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Tiivistelmä 

Opinnäytetyöni aiheena on kahden videopelin, Dragon Age: Inquisitionin ja Destiny: The Ta-
ken Kingin hahmonluontivalikkojen tarkastelu. Näkökulmanani on havainnoida näiden pelien 
hahmonluontivalikoissa ilmentyviä sukupuolen rakentumia ja representaatioita.  

Dragon Age: Inquisitionia ja Destiny: The Taken Kingiä tarkastellaan opinnäytteessä metodo-
logisen pelianalyysin kautta. Tulkinnassa on apuna ote videopelitutkimuksen julkaisuja sekä teo-
rioita, joista olennaisena on käsite videopeleistä representationaalisena taiteena. 

Tutkielmassa käydään läpi videopelien ja niiden tutkimukseen liittyvien termien avaamisen 
kautta itse hahmonluontivalikkoja. Keskiössä on kunkin pelin avatar, pelaajan liikuttama hahmo, 
ja sille saatavilla olevat ominaisuudet. Videopelien avatarien vaihtoehtoja verrataan toisiinsa ja 
asetetaan tarkastelun alle. Lopputuloksena on päätelmä siitä, että näiden videopelien hahmon-
luontivalikkojen sukupuolien representaatiot ovat binäärisesti latautuneita. 

    

Avainsanat videopeli, avatar, sukupuoli, hahmonluontivalikko, representaatio, Dragon Age: 
Inquisition, Destiny: The Taken King 
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solillemme Destiny-pelin ja sitä pelaamaan 
ryhtyessäni avasin hahmonluontivalikon, ha-
vahduin samalla videopelien avatarien luon-
nissa olevaan kummallisuuteen. Kun valitsin 
hahmokseni tyylikkään näköisen Exo-ro-
botin, määräsi peli minut silti valitsemaan 
sille sukupuolen: mies tai nainen! Pysähdyin 
miettimään: olinko koskaan pelannut yhtä-
kään peliä, jossa valitessani hahmolleni su-
kupuolta olisi ollutkin tarjolla jotain muuta 
kuin nämä kaksi vaihtoehtoa? Mietin, miksei 
vastaani ollut tullut peliä, jossa olisi ollut 
tarjolla vaikkapa kolmas vaihtoehto "muu".
 Miksi näinä kaikkina kertoina minun 
on täytynyt valita jopa futuristiselle robotti- 
tai alienhahmolleni sukupuoli, joka on aina 
se sama mies tai nainen? Olemme ihmisinä 
olemassa enemmän kuin kahtena polaari-
na. Sukupuoli on fluidinen; se ei oletuksena 
määritä esimerkiksi ihmisen ulkonäköä, 
persoonallisuutta tai kiinnostuksen kohteita. 
 Kandidaatintutkielmani käsittelee vi-
deopelien ilmiötä, jossa pelihahmot lukitaan 
tavalla tai toisella lähes poikkeuksetta bi-
nääriseen sukupuolijaotteluun hahmonluon-
nissa. Aineistonani tutkielmassani toimivat 
kaksi videopeliä: Dragon Age: Inquisition 
ja Destiny: The Taken King. Tutkimusme-
netelmänä käytän metodologista peliana-
lyysiä, eli kerään aineistoa itse pelaamalla.
 Tutkielmastani ei olisi tullut yhtään 
mitään ilman tukea, jota olen suurek-
si onnekseni saanut. Kiitos Sauli, Ville ja 
etenkin Elli, kun olette olleet niin isona 
apuna minulle. Ja ennen kaikkea: kiitos 
superhauskoista yhteisistä pelisessioista!

1. Johdanto

Minulle on läpi elämäni ollut tärkeää vi-
deopeleissä se, millaisella hahmolla saan 
pelata. Kun olin seitsemän vuotta, saimme 
siskoni kanssa ensimmäisen pelikonsolim-
me, Playstationin. Muistan harmitelleeni 
paljon Ms. Pacman Maze Madness -vide-
opelin pelattavaa hahmoa. Avatarilla oli 
pinkki rusetti ja korkokengät, kimeä ääni, 
pitkät silmäripset ja punaiset huulet. Ava-
tarin parodioitu feminiinisyys harmitti 
paljon. En halunnut, että peliminäni olisi 
silmiään räpsyttelevä keltainen "tyttöpallo".
 Kun sain käsiini pelejä, jotka sisälsi-
vät hahmonluontiominaisuuden, pidin niitä 
todella vapauttavina. Sain käyttää luovuutta 
ja improvisaatiota omannäköisieni hahmo-
jen kehittelyssä. En ole tähänkään päivään 
mennessä tehnyt niin sanottua peliminää 
tai "kloonia" itsestäni, mutta eri hahmo-
ni ovat aina käsitelleet enemmän tai vä-
hemmän oman identiteettini osia. Käytin 
pienestä lapsesta myöhäisteiniyteen asti 
luultavasti satoja tunteja pelkästään The 
Sims -pelisarjan hahmonluontivalikoissa.
 Hahmonluonti on omasta näkökul-
mastani inspiroivin asia, mitä videopeli voi 
pelaajalleen tarjota. Silloin pelaaja saa lu-
van osallistua pelisuunnitteluun; hahmonsa 
ulkoisia seikkoja voi kustomoida hyvinkin 
yksityiskohtaisesti, ja joskus nimenkin saa 
avatarilleen valita itse. Luomukselleen voi 
keksiä (tai joskus valita) kokonaisen tausta-
tarinan; videopelityyppi RPG1 onkin muo-
dostunut minulle erityisen rakkaaksi tyy-
lilajiksi, koska luomastani hahmosta tulee 
minulle henkilökohtaisesti merkityksellinen. 
 Kun puolisoni latasi Playstation 4-kon-

1  Roolipeli, “role playing game”
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2.2 Avatar
Videopelissä avatar on pelaajan liikuttama 
objekti, jonka avulla hän voi olla vuorovai-
kutuksessa peliympäristön kanssa. Avatar 
voidaan käsittää tietokonegeneroituna pe-
laajan representaationa pelimaailmassa 
(Nowak & Rauh, 2005). Avatar ilmenee 
pelaajalle moniaistisena: visuaalisena, au-
ditiivisena ja nykyään usein myös haptisena 
ilmiönä (Baker, 2012). Videopelin avatar 
voi esimerkiksi näyttäytyä tietyn näköise-
nä, puhua tietynlaisella tavalla ja kivuliaan 
osuman taistelussa saadessaan ilmen-
tyä pelaajan ohjaimen värähtämisenä2.
 Bakerin (2012) mukaan avatar muut-
tuu keskeiseksi pelikokemuksen kiintopis-
teeksi, kun videopelissä pelaajan toiminnat 
pelimaailmassa välittyvät sen toimesta. 
Avatarin voi toisaalta nähdä myös vain 
ikään kuin kauniisti animoituna kurso-
rina, jonka avulla otetaan kontakti ym-
päröivään maailmaan (Mäyrä, 2007). 
 Avatar voi olla ennaltamääritel-
ty hahmo, jonka ulkonäkö, historia ja/tai 
muut attribuutit ovat ainakin pelin alkaessa 
muuttumattomia3. On myös avatareja, joi-
den ominaisuuksiin pelaaja voi vaikuttaa. 
Nämä voivat olla pelikokemuksen muuttu-
misen kannalta oleellisia faktoreita4 tai vain 
kosmeettisia, kuten vaikka ulkonäöllisiä, 
muutoksia5. Myös kahden edellämainitun 
yhdistelmiä löytyy6. Usein videopelissä, jossa 
avatarin ominaisuuksiin voi vaikuttaa, oman 
hahmon ominaisuuksia muokataan siihen 
erillisessä osiossa, ”hahmonluonnissa”. 

2  Esimerkiksi Grand Theft Auto V -pelissä.
3  Esimerkiksi Half Life -pelisarjan protagonisti  
Gordon Freeman.
4  Esimerkiksi Dragon Age: Origins -pelin protagonisti.
5  Esimerkiksi Animal Crossing: Happy Home  
Designer -pelissä.
6  Esimerkiksi Bloodborne -pelin protagonisti.

osa olemassaolevista videopeleistä ei sii-
hen käsitykseen täydellisesti sopisikaan.    
 Miksi on tärkeää todeta tutkielmas-
sani videopelit taiteelliseksi kulttuurin tuot-
teeksi, ja tarkemmin representationaaliseksi 
taiteeksi? Videopelien potentiaali oppimisen 
ja opettamisen välineenä on yleisesti ym-
märretty; esimerkiksi pelilliseen oppimiseen 
keskittyviin tablettitietokoneisiin on inves-
toitu Vantaalla miltei jokaiselle oppilaalle 
peruskoulutasolla (Helsingin Sanomat, 
2014). Silti videopeleistä nimenomaan taide-
kasvatuksen näkökulmasta tehtyä tutkimus-
ta ei ole esimerkiksi Aalto-yliopiston taiteen 
laitoksella paljoakaan, eikä videopelejä edes 
itsessään käsitellä kursseilla tämänastisen 
kokemukseni perusteella. Videopelit op-
pimisvälineenä sekä taiteenmuotona eivät 
ehkä vielä ole taidekasvatuksen keskiössä. 
Haluan tutkielmallani painottaa, että vide-
opeli kuuluu olennaisena ja vakavasti otet-
tavana osana taidekasvatuksen kenttään. 

”katsoja”, joka nähdään samanaikaisesti 
pelaajana, toimii pelimaailmassa avatarin-
sa kanssa. Jos pelissä täytyy esimerkiksi 
tehdä moraalisesti hankala päätös, pelaaja 
tekee aktiivisesti päätöksen eikä vain seu-
raa sitä sivusta (kuten vaikka ensimmäisen 
persoonan kirjaa lukiessa). Lopputulema 
on potentiaalisesti syvällisempi tunne-
tasolla, koska videopelissä pelaaja ottaa 
usein jatkuvasti aktiivisen roolin ollessaan 
samanaikaisesti katsoja. Tällä ajatusmal-
lilla voi ajatella, että Batman: Arkham 
City on representationaalisen taiteen teos, 
joka sattuu olemaan myös videopeli. 
 Videopelit ymmärretään taiteen-
muotona myös esimerkiksi Yhdysvallois-
sa, jossa korkein oikeus käsittää videope-
lit taiteena (Supreme Court of the United 
States, 2011). Kun voidaan argumentoida 
videopelien kuuluvan taiteen käsitteen alle, 
niiden voidaan myös olettaa omaavan tai-
teelle kuuluvia ominaisuuksia ja oikeuksia.
 Pragmaattisen estetiikan käsityksen 
mukaan (Dewey, 1934) taide on ennen kaik-
kea esteettinen kokemus, joka vaikuttaa 
elämään henkilökohtaisesti. Dewey kritisoi 
taiteen "henkistämistä" ja siten sen joka-
päiväisestä kokemuksesta irrottamista. 
Videopeli sopii hyvin tähän taidekäsitykseen 
representationaalisen kokemuksellisuuten-
sa ansiosta. Tosin voidaan ajatella, että 
videopelit ovat ennen kaikkea voittoa 
tavoittelevia myytäviä tuotteita, joita koh-
dennetaan markkinapaineiden alla 
kulutustuotteiksi nuorille miehille seksin 
ja väkivallan avulla (Deen, 2011). Tämä 
huomio ei silti mielestäni laske videope-
lien esteettistä arvoa. Videopelien sisäl-
tö ja kokemuksellinen ulottuvuus saattaa 
vaihdella, mutta se ei sulje pois niiden 
pääpiirteitä. Videopeli on konseptina repre-
sentationaalisen taiteen ilmentymä, vaikka 

2. Teoreettinen tausta ja 
keskeiset käsitteet

2.1 Videopeli
Videopeli on peli, jota pelataan liikuttamalla 
valoa ja/tai graafisia symboleita näyttölait-
teella elektronisella ohjaimella (Collins Eng-
lish Dictionary, 2012). Videopeli on enem-
män prosessi kuin objekti, koska peliä ei voi 
olla olemassa ilman sitä pelaavaa pelaajaa. 
Jokaisessa videopelissä (tai virtuaalisen 
ympäristön pelissä) on kolme ulottuvuutta:

– Pelaaminen (Pelaajan 
toiminnat, strategiat ja motivaatiot)
– Pelin struktuuri (Pelin säännöt, 
sisällyttäen simulaation säännöt)
– Pelimaailma (Fiktiivinen 
sisältö, topologia/pelin design, 
tekstuurit jne.) (Aarseth, 2003).

2.1.1 Videopeli representationaali-
sena taiteena
Käsitykseni videopelistä representatio-
naalisena taiteena pohjaa Bakerin (2012) 
teoriaan. Bakerin mukaan videopeli pitäisi 
nähdä pelillisten ominaisuuksien lisäksi 
myös taiteenmuotona, jonka ominaisuu-
tena representaatio näyttäytyy.  Esimer-
kiksi Batman: Arkham City -videopeli 
pitäisi käsittää myös taideteoksena, kos-
ka se on vähintäänkin yhtä vaikuttava 
kuin suuri osa visuaalisesta taiteesta. 
 Bakerin mukaan representaatio sää-
dellyn vuorovaikutuksen kautta on omi-
naisuus videopeleissä, joka voidaan nähdä 
taiteellisena keinona. Vain videopeleissä 
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toja; esimerkiksi naiseksi määritelty ja 
suunniteltu polygoniverkko8 on koodattu 
toistamaan toimintoja, jotka tälle "nai-
nen"-hahmolle on määritelty. Näin videope-
lihahmo ilmentyy pelaajalle tyyliteltyjen 
toimintojensa toistamisen kautta naisena. 

8  Polygoniverkko on kolmiulotteinen muodon mallin-
nus, joka tehdään usein yhdistämällä tietynlaista kuviota, 
esimerkiksi kolmiota, verkoksi. Nykyaikaisissa videopel-
eissä polygonien määrä on todella vaikuttava: esimerkiksi 
Final Fantasy XV -pelissä pelattavan hahmon mallissa on 
yli 100,000 polygonia.

Nykyään monet pelit, kuten jotkin edellä-
mainitutuista esimerkeistä, antavat pelaajan 
muokata avatarinsa ulkonäköä, pelillisiä 
ominaisuuksia, tai kumpaakin näistä ennen 
virtuaaliseen maailmaan siirtymistä. Usein 
avatarin luonnissa annetaan ennaltamää-
ritelty lukumäärä visuaalisia vaihtoehtoja, 
joita yhdistelemällä voi saada jopa tuhan-
sia, muttei rajatonta määrää, permutaati-
oita7 (Pace, Houssian & McArthur, 2009). 
Fantasiatyyppisiä pelimaailmoja esittävät 
pelit antavat pelaajalle myös usein mah-
dollisuuden osallistua esimerkiksi toisen 
"rodun", kuten örkin tai haltian, edustajana 
peliin. Tässä tutkielmassa keskitytään ava-
tareihin lähinnä hahmonluonnin kautta.

2.3 Sukupuolien ilmentyminen
Pohjaan tutkielmassani olevat oletukset su-
kupuolien ilmentymisestä Butlerin (1988) su-
kupuolikriittisen feministiseen käsitykseen.
 Englannin kielessä olevat "gender" 
ja "sex" -sanat erottelevat ihmisessä su-
kupuolen kahteen eri osaseen, kun taas 
suomen kielessä yleisesti käytössä on vain 
sana "sukupuoli". Tutkielmassani tarkoitan 
sukupuolella laajasti käsitettä "ei-fyysises-
tä" sukupuolesta eli "genderistä". Sukupuoli 
on Butlerin mukaan pysyvän tai passiivi-
sen identiteetin sijaan aktiivinen ja per-
formatiivinen ilmiö, jossa henkilö esittää 
toiminnallaan itselleen sopivaa sukupuolta. 
Butler perustelee tämän toiminnan ilmen-
tyvän tyyliteltynä toimintojen toistamisena, 
jolloin sukupuoli institutionalisoituu var-
talon tyylittelemisenä. Tämä katsontatapa 
sukupuolista sopii tutkielmaani erittäin 
hyvin siksi, että videopelissä jokainen asia 
on koodattu toistamaan tiettyjä toimin-

7  Permutaatio on eri alkioiden järjestys, jolloin esim. jou-
kon “1,2,3,4” permutaatioita on olemassa 24.

2.3.1 Sukupuoli ja videopeli
Videopeli on yleisesti käytössä oleva po-
pulaarikulttuurin tuote, jota käytetään 
enenevissä määrin. Vuonna 2013 17% 
maailman populaatiosta, eli 1.2 miljar-
dia ihmistä, pelasi videopelejä. 46% pe-
laajista koostui naisista, kun taas 56% 
oli miehiä. Kyselyssä ei otettu huomioon 
muita sukupuolia (Spilgames, 2013). 
 Videopelejä on läpi niiden historian 
yleisesti ja systemaattisesti kohdennettu 
pelistudioiden toimesta miespelaajamarkki-
noille. Videopelien kuluttajana tähän ilmiöön 
tutustuu nopeasti käytännössä esimerkiksi 
videopelien yleisessä tavassa asettaa val-
taosassa pelejä naishahmot koristeiksi ja 
palkinnoiksi eli objekteiksi, joista päähen-
kilönä toimivat mieshahmot voivat nauttia 
(Sarkeesian, 2013). Valtaosissa pelejä nais-
hahmot ovat yliseksualisoituja suhteessa 
mieshahmoihin, puhumattakaan muista 
sukupuolista, jotka loistavat poissaolollaan 
tai esiintyvät lähinnä koomisina sivuhah-
moina. Feminist Frequencyn (2015) tekemän 
tutkimuksen mukaan vuoden 2015 E3-peli-
tapahtumassa julkaistujen 76 pelinimikkeen 
päähenkilöistä 9% oli naisia, 32% miehiä 
ja 46% kumpaakin näistä9. 35 pelistä, jossa 
päähenkilönä oli joko mies tai nainen, vain 
yksi peli, Dishonored 2, käytti markkinoin-
ti- ja promootiotilaansa E3:ssa nimenomaan 
naisoptio-hahmon esiin nostamiseen. Vide-
opelit ovat todellisuudessa suosittuja suku-
puoleen katsomatta maailmanlaajuisesti, ja 
esimerkiksi Isossa-Britanniassa videopelejä 
pelaavat enemmän naiset kuin miehet (IAB 
UK, 2014). Nykyiseen videopelien valtadis-
kurssiin voi olla syynä myös se, että 75% 
pelinkehittäjistä on miehiä (International 
Game Developers Association, 2015). 

9  13% pelinimikkeistä ei ollut vastausta.

2.4 Pelillinen oppiminen
Videopelin perustana on ymmärtäminen, 
jolloin pelaaminen on interaktion kanssa 
kontaktin ottamisen muoto (Mäyrä, 2008). 
Pelaaminen on siis osittain myös jatkuvaa 
oppimista; taitojen ja ajatusprosessien hah-
mottamista. Toimivassa oppimispohjaisessa 
peliympäristössä edistytään kohti tavoitetta 
valiten toimenpiteitä ja kokien niiden seu-
rauksia pitkin peliä (Trybus, 2014). Videopeli 
on hyvä oppimisympäristö silloin, kun se on 
suunniteltu käynnistämään oppimisproses-
seja. Se tekee peleistä myös syvästi motivoi-
via (Gee, 2007). Linderothin (2010)  mukaan 
videopeli voidaan suunnitella oppimiskoke-
muksen kannalta niin, että se antaa esimer-
kiksi visuaalisia käyttömahdollisuuksia ko-
rostamalla graafisesti pelimaailman asioita, 
joiden kanssa voi olla vuorovaikutuksessa. 
Videopeli voi tarjota myös uusia ”työkaluja” 
vaikkapa kehittämällä avatarin ominaisuuk-
sia tiettyjen tavoitteiden täyttyessä. Oppi-
mistilanteet sekä pelin pelaamisen taidot 
ovat siis vakaan sijaan muuttuvaisia ilmiöitä, 
jotka vaativat luovaa ongelmanratkaisua, 
jolloin peli fasilitoi tutkivia ja suorittavia toi-
mintoja. Pelaajat oppivat näiden lisäksi myös 
esimerkiksi koulumaisia aiheita, kuten kieltä 
englanninkielisessä pelissä kommunikoides-
saan, matematiikkaa tehdessään laskutoi-
mituksia World of Warcraft -pelin hahmon 
statistiikkoja varten tai historiallisia faktoja 
esimerkiksi keskiaikaisen Euroopan asetel-
massa olevasta pelistä (Linderoth, 2010).  

2.5 Tutkimuskysymys
Keskitän tutkielman näkökulman siihen, 
millaisia erilaisia sukupuolen rakentu-
mia pelit mahdollisesti representoivat 
hahmonluontivalikoillaan. Miltei jokai-
sessa pelin hahmonluontivalikossa, jota 
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3. Menetelmä

3.1 Laadullinen tutkimus ja metodo-
loginen pelianalyysi
Tutkielmani näkökulma liittyy kulttuuri-
seen ilmiöön liittyviin merkityksiin, joten 
se on laadullinen. Kun tutkimus keskittyy 
elämismaailmaan eli ihmisten merkitysten, 
esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen 
ja ihmisten välisten suhteiden, kokonai-
suuteen, myös tutkijan rooli on oleellinen. 
Ei ole mahdollista tutkia mitään ulkoisena 
tarkkailijana kuten vaikkapa joissain mää-
rällisissä tutkimuksissa (Varto, 2004). Omat 
lähtöoletukseni ja -asenteeni eivät siis ole 
tästä tutkielmasta irrallisia, vaan kuuluvat 
olennaisena osana tutkielmaprosessiin.
 Tarkastelen kandidaatintyöni ai-
neistoja Aarsethin (2004) teorian mukaan. 
Metodologinen pelianalyysi on laadul-
lisen aineiston analyysin keino, jolla ai-
neistoa kerätään videopeliä pelaamalla.
 Aarsethin (2004) mukaan videope-
li, toisin kuin muut pelit kuten urheilulajit, 
koostuu ei-hetkellisestä, taiteellisesta sisäl-
löstä, joka täten asettaa sen humanistisen 
tieteenalan ideaaliseksi tarkastelukohteek-
si. Videopelin, jota voi tutkia monien eri 
tieteenlajien valossa ja jossa on monia eri 
osa-alueita, tarkasteltavat elementit ja nä-
kökulman täsmennys ovat aina analyysin 
motivaation ennaltamääräämiä. Videopelin 
kolmea ulottuvuutta (ks. 2.1) voi analysoida 
erikseen tai yhdistettynä. Tässä tutkielmassa 
keskitytään lähinnä pelimaailman, eli muun 
muassa fiktiivisen sisällön, topologian, pelin 
designin sekä tekstuurien analysointiin.
 Videopeliä voi tutkia esimerkiksi 
haastattelemalla pelinkehittäjiä, havain-
noimalla muiden pelaamista (ja/tai luke-
malla heidän raporttejaan ja arvioitaan) 

tässä kontekstissa naiseus tai feminiinisyys 
on jo itsessään representaatio, siinä missä 
mieheys tai maskuliinisuus on "normaalia".
 Tällaiseen logiikkaan voidaan törmätä 
myös videopelien hahmonluontivalikois-
sa. Kun binäärinen sukupuolittaminen on 
olennainen osa hahmonluontia, kerrotaan 
samalla myös olettamus siitä, että pelin 
maailmassa voi olla olemassa vain tämän 
lainalaisuuden alla. Monissa peleissä, kuten 
Ms. Pacmanissa tai Persona 3:ssa, ihmis-
mäiset hahmot indikoidaan kuvaamaan 
naisia jopa tarkoituksettoman huvittavas-
ti, kun roboteilla on tissit tai keltaisella 
pallolla pitää olla mainitut rusetti, huuli-
puna, pitkät silmäripset ja korkokengät.
 Sarkeesian (2014) peräänkuuluttaa 
vastuun ottamista pelien kehittämisestä ja 
sukupuolien representaatiotavoista, koska 
oletukset pelien maailmoista heijastuvat 
tavalla tai toisella myös oikeaan elämään. 
Videopelit eivät esiinny "kuplassa", olematta 
kommunikaatiossa ja vaikutuksessa ympä-
röivän todellisuutensa kanssa. On tärkeää 
muistaa, että mitkä tahansa pelit eivät ole 
pelkästään ”viihdyttäjiä” — tarkoituksellises-
ti tai ei, ne ilmaisevat aina joukon arvoja ja 
esittävät yleisölle konsepteja normaaliudesta.

Kuvat 1 ja 2: Tera-videopelin Elin- ja 
Baraka-hahmojen hahmonluontivalikot.

olen tähän asti käyttänyt, on ollut kaksi 
sukupuolivaihtoehtoa: mies ja nainen. 
Muita sukupuolia ei ole edustettuna; suku-
puoli on peleissä sekä fyysinen että sosi-
aalinen ilmentymä, eikä esimerkiksi per-
soonapronomineja voi valita irrallisena 
avatarinsa ulkomuodosta. Normaali 
maailma ei toimi näin mustavalkoisesti 
sukupuolien moninaisuuden valossa, joten 
on mielestäni pohdinnan arvoista, miksi ja 
miten juuri videopelit kulttuurin alalajina 
pitävät hahmonluontivalikoissaan kiinni 
sukupuolien binäärisestä ilmentymisestä.
 Myönnettäköön, että joissakin ta-
pauksissa sukupuolien valikoima ulottuu 
tavallisten "mies/nainen" -vaihtoehtojen 
ulkopuolelle. Joissain peleissä sukupuolia 
esimerkiksi ”ei ole” tai "on vain yksi", kuten 
Baraka- ("sukupuoleton") tai Elin (pelkkä 
"nainen"-vaihtoehto) -rotujen edustajilla 
Tera-nimisessä MMORPG10 -pelissä. Su-
kupuolien binäärisyydestä näennäisesti 
poikkeava avatar tarkoittaa usein silti käy-
tännössä sellaista hahmoa, joka omistaa 
monia tunnistettavia feminiinisiä tai mas-
kuliinisia, perinteisesti naisiin tai mie-
hiin, assosioitavia piirteitä. Esimerkiksi 
Baraka-hahmot ovat leveähartiaisia, pieni-

10  Massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli, 
“massively multiplayer online role-playing game”. 

rintaisia, kapealantioisia, lihaksikkaita ja 
parrakkaita humanoideja, joilla on matala 
ääni sekä pullottava etumus haarojen vä-
lissä. Elin-hahmot puolestaan ovat hentoja, 
kapeavyötäröisiä, isoripsisiä, paksuhuulisia 
sekä leveät reidet ja lantion omaavia hu-
manoideja, joiden liikkumisanimaatiot ovat 
lantiota keikuttavia ja rintakehää ulospäin 
avaavia. Elineille vaikkapa parta tai matala 
ääni eivät ole olemassa olevia vaihtoehtoja. 
 Miksi Barakat voivat olla "sukupuolet-
tomia", mutta Elineiden täytyy olla "naisia"? 
Populaarikulttuurin tuotteissa sukupuoli 
on nähdään usein asiana, joka määrittelee 
hahmon ulkonäön lisäksi myös persoonal-
lisuutta ja ominaisuuksia. Bob-Waksberg 
(2015) kyseenalaistaa tämän trendin ja poh-
tii sen mielekkyyttä. Bob-Waksbergin mu-
kaan nykyisessä kulttuurissamme tavallinen 
ihminen tarkoittaa miestä, jolloin on mah-
dotonta ajatella naista tavallisen tai tylsän 
hahmon, tai edes standardin rooliin. Miksi 
esimerkiksi kaikkien Itse Ilkimys -kätyrei-
den, sukupuolettomien möykkyjen, täytyy 
olla poikien mukaan nimettyjä? Muppetitkin 
ovat miessukupuolisia lukuunottamatta Miss 
Piggyä, joka on parodisoi feminiinisyyttä. 
Samanlaisia esimerkkejä löytyy läpi popu-
laarikulttuurin — eikä vähiten videopelien 
hahmomaailmasta. Voidaan siis ajatella, että 



14 15

sukupuolien stereotypisoinnista. Tutkimus 
selvitti myös, että videopelien pelaamisessa 
ja niistä nauttimisessa on kuilu sukupuolien 
välillä (tutkimuksessa ei otettu huomioon 
muita sukupuolia kuin mies ja nainen). 
  Videopelien sisältö, myös siinä 
esiintyvät sukupuolista esitetyt konseptit, 
vaikuttavat siis myös negatiivisella tasolla 
käyttäjänsä ajatusmaailmaan. Täten voidaan 
pitää tärkeänä osana pelinkehittämistä sitä, 
että videopeleissä olisi saatavilla mahdol-
lisimman laaja hajonta erilaisia represen-
taatioita edustavia hahmoja. Nämä hahmot 
eivät saisi olla olemassa vain siksi, että ne 
sortaisivat representoimaansa ihmisryh-
mää. Tutkielman näkökulmana on erityi-
sesti tuoda esille hahmonluontivalikoissa 
rakentunut mies/nainen -dynamiikka.
 

pelimaailmassa sukupuolien moninaisuus on 
olemassa oleva asia. Tällaisia pelejä ei vielä 
ole olemassa kuriositeettejä enempää, koska 
niitä ei yksinkertaisesti juurikaan tehdä.
 Kun miesten ja naisten välinen rep-
resentaatio on värittynyttä videopeleissä, 
voidaan myös olettaa että muiden suku-
puolien representaatio vaatii tutkimusta ja 
korjaamista. Edellämainitusta miesten ja 
naisten välisestä sukupuolirepresentaatiosta 
videopelien hahmoissa sekä avatareissa on 
tutkimusta. Pacen, Houssianin ja McArt-
hurin (2008) tutkimuksessa  tarkasteltiin 
MMORPG:ien avatarin luonnissa ilmeneviä 
sosiaalisisesti eksklusiivisia arvoja. Tarkaste-
lun alla olivat pelit World of Warcraft, Lord 
of The Rings Online sekä Guild Wars, jotka 
tutkimuksen aikana edustivat 30 prosenttia 
koko MMORPG-pelaajakannasta. Tulokses-
sa ilmeni teknisiä vääristymiä eri avatarien 
luontivaihtoehdoissa. World of Warcraft -pe-
lissä esiintyi suurempi määrä miesavatarin 
permutaatiovaihtoehtoja. Naishahmoille oli 
tarjolla enemmän stereotyyppisesti feminii-
nisyyteen assosioitavia permutaatiovaihtoeh-
toja: hiustyylejä ja meikkejä. Myös hahmojen 
vartalotyyppi vaihteli radikaalisti mies- ja 
naisavatarien välillä: mieshahmot olivat 
systemaattisesti suurempia, laatikkomaisem-
pia ja lihaksikkaampia, kun taas naishahmot 
olivat hennompia, muodokkaampia ja sirom-
pia. Johtopäätöksenä tutkimuksessa oli, että 
tällaiset hienovaraiset ja ehkä tarkoitukset-
tomatkin preferenssit, jotka ovat useimmi-
ten kohdistettu miehille, voivat aiheuttaa 
negatiivisia ja sortavia ideologioita kaikille 
sukupuolille myös oikeassa maailmassa. 
 Hartmannin ja Klimtin (2006) nuo-
rille saksalaisille naisille teettämässä tut-
kimuksessa selvisi, että tutkittavat tunsivat 
vastenmielisyyttä videopelien raskaasta 

mies/nainen -vaihtoehtoina, ei tutkimuk-
sen tekohetkeen mennessä ole löytynyt.

4. Sukupuolien raken-
tuminen videopelien 
hahmonluonnissa

4.1 "Mitä naisella tehdään? Laite-
taanko rinnat? Laitetaanko niille 
huulipunaa?" — Videopelien binää-
rinen sukupuolimaailma
BioWare-pelistudion Mass Effect -pelisarjan 
taiteellinen johtaja Derek Watts (2011) mai-
nitsi haastattelussa jättäneensä lintumaisien 
Turian-alienhahmojen naissukupuolen tie-
toisesti suunnitteluprosessista pois. Watts 
perusteli päätöstä toteamalla: "Turianit ovat 
kaikki miehiä pelissä. Me yritämme vältellä 
naisia, koska... Mitä naisella tehdään? Lai-
tetaanko rinnat? Mitä -- laitetaanko niille 
huulipunaa?" Tämäntyyppinen suhtautu-
minen naiseuteen — jopa tieteisfiktiomaa-
ilmaan sijoittuvan videopelin lintualienien 
keskuudessa — pitkälti performatiivisempa-
na mieheyteen nähden ilmenee videopeleissä 
tahattomaan komiikkaan asti (ks. myös 2.6).
 Kun pelaajat saavat mahdollisuuden 
nähdä pelimaailman yksinomaan esimerkik-
si naishahmon ja tämän yksilöllisen tarinan 
kautta, asetetaan samalla kritiikin alle ajatus 
esimerkiksi siitä, että miesten ei ole mah-
dollista tai kannattavaa identifioitua naisten 
elämiin ja haasteisiin (Feminist Frequency, 
2015). Tästä jatkoajatuksena pidän tärkeä-
nä sitä, miten videopelien immersiivisen ja 
tunnetasolla väkevänkin pelaamisen avulla 
voisi oppia samaistumaan ihmisyyden, tai 
tässä tapauksessa sukupuolien monimuo-
toisuuteen. Tämä vaatii sitä, että videopelin 

tai pelaamalla itse. Itse pelaamisen etuna 
on se, että toisin kuin elokuvaa tai kirjal-
lisuutta tutkimalla, pelkästään toiminnan 
havainnointi ei välttämättä aseta tutkijaa 
yleisön rooliin (Aarseth, 2004). Kuten edel-
lä on mainittu, peli vaatii aina pelaajan, 
jolloin muiden pelaamista katsoessa näy-
töllä tapahtuvat asiat edustavat havainnoi-
jalle vain osittain pelaajan kokemuksia.
 Kerään aineistoni itse valitsemistani 
peleistä. Hahmonluontivalikkojen tarkastelu 
ei ehkä ole varsinaista "pelaamista", mut-
ta metodologista pelianalyysiä voi soveltaa 
hyvin tutkielmani tutkimusmenetelmäk-
si. Koska tutkimuskysymykseni keskittyy 
videopelin pelillisien ominaisuuksien si-
jaan pelimaailman tarkasteluun, voi ai-
neiston perustellusti kerätä itsenäisesti.

3.2 Aineiston valintakriteerit
Pääaineistona videopelien avatarin hahmon-
luontivalikon analysoinnissa on kaksi peliä: 
Destiny: The Taken King ja Dragon Age: 
Inquisition. Dragon Age: Inquisition edustaa 
hyvin monipuolisten visuaalisten vaihtoehto-
jen ja permutaatioiden määrää tarjoavaa pe-
liä, ja tarjoaa pelattavaksi erilaisia fantasia-
fiktiorotuja. Destiny: The Taken King antaa 
myös lukuisan määrän erilaisia visuaalisia 
vaihtoehtoja ja permutaatioita, sekä mahdol-
lisuuden edustaa erilaisia tieteisfiktiorotuja. 
Molemmat pelit ovat silti fantasiaulottuvuu-
destaan huolimatta tiukasti ankkuroituneita 
sukupuolien binääriseen representaatioon, 
ja ovat tästä itseäni kiinnostavasta seikas-
ta johtuen valikoituneet aineistokseni.  
 Videopeliä, jossa avatarin 
sukupuolen saisi valittua itsenäiseksi, 
kosmeettisista muutoksista riippumat-
tomaksi osaksi tai jossa sukupuolia olisi 
tarjolla enemmän tai toisenlaisina kuin 
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mutta toimiakseen se vaatii internet-yhtey-
den, jolloin kaikille yhteisessä pelimaailmas-
sa liikkuu silti jatkuvasti muitakin pelaajia. 
 Kiinnostava havainto Destinyssä 
on se, että FPS-kuvakulmalla pelattaessa 
omaa avatariaan ei pääse juuri näkemään. 
Hahmoaan voi toki tarkastella esimerkik-
si valikossa, jossa voi vaihtaa esimerkiksi 
hahmon asusteita tai aseita. Pelikamera 
asettuu tarkastelemaan omaa hahmoa kol-
mannesta persoonasta myös kotimaail-
massa, jossa pelityyppien sijaan ostetaan 
ja myydään tavaroita. Voidaan siis nähdä 
avatarin ilmentymisen olevan joko yhden-
tekevä tai erittäin tärkeä osa pelaamista; 
FPS-kuvakulmassa pelaajan kuvakulma on 
sananmukaisesti ensimmäisessä persoonas-
sa. Tällöin pelaaja "on hahmonsa", ja näkee 
pelimaailman tapahtumat tämän silmin.
 Destinyn hahmonluontivalikko on 
tiukan binäärinen, ja esittää valikoissaan 

Destiny: The Taken King (2014) on Bun-
gie-pelistudion kehittämä FPS11-videopeli, 
joka sijoittuu tieteisfiktio-vaikutteiseen tu-
levaisuuden Maapalloon ja sitä ympäröiviin 
galakseihin. Destiny on pelisuunnittelul-
taan MMORPG-tyyppinen avoin maailma. 
Peli vaatii toimiakseen Internet-yhteyden, 
jolloin pelissä on aina mukana myös inter-
netin välityksellä toisia oikeita pelaajia. 
 Destinyn tarkoituksena on kerätä 
kokemuspisteitä, erilaisia aseita sekä varus-
teita erilaisia pelityyppejä pelaten. Nämä 
pelityypit ovat esimerkiksi pelin tarinaan 
keskittyvät yksin pelattavat missiot, lipun-
ryöstö-tyyppiset kilpailut tai kilpa-ajot pin-
taliitoaluksilla.  Muiden kanssa voi pelata in-
ternetin välityksellä tulitusryhmä-nimisissä 
joukoissa ympäristöä tai muita pelaajia vas-
taan. Destinyä voi hyvin pelata myös yksin, 
11  Ensimmäisen persoonan ammuntapeli, “first person 
shooter”.

Kuva 1: Kuvakaappaus Destiny: The Taken King -videopelin 
hahmonluontivalikosta, jossa muokattavana on Awoken-nainen. 

Kuva 2: Destiny: The Taken King -videopelin hahmonluontivalikko.

4.2 Destiny: The Taken King
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nähdä samanlaisen logiikan esteettisyydes-
sä. Esimerkiksi Human-miehien kasvovaih-
toehdoissa on valittavana huomattavasti ryp-
pyisempiä vaihtoehtoja kuin naisilla, joilla 
on kaikilla perinteisen kauniit kasvot, usein 
suurilla silmillä ja huulilla täydennettynä.
Hiustyylit sekä pään merkinnät ovat myös 
sukupuolisidonnaisia; esimerkiksi Awo-
ken-miehelle saa kissaeläintyyppisen kasvo-
maalauksen, mutta naishahmolle naamion 
kohdalla on  vaihtoehtona tiaranomainen 
kasvomaalaus. Human-miehelle saa pään 
merkinnäksi vaikkapa arpia, joista yksi 
on näennäisesti sokeuttanut toisen silmän 
valkoiseksi; Human-naiselle on puolestaan 
tarjolla valikoima erilaisia silmämeikkejä.
 Destinyä itse pelatessani käytän avata-
rinani teräväkulmaista Exo-"miestä". Saattaa 
johtua itseeni vuosien varrella iskostuneesta 
seksismistä, että koen nais-Exon tosiaan 
olevan se huonompi vaihtoehto omaksi ro-
botti-hahmokseni. Rinnat ja leveä lantio 
ovat mielestäni älyvapaita lisäyksiä robotti-
hahmoon, enkä halua pelata robottitissien 
heiluessa monitorilla. Miespuolinen robotti 
tuntuu minulle luontaisesti neutraalimmal-
ta — mutta onhan silläkin toisaalta oma 
möykky haarojen välissä, matala ääni sekä 
graafiset, uhkaavat piirteet. Vaikka tiedän, 
ettei mieshahmo ole millään tasolla "neut-
raalimpi" vaihtoehto kuin nainen, on se silti 
ehdottomasti intuitiivinen valintani. Tämä 
on turhauttava huomio omasta ajattelustani.

stereotyyppisiäkin vaihtoehtoja. Hahmon-
luontivalikon ”Customize your appearance” 
eli kustomoi ulkonäköäsi -nimisestä vali-
kosta löytyy seuraavien vaihtoehtojen lista:

– Race/Gender eli rotu/sukupuo-
li: Human eli ihminen, Awoken, siner-
tävä humanoidialieni, tai Exo-robotti 
sekä Male/Female eli mies tai nainen
– Face: kasvot
– Hair: hiukset (Human, Awoken) tai 
Head feature (Exo): pään yksityiskohta
– Marking: kasvojen merkintä. 

Jokaisen rodun edustajalle täytyy va-
lita sukupuoli. Toisin sanoen robot-
ti-Exo ei voi olla olemassa Destinyn 
maailmassa ilman, että sille määritel-
lään joko miehen tai naisen status.
 Ruumiin polygoniverkko on sama 
rodusta riippumatta, jolloin esimerkiksi 
Awoken- ja Exo-miehellä on täysin saman-
lainen ruumis. Miehen ja naisen polygoni-
verkot ovat keskenään erilaisia: miehellä 
on leveämmät hartiat, kapeampi lantio ja 
lihaksikkaammat kädet ja jalat kuin naisil-
la. Naishahmolla on kapeammat hartiat ja 
vyötärö, leveämpi lantio ja suuremmat rin-
nat, ja hahmo nojaa rintakehäänsä enemmän 
eteenpäin kuin miehillä. Rotu ja sukupuoli 
ovat Destinyssä vain kosmeettisia muutoksia.
 Kasvoissa naisavatareilla on esimer-
kiksi systemaattisesti kapeampi ja pienempi 
pää sekä isommat huulet. Kasvojen esia-
setukset ovat erilaisia etenkin Exo-lajilla: 
naispuolisten Exojen asetukset korostavat 
silminä toimivia kameroita ja orgaanisia, 
inhimillisiä muotoja, kun taas miespuolisil-
la exoilla ilme on graafisempi ja konemai-
sempi esimerkiksi suun tai silmien indi-
kaattorien puuttumisella. Myös Awoken- ja 
Human-hahmojen kasvovaihtoehdoista voi 
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Dragon Age: Inquisition (2014) on Bio-
ware-pelistudion Dragon Age -pelisarjan 
kolmas osa, jota pelataan yksinpelattavalla 
"pelaaja vastaan ympäristö" -toimintaroo-
lipeliasetelmalla. Videopeli sijoittuu fan-
tasiatyyliseen maailmaan, jossa pelataan 
kolmannesta persoonasta — joskin vaihto-
ehtona löytyy myös roolipeleille perintei-
sempi ylhäältäpäin katsova kuvakulma. 
 Dragon Age: Inquisitionin päähenki-
lönä toimii pelaajan ohjaama ja kustomoima 
Inkvisiittori-hahmo. Pelin tarkoituksena 
on ohjata messiaanomaisia kykyjä omaavaa 
Inkvisiittoria ja hänen seuraajiaan esimer-
kiksi vihollisia asein ja taioin kukistamalla, 
monenlaisia tehtäviä suorittaen ja erilaisien 
NPC12-hahmojen kanssa toimien. Päätavoit-
teena ja tarinan kannalta oleellisina on-
gelmana on sulkea pelimaailman taivaalle 
ilmestynyt ulottuvuuksien välinen murtu-
12  Ei-pelattava hahmo, “non-player character”.

ma, josta pursuaa vaarallisia demoneita.
Dragon Age: Inquisitionia on kehuttu todella 
vaihtoehtorikkaasta hahmonluontivalikos-
ta sekä NPC-hahmojen monipuolisuudesta. 
Esimerkkeinä tästä hahmojen suunnitte-
lun monipuolisuudesta, jota ei yleensä löy-
dy varsinkaan valtavirran ison budjetin 
videopeleistä, toiminevat Dorian Pavus ja 
Cremissius Aclassi-nimiset hahmot. Dorian 
on avoimesti homo mieshahmo, kun taas 
Cremissius paljastuu pelin myötä transmie-
heksi. Nämä hahmot ovat inklusiivisuutensa 
takia tärkeä lisä Dragon Age: Inquisitioniin, 
eivätkä vähiten siksi, että edellämainitut 
piirteet eivät esiinny heistä negaation kaut-
ta. Useimmissa peleissä toimii perinteinen 
dynamiikka, jossa hahmokattaus koostuu 
cis-sukupuolisista13 heteromiehistä ja 

13  Cis-sukupuolinen tarkoittaa henkilöä, joka kokee 
sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään 
määriteltyä sukupuolta.

Kuva 5: Dragon Age: Inquisitionin hahmonluontivalikko, 
jossa muokattavana on ihmismiehen huulten väri.

Kuva 6: Dragon Age: Inquisitionin hahmonluontivalikko.

4.3 Dragon Age: Inquisition
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-naisista, jolloin seksuaali- tai sukupuo-
livähemmistöt esitellään huumoriarvoa 
tuovina kuriositeetteina. Esimerkiksi ho-
mous tai transsukupuolisuus ilmenee 
usein naurettavana ja/tai epätoivottuna 
piirteenä hahmossa, kuten Super Mario 
Bros 2 -pelissä esiintyvässä Birdossa. Kun 
ihmisryhmien inklusiivisuus on tietyllä 
tavalla negatiivisesti värittynyttä jossain 
mediassa, näen sen systemaattisena ongel-
mana videopelien kulttuurissa. Ratkaisuna 
voisi olla erilaisten sukupuoli- ja seksu-
aalivähemmistöjen inkluusiota peleihin 
tavalla, joka ei halvenna näitä ryhmiä.  
 Dragon Age: Inquisitionissa hahmon-
luontivalikossa ei ole saatavilla Cremissiuk-
sen kaltaisen hahmon luomismahdollisuutta. 
Peli tarjoaa trans-NPC:n, mutta sellaista ei 
ole olemassa pelimaailman protagonistiksi. 
Voidaan ajatella, että vaikkapa transhahmon 
voisi tehdä lisäämällä oman kuvitteelli-
sen trans-statuksen hahmolleen. Toisaal-
ta tällä ajatusmallilla jokainen pelistudio 
voisi huoletta sivuuttaa vastuun ottamisen 
erilaisista hahmojen representaatiosta.
 Dragon Age: Inquisition tarjoaa su-
kupuolivaihtoehdoiksi miehen ja naisen, 
mutta pelin  hahmonluontivalikko on silti 
hyvin pitkälle tasa-arvoinen näiden kah-
den vaihtoehdon välillä. Rotusidonnaisia 
vaihtoehtoja löytyy, mutta ne ovat tarjolla 
tasa-arvoisesti kunkin rodun sukupuolien 
välillä. Nais- ja mieshahmoille on valittavis-
sa erilaiset puheäänen ääniraidat. Lisäksi 
hahmojen ruumiin polygoniverkko poikkeaa 
miehen ja naisen sekä valitun rodun välil-
lä, jolloin esimerkiksi mieshahmolleen ei 
saa naiselle suunniteltua polygoniverkkoa. 
 Edellämainittujen ominaisuuksien 
lisäksi ainoa vaihtoehto, jota ei ole saatavilla 
molemmille sukupuolille, on parta. Miksi 
parta on asetettu kynnykseksi ja esteeksi 

hahmon naiseudelle? BioWare näkee parran 
ilmeisesti vain mieshahmoille ominaisena 
asiana, joista kummallisena poikkeukse-
na ilmenee kääpiö-rotu. Naiskääpiöille on 
oma, sänkeä ja viiksiä sisältävä partavalik-
ko, joka sisältää vähäeleisempiä ja sirom-
pia partavaihtoehtoja kuin mieskääpiöille 
on valittavana. Tämä on kiinnostava 
kuriositeetti: peliin on koodattu sisälle tark-
ka partojen hierarkia, joka osoittaa kääpi-
önaisille sopivat parrat tarkasti erikseen 
kääpiömiehien parrasta. Ja koska koodissa 
on jo sisällä "naisten partoja", miksi ne ovat 
suljettuja saataviksi vain kääpiönaisille?
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sa, kulttuurisissa tai muissa konteksteissa. 
 Tutkielmassa tehtyjä huomioita 
videopelien sisältämistä sukupuolen ra-
kentumista esiteltyjen tutkimusten va-
lossa voidaan mielekkäästi tutkia lisää. 
Millainen olisi hyvä hahmonluontivalik-
ko? Entä minkälainen olisi hyvä videope-
li representaatio-ominaisuuden valossa? 
Minulla ei ole päteviä vastauksia, mutta 
esimerkiksi pelaajille teetettävästä lisätut-
kimuksesta saattaisi syntyä oivalluksia. 

5. Havainnot ja pohdintaa

5.1 Sukupuolen representaatio vide-
opeleissä — mitä pelaaja voi oppia 
peliltä?
Havaintoni on se, että binääriseen kon-
tekstiin asetetut vaihtoehdot videopelien 
hahmonluontivalikoissa ovat esimerkkita-
pausten valossa eritasoisilla vahvuuksilla 
sukupuolittuneita. Polarisoituneeseen su-
kupuolijakoon asettuneet valikot ilmaisevat 
joukon arvoja ja konsepteja mieheyden ja 
naiseuden normaaliudesta. Voidaan pohtia 
tämän tahattomuutta, mutta se ei muu-
ta peleissä esitettyjä asioita itsessään.
 Dragon Age: Inquisitionin tarkka 
partojen hierarkia eri rotujen ja sukupuolien 
välillä toiminee hyvänä esimerkkinä havain-
nostani. BioWare-pelistudio on käyttänyt 
paljon aikaa ja vaivaa rajatakseen niinkin 
normaalin asian kuin parran olemassaolon. 
Tässä hahmonluontivalikon ominaisuudessa 
törmätään ajatukselliseen virheeseen siitä, 
että naisella ei voi olla partaa. Todellisessa 
maailmassa naisella voi hyvin olla parta, 
niin kuin naisella voi hyvin olla hiuksia-
kin. Kääpiönaisten parrantyngät ja viikset 
ovat ehkä lupaava piirre siitä, että videope-
lien hahmoilla voi vielä jonain päivänä olla 
monenlaisia ominaisuuksia. En silti näe 
syytä sille, miksei kaikkia peliin tehtyjä 
ulkonäöllisiä vaihtoehtoja voisi saman tien 
koodata kaikkien avatarien saataville. Ei 
ole keneltäkään pois, että esimerkiksi nais-
avatarille on saatavilla partavaihtoehtoja.
 Kahden sukupuolen "tuolle puo-
len" ei videopelien maailmassa päästä. 
Niissä pelimaailmoissa, joissa tarjotaan 

vaihtoehtoista lähestymistapaa, sisältä-
vät muunlaiset sukupuolivaihtoehdot silti 
johdonmukaisesti stereotyyppisiä suku-
puolifaktoreita (ks. 2.6); jopa roboteilla 
täytyy olla sukupuoli ja sen johdannaisena 
isot rinnat tai möykky haarojen välissä. 
 Pelaajan identifioituminen avatariinsa 
on hyvin tärkeää videopelin nautittavuuden 
kannalta (Trepte & Reinecke, 2010). Švelchin 
(2010) mukaan pelaajan pelirepresentaatio, 
avatar, voi aiheuttaa pelaajalle moraalisia 
tunteita eri toiminnoistaan; videopeleissä 
on moraalinen sitoumus pelaajan moraali-
sen tunteen ja videopelin fiktiivisen maail-
man välillä. Avatarilla on aina identiteetti 
— joko pelinkehittäjän, pelaajan tai näiden 
molempien yhteistyössä tekemä — jolloin 
avatar on pelaajan kontrolloiman fiktiivi-
sen toiminnan mekanismi (Švelch, 2010). Ei 
siis ole samantekevää, millaisia videopele-
jä ja niissä tarjottavia avatareja tehdään.  
 Jos videopelien konventiona on tar-
jota hahmonluonnissa binäärisiä vaihto-
ehtoja, väitän tämän antavan pelaajalle 
oletuksen siitä, mitä ja miten voi olla "ole-
massa". Näiden oletuksien systemaattinen 
näkyvyys videopeleissä, kertoen että muu-
ta "ei ole olemassa", voi opettaa pelaajalle 
konsepteja myös oikeasta maailmasta.  

5.2 Hyvä hahmonluontivalikko? Jat-
kotutkimuksen hahmottelua
Kandidaatintyön seminaarikerroilla 
kanssaopiskelijani kyseenalaistivat muu-
tamaan otteeseen näkökulmani siitä, että 
videopelien pelaamisella olisi mitään korre-
laatiota pelaajan ajatuksiin vaikuttamisen 
kanssa. Tosiaan: videopelit ovat oma maa-
ilmansa, irrallaan oikeasta todellisuudesta. 
Onko mitään väliä sillä, mitä videopelejä 
pelaa? Voisi hyvin päätellä videopelin 

pelaajan ymmärtävän videopelimaailman 
ja tosielämän eron, ja olla heijastamatta 
videopelissä ilmenneitä arvoja, konsepte-
ja tai opetuksia omassa ajattelussaan.
 Median käyttäminen moraalisena 
kasvatusvälineenä on arkipäiväistä (Švelch, 
2010). Videopelit ovat minkä tahansa 
muun kulttuurin ilmentymän tapaan 
taidemuoto, jota kulutetaan jatkuvasti 
enemmän. Esimerkiksi videopelin ja elo-
kuvan välinen ero kuluttajaansa vaikutta-
vana asiana voikin loppujen lopuksi olla 
se, että videopeliä pelatessa kokemus on 
kuluttajalle moniaistisempi ja osallista-
vampi. Tällöin videopelillä voisi olla joi-
takin muita kulttuurin tuotteita suurem-
pi potentiaali vaikuttaa käyttäjäänsä.
 Videopelien sisältämien vaikuttei-
den huomiotta jättämisellä saattaa olla 
kauaskantoisia vaikutuksia. Sosiologiassa 
yleisesti käytössä olevaa teoriaa, kolman-
nen persoonan efektiä, voi hyvin sovel-
taa tähän ajatteluun. Salwen ja Dupagnen 
(1999) tutkimuksen mukaan yksilö, joka 
arvioi median vaikuttavan toisiin ihmisiin 
enemmän kuin itseensä, ajatellen olevansa 
immuuni median tuottamille vaikutteille 
kuten äänestyspäätöksille, on todellisuu-
dessa todella altis näille vaikutteille. 
 On silti muistettava, että kaikki medi-
an tuottamat viestit, joita vastaanotamme, 
eivät ole negatiivisia. Geen (2007) mukaan 
esimerkiksi väkivallan ja videopelien pelaa-
misen välisestä suhteesta — aiheesta, jonka 
ympärillä käydään paljon keskustelua — ei 
ole perusteltua näyttöä. Esimerkiksi japani-
laiset pelaavat huomattavasti enemmän vide-
opelejä kuin amerikkalaiset, mutta Japanissa 
väkivaltaa esiintyy systemaattisesti paljon 
vähemmän. Gee toteaa, etteivät videopelit 
ole siis itsessään hyviä tai pahoja, mutta ne 
voivat olla ja tehdä eri asioita eri sosiaalisis-
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7. Tekstiliite: Tutkielman 
kysymysrunko

Analysoin tutkielmaan valittuja hahmon- 
luontivalikkoja oheisen kysymys- 
rungon avulla. 

1. Millainen hahmonluontivalikko on?
2. Mitä sukupuolia on valittavana?
3. Millaisia "rotuja" on valittavana? 
Onko niissä mies/nainen -sukupuolet?
4. Onko seikkoja, jotka ovat lu-
kittuja sukupuoliin?
5. Onko seikkoja, jotka ei-
vät ole lukittuja sukupuoliin? 
6. Yhteenveto, johtopäätökset




