa virtuaaliympäristössä. Aktuaalisen pelitapahtuman päällimmäiseksi 

sisällöksi kohoaa tällöin pelaajan tunne ja kokemus koetusta yhteydestä pelaajalähtöisten 

toimintojen ja pelitilassa tapahtuvien muutosten välillä (Owen 2017, 110). Säännöt vaikuttavat 

kuitenkin aina pelaamisen taustalla mahdollistaen ja rajoittaen jatkuvasti pelaajan 

toimintamahdollisuuksia pelitilassa. Owenin mukaan illuusio pelaajan kyvystä vaikuttaa pelin 

maailmaan, tarinaan ja tapahtumiin voidaan nähdä eräänlaisena uskotteluleikkinä, sillä pelaaja 

uskottelee itselleen omien toimiensa olevan aidosti merkityksellisiä ja omaavan todellista 

vaikutusta pelin olosuhteisiin videopelin todellisen luonteen tiedostamisesta huolimatta (Owen 

2017, 111). Pelaaja sitoutuu videopelin sääntöihin ja näiden mukanaan tuomiin rajoituksiin 

vapaaehtoisesti. Näiden sääntöjen ja rajoitusten puitteissa hän voi tehdä valintoja ja päätöksiä, 

jotka ovat suhteellisen vapaita siinä mielessä että, pelaaja on päättänyt saattanut pelitapahtuman 

alulle ja omilla toimillaan ylläpitää sitä. Toiminnot, joita pelaaja suorittaa ovat yhä hänen omiaan 

siitäkin huolimatta, että jokainen pelaaja toimisi pelitilanteessa täsmälleen samalla tavalla pelin 

mahdollistaman toiminnan mukaisesti. Pelaaja voi myös päättää olla pelaamatta peliä ja olla 

osallistumatta pelin narratiivin eteenpäin viemiseen. Tällöin mikään ennalta suunniteltu, 

käsikirjoitettu tai ohjelmoitu ei tule reaaliseksi. Pelaajalla toiminnalla on siis pelitapahtuman 

kannalta merkitystä, vaikka hallinnan tunne ja toiminnan vapaus ovatkin suurelta osin illuusiota 

ja uskottelua.  

Aivan kuten oikeassakin elämässä, erilaisten toimintamahdollisuuksien myötä 

pelaajan on mahdollista luoda itsensä näköinen, uniikki ja erityislaatuinen kokemus annetun 

pelimaailman puitteissa (Owen 2017, 112. Toisin sanoen oleellista on pelaajan kokemus 

itsestään tärkeänä ja oleellisena osana pelillistä vuorovaikutusta, jolloin hän omaksuu itselleen 

roolin intentionaalisena toimijana ja lopulta vaikutelman toiminnanvapaudesta. Omien intressien 
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mukaiset valinnat sääntöjen sallimissa rajoissa mahdollistavat paitsi suhteellisen vapauden 

toteutumisen myös narratiivin jatkuvuuden. Väitän että, pelaajalähtöisen osallistumisen ja 

aktiivisen toiminnan myötä omaksuttu rooli intentionaalisena toimijana vaikuttaa vapauden 

illuusion syntymiseen ja, että tällä vaikutelmalla on suuri merkitys läsnäolokokemuksen ja 

immersiivisen videopelitapahtuman muodostumisessa. 

 

 

 

5. POKÈMON-PELIT JA IMMERSIO 

 

Tässä luvussa tarkastelen omaa pelikokemustani reflektoiden ja konkreettisten peliesimerkkien 

avulla, kuinka pelaajalähtöisen osallistumisen ja toiminnan kautta saavutettu tunne toimijuudesta 

ja hallinnasta vaikuttaa pelaajan sitoutumiseen osaksi pelitilaa- ja maailmaa, läsnäolon 

tunteeseen ja lopulta immersiiviseen videopelikokemukseen. Tulen analysoimaan Pokémon-

videopelien erilaisia aistittavia piirteitä ja pelillisiä ominaisuuksia ja tarkastelemaan niiden 

vaikutusta pelikokemukseen fenomenologista lähestymistapaa hyödyntäen. Aloitan ensin 

Pokémon-pääsarjan pelien yleisesittelyllä ja kuvauksella. Tarkoitus on Pokémon-pelien luonnetta 

avaamalla selvittää, mikä näissä peleissä ylipäätään on uppoutumiskokemuksen kohteena ja 

minkälaisesta immersion muodosta voidaan puhua. Lisäksi selvitän millaisia vapauden ja 

osallistumisen mahdollisuuksia Pokémon-pelit pelaajalle tarjoavat eli minkä tyyppisestä 

vapaudesta näissä peleissä on kyse. Yleiskatsauksen jälkeen aloitan omaan pelikokemukseen 

perustuvan pelianalyysin, jonka tarkoituksena on eritellä tarkemmin eri aikoina kehiteltyjen ja 

julkaistujen Pokémon-pelien keinoja osallistaa ja sitouttaa pelaaja osaksi peliympäristöä niin 

toiminnallisella kuin fiktiiviselläkin tasolla, sekä näiden keinojen vaikutusta pelikokemukseen. 

 

 

 

5.1 Pokémon-pelit, yleiskuvaus ja luonnehdinta 

 

Pokémon (lyhennys sanoista Pocket Monsters) ilmiönä sai alkunsa Japanissa vuonna 1996, kun 

Game Freakin kehittämät Pokémon Red ja Green julkaistiin Nintendon Game Boy- 

käsikonsolille. Green-versio korvattiin kuitenkin pian paremmilla grafiikoilla ja äänillä 
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varustetulla Blue-nimikkeellä23. Suomessa ja muualla Euroopassa pelit julkaistiin vuonna 1999. 

Pokémonin pääsarjan pelit on alusta asti julkaistu aina pareittain. Esimerkiksi ensimmäiset pelit 

Red ja Blue ovat lähes identtiset keskenään, sisältäen pieniä muutoksia lähinnä vain Pokémon-

otusten saatavuudessa. Rinnakkaisversioiden ideana on vaihdella otuksia muiden pelaajien 

kanssa ja näin täydentää omaa taskuhirviökokoelmaa.  

Red ja Blue-versiot muodostavat yhdessä Pokémon-pelisarjan ensimmäisen 

sukupolven. Sukupolvella tarkoitetaan samaan aikaan julkaistuja pelejä, jotka jakavat keskenään 

samanlaiset sisällölliset ominaisuudet sekä pelimekaniikan.24 Sukupolvien väliset erot koskevat 

sisällöllisiä ominaisuuksia kuten muuttuvia teemoja, vaihtelevaa Pokémon-valikoimaa, erilaisia 

pelin sisäisiä alueita ja paikkoja, hahmoja sekä narratiivia. Vuosien saatossa Pokémon-

sukupolvia on julkaistu tähän päivään mennessä kaiken kaikkiaan kahdeksan, joista uusin on 

vuonna 2019 julkaistu Pokémon Sword ja Shield-pelit sisältävä sukupolvi. Peliteknologian 

kehittyminen vuosien saatossa on tarkoittanut muutoksia myös eri sukupolvien pelien 

muodollisiin ominaisuuksiin. Pokémon-pelit ovat sukupolvi sukupolvelta kehittyneet paitsi 

grafiikaltaan myös muiden ominaisuuksien suhteen käyttöliittymän tehon ja tiedostokoon 

kasvaessa. Alkuperäisiin visuaaliselta ilmeeltään hyvin minimalistisiin ja pelimekaniikaltaan 

yksinkertaisiin peleihin on 25 vuoden aikana lisätty runsaasti uusia ominaisuuksia, joista suurinta 

osaa voidaan pitää merkittävinä parannuksina pelikokemuksen kannalta. Esimerkkejä lukuisista 

Pokémon-pääsarjan pelien uudistuksista ovat pelien muuttuminen mustavalkoisista värikkäiksi ja 

kaksiulotteisista kolmiulotteisiksi, pelihahmon sukupuolen valitseminen tytön ja pojan välillä, 

vuorokauden ajan vaihtelut, sääolosuhteiden muutokset, vuorovaikutuksen mahdollistaminen 

maailmanlaajuisesti eri pelaajien välillä internet-yhteyden välityksellä, sekä tietysti 

taskuhirviöiden kokonaisluvun kasvaminen alkuperäisestä 151:stä 898:ään. 

Useista uudistuksista ja lisäominaisuuksista huolimatta pelien perusidea tai kaava 

on jokaisessa pääsarjan pelissä sama. Pelaajan pyrkimyksenä on tulla Pokémon-mestariksi 

fiktiivisessä Pokémon-maailmassa. Tarkoituksena on nuoren kouluttajan roolissa matkustaa ja 

seikkailla ympäri Pokémon-maailmaa samalla pyydystäen ja kouluttaen erilaisia Pokémon-

hahmoja vahvemmaksi käymällä näillä taisteluita muita kouluttajia ja villejä taskuhirviöitä 

vastaan. Pelaajan on edettävä kartalla kaupungista toiseen ja ylitettävä matkalle sattuvia esteitä 

suorittamalla erilaisia tehtäviä. Kaikille sukupolville yhteinen haaste on päihittää pelaajan 

 
23 Bulbabedia, 2021. History of Pokémon. Verkkojulkaisu. History of Pokémon - Bulbapedia, the community-driven 
Pokémon encyclopedia (bulbagarden.net) [Viitattu 14.3.2021] 
24 Pokémon Wiki, 2021.Nettisanakirja. haettu sana: generation. https://pokemon.fandom.com/wiki/Generation 
[Viitattu 13.3.2021]. 

https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/History_of_Pok%C3%A9mon
https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/History_of_Pok%C3%A9mon
https://pokemon.fandom.com/wiki/Generation
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matkaa hidastavat rikollisjärjestön jäsenet ja heidän johtajansa. Pelaajan tärkein tavoite on 

läpäistä jokaisen kaupungin salipäällikkö, jonka jälkeen pelaaja etenee Pokémon-liigaan 

haastamaan alueen hallitsevan mestarin. Edellä kuvatut tavoitteet muodostavat pelin päätarinan. 

Tarina kerrotaan kuitenkin jokaisessa eri sukupolven pelissä eri tavalla, erilaisen juonen avulla. 

Vaihtelevien juonien ja teemojen lisäksi monet yksityiskohdat kuten pelialueen kartat, 

pienemmät haasteet ja tehtävät, hahmot, kaupungit sekä muut peliympäristöt tuovat variaatiota 

eri sukupolvien pelien välille.  

Pokémon-pelien luonne roolipelinä ja vahva tarinallinen painottuneisuus 

mahdollistavat immersion erityisesti mentaalisessa mielessä. Pelit sisältävät kuitenkin myös 

runsaasti strategisia elementtejä, mikä mahdollistaa pelitapahtumaan uppoutumisen myös 

toiminallisella tasolla. Pokémon-pelien strategisen ja kilpailullisen pelaamisen mahdollistama 

uppoutuminen voi olla jopa pelaajan ensisijaisen huomion kohteena, jättäen pelin narratiiviset ja 

kuvitteelliset elementit kokonaan immersiivisen kokemuksen ulkopuolelle. Pelaaminen voi 

parhaimmillaan olla hyvinkin matemaattisesti ja numeerisesti orientoitunutta, kun pelaaja pyrkii 

saamaan omille hirviöilleen parhaat mahdolliset statistiikka-arvot ja vahvuudet muita pelaajia ja 

heidän Pokémonejaan vastaan.  Pokémon-pelejä on näin ollen mahdollista pelata ainakin 

kahdella tavalla, joko tarinallisesti tai strategisesti ja kilpailullisesti painottuen. Koska kyseessä 

on kuitenkin ensi-sijaisesti seikkailullinen roolipeli, tässä tutkimuksessa keskitytään pelin 

tarinallisiin elementteihin ja fiktiiviseen tasoon kohdistuvaan mentaaliseen immersioon, jota 

monet toiminnalliset elementit osallistumisen, vapauden ja hallinnan avulla tukevat.  

Mentaalisen immersion näkökulmasta pelaaja uppoutuu tarinan diegeettiseen 

tasoon, mikä voi Pokémon-pelien tapauksessa tarkoittaa niin tarinan pääjuoneen kuin erilaisiin 

sivujuoniinkin uppoutumista.  

Tässä tutkielmassa tarkastellaan immersiivisen pelikokemuksen näkökulmasta 

lähinnä pääjuonta- ja tarinaa, jonka kaikki Pokémonin pääsarjan pelit jakavat. Mentaalisesta 

immersiosta puhuttaessa tässä tutkielmassa viitataan siis pelaajan uppoutumiseen osaksi 

Pokémon-maailmaa kokonaisuutena25 sekä pelaajan omaksumaan rooliin Pokémon-kouluttajana 

ja tämän roolin mukaisesti omaksuttua näkökulmaa pelin maailmaan, kuten erilaisten 

tavoitteiden ja sosiaalisten suhteiden omaksumiseen pelimaailman hahmojen ja tapahtumien 

välillä. Yksi Pokémon-peleille tyypillinen uppoutumisen kohde on kokemus, joka liittyy 

 
25 Maailman kokonaisuudella viittaan Marie-Laure Ryanin määritelmään tarinamaailmojen sisällöstä. Näitä ovat 
hänen mukaansa tarinan hahmot ja objektit, ympäristöt ja tilat, tarinan maailmalle ominaiset fysiikan lait, 
tapahtumat, sosiaaliset säännöt ja arvot sekä hahmojen mielensisäiset tapahtumat, kuten reaktiot erilaisiin 
olosuhteiden muutoksiin (Ryan 2014, 35). 
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kouluttajan roolissa toimivan pelaajan ja Pokémon-otusten väliseen suhteeseen. Eräässä 

haastattelussa26 Pokémon-pelien kehittäjät Junichi Masuda ja Shigeru Ohmori ovat maininneet 

yhdeksi tärkeimmistä Pokémon-roolipelien elementeistä ystävyyssuhteen kouluttajan ja tämän 

Pokémonien välillä. Kysyttäessä roolipelaamisen välttämättömistä elementeistä Ohmori vastaa: 

 

One of the things I always put a lot focus on is the feeling of growing alongside your 

Pokémon throughout the adventure. I think that´s pretty core to the series. 

 

Masuda vastaa samaan kysymykseen seuraavasti: 

  

One of the things about Pokémon in general is that the wild Pokémon start out as -They're 

sort of like enemies, but you can catch them, and they become your friends. So, we want to 

make sure that the Pokémon never come across as too evil. They're not just bad guys -they 

can also be your friend. Having that kind of relationship, I think, is key to the series. 

 

Edellisen valossa voidaan todeta, että Pokémon-pelien mahdollistamassa mentaalisen tason 

immersiivisessä kokemuksessa oleellista on pelaajan kuvitteellinen kokemus itsestään osana 

Pokémon-maailmaa, erilaisia ympäristöjä ja tapahtumia sekä rooli Pokémon-kouluttajana, johon 

kuuluu oleellisena osana kumppanuussuhde Pokémon-otusten ja pelaajan välillä. Nämä ovat 

Pokémon-pääsarjan pelien mahdollistaman mentaalisen uppoutumiskokemuksen pääasiallisia 

kohteita. Vapauden, osallistumisen ja hallinnan tunteen vaikutusta immersioon tullaan tässä 

tutkimuksessa tarkastelemaan erityisesti näitä kohteita silmällä pitäen.  

Pokémon-pääsarjan pelien lineaarinen luonne edellyttää vahvaa 

käsikirjoituksellista otetta pelin suunnittelijoiden taholta. Jotta pelikokemus olisi oikeanlainen 

(pelaajan kokemus, johon pelintekijät ovat tähdänneet) ja pelaaminen mielekästä, pelaajan on 

hyväksyttävä pelin kulkua ohjaavat säännöt ja mukauduttava pelin asettamiin rajoituksiin ja 

mahdollisuuksiin. Pokémon-pelien lineaarinen rakenne ja vahvasti tarinallisesti painottunut 

luonne asettavat merkittäviä rajoituksia pelaajan toiminnanvapaudelle ja hallinnan 

mahdollisuuksille. Monille tarinaa korostaville videopeleille on tyypillistä, että pelaaja ei voi 

vaikuttaa tapahtumien kulkuun vaan tapahtumat etenevät usein määrätyn kaavan mukaisesti, kun 

taas harvinaisempia ovat tapaukset27, joissa pelin kerronta ja loppuratkaisu mukautuvat pelaajan 

tekemiin valintoihin (Kuorikoski 2018, 63). Myös Pokémon-peleille on tyypillistä tapahtumien 

 
26 The Pokémon Company, 2019. Verkkojulkaisu. https://www.pokemon.com/uk/pokemon-news/we-interview-
junichi-masuda-and-shigeru-ohmori-about-pokemon-sword-and-pokemon-shield/ [Viitattu 4.3.2021] 
27 Pelejä, jotka muuttavat kerronnan kulkua ja jopa loppuratkaisuja pelaajan valintojen seurauksena, kutsutaan 
interaktiiviseksi draamaksi, joka voidaan luokitella omaksi alalajikseen videopelien kentällä (Kuorikoski 2018, 63). 

https://www.pokemon.com/uk/pokemon-news/we-interview-junichi-masuda-and-shigeru-ohmori-about-pokemon-sword-and-pokemon-shield/
https://www.pokemon.com/uk/pokemon-news/we-interview-junichi-masuda-and-shigeru-ohmori-about-pokemon-sword-and-pokemon-shield/


38 
 

eteneminen ja loppuratkaisun määräytyminen käsikirjoituksen pohjalta, pelaajan valinnoista tai 

toimista riippumatta. Pelaajalla ei näin ollen ole juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa tarinan 

etenemiseen tai lopun muotoutumiseen. Pelaajan toimilla on toki vaikutusta siinä mielessä, että 

videopelit yleensäkin edellyttävät vuorovaikutusta pelaajan ja pelisysteemin välillä 

mahdollistaakseen tarinan etenemisen, mutta varsinaista vapautta valita vaihtoehtoisten 

juonenkulkujen välillä ei Pokémon-peleissä ole. Pelaajalle ei tarjota vaihtoehtoisia 

toimintatapoja, joilla vaikuttaa pelin kerronnalliseen rakenteeseen, mikä tarkoittaa sitä, että tarina 

alkaa aina samalla tavalla, etenee tietyssä järjestyksessä ja päättyy samanlaiseen lopputulokseen 

jokaisella pelikerralla.  Pelaajan toiminnan- tai valinnanvapaus ei näin ollen mahdollistu 

käsikirjoitetun narratiivin tasolla, jolloin pelaajan sitouttaminen osaksi pelitilaa- ja maailmaa 

tulee toteuttaa toisella tavalla. Tämä tapahtuu pelin muun pelattavuuden myötä syntyvän 

kerronallisen kokemuksen kautta.  

Käsikirjoitetun materiaalin lisäksi videopelin tarinallinen ulottuvuus voi täydentyä 

pelitilanteesta itsestään kehkeytyvän kerronnallisuuden eli ludonarraviitin myötä, joka viittaa 

tarinalliseen sisältöön, joka syntyy pelaajan kokemuksessa pelaajan pelitilaan kohdistuvan 

toiminnan ja valintojen myötä (Kuorikoski 2018, 72-73). Tämä tarkoittaa sitä, että videopelin 

tarinallinen ulottuvuus ja pelimaailmaan liitetyt merkitykset muodostuvat lopullisesti vasta 

pelaajan kokemuksessa erilaisten toimintamahdollisuuksien myötä, joita pelaaja toteuttaa 

käsikirjoitetun narratiivin ulkopuolella. Videopelien ja taiteen suhdetta tutkinut Juho Kuorikoski 

väittää, että ”kun käsikirjoitetun tarinan taso korvataan järjestelmällä ja sen tuottamalla, 

kokemuksen varaan rakentuvalla tarinallisuudella, se riistää vallan käsikirjoittajilta, jolloin 

merkitykset syntyvät vuorovaikutuksen myötä” (Kuorikoski 2018, 73). Kokemuksellisen 

kerronnallisuuden myötä pelaaja voi myötävaikuttaa pelin tarinallisen sisällön luomiseen ilman 

suoraa ja konkreettista vaikuttamista kerronnallisiin rakenteisiin. Pelaaja vaikuttaa fiktioon ja sen 

merkityksiin täydentämällä käsikirjoitettua narratiivia omalla kokemuksellaan, joka muodostuu 

pelattavuuden eli pelaajan ja pelijärjestelmän välisen vuorovaikutuksen myötä. Tällainen 

pelaajalähtöinen toiminta tarinallisella tasolla vaikuttaa oleellisesti pelaajan sisällyttämiseen 

osaksi pelin maailmaa kokonaisuutena. 
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5.2  Vapaus Pokémon-peleissä 

 

Tämän alaluvun tarkoituksena on kartoittaa erilaisia konkreettisia tapoja osallistaa 

pelaajaa Pokémon Blue ja Sword-peleissä. Vertailen eri sukupolvien Pokémon-pelejä toisiinsa 

eri vapauden mahdollisuuksien ja osallistamisen tapojen osalta. Pokémon-peleissä on useita 

erilaisia pelaajalähtöisiä tapoja vuorovaikuttaa ja toimia pelitilassa, jotka osallisuuden 

kokemuksen myötä luovat illuusiota hallinnasta sekä toiminnan- ja valinnanvapaudesta, vaikka 

nämä vuorovaikutuksen tavat eivät suoraan vaikuta pelin käsikirjoitetun narratiivin sisältöön. 

Tämä mahdollistuu Pokémon-pääsarjan peleille tyypillisen seikkailullisuuden ja 

tutkimusmatkailua painottavan luonteen myötä. Pelit perustuvat pelialueelta toiselle 

matkustamiselle ja erilaisten, vaihtelevien alueiden tutkimiselle, mikä edellyttää pelisysteemiltä 

pelaajan toiminnanvapauden mahdollistamista. Pelaajan on saatava päättää milloin, miten ja 

missä hän milloinkin toimii, jolloin hänen roolinsa intentionaalisena toimijana ja 

vuorovaikutuksen aktiivisena osapuolena korostuu.  Tämän pelaajan intentionaalista toimijuutta 

vahvistavan tutkimusmatkailun, ympäristöissä vaeltelun ja näihin läheisesti liittyvän 

yllätyksellisyyden ja sattumanvaraisuuden Pokémon-pelit mahdollistavat seikkailullisen 

luonteensa vuoksi erityisen hyvin. Näin Pokémon-pelien ennalta suunniteltu, tiettyä kaavaa 

noudattava narratiivinen taso muodostaa tasapainoisen kokemuksellisen kokonaisuuden yhdessä 

pelin pelattavuuden kanssa.  

Seuraavaksi esitän Callejan osallistamisen malliin nojaten, kuinka pelaajan 

omaksuma rooli intentionaalisena toimijana rakentuu pelikokemuksen eri tasoilla ja kuinka nämä 

tasot vaikuttavat toinen toisiinsa kokemuksellisessa kokonaisuudessa luoden perustaa 

kuvitteelliselle uppoutumiskokemukselle, jota leimaa peliympäristön- ja maailman kokeminen 

Waltonin sanoin kokijan itsensä näkökulmasta ”sisältä päin”. Osoitan seuraavissa alaluvuissa 

myös, kuinka eri osallistamisen tavat luovat pelaajan omaksuman subjektiivisen ulottuvuuden 

kautta pelikokemukseen sisältöä, joka ei ole palautettavissa pelkästään käsikirjoitettuun, ennalta 

suunniteltuun narratiiviin tai materiaaliseen representaatioon. Asioiden kuvitteleminen 

omakohtaisista lähtökohdista käsin on jo itsessään tietynlaista vapautta luovassa mielessä, kun 

mielikuvituksella noustaan systemaattisten, normatiivisten ja ennalta saneltujen sääntöjen ja 

muiden pelisysteemin rakenteiden yläpuolelle. Vapaus toiminnallisessa mielessä taas vaikuttaa 

monin tavoin pelaajan kokemaan hallinnan ja osallisuuden tunteeseen, mikä taas vaikuttaa 

erilaisten kuvitteellisten kokemussisältöjen syntymiseen, kuten tulen seuraavaksi osoittamaan. 
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  5.2.1 valinnan vapaus pelitilassa 

 

Yksi tavallisimmista ja yleisimmistä pelaajan osallistamisen tavoista videopeleissä on avatarin 

hallintaan viittaava kinesteettinen osallistaminen (Calleja 2011, 43). Avatarin ohjailuun 

perustuva toiminnanvapauden- ja hallinnantunne on myös Pokémon-pelien kaikkein perustavin 

keino lyhentää välimatkaa pelaajan ja pelitilan välillä ja lopulta sisällyttää pelaaja osaksi pelin 

fiktiivistä maailmaa. Peliteknologian kehitys on vaikuttanut suuresti kinesteettisen osallistamisen 

tehokkuuteen monien, myös Pokémon-pelien tapauksessa. Pokémon Bluen kaksiulotteinen 

pelitila, jossa pelaaja avatarinsa välityksellä liikkuu ja toimii on kuvattu kolmannen persoonan 

näkökulmasta lintuperspektiivistä käsin.28 Perspektiivi ja kameran etäisyys avatarista säilyy 

samana läpi koko pelin. Ratkaisu on ymmärrettävä, sillä ympäristössä ei ole juurikaan mitään 

korostettavaa. Pelitila on graafiselta ilmeeltään hyvin vaatimaton, pelkistetty ja minimalistinen. 

Pelitilan kaksiulotteisuus asettaa rajoituksia avatarin ohjaamiselle sillä pelaaja voi liikuttaa 

hahmoaan vain neljään eri suuntaan: ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Ratkaisu on omiaan 

luomaan etäisen ja staattisen vaikutelman, jota grafiikan mustavalkoisuus vielä korostaa. Pelitila 

näyttäytyy etäisenä kulissina, tyhjänä ja kuolleena taustana elävän ja merkityksellisen 

ympäristön sijaan. Kinesteettisen yhteyden myötä välimatka pelaajan ja pelitilan välillä on 

lyhentynyt, sillä voin havaita omien toimieni vaikutukset välittömästi konsolin näytöllä. 

Pelaajana huomioni kohdistuu kuitenkin lähinnä pelin representaation tasolle, toisin sanoen 

ohjailemaani avatar-hahmoon sen sijaan, että kokisin läsnäolon tunteen fiktiivisessä 

ympäristössä. Pelaajan mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa pelitilassa on rajattu suurimmaksi 

osaksi virtuaalitilassa etenemiseen, mikä tekee pelaamisesta mekaanista, lähes 

automatisoitunutta toimintaa, elävän ja monitasoisen läsnäolokokemuksen tavoittelun sijaan. 

Vaikuttaa siltä, että kinesteettistä perustason yhteyttä pelitilaan on syvennettävä ja vahvistettava 

entisestään läsnäolon tunteen aikaansaamiseksi.  

Pokémon-pääsarjan kahdeksannen sukupolven Sword-versiossa kokemus 

osallisuudesta on huomattavasti vahvempi kolmannen persoonan näkökulman säilyttämisestä 

huolimatta. Pelitilan representaatio on ensimmäisen sukupolven peleistä poiketen 

kolmiulotteinen ja avatarta voi liikuttaa mihin ilmansuuntaan tahansa. Pelaaja voi jopa säädellä 

 
28 Videoesimerkki 1: https://youtu.be/6Fn9GdQ90DA  

https://youtu.be/6Fn9GdQ90DA
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liikkumisnopeuttaan vaihtamalla kävelyn juoksuksi tai hiipimiseksi. Pelin tietyillä alueilla 

kameran suunta on täysin pelaajan hallittavissa.29 Voin siis suunnata kameran mihin suuntaan 

tahansa ja päättää mitä aluetta ympäristöstä milloinkin tutkin.30 Kahdeksannen sukupolven 

peleissä myös pelitilan representaation perspektiivi on muuttunut objektiivisemmasta 

lintuperspektiivistä lähemmäs avatarta laskeutuneeseen laajaan olan yliperspektiiviin. Toisinkuin 

vanhemmissa peleissä Sword-versiossa koko pelitapahtumaa ei kuvata alusta loppuun samasta 

perspektiivistä käsin vaan perspektiivi muuttuu pelaamisen aikana riippuen siitä, millä alueella 

pelaaja liikkuu. Perspektiivin muutos yhdessä pelaajan liikekontrollin kanssa on omiaan luomaan 

representaatiosta dynaamisemman vaikutelman, mikä taas vaikuttaa ratkaisevasti 

pelikokemukseen. Pelaajana koen, että en ole vain tilanteiden sivustaseuraaja, vaan alati 

kehittyvien ja etenevien tapahtumien keskiössä. Pelaajan liikkeisiin enemmän mukautuva 

kamera, lähemmäs avatarta laskeutuminen sekä pelaajan mahdollisuus kontrolloida omaa 

liikkumistaan entistä paremmin vaikuttavat ratkaisevasti kokemaani läsnäolon tunteeseen paitsi 

pelitilassa myös fiktiivisessä todellisuudessa. Huomioni ei ole pelaamisen aikana vain 

liikkuvassa hahmossa ja sen taustassa, vaan koen aidosti olevani osa elävää, tarinan kannalta 

merkityksellistä ympäristöä. Mahdollisuuteni vaikuttaa kameran suuntaan ja liikkua vapaasti 

haluamaani suuntaan haluamallani nopeudella antaa minulle aktiivisen roolin itseni ja 

pelisysteemin välillä tapahtuvassa vuorovaikutustilanteessa. Tämän seurauksena koen 

osallisuutta virtuaalisesta pelitilasta ja mielikuvitukseni avulla myös pelin fiktiivisestä 

ulottuvuudesta.  

 Läsnäolon ja osallisuuden tunnetta suhteessa peliympäristöön kahdeksannen 

sukupolven Pokémon-peleissä on saatu aikaan myös sosiaalisen osallistamisen kautta. Uutena 

ominaisuutena uudemmissa peleissä on villien Pokémon-hahmojen lisääminen pelitilaan. 

Pelaajana voin nähdä liikkuvat ja ympäristössä vaeltelevat hirviöt ympärilläni ja päättää itse 

lähestynkö niitä, vai yritänkö vaihtoehtoisesti paeta tai kiertää edessäni vaeltavat Pokémon-

otukset välttääkseni kohtaamisen ja taistelutilaan joutumisen. Voin jopa kutsua pelitilassa 

näkyviä hahmoja luokseni erityisen viheltämistoiminnon avulla. Pokémon-hahmojen tuominen 

 
29 Kahdeksannen sukupolven Pokémon Sword ja Shield-peleihin kuuluu muiden sukupolvien peleistä poiketen Wild 
Area-niminen uusi ominaisuus, joka mahdollistaa ensimmäistä kertaa Pokémon-pelien historiassa avoimen 
pelimaailman eli niin kutsuttujen hiekkalaatikkopelien periaatetta. Avoimen maailman periaate mahdollistaa 
pelaajan irrottautumisen tarinan lineaarisuudesta ja tutkimusmatkailun oman tahtonsa mukaisesti (Wikipedia).  
Wild Area on suuri ja avoin alue, jossa pelaaja voi liikkua ja tutkia ympäristöään täysin vapaasti ilman 
käsikirjoitettujen elementtien tai liikkumista rajoittavien tilallisten rakenteiden vaikutusta pelaajan toimintaan. 
Wild Area on tilalliselta rakenteeltaan avoimempi ja suurempi kuin muut pelin alueet, jotka ovat rakenteeltaan 
käytävämäisempiä. 
30 Videoesimerkki 2: https://youtu.be/laVfxX0p1vM  

https://youtu.be/laVfxX0p1vM
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osaksi pelin näkyvää ja välitöntä ympäristöä luo siitä 

merkittävästi elävämmän vaikutelman, mutta tämän lisäksi 

pelaajan läsnäoloon reagoivien otusten myötä pelaajan ja 

pelisysteemin välillä mahdollistuu uudenlainen 

vuorovaikutus, joka lyhentää pelaajan etäisyyttä 

peliympäristöstä. Pelaajana voin valita toimintatapani ja 

päättää omien intressieni mukaisesti lähestynkö otuksia vai 

lähdenkö livohkaan.  Jos haluan kerryttää omien 

taskuhirviöideni kokemuspisteitä, valitsen kohtaamisen ja 

taistelun. Mikäli haluan edetä nopeasti kaupungista toiseen, 

pyrin välttämään matkaani hidastavan taistelutilaan 

joutumisen ja kiertämään tielleni osuvat hahmot. Vastaavasti 

Pokémon-otukset reagoivat liikkeisiini saattaen lähteä seuraamaan avatartani. Vaikka 

pakoyritykseni eivät aina onnistu, on minulle kuitenkin annettu mahdollisuus vaikuttaa 

tilanteeseen ja sen kehittymiseen. Vapauteni valita suhtautumis- ja toimintatapani suhteessa 

peliympäristön muihin toimijoihin31, mikä vaikuttaa merkittävästi toimijuuden ja osallisuuden 

tunteeseen suhteessa pelitilaan.   

Pelaajan sosiaalisen tason osallistuminen, johon Callejakin viittaa ei ole juurikaan 

käytössä ensimmäisen sukupolven Pokémon-peleissä. Kuten aikaisemmin mainitsin, Pokémon 

Blue-versiossa villit Pokémon-hahmot ovat pelaajan nähtävissä ainoastaan muusta ympäristöstä 

erillään olevassa taistelutilassa sen sijaan, että ne olisivat osa varsinaista pelitilaa, jossa avatarta 

ohjaillaan. Pokémonit liitetään näin ollen pelin maailmaan pelkän montaasitekniikan turvin, joka 

perustuu siihen, että pelaaja liittää mielessään yhteen näytön väreilyn ja vilkkumisen (merkitsee 

Pokémonin kohtaamista) ja tästä seuraavan taistelunäkymän. Pelisarjan päätähdet, itse Pokémon-

hahmot eivät näin ollen ole pelaajan tavoitettavissa muuten kuin täysin sattumanvaraisten 

taistelutilanteiden myötä. Pelaaja ei voi juurikaan vaikuttaa siihen, mitä Pokémonia milloinkin 

lähestyy, väistää tai pakenee, vaan hän on pakotettu taistelunäkymään aina kun pelimekaniikan 

satunnaisgeneraattori niin määrää. Toki myös uudemmissa Pokémon-peleissä on yhä säästetty 

vanhemmista peleistä tuttu Pokémonien yllätyskohtaamiseen ja satunnaisuuteen perustuva 

mekaniikka, mutta tämä ominaisuus ei ole enää ainoa tapa mahdollistaa pelaajan ja Pokémonien 

 
31 Callejan mukaan sosiaalisen osallistamisen kannalta välttämätön muiden toimijoiden läsnäolon vaatimus 
toteutuu muiden pelaajien kontrolloimien avatarten ja hahmojen lisäksi myös tietokoneohjattujen, tekoälyllä 
varustettujen toimijoiden myötä (Calleja 2011, 43). Tulkitsen tämän niin, että Callejan mukaan oleellista 
osallistamisen kannalta on pelaajan tietoisuus muista toimijoista sekä vuorovaikutus toimijoiden välillä, ei niinkään 
vuorovaikutuksen toisen osapuolen luonne. 

Kuva 3: Pokémon Sword-version pelitilaan on lisätty 
Pokémon-hahmoja, jotka reagoivat pelaajan 
läsnäoloon ja toimintoihin 
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kohtaaminen. Lisäominaisuutena kahdeksannen sukupolven peleissä on valinnanvapaus, jota 

satunnaiset sattumanvaraisuudet vain elävöittävät.  

Pokémon-otusten tuominen mukaan pelitilaan vaikuttaa pelaajan osallistamiseen ja 

sisällyttämiseen osaksi pelin maailmaa myös tunnetasolla, kun pelaaja voi uusien 

vuorovaikutusominaisuuksien myötä omaksua erilaisia emotionaalisia asenteita Pokémon-

otuksiaan kohtaan. Erilaiset kokijassa heräävät spontaanit tunnereaktiot toimivat tällöin 

eräänlaisena siltana reaalisen ja fiktiivisen maailman välillä (Walton 1993, 196). Tähän 

emotionaalisen vaikutukseen ja Pokémon-pelien ystävyysteeman toteutumiseen on uudemmissa 

peleissä kiinnitetty selvästi aiempaa enemmän huomiota ja pelaajan mahdollisuus vuorovaikuttaa 

taskuhirviöidensä kanssa on huomattavasti parantunut tai ylipäätään tehty mahdolliseksi.  

Ensimmäisen sukupolven peleissä pelaaja 

ei voi juurikaan olla vuorovaikutuksessa omien 

Pokémoniensa kanssa, vaan otukset näyttäytyvät lähinnä 

välineinä pelillisten tai toiminnallisten tavoitteiden 

(vastustajien voittaminen, eteneminen) saavuttamiseksi. 

Vaikutelmaa lisää entisestään edellä esiin nostettu 

ominaisuus, jonka myötä Pokémonit ovat nähtävissä 

vain muusta ympäristöstä ja toiminnasta erillisessä 

taistelunäkymässä. Pelaajana koen, että on hyvin vaikeaa 

muodostaa sidettä omiin hirviöihini pelkän staattisen 

taistelunäkymän kautta tapahtuvassa rajoitetussa 

kanssakäymisessä. Toisin sanoen mentaalisen tason immersio ei mahdollistu pelkän 

toiminnallisella tasolla tapahtuvan pelaamisen myötä, joka on vahvasti pelimekaniikan 

määrittämää. Tarvitaan tunteita, jotka kohdistuvat pelin narratiiviseen tai kuvitteelliseen tasoon 

ja jotka herättävät nuo ulottuvuuden eloon. Pelaajan aktiivisen osallistumisen tuloksena syntynyt 

entistä syvempi ja voimakkaampi tunnekokemus  

takaa pelaajalähtöisen perspektiivin ja läsnäolon kokemuksen suhteessa fiktioon (Calleja 

2011,126 ja 135). Siksi on tärkeää, että vuorovaikutus erilaisten pelientiteettien kanssa 

mahdollistetaan. 

Lisäksi Pokémon Sword-versiossa pelaaja voi halutessaan olla vuorovaikutuksessa 

taskuhirviöidensä kanssa Pokémon Camp-toiminnon avulla. Tämä uusi ominaisuus mahdollistaa 

sen, että voin lähes missä tahansa pelin vaiheessa pystyttää teltan ja leiriytyä hetkeksi paikoilleni. 

Leiriytymisen myötä avautuu erillinen leirinäkymä- tai tila, jossa Pokémonit voivat vaeltaa 

vapaasti ja vuorovaikuttaa sekä keskenään että pelaajan itsensä kanssa. Voin vuorovaikuttaa 

Kuva 4: Pokémon Blue-versiossa Pokémonien 
kohtaaminen tapahtuu pääasiassa erillisen 
taistelunäkymän kautta. 
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omien otusteni leikkimällä tai juttelemalla niiden 

kanssa. Vaihtoehtoisesti voin myös valmistaa 

ruokaa nautittavaksi yhdessä hirviöideni kanssa. 

Kaikki nämä toiminnot vaikuttavat suoraan 

aktuaaliseen pelaamiseen ja pelin kulkuun 

pelimekaniikan tasolla. Leirillä suoritetut 

toimenpiteet vaikuttavat esimerkiksi Pokémon-

hahmojen kokemuspisteisiin ja onnellisuustasoon, 

mikä taas vaikuttaa pelissä pärjäämiseen 

toiminnallispelillisellä tasolla, kun vastustajien 

päihittämisestä tulee helpompaa.  

Pelillisen vaikutuksen lisäksi vuorovaikutus taskuhirviöiden kanssa vaikuttaa myös 

mielikuvituksen tasolla rakentuvaan pelikokemukseen. Pelaajalähtöisen uskotteluleikin myötä 

syntyvä tunnekokemus tuottaa pelikokemukseen uutta sisältöä, joka nousee keinotekoisen 

pelimekaniikan ja ennalta saneltujen sääntöjen yläpuolelle luoden yhteyden pelin fiktiivisen 

tason ja pelaajan välille. Seuratessani Pokémonieni touhuja leirintätilassa, voin esimerkiksi 

tuntea myötätuntoa tai jopa sääliä hidasta ja kömpelöä mammuttiotustani kohtaan, jonka nenän 

edestä nopeampi hirviö vie heittämäni pallon. Tilanne luo vaikutelman sattumanvaraisuudesta ja 

eloisuudesta, mikä luo mielessäni pelin maailmaa elävänä ja tarkoituksenmukaisena 

kokonaisuutena, jonka osana pystyn vaikuttamaan. Kokemani tunteet vaikuttavat näin 

pelitilanteiden- ja maailman tulkintaan narratiivisella ja kuvitteellisella tasolla, mikä tuo pelin 

käsikirjoitettuun maailmaan uusia ulottuvuuksia subjektiivisten kuvitelmieni 

myötävaikutuksesta.  

 Leirintäominaisuuden myötä mahdollistuva vuorovaikutus on uudemmissakin 

peleissä edelleen melko vaatimatonta ja rajoitettua, mikä saattaa johtaa immersion 

rikkoutumiseen sen vahvistamisen sijaan. Esimerkiksi pelaajan ja Pokémonin välinen 

jutteleminen tapahtuu valmiiden, ennalta määriteltyjen ”repliikkien” pohjalta, mikä tuskin 

herättää pelaajassa hallinnan tunnetta. Mahdollisuus valita kuitenkin tarjotaan, sillä pelaajana 

voin omien intressieni mukaan päättää, lähdenkö mukaan vuorovaikutustilanteeseen vai en.  Mitä 

kauemmin viihdyn pelitilanteessa, sitä enemmän kohtaan yllätyksiä ja odottamattomia 

molemminpuolisia vuorovaikutuksen myötä syntyviä reaktioita, jotka etäännyttävät itseäni 

sääntösysteemistä ja käsikirjoitusvaikutelmasta. Pokémonit saattavat yllättäen alkaa esimerkiksi 

kinastella keskenään, aloittaa juoksukilpailun tai nukahtaa pelaajan pitkän toimettomuuden 

seurauksena, mikä osaltaan luo pelitilanteeseen sattumanvaraisuuden vaikutelmaa. Omasta 

Kuva 5: Pokémonien toiminta Sword-version 
leirintätilassa saattaa yllättää pelaajan. 
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päätöksestäni, asenteestani ja valinnoistani riippuu, miten paljon saan pelikokemuksesta irti 

kuvitteellisella tasolla. Leiritoiminnon kautta tapahtuva vuorovaikutus, vaikkakin vaatimaton 

sellainen, riittää herättämään pelaajassa erilaisia tunnetason reaktioita, jotka edesauttavat 

pelaajan sitouttamista pelimaailman fiktiiviselle tasolle edes hetkellisesti. Vastaavanlainen 

vuorovaikutus ja tästä nouseva tunnetason osallistuminen ei ole ollut lainkaan mahdollista 

ensimmäisen sukupolven peleissä, mikä rajoittaa merkittävästi pelaajan persoonallisen panoksen 

tuomista pelitilanteisiin ja maailman rakentumiseen kokonaisuutena. Kyse on vapaudesta ryhtyä 

ja ylläpitää vuorovaikutusta sekä vapaudesta luovassa mielessä, kun asioita kuvitellaan 

subjektiivisista lähtökohdista, omista tuntemuksista käsin.  

 

 

 

5.2.2 Avatar ja valinnan vapaus 

 

 Kuten aiemmin totesin, yksi oleellinen tapa sisällyttää pelaaja osaksi virtuaalitilaa- ja fiktiivistä 

maailmaa tapahtuu avatarin kautta. Avatarin kustomoinnin mahdollistuminen uudemmissa 

Pokémon-peleissä on vaikuttanut suuresti omaan pelikokemukseeni mentaalisen immersion 

tasolla. Kuten seuraavaksi pyrin osoittamaan pelkästään avatarin räätälöimisellä pelaajan 

toiveiden mukaiseksi voidaan pelaaja sitouttaa tehokkaasti osaksi pelin maailmaa. Lisäksi 

osoitan, kuinka läsnäolon ja osallisuuden tunne saadaan aikaan samanaikaisesti pelikokemuksen 

eri tasoilla suurelta osin jo pelkän avatarin ulkonäön muokkaamisen kautta. 

Ensimmäisen sukupolven Pokémon- peleissä avatarin kustomointi ei ole tehty 

pelaajalle mahdolliseksi. Oman nimeni antaminen selkeästi poikaa muistuttavalle hahmolle 

tuntui oudolta jo pikkutyttönä siitäkin huolimatta, että minulla oli erittäin rikas ja elävä 

mielikuvitus. Vielä tänäkin päivänä nimeän poikahahmot mieluummin lemmikkini kuin itseni 

mukaan. Pokémon Blue-versiossa en voi valita avatar-hahmoni sukupuolta, enkä vaikuttaa sen 

ulkonäköön millään tavalla, vaan joudun tyytymään valmiina annettuun poikahahmoon. Tämä 

vaikuttaa oleellisesti kokemukseeni pelitapahtumista pienintäkin piirtoa myöten etukäteen 

saneltuna tarinana, jossa ei ole sijaa pelaajan omalle panokselle. Minulle (ja kaikille muillekin 

pelaajille) määrätyn valmishahmon vuoksi kokemustani määrittää tietynlainen ennalta 

arvattavuus ja keinotekoisuuden vaikutelma. Oma paikkani tarinaan nähden ei hahmotu 

omakohtaisen kokemisen ja osallistumisen kautta, vaan lähinnä diegeettiseen tasoon nähden 

ulkopuolisena, käsikirjoitetun narratiivin kuljettajana ja ylläpitäjänä. Se että voin muokata 
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pelihahmoni vastaamaan omaa ulkonäköäni vaikuttaa suuresti pelimaailman ja -tarinan 

kokemiseen nimenomaan subjektiivisesta näkökulmasta, mikä taas vaikuttaa oleellisesti 

kuvitteellisen läsnäolokokemuksen syntyyn. 

 Pokémon Bluessa koen osallisuutta 

virtuaalitilasta pääasiassa kinesteettisen yhteyden ja 

vuorovaikutuksen kautta. Näen hahmoni liikkuvan ja toimivan 

pelitilassa oman toimintani vaikutuksesta, mutta vaikutelma 

fiktion maailmasta ja osallisuudestani siitä jää silti etäiseksi ja 

irralliseksi. Pelkästään avatarin liikuttamiseen perustuva 

läsnäolon kokemus hahmottuu puutteellisena ja 

vaatimattomana, mikä johtuu siitä, että suhde sekä hahmooni 

että sitä ympäröivään tilaan on pääasiassa toiminnallinen, ei 

mentaalinen. Osallisuuden tunteen saavuttamiseksi 

fiktiivisessä maailmassa tarvitaan mielikuvituksen myötä syntyvää syvällisempää läsnäolon 

tunnetta. Avatarin kustomoinnilla on tässä suuri merkitys.  

Pokémon Swordissa minun on mahdollista päättää hahmoni sukupuoli kahdesta 

vaihtoehdosta, mikä lisää mahdollisuuksiani valita sukupuoli, johon koen identifioituvani. 

Lisäksi voin räätälöidä hahmoni ulkonäköä omien 

toiveideni mukaan. Lähes aina muokkaan avatarini 

omaa todellista ulkonäköäni vastaamaan. Hahmoni 

nimeämisen lisäksi saan valita hahmoni ihon, silmien ja 

hiusten värin. Voin valita hahmolleni oman mieleni 

mukaisen meikin ja hiusmallin, joita voin käydä koska 

tahansa muuttamassa peliin lisätyissä kampaamoissa. 

Eri kaupunkien vaatekaupoista voin sen sijaan hankkia 

hahmolleni erilaisia vaatteita, mikä takaa sen, että 

avatarini on päästä varpaisiin haluamani tyylin 

mukainen.  Kun näen omaa itseäni ulkoisesti 

vastaavan hahmon juoksentelevan ja puuhaavan asioita pelitilassa omien käskyjeni mukaan, 

koen välittömästi ihastuksen tunnetta miniatyyriminääni kohtaan, mikä on tulosta uskottavasta ja 

elävästä vaikutelmasta itsestäni osana virtuaalista peliympäristöä. Pelimaailmassa liikkuva 

hahmo ei ole mikä tahansa pelisysteemin määräämä ennalta suunniteltu hahmo, joka on 

objektiivisesti jokaisen pelaajan havaittavissa ajasta ja pelaajasta riippumatta. Tilassa ympäriinsä 

vouhottava hahmo olen minä. Kokemus omasta itsestä osana virtuaalista pelitilaa ja kuvitteellista 

Kuva 6: Pokémon Blue-versiossa pelaajalle ei 
tarjota vaihtoehtoja hahmonsa suhteen. 

Kuva 7: Pokémon Sword-version kustomoituja avatar-
hahmoja. 
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maailmaa on erityislaatuinen kuvitteellinen kokemus, joka eroaa objektiivisesti havaittavan 

valmishahmon tarkkailemisesta. Vahlon mukaan avatarin kautta hahmottuva kokemus itsestä 

osana pelimaailmaa eroaa myös fiktiivisestä protagonistin roolista, jonka pelisysteemi pelaajalle 

määrittää (Vahlo 2018,151). Vahlon mukaan kyseessä pelaajan pelinsisäisen identiteetin 

kokemus, jota määrittää pelaajan asemoituminen pelin maailmaan omasta henkilökohtaisesta 

näkökulmasta (Vahlo 2018, 148-150). Minuuden kokemus kustomoidun avatarin kohdalla on 

paljon enemmän kuin käsikirjoitettuun rooliin eläytyminen tai kinesteettisen yhteyden 

kokeminen objektiivisesti pelitilassa havaittavaan valmishahmoon. Minuuden kokemus värittää 

pelikokemusta aivan uudella tavalla, kun pelaajana voin täydentää käsikirjoitettua pelisisältöä 

omalla itselläni, omilla tunteillani ja kuvitelmillani. Toisin sanoen pelitilanne synnyttää 

kuvitelmia, jotka liittyvät oman itseni kokemiseen osana ympäristöä, mikä taas luo 

pelikokemuksestani yksilöllisen ja täysin omanlaisensa, jota kukaan muu ei voi täysin 

samanlaisena jakaa. Waltonin sanoin voin kokea pelimaailman oman osallisuuteni kautta ”sisältä 

päin”, mikä rikastuttaa pelikokemusta persoonallisen panokseni myötä.  

 Pokémon Blue-versiossa koen kinesteettisen osallisuuden kautta yhteyden 

pelisysteemin määrittämään valmisavatariin ja fiktion protagonistiin narratiiviseen tasoon 

nähden ulkopuolisen näkökulmasta. Ohjailemani hahmo ja tarinan sankari on 

pelikäsikirjoituksen määräämä fiktiivinen toimija, en minä. Avatarin kustomointi oman mielensä 

mukaiseksi mahdollistaa rooliin eläytymisen entistä helpommin ja syvemmin kun voin muokatun 

avatarin kautta syntyneen minäkokemuksen avulla omaksua ensimmäisen persoonan 

näkökulman tarjottuun rooliin. Saan mahdollisuuden luoda oman tarinani Pokémon-kouluttajana 

sen sijaan, että seuraisin itseeni nähden ulkopuolisen ja etäisen hahmon matkaa kohti Pokémon-

mestaruutta. Oma persoonani ja kokemus itsestäni sulautuu näin osaksi käsikirjoituksen 

tarjoamaa roolia, jolloin omakohtaisuuden kautta rakentuva eläytymiskokemus vahvistaa 

entisestään yhteyttä pelaajan ja pelisysteemin välillä luoden fiktiivisestä 

uppoutumiskokemuksesta entistä dynaamisemman. Pelitapahtumaan omaksuttu subjektiivinen 

näkökulma on omiaan tekemään pelikokemuksesta entistä hauskemman ja jännittävämmän, mikä 

taas vaikuttaa motivaatioon palata pelin pariin toistekin.  

Avatarin voima subjektiivisen minäkokemuksen aikaan saamisessa on edellisen 

perusteella merkittävä tekijä pelin narratiivisen osallistamisen tasolla, (ks. Callejan 

autobiografian periaate, luku 4.1) kun pelitapahtumat voidaan tulkita pelaajan itsensä 

näkökulmasta etäisyyden päässä toimivaan, käsikirjoitettuun protagonistiin kohdistuvan 

objektiivisen näkökulman sijaan. Omien valintojeni seurauksena syntyvä näköisolentoni vie 

itseni lähemmäs representoitua virtuaalitilaa, jonka seurauksena koen osallisuutta ympäristöstäni 
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paitsi toiminallisen, havaintoon perustuvan kinesteettisen yhteyden, myös mielikuvituksessa 

syntyvän osallisuuden vaikutelman myötä. Läsnäolon kokemukseen vaadittava etäisyyden 

lyhenemisen vaikutelma saattaa syntyä pelaajalle, vaikka avatarta ei muokkaisikaan 

muistuttamaan aktuaalista pelaajaa itseään. Muokattu avatar-hahmo on omien valintojen myötä 

syntyvä virtuaalinen representaatio, joka on joka tapauksessa osoitus pelaajan intentionaalisesta 

toiminnasta. Omasta itsestään lähtöisin olevien valintojen ja toimien seurauksena syntyneen 

hahmon näkeminen osana käsikirjoitettua ja ennalta suunniteltua virtuaaliympäristöä on omiaan 

luomaan yhteyden pelaajan ja pelisysteemin välille. Pelaaja on näin täydentänyt pelimaailmaa 

omalla persoonallisella panoksellaan. Tämä taas voi auttaa läsnäolon kokemukselle tärkeän 

omakohtaisen näkökulman omaksumista (Vahlo 2018, 143-144). Oleellista pelaajan 

sitouttamiseen osaksi videopelin narratiivista tasoa on pelaajan itseilmaisun ja itsensä 

toteuttamisen mahdollistaminen, ei niinkään muistuttavuus reaalisen minän ja pelihahmon 

välillä.  

Pelaajan sitouttaminen osaksi videopelin maailmaa narratiivisella tasolla voidaan 

saada aikaan myös pelin affektiivisen ulottuvuuden kautta. Tällä viittaan erityisesti protagonistin 

rooliin eläytymiseen, jossa avatarilla on tärkeä rooli. Avatar-hahmon kustomoinnin ja tämän 

myötä syntyvällä minäkokemuksella voidaan nähdä olevan vaikutusta eläytymisen helppouteen 

ja kokemuksen intensiivisyyteen (ks. Turkay & Kinzer luku 3.2). Toisin sanoen emotionaalinen 

asennoitumiseni pelin tarinaan ja tapahtumiin tulee luontevammaksi sekä vahvistuu ja syventyy, 

kun pelaajana omaksun subjektiivisen näkökulman pelin fiktiivisiin tapahtumiin. Esimerkiksi 

fiktiivisen Pokémon-liigan ja hallitsevan alueellisen mestarin päihittämisestä koituva 

voitonriemu tuntuu entistä mahtavammalta, kun voin kokea saavutukseni kuuluvan itselleni eikä 

persoonattomalle valmishahmolle. Pelin toiminnallisella ja pelillistavoitteellisella tasolla voin 

toki tuntea voittamisen riemua ilman fiktiivisten entiteettien osuutta asiaan. Kuvitteellisen tason 

kokemuksessa, itseni näkemisessä voittajana ja uutena hallitsevana Pokémon-mestarina, 

subjektiivisen näkökulman omaksuminen fiktioon on tärkeää. On eri asia läpäistä peli ja suorittaa 

pelisysteemiin koodatut tehtävät onnistuneesti kuin voittaa mestaruus fiktiivisessä Pokémon-

universumissa. Jälkimmäinen edellyttää kokemusta itsestä fiktiivisessä ulottuvuudessa, ei 

pelkästään aktuaalisen toiminnan tasolla. 

Avatarin kustomointi vaikuttaa näin ollen läsnäolon kokemukseen kinesteettisellä, 

narratiivisella ja affektiivisella tasolla. Näiden lisäksi avatarin kustomoinnilla voi nähdä olevan 

vaikutusta myös sosiaalisen tason kokemiseen. Internetyhteyden mahdollistaman entistä 

monipuolisemman sosiaalisen vuorovaikutuksen myötä pelaaja voi kahdeksannen sukupolven 

Pokémon-peleissä nähdä ja seurata muiden pelaajien puuhia pelitilassa. Kun näen muiden 
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muokkaamia hahmoja samassa pelitilassa kuin itse olen, koen pelitilan yhteisenä, objektiivisesti 

havainnoitavana ja asutettavana ympäristönä, mikä vaikuttaa pelitilan- ja maailman 

hahmottumiseen eheänä ja johdonmukaisena kokonaisuutena. Näin sosiaalisen pelaamisen taso 

vaikuttaa myös tilalliseen osallistamiseen, kun pelaaja kokee olevansa osa pelimaailman 

kokonaisuutta, joka on jaettavissa muiden pelaajien ja toimijoiden kanssa. Avatarten kautta 

välittyvä vaikutelma muiden intentionaalisten, elävien ja toimivien hahmojen läsnäolosta saa 

aikaan yhteisesti jaetun maailmakokemuksen, mikä ei ole mahdollinen vanhemmissa internet-

yhteyden käyttämiseen kykenemättömissä Pokémon-peleissä. Näin vapaus vaikuttaa pelkästään 

jo avatar-hahmon ulkonäköön vaikuttaa läsnäolon tunteeseen niin sosiaalisella, tilallisella, 

kinesteettisellä, affektiivisella kuin narratiivisellakin tasolla.  

 

 

5.2.3 Vapauden illuusio ja realismi 

 

Kinesteettisen osallistamisen lisäksi peliteknologian kehitys 

on tuonut merkittäviä muutoksia myös muihin Pokémon-

pelien osallistamisen muotoihin ja näiden vaikutuksiin. Yksi 

tällainen tapa on avatarin hallintaan läheisesti liittyvä pelaajan 

tilallinen sitouttaminen osaksi pelin maailmaa mielikuvituksen 

tasolla. Representoidun pelitilan on vaikutettava asutettavalta, 

elävältä ja merkitykselliseltä ympäristöltä, jossa pelaaja voi 

vaikuttaa ja toimia. Vaikutelma on ensimmäisen ja 

kahdeksannen sukupolven peleissä merkittävästi erilainen. 

Pelaajan tilalliseen sisällyttämiseen vaikuttavat oman 

kokemukseni perusteella sekä pelin representaation 

realistisuuden aste että peliympäristön liikkumista rajoittavat tilalliset rakenteet.32 Kuten 

aikaisemmin totesin, ensimmäisen sukupolven Pokémon-pelit ovat visuaaliselta ilmaisultaan 

hyvin pelkistettyjä ja minimalistisia. Monin paikoin visuaalinen esittävyys muistuttaa jopa 

abstraktia kuvaamista. Tietyistä kohteista ei osaa sanoa, mitä ne esittävät. Ympäristö on luotu 

Ruohotupsuja, kiviä, puita, kukkia ja muita representaation kuva-aiheita monistamalla ja 

 
32 Pelitiloja rajaavat rakenneratkaisut voidaan jakaa useisiin erilaisiin tyyppeihin videopelin genren ja luonteen 
mukaan. Pelitila voi olla esimerkiksi radan, labyrintin, sokkelon tai areenan mallinen. Tila voi olla muodoltaan myös 
avoimen maailman periaatetta noudattava yhtenäinen ja laaja alue tai vaihtoehtoisesti pelin alueet voivat olla 
toisistaan täysin irrallisia ja tilallisesti epäjatkuvia. (Calleja 2011, 79-84.) 

Kuva 8: Pokémon Blue-versiossa joidenkin 
ympäristön elementtien tunnistaminen jää 
arvailun varaan. 
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ripottelemalla pitkin pelitilaa. Villejä Pokémoneja ei juurikaan ole havaittavissa 

peliympäristössä, vaan ne tulevat näkyviin vasta erillisen taistelunäkymän yhteydessä. Nämä 

seikat vaikuttavat merkittävästi representaation uskottavuuteen ja kokemukseen peliympäristön 

elävyydestä, mikä taas osaltaan vaikuttaa immersion syvyyteen. Fiktiivisen tutkittavan ja 

yllätyksellisen maailman sijaan Pokémon Blue-versiossa korostuu videopelin luonne 

suunniteltuna ja materiaalisena teknologisena tuotteena, jolloin tietoisuuteni pelaajana kohdistuu 

jälleen kerran pelkkään representaation tasoon, ei kuvitteelliseen Pokémon- maailmaan. 

Visuaalisen ilmeen yksinkertaisuus luo keinotekoisuuden vaikutelman, joka asettuu pelaajan ja 

fiktion väliin, estäen näin läpinäkyvyyden periaatteen toteutumisen ja uppoutumiskokemuksen 

synnyn. Toiminnallisella tasolla pelaaja saatetaan saada sisällytetyksi virtuaaliseen pelitilaan 

kinesteettisen osallistamisen myötä, mutta representaation riisutun tyylin vuoksi osallistuminen 

kuvitteelliseen maailmaan jää puutteelliseksi tai kokonaan toteutumatta.  

Edeltävään olisi helppoa väittää vastaan, että minimalistinen ja viitteellinen tyyli ei 

estä immersiivisen kokemuksen syntymistä, sillä pelkistetyn visuaalisen tyylin voi ajatella 

jättävän enemmän tilaa pelaajan omalle mielikuvitukselle. Tätä vastaan väitän kuitenkin, että 

aktuaalisessa pelitilanteessa mielikuvituksen käyttö viitteellisessä ympäristössä jää varsin 

vähäiseksi tai hetkittäiseksi. Pelkistettyyn ja minimalistiseen rekvisiittaan perustuva 

uskotteluleikki vaatii kuvittelijalta runsaasti kognitiivisia resursseja, jolloin hän joutuu 

väistämättä priorisoimaan huomionsa kohteet. On uskottavaa ajatella, että huomion 

pääasialliseksi kohteeksi valitaan tällöin pelin etenemisen kannalta keskeisimmät ja 

oleellisimmat toiminnot ylimääräisen fiktiivisen eläytymisen sijaan. Simulaatioina videopelit 

jäävät aina tietyn etäisyyden päähän täysin realistisesta representaatiosta ja kokemuksesta, jolloin 

pelaaja pääsee hyödyntämään mielikuvitustaan joka tapauksessa. Sarjakuva- ja piirrosmaista 

tyyliä hyödyntävät Pokémon-pelit eivät ole kovin realistisia representaatioltaan edes 

kahdeksannessa sukupolvessa. Grafiikka on edelleen hyvin tyyliteltyä, vaikka ympäristö on 

merkittävästi eläväisempi, yksityiskohdiltaan rikkaampi ja suhteellisen todemman tuntuinen. 

Pokémon Sword-versiossa pelaajan ei tarvitse arvuutella, mitä kuvatut kohteet esittävät. 

Ympäristön elementit ovat välittömästi tunnistettavissa tietyiksi kohteiksi, jolloin pelaaja voi 

täydentää representaatioon kohdistuvaa havaintokokemustaan mielikuvituksen avulla ja syventää 

näin fiktiivistä maailmakokemustaan.  

Graafiselta suunnittelultaan riisutussa, askeettisessa ja minimalistisessa 

virtuaalitilassa liikkuminen saa itsessäni aikaan kokemuksen, jota hallitsee neutraali, lähes 

kliininen vaikutelma pelin ympäristöstä, ja jota grafiikan mustavalkoisuus vielä korostaa. 

Kokemus jää pelkästään representaation tasolle. Esimerkiksi Pokémon Bluessa tiedän liikkuvani 
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luolassa, sillä luolaston oviaukon kyltti kertoo tämän. Kokemuksen tasolla, en kuitenkaan koe 

olevani pimeässä, kylmässä ja kosteassa luolassa, vaan koen ohjailevani avatartani 

pelintekijöiden toteuttamassa pikseliympäristössä, joka on tarkoitettu lähinnä pelilliseksi 

haasteeksi etenemiselleni, eikä niinkään fiktioon johdattelevan uskotteluleikin rekvisiitaksi. 

Suhteeni virtuaalitilaan ja ympäristöön on lähinnä käsitteellinen sen sijaan, että kokisin 

representoidun tilan vaistomaisesti luonnollisena ja välittömänä toiminnan ympäristönä, joka on 

Vahlon mukaan ehdoton edellytys läsnäolon kokemukselle (Vahlo 2018, 138). Esireflektiivistä 

kokemusta ympäristöstäni ei edistä se, että luolaston seinämää kuvamaan tarkoitetut visuaaliset 

elementit muistuttavat enemmän lihamureketta kuin kallion seinämiä.  

Uudemmissa peleissä kokemus pelitilasta on monin tavoin värittyneempi ja 

lähempänä pelisuunnittelijoiden intentioiden mukaista kokemusta. Yksityiskohdiltaan rikkaampi 

ja esitystavaltaan realistisempi luolarepresentaatio herättää mielessäni mielikuvia ja 

assosiaatioita, jotka täydentävät kokemustani ympäristöstä. Voin kuvitella olevani oikeassa 

ympäristössä, mikä herättää mielessäni kuvitelmia erilaisista aistikokemuksista. Voin kuvitella, 

että minut ympäröivä luola todella on pimeä ja kylmä paikka, kallion seinämät ovat rosoisia, 

kivet teräviä ja jalkojeni alla pöllyävä hiekka ottaa henkeen ja ärsyttää nenää. Talvisessa lumen 

peittämässä ympäristössä voin kuvitella, kuinka pakkasilma tuntuu inhottavalta kovia 

kokeneessa nenässäni ja kuinka kylmyys vaurioittaa herkkien ruohotyypin Pokémonien 

kasvimaisia ruumiinosia herättäen minussa hoivavietin. Kokemus on suhteellisen välitön ja 

spontaani, eikä vaadi juurikaan ponnisteluja mielikuvituksen taholta. Visuaalisesti 

monotonisessa ja pelkistetyssä Blue-versiossa vastaavaa kokemuksellista vaihtelua ja 

moniulotteisuutta ei juurikaan ilmene yhtä pakottomasti ja luontevasti kuin myöhemmissä 

peleissä.  

Representaation rikkaus ja suhteellinen realistisuus luovat mielessäni vaikutelman 

elävästä, avarasta ja tutkittavasta ympäristöstä ja pelin maailmasta kokonaisuutena. Vaikutelma 

luo illuusion siitä, että maailma on avoinna pelaajalle erilaisine toimintamahdollisuuksineen. 

Tähän pelaajassa syntyvään tilalliseen vaikutelmaan maailmasta kokonaisuutena viittaa myös 

Calleja, kun hän väittää, että vaikutelma ympäristön elävyydestä ja soveltuvuudesta toiminnalle 

vaikuttaa oleellisesti pelaajan affektiiviseen asennoitumiseen pelin maailmaa kohtaan (Calleja 

2011, 138 ja 142). Callejaa mukaillen väitän, että virtuaaliympäristön elävyys synnyttää 

alitajuisesti odotuksia, toiveita ja kuvitelmia erilaisista toimintamahdollisuuksia ja näin osaltaan 

luo illuusiota pelaajan toiminnan- ja valinnanvapaudesta.  

Selvennykseksi todettakoon, että realismin käsitteellä viittaan tässä yhteydessä 

representaation yksityiskohtien runsauteen ja tarkkuuteen, enkä niinkään täydelliseen 
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mimeettiseen vastaavuuteen kuvatun kohteen kanssa. Tarkoitukseni ei ole väittää, että 

representaation realistisuus tuottaa immersiivisen kokemuksen suoraan ja välittömästi 

visuaalisiin elementteihin kohdistuvan huomion seurauksena. Kuten Ken McAllister väittää, 

immersiivinen kokemus ei palaudu itse teknologiaan tai representaatioon, vaan on aina 

oleellisesti kokijan mielikuvituksen aktiiviseen toimintaan perustuvaa (McAllister Curtisin 

mukaan 2015, 42). Tämän ajatuksen valossa väitän, että realistisuuden aste ja yksityiskohtien 

rikkaus luovat pelaajan mielessä erilaisia assosiaatioita, mielikuvia ja tunteita, jotka luovat 

osaltaan pelin maailmasta suuremman kuin mitä käsikirjoitetut ja representoidut elementit 

ilmaisevat. Kuvitelmat luovat illuusion rikkaasta ja elävästä ympäristöstä, joka on pelaajan 

tavoitettavissa, tutkittavissa ja täynnä toimintamahdollisuuksia. Illuusio todellisen maailman 

kaltaisesta avoimuudesta ja ympäristön laajuudesta luo vaikutelman vapaudesta, joka taas 

rakentaa osaltaan immersiivistä pelikokemusta. Kyseessä on siis mielikuvitukseen perustuvasta 

vapauden vaikutelmasta eikä virtuaaliympäristön representaatiosta itsestään.  

Lisäksi väitän, että mielikuvituksen käyttö helpottuu ja tehostuu virtuaalitilojen 

yksityiskohtaisemman kuvaamisen myötä. Tarkoitukseni ei ole kiistää immersiivisen 

pelikokemuksen mahdollisuutta yksinkertaisemmalle ja vaatimattomammalle visuaaliselle 

representaatiolle perustavien videopelien kohdalla. Voin esimerkiksi kokea kiintymystä 

virtuaalilemmikkiä (Tamagotchi) kohtaan, joka on kuvattu hyvin pelkistetysti pistesilmillä ja 

viivasuulla varustettuna mustavalkoisena pikselipallona, mikäli asenteeni uskotteluleikkiä 

kohtaan on kohdillaan. Kuvitteluleikin sisällöt voivat kuitenkin saada lisäväriä ja syvyyttä 

kuvitelmista, jotka mahdollistuvat monipuolisemman ja yksityiskohtaisemman representaation 

kautta. Toisenlaisissa, kehittyneemmissä lemmikin hoitoa simuloivissa videopeleissä33 

tunnetason kokemukset voivat olla vahvempia ja elävämpiä monipuolisemman rekvisiitan 

myötä. Kolmiulotteisia, anatomisella tarkkuudella ja realistisella otteella kuvatut kissat tai koirat 

herättävät mielikuvia esimerkiksi turkin pehmeydestä, eläimen ruumiin lämmöstä, energiasta tai 

sen leikkisästä luonteesta. Pelkän alkeellisen pikselirepresentaation varaan jäävä kuvitteellinen 

sisältö on paljon suurpiirteisempää ja pelkistetympää kuin virikkeellisemmän visuaalisen 

esittämisen kohdalla. Mahdotonta immersiivisen kokemuksen saavuttaminen ei kuitenkaan ole 

edes alkukantaisen Tamagotchin kohdalla, kokemuksen sisällöt ovat vain rajoitetumpia ja 

suurpiirteisempiä (esim. harmitus virtuaalilemmikin kuollessa). Näin representaation tarkkuuden 

ja rikkauden voi ymmärtää mielikuvituksen toimintaa helpottavana ja tehostavana elementtinä, 

joka edesauttaa vapauden illuusion syntymistä.  

 
33 Esimerkkinä Nintendon vuonna 2005 julkaisema Nintendogs-peli Nintendo DS-käsikonsolille. 
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Vapauden illuusioon vaikuttavat representaation yksityiskohtaisuuden ja 

realistisuuden lisäksi myös peliympäristön tilalliset rakenneratkaisut. Ensimmäisen sukupolven 

Pokémon-peleissä ympäristö rakentuu läpi koko pelin käytävämäisistä ja sokkelomaisista 

alueista. Näytöllä esitetään ja näytetään vain tilat, joissa pelaaja voi avatartaan liikuttaa. Ratkaisu 

korostaa käytävämäisen ympäristön rajallisuutta ja keinotekoisuutta. Kahdeksannen sukupolven 

peleissä käytävämalli on edelleen monessa paikassa käytössä, mutta ahdas ja rajoitettu 

vaikutelma on saatu pois kameran perspektiivimuutoksen myötä, mikä mahdollistaa 

taustamaisemien- ja näkymien esittämisen horisontaalisen kuvakulman kautta.34 Horisontissa 

siintävät pilvet, vuoret. kukkulat, pellot ja metsät auttavat rakentamaan pelin maailmaa 

kokonaisuutena mielikuvituksen tasolla, ja tähän kokonaisuuteen kuuluu myös oma roolini 

intentionaalisena toimijana. Kyseessä on tosin pelkkä illuusio maailman avoimuudesta sekä 

toiminnanvapaudesta- ja mahdollisuuksista, mutta vaikutelma on riittävä pelaajassa spontaanisti 

heräävän osallisuuden tunteeseen. Peliympäristön visuaalisen ilmeen realistisuus sekä 

yksityiskohtaisuus vaikuttavat yhdessä pelaajan toiminnan- ja liikkumisenvapauden kanssa 

pelitilan kokemiseen asuttavana, pelaajan tavoitettavissa olevana ympäristönä, mikä osaltaan luo 

uppoutumiskokemukselle välttämätöntä läsnäolon kokemusta.  

 

 

 

5.2.4 Vapauden illuusio ja vaikeustaso 

 

Toiminnanvapauden ja hallinnan tunteen mahdollistaminen videopelin pelillisellä tasolla viittaa 

ensisijaisesti pelaamisen toiminnalliseen vetovoimaan, toisin sanoen strategioiden tekemiseen, 

erilaisten taktiikoiden kokeilemiseen ja voittamiseen. Tämän vuoksi olisi helppoa jättää pelillisen 

osallistamisen keinot pois mentaalisen immersion kysymyksistä. Tämä olisi kuitenkin virhe, sillä 

mielestäni pelillisten tavoitteiden saavuttamisen kautta voidaan vaikuttaa myös pelaajan 

sisällyttämiseen osaksi fiktiivistä pelimaailmaa. Tämä on seurausta pitkälti roolipelien 

luonteesta. Pokémon roolipelissä pelaajan on kyettävä omaksumaan Pokémon-kouluttajan rooli, 

jotta pelaaminen olisi mielekästä pelin kuvitteellisen narratiivin tasolla. Koska kyseiseen rooliin 

kuuluu oleellisena osana Pokémonien kouluttaminen, vahvistaminen ja vastustajien 

päihittäminen, vaikuttaa roolin omaksumisen luontevuuteen pelaajan mahdollisuudet vaikuttaa ja 

 
34 Videoesimerkki 3: https://youtu.be/i5sU-YFxJuc  

https://youtu.be/i5sU-YFxJuc
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toimia pelin toiminnallisella tasolla. Toisin sanoen pelaajan aktuaalinen toiminta videopelin 

toiminnallisella tasolla vaikuttaa pelaajan kuvitteelliseen kokemukseen roolissaan toimijana.  

Videopelin vaikeustasolla on tässä suuri merkitys, sillä vaikeustason myötä 

voidaan pelaajan roolia vuorovaikutuksessa pelisysteemin kanssa joko vahvistaa tai heikentää. 

Pelaajan on koettava, että hänen valinnoillaan ja taidoillaan on merkitystä pelitilanteen 

etenemisen kannalta, jotta pelaaminen olisi mielekästä ja palkitsevaa (Vahlo 2018, 121-122). 

Liian helpot pelit eivät anna pelaajalle aidosti aktiivista roolia vuorovaikutustilanteessa, mikä voi 

johtaa läpinäkyvyyden katoamiseen ja tietoisuuteen pelisysteemin keinotekoisuudesta, toisin 

sanoen immersion rikkoutumiseen. Valitettavasti uudemmissa Pokémon-peleissä tätä ei ole 

osattu ottaa huomioon, vaan pelaamisesta on tehty liian helppoa, mikä tuhoaa tasapainon ja 

vuorovaikutuksen pelaajan ja pelisysteemin välillä aiheuttaen uskottavuusongelmia fiktiivisten 

elementtien suhteen. Taistelutilanteet tekoälyvastustajia vastaan ratkeavat Pokémon Swordissa 

liian usein ”kuin itsestään”. Pelaajan aktiivista panosta strategioiden tekijänä ja taktiikoiden 

käyttäjänä ei tarvita, sillä useimmat taistelut voidaan voittaa melkein millä tahansa tarpeeksi 

korkean kokemustason omaavalla Pokémonilla. Kokemustasojen saamisen eteenkään ei tarvitse 

nähdä juurikaan vaivaa, sillä uudempien pelien kokemuspisteiden jako-ominaisuus nostaa 

kaikkien tiimissä olevien hirviöiden tasoa automaattisesti yhden tiimin jäsenen pärjätessä 

taisteluissa. Näin minun ei tarvitse pelaajana nähdä vaivaa omien hirviöideni kouluttamiseen, 

saatikka taistelutaktiikoiden suunnitteluun. Taisteleminen kahdeksannen sukupolven Pokémon-

peleissä on monesti hyvin mekaanista ja yksitoikkoista, mikä muistuttaa jatkuvasti videopelin 

keinotekoisuudesta huomioni kiinnittyessä fiktiivisen ulottuvuuden sijaan pelisuunnittelijoiden 

päätöksiin. Pokémon-kouluttajan rooli edellyttää vaivannäköä ja suunnitelmallisuutta, jota 

pelisysteemi ei nykyisessä muodossaan riittävän hyvin mahdollista.  

Vaikeustason alhaisuus on saanut monet pelaajat luomaan itse omia sääntöjään, 

joiden avulla pelikokemuksesta saisi palkitsevamman niin toiminnallisella kuin mentaalisella 

tasollakin.35 Ensimmäisen sukupolven peleissä sen sijaan taistelut ovat vaikeampia ja etenkin 

salipäälliköiden päihittäminen vaatii pelaajalta jo paljon enemmän vaivannäköä ja 

strategisempaa otetta voittaakseen. Vaikka vanhemmissa peleissä Pokémonien liikkeiden ja 

tyyppien valikoima on nykyaikaisia versioita merkittävästi pienempi ja rajoittuneempi, pelaajana 

 
35 Pokémon-pelien pelaajien kehittelemässä niin sanotussa Nuzlocke-haasteessa pelaajat sitoutuvat noudattamaan 
seuraavia ydinsääntöjä: Pokémonin häviäminen ottelussa tarkoittaa Pokémonin kuolemaa (sitä ei voi enää pitää 
mukana tiimissä), pelaaja saa ottaa tiimiinsä vain ensimmäisen satunnaisesti ilmestyneen Pokémonin kultakin 
alueelta, pelaajan on annettava nimi jokaiselle Pokémonilleen vahvemman emotionaalisen siteen varmistamiseksi 
ja pelaaja ei saa milloinkaan sulkea ja uudelleen käynnistää peliään asioiden mennessä pieleen.  
Bulbabedia, 2021. Nuzlocke Challenge. Verkkojulkaisu. Nuzlocke Challenge - Bulbapedia, the community-driven 
Pokémon encyclopedia (bulbagarden.net) [Viitattu 28.3.2021] 

https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Nuzlocke_Challenge
https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Nuzlocke_Challenge
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koen kuitenkin näkeväni oikeasti vaivaa Pokémonieni kouluttamiseksi vahvemmiksi ja 

vastustajien päihittämiseksi. Taisteleminen ja pelaaminen tuottaa voimakasta toiminnallista 

mielihyvää, kun voin havaita omien toimieni, valintojeni ja vaivannäköni seuraukset näytöllä 

vastustajan kukistuessa. Vuorovaikutustilanteen tasapainoisuus vaikuttaa myös kuvitteellisen 

kokemuksen tasolla. Toimiminen Pokémon-kouluttajan roolissa tuntuu uskottavammalta ja 

luontevammalta, kun rooliin sisältyvä intentionaalisuuden vaatimus toteutuu aktuaalisen 

toiminnan ja kuvitteellisen kokemuksen tasolla. Vaikeustason vaikutus pelaajan kokemukseen 

osallisuudestaan pelitilanteeseen on hyvä esimerkki siitä, kuinka ”fiktiiviset ja pelilliset elementit 

eivät ole toisistaan irrallisia vaan päinvastoin, rakentavat molemmat osaltaan kokemuksellista 

kokonaisuutta”36 (Vahlo 2018, 225).  

 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

On aika palata takaisin johdannossa kuvailemaani lapsuuden kokemukseen, joka kohdistui 

ensimmäisen sukupolven Pokémon-pelien fiktiiviseen ulottuvuuteen. Jälkikäteen olen 

ymmärtänyt, että odotukseni osallisuudestani fiktion maailmaan eivät toteutuneet. Pelin maailma 

jäi odotettua etäisemmäksi. Silti peli ei ollut pettymys, vaan päinvastoin se lumosi 

koukuttavuudellaan, siitäkin huolimatta, että uppoutuminen fiktioon jäi pintapuoliseksi. Mistä 

tämä johtuu?  Ensimmäisten Pokémon-pelien lumovoiman selitys piilee immersiivisen 

kokemuksen eri muodoissa. Kauan odottamani peli ei ehkä ollut mentaalisella tasolla niin 

vetoava kuin olin sen odottanut olevan, mutta toiminnallisella tasolla pelin haasteet ja tehtävät 

yhdistettynä rakastamaani tv-ilmiöön onnistuivat houkuttamaan minut pelin pariin yhä uudelleen 

ja uudelleen. Se että ensimmäisen sukupolven Pokémon-peleissä painottuvat fiktiivisen sisällön 

sijaan toiminnalliset ja pelilliset haasteet, johtuu mielestäni liian suuresta etäisyydestä pelaajan ja 

pelitilan välillä. Väitän, että tämä johtuu siitä, että immersiiviseen kokemukseen vaadittava 

läsnäolon tunne jäi tässä tutkimuksessa esitettyjen erinäisten syiden vuoksi vaatimattomaksi. 

Läsnäolon tunteen puuttuessa pelitila ei hahmotu pelaajan mielessä välittömänä, uskottavana ja 

elävänä ympäristönä eikä näin ollen myöskään kokonaisvaltaisena fiktiivisenä maailmana. 

Rajoitettujen toimintamahdollisuuksien myötä pelitila jää virtuaalisen representaation tasolle, 

kuolleeksi kulissiksi, jolloin pelaajan mielenkiinto siirtyy helpommin pelillisiin haasteisiin 

fiktion sijaan. Fiktion ulottuvuus ei ole välttämättä kokonaan poissa teknisesti 

 
36 Käännös GP 
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vaatimattomimmissa peleissäkään. Pelaajan kokemus voi olla fiktiivisesti värittynyttä myös 

toiminnallisen pelaamisen aikana, kuvitelmat ilmenevät vain ohuempina ja pinnallisempina kuin 

nykypeleissä. Olen aina kokenut pelien pikseliotukset nimenomaan Pokémoneina, enkä 

strategisfunktionaalisina numeroarvoina. 

 Lisäksi immersiivisessä pelikokemuksessa on huomioitava kontekstin eli 

pelaamisen ajankohdan ja sen hetkisten teknologioiden taso. Ensimmäisen sukupolven 

Pokémon-pelejä pelatessani kokemukseni videopeleistä oli pitkälti rajoittunut Super Mario-

tyylisiin tasohyppelypeleihin. Pokémon ilmiönä sen sijaan oli tullut minulle tutuksi vain tv-

sarjan ja keräilykorttien pohjalta, jolloin suhteeni kyseiseen tavaramerkkiin muodostui lähinnä 

kuluttajan tai yleisön näkökulmasta. Ensimmäisten Pokémon-pelien myötä välimatka Pokémon-

universumin ja itseni välillä lyhentyi merkittävästi, kun pelaamisen kautta pystyi konkreettisesti 

osallistumaan itse fiktioon, vaikkakin vielä hyvin vaatimattomassa muodossa. Koska 

kokemukseni videopeleistä olivat rajoittuneet lähinnä tasoloikkapeleihin, oli avoimemman 

maailman periaatteelle rakentuva Pokémon Blue-versio aivan uudenlainen kokemus. Pelitilassa 

sai nyt liikkua suhteellisen vapaasti eli päättää itse missä tahdissa pelissä etenee ja mille alueille 

pelitilassa milloinkin liikkuu. Vertailukohteen puuttuessa tarjottu peliympäristö riitti, enempää 

en osannut sillä hetkellä vaatia. Blue-version kautta sain viimein olla osa Pokémon-fiktiota, 

vaikkakin vahvasti pelillisesti painottuen. Fiktion osuus jäi ohueksi, mutta riittäväksi pitämään 

mielenkiintoni yllä kyseistä pelisarjaa kohtaan. Rakastan kyseisiä pelejä edelleen, sillä ne ovat 

pelillisellä tasolla erittäin antoisia. Pidän erityisesti myös Pokémon Red & Bluen tarjoamasta 

nostalgiasta sekä rosoisen alkukantaisesta visuaalisesta tyylistä. Mentaalisen 

immersiokokemuksen kanssa näillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä. Uusien pelien myötä 

kokemukseni fiktion tasolla on selvästi syventynyt ja rikastunut, mikä on tehnyt pelaamisesta 

entistä merkityksellisempää ja koukuttavampaa, vaikkakaan uppoutuminen ei edelleenkään ole 

täydellistä. Pokémon-pelit ovat yhä tietyllä tapaa rajoittavia. Pelisarjan fanit odottavat jatkuvasti 

enemmän ja enemmän pelisuunnittelulta. Maailma saisi olla vieläkin avoimempi, tarina pidempi 

sekä vuorovaikutus taskuhirviöiden ja muiden pelaajien kanssa monipuolisempaa ja entistä 

vapaampaa.  

Täydellistä uppoutumista fiktion maailmaan ei voi kuitenkaan koskaan odottaa, 

sillä kuten olen pyrkinyt osoittamaan immersiivinen pelikokemus on luonteeltaan uskottelua. 

Tämä tarkoittaa sitä, että pelaajan tietoisuus itsestään pelaajana säilyy koko pelitapahtuman ajan. 

Tämä johtuu osaksi jo siitä, että pelikokemus kokonaisuudessaan on tulosta pelisääntöjen ja 

fiktiivisten elementtien yhteisvaikutuksesta (Juul 2005, 177). Kokonaisvaltaisen ja aukottoman 

uppoutumiskokemuksen ja muun maailman totaalisen unohtamisen sijaan oleellista on kuitenkin 
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uskottavan omakohtaisen näkökulman omaksuminen pelin maailmaa ja tapahtumia kohtaan 

(Vahlo 2018, 145). Pelaajan ei tarvitse torjua tietoisuuttaan roolistaan täydellisesti, hänen on vain 

uskoteltava, että fiktion maailma on avoinna juuri hänelle ja että hän voi omalla toiminnallaan 

tulla tästä maailmasta osalliseksi.  

 Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää mitä täydempään immersiiviseen 

maailmakokemukseen vaaditaan. Pohdin erityisesti sitä, voisiko pelaajan toiminnan vapaudella 

olla osuutta asiaan ja missä määrin. Eri aikakauden pelejä vertailemalla halusin myös selvittää, 

voiko pelaajan mahdollisuuksia toteuttaa itseään parantaa peliteknologian kehityksen myötä. 

Tutkimukseni myötä osoittautui, että pelaajan aktiivisella panoksella, omaehtoisella toiminnalla 

ja valinnanvapaudella on suuri merkitys pelaajan kokemaan läsnäolon tunteeseen ja osallisuuden 

kokemukseen niin pelitilassa kuin fiktiivisessä maailmassa pelin protagonistin tai muun 

fiktiivisen henkilöhahmon roolissa. Erilaisia toimintavaihtoehtoja tarjoamalla pelaaja voi 

toteuttaa itseään pelitilassa omien intressiensä mukaisesti ja näin oman persoonansa ja 

minuutensa myötä tulla osaksi pelitilaa. Omaehtoisen toiminnan kautta syntyvän 

vuorovaikutuksen myötä etäisyyden vaikutelma väistyy läsnäolokokemuksen noustessa tilalle.  

Materiaaliseen representaatioon kohdistuvan uskotteluleikin kautta pelaajan kokemus 

peliympäristöstä ja osallisuudestaan siihen rakentuu kokonaisvaltaiseksi maailmaksi, jota 

värittävät pelaajan omakohtaiset ja yksilölliset kuvitelmat ja assosiaatiot ja jonka oleellinen osa 

pelaaja tarinan protagonistin roolissa on.  

 Miksi kehittää pelejä ja luoda päivitettyjä versioita peleistä, joissa pelin sisältö ei 

itsessään juuri muutu? Uskon, että syy lienee pelikokemuksen parantamisessa ja nimenomaan 

mentaalisen immersion tasolla. Grafiikoita ja muita visuaalisia elementtejä parantamalla, 

tilaratkaisuja kehittämällä sekä erilaisia toiminta- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia lisäämällä 

pelaajan osallisuutta pelimaailmaan voidaan vahvistaa entistä rikkaamman ja syvällisemmän 

läsnäolo- ja maailmakokemuksen aikaan saamiseksi. Näin immersiivinen kokemus muuttuu 

laadullisesti paremmaksi, mikä takaa fiktioon kohdistuvan uppoutumiskokemuksen pysymisen 

yhtenä videopelien merkittävimmistä vetovoimatekijöistä. 

 Tutkimuksessani on tarkasteltu immersiivistä pelikokemusta persoonallisen ja 

intentionaalisen pelaajan sisällyttämisenä osaksi virtuaalista representaatiota ja fiktiota. Toisin 

sanoen näkökulma on ollut aktuaalisen todellisuuden liittämisessä virtuaalitodellisuuteen ja 

tämän liitoksen vaikutuksessa fiktion kokemiseen. Olisikin mielenkiintoista kääntää tämä 

asetelma päälaelleen ja tutkia sitä, kuinka fiktiiviset elementit vaikuttavat todellisen maailman ja 

jokapäiväisten ympäristöjemme esteettiseen kokemiseen. Nykymedioiden hyödyntämä AR-

teknologia (augmented reality) eli lisätyn todellisuuden teknologia mahdollistaa erilaisten 
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virtuaalisten ja fiktiivisten elementtien lisäämisen reaalimaailmaamme ja välittömiin 

ympäristöihimme, kun älylaitteen näytön välityksellä katsottavaa todellisuutta täydennetään 

virtuaaligrafiikalla. Sen sijaan, että tutkittaisiin sitä, miten virtuaalitilojen kokeminen muuttuu 

pelaajan sisällyttämisen myötä, voitaisiin tulevaisuudessa pohtia enemmän sitä, miten 

esimerkiksi luonnonympäristöt, kaupunkitilat ja yksittäiset ympäristökohteet rakentuvat 

uudelleen kokemuksessa erilaisten fiktiivisten elementtien tuomien uusien merkitysten 

vaikutuksesta. Kuinka esimerkiksi hautausmaa saa uusia merkityksiä mobiilipelien pelaajien 

kohtauspaikkana hautauskappelin muuttuessa taisteluareenaksi pelisovelluksen luoman fiktion ja 

virtuaalisen representaation toimesta. Ihdeläisessä postfenomenologisessa hengessä voitaisiin 

pohtia sitä, miten nykyteknologian mahdollistaman fiktion kautta muodostuva suhde 

ympäristöön vaikuttaa jokapäiväiseen kokemukseen ja todellisuuteen kohdistuviin merkityksiin. 

Etäännyttääkö fiktio ihmistä ympäristöstään vai auttaako se muodostamaan ympäröiviin tiloihin 

entistä tiiviimmän ja vahvemman suhteen saaden kokijan tuntemaan aivan uudenlaista 

osallisuutta arkipäiväisistä elinympäristöistään immersiivisessä mielessä? 
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