
Käyttäjätutkimuksen 
hyödyntäminen 
pelikehityksessä
Ja millaisia pelaajia nuoret oikein ovat?



Kuka?
Aino Luode, User Insights Expert

10 vuotta käyttäjien ihmettelyä:
 IRC-Galleria
 Habbo Hotel
 Angry Birds

Innokas pelaaja
 MMORPG
 Rakentelu
 Strategia 
 Puzzlet
 Esim. World of Warcraft, Sims, Civilization, Cities: Skylines, Candy Crush Saga





Miksi pelitutkimusta kannattaa 
tehdä?

• Tukemaan koko pelikehityskaarta
• Rikastamaan pelidataa ja muuta pelaajilta 
kerättyä informaatiota

• Pelaajien moninaisuuden ymmärtämiseen
• Osallistamaan pelaajia



Miten?

• Kyselylomakkeet internetissä
• Haastattelut kasvokkain: yksin tai 
ryhmässä

• Ideaforumit
• Virtuaaliryhmäkeskustelut





Muutama sana pelitutkimuksen 
haasteista…

• Anonymiteetti
• Yksityisyydensuoja
• Vauhti



Millaisia nuoret ovat 
pelaajina?



PC-pelaajat:
Ikä ja 
sukupuoli

Lähde: Entertainment Software Association 2016







Pelaamismotivaatiot

Lähde: Quantic Foundry



Nuorten ensisijaiset motivaatiot

Lähde: Quantic Foundry



Muita motivaatioita

Tosielämän ongelmilta pakeneminen, esimerkiksi sairauden tai 
yksinäisyyden unohtaminen

Muiden opettaminen tai auttaminen

Uuden oppiminen

Uusiin ihmisiin tutustuminen

Yhteisten mielenkiinnonkohteiden löytäminen sukulaisten tai 
kavereiden kanssa

Tunteinen purkaminen, esimerkiksi vihan tai surun käsittely

Tylsyyden karkottaminen



Pelaamismotivaatioiden 
hyödyntäminen käytännössä
Esimerkki: Reptilian Overlords



Tykkään rakentaa ja kehittää tehdastani. 
Panostan strategian miettimiseen ja pidän 

huolta myös pienistä yksityiskohdista, kuten 
työntekijöiden motivaatiosta ja eduista. 

Mietin tarkkaan ennen kuin siirryn 
seuraavaan kuukauteen. Koen 

vakoilutehtävien jännityksen vähän 
ahdistavana. Hankkisin liikesalaisuudet 
mieluummin ystävällisemmin keinoin. 

Rakastan vakoilutehtävien jännitystä, ja 
haluan suorittaa niitä mahdollisimman 

paljon. Tykkään myös tehtävien 
ilkikurisuudesta. Pyrin rakentamaan 

mahdollisimman tehokkaan tehtaan, jotta 
saan paljon rahaa vakoiluun, ja etenen 
kuukaudesta toiseen pikavauhtia. En 
juurikaan kiinnitä huomiota tehtaan 
yksityiskohtiin, kuten työntekijöiden 

vahvuuksiin tai palkkaukseen. 

Strategia
Saavutukset

Tarina

Strategia

SaavutuksetToiminta

Kaaos



Lopuksi…

• Osa tästä tiedosta on jo vanhentunutta
• Pelitutkimus ei ole rakettitiedettä!
• Parempi kuunnella pelaajia kuin olla 
kuuntelematta…?



Lähteitä ja lukemista
http://quanticfoundry.com/2016/12/15/primary-motivations/

http://quanticfoundry.com/2016/05/16/younger-gamers-prefer-the-dark-side/

https://newzoo.com/insights/trend-reports/

http://www.psychologyofgames.com/

http://essentialfacts.theesa.com/Essential-Facts-2016.pdf

http://www.vertoanalytics.com/chart-week-mobile-gamer-demographics/

http://www.pewinternet.org/2015/12/15/gaming-and-gamers/

http://quanticfoundry.com/2016/12/15/primary-motivations/
http://quanticfoundry.com/2016/05/16/younger-gamers-prefer-the-dark-side/
https://newzoo.com/insights/trend-reports/
http://www.psychologyofgames.com/
http://essentialfacts.theesa.com/Essential-Facts-2016.pdf
http://www.vertoanalytics.com/chart-week-mobile-gamer-demographics/
http://www.pewinternet.org/2015/12/15/gaming-and-gamers/


Kiitos!
Kysymyksiä tai kommentteja?
Ota yhteyttä!

aino@fullxp.co
+358 40 5057084
www.linkedin.com/in/ainoluode

mailto:Aino@fullxp.co
http://www.linkedin.com/in/ainoluode
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